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Przetwarzanie termiczne
Bezpieczeƒstwo i ekologia

Gospodarka recyklingowa

REMONDIS Êwiadczy us∏ugi dla ponad 20 mln mieszkaƒców w 25 krajach Êwiata. 
Dysponuje siecià 500 w∏asnych instalacji, zatrudnia 18.500 pracowników. Rocznie 
REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje ponad 25 milionów ton surowców. W Polsce 
przedsi´biorstwo dzia∏a ju˝ od 16 lat i obecnie posiada oddzia∏y w 34 miastach na terenie 
ca∏ego kraju. REMONDIS  Êwiadczy kompleksowe us∏ugi w zakresie zbiórki, transportu i 
przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów oraz gospodarki wodno-Êciekowej.

Przysz∏oÊç gospodarki recyklingowej to inwestycje tak˝e w nowoczesne instalacje 
termicznego przetwarzania odpadów. REMONDIS dysponuje w tym zakresie 
wieloletnim, mi´dzynarodowym doÊwiadczeniem oraz stosownym zapleczem 
kapita∏owym. Przedsi´biorstwo posiada kilkanaÊcie instalacji do termicznego 
przekszta∏cania odpadów, w tym spalarnie odpadów niebezpiecznych oraz elektrownie 
na biomas´ i paliwa alternatywne. W oparciu o ró˝ne modele w∏asnoÊci i zarzàdzania 
REMONDIS wspó∏pracuje w tym zakresie z miastami, zwiàzkami mi´dzygminnymi oraz 
podmiotami prywatnymi.  

REMONDIS Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, PL 02-146 Warszawa, tel.: + 48 (0) 22 / 313 06 13, 
fax: + 48 (0) 22 / 868 60 28, e-mail: warszawa@remondis.pl, www.remondis.pl

Energia, woda, surowce 
i us∏ugi. Teraz i w przysz∏oÊci.

Zapraszamy na targi 
POLEKO 2008
Poznaƒ 27-30.10.2008 
hala 3 stoisko 13
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Redakcja „Nowej Energii” prezen-
tuje dodatek tematyczny poświęcony 
zagadnieniom termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych. Jego 
celem jest przedstawienie możliwo-
ści zagospodarowania tychże odpa-
dów, korzyści z tego wynikających 
oraz doświadczeń z już funkcjonują-
cych spalarni odpadów w kraju (Zakład 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych – Warszawa) i za gra-
nicą (spalarnia GMVA – Niemcy oraz 
spalarnia w Wels – Austria), możliwo-
ści wykorzystania energii cieplnej oraz 
wytwarzania energii elektrycznej. Za-
mieszczone materiały pokazują, że 
technologie termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych, czy-
li tzw. spalarnie odpadów, nie muszą 
być obiektami uciążliwym społecznie 
i ekologicznie. Autorzy zamieszczo-
nych artykułów zapewniają również, 
że kominy spalarni, które często utoż-
samiane są z zatruwaniem środowiska, 
przy obecnym stanie dostępnej i po-
wszechnie stosowanej technologii, są 
najczystszymi kominami ze wszystkich 
obiektów energetycznych i przemysło-
wych. Przyznają również, że pomimo 
dużej liczby tego typu obiektów w Eu-
ropie Zachodniej, opory społeczne przy 

ich budowie dalej tam występują. Tech-
nologie te dodatkowo mogą przynieść 
również określone korzyści, w postaci 
chociażby zmniejszenia objętości odpa-
dów, czy przede wszystkich pozyska-
nia „zielonej” energii. Trwają prace nad 
rozporządzeniem, które da podstawy 
prawne do kwalifikowania części ener-
gii odzyskanej w procesie termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
jako energii ze źródeł odnawialnych. 
Dokument powinien wejść w życie do 
końca 2008 r.

Przygotowując niniejszy dodatek 
zauważyliśmy bardzo duże zaintere-
sowanie tym tematem w naszym kraju. 
Dlatego też podjęliśmy decyzję o je-
go kontynuacji w kolejnym „odcinku”, 
który przygotowany zostanie na Targi 
Ekologiczne i Komunalne EKOTECH 
2009 oraz ENEX – Nowa Energia 2009 
w Kielcach. Podczas wymienionych 
imprez targowych nasza redakcja za-
mierza zorganizować konferencję tema-
tyczną poświęconą temu zagadnieniu, 
na którą Państwa już dziś serdecznie 
zapraszamy.

Zachęcamy do lektury i współpracy 
z „Nową Energią”.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Energetyczne
ODPADY?

2  Instalacje termicznego 
przekształcania odpadów 
komunalnych w Polsce – 
uwarunkowania, plany, realizacja
dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie

11  Zielona energia z odpadów?
mec. Aneta Pacek-Łopalewska, Radca Prawny 
i Ekspert Zespołu Ochrony Środowiska Kancelarii 
Prawnej White & Case Sp. k.

14  Badania zawartości frakcji 
biodegradowalnej w odpadach 
komunalnych
mgr inż. Barbara Jagustyn, dr inż. Sławomir 
Stelmach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

18  Kompleksowe unieszkodliwianie 
odpadów w ZUSOK
Rozmowa z Tomaszem Wadas, głównym 
technologiem, z-cą dyrektora Zakładu 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

22  ZUSOK – bezpieczna 
i ekologiczna energia z odpadów
Urząd Miasta Warszawa

24  Serwis przemysłowy zakładu 
ZREW
Włodzimierz Stolarek, dział handlowy Polimex-
Mostostal S.A. Zakład ZREW

26  Oddziaływanie na środowisko 
spalarni odpadów
dr inż. Grzegorz Wielgosiński, Katedra Systemów 
Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

38  Czy Kraków będzie miał 
spalarnię?
Rozmowa z Markiem Jaglarzem, prezesem zarządu 
Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA

41  Bezpieczeństwo dla ludzi 
i środowiska – termiczne 
przetwarzanie odpadów
Marek Pływaczyk, Marketing i Komunikacja 
REMONDIS Sp. z o.o.

44  Staramy się być dobrzy w tym 
co robimy
Rozmowa z Alicją Siemieniec, dyrektorem 
Departamentu Projektów Ekologicznych Banku 
Ochrony Środowiska S.A.

46  Czysta energia – czysty zysk
Opracowanie: redakcja NE

Spis TREŚCI
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dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

INSTALACJE
TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE

– uwarunkowania, plany, realizacja
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Jednym z podstawowych celów jest 
zredukowanie w określonych termi-

nach strumienia masy składowanych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. Realizacja tego celu 
nie będzie możliwa bez wdrożenia in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, szczególnie 
w systemach gospodarki odpadami 
komunalnymi dużych polskich miast 
czy w systemach o znaczeniu regio-
nalnym. Wyraźnie udowadniają to ta-
kie strategiczne dokumenty rządowe 
jak Krajowy Plan Gospodarki Odpada-
mi (KPGO 2010) oraz tzw. lista indyka-
tywna dużych projektów, zatwierdzona 
w listopadzie 2007 r. przez Radę Mi-
nistrów w ramach II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Instalacje te spełnić ma-
ją dwie podstawowe role. Po pierwsze 
zapewnić mają możliwość wypełnienia 
przyjętych zobowiązań w zakresie re-
dukcji masy składowanych odpadów 
ulegających biodegradacji, a po dru-
gie dostarczyć znaczące ilości energii 
elektrycznej i ciepła, w tym w znacznej 
części traktowanych, jako energii ze 
źródeł odnawialnych.

Według aktualnych badań prowa-
dzonych w Krakowie, Łodzi, Poznaniu 
i Warszawie przeciętny mieszkaniec 
wytwarza dziennie 1 kg odpadów ko-
munalnych, których wartość opałowa 
przekracza 7 MJ/kg. Z tego 93% odpa-
dów trafia na składowiska. Obrazuje to 
jak duży potencjał energii chemicznej 
zawartej w odpadach jest trwoniony, 
nawet pomimo jej odzyskiwania, w nie-
których przypadkach i tylko na nielicz-
nych w kraju składowiskach, w postaci 
gazu składowiskowego. Zdecydowa-
na większość jest bezpowrotnie traco-
na, powodując przy tym bardzo istotne 
źródło emisji metanu do powietrza, któ-
ry powoduje wielokrotnie większe za-
grożenie dla efektu cieplarnianego niż 
emisja CO

2.
Te same odpady skierowane do 

nowoczesnych spalarni odpadów lub 
przetworzone w paliwa z odpadów 
i spalane lub współspalane w zbudo-
wanych lub przystosowanych w tym 
celu instalacjach przemysłowych zwa-
nych współspalarniami, stanowić mogą 
znaczące źródło użytecznej dla wy-
twórców tych odpadów form energii. 
Źródło to posiada ponadto wszelkie 

cechy odnawialnego źródła energii, co 
ujmuje aktualnie dyskutowany projekt 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych kwalifikowania części 
energii odzyskanej z termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych, 
jako energii z odnawialnego źródła 
energii. Tym samym przeciętny wytwór-
ca odpadów komunalnych, któremu 
od najdawniejszych czasów, sięgając 
po wzmianki w Biblii na ten temat, nie 
udało się zaprzestać czy nawet ogra-
niczyć ich wytwarzania, mógłby w ten 
sposób stać się konsumentem odzy-
skiwanej z nich energii. Przy tej okazji 
mógłby również przekonać się, że po-
dobnie jak około 370 tego typu spalar-
ni odpadów pracujących w krajach UE, 
instalacje te nie są źródłem zagrożenia, 
ani dla zdrowia czy życia człowieka, 
ani dla środowiska, co niestety nadal 
trzeba przy każdym projekcie budowy 
tych instalacji na nowo w kraju udo-
wadniać. Aby jednak tego dokonać 
trzeba zbudować w Polsce kilka tego 
rodzaju instalacji, gdyż wobec wspo-
mnianych, istniejących w krajach UE, 
Polska ma tylko jedną, niewspółmiernie 

Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup 
odpadów wytwarzanych w Polsce. Rozdzielenie trendu wzrastającej 

ilości wytwarzanych odpadów od wzrastającego przychodu narodowego 
i poziomu konsumpcji ciągle, jak na razie, pozostaje w sferze wiodących 
wyzwań zdefiniowanych przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO 
2010). Strumień wytworzonych odpadów komunalnych, z wyraźną tendencją 
wzrostową, zarówno w ujęciu ich masy jak i wartości opałowej, sięga w skali 
roku 11 mln Mg/rok, a sposób ich zagospodarowania, w którym około 93% 
udziału w ujęciu wagowym ma najbardziej prymitywna i zagrażająca środowisku 
metoda, jaką jest składowanie odpadów, klasyfikuje Polskę na ostatnim miejscu 
wśród wszystkich państw członkowskich UE, co dalej wykazano. Zapisane 
w Traktacie Akcesyjnym oraz w prawie wspólnotowym i krajowych ustawach 
i rozporządzeniach zobowiązania oraz obowiązki związane z uporządkowaniem 
krajowej gospodarki odpadami komunalnymi wyznaczają konkretne cele, 
skojarzone z konkretnymi datami ich osiągnięcia.
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małą. Mowa jest o spalarni odpadów 
komunalnych, stanowiącej jedną, obok 
sortowni i kompostowni, z instalacji 
warszawskiego Zakładu Unieszkodli-
wiania Stałych Odpadów Komunalnych, 
pracującego od 2001 r.

Stąd też kwestia zdecydowane-
go rozszerzenia udziału instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów 
komunalnych w krajowych systemach 
gospodarki nimi, od udziału o wymia-
rze niemal zerowym do udziału na po-
ziomie, co najmniej kilkunastu procent. 
Należy wziąć pod uwagę masę ter-
micznie przekształcanych odpadów 
w stosunku do ogólnej masy zbiera-
nych w kraju odpadów komunalnych, 
co nabiera aktualnie strategicznego 
w wielu aspektach znaczenia – od re-
alnej szansy rozwoju systemów gospo-
darki odpadami po realne perspektywy 
utraty środków pomocowych. Stwier-
dzenie to potwierdza wspomniany już, 
zarówno pierwszy jak także aktualnie 
obowiązujący, KPGO 2010, przyjęty 
Uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 
29 grudnia 2006 r. Plany te wyraźnie 
stwierdzają, że ukształtowanie opty-
malnych systemów gospodarki odpa-
dami komunalnymi wymaga między 
innymi wdrożenia efektywnych eko-
nomicznie i bezpiecznych ekologicznie 
technologii odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym technologii pozwalają-
cych na odzyskiwanie energii zawartej 
w odpadach w procesach ich termicz-
nego przekształcania. KPGO 2010 po-
twierdza także, że intensywny wzrost 
zastosowania termicznych metod prze-
kształcania odpadów komunalnych 
jest jednym z zasadniczych kierunków 
działań w zakresie wdrażania planowej 
gospodarki odpadami. 

Kolejnym strategicznym dokumen-
tem, również wyżej już wspomnia-
nym, który wskazuje na konieczność 
budowy w Polsce szeregu spalarni 
odpadów komunalnych, jest lista in-
dykatywna projektów indywidualnych 
dla Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, 
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
3 stycznia 2007 r. Jej zaktualizowana 

z dniem 31 lipca 2008 r. postać, ujmuje 
projekty przewidziane w ramach II osi 
priorytetowej POIiŚ o nazwie: „Gospo-
darka odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi”. Na liście tej znajdują się pro-
jekty budowy 9 instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych, przewidzianych w różnych re-
gionach kraju, o łącznej wydajności 
około 2 mln Mg/rok. Szacunkowa 
ich wartość inwestycyjna równa się 
4,695 mld zł, ze średnim poziomem 
dofinansowania, możliwym do uzyska-
nia z Funduszu Spójności UE, równym 
około 57%. Projekty te przedstawiono 
i skomentowano w dalszej części ni-
niejszej publikacji. 

(...) ukształtowanie 
optymalnych 
systemów 
gospodarki 
odpadami 
komunalnymi 
wymaga między 
innymi wdrożenia 
efektywnych 
ekonomicznie 
i bezpiecznych 
ekologicznie 
technologii 
odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym 
technologii 
pozwalających 
na odzyskiwanie 
energii zawartej 
w odpadach 
w procesach 
ich termicznego 
przekształcania

W świetle powyższych faktów, jed-
noznacznie potwierdzających koniecz-
ność rozbudowy krajowych systemów 
gospodarki odpadami i zdecydowa-
nego zwiększenia w nich udziału in-

stalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, nie można 
pominąć kolejnego spostrzeżenia 
wskazującego, że instalacje te mogą 
przyczynić się jednocześnie do istot-
nej rozbudowy krajowych źródeł ener-
gii odnawialnej. Wpisuje się to w cele, 
jakie Polska będzie musiała osiągnąć 
w zakresie produkcji energii z odna-
wialnych źródeł w 2020 r.

Zawarte bowiem w zmieszanych 
odpadach komunalnych frakcje ule-
gające biodegradacji mogą – w myśl 
artykułu 44 ust. 8 oraz ust. 9 znoweli-
zowanej z dniem 29 lipca 2005 r. usta-
wy o odpadach i przywołanych przez 
te artykuły aktów prawnych – zostać 
uznane za biomasę, która poddana 
procesowi termicznego przekształca-
nia w spalarni odpadów może stano-
wić źródło energii odnawialnej. Kwestię 
tą ujmuje wspomniany projekt rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska. W ten 
sposób planowane do budowy spa-
larnie odpadów mogą w istotny spo-
sób przyczynić się do osiągnięcia 
wymaganych docelowych, procento-
wych udziałów energii ze źródeł od-
nawialnych w zużyciu w kraju energii 
elektrycznej brutto. Spostrzeżenie to 
stanowi swojego rodzaju wartość do-
daną w aspekcie aktualnie podejmo-
wanych projektów budowy spalarni 
odpadów w Polsce. Przykład Holandii, 
w której w 2005 r. odpady ulegające 
biodegradacji zawarte w poddawa-
nych spalaniu zmieszanych odpadach 
komunalnych stanowiły drugie1 co do 
wielkości, po współspalaniu biomasy, 
źródło energii odnawialnej (19% udzia-
łu), a średnio każda spalarnia produ-
kowała dzięki odzyskowi energii z tych 
odpadów 47% tzw. zielonej energii, 
jest tego najlepszym dowodem. Kolej-
nym przykładem może być spalarnia 
odpadów komunalnych w Bratysła-
wie, która potwierdziła, że w 2006 r. 
49,44% wytworzonej w tej spalarni 
energii elektrycznej pochodziło z od-

W Holandii pierwszoplanową rolę wśród źródeł ener-1) 
gii odnawialnej stanowi biomasa poddawana procesom 
współspalania w energetyce (około 51% udziału), wg 
danych CEWEP z 2007 r.

”
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padów ulegających biodegradacji i sta-
nowiło zieloną energię. Tego rodzaju 
przykładów, zaczerpniętych w oparciu 
o inne spalarnie krajów UE można po-
dać znacznie więcej.

Stąd też coraz głośniej i dobitniej 
mówi się w kraju o konieczności bu-
dowy praktycznie nieistniejących dotąd 
spalarni odpadów komunalnych. Mają 
one stanowić uzupełnienie dla projekto-
wanych dla dużych miast lub regionów 
kraju systemów kompleksowego zago-
spodarowania odpadów i poprzez ich 
termiczne przekształcanie istotnie ogra-
niczyć strumień masy odpadów dotąd 
kierowanych na składowiska. Towarzy-
szy temu szereg daleko zaawansowa-
nych, współfinansowanych z Funduszu 
Spójności, projektów budowy spalarni 
odpadów, z których kilka jest niemal 
w fazie ogłoszenia przetargu na ich pro-
jekt i budowę. Nie odbywa się to przy 
aplauzie organizacji ekologicznych, ani 
tym bardziej lokalnych społeczności, 
które wciąż widzą w spalarniach zagro-
żenie dla środowiska, zdrowia, utraty 
wartości gruntów, itp. Odniesienie do 
sytuacji w rozwiniętych krajach UE-15, 
w których od dziesiątek lat pracują set-
ki spalarni odpadów i w których budo-
wane są na dużą skalę kolejne, nowe 
spalarnie, wskazuje dobitnie, że innego 
wyjścia nie ma. Przy okazji udowadnia 
to jak daleko jest Polska zapóźniona nie 
tylko w rozwoju nowoczesnych metod 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych, ale także w zakresie właściwego 
postrzegania ich roli i zagrożenia eko-
logicznego. 

Dynamicznie rozwijającym się pro-
jektom budowy spalarni sprzyja nie 
tylko klarowne stanowisko w tej kwe-
stii zapisane w KPGO 2010, wspo-
mniana lista indykatywna, ale także 
aktualizowane prawo wspólnotowe. 
Podniosło ono, przy okazji nowelizacji 
ramowej dyrektywy o odpadach, istot-
nie status spalarni odpadów, uznając 
termiczne przekształcanie za formę 
odzysku, a nie unieszkodliwiania, od-
różniając tym samym znacząco tę for-
mę zagospodarowania odpadów od 
najbardziej prymitywnego sposobu 

ich unieszkodliwiania, jakim pozosta-
je składowanie.

W krajach UE-15, wyposażonych 
w liczne elektrociepłownie i elektrow-
nie opalane odpadami komunalnymi, 
odzysk energii wytwarzanej z odpadów 
ma istotny udział w strumieniu konwen-
cjonalnie wytworzonej energii elektrycz-
nej i cieplnej, w tym energii mającej 
status odnawialnej. Spalarnie odpa-
dów komunalnych aktualnie pracujące 
w krajach UE są w stanie zaopatrzyć 
około 7 mln gospodarstw domowych 
w elektryczność oraz 13,4 mln w ciepło 
sieciowe [1], [2], [3]. Dane te potwier-
dzają, że wytwarzane w codziennych 
procesach konsumpcyjnych odpady 
komunalne to cenne źródło energii, 
przeliczanej na możliwość wytworze-
nia z ich 1 t przeciętnie dla rozwiniętych 
krajów UE około 0,6 MWhe elektryczno-
ści i około 2 MWhth ciepła kierowanego 
do sieci ogrzewania miasta [2].

W ten sposób odpady komunalne 
stanowią znaczący potencjał energe-
tyczny, którego wykorzystanie w spo-
sób w pełni bezpieczny dla środowiska 
może nie tylko zastępować kopalne, co-
raz bardziej ograniczone zasoby i źró-
dła energii pierwotnej, ale także nie stoi 
w sprzeczności z ideą zrównoważone-
go rozwoju. Daje to jednocześnie sen-
sowną alternatywę dla zabronionego 
prawem składowania nieprzetworzo-
nych form odpadów.

Instalacje termicznego  �
przekształcania 
odpadów w krajach UE

Instalacje termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych są od 
dziesiątek lat powszechnie stosowane 
w krajach UE-15. Ich dynamiczny roz-
wój datuje się od połowy lat 60. ubie-
głego wieku, kiedy ich zastosowanie 
stało się odpowiedzią na gwałtowny 
wzrost ilości odpadów wynikających 
z dynamicznego rozwoju przemysłu 
i konsumpcji w najbardziej uprzemy-
słowionych krajach Europy Zachodniej. 
Od tamtych czasów, obiekty te istotnie 
zmieniały swój standard technologiczny 
oraz ekologiczny. Wraz z równolegle za-
chodzącym wzrostem wymagań prawa 
wspólnotowego, dotyczącym oddziały-
wania na środowisko, systematycznie 
podnosiły standardy bezpieczeństwa 
ekologicznego. Z wejściem w życie 
z dniem 28 grudnia 2005 r. dyrektywy 
2000/76/WE w sprawie spalania odpa-
dów osiągnęły poziom oddziaływania, 
który w opinii uznanych autorytetów jest 
absolutnie bezpieczny dla środowiska 
i zdrowia ludzi. 

Obecnie, największy udział spalar-
ni odpadów w systemach gospodarki 
odpadami komunalnymi widoczny jest 
w takich krajach UE jak: Dania, Luk-
semburg, Szwecja, Holandia, Francja, 
Belgia czy Niemcy. Szczegółowy wykaz 

Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych metod zagospodarowania odpadów 
komunalnych w krajach UE-27 [3], [4]
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procentowego udziału spalarni odpa-
dów w systemach gospodarki odpa-
dami komunalnymi stosowanych przez 
poszczególne 27 krajów członkowskich 
przedstawia graficznie rysunek 1 oraz 
tabele 1 i 2 – odpowiednio w odniesie-
niu do krajów UE-15 i nowych krajów 
UE [1], [3], [4]. 

Rysunek 1. potwierdza, wspomnia-
ny na wstępie, mało zaszczytny fakt, że 
Polska ma największy wśród wszyst-
kich państw członkowskich UE udział 
składowania w zagospodarowaniu od-
padów komunalnych. 

Według danych Eurostat 2005 
w krajach UE-27 wytworzono w 2005 r. 
259 mln Mg/a odpadów komunalnych, 
z których, wyznaczając średnią dla 
wszystkich krajów członkowskich UE, 
35% podlegało recyklingowi i kompo-
stowaniu, 17% spalaniu w 370 spalar-
niach, a 48% składowaniu. Jeśli wziąć 
pod uwagę wyłącznie kraje UE-15, 
wówczas udział spalania w systemach 
zagospodarowaniu odpadów komunal-
nych wynosiłby 25% [1], [3], [4].

W tabeli 2 przedstawiono, analo-
giczne jak w tabeli 1, zestawienie pro-
centowego udziału poszczególnych 
rodzajów metod stosowanych w sys-
temach zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz ilości eksploatowa-
nych spalarni odpadów, jednak w uję-
ciu dla nowych krajów członkowskich 
UE. Różnica jest wyraźnie widoczna. 
Dominuje składowanie a spalarnie od-
padów należą do wyjątków.

Przedstawione na rysunku 1 oraz 
w tabelach 1 i 2 dane pozwalają na-
stępująco scharakteryzować udział 
spalarni odpadów w systemach go-
spodarki odpadami komunalnymi sto-
sowanymi w państwach członkowskich 
UE-27 [1]:

Spalarnie odpadów komunalnych 1. 
dominują przede wszystkim w roz-
winiętych krajach UE-15. W nowych 
krajach członkowskich UE niemal 
nie występują a dominującym spo-
sobem zagospodarowania odpa-
dów jest tam nadal składowanie. 
W grupie państw UE-15 są rów-
nież takie kraje członkowskie, jak 

Tab. 1. Procentowy udział poszczególnych metod w zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych w krajach UE-15 [3], [4]

Kraj członkowski
UE-15

Recykling
[%]

Składowanie
[%]

Spalanie Wskaźnik 
nagromadzenia

[kg/M rok][%] liczba

Austria 59 23 18 6 627

Belgia 57 9 34 18 469

Dania 41 5 54 31 696

Finlandia 31 60 9 1 455

Francja 30 36 34 123 567

Grecja 13 87 0 0 433

Hiszpania 39 55 6 28 662

Holandia 65 3 32 11 624

Irlandia 31 69 0 0 869

Luksemburg 46 18 36 1 668

Niemcy 60 15 25 66 600

Portugalia 16 62 22 3 434

Szwecja 45 5 50 12 464

Wielka Brytania 27 65 8 15 600

Włochy 34 55 11 48 538

Tab. 2. Procentowy udział poszczególnych metod w zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych oraz ilość spalarni odpadów w nowych krajach UE [3], [4]

Nowy kraj 
członkowski

Recykling  
i kompostowanie

[%]
Składowanie

Spalanie

[%] liczba

Bułgaria 16 84 0 0

Cypr 10 90 0 0

Czechy 15 72 13 3

Estonia 37 63 0 0

Litwa 9 91 0 0

Łotwa 13 83 4 1

Malta 20 80 0 0

Polska 6 93 0,4 1

Rumunia 19 81 0 0

Słowacja 14 81 5 2

Słowenia 14 84 2 1

Węgry 15 79 6 1
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np. Irlandia czy Grecja, w których 
jak dotychczas brak jest spalar-
ni odpadów, choć trzeba wspo-
mnieć o zaawansowanym po-
ziomie projektu budowy spalarni 
w Irlandii w Dublinie, o planowanej 
rocznej wydajności 600 000 Mg/
rok i koszcie inwestycyjnym rzędu 
200 mln £.
Wraz z wejściem w życie w poszcze-2. 
gólnych krajach UE-15 przepisów 
związanych z istotnym ogranicze-
niem składowania nieprzetworzo-
nych odpadów komunalnych2 za-
uważyć można intensywny wzrost 
zainteresowania budową spalarni. 
Szczególnie widoczne jest to na 
przykładzie Austrii, gdzie przepis 
ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 
2004 r. i w związku z tym powsta-
ło lub zostało tam zmodernizowa-
nych 5 dodatkowych spalarni od-
padów komunalnych. Rozbudowa 
spalarni odpadów następuje także 
w innych krajach z grupy UE-15, 
czego dowodzą Niemcy3 a szcze-
gólnie Szwecja, gdzie obecna łącz-
na wydajność szwedzkich spalarni, 
równa około 3,2 mln Mg rocznie, 
przekroczy w najbliższych latach 
5 mln Mg/rok.
Holandia (średnia wydajność 3. 
pojedynczej instalacj i wyno-
si 430 tys. Mg/rok), Portuga-
lia (330 tys. Mg/rok), Austria 
(290 tys. Mg/rok) i  Niemcy 
(230 tys. Mg/rok) – to kraje, w któ-
rych średnia wydajność eksploato-
wanych spalarni jest wysoka, przez 
co są to duże, wysoce sprawne 
energetycznie i eksploatacyjnie tań-
sze obiekty. Natomiast we Francji 
(średnia wydajność 90 tys. Mg/rok) 
i we Włoszech (średnio 70 tys. Mg/
rok) jest znaczna liczba spalar-

ni, jednak o mniejszej wydajno-
ści. Aktualnie, za optymalną pod 
względem wydajności, konstrukcji 
a rzede wszystkim kosztu inwesty-
cyjnego uznaje się dwuliniową spa-
larnię, której każda linia posiadałaby 
wydajność 200-250 tys. t rocznie. 
Wyposażona byłaby w ruszt me-
chaniczny chłodzony powietrzem 
lub wodą, kocioł produkujący pa-
rę o temperaturze 400°C i ciśnie-
niu 40 bar z zauważalnym trendem 
przechodzenia na wyższe parame-
try pary4, standardową – najczę-
ściej suchą lub półsuchą instalację 
oczyszczania spalin oraz turbinę 
z upustem ciepłowniczym.
Wśród zagadnień bezpośrednio 4. 
związanych z problematyką budo-
wy oraz eksploatacji spalarni odpa-
dów komunalnych dominują aktu-
alnie następujące kwestie:

osiąganie możliwie najwyższej  –
sprawności wytwarzania ener-
gii elektrycznej, co jest głównie 
domeną projektów nowych spa-
larni lub spalarni aktualnie mo-
dernizowanych – np. spalarnia 
w Amsterdamie czy projekt mo-
dernizacji wiedeńskiej spalarni 
Spittelau,
systematyczne podwyższanie  –
poziomu bezpieczeństwa eko-
logicznego, zarówno po stro-
nie emisji do powietrza, jak i po 
stronie stałych odpadów popro-
cesowych (żużli i popiołów), z ak-
tualnie obserwowanym trendem 
obniżania standardu emisyjnego 
tlenków azotu,
traktowanie spalarni odpadów,  –
jako źródła wytwarzania ener-
gii, w tym energii odnawialnej 
– wynikającego z odzysku i prze-
tworzenia energii zawartej w od-
padach, w tym w odpadach 
ulegających biodegradacji, i to 
zarówno w aspekcie poprawy 
jej wizerunku w odbiorze spo-
łecznym, jak także w aspekcie 
realizacji krajowych celów w za-

kresie obowiązku produkcji ener-
gii z OZE,
efektywność oraz klasyfikacja  –
procesu termicznego przekształ-
cania odpadów – traktowane-
go, jako procesu R15, a nie jako 
D10, co wynika z dokonanych 
w czerwcu 2008 r. w Komisji 
Europejskiej i Parlamencie Eu-
ropejskim uzgodnień związanej 
z projektem nowej dyrektywy ra-
mowej o odpadach,
spalarnia odpadów, jako obiekt  –
przekształcający termicznie tzw. 
paliwo CO2 – neutralne, czy-
li przekształcający biomasę w 
postaci odpadów ulegających 
biodegradacji, stanowiących 
średnio 50% masy poddawa-
nych spalaniu odpadów zmie-
szanych i powodujących zerową 
emisję CO2, wraz z dyskusją na 
temat udziału spalarni w handlu 
emisją CO2.

