termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

DODATEK TEMATYCZNY 1(2)/2009
ISSN 1899-0886
CENA - 11ZŁ (W TYM 7% VAT)

DODATEK TEMATYCZNY

Energia elektryczna
i ciepło z odpadów

– ELEKTROCIEPŁOWNIA HÖGDALEN W SZTOKHOLMIE

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.
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W

idząc bardzo duże zainteresowanie tematem termicznego przekształcania odpadów komunalnych
w naszym kraju, przygotowaliśmy kolejny dodatek tematyczny poświęcony temu zagadnienieniu. Obecnie dominującą metodą ich unieszkodliwiania jest ich
składowanie (ponad 90%), a jak wiadomo – według hierarchii postępowania
z odpadami – jest to ostatnia i najmniej
pożądana metoda. System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
nie można zaliczyć do najbardziej nowoczesnych. Jego przebudowa jest
zatem konieczna, a nieodzownym elementem będą spalarnie, szczególnie
w aglomeracjach miejskich.
Spalarnie odpadów mogą okazać
się jedną z opcji, która pozwoli ograniczyć wykorzystywanie zasobów naturalnych, ale również uzyskać dużą ilość
energii. W Polsce ma powstać około
10-12 takich instalacji. Szacuje się, że
każda z nich powinna mieć przepustowość około 200 tys. Mg/rok, a koszt
wybudowania jednej instalacji to około
150 mln euro.
Twarde warunki w zakresie ochrony
środowiska postawiła nam UE, która
wymaga, aby do 2010 r. na składowiska trafiało nie więcej niż 75% odpa-

dów ulegających biodegradacji. Musimy
to zmienić, aby uniknąć olbrzymich kar.
Odpady komunalne – w odróżnieniu
do paliw kopalnych – mają charakter
niewyczerpalny. Są przecież jednym
z „produktów” naszej cywilizacji.
Obecnie resort środowiska prowadzi prace legislacyjne w zakresie
opracowania rozporządzenia ministra
środowiska w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnych
źródeł energii.
Spalanie odpadów i odzyskiwanie z nich energii, której część zostanie zakwalifikowana jako energia
pochodząca z OZE wydaje się być
w polskich realiach konieczne. Rynek
energii z odnawialnych źródeł energii
wykorzystujących biomasę rozwija się
w ostatnim czasie bardzo intensywnie.
Zakwalifikowanie biodegradowalnych
frakcji odpadów do kategorii biomasy może mieć zatem istotny wpływ na
zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w naszym kraju.
Zapraszamy do lektury
Redakcja „Nowej Energii”
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Strategia i działania

w gospodarce odpadami komunalnymi

Fot. NE

– założenia wynikające z planu krajowego i planów wojewódzkich

P

odstawową zasadą postępowania z odpadami, wynikającą z prawa
unijnego i krajowego, jest ograniczenie w maksymalnym stopniu
składowania odpadów kosztem ich odzysku i przerobu z zastosowaniem
technologii spełniających najwyższe standardy ochrony środowiska. Plany
gospodarki odpadami wszystkich szczebli formułują więc zadania służące
realizacji celu nadrzędnego, jakim jest ochrona środowiska przed odpadami
poprzez ich odzysk i unieszkodliwianie metodami innymi niż składowanie.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

doc. dr Lidia Sieja, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
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W

drażanie zapisów ujętych w planach nie jest jednak, jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku
lat, sprawą prostą. Jest tak głównie
z uwagi na fakt, że w kraju budowa
systemu gospodarki odpadami odpowiadającego europejskim standardom,
jest realizowana od podstaw i napotyka na szereg barier natury organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej. Minęło 6 lat od uchwalenia pierwszego
krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) i 2 lata od jego aktualizacji.
Sprawozdania z realizacji planu krajowego, jak również planów niższych
szczebli, wskazują jednoznacznie, że
ciągle daleko nam do wypełnienia zapisów przyjętych w tych planach. Warto więc przeanalizować zakres i rodzaj
niezbędnych działań na najbliższe lata, by ocenić ich realność i możliwość
uzyskania spodziewanych efektów.
W zaktualizowanym krajowym
planie gospodarki odpadami (KPGO
2010) wskazany został jako zasadniczy kierunek działań – intensywny
wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod

ferowaną metodą jest termiczne przekształcanie.
W zaktualizowanych wojewódzkich
planach postawiono więc w pierwszym
rzędzie na tworzenie regionów kompleksowej gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą systemowe
rozwiązania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Plany przewidują
utworzenie łącznie we wszystkich województwach 133 regionów, a w regionalnych zakładach gospodarki odpadami
każdy strumień odpadów poddawany
będzie odpowiednim procesom przerobu, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.
Budowa nowoczesnego docelowego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami oparta powinna
być na następujących podstawowych
założeniach:
 biologiczny przerób odpadów (kompostowanie, fermentacja) prowadzony jest wyłącznie na bazie odpadów
organicznych, bo tylko w takim
przypadku