Projekty spalarni  �
odpadów komunalnych 
w Polsce – perspektywy 
rozwoju, bariery

Jak wspomniano na wstępie ni-
niejszej pracy przebudowa systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 
przeznaczonych dla dużych polskich 
miast lub budowa tych systemów w uję-
ciu regionalnym musi zostać oparta na 
wykorzystaniu instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych. Wymaganego prawnie poziomu 
redukcji masy kierowanych na składo-
wiska odpadów ulegających biodegra-
dacji nie da się osiągnąć bez udziału 
instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych.

Jeśli tylko zgrubnie przyjąć, że 
w związku z tym niezbędne jest wy-
budowanie, co najmniej dziesięciu du-Mowa jest o przepisach wynikających głównie z art. 5 2) 

dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Spalarnie odpadów powstają głównie na terenach by-3) 
łej NRD, gdzie podobnie jak w krajach dawnej tzw. Euro-
py Wschodniej nie było żadnej spalarni odpadów. Planuje 
się, że na przestrzeni najbliższych lat istotnie wzrośnie 
potencjał niemieckich spalarni odpadów komunalnych, 
z obecnej sumarycznej wydajności wynoszącej około 
18 mln Mg rocznie do około 22 mln Mg rocznie, co jest 
wynikiem wprowadzonego z dniem 1 czerwca 2005 r. za-
kazu składowania nieprzetworzonych odpadów. Głównie jednak poprzez wzrost temperatury pary.4) 

Odpowiednio wysoka efektywność energetyczna, 5) 
wynosząca co najmniej 0,60 lub dla spalarni  urucho-
mionych od 1 stycznia 2009 r. 0,65, to podstawowy 
warunek uznania zachodzącego w tej spalarni procesu 
termicznego przekształcania odpadów jako odzysk (R1), 
a nie unieszkodliwianie (D10), co uzgodniono w ramach 
projektu nowej dyrektywy ramowej.
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żych spalarni odpadów, których koszt 
inwestycyjny jak podano we wprowa-
dzeniu sięga 4,7 mld euro a których 
akceptacja społeczna jest ciągle dys-
kusyjna, łatwo sobie wyobrazić ska-
lę wyzwań, przed jaką stoi obecnie 
krajowa gospodarka odpadami ko-
munalnymi. 

W tabeli 3 przedstawiono zaktu-
alizowaną w dniu 31 lipca 2008 r. listę 
indykatywną niezbędnych do wybu-
dowania w Polsce spalarni odpadów 
komunalnych, których koszt budowy 
w znacznym procencie ma być finan-
sowany z Funduszu Spójności [5]. 

Obecnie jednostkowy koszt in-
westycyjny, rozumiany jako koszt od-
niesiony do 1 Mg planowanej rocznej 
wydajności spalarni, wobec dyna-
micznych zmian kosztów podstawo-
wych materiałów budowlanych, może 
z powodzeniem wynosić, co najmniej 
550 euro/1Mg a w skrajnym przypad-
ku może osiągać, a nawet przekraczać 
700 euro/1Mg odpadów6. Przykładowo, 
koszt inwestycyjny spalarni o planowa-
nej wydajności 200 tys. Mg/rok może 
zawierać się w granicach od 110 do 
150 mln euro. 

Aby spalarnie powstały trzeba 
jednak spełnić szereg warunków. Po 
pierwsze, trzeba pozyskać dla nich 
akceptację społeczną, uwarunkowaną 
przede wszystkim akceptacją wskaza-
nej lokalizacji spalarni. I pomimo, że 
wielu mieszkańców kraju wydaje się 
rozumieć potrzebę ich budowy, co po-

Tab. 3. Projekty budowy w Polsce spalarni odpadów komunalnych wg listy 
indykatywnej projektów indywidualnych do Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007–2013 [5]

Lp.* Nazwa projektu
Orientacyjny 

koszt całkowity 
[mln zł]

Przewidy-
wany okres 

realizacji

Miejsce 
realizacji

Instytucja 
odpowie-
dzialna

POIiŚ 
2.1.- 2

Gospodarka odpadami komu-
nalnymi w Łodzi – faza II 

– wydajność 250 tys. Mg/rok

660 
kwota dofinanso-

wania** 363
2010-2014 łódzkie miasto Łódź

POIiŚ 
2.1.- 3

Program gospodarki odpadami 
komunalnymi w Krakowie 

– 250 tys. Mg/rok

536,55 
kwota dofinans.: 

295,10
2009-2014 małopolskie

miasto 
Kraków

POIiŚ 
2.1.- 4

Rozwiązanie problemów 
gospodarki odpadami w 

Warszawie – 265 tys. Mg/
rok oraz druga instalacja o 

nieokreślonych jeszcze planach 
i kosztach

533,42
kwota dofinans.: 

293,38
2009-2012 mazowieckie

miasto 
stołeczne 
Warszawa

POIiŚ 
2.1.- 5

Zintegrowany system gospo-
darki odpadami dla aglomeracji 
białostockiej – 100 tys. Mg/rok

407,21 
kwota dofinans.: 

243,29
2010-2013 podlaskie

miasto 
Białystok

POIiŚ 
2.1.- 8

System gospodarki odpadami 
dla aglomeracji trójmiejskiej – 

250 tys. Mg/rok

539,03 
kwota dofinans.: 

296,46
2009-2013 pomorskie

miasto 
Gdańsk

POIiŚ 
2.1.- 10

System gospodarki odpadami 
aglomeracji śląskiej – budowa 
centrum zagospodarowania 

odpadów w Rudzie  
– 250 tys. Mg/rok

539,03 
kwota dofinans.: 

296,46
2010-2013 śląskie

Górnośląski 
Związek Me-
tropolitalny

POIiŚ 
2.1.- 11

System gospodarki odpadami 
aglomeracji śląskiej – budowa 
centrum zagospodarowania 

odpadów Katowicach  
– 250 tys. Mg/rok

539,03
kwota dofinans.: 

296,46
2010-2013 śląskie

Górnośląski 
Związek Me-
tropolitalny

POIiŚ 
2.1.- 13

System gospodarki odpadami 
dla miasta Poznania oraz 

budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla 

aglomeracji poznańskiej  
– 200 tys. Mg/rok

640 
kwota dofinans.: 

352
2009-2013 wielkopolskie

miasto 
Poznań

POIiŚ 
2.1.- 15

Budowa zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metro-
politarnego – 180 tys. Mg/rok 

300
kwota dofinans.: 

255
2009-2013

zachodnio-
pomorskie

miasto 
Szczecin

suma
9 instalacji: o łącznej wydajności równej około – 1, 995 mln Mg/rok

o łącznym koszcie inwestycyjnym – 4 694 mln zł
o łącznym dofinansowaniu z FS – 2 691 mln zł (szacunkowy udział środków z FS – ok. 57%)

*podana liczba porządkowa odpowiada wprost liczbie porządkowej danego 
projektu umieszczonego na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów 
kluczowych z dnia 31 lipca 2008 r.
**jest to szacunkowa kwota dofinansowania danego projektu z Funduszu Spój-
ności UE.

Wskaźnik ten może sięgać nawet 750 euro/Mg, czego 6) 
przykładem może być jednostkowy koszt budowy nowej, 
trzeciej już spalarni odpadów komunalnych Pfaffenau 
w Wiedniu, aktualnie w końcowej fazie budowy, której 
wydajność wynosi 250000 Mg/rok, a koszt inwestycyjny 
184 mln euro, czyli koszt jednostkowy jest równy około 
736 euro/Mg. Wskaźniki te nie można jednak bezkrytycz-
nie porównywać. Trzeba zawsze wziąć pod uwagę, jaki 
jest standard instalacji, jakie są wymagania budowlane 
(np. aktualnie oddawana do eksploatacji spalarnia w aglo-
meracji Paryża, w gminie należącej do subaglomeracji 
Paryża o nazwie ISSY-les-Moulineaux, jest zagłębiona aż 
33 m pod powierzchnią terenu, aby za bardzo nie góro-
wała w krajobrazie miasta), czy nie są zaplanowane do-
datkowe instalacje (np. spalarnia Pfaffenau we Wiedniu 
posiada dodatkową instalacją do beztlenowej fermenta-
cji odpadów organicznych, przede wszystkim odpadów 
żywnościowych z gastronomii), itp. A zatem wskaźnik ten 
istotnie zależy od infrastruktury terenu, na którym ma być 
zlokalizowana dana spalarnia, zakresu towarzyszących jej 
instalacji, sposobu budowy, architektury budynku, itp. Jed-
nocześnie nie można zapominać, że lokalizacja na relatyw-
nie dobrze uzbrojonym terenie stoi najczęściej w sprzecz-
ności z możliwością jej akceptacji społecznej.
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twierdzają różnego rodzaju badania 
opinii społecznej, to jednak muszą one 
gdzieś, na konkretnie istniejącym tere-
nie, zostać zlokalizowane, a syndrom 
„nimby” jest ciągle tak skutecznie za-
korzeniony w świadomości mieszkań-
ców, że jest to nadal najistotniejsza 
bariera do pokonania. Dużo mniejszą 
barierą wydają się źródła finansowa-
nia, gdyż dostępne z funduszów UE 
środki są niemal w zasięgu ręki, co 
potwierdza cytowana już lista indy-
katywna projektów spalarni odpadów 
komunalnych. 

Jasne i od dawna sformułowane 
są standardy technologiczne, w tym 
standardy BAT. Jednak zauważyć trze-
ba, że w niejednej już gminie spojrze-
nie w tej kwestii zostało skutecznie 
zniekształcone, co jest skutkiem ofe-
rowania różnego rodzaju nigdzie nie-
zastosowanych, nieposiadających 
żadnych referencji a przede wszyst-
kim technicznie niedojrzałych tech-
nologii termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych. Do grupy tej 
zaliczyć trzeba także technologie pla-
zmowe.

W tabeli 3 podano w kolejności: 
numer projektu wg listy indykatywnej, 
nazwę projektu i orientacyjną wydaj-
ność spalarni7, planowany całkowity 
koszt inwestycyjny danego projektu 
w mln zł, przewidywaną szacunkową 
kwotę dofinansowania w mln zł, miej-
sce realizacji oraz instytucję odpowie-
dzialną, czyli inwestora. 

Na liście indykatywnej projek-
tów spalarni odpadów komunalnych 
w Polsce przedstawionej w tabeli 3, za-
mieszczonych jest 9 projektów budowy 
spalarni odpadów, o łącznej planowa-
nej wydajności równej 1,995 mln Mg/
rok. Jest to szacunkowa wydajność. 
Na liście tej nie uwzględniono jeszcze 
jednego projektu, przewidywanego 
jako druga nowa spalarnia odpadów 
komunalnych dla miasta Warszawy 
o wydajności około 350 000 Mg/rok, 
gdyż projekt ten nie jest zaplanowa-

ny w ramach obecnego POIiŚ na la-
ta 2010-2013, lecz dopiero około 
2015 r. 

Energia z odpadów  �
ulegających 
biodegradacji 
i produkcja „zielonej 
energii” 

Aktem prawnym stanowiącym pod-
stawę dla uznawania odzyskanej i prze-
tworzonej energii podczas procesu 
termicznego przekształcania odpadów 
ulegających biodegradacji, jako energii 
ze źródła odnawialnego, jest dyrekty-
wa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na ryn-
ku wewnętrznym energii elektrycznej, 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 
Do dyrektywy tej, a szczególnie zawar-
tej w niej definicji biomasy, odwołuje się 
bezpośrednio artykuł 44 ustęp 8 oraz 9 
krajowej ustawy o odpadach (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 
z późn. zm.). 

Krajowa definicja biomasy, w peł-
ni zbieżna z definicją zawartą w art. 
2.b. dyrektywy 2001/77/WE, zdefinio-
wana jest w § 2.1. projektu rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 
lutego 2008 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu obowiązków uzyskania 
i przedstawienia do umorzenia świa-
dectw pochodzenia, uiszczania opłaty 
zastępczej, zakupu energii elektrycz-
nej i ciepła wytworzonych w odnawial-
nych źródłach energii oraz obowiązku 
potwierdzania danych dotyczących ilo-
ści energii elektrycznej wytwarzanej w 
odnawialnym źródle energii. Rozporzą-
dzenie to nowelizuje podobne w treści, 
uchylone z dniem 25.02.2008 r. rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2187 oraz Dz. U. 2006, 
Nr 205, poz. 1510), które zawierało 
identyczną definicję biomasy.

Przedstawiona w § 2.1. powyższe-
go projektu rozporządzenia definicja 
biomasy brzmi następująco:

Biomasa – stałe lub ciekłe sub-
stancje pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, które ulegają biodegra-
dacji, pochodzące z produktów, od-
padów i pozostałości z produkcji rolnej 
oraz leśnej, a także przemysłu przetwa-
rzającego ich produkty, a także części 
pozostałych odpadów, które ulegają 
biodegradacji.

Zawarta w projekcie rozporządze-
nia Ministra Gospodarki definicja bio-
masy, wskazująca odpady ulegające 
biodegradacji, jako jednego z jej przed-
stawicieli, nie ogranicza tego rodzaju 
biomasy jedynie do odpadów ulegają-
cych biodegradacji zawartych w zmie-
szanych odpadach komunalnych, jak to 
zakłada art. 48 ust. 8 i 9 ustawy o od-
padach. Pozwala także zaliczyć do tej 
grupy wszelkie inne rodzaje odpadów 
ulegających biodegradacji, takie jak np. 
komunalne osady ściekowe, mączkę 
mięsno-kostną i inne pochodzenia ro-
ślinnego, bądź zwierzęcego. Podsta-
wowym jednak warunkiem odzysku ich 
energii, zaliczanej w ten sposób do źró-
deł odnawialnych, jest to, aby proces 
ich termicznego przekształcania bądź 
współspalania odbywał się w spalar-
niach bądź współspalarniach, zgodnie 
z przepisami, jakie obowiązują procesy 
realizowane w tego rodzaju instalacjach, 
wynikającymi z dyrektywy 2000/76/WE 
w sprawie spalania odpadów. 

W takim jak powyżej duchu, od wie-
lu lat zorientowane jest prawo szere-
gu krajów UE, które energię odzyskaną 
w procesach termicznego przekształca-
nia odpadów ulegających biodegradacji 
traktuje jako energię z źródła odnawial-
nego. Wynika to głównie z odpowiedniej 
interpretacji przepisów wspomnianej 
wyżej dyrektywy 2001/77/WE, która 
w przypadku państw UE jest bardziej lub 
mniej szczegółowa, bardziej lub mniej 
korzystna dla kwestii traktowania od-
nawialnych źródeł energii, przeniesiona 
do prawa wewnętrznego. Jednak dyrek-
tywa ta wcale nie narzuca, że odpady 
stanowiące biomasę muszą automa-
tycznie stanowić źródło energii odna-
wialnej. Stąd też w praktyce niektórych 
państw UE, szczególnie Niemiec i Austrii, 
takiej koniunkcji się nie dostrzega. Na-

Faktyczna wydajność danej spalarni jak i jej inne naj-7) 
ważniejsze parametry, wyznaczone zostaną w oparciu 
o Studium Wykonalności.
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tomiast odwrotnie, w Holandii widoczny 
jest w tej kwestii najbardziej daleko idą-
cy pragmatyzm. Szczegółowy przegląd 
prawa obowiązującego w tym zakresie 
w poszczególnych krajach członkow-
skich UE przedstawiono w pracy [6].

Jednocześnie ustawa z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 
89, poz. 625 z późn. zm.) w art. 3 pkt. 
20 następująco definiuje odnawialne 
źródło energii:

Odnawialne źródło energii – źró-
dło wykorzystujące w procesie przetwa-
rzania energię wiatru, promieniowania 
słonecznego, geotermalną, fal, prą-
dów i pływów morskich, spadku rzek 
oraz energię pozyskiwaną z biomasy, 
z biogazu wysypiskowego, a także bio-
gazu powstałego w procesach odpro-
wadzania lub oczyszczania ścieków 
albo rozkładu składowanych szczątek 
roślinnych i zwierzęcych.

Przedstawione powyżej definicje 
biomasy i odnawialnego źródła energii 
jednoznacznie potwierdzają, że zawar-
te w zmieszanych odpadach komu-
nalnych frakcje odpadów ulegających 
biodegradacji stanowią biomasę, a pod-
dane odzyskowi energii w procesie spa-
lania prowadzą do pozyskania energii 
ze źródła odnawialnego.

Kluczowym w prawie polskim dla 
potraktowania odzyskiwanej z odpa-
dów energii, jako energii z OZE, jest 
wspomniany powyżej artykuł i 44 ustęp 
8 oraz 9 ustawy o odpadach. Treść 
tego artykułu upoważnia Ministra Śro-
dowiska do wydania fakultatywnego 
rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych kwa-
lifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania od-
padów komunalnych, jako energii 
z odnawialnego źródła energii. Rozpo-
rządzenie to określi przede wszystkim 
rodzaje frakcji zawartych w odpadach 
komunalnych, które mogą być uznane 
za frakcje ulegające biodegradacji, jak 
również wskaże sposób kwalifikowania 
energii odzyskanej z tych frakcji.

Projekt rozporządzenia z dnia 

4 czerwca 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych kwa-
lifikowania części energii odzyskanej 
z termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych, jako energii z od-
nawialnego źródła energii ukazał się 
w połowie czerwca 2008 r. na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska. 
Poddany został ogólnie dostępnej dys-
kusji w celu ostatecznego uzgodnienia 
jego treści. 

Podsumowanie �

W artykule wykazano, jak duża 
jest skala wyzwań związanych z roz-
budową krajowych systemów zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
i umieszczeniem w nich, szczególnie 
w przypadku systemów dla dużych 
miast lub określonych regionów kraju, 
absolutnie niezbędnych instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów 
komunalnych, stanowiących istotne 
źródła energii, w tym energii odna-
wialnej. Skala ta została zdefiniowana 
jedynie poprzez uwarunkowania deter-
minujące perspektywy budowy w Pol-
sce spalarni odpadów komunalnych 
oraz aspekt odzysku energii zawartej 
w odpadach. 

Nie przedstawiono natomiast 
szerszej dyskusji w zakresie pozo-
stałych uwarunkowań i barier, które 
będą również to wyzwanie znaczą-
co definiować. 

Do grupy pominiętych w pracy ba-
rier należy w pierwszym rzędzie zaliczyć 
problem akceptacji społecznej instala-
cji termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych. Niestety jak na razie 
przewagę mają przykłady, które wska-
zują, że pozyskanie tej akceptacji może 
być bardzo trudne, a jeżeli już, to dla 
spalarni położonej daleko za miastem, 
na terenie o charakterze „zielonej łąki”, 
bez dostępu do sieci przesyłu ciepła 
i bez jakiejkolwiek infrastruktury. 

Wszelkie działania o charakterze 
PR’owskim w tym względzie powinny 
mieć absolutny priorytet wśród szere-
gu przedsięwzięć związanych z budo-
wą spalarni w Polsce i posiadać istotne 

wsparcie ze strony mediów publicznych. 
Bez ich efektywnego włączenia w ten 
proces przeprowadzenie nawet najle-
piej opracowanego projektu budowy 
spalarni w dużych polskich miastach, 
w tym indykatywny wykaz projektów do 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i zarezerwowane środki 
finansowe na realizację tych projektów 
z Funduszu Spójności, mogą okazać 
się nieprzydatne, bez szans na ich wy-
korzystanie.
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Regulacje wspólnotowe dotyczące 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi i przyjęte na ich 
podstawie szczegółowe rozwiązania 
polskie w tym zakresie, przewidują 
stopniowe odchodzenie od metody 
składowania odpadów komunalnych 
na składowiskach na rzecz innych 
sposobów ich zagospodarowania. 
Jedną z alternatyw dla składowania 
odpadów podlegających biodegradacji 
jest ich termiczne przekształcanie 
w spalarniach odpadów komunalnych. 
Eksperci zwracają uwagę, że 
wypełnienie naszych zobowiązań 
wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej w zakresie właściwego 

zagospodarowania odpadów komunalnych bez efektywnego wdrożenia 
technologii termicznego ich unieszkodliwiania, może okazać się nierealne. 
Mając na uwadze coraz bardziej restrykcyjną politykę Wspólnoty, obecnie 
dyskusje o konieczności budowy samych spalarni odpadów komunalnych z fazy 
„czy” powoli przechodzą w fazę „jak, gdzie, kiedy i za co”.

mec. Aneta Pacek-Łopalewska, Radca Prawny i Ekspert Zespołu Ochrony Środowiska Kancelarii Prawnej White & Case Sp. k.

ZIELONA ENERGIA
z odpadów?
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W konsekwencji istotne staje się 
stworzenie odpowiedniego śro-

dowiska prawnego oraz wykreowanie 
odpowiednich mechanizmów rynko-
wych, tak aby stworzyć realny bodziec 
do zaangażowania sektora prywat-
nego w realizację tego typu przedsię-
wzięć. Wydaje się, że koncepcja kwa-
lifikacji energii odzyskanej w procesie 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych jako energii „zielonej”, 
a co za tym idzie możliwość uzyskania 
świadectwa pochodzenia („zielonego 
certyfikatu”), który jest instrumentem 
obrotu na rynku giełdowym w obec-
nym modelu – systemie obowiązko-
wych zakupów i odbioru energii odna-
wialnej, może stanowić dużą zachętę 
dla podmiotów do zaangażowania się 
w taką inwestycję.

Regulacje ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne („Prawo 
Energetyczne”) i wydane na jego pod-
stawie rozporządzenia (w szczególno-
ści rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków 
uzyskania i przedstawienia do umorze-
nia świadectw pochodzenia, uiszcza-
nia opłaty zastępczej, zakupu energii 
elektrycznej i ciepła wytworzonych 
w odnawialnych źródłach energii oraz 
obowiązku potwierdzania danych doty-
czących ilości energii elektrycznej wy-
tworzonej w odnawialnym źródle energii 
(„Rozporządzenie”), a także Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(„Ustawa o Odpadach”) tworzą for-
malnoprawne ramy dla uznania ener-
gii pochodzącej z procesu termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, 
jako tzw. energii odnawialnej.

I tak w szczególności Prawo Energe-
tyczne, w ślad za przepisami Dyrektywy 
2001/77/EC Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na ryn-
ku wewnętrznym energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
(„Dyrektywa”), stanowi, że odnawialnym 
źródłem energii jest w szczególności 
„energia pozyskiwana z biomasy”. Jed-
nocześnie zawarta w Dyrektywie i przepi-

sach Rozporządzenia definicja biomasy 
obejmuje swym zakresem także „czę-
ści odpadów, które ulegają biodegrada-
cji”. I wreszcie idąc konsekwentnie dalej, 
Rozporządzenie wyraźnie stanowi, że 
do energii wytwarzanej w odnawialnych 
źródłach energii zalicza się, niezależnie 
od mocy tego źródła, część energii od-
zyskanej z termicznego przekształcenia 
odpadów komunalnych, zgodnie z wła-
ściwymi przepisami wydanymi na pod-
stawie Ustawy o Odpadach.

Regulacje 
ustawy Prawo 
Energetyczne 
i wydane na 
jego podstawie 
rozporządzenia, 
a także Ustawa 
o Odpadach (…), 
tworzą 
formalnoprawne 
ramy dla 
uznania energii 
pochodzącej 
z procesu 
termicznego 
przekształcania 
odpadów 
komunalnych, 
jako tzw. energii 
odnawialnej

Do całej układanki wciąż brakuje 
jednak tych właściwych przepisów, do 
wydania których upoważnia Ustawa 
o Odpadach.

Ustawa o Odpadach upoważnia 
ministra właściwego do spraw śro-
dowiska, aby w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw gospodarki 
i kierując się (a) potrzebą osiągnięcia 
wymaganych docelowych, procento-
wych udziałów energii ze źródeł od-
nawialnych w zużyciu w kraju energii 
elektrycznej brutto, oraz (b) oceną i pro-
gnozą możliwości realizowania celów 
krajowych oraz ograniczeń systemo-

wych wytworzenia energii, pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, określił, 
w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowe warunki techniczne kwalifikowania 
części energii odzyskanej z termiczne-
go przekształcania odpadów komu-
nalnych, jako energii z odnawialnego 
źródła energii. Zgodnie z Ustawą o Od-
padach rozporządzenie powinno okre-
ślić przede wszystkim (a) rodzaje frakcji 
zawartych w odpadach komunalnych, 
które przekształcane termicznie w spa-
larni odpadów mogą być uznane za 
frakcje ulegające biodegradacji w ro-
zumieniu definicji biomasy, zapisanej 
w Dyrektywie i Prawie Energetycznym 
oraz (b) techniczne i organizacyjne wa-
runki wiarygodnego dokumentowania 
ilościowego i energetycznego udziału 
biodegradowalnych frakcji, zawartych 
w odpadach komunalnych podlega-
jących termicznemu przekształcaniu 
w spalarniach odpadów i zaliczonych 
jako źródło odnawialne w bilansie ener-
getycznym odzysku energii w spalar-
ni odpadów. Delegacja ustawowa do 
wydania rozporządzenia ma charakter 
fakultatywny – minister może, ale nie 
musi wydać takiego rozporządzenie.

W resorcie środowiska trwają obec-
nie prace nad projektem takiego rozpo-
rządzenia („Projekt”). Projekt wskazuje 
jakie rodzaje frakcji, które będą prze-
kształcane termicznie w spalarniach 
odpadów mogą być uznane za frakcje 
ulegające biodegradacji w rozumieniu 
biomasy. Są to części odpadów wy-
selekcjonowanych z odpadów, które 
ulegają rozkładowi tlenowemu lub bez-
tlenowemu przy udziale mikroorgani-
zmów. W zamiarze ustawodawcy taką 
frakcję będą stanowić następujące od-
pady: tzw. frakcja podsitowa powstała 
w wyniku przesiania odpadów przez si-
ta o średnicy otworów mniejszych niż 
10 mm, tzw. frakcja podsitowa powsta-
ła w wyniku przesiania odpadów przez 
sita o średnicy otworów 10-20 mm, od-
pady kuchenne i ogrodowe, drewno, 
papier mieszany, tekstylia mieszane, 
odpady wielomateriałowe, w tym od-
pady z utrzymania higieny oraz skóra. 
Odpady będą mogły pochodzić wy-

”



13dodatek tematyczny nr 1/2008

Te
r

m
ic

zn
e 

pr
ze

k
sz

ta
łc

an
ie

 o
d

pa
d

ó
w

 k
o

m
u

n
al

n
yc

h

łącznie z obszarów na których, zgod-
nie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, selektyw-
nie zbierane są odpady przeznaczone 
do innych procesów odzysku, w tym 
do procesów recyklingu. W Projekcie 
jako metodę rozliczania udziału ener-
gii ze źródeł odnawialnych w cieple 
wytwarzanym podczas termicznego 
przekształcania odpadów w spalarni 
odpadów, przyjęto metodę ryczałtową 
ustalającą jedną, jednakową wartość 
udziału energii chemicznej zawartej we 
frakcjach ulegających biodegradacji 
w energii chemicznej całej masy kiero-
wanych do termicznego przekształcania 
odpadów. Wartość ryczałtowa została 
ustalona na poziomie 42%. Jak wska-
zano w uzasadnieniu do Projektu, po-
ziom 42% zaproponowano biorąc pod 
uwagę uśredniony skład materiałowy 
odpadów z różnych miast Polski oraz 
uśrednione dane dotyczące wilgotności, 
zawartości wodoru oraz ciepła spalania 
poszczególnych frakcji materiałowych 
odpadów, pochodzące z badań odpa-
dów w miastach polskich oraz z danych 
literaturowych. W uzasadnieniu podkre-
ślono również, że przyjęty w Projekcie 
sposób rozliczeń energii ze źródeł od-
nawialnych jest wzorowany na rozwią-
zaniach przyjętych m. in. w Holandii 
(gdzie 47% energii ze spalania zmiesza-
nych odpadów komunalnych stanowi 
energia odnawialna) oraz w Danii (43% 
energii ze źródeł odnawialnych). 

Należy przy tym zasygnalizować, że 
zgodnie z Projektem, część energii od-
zyskanej z termicznego przekształcania 
odpadów będzie mogła być zakwa-
lifikowana jako energia z odnawial-
nego źródła energii, tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy zostaną spełnione łącznie 
określone w Projekcie następujące 
przesłanki: (a) spalane będą odpady 
zawierające frakcje ulegające biode-
gradacji, o których mowa w Projekcie, 
(b) przed wystąpieniem do Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki o konce-
sję wymaganą zgodnie z przepisami 
Prawa Energetycznego przeprowa-
dzone zostaną badania i obliczenia 
potwierdzające rzeczywisty udział 

energii chemicznej frakcji ulegających 
biodegradacji w energii chemicznej ca-
łej masy kierowanych do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, 
(c) co najmniej raz w roku przeprowa-

dzane będą badania składu materiało-
wego oraz wartości opałowej odpadów, 
w tym frakcji ulegających biodegrada-
cji, pochodzące z poprzedniego roku 
i z terenu objętego dostawą odpadów 
komunalnych do spalarni, przy czym 
badania wykonywane będą przez la-
boratoria akredytowane lub posiada-
jące certyfikat wdrożonego systemu 
jakości lub uprawnienia do badania 
właściwości fizykochemicznych, tok-
syczności i ekotoksyczności substancji 
i preparatów nadane w trybie ustawy 
z dnia 11 stycznia 2001 r. o substan-
cjach i preparatach chemicznych, (d) 
na podstawie badań, o których mo-
wa powyżej, obliczany będzie rzeczy-
wisty udział energii chemicznej frakcji 
ulegających biodegradacji w energii 
chemicznej całej masy kierowanych 
do termicznego przekształcania odpa-
dów, (e) badania i obliczenia, o których 
mowa w lit. (b), (c) i (d) potwierdzą nie 
niższy niż wartość ryczałtowa 42%, rze-
czywisty udział energii chemicznej frak-
cji ulegających biodegradacji w energii 
chemicznej całej masy kierowanych do 
termicznego przekształcania odpadów, 
(f) prowadzona będzie szczegółowa do-
kumentacja dotycząca ilości i rodzaju 
odpadów dostarczonych do procesu 
termicznego przekształcania odpadów, 
oraz (g) termiczne przekształcenie od-
padów zawierających frakcje ulegają-
ce biodegradacji odbywać się będzie 
z zachowaniem wszystkich warunków 
określonych przepisami dotyczącymi 
termicznego przekształcania odpadów, 
w szczególności w zakresie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza.

Ministerstwo Środowiska przewidu-
je, że rozporządzenie powinno wejść 
w życie do końca 2008 r.

Tyle o przepisach. Teoretycznie idą 
w kierunku zapewnienia prawnych pod-
staw do zakwalifikowania części ener-
gii odzyskanej w procesie termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
jako energii ze źródeł odnawialnych. Ale 
czy rzeczywiście spalarnie odpadów 
komunalnych będą produkować zielo-
ną energię? Praktyka pokaże…
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Wykorzystanie w energetyce sta-
łych paliw wtórnych zawierających 
frakcje biodegradowalne a także od-
padów komunalnych, może przyczy-
nić się do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych (w tym głównie CO2) 
i spowolnić tempo zużycia maleją-
cych nieustannie zasobów paliw ko-
palnych. W niedalekiej przyszłości 
energia wytworzona z frakcji bioma-
sowej stałych paliw wtórnych i odpa-
dów komunalnych będzie mogła być 
uznawana za energię odnawialną. 
W publikacji omówiono zagadnienie 
określania zawartości biomasy w pa-
liwach z odpadów. Przedstawiono 
metodykę oznaczania zawartości bio-
masy w stałych paliwach wtórnych 
opracowaną przez Europejski Komi-
tet Normalizacyjny (CEN). Przedys-
kutowano wyniki wstępnych badań 
własnych dotyczących określania 
zawartości biomasy w odpadach 
komunalnych przy wykorzystaniu 
opracowanej przez CEN metody se-
lektywnego roztwarzania.

W wielu krajach europejskich, np. 
Włoszech, Holandii, Belgii, Danii, Sło-
wacji, Szwecji, Finlandii, czy też Wielkiej 
Brytanii, odpady ulegające biodegrada-
cji – przekształcane termicznie w spa-
larniach lub współspalarniach odpadów 
– są traktowane jako odnawialne źró-
dło energii. Aby sprostać coraz bardziej 
ambitnym celom Komisji Europejskiej 
w zakresie produkcji energii odnawial-
nej, konieczne jest poszerzanie wachla-
rza możliwych do wykorzystania źródeł 
energii odnawialnej. Wykorzystanie od-
padów o charakterze biodegradowal-

nym dla produkcji energii odnawialnej 
wydaje się w tym względzie racjonalne 
i uzasadnione. Artykuł 44 ust. 9 ustawy 
o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 
z późń. zmian.) stanowi, iż w rozporzą-
dzeniu ministra właściwego do spraw 
środowiska zostaną określone rodzaje 
frakcji zawartych w odpadach komunal-
nych, które przekształcane termicznie 
w spalarni odpadów mogą być uznane 
jako biodegradowalne frakcje w sensie 
definicji biomasy” oraz zostaną okre-
ślone „techniczne i organizacyjne wa-
runki wiarygodnego dokumentowania 
ilościowego i energetycznego udziału 
biodegradowalnych frakcji zawartych 
w odpadach komunalnych podlega-
jących termicznemu przekształcaniu 
w spalarniach odpadów i zaliczonych 
jako źródło odnawialne w bilansie ener-
getycznym odzysku energii w spalarni 
odpadów. Ponieważ jednak dotychczas 
rozporządzenie to nie zostało wydane 
i nie jest jasne, jak rozliczana będzie 
energia odnawialna wytworzona z wy-
korzystaniem odpadów komunalnych – 
w oparciu o stałą ustaloną dla odpadów 
komunalnych zawartość frakcji biode-
gradowalnej, czy też w oparciu o każ-
dorazowo wyznaczaną zawartość frakcji 
biodegradowalnej dla każdej partii od-
padów komunalnych kierowanych do 
termicznego przekształcania – warto 
zwrócić uwagę na możliwość oznacza-
nia zawartości frakcji biodegradowalnej 
z wykorzystaniem metodyki oznaczania 
zawartości tej frakcji w stałych paliwach 
wtórnych, a więc paliwach wytwarza-
nych w dużej mierze z materiałów wyse-
gregowanych z odpadów komunalnych. 

Metodyka ta przedstawiona jest w Spe-
cyfikacji Technicznej CEN/TS 15440, 
opracowanej przez Europejski Komi-
tet Normalizacyjny [1]. Celem niniejszej 
publikacji jest przedstawienie metodyki 
oznaczania zawartości frakcji biodegra-
dowalnej w stałych paliwach wtórnych 
oraz zaprezentowanie wyników jej wy-
korzystania dla oznaczenia zawartości 
frakcji biodegradowalnej w wybranych 
próbach odpadów komunalnych.

Zawartość biomasy  �
w stałych paliwach 
wtórnych według  
CEN/TS 15440 

Pojęciem „biomasa” można okre-
ślić wszelką materię organiczną po-
chodzenia roślinnego lub zwierzęcego. 
Jej cechą charakterystyczną jest to, iż 
ulega biodegradacji, tzn. rozkładowi na 
prostsze związki chemiczne przez or-
ganizmy żywe. Trzeba zaznaczyć, że 
pojęcia „biomasy” i „frakcji biodegra-
dowalnej” nie są wprawdzie tożsame, 
ale na potrzeby określania ilości energii 
odnawialnej, wytwarzanej z wykorzy-
staniem paliw stałych, mogą być tak 
traktowane.

Specyfikacja Techniczna CEN/TS 
15440 dotyczy określania zawartości 
biomasy w stałych paliwach wtórnych 
rozumianych w uproszczeniu jako mie-
szaniny biomasy i palnej frakcji niebio-
degradowalnej. Nie powinna być ona 
wykorzystywana do wyznaczania za-
wartości biomasy w czystych frakcjach 
odpadów, produktów i półproduktów 
klasyfikowanych jako biomasa neutral-

mgr inż. Barbara Jagustyn, dr inż. Sławomir Stelmach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Badania zawartości frakcji biodegradowalnej
W ODPADACH KOMUNALNYCH
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na pod względem emisji CO2, a także 
węgla drzewnego, stałych paliw kopal-
nych, koksu i ich mieszanin z odpadami, 
stałych paliw wtórnych, które zawierają 
w swoim składzie więcej niż 10% ma-
sowych odpadów gumowych wytwo-
rzonych na bazie syntetycznego i/lub 
naturalnego kauczuku, stałych paliw 
wtórnych zawierających powyżej 5% 
masowych nylonu, poliuretanów i innych 
polimerów z grupami aminowymi, biode-
gradowalnych tworzyw sztucznych wy-
tworzonych na bazie paliw kopalnych, 
wełny i wiskozy, niebiodegradowalnych 
tworzyw sztucznych pochodzenia bioge-
nicznego (non-biodegradable plastics of 
biogenic origin), olejów i tłuszczów o cha-
rakterze biomasy, jak również mieszanin 
wymienionych wyżej składników. Widać 
więc, że Techniczna Specyfikacja CEN/
TS 15440 wyłącza z zakresu badań bar-
dzo wiele substancji, a szczególnie wę-
gle kopalne, które często brane są pod 
uwagę jako potencjalne składniki stałych 
paliw wtórnych [2, 3]. Niektóre z wymie-
nionych wyżej substancji mogą znajdo-
wać się w odpadach komunalnych, co 
może być przyczyną wystąpienia błędów 
w oznaczaniu zawartości frakcji biode-
gradowalnej, a ich wielkość zależna bę-
dzie od udziału substancji zakłócającej 
pomiar w badanym odpadzie. Specyfi-
kacja CEN/TS 15440 dopuszcza możli-
wość określania zawartości biomasy dla 
stałych paliw wtórnych komponowanych 
na bazie odpadów i paliw kopalnych, ale 
oznaczenie jej zawartości musi być wy-
konane przed zmieszaniem obydwu frak-
cji (w praktyce u wytwórcy).

Specyfikacja CEN/TS 15440 pre-
zentuje trzy metodyki oznaczania za-
wartości biomasy w stałych paliwach 
wtórnych; dwie z nich potraktowano ja-
ko metodyki normatywne, a jedną jako 
informacyjną. Dwa normatywne spo-
soby oznaczania zawartości biomasy 
w stałych paliwach wtórnych to metoda 
selektywnego roztwarzania próbki pali-
wa w kwasie siarkowym i nadtlenku wo-
doru oraz metoda sortowania ręcznego. 
Metoda informacyjna (uproszczona) po-
zwala jedynie na wewnętrzną kontrolę 
zawartości biomasy w stałych paliwach 

wtórnych, gdy znana jest wartość opa-
łowa składników paliwa (biomasy i pal-
nej frakcji niebiodegradowalnej) i może 
być ona stosowana jedynie dla paliw 
o wagowej zawartości biomasy miesz-
czącej się w przedziale 20-80%.

Metoda selektywnego roztwarza-
nia wykorzystuje reakcję rozkładu bio-
masy pod wpływem stężonego kwasu 
siarkowego (hydroliza kwasowa) [4]. 
Produkty hydrolizy kwasowej bioma-
sy utlenia się nadtlenkiem wodoru do 
ditlenku węgla i wody. Podczas kolej-
nych etapów wykonywania procedury 
badawczej rejestrowane są zmiany ma-
sy badanych próbek a na ich podstawie 
obliczany jest rezultat końcowy analizy, 
czyli poszukiwana zawartość biomasy 
w stałym paliwie wtórnym. Po przepro-
wadzeniu całej procedury analitycznej 
zawartość biomasy w stałym paliwie 
wtórnym oblicza się ze wzoru 1:

m
SRF

                      100
+

gdzie: 
x

B – zawartość biomasy – w stanie su-
chym (%),
mpozostałości – masa pozostałości po te-
ście roztwarzania, łącznie z filtrem – w 
stanie suchym (g),
mpopiołu w pozostałości – masa popiołu uzy-
skanego ze spalenia pozostałości po 
roztworzeniu badanej próbki stałego pa-
liwa wtórnego łącznie z filtrem, (w stanie 
suchym), wyznaczona zgodnie z CEN/
TS 15403 (g),
ASRF – zawartość popiołu w próbce 
stałego paliwa wtórnego (w stanie su-
chym) oznaczona zgodnie z CEN/TS 
15403 (%),
mSRF – masa badanej próbki stałego pa-
liwa wtórnego – w stanie suchym (g).

Zawartość palnej frakcji niebiode-
gradowalnej w stałym paliwie wtórnym 
można obliczyć według wzoru 2:

x
NB

 = 100 – x
B
 – A

SRF

gdzie:
x

NB – zawartość palnej frakcji niebio-
degradowalnej – w stanie suchym (%),
x

B, ASRF – j.w.

Jak wspomniano wyżej, zawartość 
biomasy w stałych paliwach wtórnych 
może być również wyznaczona metodą 
sortowania ręcznego. Metoda ta mogła-
by być użyteczna w przypadku odpa-
dów komunalnych charakteryzujących 
się udziałem frakcji o dużych rozmia-
rach cząstek. Polega ona na ręcznym 
wydzieleniu ze stałego paliwa wtórnego 
(o ile wydzielenie to jest możliwe) frakcji 
o cechach biomasy i określeniu jej ma-
sowego udziału w całości próbki. Frak-
cjami biomasy wydzielanymi podczas 
sortowania ręcznego z próby stałego 
paliwa wtórnego mogą być np. resztki 
żywności, papier, drewno, opakowania 
kartonowe z mleka i napojów, skóra, itp. 
Wybór właściwej metody oznaczania 
zawartości biomasy w stałym paliwie 
wtórnym uzależniony jest od przewidy-
wanej zawartości tego składnika w pali-
wie oraz od rozkładu uziarnienia paliwa. 
Jeśli przewidywana zawartość biomasy 
w paliwie jest niższa niż 95%, lub gdy 
zawartość ta jest wyższa niż 95%, ale 
rozmiary cząstek paliwa są mniejsze 
od 1cm, do wyznaczania zawartości 
biomasy w paliwie należy stosować 
metodę selektywnego roztwarzania. 
W pozostałych przypadkach stosuje 
się metodę sortowania ręcznego. Trze-
ba jednak pamiętać, że metoda ta, ze 
względu na ilość i formę występujących 
w odpadach frakcji o charakterze bio-
masy, nie jest metodą precyzyjną.

Alternatywną metodą oznaczania 
zawartości biomasy w stałych paliwach 
wtórnych może być metoda węgla 
C-14. Prace dotyczące opracowania 
metodyki oznaczania zawartości bio-
masy w oparciu o metodę węgla C-14 
zostały przedstawione w raporcie tech-
nicznym CEN/TR 15591:2007. Należy 
zaznaczyć, że raport techniczny nie jest 
ani specyfikacją techniczną, ani też nor-
mą, którą można by stosować do ozna-
czania zawartości biomasy w stałych 
paliwach wtórnych. Celem raportu jest 
przedstawienie dostępnych informacji 
dotyczących metod oznaczania węgla 
C-14, dzięki którym możliwe byłoby 
oznaczanie zawartości biomasy obec-
nej w stałych paliwach wtórnych. Me-
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toda C-14 pozwala na wyeliminowanie 
problemów występujących przy zasto-
sowaniu metod sortowania ręcznego 
i selektywnego roztwarzania. Z drugiej 
strony zastosowanie tej metody wyma-
ga wyposażenia laboratorium w bardzo 
drogą aparaturę, która wymaga zatrud-
nienia wysoko wykwalifikowanego per-
sonelu. Z tego względu jej powszechne 
zastosowanie w laboratoriach – zwłasz-
cza przemysłowych – wydaje się co 
najmniej wątpliwe. Raport techniczny 
proponuje zastosowanie metody C-14 
jako metody uzupełniającej sortowanie 
ręczne i selektywne roztwarzanie, gdyż 
może ona pozwolić na uniknięcie pro-
blemów analitycznych związanych z ty-
mi metodami. Metoda ta, w przypadku 
odpadów komunalnych, nie miałaby ra-
czej praktycznego zastosowania.

Wyniki oznaczania zawartości frakcji 
biomasowej w stałym paliwie wtórnym 
mogą być podawane – przy pewnych 
modyfikacjach metodyki analitycznej 
dla poszczególnych przypadków – ja-
ko udziały masowe frakcji, udziały ener-
getyczne frakcji lub udziały masowe 
pierwiastka C. W celu przedstawienia 
zawartości biomasy w stałym paliwie 
wtórnym w formie udziału energetycz-
nego niezbędne jest oznaczenie war-
tości opałowej frakcji biomasowej tego 
paliwa. Oznaczenie to wykonuje się 
zgodnie z metodyką przedstawioną w 
aneksie D do Specyfikacji Technicznej 
CEN/TS 15440. W oparciu o uzyska-
ne rezultaty badań oblicza się wartość 
opałową palnej frakcji niebiodegrado-
walnej zawartej w stałym paliwie wtór-
nym według wzoru 3:

W
NB

 = 

gdzie:
W

NB – wartość opałowa palnej frakcji 
niebiodegradowalnej – w stanie su-
chym i bezpopiołowym (MJ/kg),
W

pozostałość – wartość opałowa stałej 
pozostałości po roztworzeniu próbki – 
w stanie suchym (MJ/kg),
A

pozostałość – zawartość popiołu w po-
zostałości z roztworzenia stałego 
paliwa wtórnego – w stanie su-

chym, oznaczona zgodnie z CEN/TS 
15403 (%).

Następnie, zgodnie ze wzorem 4, 
oblicza się wartość opałową stałego 
paliwa wtórnego w stanie suchym-bez-
popiołowym:

W
SRFt

1 – A
SRF

 / 100
W

SRF
 = 

gdzie:
W

SRF – wartość opałowa stałego pali-
wa wtórnego w stanie suchym – bez-
popiołowym (MJ/kg),
W

SRFt – wartość opałowa stałego 
paliwa wtórnego w stanie suchym 
(MJ/kg),
A

SRF – j.w.

W oparciu o rezultaty powyższych 
kalkulacji można obliczyć wartość opa-
łową biomasy zawartej w stałym paliwie 
wtórnym według wzoru 5:

W
SRF

 – (x*
NB

 / 100)  x W
NB

x*
B
 / 100

W
B
 =  

gdzie:
W

B – wartość opałowa frakcji bioma-
sy – w stanie suchym i bezpopioło-
wym (MJ/kg),
x*

NB – zawartość palnej frakcji niebio-
degradowalnej – w stanie suchym 
i bezpopiołowym (%),
x*

B – zawartość biomasy – w stanie 
suchym i bezpopiołowym (%),
W

SRF, WNB – j.w.

Obliczenie zawartości biomasy i pal-
nej frakcji niebiodegradowalnej w prób-
ce stałego paliwa wtórnego wyrażonej 
jako udział energetyczny przeprowadza 
się zgodnie ze wzorami 6 i 7:

x*
B x W

B

W
SRF

x
B

cal = 

x
NB

cal = 100 – x
B

cal

gdzie:
x

B
cal – udział energetyczny biomasy 

w stałym paliwie wtórnym (%),
x

NB
cal – udział energetyczny palnej 

frakcji niebiodegradowalnej w stałym 

paliwie wtórnym (%),
W

B, WSRF – j.w.

Trzeba pamiętać, że metody ozna-
czania zawartości biomasy w stałych 
paliwach wtórnych obwarowane są licz-
nymi ograniczeniami. Wpływ biodegra-
dowalności różnych rodzajów frakcji 
biomasowej na wyniki oznaczania za-
wartości biomasy metodą selektyw-
nego roztwarzania może być bardzo 
istotny. Wiele z materiałów biomaso-
wych może wykazywać w tym teście 
niepełną biodegradowalność (np. skó-
ra, wełna, wiskoza otrzymana z celulo-
zy, pestki wiśni. itd.), co w przypadku 
ich obecności w stałym paliwie wtór-
nym zaniża rzeczywistą zawartość 
frakcji biomasowej w paliwie. Podob-
nie będzie w przypadku odpadów ko-
munalnych. Dla przykładu, zawartości 
biomasy oznaczone metodą selektyw-
nego roztwarzania (zaprezentowane 
w Specyfikacji Technicznej CEN/TS 
15440) wynosiły: dla sosny, jodły i dębu 
– 100%, dla płótna, bawełny i papieru – 
99%, dla wierzby – 98%, dla skóry na-
turalnej – 93%, a dla wełny 82%. 

Niektóre materiały mogą zafałszo-
wywać wyniki analiz wskazując na pod-
wyższoną w stosunku do rzeczywistej 
zawartość biomasy w badanym stałym 
paliwie wtórnym. Może się tak dziać 
w przypadku, gdy w paliwie obecne 
są np. węgiel kamienny, węgiel brunat-
ny, nylon, poliuretany, czy też kauczuki 
chloroprenowe i styrenowo-butadieno-
we. Przykładowo, oznaczanie zawar-
tości biomasy metodą selektywnego 
roztwarzania dało następujące rezulta-
ty dla wymienionych wyżej substancji: 
węgiel kamienny – 43,5%, nylon – 97%, 
poliuretany – 98%, kauczuk chloro-
prenowy – 10% i kauczuk styrenowo-
butadienowy – 14%. Widać więc, że 
w ocenie uzyskiwanych rezultatów tego 
badania należy zachować daleko idącą 
ostrożność. Wyniki analiz zawartości 
biomasy w stałych paliwach wtórnych 
– a tym bardziej w odpadach komu-
nalnych – będą mogły być traktowa-
ne jako wiarygodne tylko w przypadku 
wykonywania tych oznaczeń w przygo-
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towanych do tego laboratoriach, dyspo-
nujących akredytowanymi procedurami 
oraz odpowiednio wykwalifikowanym 
i doświadczonym personelem.

Oznaczanie zawartości  �
frakcji biodegradowalnej 
w odpadach 
komunalnych

W oparciu o Specyfikację Tech-
niczną CEN/TS 15440 w IChPW 
opracowano procedurę techniczną Q/
ZK/P/15/29/B:2007 Odpady i paliwa 
alternatywne do celów energetycznych. 
Oznaczanie zawartości frakcji biodegra-
dowalnej. Wykorzystując tę procedurę 
oznaczono zawartości frakcji biodegra-
dowalnej opisaną wcześniej metodą 
selektywnego rozpuszczania w trzech 
typowych próbkach odpadów komunal-
nych. Charakterystykę fizykochemicz-
ną badanych odpadów komunalnych, 
określoną z wykorzystaniem akredyto-
wanych metod badawczych opraco-
wanych w IChPW prezentuje tabela 1. 
Wyznaczone dla badanych odpadów 
komunalnych zawartości frakcji biode-
gradowalnych przedstawia tabela 2.

Tab. 2. Oznaczanie zawartości frakcji 
biodegradowalnej w odpadach 
komunalnych metodą selektywnego 
rozpuszczania

Rodzaj materiału
Oznaczona zawartość 

frakcji biodegradowalnej 
XBd [%]

odpad komunalny 1 66,0

odpad komunalny 2 51,3

odpad komunalny 3 49,2

Wyznaczone zawartości frakcji 
biodegradowalnej w odpadach komu-

nalnych były wysokie. Jak widać na 
podstawie wyników zaprezentowanych 
w tabeli 2 oznaczona metodą selektyw-
nego rozpuszczania zawartość frakcji 
biodegradowalnej może jednak zmie-
niać się w odpadach komunalnych w 
dosyć dużym przedziale; dla badanych 
próbek przedział ten wynosił blisko 17%. 
W żadnym przypadku wyznaczona za-
wartość frakcji biodegradowalnej nie 
była niższa niż 40%. Przeprowadzone 
wstępne badania wskazują, że dla rozli-
czania energii odnawialnej byłoby moż-
liwe przyjęcie stałej zawartości frakcji 
biodegradowalnej w odpadach komu-
nalnych na poziomie 40%. Oczywiście 
ocenienie, czy zawartość frakcji biode-
gradowalnej w odpadach komunalnych 
w skali całego kraju jest wyższa lub 
co najmniej równa 40%, wymagałoby 
przeprowadzenia większej ilości prób. 
Gdyby system rozliczania energii odna-
wialnej wymagał oznaczenia zawartości 
frakcji biodegradowalnej w każdej partii 
odpadów komunalnych poddawanych 
termicznemu przekształcaniu, można 
by się spodziewać każdorazowego wy-
stąpienia różnic w zawartości tej frak-
cji, co przekładałoby się bezpośrednio 

na ilość energii odnawialnej wytwarza-
nej z wykorzystaniem konkretnej partii 
odpadów. Pozwoliłoby to również na 
rozliczenie większej ilości energii jako 
energii odnawialnej niż w przypadku 
przyjęcia stałego poziomu zawartości 
frakcji biodegradowalnej w odpadach 
(np. na poziomie 40%).

Podsumowanie �

Zaliczenie energii wytwarzanej 
z udziałem odpadów komunalnych do 

energii odnawialnej wymaga wydania 
jasnych i precyzyjnych przepisów od-
nośnie ewidencjonowania ilości energii 
wytworzonej na bazie biodegradowalnej 
frakcji tych odpadów. Ewidencjonowanie 
to może być oparte na ilościowym okre-
ślaniu zawartości frakcji biodegradowal-
nej zawartej w odpadach kierowanych 
do termicznego przekształcania. Ilościo-
we określanie zawartości frakcji biode-
gradowalnej w odpadach komunalnych 
może być z kolei prowadzone w opar-
ciu o metodykę przedstawioną w niniej-
szej publikacji. Opracowana przez CEN, 
a ostatnio zweryfikowana w IChPW me-
todyka oznaczania zawartości biomasy 
w stałych paliwach wtórnych i odpadach 
komunalnych stwarza szanse dla zasto-
sowania tych paliw w energetyce. Wła-
ściwe oznaczanie zawartości biomasy 
w stałych paliwach wtórnych i odpa-
dach komunalnych może mieć bardzo 
duże znaczenie, a nawet zdecydować 
o rozwoju bądź regresji krajowego ryn-
ku tych paliw, szczególnie w odniesieniu 
do produkcji energii elektrycznej i cie-
pła. Ponieważ oznaczanie zawartości 
biomasy w stałych paliwach wtórnych 
i odpadach komunalnych może być nie-
zwykle istotne w kontekście certyfiko-
wania energii odnawialnej wytwarzanej 
z wykorzystaniem tych paliw, niezwykle 
istotne jest dalsze doskonalenie tej pro-
cedury w celu wyeliminowania pojawia-
jących się błędów.
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Tab. 1. Charakterystyka fizykochemiczna badanych odpadów komunalnych

Rodzaj materiału
Zawartość [%] Wartość 

opałowa  
Qir [J/g]

Popiołu 
Ad

Węgla 
Ctd

Wodoru 
Hd

Azotu 
Nd

Siarki 
Std

odpad komunalny 1 16,4 52,6 7,5 0,95 0,39 17 882

odpad komunalny 2 15,7 49,6 5,92 1,86 0,28 18 427

odpad komunalny 3 25,6 48,5 5,68 2,00 0,42 17 547



Rozmowa z Tomaszem Wadas, głównym technologiem, z-cą dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Kompleksowe
unieszkodliwianie 
odpadów

w ZUSOK fo
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Kiedy powstał i czym zajmuje się 
ZUSOK? 

Zakład Unieszkodliwiania Stałych 
Odpadów Komunalnych w Warszawie 
został uruchomiony w 2000 r., po pięciu 
latach budowy. Bazujemy na techno-
logii włoskiej, dlatego większość urzą-
dzeń jest również tego pochodzenia. 
Paradoksalnie, protesty ekologów, któ-
re wstrzymały budowę zakładu na ja-
kiś czas, wyszły nam tylko na dobre. 
W ten sposób powstał dodatkowy 
etap oczyszczania spalin. Technolo-
gia włoska zakładała jedynie dwa etapy 
oczyszczania: redukcję tlenków azotu 
w kotle odzysknicowym oraz redukcję 
zapylenia, zanieczyszczeń kwaśnych 
poprzez zastosowanie filtrów worko-
wych. W naszej firmie zastosowaliśmy 
najnowszą technologię redukującą 
dioksyny, furany, metale ciężkie i róż-
nego rodzaju zanieczyszczenia orga-
niczne. Metoda ta wykorzystuje koks 
aktywny w adsorberze przeciwprądo-
wym WKV. Adsorpcja zanieczyszczeń 
odbywa się na złożu granulowanego 
koksu aktywnego. 

ZUSOK nie jest tylko samą spalar-
nią odpadów komunalnych. W rzeczy-
wistości jest wielobranżowym zakładem, 
gdzie segregowane są odpady z odzy-
skiem surowców wtórnych, termicznie 
przekształcane są odpady nie nadające 
się do wtórnego odzysku, kompostowa-
na jest wydzielona frakcja organiczna 
z odpadów komunalnych, przerabiany 
jest powstający w procesie spalania 
żużel i popiół na nieszkodliwy dla śro-
dowiska naturalnego granulat. Wytwa-
rzana jest ponadto energia elektryczna 
oraz cieplna.

Jakie problemy pojawiły się pod-
czas uruchamiania zakładu?

Na początku mieliśmy problem 
związany z przerabianiem odpadów 
ze względu na ich morfologię. Związane 
jest to z faktem, że odpady wytwarzane 
w naszym kraju różnią się od tych we 
Włoszech. Początkowo stosowaliśmy 
tylko segregację mechaniczną, która 
okazała się niewystarczająca przy od-
padach wielkogabarytowych. Instalacja 

została uzupełniona więc o segregację 
wstępną – ręczną, gdzie dodatkowo 
pracownicy wybierają surowce wtórne 
oraz odpady problemowe typu dywany, 
elementy mebli, gruz itp. Segregacja 
wstępna została wyposażona w roz-
drabniarkę wolnoobrotową, do której 
odpady wielkogabarytowe, jeśli się zda-
rzają, są kierowane i rozdrabniane.

Jaka jest zdolność przerobowa in-
stalacji?

Rocznie zakład jest w stanie przy-
jąć około 65 tys. t niesegregowanych 
odpadów komunalnych, co stanowi ok. 
8% odpadów komunalnych wytwarza-
nych w mieście stołecznym. Z uwagi, 
że została wybudowana tylko jedna 
„nitka” termicznego przekształcania od-
padów, a nie jak planowano dwie, jeste-
śmy niewielkim zakładem jeśli chodzi 
o aglomerację warszawską. Jednakże 
teren i kubatura budynków pozwala 
nam na znaczną rozbudowę i zwięk-
szenie zdolności przerobowych zakładu. 
Odbierane odpady w całości kierowane 
są na segregację wstępną i mechanicz-
ną, gdzie rozsortowywane są na trzy 
strumienie. Głównym strumieniem są 
odpady kwalifikujące się do spalania, 
gdyż jest to ok. 41 tys. t. Około 17 tys. t 
trafia na kompostownię. Mniej więcej 
5-6 tys. t stanowi balast po segregacji, 
czyli tzw. frakcja mineralna drobna, któ-
ra trafia bezpośrednio na składowisko 
jako warstwa przesypkowa. Rocznie 
wysegregowywujemy około 1200 t su-
rowców wtórnych. Skupiamy się przede 
wszystkim na szkle oraz metalach żela-
znych i nieżelaznych, które nie powinny 
trafić na kompostownię ani nie powinny 
być kierowane do spalenia. 

Jak przebiega proces segregacji 
odpadów?

Odpady komunalne retencjonowa-
ne są w tzw. bunkrze na odpady suro-
we. Za pomocą suwnic są zasypywane 
na podłogę przesuwną, która dozu-
je stałą ilość odpadów do segregacji 
wstępnej. Przenośnikami odpady kie-
rowane są na przesiewacz korytkowy, 
gdzie rozdzielane są na dwa strumie-

nie: do 300 mm i powyżej 300 mm. 
Obydwie frakcje trafiają do kabiny sor-
towniczej, gdzie wybierane są odpa-
dy problemowe oraz surowce wtórne. 
Strumień powyżej 300 mm trafia na 
młyny młotkowe, gdzie jest rozdrabnia-
ny. Następnie odpady trafiają na sita, 
gdzie następuje mechaniczne oddziela-
nie na trzy strumienie. Odpady poniżej 
20 mm zawierające frakcje odpadów 
mineralnych, organicznych i lekkich, 
kierowane są na stoły densymetryczne 
i cyklony, gdzie są rozdzielane. Frak-
cja mineralna trafia bezpośrednio do 
kontenerów, którymi jest przewożona 
na składowisko odpadów. Frakcje: or-
ganiczna i lekka kierowane są odpo-
wiednio do kompostowania i spalenia. 
Kolejna frakcja sitowa 20-50 mm to 
przede wszystkim organika, która kie-
rowana jest na kompostownię. Frakcja 
powyżej 50 mm traktowana jest jako 
frakcja wysokokaloryczna i transpor-
towana jest do fosy retencyjnej odpa-
dów do spalania. Strumienie odpadów 
w trakcie segregacji mechanicznej na-
trafiają na trzy separatory magnetyczne, 
które mają za zadanie wychwycenie 
jak największej ilości złomu żelazne-
go, który po oczyszczeniu nadaje się 
do sprzedaży.
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W jaki sposób działa technologia 
kompostownia?

Proces kompostowania przebiega 
w hermetycznie zamkniętym budyn-
ku o powierzchni 1 ha. Powietrze z te-
go procesu oczyszczane jest na filtrze 
biologicznym. Staramy się emitować 
jak najmniej odorów na zewnątrz. Nie-
mniej jednak są one naszą największą 
bolączką, gdyż są odczuwalne na te-
renie zakładu i w jego pobliżu. W ce-
lu zminimalizowania oddziaływania 
nieprzyjemnych zapachów z procesu 
kompostowania wokół zakładu, w ro-
ku 2005 r. została zainstalowana in-
stalacja dezodoryzacji. System dysz 
zainstalowany w obrębie budynku kom-
postowni i wokół placu odkładczego 
kompostu, rozpyla aerozol zawierają-
cy preparat, który w sposób chemicz-
ny wiąże związki odorowe i zmniejsza 
ogólną uciążliwość.

Proces kompostowania przebiega 
w trybie przyspieszonym w technologii 
Siloda. Trwa około 37-38 dni. Składa 
się z trzech sekcji. Pierwsza sekcja to 
sekcja fermentacji, gdzie odpady prze-
bywają przez 12 dni. Temperatura ma-

teriału organicznego po kilku godzinach 
wzrasta do około 60-65°C. Następują 
tu procesy tlenowego rozkładu materii 
organicznej. Od dołu dodatkowo pro-
ces wspomagany jest wdmuchiwanym 
powietrzem, aby nie dopuścić do pro-
cesów rozkładu beztlenowego, który 
powoduje jeszcze większe odory. Po 
12 dniach materiał przewożony jest do 
magazynu pośredniego, a następnie 
kierowany jest do sekcji rafinacji – do-
czyszczania i potem sekcji pielęgnacji, 
gdzie poddawany jest dalszym proce-
som kompostowania przez okres 24 dni. 
Po 37-38 dniach można powiedzieć, 
że materiał jest ustabilizowany tlenowo. 
Jednakże dojrzewa on jeszcze na pla-
cu odkładczym przez okres od 6-12 ty-
godni. Otrzymany produkt niestety nie 
spełnia warunków kompostu, dlatego 
nazywamy go materiałem organicznym 
ustabilizowanym tlenowo lub stabila-
tem. Wytwarzany stabilat wykorzysty-
wany jest do rekultywacji biologicznej 
składowisk odpadów. Posiada dobre 
właściwości nawozowe, ale ze względu 
na zawartość szkła i ceramiki oraz pod-
wyższone zawartości niektórych metali 

ciężkich, nie może być stosowany jako 
pełnowartościowy nawóz.

Co się dzieje z odpadami, które 
kwalifikują się do spalania?

Odpady po segregacji powyżej 
50 mm oraz odpady palne z poszcze-
gólnych frakcji do kompostowania i ba-
lastu, kierowane są do fosy odpadów 
do palenia, a następnie są umieszczane 
w leju zasypowym pieca. Jesteśmy zdol-
ni spalić dziennie około 130 t odpadów 
segregowanych. Z bilansu energetycz-
nego wynika, że odpady po segregacji 
mają kaloryczność zbliżoną do węgla 
brunatnego. Ostatnie badania wykazują, 
że kaloryczność odpadów po segregacji, 
zawierających znaczne ilości folii, papie-
ru i tekstyliów sukcesywnie wzrasta. 

Sam proces spalania przebiega 
w piecu rusztowym Krügera, gdzie frak-
cja palna odpadów za pomocą wypy-
chacza dozowana jest na ruszt pieca. 
Ruszt składa się z trzech sekcji. Pierw-
sza to suszenie odpadów, druga to 
sekcja spalania właściwego a trzecia 
to sekcja wyżarzania, czyli wypalania 
żużla. Odpady spalane są w przedziale 
temperatur 1000-1100°C. Powietrze ko-
nieczne w procesie spalania czerpane 
jest z bunkrów odpadów tworząc tam 
podciśnienie, które ogranicza uciążli-
wość zapachową bunkrów. Spaliny z ko-
mory spalania przepływają do komory 
dopalania, gdzie przebywają min. 2 s 
w temperaturze ok. 1050°C. Następnie 
kierowane są do kotła odzysknicowego, 
walczakowego, w którym wytwarzana 
jest para przegrzana w ilości 15 t/godz. 
o temperaturze 380°C i ciśnieniu 38 bar. 
Spaliny schładzane są w kotle od tem-
peratury około 1050°C do 250°C, nato-
miast wytworzona para podawana jest 
na turbinę Fincanteri napędzającą ge-
nerator Ansaldo, w którym wytwarzana 
jest energia elektryczna.

Ile jesteście w stanie wytworzyć 
energii elektrycznej i cieplnej?

Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że przy pracy podstawowej 
możliwe jest wytworzenie 1,5-1,6 MW 
energii elektrycznej. Na własne potrze-

Tab. 1. Emisja zanieczyszczeń z termicznego przekształcania odpadów w odniesieniu 
do emisji dopuszczalnej i porównanie z emisją dopuszczalną ze spalania paliw stałych 
w energetyce zawodowej

HCI SO2 NO2 CO TOC Pył

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

Stężenia dopuszczalne dla instalacji 
termicznego przekształcania odpadów, 

wg (Dz.U. 2003 Nr 163 poz.1584)
10 50 200 50 10 10

Średnie stężenia 30 min.
otrzymane w 2007 r.

4,01 6,11 89,39 0,86 0,67 0,55

40% 12,2% 44,7% 1,7% 6,7% 5,5%

Stężenia dopuszczalne dla instalacji spa-
lających paliwa stałe o mocy < 50 MW, 

wg (Dz.U. 2005 Nr 260 poz. 2181)
- 1300 400 - - 100

Tab. 2. Emisja zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1 MWh wytworzonej energii 
elektrycznej w odniesieniu do energetyki zawodowej

HCI SO2 NO2 Pył

kg/MWh kg/MWh kg/MWh kg/MWh

Instalacja termicznego przekształcania odpadów 
ZUSOK

0,049 0,073 1,09 0,0065

Instalacje energetyki przemysłowej 
(dane STOEN S.A.)

- 2,5 1,6 0,11-0,35
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by zużywamy około 1 MW, czyli 2/3 tej 
ilości a 1/3 jest sprzedawana do sieci 
elektroenergetycznej. Para po przejściu 
przez turbinę ma jeszcze na tyle cie-
pła w sobie, że może być kierowana na 
wymienniki ciepła. Wydajność naszych 
dwóch wymienników to 9 MW każdy. 
Z uwagi na podłączenie do ogólnomiej-
skiej sieci ciepłowniczej zobligowani 
jesteśmy do podawania wody o okre-
ślonej temperaturze. Inna temperatura 
jest w lecie a inna w okresie zimowym, 
kiedy musimy podawać wodę o tempe-
raturze aż 119°C. W okresie letnim tem-
peratura wody, którą podajemy do sieci 
ciepłowniczej jest na poziomie 72-80°C. 
Przeliczając moc cieplną, można powie-
dzieć, że moglibyśmy ogrzać ciepłem 
wytworzonym z odpadów około 450 
domków jednorodzinnych lub około 90 
bloków wielorodzinnych. 

Warszawa ma najbardziej rozbudo-
waną sieć ciepłowniczą w Europie. Moc 
cieplna bloku ciepłowniczego zainsta-
lowanego w ZUSOK stanowi zaledwie 
0,21% dyspozycyjnej mocy cieplnej war-
szawskich elektrociepłowni i ciepłowni 
szczytowych. W okresie letnim może-
my zabezpieczyć nawet 5% zapotrze-
bowania cieplnego dla całej Warszawy. 
Współpraca ze SPEC przebiega bardzo 
dobrze. Kupowana jest od nas cała ilość 
wytworzonego ciepła, z tego względu 
nie obawiamy się planowanej rozbu-
dowy zakładu, w wyniku której zakład 
ma przerabiać ok. 300 tys. t odpadów. 
Wówczas stalibyśmy się znaczącym 
graczem na rynku ciepła w mieście. 
Warto podkreślić, że wytwarzane cie-
pło w ZUSOK jest najtańszym źródłem 
energii w Warszawie. W wyniku rozbu-
dowy roczny zysk ze sprzedaży energii 
cieplnej powinien wynieść około 15 mln 
zł rocznie. W tej chwili dochody z tytułu 
sprzedaży energii cieplnej stanowią ok. 
30% dochodów zakładu. 

Jeśli chodzi o energię elektryczną, to 
przy rocznej sprzedaży na poziomie ok. 
3000 MWh jesteśmy prawie niezauwa-
żalni. Energia produkowana w naszym 
zakładzie nie jest jeszcze zakwalifiko-
wana do energii odnawialnej. Tworzone 
jest rozporządzenie, które po spełnieniu 

odpowiednich warunków będzie kwalifi-
kować energię wytwarzaną z odpadów 
jako energię odnawialną. Będziemy wy-
konywać specjalne badania, aby określić 
zawartość odpadów organicznych. Je-
żeli będzie to energia odnawialna, wtedy 
będziemy mogli dwukrotnie na tym zaro-
bić. Jednak najwięcej przychodów ma-
my z samego przyjęcia odpadów, czyli 
2/3 przychodów, 1/3 to udział z energii 
cieplnej i kilka procent z energii elek-
trycznej. 

Proces oczyszczania spalin jest 
bardzo istotny. Jak on przebiega?

Posiadamy trzy etapy oczyszczania 
spalin. Pierwszym etapem jest redukcja 
NOx i odbywa się już w kotle. Jest to 
redukcja niekatalityczna tlenków azotu 
(SNCR) poprzez wtrysk par amoniaku 
do spalin w przedziale temperaturowym 
850-950°C. Amoniak reaguje z tlenkami 
azotu i powstaje para wodna oraz azot 
cząsteczkowy. W tym zakresie nie ma-
my najmniejszego problemu jeśli chodzi 
o oczyszczanie spalin. Dopuszczalna 
norma jest na poziomie 200 mg Nox/
Nm3, tymczasem w ubiegłym roku na-
szą średnią w tym zakresie utrzymywa-
liśmy na poziomie około 90 mg NOx/
Nm3. Za kotłem odzysknicowym spaliny 
mają temperaturę około 250°C i kiero-
wane są do absorbera, gdzie wtryski-
wana jest woda i spaliny schładzane 
są do temperatury 140°C. W takiej tem-
peraturze pracują filtry workowe, któ-
re są kolejnym etapem oczyszczania 
spalin. Przed filtrami dawkowany jest 
pylisty wodorotlenek wapnia, który re-
aguje z zanieczyszczeniami kwaśny-
mi, głównie chlorowodorem i tlenkami 
siarki. Spaliny przechodząc przez filtry 
workowe, które zatrzymują zapylenie, 
można powiedzieć, że są już oczysz-
czone. Jest jednak jeszcze trzeci etap 
oczyszczania spalin, który stanowi ad-
sorber z koksem aktywnym. Doczyszcza 
on spaliny z dioksan, furanów, metali 
ciężkich i aromatycznych związków or-
ganicznych, które mogłyby być niebez-
pieczne dla okolicznych mieszkańców. 
Adsorber składa się z dwóch modułów. 
Spaliny przepływają przez 1,5 m war-

stwę granulowanego koksu aktywnego 
a następnie są kierowane do komina. 
Energia elektryczna i cieplna wytwa-
rzana z odpadów, ze względu na dużo 
bardziej rygorystyczne przepisy emisyj-
ne niż posiadają elektrownie, mogę po-
wiedzieć, że jest ona bardziej przyjazna 
środowisku. Warto podkreślić również, 
że nie zużywamy przy tym cennych su-
rowców kopalnych. 

Czy ZUSOK posiada monitoring 
emisji wszystkich zanieczyszczeń?

Zakład posiada dwa niezależnie 
działające systemy monitoringu. Jest 
to bardzo ważna kwestia, ponieważ każ-
dego kwartału musimy zdawać relację 
z każdego dnia pracy zakładu w prze-
działach półgodzinnych. Monitorowa-
ne są na stałe: chlorowodór, dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węgiel 
organiczny i zapylenie. Dwa razy w roku 
jesteśmy również zobligowani do wyko-
nywania pomiarów okresowych, gdzie 
badane są stężenia określonych me-
tali ciężkich, dioksyn, furanów oraz or-
ganicznych związków aromatycznych. 
Dążymy do tego, aby minimalizować 
zużycie surowców do oczyszczania spa-
lin. Niestety, póki co, odpady komunalne 
warszawskie są niestabilne, ich skład 
zmienia się właściwie z godziny na go-
dzinę, dlatego konieczny jest nam spory 
ich zapas do wartości dopuszczalnych 
emisji, by nie mieć przekroczeń. 

W jaki sposób przeprowadzane są 
remonty?

Co roku posiadamy miesięczny po-
stój, w trakcie którego wykonywane są 
niezbędne remonty i przeglądy urządzeń. 
Wysokie temperatury w piecu powodu-
ją, że wypala się np. częściowo wymu-
rówka i rusztowiny. W planach mamy 
również co roku dwa krótkie przestoje 
wiosną i jesienią, by przejrzeć wszystkie 
instalacje. Wszystkie przestoje ustalamy 
ze SPEC-em, w celu zsynchronizowania 
z remontami sieci cieplnej i uzyskania 
maksymalnych dochodów.

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak



ZUSOK
Bezpieczna i ekologiczna 
energia z odpadów 

Monitoring on-line emisji zanieczyszczeń w ZUSOK –  
http://www.zusok.com.pl/emisja.htm
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Nowoczesny spełniający standardy 
prawne i techniczne UE komplek-
sowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi powstanie na tere-
nie Warszawy. Decyzja władz sa-
morządowych miasta st. Warsza-
wy ma na celu radykalną poprawę 
obecnej sytuacji w dziedzinie miej-
skiej gospodarki odpadami.

Działając na rzecz poprawy istniejącej 
sytuacji w zakresie miejskiej gospodar-
ki odpadami, Urząd Miasta st. Warsza-
wy przystąpił do realizacji programu 
budowy nowoczesnego spełniające-
go standardy prawne i techniczne UE, 
kompleksowego systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi. Program 
przewiduje modernizację istniejących 
instalacji oraz budowę nowych zakła-
dów a także działania związane z edu-
kacją ekologiczną mieszkańców. Wy-
konanie zaplanowanych w programie 
inwestycji przewidziano do roku 2015 
a finansowanie inwestycji opierać się 
będzie o fundusze unijne z programu 
operacyjnego „Infrastruktura i Środo-
wisko”. Warszawa znalazła się na tzw. 
liście indykatywnej projektów, a kwo-
ta przewidywana przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego na jego reali-
zację wynosi 148 mln euro. Zasadni-
czym celem Projektu pn. „Rozwiąza-
nie problemów gospodarki odpadami 
w Warszawie” jest osiągnięcie pol-
skich i europejskich standardów oraz 
norm ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami. 

Zakłada się m.in. osiągnięcie następu-
jących celów:

radykalne zmniejszenie ilości skła- �
dowanych na wysypiskach odpa-
dów biodegradowalnych,
przetworzenie z odzyskiem ma- �
teriałowym i energetycznym jak 
największej ilości zmieszanych od-
padów komunalnych,

zwiększenie poziomów odzysku  �
materiałowego poprzez prowa-
dzenie intensywnego selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,
rozbudowę i modernizację działają- �
cych instalacji odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych,
budowę nowych instalacji służą- �
cych kompleksowemu rozwiązaniu 
problemu odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych po-
wstających na terenie aglomeracji 
warszawskiej.

Biorąc powyższe cele pod uwagę, 
Urząd Miasta st. Warszawy podjął de-
cyzję o przygotowaniu dokumenta-
cji dla realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja i Rozbudowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych”, traktując je jako pierw-
szy etap Projektu „Rozwiązanie pro-
blemów gospodarki odpadami w War-
szawie”. 
Studium Wykonalności dla projek-
tu zakłada wariantowo modernizację 
i rozbudowę Zakładu Unieszkodliwia-
nia Stałych Odpadów Komunalnych 
(ZUSOK), dotyczącą przede wszyst-
kim linii termicznego unieszkodliwia-
nia odpadów wraz z odzyskiem ener-
gii, jak również stworzenia nowych 
instalacji, które przyczynią się do 
zwiększenia odzysku materiałowego 
odpadów, tj. frakcji suchej pochodzą-
cej z selektywnej zbiórki oraz metali 
z żużli podprocesowych a także walo-
ryzacji żużli pozostałych po procesie 
termicznego unieszkodliwiania odpa-
dów i możliwości ich wykorzystania 
w drogownictwie.

Zakłada się, że po modernizacji i roz-
budowie ZUSOK powinien:

odzyskiwać i unieszkodliwiać około  �
38% zbieranych w m.st. Warsza-
wie zmieszanych odpadów komu-
nalnych,

poddawać termicznemu uniesz- �
kodliwianiu odpadów z odzyskiem 
energii ponad 320 000 Mg odpa-
dów rocznie,
dostarczać energię cieplną i elek- �
tryczną do sieci miejskiej, wystar-
czającej szacunkowo na ogrzanie 
ponad 11 tys. mieszkań i dostar-
czenie energii elektrycznej do oko-
ło 43 tys. mieszkań,
odzyskiwać metale zawarte w od- �
padach,
wykorzystywać żużle poprocesowe  �
jako materiał do budowy dróg,
osiągnąć optymalne koszty uniesz- �
kodliwiania odpadów, które nie będą 
wyższe od kosztów składowania,
doprowadzić do zaprzestania wo- �
żenia zmieszanych odpadów ko-
munalnych na odległe składowiska 
odpadów komunalnych w woje-
wództwie mazowieckim lub poza 
jego granicami.

Najważniejszym i bezpośrednim efek-
tem realizacji Projektu będzie spełnienie 
od roku 2013 wymagań redukcji skła-
dowania odpadów ulegających biode-
gradacji, przy jednoczesnym zwiększe-
nie poziomu odzysku materiałowego 
i energetycznego z odpadów komunal-
nych, do czego zobowiązują nas nor-
my unijne i akty prawa polskiego.



Projekt „Rozwiązanie  
problemów gospodarki odpadami 
w Warszawie – etap I – 
Modernizacja i Rozbudowa 
Zakładu Unieszkodliwiania Stałych 
Odpadów Komunalnych”
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Włodzimierz Stolarek, dział handlowy Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW

serwis przemysłowy
ZAKŁADU ZREW
W ostatnich kilkunastu latach ZREW przekształcił się z jednej 

z wielu firm remontowo-modernizacyjnych świadczących usługi 
dla krajowego sektora energetycznego w przedsiębiorstwo oferujące 
kompleksowe usługi dla przemysłu w Polsce i za granicą. Od ponad 
czterdziestu lat funkcjonuje na rynku nawiązując długoterminowe 
relacje gospodarcze z wiodącymi w swoich branżach firmami. 

Obecnie ZREW dysponuje naj-
większą w kraju siecią serwiso-

wą i należy do czołówki sektora usług 
modernizacyjno-remontowych. Posia-
da oddziały w Warszawie, Płocku, Ło-
dzi, Ostrołęce, Wieruszowie, Gdańsku, 
Starogardzie Gdańskim, Grajewie, Po-
znaniu oraz fabrykę transformatorów 
mocy w Łodzi.

Przemiany te były możliwe dzięki 
dużemu zaangażowaniu załogi oraz 
konsekwentnej realizacji strategii po-
legającej na:

rozwijaniu sieci oddziałów serwi- �
sowych,
realizacji prac inwestycyjnych i mo- �
dernizacyjnych w kraju i za granicą,
zwiększaniu penetracji polskiego  �
rynku w zakresie modernizacji i re-
montów maszyn i urządzeń.

Rozwój ZREW jak również uzyska-
nie obecnej pozycji rynkowej zależały 
między innymi od wsparcia inwesto-
rów. Jedna z największych w Polsce 

firm inżynieryjno-budowlanych – Poli-
mex-Mostostal S.A., od 1999 r. pełniła 
rolę inwestora strategicznego. W celu 
kontynuowania dynamicznego rozwo-
ju oraz stworzenia możliwości znacz-
nego rozszerzenia oferty, zarządy firm 
podjęły decyzję o połączeniu.

Od kwietnia 2007 r. Zakład ZREW 
w ramach struktury Polimex-Mostostal S.A. 
prowadzi swoją dotychczasową działal-
ność w oparciu o potrzeby rynku oraz 
strategię, którą z sukcesem realizowano 
w przeszłości.

Jednym z podstawowych produktów 
oferowanych przez ZREW są usługi pro-
fesjonalnego serwisu maszyn i linii tech-
nologicznych w energetyce i przemyśle.

Przejęcie przez specjalistów z Za-
kładu ZREW odpowiedzialności za stan 
techniczny urządzeń pozwala przedsię-
biorstwom koncentrować się na ich pod-
stawowej działalności, co niesie ze sobą 
wymierne korzyści. Zwiększa poziom 
bezpieczeństwa technicznego oraz ob-
niża koszty utrzymania ruchu. Zakres 

serwisu oferowany przez ZREW dopa-
sowywany jest do potrzeb klientów i ma 
charakter kompleksowy, począwszy od 
diagnostyki maszyn i badań technicz-
nych, poprzez stały serwis, bieżące prze-
glądy, aż po modernizacje i remonty.

Naszym partnerom oferujemy rów-
nież pomoc w związaną z przeprowa-
dzeniem reorganizacji przedsiębiorstwa 
w zakresie utrzymania ruchu. Braliśmy 
udział w restrukturyzacji służb remonto-
wych wielu czołowych w swoich bran-
żach firm.

Oferowany przez nas outsourcing 
produktowy obejmuje szeroki wachlarz 
usług: od obsługi jednej linii technolo-
gicznej, po obsługę całego przedsiębior-
stwa w pełnym zakresie technicznym.

Proponowany przez ZREW, po-
cząwszy od lat 90-tych, model kom-
pleksowego serwisu przemysłowego 
zaowocował powierzeniem nam orga-
nizacji grup serwisowych (w drodze 
outsourcingu) dla firm spośród różnych 
gałęzi przemysłu.
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Największe wdrożenia w zakresie 
przejmowania służb remontowych oraz 
organizacji serwisu przemysłowego to 
chronologicznie: 

przejęcie służb utrzymania ruchu  �
Intercell S.A. obecnie (Stora Enso 
Poland S.A.) w Ostrołęce (1998),
przejęcie służb utrzymania ruchu  �
i organizacja serwisu w PFLEIDE-
RER Prospan S.A. w Wieruszowie 
(1999),
objęcie kompleksową obsługą  �
techniczną spalarni śmieci w War-
szawie (ZUSOK) – największy tego 
typu obiekt w Polsce (2000),
przejęcie służb utrzymania ruchu  �
w Elektrociepłowniach Wybrzeże 
S.A. (2002),
przejęcie służb utrzymania ruchu  �
w Zakładach Farmaceutycznych 
POLPHARMA S.A. w Starogardzie 
Gdańskim (2003),
przejęcie serwisu i służb utrzyma- �
nia ruchu w PFLEIDERER Grajewo 
S.A. w Grajewie (2004),
przejęcie służb utrzymania ruchu w  �
DALKIA Poznań ZEC S.A. (2005).

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Stałych Odpadów Komunalnych w War-
szawie była największą tego typu inwe-
stycją w Polsce. W trakcie jej realizacji 
ZREW złożył ofertę na objęcie obiektu 
serwisem oraz wykonawstwo prac re-
montowych. W wyniku wygranego prze-
targu publicznego podpisano trzyletnią 
umowę serwisową i w oparciu o pracow-
ników ZREW utworzono jednostkę spra-
wującą nadzór nad urządzeniami oraz 
wykonującą remonty w ZUSOK.

Kompetencje ZREW pozwoliły fir-
mie wziąć również udział w rozbudowie 
obiektu. ZREW był wykonawcą w zakre-
sie produkcji i montażu II linii segregacji 
odpadów o wydajności 100 tys. t/rok. 

W latach 2003 i 2006 ZREW po-
nownie wygrał przetarg publiczny na 
prowadzenie serwisu przemysłowego 
w ZUSOK i podpisano kolejną trzylet-
nią umowę. 

Podstawowe ciągi technologiczne 
objęte serwisem ZREW to:

urządzenia obiegu cieplnego – ko- �

cioł odzysknicowy 15 t/h wraz z pie-
cem rusztowym i IOS, turbozespół 
upustowo-kondensacyjny 2,4 MW,
urządzenia kompostowni, �
podajniki taśmowe, łańcuchowe  �
i kubełkowe,
urządzenia i instalacje AKPiA i elek- �
tryczne,
linie segregacyjne. �

Według opinii kierownictwa ZUSOK 
wyrażanej w listach referencyjnych, 
efektem prowadzonych prac serwiso-
wych było systematyczne zmniejszanie 
awaryjności, skracanie czasu postojów 
do wykonywania niezbędnych napraw, 
przy jednoczesnym zmniejszaniu kosz-
tów serwisu.

Doświadczenie i kompetencje tech-
niczne Zakładu ZREW zdobywane po-
przez sieć serwisową oraz efektywne 
wykorzystanie zasobów w sieci, pozwa-
la firmie rozwijać się na rynku inwesty-
cji. W ostatnich latach zrealizowaliśmy 
szereg prac inwestycyjnych, takich jak 
montaże:

kotłów w elektrociepłowniach i spa- �
larniach odpadów,
turbozespołów, �
instalacji odsiarczania spalin, �
przemysłowych instalacji i linii tech- �
nologicznych.

Pozyskanie Zakładu ZREW przez 
firmę Polimex-Mostostal S.A. stwarza 
nowe możliwości ofertowe, co dla klien-
tów oznacza konkretne korzyści:

dostęp do szerszej oferty usługo- �
wej,
uzyskanie nowych kompetencji, �
zwiększenie potencjału finanso- �
wego,
zwiększenie zasobów wykonaw- �
czych i technicznych.

Polimex-Mostostal S.A.
Zakład ZREW 

00-346 Warszawa, ul. Elektryczna 2a
tel. +48 22 551 81 00
fax +48 22 551 81 01

zrew@zrew.com.pl
www.zrew.com.pl

Miejsca realizacji 
ważniejszych prac 

inwestycyjnych:

Porcheville (Francja) –  mo- �
dernizacja kotła 600 MW
Sundsvall (Szwecja) – mon- �
taż kotła OS-67
Cabra (Hiszpania) – montaż  �
kotła OS-37
Rozenburg (Holandia) –  �
modernizacje kotłów 61 t/h 
R01, R02, R03
Bilbao (Hiszpania) – remont  �
elektrofiltra
Umea (Szwecja) – remont  �
części ciśnieniowej kotła 
OS-75
Saint Avold (Francja) – re- �
mont turbiny 250 MW
Saint Ouen (Francja) – mo- �
dernizacja dwóch kotłów 
170 t/h
Avignon (Francja) – budowa  �
kotła w spalarni odpadów
Monaco – modernizacja  �
spalarni
Nowa Kaledonia – montaż  �
dwóch kotłów 50 MW, ruro-
ciągów oraz rurociągów turbi-
nowych w Elektrowni Prony 
Port Talbot (Walia) – montaż  �
kotła opalanego biomasą 
Możejki (Litwa) – remont  �
podgrzewaczy w rafinerii
Aramon (Francja) – remont  �
kotła

Umea

Sundsvall

Uppsala

Kumla

Salzbergen

Oroshaza

Mazeiku

Avignon
Aramon

Hengelo
Moerdijk

Saint-Avold
Claye-Souilly

Saint Quen

Porcheville
Evreux

Port Talbot

Bilbao

Cabra
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dr inż. Grzegorz Wielgosiński, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska,
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Oddziaływanie na środowisko

spalarniodpadów

Spalanie odpadów od lat budzi wiele kontrowersji oraz protestów społecznych. 
Protesty te wystąpiły praktycznie we wszystkich krajach Europy a nasiliły 

się szczególnie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Ich organizatorom udało 
się niejednokrotnie zablokować budowę spalarni odpadów. Pomimo ponad 
130-letnich doświadczeń w spalaniu odpadów na skalę przemysłową (pierwsza 
spalarnia odpadów komunalnych powstała w 1875 roku w Anglii), i co najmniej 
30-letnich na skalę masową, w dalszym ciągu budzi ono obawy wielu osób, 
w szczególności w zakresie oddziaływania emisji zanieczyszczeń z procesu 
spalania odpadów na ludzi i środowisko.
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Jednym z koronnych argumentów 
przeciwko budowie spalarni odpa-

dów jest emisja dioksyn do atmosfe-
ry z procesu spalania odpadów. Wie-
lokrotnie powtarzany jest argument 
o istotnym zagrożeniu dla zdrowia 
i życia oraz stanu środowiska stwa-
rzanym przez dioksyny, które uważa-
ne są za jedne z najniebezpieczniej-
szych i najsilniejszych trucizn znanych 
człowiekowi. Jeżeliby wierzyć tej argu-
mentacji to w licznych, bogatych kra-
jach Unii Europejskiej (Niemcy, Holan-
dia, Dania, Szwecja czy Szwajcaria) 
i w Japonii, gdzie funkcjonuje bardzo 
wiele spalarni odpadów, a większość 
odpadów komunalnych jest uniesz-
kodliwiana termicznie, liczba ludności 
powinna zbliżać się do zera, a stan 
środowiska nie powinien pozwalać na 
zamieszkiwanie na tym terenie. Rze-
czywistość jest oczywiście inna, wy-
mienione kraje należą do czołów-
ki w zakresie ochrony środowiska 
a obowiązujące tam przepisy w zakre-
sie ochrony środowiska stanowią wzór 
w tym zakresie. Polska zaś z trudem, 
kosztem wielu miliardów euro będzie 
dopiero dostosowywać stan środowi-
ska do standardów unijnych w tym za-
kresie. Na początku lat 90. w Europie 
(w krajach UE oraz Szwajcarii i Norwe-
gii) pracowały 443 spalarnie odpadów 
komunalnych (Rijpkema 1993). Spa-
lały one ok. 39,2 mln Mg odpadów 
(ok. 22% całości). Natomiast w roku 
2000 było ich 354, spalających ok. 
50,3 mln Mg odpadów (ok. 27% ca-
łości) w większości nowych, wybudo-
wanych w latach 90., bądź gruntow-
nie w tym okresie zmodernizowanych, 
o znacznie większej wydajności niż 
w poprzednim okresie (Whiting 2000, 
ISWA 2002, UBA 2003). Przykłado-
wo średnia wielkość spalarni odpa-
dów komunalnych w 1990 r. wyno-
siła ok. 88 000 Mg/a, zaś w 2000 r. 
już 177 000 Mg/a. W Polsce w 2001 r. 
została uruchomiona pierwsza spa-
larnia odpadów komunalnych o wy-
dajności ok. 44 000 Mg/a. Jest ona 
jak na europejskie warunki niewielka, 
gdyż największa spalarnia odpadów 

na świecie (w Rotterdamie) spala ich 
ok. 1 400 000 Mg/a. Prognozowany 
model gospodarki odpadami w kra-
jach UE zakłada, że w 2020 r. ok. 30% 
odpadów będzie poddawanych recy-
klingowi, ok. 30% będzie spalanych, 
maksimum 20% będzie kompostowa-
nych i maksimum 20% będzie składo-
wanych (Environment 2010).

Uwarunkowania prawne �

Podstawowym aktem prawnym 
regulującym problemy gospodarki 
odpadami jest ustawa o odpadach. 
Zagadnienia dotyczące termicznego 
przekształcania odpadów zawarte są 
w rozdziale VI ustawy w artykułach 
44-49. Ustawa o odpadach jest pra-
wie w 100% zgodna z obowiązują-
cymi dyrektywami UE. Szczegółowe 
parametry prowadzenia procesu ter-
micznego przekształcania odpadów 
zostały podane w rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu ter-
micznego przekształcania odpadów. 
W odniesieniu do odpadów medycz-
nych i weterynaryjnych obowiązu-
je natomiast rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie dopuszczalnych 
sposobów i warunków unieszkodliwia-
nia odpadów medycznych i weteryna-
ryjnych, które w załączniku nr 2 podaje 
szczegółowe parametry prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania 
tych odpadów, analogiczne z zapisa-
mi rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki. Problem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza z procesu termicznego prze-
kształcania odpadów regulowany jest 
za pomocą rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie standardów emi-
syjnych z instalacji oraz rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie wyma-
gań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji. Problematyka zrzutu 
ścieków z systemów oczyszczania ga-
zów odlotowych instalacji termicznego 
przekształcania odpadów regulowana 
jest rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla śro-
dowiska wodnego - załącznik nr 5 oraz 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa 
w sprawie sposobu realizacji obowiąz-
ków dostawców ścieków przemysło-
wych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
Treść wspomnianych powyżej rozpo-
rządzeń jest zgodna z dyrektywą UE 
2000/76/EC w sprawie spalania od-
padów. Zgodnie ze wspomnianą dy-
rektywą, której podstawowym celem 
jest zapobieganie lub ograniczenie 
w największym możliwym w prakty-
ce stopniu negatywnych skutków dla 
środowiska przez spalarnie odpadów, 
zakłady spalające odpady powinny być 
zaprojektowane, wyposażone, zbudo-
wane i eksploatowane w taki sposób, 
aby zapobiec emisjom zanieczyszczeń 
do środowiska. 

Jednym z instrumentów minimalizu-
jących oddziaływanie instalacji przemy-
słowych na środowisko jest tzw. system 
pozwoleń zintegrowanych wynikających 
z dyrektywy 96/61/EC o zintegrowanym 
zapobieganiu i kontroli (ograniczaniu) 
zanieczyszczeń (IPPC) i konieczność 
spełnienia wymogów tzw. najlepszej 
dostępnej techniki (BAT). W odniesieniu 
do instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów, obowiązkowi uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego podlega-
ją spalarnie odpadów komunalnych 
(wszystkie), spalarnie odpadów nie-
bezpiecznych o wydajności ponad  Mg/
dobę i spalarnie odpadów innych niż 
niebezpieczne o wydajności ponad 
50 Mg/dobę. 

Emisja zanieczyszczeń �

Termiczne przekształcanie odpa-
dów jest źródłem emisji wtórnych za-
nieczyszczeń do środowiska. Dotyczy 
to zarówno emisji zanieczyszczeń ga-
zowych, jak i zrzutu zanieczyszczonych 
ścieków czy powstawania toksycznych 
odpadów wtórnych. Najwięcej obaw 
budzi emisja zanieczyszczeń do po-
wietrza atmosferycznego.

Proces spalania tak niejednorod-
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nego materiału jakim są odpady, nie-
zależnie od tego czy są to odpady 
komunalne, przemysłowe, medyczne 
czy też osady ściekowe, jest źródłem 
emisji do atmosfery bardzo wielu sub-
stancji chemicznych, wśród których są 
niejednokrotnie substancje toksyczne, 
rakotwórcze itp. Główną część odpa-
dów stanowi zazwyczaj materia orga-
niczna, stąd też oczywista jest emisja 
dwutlenku węgla i pary wodnej oraz 
tlenku węgla, w przypadku niecałkowi-
tego spalania. Obecność w odpadach 
substancji zawierających w cząstecz-
ce inne, oprócz węgla i wodoru, pier-
wiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy 
fluor, skutkować będzie emisją dwutlen-
ku siarki, tlenków azotu, chlorowodo-
ru czy fluorowodoru. Z kolei obecność 
w materiale spalanym substancji niepal-
nych (tzw. popiołu) skutkować będzie 
emisją pyłu. Mechanizm powstawania 
dwutlenku siarki czy tlenków azotu jest 
bardzo dobrze poznany i wielokrotnie 
opisany w publikacjach dotyczących 
np. energetycznego spalania paliw ko-
palnych. Trzeba jednak mieć świado-
mość, że rzeczywisty proces spalania 
daleki jest od idealnego, tj. spalania 
całkowitego i zupełnego. Proces spa-
lania (rozkładu termicznego i utleniania) 
bardzo wielu związków organicznych 
(zwartych w odpadach) nie przebiega 
w sposób idealny z wytworzeniem je-
dynie dwutlenku węgla, tlenku węgla 
i wody. Powstaje w tym procesie za-
zwyczaj znaczna ilość produktów po-
średnich rozkładu i utleniania, które nie 
ulegają następnie dalszemu rozkładowi. 
Wydawałoby się, że w drastycznych 
warunkach spalania, w temperaturze 
około 1000°C wszelkie substancje 
organiczne muszą ulec spaleniu. Nie-
stety nie jest to prawda. Wiele związ-
ków chemicznych, często palnych, nie 
ulega pełnej destrukcji podczas spala-
nia odpadów. Efektem tego jest obec-
ność w spalinach ze spalarni odpadów 
między innymi takich zanieczyszczeń 
jak (Eduljee 1994): węglowodory C1 
i C2, akrylonitryl, acetonitryl, benzen, 
toluen, etylobenzen, 1,2-dichloroben-
zen, 1,4-dichlorobenzen, 1,2,4-trichlo-

robenzen, heksachlorobenzen, fenol, 
2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 
2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofenol, 
chlorometan, chloroform, chlorek mety-
lenu, 1,1-di-chloroetan, 1,2-dichloroetan, 
1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 
1,1,2,2-tetrachloroetan, czterochlorek 
węgla, 1,1-dichloroetylen, trichloro-
etylen, tetrachloroetylen, formaldehyd, 
aldehyd octowy, aceton, metyloetey-
loketon, chlorek winylu, ftalan dietylu, 
kwas mrówkowy, kwas octowy i wiele, 
wiele innych.

Późniejsze badania prowadzone 
przez innych badaczy (Wienecke 1995, 
Jay 1995, Mascolo 1997, Trenholm 
1998) wykazały obecność ponad 350 
różnego rodzaju związków chemicz-
nych (organicznych) w spalinach ze 
spalarni odpadów w stężeniach po-
wyżej 5 μg/m3. 

Dodatkowo obecność w odpadach 
substancji organicznych o charakte-
rze nienasyconym czyli zawierających 
w cząsteczce podwójne lub potrój-
ne wiązania węgiel-węgiel (C3C lub 
C=C) powoduje, że w temperaturze ok. 
500-800°C zachodzi reakcja syntezy 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (Liow 1997, Liu 2000). 
Wielopierścieniowe węglowodory aro-
matyczne (WWA) należą do jednych 
z najbardziej niebezpiecznych substan-
cji w środowisku. Wiele z nich, jak np. 
benzo(a)piren, benzo(a)antracen, ben-
zo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, 
indeno(1,2,3-c,d)piren zaliczane są 
przez Międzynarodową Agencję Ba-
dań nad Rakiem (IARC) do substancji 
o udowodnionym działaniu kancero-
gennym. Emitowane są do atmosfe-
ry praktyczne z wszystkich procesów 
spalania, nie tylko ze spalarni odpadów 
(Mastral 2000).

Obecność w spalanych odpadach 
wielu elementów zawierających meta-
le powoduje ich emisję do atmosfery 
z procesów spalania. Metale te zawarte 
są głównie w pyle i w żużlu. Ich szcze-
gółowy podział pomiędzy żużel, popioły 
lotne, pył wydzielony w systemach od-
pylania spalarni oraz pył emitowany do 
atmosfery był w ostatnich latach przed-

miotem szczegółowych badań (Belevi 
2000a, 2000b). Niektóre z metali, takie 
jak rtęć, arsen, selen i częściowo kadm, 
mają zdolność do samodzielnej emisji 
w postaci par, inne takie jak chrom, ko-
balt, nikiel, mangan, miedź, tal czy wa-
nad wiązane są główne w żużlu oraz 
w pyle (Sukrut 2002). 

Obecność w masie odpadów kie-
rowanych do spalania substancji za-
wierających związki chloru (organiczne 
i nieorganiczne) jest źródłem powstawa-
nia kolejnych zanieczyszczeń, którym 
właśnie spalarnie zawdzięczają swoją 
złą „sławę” (Olie 1977). Są to polichlo-
rowane dibenzo-p-dioksyny i polichloro-
wane dibenzofurany. Nazwy te określają 
całą grupę związków obejmujących 75 
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn 
i 135 polichlorowanych dibenzofura-
nów. Można przyjąć, że dioksyny po-
wstają w każdym procesie termicznym 
(tj. zachodzącym w wysokich tempera-
turach), jeżeli w środowisku spalania 
znajduje się materia organiczna oraz 
chlor. Ogólny przebieg reakcji jest na-
stępujący:

Na podstawie bardzo wielu wyników 
badań procesu powstawania dioksyn 
podczas spalania zaproponowano trzy 
możliwe drogi powstawania dioksyn:

reakcja syntezy w fazie gazowej  �
w temperaturach 500-700°C (Bal-
lschmiter 1985),
powstawanie z cząsteczkowe- �
go węgla i organicznego lub nie-
organicznego chloru w obecności 
popiołu lotnego w temperaturze 
250-350°C nazwane najczęściej 
syntezą de novo (Vogg 1986),
synteza z różnego rodzaju orga- �
nicznych prekursorów takich jak: 
chlorofenole, polichlorowane dife-
nyloetery, polichlorowane bifenyle 
itp. oraz inne produkty niepełnego 
spalania, które mogą reagować ze 
sobą zarówno w fazie gazowej, jak 
i na powierzchni metali wchodzą-
cych w skład cząstek popiołu lot-
nego (Dickson 1987).
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W świetle wyników badań wydaje 
się, że najważniejszym mechanizmem, 
w wyniku którego powstaje najwięcej 
dioksyn jest mechanizm trzeci, następ-
nie drugi a najmniej dioksyn powsta-
je w wyniku mechanizmu pierwszego 
(Huang 1995).

Podstawową rolę w powstawaniu 
dioksyn ma stężenie wolnych rodników 
chloru w strefie reakcji spalania oraz 
w strefie chłodzenia spalin. W zależno-
ści od postaci, w jakiej występuje chlor 
(wolny chlor, chlorowodór, chlor zwią-
zany w żużlu, chlor związany w popio-
łach lotnych) różny jest jego wpływ na 
powstawanie dioksyn. Wyniki badań 
(Liu 2000) wskazują, że udział wolnego 
chloru, który może brać udział w synte-
zie PCDD/PCDF jest niewielki, bardzo 
zależny od temperatury. Choć stężenia 
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn 
i polichlorowanych dibenzofuranów 
w spalinach ze spalarni odpadów są za-
zwyczaj niewielkie (0,001-100 ng TEQ/
m3), jednak ich emisja jest przedmiotem 
szczególnej uwagi, zaś dopuszczalne 
stężenie sumy 17 najbardziej toksycz-
nych kongenerów w spalinach zosta-
ło ustalone we wszystkich krajach Unii 
na poziomie 0,1 ng TEQ/m3 spalin su-
chych, w warunkach odniesienia (tem-
peratura 273 K, ciśnienia 1013 hPa, 
stężenia tlenu 11%).

Choć dziś po około 30 latach badań 
wiadomo już, że dioksyny nie posiadają 
toksyczności ostrej w stosunku do or-
ganizmu człowieka (Fátima-Reis 2007a, 
2007b, Ferre-Huguet 2006), nie są rów-
nież dla człowieka kancerogenne (Cole 
2003), to jednak zaliczane są do grupy 
tzw. endocrine disrupters („zakłócaczy” 
systemu wydzielania wewnętrznego) 
i nie są one obojętne dla organizmu 
człowieka (EPA 2000).

Ograniczanie emisji  �
zanieczyszczeń

Metody ograniczania emisji za-
nieczyszczeń gazowych z procesów 
technologicznych można generalnie 
podzielić na dwie grupy: metody pier-
wotne i metody wtórne. Metody pier-

wotne, to wspominana już ingerencja 
w proces technologiczny i stworzenie 
takich warunków jego przebiegu, by 
ilość powstających zanieczyszczeń by-
ła możliwie najmniejsza (Wielgosiński 
2003). Natomiast metody wtórne to 
zastosowanie konkretnych urządzeń 
i technologii w celu ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń.

Poznanie mechanizmów tworzenia 
się zanieczyszczeń w procesie spalania, 
pozwala na opracowanie takich tech-
nologii i metod prowadzenia procesu 
spalania, by ilość powstających zanie-
czyszczeń była możliwie najmniejsza. 
Powszechnie znane są tzw. niskoemi-
syjne procesy spalania w odniesieniu 
do tlenku węgla i tlenków azotu. Za-
stosowanie spalania strefowego, stop-
niowanego, recyrkulacji spalin oraz tzw. 
reburningu pozwala na ograniczenie 
emisji NOx nawet o ok. 50-60% w sto-
sunku do procesu pierwotnego.

Metody pierwotne nabierają w ostat-
nich latach coraz większego znaczenia, 
gdyż z ekonomicznego punktu widzenia 
są one bardziej opłacalne (tańsze) od 
metod wtórnych, zwanych „technologia-
mi końca rury”. Szczególnie istotną spra-
wą staje się aktualnie określenie wpływu 
parametrów prowadzenia procesu spa-
lania na emisję metali, WWA, dioksyn 
oraz innych substancji organicznych 
z procesu spalania. Liczne doniesienia 
literaturowe wskazują jednoznacznie, że 
dotrzymanie prawidłowych parametrów 
procesu spalania wpływa znacząco na 
obniżenie emisji substancji organicznych 
(w tym WWA i dioksyn) do atmosfery. 
Parametrem doskonale charakteryzują-
cym „prawidłowe warunki spalania” jest 
stężenie tlenku węgla w spalinach. Po-
zostałe parametry określające „dobre 
warunki spalania” to przede wszystkim 
tzw. „trzy T”: temperatura, turbulencja 
oraz czas przebywania spalin w odpo-
wiedniej temperaturze. 

Podstawowe znaczenie ma jed-
nak zapewnienie warunków spalania 
bliskiego spalaniu całkowitemu i zu-
pełnemu, przy zminimalizowaniu ilości 
powstającego tlenku węgla. Warunki 
takie panują przy prawidłowym natle-

nieniu strefy spalania, przy optymal-
nym stężeniu tlenu (dla spalania węgla 
6-8%, współczynnik nadmiaru powie-
trza ok. 1,7-1,8). 

W przypadku spalania odpadów 
wymagane jest większe natlenienie 
strefy spalania i zapewnienie suma-
rycznego współczynnika nadmiaru 
powietrza rzędu 2,2-2,4 (stężenie tle-
nu w spalinach opuszczających strefę 
spalania i dopalania 10-13%). Badania 
prowadzone pod koniec lat 90. wyka-
zały bardzo ścisłą korelację pomiędzy 
stężeniem niektórych zanieczyszczeń 
w spalinach, a stężeniem tlenku węgla, 
co jednoznacznie świadczy o wpływie 
warunków spalania na emisję zanie-
czyszczeń organicznych (w tym diok-
syn i furanów). 

Istotny wpływ parametrów spala-
nia obserwowany jest również w odnie-
sieniu do zakresu emisji metali. Jest to 
spowodowane różną lotnością metali 
a także ich specjacją w zależności od 
formy występowania. Obecność chlo-
ru i chlorowodoru w strefie spalania 
powoduje, że inne ilości metali znajdu-
ją się w żużlu, popiele lotnym, popiele 
z urządzeń odpylających, czy wreszcie 
w gazach emitowanych do atmosfery. 
Istnieje również wyraźny wpływ tem-
peratury spalania oraz stężenia tlenu 
w różnych strefach spalania na bilans 
metali w poszczególnych produktach 
wtórnych procesu spalania. Przykłado-
wo, sterując ilością powietrza pierwot-
nego w poszczególnych strefach rusztu 
i temperaturą, można uzyskać prawie 
zerową emisję niektórych metali, przy 
prawie 100% ich zawartości w żużlu. 

Skuteczność stosowania metod 
pierwotnych w odniesieniu do kilku wy-
branych zanieczyszczeń pokazuje ta-
bela 1.

W świetle licznych doświadczeń 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, 
można stwierdzić, że system oczysz-
czania spalin w instalacji termicznego 
przekształcania odpadów powinien być 
wielostopniowy i obejmujący następu-
jące elementy:

System odpylania spalin (elektrofiltr, 1. 
filtry tkaninowe lub coraz rzadziej sto-
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sowana bateria cyklonów). Efektyw-
ność systemu odpylania jest bardzo 
istotna z punktu widzenia ochrony 
środowiska, gdyż to właśnie pył jest 
nośnikiem emisji metali ciężkich (rtęć, 
ołów, kadm, miedź, chrom, mangan, 
arsen, nikiel, antymon i tal), jak rów-
nież cząsteczki pyłu są doskonałym 
sorbentem dioksyn, stąd też dążenie 
do maksymalizacji wydajności urzą-
dzeń odpylających. Zazwyczaj w no-
woczesnych, dużych spalarniach 
odpadów (komunalnych lub przemy-
słowych) do odpylania spalin stosuje 
się elektrofiltry, czyli urządzenia po-
zwalające zatrzymać nawet 99,9% 
emitowanego pyłu. Wadą elektro-
filtrów jest dodatni wpływ pola elek-
trostatycznego na przebieg syntezy 
„de novo” polichlorowanych dioksyn 
i furanów. Znacznie rzadziej stoso-
wane są cyklony i multicyklony, gdyż 
ich sprawność odpylania jest z regu-
ły niewystarczająca. Ostatnio coraz 
częściej stosuje się filtry tkaninowe. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów filtracyjnych, odpornych 
na wysokie temperatury (np. włók-
na szklane powlekane specjalnie 
preparowanym teflonem) udaje się 
uzyskać bardzo wysokie stopnie od-
pylenia przy jednoczesnym znacz-
nym ograniczeniu stężenia dioksyn 
w spalinach. Doświadczenie uczy, 
że zastosowanie filtrów tkaninowych 
jest dziś możliwe zarówno w małych 
spalarniach odpadów medycznych, 
jak i wielkich spalarniach odpadów 
komunalnych.
Układ usuwania gazów kwaśnych 2. 
– najczęściej w dużych spalarniach 

jest to układ mokry, dwustopnio-
wy. W pierwszym stopniu następuje 
schładzanie spalin zimną wodą, na-
wilżanie i absorpcja chlorowodoru 
oraz fluorowodoru, zaś w drugim 
stopniu absorpcja pozostałych ga-
zów kwaśnych (przede wszystkim 
SO2) w zawiesinie wodorotlenku 
lub węglanu wapniowego, a cza-
sem wodorotlenku sodowego. Jest 
to absorpcja połączona z reakcją 
chemiczną, w wyniku której otrzy-
muje się zazwyczaj odpadowy gips 
oraz chlorek i fluorek wapnia. Wa-
riantem metody jest zastosowanie 
suchej technologii odsiarczania 
(w oparciu o tlenek, wodorotlenek 
lub węglan wapniowy) z wcześniej-
szym schłodzeniem i nawilżeniem 
spalin wodą (przy okazji absorp-
cja HCl i HF). Zastosowanie su-
chych układów usuwania gazów 
kwaśnych stało się ostatnio coraz 
częstsze, szczególnie w połącze-
niu z odpylaniem na filtrach tkani-
nowych. W takim układzie udaje 
się osiągnąć stopnie skuteczności 
usuwania zanieczyszczeń ponad 
99%, przy jednocześnie niższych 
kosztach inwestycyjnych i eksplo-
atacyjnych. Trzeba jednak pamię-
tać, że szczególnie dodatnio na 
wydajność usuwania gazów kwa-
śnych metodą suchą wpływa na-
wilżenie spalin. Reakcja chemiczna 
przebiegająca w warstewce cieczy 
na powierzchni stałego sorbentu 
jest wielokrotnie szybsza od reak-
cji powierzchniowej gaz-ciało sta-
łe. W efekcie układy bez nawilża-
nia spalin osiągają skuteczności 

o 10-40% niższe od układów z na-
wilżaniem. Połączenie metody su-
chej z cyklonem bądź elektrofiltrem 
nie jest dobre, gdyż czas kontaktu 
suchego sorbentu z zanieczysz-
czonymi gazami spalinowymi jest 
zbyt krótki dla uzyskania wysokiej 
skuteczności (najczęściej osiąga 
się skuteczność usunięcia gazów 
kwaśnych nie przekraczającą 60%). 
W przypadku filtrów tkaninowych 
warstwa ciała stałego (pył z sor-
bentem) osadzonego na tkaninie 
filtracyjnej pracuje bardzo skutecz-
nie, co pozwala, przy dobrym nawil-
żeniu na osiągnięcie skuteczności 
przekraczającej 99%. 
Dozowanie koksu aktywnego (wę-3. 
gla aktywnego) w celu eliminacji 
(adsorpcji) polichlorowanych diok-
syn i furanów a następnie odpyla-
nie gazów spalinowych na filtrach 
tkaninowych (tzw. metoda strumie-
niowo-pyłowa). Połączenie metody 
strumieniowo-pyłowej z cyklonem, 
elektrofiltrem lub odpylaczem mo-
krym jest niekorzystne, gdyż czas 
kontaktu zanieczyszczeń z węglem 
jest zbyt krótki i stąd udaje się osią-
gnąć skuteczność jedynie ok. 60%. 
Podobnie jak dla suchej metody 
usuwania gazów kwaśnych jedy-
nie dobre efekty daje zastosowanie 
filtrów tkaninowych bądź ceramicz-
nych. Innym wariantem są adsorbery 
ze stałym złożem węgla aktywnego 
usytuowane jako ostatni element 
systemu oczyszczania spalin przed 
wprowadzeniem ich do komina. To 
drugie rozwiązanie wymaga dbało-
ści o bezpieczeństwo pracy, gdyż 
ze względu na wysokie temperatu-
ry spalin oraz egzotermiczność pro-
cesu adsorpcji na węglu zdarza się, 
że wewnątrz adsorbera temperatu-
ra znacznie wzrasta, co może do-
prowadzić do samozapłonu węgla. 
Adsorpcja pozwala na ograniczenie 
emisji również i innych związków or-
ganicznych oraz niektórych metali 
ciężkich (np. rtęci i kadmu), które 
adsorbują się na powierzchni wę-
gla (koksu) aktywnego. W niektó-

Tab. 1. Efekt zastosowania metod pierwotnych w redukcji emisji zanieczyszczeń 
w spalarni odpadów (Büttenberger 1997, Johnke 1997, Pająk 1999)

Zanieczyszczenie Jednostka
Instalacja bez za-
stosowania metod 

pierwotnych

Instalacja z zasto-
sowaniem metod 

pierwotnych

Dopuszczalne stę-
żenie wg dyrektywy 

2000/76/EC

Pył mg/m3 2000-10000 1000-1500 10

Tlenek węgla mg/m3 50-80 10-15 50

Suma związków 
organicznych

mg/m3 10-100 0,5-1 10

PCDD/Fs ng TEQ/m3 5-120 0,6-1,2 0,1



31dodatek tematyczny nr 1/2008

Te
r

m
ic

zn
e 

pr
ze

k
sz

ta
łc

an
ie

 o
d

pa
d

ó
w

 k
o

m
u

n
al

n
yc

h

rych rozwiązaniach technicznych 
spalarni zużyty węgiel aktywny jest 
wprowadzany razem z odpadami 
do komory spalania i w ten sposób 
nie stanowi on zagrożenia dla śro-
dowiska (ustala się równowaga po-
między np. rtęcią związaną w żużlu 
a rtęcią w gazach odlotowych, stąd 
wprowadzenie zwiększonej ilości rtę-
ci do procesu spalania – zaadsor-
bowanej na sorbencie węglowym 
– nie powoduje istotnego wzrostu 
jej emisji). W warunkach krajowych 
tego rodzaju sposób unieszkodli-
wiania zużytego węgla aktywnego 
może wymagać oddzielnego po-
zwolenia, mimo, że jak wskazują 
doświadczenia eksploatacyjne, nie 
wiąże się on ze wzrostem stężeń 
zanieczyszczeń. W metodzie stru-
mieniowo-pyłowej zużyty pył węgla 
aktywnego odpylany jest w ukła-
dzie filtrów tkaninowych wspólnie 
z produktami półsuchego lub su-
chego oczyszczania gazów spali-
nowych. Stanowi on wtórny odpad, 
który składowany jest na składowi-
skach odpadów niebezpiecznych 
lub coraz częściej poddawany ze-
stalaniu. W małych spalarniach od-
padów przemysłowych i medycz-
nych powszechne zastosowanie 
znalazła mieszanina suchego, do-
brze rozdrobnionego tlenku wapnia i 
pylistego węgla aktywnego (w ilości 
ok. 5-10%) powszechnie znana pod 
handlową nazwą np. SORBALIT®, 
SORBACAL® lub SPONGIACAL® 
(choć istnieje również wiele innych 
mieszanek o podobnych składzie 
sprzedawanych pod innymi nazwa-
mi handlowymi), której wtrysk do 
strumienia spalin połączony z od-
pylaniem na filtrach tkaninowych po-
zwala bardzo skutecznie (powyżej 
99%) usuwać zarówno gazy kwaśne, 
jak i metale ciężkie, a także dioksyny 
i inne mikrozanieczyszczenia orga-
niczne ze spalin.
System redukcji tlenków azotu do-4. 
tychczas instalowany opcjonalnie, 
lecz dziś już coraz częściej, ze 
względu na konieczność spełnie-

nia w najbliższej przyszłości wymo-
gów określonych w rozporządze-
niu Ministra Środowiska w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji. 
Aktualnie, we współczesnych spa-
larniach posiadających nowocze-
sne instalacje oczyszczania gazów 
spalinowych, system redukcji tlen-
ków azotu jest powszechnie instalo-
wany. Proces redukcji tlenków azo-
tu może być realizowany dwiema 
podstawowymi technikami:

SNCR – selektywna redukcja  –
niekatalityczna polegająca na 
wprowadzeniu do komory spa-
lania gazowego amoniaku, wo-
dy amoniakalnej bądź mocznika, 
które to substancje w tempera-
turze ok. 850-1050°C redukują 
tlenki azotu do wolnego azotu. 
Istotną sprawą jest tutaj odpo-
wiedni zakres temperatury. Se-
lektywna niekatalityczna redukcja 
tlenków azotu przebiega z najlep-
szą wydajnością w temperaturze 
ok. 900-950°C. Zarówno wzrost 
temperatury powyżej 1050°C, 
jak i spadek poniżej 850°C po-
wodują spadek efektywności re-
dukcji, który maksymalnie wynosi 
ok. 50-80%.
SCR – selektywna redukcja ka- –
talityczna polegająca na tym, 
że oczyszczone z pyłu i gazów 
kwaśnych (podanymi powyżej 
metodami) gazy spalinowe po 
podgrzaniu do temperatury ok. 
250-300°C i wymieszaniu z roz-
tworem amoniaku kierowane są 
na monolityczne złoże katalitycz-
ne (katalizator platynowy lub wa-
nadowo-tytanowy na nośniku z 
dwutlenku tytanu), gdzie następu-
je redukcja tlenków azotu do wol-
nego azotu. Proces ten przebiega 
bardzo dobrze z wydajnością po-
wyżej 90%, często 95-99%.

Zarówno selektywna niekatalitycz-
na redukcja tlenków azotu (SNCR), jak 
i selektywna katalityczna redukcja tlen-
ków azotu (SCR) prowadzone są przy 
udziale roztworu amoniaku. Dodatko-

wym efektem zastosowania systemu 
katalitycznej lub niekatalityczej reduk-
cji tlenków azotu jest również skutecz-
na redukcja emisji polichlorowanych 
dioksyn i furanów, przebiegająca dla 
układów katalitycznych z wydajnością 
ok. 90-99% (katalityczny rozkład – od-
chlorowanie i utlenienie dioksyn), zaś 
dla układów niekatalitycznych z wy-
dajnością ok. 60-70% (wiązanie chloru 
w strefie spalania i poza strefą spalania, 
podczas chłodzenia spalin, a przede 
wszystkim inhibicyjne działanie amonia-
ku w odniesieniu do syntezy „de novo” 
dioksyn i furanów).

Systemy oczyszczania gazów od-
lotowych w spalarniach odpadów na 
przestrzeni lat ulegały licznym modyfi-
kacjom. W miarę rozwoju nauki doko-
nywał się równocześnie istotny postęp 
techniczny. W latach 60. i wcześniej bu-
dowano spalarnie odpadów praktycznie 
bez jakichkolwiek systemów oczysz-
czania spalin. W latach 70. pojawiły się 
systemy odpylania, w latach 80. sys-
temy usuwania gazów kwaśnych. Pod 
koniec lat 90. dominowało przekona-
nie, że nowoczesna spalarnia odpadów 
musi posiadać następujące elementy 
w systemie oczyszczania spalin – elek-
trofiltr do usunięcia pyłów, mokry układ 
absorpcyjny do usunięcia gazów kwa-
śnych, adsorber w celu usunięcia diok-
syn i lotnych metali ciężkich (np. rtęci) 
oraz układ DeNOx. Koszt takiego sys-
temu stanowił ponad 50% kosztów bu-
dowy spalarni i ważył w sposób istotny 
na kosztach eksploatacyjnych. Po roku 
2000, w wyniku prowadzonych badań 
zmieniono system oczyszczania spa-
lin na prostszy, lecz równie wydajny. 
Składa się on z reguły z układu DeNOx 
metodą SNCR, absorbera półsuchego 
(lub suchego), wtrysku węgla aktywne-
go i odpylania na filtrach tkaninowych. 
Koszt takiego systemu nie przekracza 
dziś 30% kosztów budowy spalarni. 

Oddziaływanie na  �
środowisko

Oddziaływanie instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów na 
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środowisko, to suma cząstkowych od-
działywań na wszystkie elementy śro-
dowiska w tym:

powietrze, �
wody powierzchniowe i podziem- �
ne,
glebę i złoża kopalin,  �
ludzi,  �
świat roślinny i zwierzęcy,  �
krajobraz, dobra materialne i dzie- �
dzictwo kultury.

Najważniejszym w powszechnym 
odczuciu oddziaływaniem jest od-
działywanie na stan zanieczyszczenia 
powietrza. W celu zapewnienia ni-
skoemisyjnego spalania i tym samym 
zmniejszenia oddziaływania emisji na 
środowisko zostały określone (w cyto-
wanych wcześniej aktach prawnych) 
szczegółowe warunki prowadzenia pro-
cesu spalania, dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń w gazach odlotowych 
z procesu oraz wymagania w zakre-
sie prowadzenie monitoringu emisji. 
Do najważniejszych wymagań w za-
kresie prowadzenia procesu spalania 
należy zaliczyć obowiązek dotrzyma-
nia minimalnej temperatury procesu (za 
ostatnim doprowadzeniem powietrza) 
na poziomie 850°C (1100°C w przy-
padku odpadów zawierających ponad 
1% udziału masowego chloru) i utrzy-
mania spalin w tej temperaturze przez 
czas minimum 2 sekundy (minimalny 
czas przebywania w wymaganej tem-
peraturze ponad 2 sekundy). W zakre-
sie emisji zanieczyszczeń do powietrza 
prowadzący instalację zobowiązany 
jest do dotrzymania standardów emi-
syjnych określonych w załączniku nr 5 
do rozporządzenia Ministra Środowi-
ska w sprawie standardów emisyjnych 
z instalacji. Dla wszystkich rodzajów 
spalarni odpadów zostały określone 
dopuszczalne stężenia zanieczysz-
czeń w emitorze, przeliczone na warun-
ki umowne (temperatura 273 K (0°C), 
ciśnienie 1013 hPa, spaliny suche, stę-
żenie tlenu w spalinach równe 11%) 
określone jako średnie wartości dobowe 
(stężenia średniodobowe) oraz średnie 
stężenia 30-minutowe (dodatkowo dla 

Tab. 2. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń emitowanych ze spalarni odpadów

Lp. Zanieczyszczenie

Dopuszczalne stężenie

Średnio-
dobowe

30-minutowe

A (100%) B (97%)

mg/m3
u mg/m3

u mg/m3
u

1. Całkowity pył 10 30 10

2.
Gazowe i parowe substancje organiczne wyrażane jako 

całkowity węgiel organiczny (TOC)
10 20 10

3. Chlorowodór (HCl) 10 60 10

4. Fluorowodór (HF) 1 4 2

5. Dwutlenek siarki (SO
2) 50 200 50

6.
Tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO

2) w przeliczeniu 
jako NO2

200/4001) 4002) 2003)

7. Tlenek węgla 50 1505) 1006)

8. Kadm i jego komponenty, wyrażone jako kadm (Cd) 
0,05 0,05 0,14)

9. Tal i jego związki wyrażone jako tal (Tl)

10. Rtęć i jej związki wyrażane jako rtęć (Hg) 0,05 0,05 0,14)

11. Antymon i jego związki wyrażone jako antymon (Sb)

0,5 0,5 1,04)

12. Arsen i jego związki wyrażane jako arsen (As)

13. Ołów i jego związki wyrażane jako ołów (Pb)

14. Chrom i jego związki wyrażane jako chrom (Cr) 

15. Kobalt i jego związki wyrażane jako kobalt (Co) 

16. Miedź i jej związki wyrażane jako miedź (Cu)

17. Mangan i jego związki wyrażane jako mangan (Mn)

18. Nikiel i jego związki wyrażane jako nikiel (Ni)

19. Wanad i jego związki wyrażane jako wanad (V)

20. Cyna i jej związki wyrażane jako cyna (Sn)

21.
Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane diben-

zofurany (17 kongenerów) jako suma TEQ [ng TEQ/m3]
0,1 - -

A – 100% wyników pomiarów 30-minutowych w ciągu roku nie może być wyż-
sze niż wartości dopuszczalne podane w rubryce A.
B – 97% wyników pomiarów 30-minutowych w ciągu roku nie może być wyż-
sze niż wartości dopuszczalne podane w rubryce B.
1) W zależności od wielkości instalacji – dla instalacji nowych i starych powyżej 
6 Mg/h – 200.
2) Nie dotyczy spalarni odpadów niebezpiecznych do dnia 1.01.2007, dla in-
stalacji starych powyżej 6 Mg/h.
3) Nie dotyczy spalarni odpadów niebezpiecznych do dnia 1.01.2007.
4) Dla instalacji starych, uruchomianych przed 31.12.1996 i spalających tylko 
odpady niebezpieczne, obowiązuje do 1.01.2007.
5) Dla 95% pomiarów 10 minutowych w ciągu doby.
6) Dla wszystkich pomiarów 30 minutowych w ciągu doby.
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tlenku węgla średnie stężenia 10-minu-
towe). Wartości dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w emitorze, dla instala-
cji termicznego przekształcania odpa-
dów podaje tabela 2. 

Warto zauważyć, że wartości do-
puszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w spalinach ze spalarni odpadów poda-
ne w tabeli 2, są znacznie niższe niż dla 
obiektów energetycznego spalania pa-
liw, dla których określono dopuszczalne 
stężenia jedynie dla 3 zanieczyszczeń 
– dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. 
Stężenia pozostałych zanieczyszczeń 
powstających podczas spalania paliw, 

jak np. tlenku węgla, ale także mikro-
zanieczyszczeń organicznych, w tym 
dioksyn nie są limitowane. Przykłado-
we wartości dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w spalinach z obiek-
tów energetycznego spalania węgla 
kamiennego pokazano w tabeli 3. 

Jak więc widać emisja zanie-
czyszczeń ze spalarni odpadów jest 
wielokrotnie niższa niż z elektrowni, 
elektrociepłowni nie mówiąc już o ko-
tłowniach lokalnych małej mocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie wymagań w za-
kresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji, emisja zanieczyszczeń z instalacji 
termicznego przekształcania odpadów 
podlega obowiązkowi ciągłego monito-
ringu. Zakres monitoringu oraz wyma-
gane metody referencyjne prowadzenia 
pomiarów pokazano w tabeli 4. 

Porównując ponownie spalarnie od-
padów z obiektami energetycznego 
spalania paliw (np. kotłowniami), nie 
sposób nie zauważyć, że obowiązek 
ciągłego monitoringu dotyczy dopiero 
elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni 
czy kotłowni o mocy ponad 300 MWt. 
Dla mniejszych obiektów wystarczają 
pomiary okresowe wykonywane raz 
lub 2 razy w ciągu roku.

Dodatkowo prowadzący insta-
lację termicznego przekształcania 
odpadów zobowiązany jest do wyko-
nywania okresowych pomiarów emisji 
metali ciężkich (metodą spektroskopii 
absorpcji atomowej za wyjątkiem rtę-
ci oznaczanej wg PN-EN-13211) oraz 
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn 
i polichlorowanych dibenzofuranów (wg 
PN-EN-1948-1, -2, -3) – nie rzadziej niż 
raz na 6 miesięcy, a w pierwszym ro-
ku eksploatacji nie rzadziej niż raz na 
2 miesiące. W celu zabezpieczenia śro-
dowiska na wypadek ewentualnych sta-
nów awaryjnych prowadzący instalację, 
zgodnie z postanowieniami rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania 
odpadów, zobowiązany jest do wstrzy-
mania podawania odpadów do instalacji 
oraz najpóźniej w 4-tej godzinie awarii 
rozpoczęcia procedury wyłączenia in-
stalacji. Dodatkowo maksymalny czas 
pracy w warunkach awarii został ogra-
niczony do 60 godzin w ciągu roku. 

W zakresie zrzutu ścieków z ukła-
dów oczyszczania spalin instalacji ter-
micznego przekształcania odpadów 
wartości dopuszczalnych stężeń po-
daje rozporządzenie Ministra Środowi-
ska w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. Zostały one po-
kazane w tabeli 5. 

Tab. 3. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń (w warunkach umownych) emitowanych 
z obiektów energetycznego spalania paliw (w mg/m3

u)

Zanieczyszczenie
Stare źródła 

emisji o mocy 
poniżej 5 MWt

Stare źródła 
emisji o mocy 

powyżej 500 MWt

Nowe źródła 
emisji i mocy 
poniżej 5 MWt

Nowe źródła 
emisji o mocy 

powyżej 500 MWt

Dwutlenek siarki (SO2) 1500 400 1500 200

Tlenki azotu (jako NO2) 400 540 400 200

Pył 700 50 100 30

Tab. 4. Zakres ciągłego monitoringu emisji oraz metodyki referencyjne 
wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji

Nazwa parametru Jednostka Metodyka referencyjna

Pył ogółem mg/m3 Technika grawimetryczna

NOx mg/m3 Absorpcja promieniowania IR (ISO 10849)

HCl mg/m3 Absorpcja promieniowania IR

CO mg/m3 Absorpcja promieniowania IR

Substancje organiczne (TOC) mg/m3 Detekcja FID (PN-EN-13526)

HF mg/m3 Absorpcja promieniowania IR

SO2 mg/m3 Absorpcja promieniowania IR (ISO 7935)

O2 %
Metoda paramagnetyczna lub elektroche-

miczna

CO2 % Absorpcja promieniowania IR

Prędkość spalin, objętościowy przepływ 
spalin 

m/s m3/s PN-ISO-14164

Temperatura spalin K

Wilgotność spalin %

Ciśnienie dynamiczne Pa

Ciśnienie statyczne Pa

Temperatura otoczenia K
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W zakresie stężeń innych substan-
cji zanieczyszczających w ściekach 
(w przypadku odprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych) obowią-
zują postanowienia rozporządzenia Mi-
nistra Budownictwa w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ście-
ków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. Większość współcze-
snych, nowoczesnych spalarni odpa-
dów komunalnych ma bezściekowy 
system oczyszczania spalin i stąd pro-
blem ścieków po prostu nie istnieje (po-
wstaje jedynie niewielka ilość ścieków 
o charakterze sanitarnym, które mogą 
być bez problemu odprowadzane do 
kanalizacji). 

Ilość i rodzaj wtórnych odpadów 
stałych zależy od stosowanej techno-
logii spalania oraz technologii oczysz-
czania spalin. Generalnie ich ilość 
obrazuje rysunek 1.

Zgodnie z katalogiem odpadów są 
one klasyfikowane w sposób nastę-
pujący: 

żużel po procesie spalania – kod:  �
19 01 11* lub 19 01 12

odpady stałe z pirolizy odpadów –  �
kod: 19 01 17* lub 19 01 18
odpady z procesu oczyszczania  �
spalin:

popioły lotne – kod: 19 01 13*  –
lub 19 01 14
pyły – kod: 19 01 15* lub 19 01  –
16
placki filtracyjne, szlamy i inne  –
odpady z oczyszczania spalin – 
kod: 19 01 05*, 19 01 06*, 19 
01 07*
zużyte sorbenty (węgiel aktywny)  –
z procesu oczyszczania spalin – 
kod: 19 01 10*)

*odpad niebezpieczny

Rys. 1. Przykładowy bilans masowy 
spalarni odpadów komunalnych

Pierwsze dwa odpady (powstające 
w zależności od stosowanej technologii 
termicznego przekształcania odpadów) 
najczęściej klasyfikowane są jako od-
pad niebezpieczny. Dodatkowo odpady 
te podlegają regulacjom wynikającym 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań dotyczących pro-
wadzenia procesu termicznego prze-
kształcania odpadów. Dopuszczalna 
zawartość węgla organicznego w żuż-
lach i popiołach paleniskowych nie mo-
że być wyższa niż 3% (lub udział części 
palnych nieprzekraczający 5%). Pozo-
stałe odpady wtórne po procesie spa-
lania podlegają stosownym przepisom 
dotyczącym odpadów niebezpiecznych. 
Zmiana klasyfikacji jest teoretycznie 
możliwa, wymaga jednak wykonania 
licznych badań zgodnie z zapisami 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie warunków, w których uzna-
je się, że odpady nie są niebezpieczne. 
Z praktycznego punktu widzenia jest to 
jednak mało realne.

Odpad żużla może być wykorzy-
stywany gospodarczo. Charakterysty-
ka wyciągu wodnego z żużla wskazuje, 
że większość zanieczyszczeń zawarta 
w eluacie występuje w stężeniach niż-
szych niż dopuszczają to polskie prze-
pisy (dla III klasy czystości wód oraz dla 
ścieków wprowadzanych bezpośrednio 
do wód powierzchniowych oraz ziemi). 
Tym samym odpad ten nie stanowi za-
grożenia dla środowiska i może być do 
środowiska wprowadzany w sposób 
bezpośredni. W wielu krajach Europy 
jest on podobnie do żużla z elektrocie-
płowni wykorzystywany jako kruszywo 
budowlane przy budowie dróg. Węgiel 
aktywny jest najczęściej wprowadzany 
z odpadami do spalenia. 

Największy problem stwarzają po-
zostałości poreakcyjne z oczyszczania 
gazów spalinowych (z filtra tkaninowe-
go). Odpad ten zawiera znaczne ilości 
metali ciężkich oraz dioksyn usunię-
tych w procesie oczyszczania gazów 
spalinowych. Odpad ten jest z całą 
pewnością odpadem niebezpiecznym, 
który może być składowany jedynie 
na specjalnych, dobrze uszczelnio-

Tab. 5. Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach pochodzących 
z układów oczyszczania spalin instalacji spalania odpadów

Zanieczyszczenie
Wartość dopuszczalna stężenia 
zanieczyszczenia w ściekach

Jednostka

Substancje rozpuszczone 30/45* mg/dm3

Rtęć i jej związki jako rtęć – Hg 0,03 mg/dm3

Kadm i jego związki jako – Cd 0,05 mg/dm3

Tal i jego związki jako – Tl 0,05 mg/dm3

Arsen i jego związki jako Arsen – As, 0,15 mg/dm3

Ołów i jego związki jako Ołów – Pb, 0,2 mg/dm3

Chrom i jego związki jako Chrom – Cr, 0,5 mg/dm3

Miedź i jej związki jako Miedź – Cu, 0,5 mg/dm3

Nikiel i jego związki jako Nikiel – Ni, 0,5 mg/dm3

Wanad i jego związki jako – V 1,5 mg/dm3

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane 
dibenzofurany PCDD/PCDF (suma 17 związków)

0,3 ng TEQ/dm3

* 95% wyników oznaczeń nie może być wyższych niż 30 mg/dm3 lub wszyst-
kie wyniki oznaczeń nie mogą być wyższe niż 45 mg/dm3 (oznaczenia wykony-
wane raz na dobę).
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nych i izolowanych składowiskach od-
padów niebezpiecznych. Ewentualnie 
do składowania może być on cemen-
towany w bloki.

Obowiązkowemu składowaniu więc 
jako odpady niebezpieczne podlegają 
przede wszystkim popioły lotne, py-
ły z układów odpylania oraz produkty 
oczyszczania spalin. Jak widać na ry-
sunku 1, ich ilość nie przekracza 7-8% 
masy odpadów poddawanych termicz-
nemu przekształcaniu. Uwzględniając 
gęstość odpadów (np. komunalnych) 
i gęstość niebezpiecznych odpadów 
wtórnych, objętościowo jest ich mniej 
niż 3-5% pierwotnej ilości. 

Prawidłowe rozwiązanie problemu 
zagospodarowania wtórnych odpadów 
z procesu spalania odpadów jest jednym 

z najważniejszych czynników decydują-
cych o sukcesie inwestycji instalacji spa-
larni odpadów. Przykładowe wytyczne 
postępowania z wtórnymi odpadami 
z instalacji termicznego przekształcania 
odpadów przedstawiono w tabeli 6.

Problem emisji hałasu reguluje 
rozporządzenie Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. Spalarnia odpa-
dów komunalnych jest źródłem hałasu 
porównywalnym z podobnej wielko-
ści elektrownią czy elektrociepłownią. 
Głównym źródłem hałasu są napędy 
mechaniczne (np. rusztu), wentylatory, 
sprężarki, dźwig suwnicowy z chwyta-
kiem łupinowym (do załadunku odpa-
dów do leja zasypowego). Ze względu 
na lokalizację spalarni odpadów ko-

munalnych zazwyczaj na działkach 
o znacznych powierzchniach, położo-
nych w pewnej odległości od terenów 
zamieszkania, uciążliwość z tytułu ha-
łasu nie przekracza zazwyczaj granicy 
działki. Poziom hałasu na granicy dział-
ki zazwyczaj nie przekracza 50 dB(A). 
Pewną uciążliwość mogą stanowić 
samochody śmieciarki, które dowożą 
odpady do spalarni. W przypadku du-
żych spalarni może być ich kilkadziesiąt 
dziennie. Dlatego też sprawą niezmier-
nie ważną jest zapewnienie bezkoli-
zyjnego dowozu odpadów, najlepiej 
poprzez nową sieć dróg dowozowych 
oddalonych od siedzib ludzkich.

Spalarnia odpadów komunalnych 
nie oddziałuje na glebę ani na wody 
podziemne, ani tym bardziej na złoża 
kopalin. Lokalizacja spalarni jest pro-
blemem bardzo poważnym. Z jednej 
strony wskazane jest, aby znajdowała 
się w obrębie granic miasta, na terenie 
w pełni uzbrojonym (energia elektrycz-
na, woda, kanalizacja), także z istniejącą 
siecią ciepłowniczą, do której spalar-
nia mogłaby przekazywać wytworzoną 
energię cieplną. Z drugiej strony ist-
nieje duży opór społeczny przeciwko 
lokalizacji spalarni w pobliżu terenów 
zamieszkałych. W świetle faktów doty-
czących rzeczywistego oddziaływania 
spalarni odpadów na środowisko opór 
ten jest nieuzasadniony, ale znany syn-
drom NIMBY (ang. Not In My Backy-
ard – wszędzie, byle tylko nie na moim 
podwórku, w pobliżu mojego miejsca 
zamieszkania) działa skutecznie. Tym-
czasem znane są przypadki lokalizacji 
spalarni odpadów w pobliżu zabudo-
wań mieszkalnych, bez mała w centrach 
miast (np. Wiedeń – spalarnia Spittelau, 
Berno, Lozanna, Winthertur, Uppsala 
itp.), jak również w rejonach o wybitnych 
walorach turystycznych (np. Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Bermudy czy Monte Carlo). Ładnie 
i funkcjonalnie zaprojektowana spalar-
nia odpadów komunalnych może do-
brze komponować się w otaczającym 
ją krajobrazie nie powodując dysonan-
sów, będąc sama obiektem sztuki archi-
tektonicznej (doskonałym przykładem 

Tab. 6. Zagrożenia i sposoby postępowania z wtórnymi odpadami z procesu 
termicznego przekształcania odpadów

Rodzaj odpadu Zagrożenie Sposób postępowania

Żużel i popioły paleniskowe

Zależne od wymywalności metali 
ciężkich oraz wyników badań okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie warunków 
uznawania odpadów za inne niż 

niebezpieczne

W przypadku niskiej wymywal-
ności metali możliwe budowlane 

wykorzystanie lub składowanie na 
składowiskach odpadów innych 

niż niebezpieczne lub obojętnych, 

w pozostałych przypadkach 
składowisko odpadów niebez-

piecznych

Koks pirolityczny (pozostałość 
stała po procesach pirolizy lub 

zgazowania)

Wysokie zagrożenie ze względu na 
zawartość substancji organicznych 

oraz dioksyn

Spalenie w spalarni odpadów 
niebezpiecznych

Popioły lotne i pył z układów 
odpylania

Wysokie zagrożenie ze względu na 
zawartość metali ciężkich i dioksan

Składowisko odpadów niebez-
piecznych, wskazane zestalanie 
poprzez betonowanie odpadów 

w bloczki

Stałe produkty reakcji 

z układów oczyszczania gazów
Wysokie zagrożenie ze względu na 
zawartość metali ciężkich i dioksan

Składowisko odpadów niebez-
piecznych, wskazane betonowanie 

odpadów w bloczki

Osady z oczyszczania ścieków
Wysokie zagrożenie ze względu na 

zawartość metali ciężkich 

Składowisko odpadów niebez-
piecznych, wskazane betonowanie 

odpadów w bloczki

Zużyte katalizatory
Wysokie zagrożenie ze względu na 

zawartość metali ciężkich
Składowisko odpadów niebez-

piecznych lub zakład przetwórczy

Zużyty węgiel aktywny
Wysokie zagrożenie ze względu na 
zawartość metali ciężkich i dioksan

Najczęściej spalanie w spalarni 
odpadów niebezpiecznych (może 
być we własnej jako dodatek do 
innych spalanych odpadów) lub 
deponowanie na składowiskach 

odpadów niebezpiecznych
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może być spalarnia wiedeńska Spitte-
lau a także Saint Ouen w Paryżu czy 
też spalarnia w Grenoble). Lokalizacja 
spalarni na obszarach wielkich aglome-
racji miejskich od razu eliminuje konflikt 
pomiędzy spalarnią a florą i fauną, choć 
znane są przypadki lokalizacji spalarni 
na dalekim wschodzie (Japonia, Korea, 
Tajwan, Singapur, Hong Kong) pięknie 
wkomponowanych w otaczającą przy-
rodę. Świadczy to pośrednio o dużym 
zaufaniu do techniki, która potrafi zneu-
tralizować negatywny wpływ na środowi-
sko samego procesu spalania poprzez 
zastosowanie wielostopniowych i roz-
budowanych oraz bardzo skutecznych 
systemów oczyszczających. 

Podsumowanie �

Spalanie odpadów komunalnych 
jest powszechnie stosowanym w kra-
jach UE elementem systemu gospodarki 
odpadami. Świadczy o tym ilość istnie-
jących w Europie spalarni odpadów, 
a przede wszystkim zapisy przyjęte we 
wspólnym ustawodawstwie państw 
UE. W świetle dyrektywy w sprawie 
składowisk odpadów ilość odpadów 
komunalnych (w szczególności orga-
nicznych i ulegających biorozkładowi) 
trafiających na wysypiska ma być dra-
stycznie ograniczona. Polskie prawo-
dawstwo, zgodnie z prawodawstwem 
unijnym, daje dobrą podstawę od bu-
dowy spalarni odpadów nowoczesnych 
i nieoddziaływujących negatywnie na 
środowisko. W świetle przedstawio-
nego w niniejszym artykule materiału 
widać wyraźnie, że oddziaływanie spa-
larni na wszystkie elementy środowiska 
jest niewielkie, porównywalne do od-
działywania nowych obiektów energe-
tycznych, a w zakresie emisji znacząco 
mniejsze. Nie bez powodu komin war-
szawskiej spalarni odpadów komunal-
nych (ZUSOK) jest dziś najczystszym 
kominem w Polsce. 

Spalanie odpadów od lat budzi 
wiele kontrowersji oraz protestów spo-
łecznych. Liczne publikacje naukowe 
i raporty specjalistyczne (np. Raport 
Niemieckiego związku Lekarzy) dowo-

dzą jednak, że funkcjonowanie spalarni 
odpadów, zarówno spalarni odpadów 
komunalnych, niebezpiecznych, innych 
niż niebezpieczne, odpadów medycz-
nych i spalarni odpadów ściekowych, 
w przypadku dotrzymywania przez nie 
wymogów określonych w Dyrektywie 
UE 2000/76/EC w sprawie spalania 
odpadów, nie wpływa w żaden sposób 
na zdrowie ludzi ani stan środowiska 
w rejonie oddziaływania spalarni (Fáti-
ma-Reis 2007a, 2007b, Ferre-Huguet 
2006, Wang 2008, Moy 2008).
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Rozmowa z Markiem Jaglarzem, prezesem zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA

Czy Kraków będzie miał

S PA L A R N I Ę ?

fo
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Dlaczego Kraków jest zaintereso-
wany budową spalarni odpadów 
komunalnych?

Problem związany z zagospodaro-
waniem odpadów nie jest problemem, 
który występuje tylko w Krakowie. Jest 
to problem oczywiście ogólnopolski. 
Jest to bez wątpienia taka dziedzina 
gospodarki, która wymaga wielu zmian. 
Powstaje coraz więcej odpadów, co jest 
na pewno związane z coraz wyższym 
poziomem rozwoju cywilizacyjnego i za-
możnością społeczeństwa. Od wielu lat 
prowadzone są szczegółowe badania, 
które określają ile powstaje odpadów 
i jaki jest ich skład. Jeżeli porównamy 
ile statystycznie przeciętny obywatel 
Krakowa czy też innego miasta Polski 
wytwarza odpadów, to w stosunku do 
krajów bardziej rozwiniętych, tych od-
padów nie produkujemy jeszcze tak 
dużo. Trzeba się jednak liczyć z tym, 
że statystyka będzie wzrastać. 

Musimy sobie z tym problemem 
poradzić. Regulacje prawne pokazu-
ją i wyznaczają kierunki oraz zakres 
działań w tym zakresie. Uważam, że 
spalarnia odpadów może być jednym 
z narzędzi, które pozwoli na obniżenie 
ujemnych skutków związanych z wy-
twarzaniem coraz większej ilości od-
padów. 

Jaki jest przewidywany koszt i opła-
calność takiej inwestycji? 

Rozpatrując aspekt finansowy, 
trzeba wziąć pod uwagę kilka wątków. 
Przeciwnicy spalarni odpadów, miesz-
kańcy czy też członkowie niektórych 
organizacji ekologicznych często uzna-
ją, że są one szkodliwe dla środowi-
ska. Szkodliwe substancje wytwarzane 
przez spalarnię odpadów można łatwo 
zmierzyć i zweryfikować. Kraje europej-
skie szczególnie zwracające uwagę na 
ochronę środowiska, które są np. dużo 
mniejsze od naszego kraju, posiadają 
bardzo dużo tego typu obiektów. Znaj-
dują się one bardzo często w centrum 
miast czy też w najbliższym sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych. Sam widzia-
łem już kilkanaście tego typu obiektów, 
dlatego też zdaję sobie sprawę z fak-

tu, że są one dużo mniej uciążliwe dla 
środowiska niż inne sposoby uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych. 
W Polsce mamy do czynienia z mo-
nokulturą, gdyż 90% odpadów jest na 
razie składowanych. 

Spalarnia jest źródłem energii ciepl-
nej i elektrycznej. Z tego tytułu może 
generować przychody. W systemie 
unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, w którym jednym z istotnych 
elementów jest właśnie spalarnia, 
czego nie można przetworzyć a po-
siada pewną ilość energii, odzyskuje 
się w procesie spalania. Taki system 
z ekonomicznego punktu widzenia jest 
na pewno najtańszy. Dla przeciętnego 
mieszkańca Krakowa czy też innego 
miasta oznacza to, że dla jednostki wy-
tworzonych odpadów, najmniej kosztuje 
ich unieszkodliwianie. Trzeba ponieść 
oczywiście pewne nakłady inwesty-
cyjne, aby taki system zbudować. Nie 
można zapomnieć o kosztach eksplo-
atacyjnych. 

Z analiz jasno wynika, że najtań-
szym sposobem zagospodarowania 
odpadów jest system oparty na kom-
postowaniu, recyklingu, ale również 
na spalaniu odpadów, których się nie 
da w żaden inny sposób przetworzyć. 
Wszystkie odpady zielone, które moż-
na przetworzyć w procesie komposto-
wania czy też beztlenowej fermentacji, 
trzeba w ten sposób zagospodarować. 
Można otrzymać bardzo cenny kom-
post. Segregacja i selektywna zbiórka 
odpadów, to kolejny istotny element. 
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że sa-
mo miasto może sobie z problemem 
przetwarzania różnych odpadów nie 
poradzić, gdyż do tego potrzebny jest 
odpowiedni system. W Europie są pań-
stwa, które selektywnie zbierają odpady, 
jednak ich nie przetwarzają, bo nie mają 
gdzie i wysyłają je poza Europę. 

Czy przeciętny mieszkaniec Krako-
wa będzie płacił mniej po wprowa-
dzeniu takiego systemu?

Budując np. kompostownię prze-
twarzającą odpady biodegradowal-
ne, musimy od razu myśleć co zrobić 

z otrzymanym kompostem. Jeżeli nie 
będzie rynku zbytu, to pozostaje nam go 
składować a to jest nieuzasadnione.

Nowoczesne systemy, które już zo-
stały sprawdzone w rozwiniętych kra-
jach europejskich, to systemy, które 
obejmują procesy przetwarzania od-
padów podczas fermentacji, kompo-
stowania, recyklingu i innych procesów 
ponownego zużycia a także spalania. 
Stąd potrzeba budowy spalarni odpa-
dów komunalnych również i w Polsce. 

Z przeprowadzonego bilansu wyni-
ka, że przeciętny mieszkaniec Krakowa 
będzie płacił mniej po wprowadzeniu 
takiego systemu. 

Jakie przepisy to regulują?
Przepisy, które regulują ten zakres 

to dyrektywa i ustawa o odpadach. 
Po 2010 r. musimy ograniczyć o 25% 
składowanie tego typu odpadów, czyli 
wszystkich odpadów kuchennych, do-
mowych, z koszenia traw w parkach, 
czy też ogrodach. Po 2013 r. będzie to 
już 50%, w stosunku do 1995 r. 

Czy projekty budowy spalarni od-
padów mają szansę na dofinanso-
wanie z UE?

Tak, są projekty, które mogą być 
dofinansowane z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko oraz 
Gospodarka Odpadami i Ochrona Zie-
mi. Jest to bardzo długi proces, gdyż 
są to duże projekty i każdy z nich mu-
si być indywidualnie oceniony przez 
Komisję Europejską. W Krakowie sza-
cuje się, że będzie to wydatek rzędu 
150 mln euro. W innych miastach wy-
gląda to podobnie. Na pewno nie bę-
dzie to proste, gdyż dotychczas tego 
typu przedsięwzięcia nie były w naszym 
kraju realizowane. 

Z technologicznego i technicznego 
punktu widzenia są to obiekty bardzo 
skomplikowane. Spalarnie wyposażo-
ne są nie tylko w sam kocioł, ale w cały 
szereg urządzeń, które umożliwiają po 
pierwsze odzysk energii cieplnej, ale 
również produkcję energii elektrycznej. 
Istotna jest również instalacja oczysz-
czania spalin, która de facto zajmuje 
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2/3 całego obiektu umożliwiającego 
spalanie odpadów. W sytuacji, kiedy 
mamy do czynienia ze skomplikowa-
nym procesem techniczno-technolo-
gicznym, wszystko wymaga większego 
nakładu pracy, jeśli chodzi o przygoto-
wanie dokumentów przetargowych czy 
też dobór odpowiednich urządzeń.

Na jakim etapie jest projekt w Kra-
kowie?

Posiadamy aktualne badania mor-
fologii odpadów. Najistotniejsza jest ich 
kaloryczność, gdyż im jest większa, tym 
większa jest opłacalność ich spalania. 
Dane te pozwoliły nam na zweryfikowa-
nie studium wykonalności. Cały czas 
współpracujemy z programem pomoco-
wym JASPERS, który jest finansowany 
przez Komisję Europejską, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny. Przedsta-
wiciele tego programu pomagają nam 
przy weryfikacji wszystkich dokumen-
tów, opiniują studium wykonalności, do-
radzają jak finansować przedsięwzięcie 
oraz prowadzić całą organizację. Jest 
to dla nas bardzo duża pomoc, tym bar-
dziej, że nie ponosimy żadnych kosz-
tów z tym związanych. Z drugiej strony 
zajmować się będą opiniowaniem apli-
kacji, którą składać będziemy do Fun-
duszu Spójności. Jest duża szansa, że 
wspólnie przygotujemy to na tyle prze-
konywająco, że Komisja Europejska 
zaakceptuje nasz projekt. 

Po wykonaniu studium wykonalno-
ści przygotujemy raport oddziaływania 
na środowisko. Jest to bardzo ważny 
dokument, który będzie opiniowany 
przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Śro-
dowiska. Myślę, że w połowie 2009 r. 
będziemy mieli gotową aplikację, któ-
rą przedstawimy Ministerstwu Rozwo-
ju Regionalnego, które po akceptacji 
wysyła dokumenty do KE. Potem bę-
dziemy mogli przystąpić do przygoto-
wywania dokumentów przetargowych, 
wymagających, ze względu na specyfi-
kę obiektu, sporych nakładów pracy.

Czy można podać przybliżony ter-
min budowy spalarni w Krakowie?

Obecnie jest jeszcze za dużo nie-
wiadomych. Między innymi jest to 
kwestia lokalizacji tego obiektu. Ma-
my wytypowane dwa miejsca i mamy 
nadzieję, że jedno z nich zostanie za-
akceptowane. Również przez miesz-
kańców, gdyż jak wszyscy wiemy, 
spalarnie z różnych powodów budzą 
wiele emocji. Są grupy, które zakładają 
ich uciążliwość dla środowiska i zagro-
żenie zdrowia mieszkańców. Niektó-
rzy uważają, że wokół obiektu będzie 
wzmożony ruch samochodów, co jest 
oczywiście zgodne z prawdą, gdyż od-
pady trzeba dowieźć na miejsce. 

W rejonach wstępnie wyznaczo-
nych pod budowę spalarni, planujemy 
sporą modernizację układów drogo-
wych i budowę nowych odcinków drogi, 
aby nie utrudniać życia mieszkańcom. 
Powstaną także nowe obiekty służące 
społeczności lokalnej. Mając na uwa-
dze różne uciążliwości, staramy się już 
teraz znaleźć ich rozwiązania.

Moim zdaniem, budowa spalar-
ni powinna zakończyć się w połowie 
2013 r., aby dotrzymać terminów wy-
nikających z przytoczonej wcześniej 
dyrektywy. Wtedy byłaby szansa na 
to, aby od 2014 wszystko funkcjono-
wało zgodnie z nowymi wymogami 
unijnymi. 

Jakie inne obiekty powstaną w związ-
ku z budową spalarni odpadów?

Oprócz spalarni powstawać będą 
również i inne technologiczne obiekty, 
które przetwarzać będą pozostałe od-
pady, czyli: kompostownia, stacja se-
gregacji odpadów, budowa zbiorczych 
punktów gromadzenia odpadów. Prze-
widzianych jest 8 tego typu punktów. 
W tych miejscach mieszkańcy będą 
mogli bezpłatnie oddać takie rzeczy 
jak: sprzęt elektroniczny, baterie, sta-
re meble i inne przedmioty o dużych 
gabarytach. 

Planowany jest również obiekt zwią-
zany z przetwarzaniem różnego rodzaju 
materiałów czy odpadów budowlanych, 
które powstają w wyniku rozbiórki do-
mów i innych budynków. 

Jakie były prowadzone kampanie 
społeczne, aby przekonać miesz-
kańców Krakowa do budowy spa-
larni odpadów?

Tego typu akcje są cały czas prowa-
dzone, na różne sposoby, aby można 
było dotrzeć do różnych grup miesz-
kańców. W zeszłym roku przygotowy-
waliśmy dokumenty, dotyczące oceny 
strategicznej systemu gospodarki od-
padami w naszym mieście. Po prze-
analizowaniu strumienia odpadów, 
dokument pokazał jaki jest optymal-
ny system gospodarki. Było to tzw. 
przedwstępne studium wykonalności. 
W ramach tego przedsięwzięcia prowa-
dzone były wstępne konsultacje spo-
łeczne. Mieszkańcy mieli analizować 
sytuację Krakowa i wspólnie podjąć de-
cyzję jak ma wyglądać system i gdzie 
ma być zlokalizowany. Oparliśmy się 
o analizę wielokryterialną. Od maja do 
października 2007 r. podczas spotkań 
z przedstawicielami rad dzielnic, eko-
logami i mediami ustalaliśmy i analizo-
waliśmy kryteria takie jak: ekonomika 
przedsięwzięcia, uciążliwość dla śro-
dowiska, możliwość wykorzystania za-
wartej w odpadach energii i lokalizacja 
obiektu, bliskość sieci ciepłowniczej, na 
podstawie których mieszkańcy mieli 
ocenić system. 

Z analizy jasno wynika, że przy ta-
kiej ilości odpadów jaka jest już obecnie 
produkowana w Krakowie oraz biorąc 
pod uwagę czekające na nas perspek-
tywy, konieczna jest budowa spalarni 
na około 220 tys. t odpadów rocznie. 

W ramach konsultacji społecznych 
przeprowadziliśmy również inne, bar-
dzo specjalistyczne badania. Na 1000 
mieszkańców Krakowa, zbadano jaka 
jest ich opinia nt. gospodarki odpada-
mi w naszym mieście oraz czy jest ak-
ceptacja na budowę spalarni odpadów. 
Ponad 70% mieszkańców stwierdziła, 
że taki obiekt jest konieczny. Natomiast 
tylko 45% ankietowanych zgodziło się 
na budowę spalarni na terenie swojej 
dzielnicy. 

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Marek Pływaczyk, Marketing i Komunikacja REMONDIS Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska

– TERMICZNE
PRZETWARZANIE

ODPADÓW
Przyszłość gospodarki recyklingowej to 

inwestycje w nowoczesne instalacje 
termicznego przetwarzania odpadów. 
REMONDIS dysponuje w tym zakresie 
wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem 
oraz stosownym zapleczem kapitałowym. 
Przedsiębiorstwo posiada kilkanaście instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów, 
w tym spalarnie odpadów niebezpiecznych oraz 
elektrownie na biomasę i paliwa alternatywne. 
W oparciu o różne modele własności 
i zarządzania REMONDIS współpracuje w tym 
zakresie z miastami, związkami międzygminnymi 
oraz podmiotami prywatnymi. Przykładem udanej 
współpracy bazującej na modelu Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego jest instalacja do termicznej 
utylizacji odpadów w Oberhausen k. Essen.
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Międzygminna Spalarnia Odpa-
dów Niederrhein (GMVA) słu-

ży do nieszkodliwego dla środowiska 
przetwarzania odpadów komunal-
nych z miast Oberhausen i Duisburg 
oraz z powiatów Kleve, Steinfurt i Co-
esfeld. Poza tym spalane są tu także 
wstępnie przetworzone odpady prze-
mysłowe dostarczane przez firmę 
REMONDIS. Techniczna koncepcja 
GMVA jest konsekwentnie zoriento-
wana na wydajność, bezpieczeństwo 
i ekologię.

Przetwarzanie  �
termiczne ma wiele 
zalet

Nowoczesne spalarnie odpadów 
należą w Niemczech do najbezpiecz-
niejszych i najczystszych zakładów 
produkcyjnych. Podlegają one re-
strykcyjnemu 17. Rozporządzeniu do 
ustawy federalnej o ochronie przed 
emisjami, w którym wartości granicz-
ne spalin określone zostały na bardzo 
niskim poziomie. Odpowiednie urządze-
nia GMVA gwarantują, że substancje 
szkodliwe są doskonale przefiltrowane, 
zanim zostaną wypuszczone do powie-
trza. Dalsze zalety to:

odpady poddawane termiczne- �
mu przetwarzaniu nie nadają się 
do przetwarzania materiałowego, 
ale zawierają często duże ilości 
energii. Energia jest dzięki temu 
odzyskiwana i następnie wykorzy-
stywana,
dzięki spalaniu oszczędzane zaso- �
by naturalne – i to po trzykroć. Po 
pierwsze wykorzystywanie energii 
z odpadów oszczędza pierwotne 
surowce jak węgiel, ropa, gaz ziem-
ny. Po drugie powstający podczas 
spalania żużel jest tak przetwarza-
ny, że można go wykorzystywać ja-
ko materiał budowlany. I po trzecie 
często można przetwarzać także 
inne odpady powstające podczas 
oczyszczania spalin takie jak: ga-
zy lotne, sole i gipsy, które są wy-
korzystywane, m.in. jako materiały 
budowlane w górnictwie.

Ważne jest także to, że poprzez 
spalanie odpadów przyczyniamy się 
do redukcji emisji dwutlenku węgla. Od-
pady zawierają do 70% palnych su-
rowców takich jak drewno lub papier, 
które w swojej fazie wzrastania lub roz-
woju zmagazynowały określone ilości 
CO2 i w wyniku spalenia nie obciążają 
już dodatkowo środowiska. Do tego 
dochodzi fakt, że powstający na skła-
dowiskach odpadów metan obciąża 
atmosferę trzy razy bardziej, niż dwu-
tlenek węgla uwalniany podczas spa-
lania. Instalacja REMONDIS zapewnia 
bezpieczne przetwarzanie oraz wywóz 
odpadów w regionie i tym samym przy-
czynia się w istotny sposób do ochro-
ny środowiska. 

Prąd i ciepło dla regionu �

Energia wyzwolona podczas spala-
nia zostaje zamieniona na prąd i ciepło. 
Wytworzona energia elektryczna wy-
starcza na pokrycie zapotrzebowania 
60000 gospodarstw domowych w Obe-
rhausen. Pozyskane w ten sposób cie-
pło służy do ogrzania wielu mieszkań 
oraz zakładów pracy, do których w ra-
zie potrzeby GMVA dostarcza także 
parę procesową. Sama energia cieplna, 
przekazywana mieszkańcom, zastępuje 
rocznie 15-25 mln l oleju opałowego.

Długa historia  �
opowiedziana w skrócie

W 1968 r. elektrownia kopalni 
Concordia Bergbau S.A. została prze-
kształcona w spalarnię odpadów, która 
w końcu w 1972 r. rozpoczęła pracę na 
trzech liniach. Trzy lata później pierw-
sza turbina kondensacyjna zaczęła 
produkować prąd z energii cieplnej. 
W następnych latach zainwestowano 
w nowoczesne systemy oczyszczania 
spalin, nowe piece i dodatkową tur-
binę. W 2001 r. REMONDIS przejął 
49% udziałów GMVA od miast Duis-
burg i Oberhausen, które dotychczas 
były w 100% właścicielami spalarni. 
Dzięki wniesionemu przez REMON-
DIS kapitałowi zastąpiono urządzenia 

odazotowujące w technologii SCR na 
bardziej ekonomiczne i bezpieczniej-
sze urządzenia w technologii SNCR. 
Poza tym w latach 2003-2006 wymie-
niono jeden piec i jedną turbinę i zain-
stalowano kondensator pomocniczy. 
W ramach tej modernizacji – w celu 
zminimalizowania występowania korozji 
na kotłach – dokonano także przeróbki 
wszystkich kotłów na niższe parame-
try pary – z 60 bar i 480°C na 40 bar 
i 400°C. Dzięki temu obniżono koszty 
remontów oraz podniesiono elastycz-
ność zastosowania.

Efektywny odzysk  �
energii

GMVA ma cztery linie spalania. 
Każda z nich składa się z punktu po-
dawania materiału, systemu rusztów 
i palenisk, kotła odzysknicowego i sys-
temu kompleksowego oczyszczania 
spalin. Na każdej linii spala się co go-
dzinę 20-25 t materiału. Odpowiada 
to łącznej zdolności produkcyjnej do 
2 500 t na dzień lub 680 000 t/rok. 
Przeciętna wartość opałowa materia-
łów spalanych w GMVA jest wyższa niż 
węgla z kopalni z Nadreńskiego Zagłę-
bia Węgla Brunatnego.
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Pojemność bunkra wynosi 26000 m3. 
Łącznie przeładowuje się tu co roku 

680000 t odpadów, dostarczonych przez 
80000 pojazdów. Dzięki temu instalacja 

może pracować 24 godziny na dobę 
także w niedziele i święta
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Pięciostopniowe  �
spalanie 

Sercem GMVA są cztery piece, 
do których materiał podawany jest ze 
wspólnego bunkra za pomocą trzech 
dźwigów załadowczych. Materiał za 
pomocą wypychacza jest dozowany 
na ruszt. Ruszt walcowy w kontrolowa-
ny sposób transportuje materiał przez 
różne strefy spalania: suszenie, odga-
zowywanie, zapłon, spalanie główne 
i dopalanie. W strefie spalania główne-
go panuje temperatura do 1200°C.

Bezpośrednio po spaleniu zosta-
je wydobyty żużel, który ma tylko 8% 

pierwotnej objętości i zawiera poniżej 
1% substancji palnych. Żużel zostaje 
poddany przetworzeniu, w wyniku cze-
go zostają wysortowane zawarte w nim 
surowce wtórne, takie jak metale żela-
zne i nieżelazne. Natomiast substancje 
obojętne są przesiewane i dzielone na 
frakcje różnej wielkości. Potem żużel 
jest wykorzystywany m.in. przy budowie 
dróg. Gazy powstające w wyniku reak-
cji podczas procesu spalania, zgodnie 
z Rozporządzeniem BimschV 17 ustawy 
o ochronie przed emisjami, po ostatnim 
zasileniu powietrzem, przebywają przez 
przynajmniej dwie sekundy w komorze 
dopalania o temperaturze przynajmniej 

850°C, aby zagwarantować dopalenie 
gazu i rozłożenie dioksyn. Potem gorą-
ce gazy są schładzane do temperatury 
220°C. Odzyskane ciepło jest wykorzy-
stywane do produkcji pary o tempera-
turze 400°C i 40 bar. Wyprodukowana 
para jest podawana na kondensacyjną 
turbinę parową. Stąd para przekazywa-
na jest – w zależności od potrzeb – do 
zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, 
a pozostała ilość pary przechodzi do 
kondensatorów turbiny. Strumień energii 
nie wykorzystany w celach grzewczych 
przetwarzany jest na energię mecha-
niczną, wykorzystywaną do wytwarza-
nia prądu w generatorze.

Bezściekowe  �
oczyszczanie spalin

Nawet najlepsza technologia spala-
nia nie może emitować zanieczyszczeń 
bezpośrednio do powietrza. Oprócz 
żużli, w spalarni wytwarzane są ga-
zy spalinowe. Są one jednak oczysz-
czane w odpowiednich urządzeniach 
i dokładnie filtrowane tak, że z komina 
wydostaje się do środowiska prawie 
czyste powietrze. Każda z czterech linii 
spalania ma własny, niezależny system 
oczyszczania spalin.

Spaliny są starannie filtrowane w no-
woczesnych wielostopniowych syste-
mach oczyszczania spalin w systemie 
SNCR, czyli Selective Noncatalytic Re-
duction. Instalacja do oczyszczania 
spalin zajmuje znaczną część całości 
instalacji, bo aż 65% przebudowanych 
pomieszczeń. Wartości pomiarowe le-
żą znacznie poniżej surowych wartości 
granicznych, wynikających z Rozporzą-
dzenia BImschV 17. do ustawy federal-
nej o ochronie przed emisjami.

Wszystkie wartości pomiarów są 
przekazywane do nowoczesnego po-
mieszczenia sterowniczego, gdzie na 
bieżąco podlegają stałej weryfikacji i au-
tomatycznie są przesyłane do urządzeń 
sterowniczych instalacji. Emisyjne war-
tości pomiarowe są przekazywane on-
line do Państwowego Urzędu Ochrony 
Środowiska.



Tab. 1. Dane techniczne instalacji do termicznej utylizacji REMONDIS w Oberhausen

ilość linii spalania 4

ilość wytwarzanej energii 270 MW

wydajność roczna 630000-680000 t

palenisko ruszt walcowy ze współprądowym systemem spalania

temperatura paleniska 850-1100°C

ilość wytwarzanej pary 305 t/h

zdolność oczyszczania spalin 4 x 131.000 m
n
3f/h

oczyszczanie spalin
SNCR – odgazowanie, elektrofiltr, płuczka HCI, płuczka SO2, adsorber 

przeciwprądowy połączony z filtrem tkaninowym
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Nowoczesna sterownia instalacji REMONDIS to centrum dowodzenia całym systemem
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Misją Banku Ochrony Środowi-
ska jest wspieranie różnego ro-
dzaju przedsięwzięć i świadczenie 
kompleksowych usług finanso-
wych w zakresie ochrony środowi-
ska. Jakie BOŚ oferuje instrumenty 
wspierające dla projektów związa-
nych z termicznym przekształca-
niem odpadów komunalnych?

Inwestycje z zakresu gospodarki 
odpadami, podobnie jak wszelkie pro-
jekty proekologiczne, są dla naszego 

Banku obszarem szczególnego zainte-
resowania. Oprócz kredytów komercyj-
nych, o warunkach zbliżonych do tych, 
jakie oferują inne banki, proponujemy 
tańsze finansowanie. Mam tu na myśli 
przede wszystkim kredyty preferencyjne 
o oprocentowaniu niższym od rynkowe-
go. W tym celu nawiązujemy współpra-
cę z innymi instytucjami nastawionymi 
na finansowe wspieranie przedsięwzięć 
proekologicznych. Należy tu wymienić 
przede wszystkim Narodowy i Woje-

wódzkie Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Współpraca 
z nimi pozwala na obniżenie ogólnego 
kosztu kredytu dla Klienta. 

Oczywiście Bank stara się także 
zapewnić inne źródła wsparcia inwe-
stycji proekologicznych. Stąd kontakty 
z zagranicznymi instytucjami finanso-
wymi. Aktualna oferta kredytów pro-
ekologicznych obejmuje współpracę 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
(EIB), Bankiem Rozwoju Rady Euro-

Rozmowa z Alicją Siemieniec, dyrektorem Departamentu Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A.

Staramy się być

DOBRZY
w tym co robimy
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py (CEB) oraz niemieckim bankiem 
Kreditanstalt für Wiederaufbau. Każ-
da z wymienionych instytucji pozwala 
na korzystne, długoterminowe finanso-
wanie inwestycji, m.in. w zakresie za-
gospodarowywania odpadów. 

W ostatnim okresie Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej uruchomił nowy instrument 
finansowy, obejmujący wskazane przez 
NFOŚiGW programy i przedsięwzięcia 
z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. NFOŚiGW będzie udzie-
lał inwestorom, którzy dokonali wyboru 
banku, dopłat do odsetek, co spowo-
duje, że kredyty staną się preferencyj-
ne dla klienta. Zgodnie z opracowaną 
procedurą uzyskanie dopłaty do kre-
dytu będzie poprzedzone złożeniem 
przez inwestora do NFOŚiGW wniosku 
o udzielenie promesy dopłat. Wniosek 
będzie podlegał ocenie i zatwierdzeniu. 
Po uzyskaniu promesy wnioskodawca 
podpisze umowę kredytu z bankiem a 
końcowym etapem będzie zawarcie 
umowy trójstronnej pomiędzy wniosko-
dawcą, bankiem i Narodowym Fundu-
szem. Górna granica wysokości dopłat 
określona została na 3 punkty pro-
centowe. Może być ona zróżnicowa-
na w zależności od rodzaju inwestora 
oraz przedmiotu inwestycji. Dopłaty 
do oprocentowania preferencyjnego 
kredytu udzielane będą na okres nie 
dłuższy niż 10 lat. Instrument ten jest 
ogólnodostępny zarówno dla inwe-
storów, jak i dla banków. Biorąc pod 
uwagę doświadczenie Banku Ochrony 
Środowiska w finansowaniu zadań pro-
ekologicznych, również we współpracy 
z NFOŚiGW, kredyty te będą stanowiły 
istotny element oferty BOŚ S.A.

BOŚ jako jeden z pierwszych ban-
ków wprowadził na rynek Ofer-
tę Europejską, która zawiera ca-
ły pakiet propozycji pod adresem 
wszystkich, którzy inwestują i po-
dejmują przedsięwzięcia z udzia-
łem środków akcesyjnych. Na 
jakich warunkach udzielane są kre-
dyty pomostowe i uzupełniające 
przeznaczone na inwestycje reali-

zowane właśnie z wykorzystaniem 
środków z programów unijnych?

Europejska Oferta BOŚ S.A. jest 
adresowana do przedsiębiorców, sa-
morządów i spółek komunalnych za-
interesowanych uzyskaniem dotacji 
ze środków pomocowych. W ramach 
Europejskiej Oferty Bank Ochrony 
Środowiska proponuje pomoc w zi-
dentyfikowaniu potrzeb i możliwości 
w zakresie finansowania ze środków 
Unii Europejskiej oraz zapewnienie ko-
rzystnego współfinansowania projektów 
inwestycyjnych, objętych programami 
unijnymi.

W przypadku zadań wymagają-
cych zaangażowania znacznych środ-
ków finansowych, warunki kredytowe 
ustalane są w drodze indywidualnych 
negocjacji. W projektach „mniejszych”, 
proponujemy ofertę standardową, do-
stosowaną do specyfiki inwestycji. 
Partnerstwo z innymi instytucjami fi-
nansowymi powoduje, że jako finan-
sowanie uzupełniające środki unijne, 
możemy proponować również kredyty 
preferencyjne, w granicach dopuszczal-
nej pomocy publicznej. 

Czy potencjalny inwestor może li-
czyć również na dodatkowe wspar-
cie, takie jak doradztwo w rozlicza-
niu inwestycji, kojarzenie różnych 
istotnych informacji dla danego 
projektu, czy też tworzenie monta-
ży finansowych? 

Przede wszystkim każdy inwestor 
może zwrócić się do doradców pracu-
jących w placówkach naszego Banku 
z prośbą o pomoc w dobraniu najko-
rzystniejszego sposobu sfinansowania 
przedsięwzięcia. W przypadku zadań 
związanych z ochroną środowiska, ra-
dą i pomocą służą także Głowni Eko-
lodzy zatrudnieni w Oddziałach Banku. 
Lista Głównych Ekologów wraz z dany-
mi teleadresowymi dostępna jest w in-
ternecie, na stronie www.bosbank.pl. 
Tym przedsiębiorcom, którym potrzebna 
jest pomoc w zidentyfikowaniu możli-
wości uzyskania dotacji na planowa-
ne przedsięwzięcie, polecamy również 
kontakt z doradcą klienta w placów-

ce BOŚ S.A. lub wypełnienie ankiety 
znajdującej się na stronie internetowej 
Banku. W krótkim czasie Klient otrzy-
ma identyfikację zawierającą: nazwę 
programu operacyjnego, nazwę i nu-
mer działania, wysokość wsparcia oraz 
minimalną i maksymalną wartość dofi-
nansowania, minimalną i maksymalną 
wartość inwestycji, kwalifikację przed-
stawionych kosztów inwestycji do do-
finansowania, najbliższy termin naboru 
wniosków.

W przypadku montaży finansowych, 
Bank może objąć rolę organizatora 
przejmując na siebie ciężar negocja-
cji warunków umowy o finansowaniu, 
a – po jej zawarciu – monitorowania 
realizacji zadania i uzyskania efektów 
ekologicznych.

Staramy się zatem, aby nasza 
pomoc była jak najszersza i sprzyja-
ła dobrym relacjom z Klientem, a tak-
że sprawnemu realizowaniu inwestycji, 
na czym – szczególnie w przypadku 
przedsięwzięć proekologicznych – po-
winno zależeć nam wszystkim.

BOŚ jest uznany za lidera w finan-
sowaniu zadań proekologicznych. 
Współpracuje z Narodowym oraz 
Wojewódzkimi Funduszami Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Jakie podejmuje działania, aby 
utrzymać tę pozycję?

Przede wszystkim staramy się być 
dobrzy w tym co robimy, a więc zacho-
wać naszą pozycję instytucji kompe-
tentnej i sprawnej. Na bieżąco śledzimy 
przepisy prawne z zakresu ochrony śro-
dowiska i dziedzin pokrewnych, co po-
maga nam płynnie aktualizować nasze 
procedury oraz dokonywać ocen tech-
niczno-ekologicznych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. Monitorujemy potrze-
by inwestorów. Wreszcie negocjuje-
my z partnerami biznesowymi warunki 
umów oraz dokonywanie ewentualnych 
zmian. Współfinansowanie przedsię-
wzięć w ochronie środowiska to know- 
-how BOŚ S.A. 

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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W ten sposób można, niejako 
„przy okazji”, rozwiązać też w pewnym 
stopniu kwestie dotyczące ogranicze-
nia emisji do atmosfery szkodliwego 
CO2, powodującego efekt cieplarnia-
ny. Co ważne, jest to także opłacalne 
z ekonomicznego punktu widzenia. Ze 
sprzedażą „zielonej” energii do sieci 
elektroenergetycznej wiąże się rów-
nież możliwość handlu prawami mająt-
kowymi, związanymi ze świadectwami 
pochodzenia za każdą wyprodukowa-
ną w ten sposób megawatogodzinę 
(MWh) energii elektrycznej. Natomiast 

„wygenerowany” przy tej okazji CO2 nie 
jest wliczany do przyznanego poszcze-
gólnym krajom europejskim limitu emi-
sji, którego przekroczenie po prostu 
kosztuje za każdą ponadnormatyw-
ną tonę. 

Poszukiwanie źródeł �

– Branża energetyczna coraz usilniej 
stara się umieścić w swoich planach 
i działaniach, pozyskiwanie energii z od-
nawialnych źródeł. Pod tym względem 
duże możliwości daje gospodarka od-

padami komunalnymi – mówi dr Henryk 
Skowron z Inżynierskiego Biura Konsul-
tingowego, od wielu lat współpracujący 
z RAFAKO S.A. w dziedzinie projekto-
wania instalacji termicznego przekształ-
cania odpadów. Położenie nacisku na 
poszukiwanie „zielonej” energii wynika 
z uregulowań prawnych. W polskim 
ustawodawstwie, w ślad za dyrekty-
wami UE, istnieją przepisy obligujące 
producentów energii elektrycznej do 
wytwarzania przynajmniej jej części 
z odnawialnych źródeł. Do 2020 r. ma 
ona stanowić 15% energii sprzedanej 

Opracowanie: redakcja NE

CZYSTA energia –
– CZYSTY zysk
Mowa o tzw. „zielonej” energii, czyli energii elektrycznej, pozyskiwanej 

z odnawialnych źródeł. Jednymi z nich, obok wiatru, słońca czy wody 
są także organiczne frakcje odpadów komunalnych, kwalifikowane jako 
biomasa. Zamiast bezproduktywnie gnić na składowiskach, mogą zostać 
wykorzystane do produkcji energii w zakładach termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, funkcjonujących jako obiekty w systemach 
ciepłowniczych i energetycznych. 
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przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne odbiorcom końcowym, czyli ponad 
dwukrotnie więcej niż jest to obecnie.

Jak na razie polskie przepisy 
w sprawie traktowania spalarni odpa-
dów komunalnych jako odnawialnych 
źródeł energii nie zostały jeszcze osta-
tecznie dopracowane. 

Problem z emisją �

Zwiększenie produkcji i zużycia 
energii niesie ze sobą perspektywę 
podwyższenia emisji gazów cieplar-
nianych, w tym przede wszystkim CO2, 
powodującego niekorzystne zmiany 
klimatyczne na Ziemi. Już teraz w kra-
jach UE obowiązują limity emisji CO2 
związane m.in. z wytwarzaniem ener-
gii elektrycznej, ale nie tylko. Każda 
ponadwymiarowa tona kosztuje i wy-
maga zakupu dodatkowych pozwo-
leń emisyjnych. Zgodnie z uzyskanym 
przydziałem polski przemysł jako ca-
łość w ciągu roku może wyproduko-
wać 208,5 mln t CO2. To o ponad 26% 
mniej od zgłoszonego zapotrzebowania. 
Już teraz słychać głosy przedstawicie-
li różnych branż, że stanowi to ogra-
niczenie, hamujące rozwój polskiego 
przemysłu. 

– Limity rozdzielone zostały do 
2012 r. Problemy pojawiają się już te-
raz. Elektrownie, żeby wyprodukować 
energię na coraz większe potrzeby, bę-
dą musiały dokupić pozwoleń na emisję 
CO2, czyli ponieść dodatkowe koszty. 
Według prognoz po 2013 r. ma zostać 
wdrożony system nakazujący wykupie-
nie emisji każdej tony CO2. Na pewno 
nie ułatwi to możliwości funkcjonowania 
polskiej energetyki i nie poprawi ekono-
miki wytwarzania energii. Stąd też oba-
wy, przed coraz wyższymi cenami za 
energię – przyznaje Henryk Skowron. 

Zielona nadzieja �

CO2 emitowany do atmosfery przy 
wytwarzaniu „zielonej” energii nie jest 
uwzględniany w systemie emisji i nie 
podlega limitowi. – Z energią elek-
tryczną z odnawialnego źródła wiążą 

się możliwość uzyskania tzw. świadec-
twa pochodzenia, z którym związane 
są prawa majątkowe za każdą MWh 
takiej energii wprowadzonej do sieci. 
Producent otrzymuje za nią pieniądze 
w momencie jej sprzedaży po aktual-
nej rynkowej cenie. Ponadto zarabia 
także na świadectwach pochodzenia, 
sprzedając je na giełdzie towarowej – 
wskazuje ekspert. Zaletą tak pozyska-
nej energii, tzn. w instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych, 
jest również wkład w ograniczenie emi-
sji gazów cieplarniach. Na jednostkę 
energii pozyskanej z odpadów komu-
nalnych emitowanych jest do atmosfery 
znacznie mniej CO2 niż w przypad-
ku któregokolwiek z paliw kopalnych. 
W porównaniu do węgla (brunatnego 
i kamiennego) przy spalaniu odpadów 
komunalnych emitowanych jest to tylko 
ok. 1/3 ilości CO2 (masowo, na jednost-
kę energii zawartą w paliwie). 

Od stycznia 2013 r. w Polsce nie 
będzie można składować odpadów 
z dużą zawartością organiki. – Unor-
mowania prawne siłą rzeczy „wypchną” 
odpady ze składowisk do instalacji ter-
micznego ich przekształcania – doda-
je Skowron. Ekspert przyznaje, że na 
tym polu dochodzi do pewnego ro-
dzaju kolizji interesów ze zwolennika-
mi segregacji surowców wtórnych i tzw. 
materiałowego wykorzystania wtórne-
go odpadów. Jednak nie wszystko na-
daje się do wielokrotnego wtórnego 
przerobienia. Papier z makulatury może 
zostać przeznaczony do wtórnego wy-
korzystania najwyżej dwa razy. Później, 
ze względu na jego strukturę, jest to już 
niemożliwe. Zamiast gnić na wysypi-
skach śmieci, może zostać spożytko-
wany jako paliwo energetyczne. Poza 
tym do wtórnego materiałowego wyko-
rzystania nadaje się właściwie tylko pa-
pier typu „gazetowego”, ale już nie ten 
z wielu kolorowych magazynów.

Wsparcie dla gospodarki �

Z szacunków wynika, że już wkrót-
ce zapotrzebowanie na energię w ca-
łej Europie będzie dwukrotnie większy 

niż możliwości wytwórcze. Instalacje 
termicznego przekształcania spalin nie 
zastąpią konwencjonalnych elektrowni. 
Jednak mają szansę wiele wnieść do 
branży. Tego typu obiekty z powodze-
niem funkcjonują w Europie Zachod-
niej. Są stosunkowo niewielkie, rzędu 
kilkudziesięciu MWel., w porównaniu 
np. z 800 MW bloków energetycz-
nych elektrowni, opalanych węglem. 
Na 1 tonę spalonych odpadów instala-
cje termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych są jednak w stanie 
przekazać do sieci ok. 0,35-0,45 MWh 
energii elektrycznej. Taka instalacja jest 
w stanie zaopatrzyć w energię nawet 
50 tys. miasto. 

Potrzeba działań  �
edukacyjnych

Problem leży jednak w społecz-
nym odbiorze takich inwestycji. Lu-
dzie z miejscowości, w których mają 
stanąć takie obiekty zwykle są im prze-
ciwni. Bardzo często wynika to przede 
wszystkim z niewiedzy i uprzedzeń. 
– Niedawno uczestniczyłem w spotka-
niu w Bydgoszczy, gdzie planowane 
jest wybudowanie spalarni. Tamtejszy 
urząd miasta bardzo przezornie już za-
wczasu organizuje warsztaty edukacyj-
no-informacyjne na ten temat – mówi 
ekspert. Jak przyznaje, ludzie przede 
wszystkim boją się zanieczyszczeń, wy-
dostających się z komina takiej spalar-
ni, smrodu dochodzącego z miejsc, w 
których śmieci będą składowane oraz 
wzmożonego ruchu samochodów cię-
żarowych, dowożących opady. 

Wszystko pod kontrolą �

– Nie ma się czego bać. Spalarnia 
odpadów komunalnych wyposażona 
jest w szereg nowoczesnych urzą-
dzeń. Jest dużo bardziej bezpieczna 
dla człowieka i środowiska niż składo-
wisko odpadów, gdzie zachodzą pro-
cesy chemiczne przez kilkadziesiąt lat 
po jego zamknięciu, niezwykle trud-
ne do zidentyfikowania. Tymczasem 
w spalarni wszystko jest pod kontro-
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lą – uspokaja Skowron. Zapewnia, że 
przy tego typu obiektach nie ma pro-
blemu z fetorem, wydostającym się na 
zewnątrz. W bunkrach, do których zsy-
pywane są odpady panuje podciśnienie. 
W momencie wyładowywania odpadów 
z wozu, którym zostały przetransporto-
wane, powietrze jest zasysane do środ-
ka, dzięki czemu odory nie wydostają 
się na zewnątrz. Problem zwiększenia 
ruchu samochodów ciężarowych rów-
nież musi być rozwiązany już na etapie 
projektowania. 

Bezpiecznie przez całą  �
dobę

Tego typu obiekty są niezwykle 
precyzyjnie zaprojektowane, według 
bardzo surowych norm emisji zanie-
czyszczeń. – Komin spalarni, który czę-
sto utożsamiany bywa z zatruwaniem 
środowiska, jest przy obecnie stanie 
dostępnej i powszechnie stosowanym 
techniki najczystszym kominem ze 
wszystkich obiektów energetycznych 
i przemysłowych. Podczas spotkań 
z ludźmi spotkałem się z obawami, że 
te zabezpieczenia działają tylko w dzień, 
a nocą, kiedy nie widać zanieczysz-
czeń, instalacje oczyszczania spalin 
są wyłączane. To oczywiście niepraw-
da. Tego się po prostu nie da zrobić ze 
względu na szereg automatycznych 
mechanizmów zabezpieczających – za-
pewnia dr H. Skowron. – Powszechna 
jest ponadto zasada teleinformatycz-
nego połączenia takich obiektów z or-
ganami nadzoru ekologicznego, tak 
więc możliwy jest całodobowy wgląd 
z zewnątrz w funkcjonowanie instalacji 
i parametry emisji. Świadomość osób 
reprezentujących organa administracji 
państwowej i inwestorów, iż mechani-
zmy projektowania muszą iść w parze 
z uwzględnieniem stanowiska lokalnych 
społeczności, jest coraz powszech-
niejsza. Techniczne normy są w takich 
przypadkach dużo wyższe od innych, 
m.in. ze względu społeczny odbiór te-
go typu obiektów – wskazuje ekspert. 
Przyznaje, że mimo tego, iż w Zachod-
niej Europie takich instalacji funkcjonu-

je już sporo, opory społeczne przy ich 
budowie również występują. 

Teraz Polska �

W Polsce jak dotąd funkcjonuje je-
den taki zakład, w Warszawie. Obec-
nie trwają przygotowania do budowy 
kolejnych, m.in. w Bydgoszczy i Toru-
niu, Poznaniu, na Śląsku, w Krakowie, 
Łodzi, Szczecinie. W sumie do 2015 r. 
powinno powstać 10 tego typu instala-
cji. Zrealizowanie tych projektów będzie 
dużym technologicznym wyzwaniem.

Technologiczne  �
wyzwanie

– Systemy spalania muszą być bar-
dzo ściśle ukierunkowane na rodzaj 
paliwa. Próbuje się tzw. „współspala-
nia” specjalnie spreparowanych od-
padów w obiektach już istniejących, 
odpadów najpierw posortowanych 
i oczyszczonych, które w takiej posta-
ci noszą nazwę paliwa z odpadów – 
mówi Skowron. Przestrzega jednak, że 
jest to rozwiązanie trudne w realizacji a 
przede wszystkim w eksploatacji. Ta-
ki obiekt musi spełniać surowe normy 
techniczne pod względem emisji spa-
lin, surowsze niż to jakie obowiązywało 
przy spalaniu „zwykłych” paliw. Również 
warunki procesowe współspalania oraz 
wymagania jakościowe dla produktów 
współspalania odpadów są na tyle wy-
śrubowane, że ich wypełnienie nie jest 
prostą sprawą. 

– Mamy tu do czynienia ze specyficz-
nymi wyzwaniami. Bardzo ważnym ele-
mentem w procesie odzyskiwania energii 
ze spalania odpadów komunalnych jest 
kocioł. Dlatego w takim przypadku ko-
nieczne jest spore doświadczenie by 
zaprojektować i zbudować go tak, żeby 
stanowił on eksploatacyjnie niezawodny 
i energetycznie efektywny zespół w in-
stalacjach termicznego przekształca-
nia odpadów. Kocioł odzyskowy jest 
kluczowym segmentem decydującym 
o efektywności energetycznej instalacji 
– mówi Skowron.



Kocioł w Wels

Jednym z obiektów, przy któ-
rym pracowało RAFAKO S.A. 
była spalarnia odpadów ko-
munalnych w miejscowości 
Wels w Austrii. Zakres kon-
traktu obejmował wykona-
nie i dostawę kotła 80 MW 
o wydajności 98 t pary/h, czyli 
m.in. zaprojektowanie, doku-
mentację warsztatową, wy-
konanie części ciśnieniowej, 
konstrukcję nośną kotła oraz 
budynku i dachu w jego obrę-
bie, instalacji palników rozpał-
kowych wraz ze zbiornikiem 
paliwa, badania i kontrole, 
uruchomienie dostarczonych 
elementów i urządzeń oraz 
ruch próbny kotła. 
– Dla naszego klienta istotne 
było to, że jesteśmy w stanie 
dostarczyć kocioł dla spalar-
ni odpadów od fazy projektu 
poprzez wytwarzanie, mon-
taż wraz z jego uruchomie-
niem. Liczyło się także zmon-
towanie jego konstrukcji 
nośnej a także realizacja do-
staw obmurza, izolacji i palni-
ków rozpałkowych – wspomi-
na Gerard Cycoń, kierownik 
projektu Wels z RAFAKO 
S.A. Okres realizacji inwesty-
cji trwał od września 2003 r. 
do 23 lutego 2006 r. Projek-
towanie, wykonanie i ocena 
zgodności nastąpiła zgodnie 
z wymaganiami Dyrektywy 
97/23/EG. 

Dane techniczne kotła 
w Wels:

Ilość spalanych śmieci 24 t/h
Moc cieplna 80 MW

Maksymalna wydajność 
trwała parowa 95,4 t/h

Ciśnienie pary 40 bar
temperatura pary 400°C



UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,

LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

obniża koszty i ułatwia obsługę
zmniejsza zużycie powierzchni trących
minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii
zwiększa niezawodność urządzeń
poprawia efektywność smarowania
optymalizuje zużycie środków smarnych

Oferujemy różnorodne systemy smarowania środkami 
smarnymi stałymi klasy NLGI od 000 do 3 oraz olejami.

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

e-mail: jutech@jutech.pl,  www.jutech.com.pl
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 naturalny wybór


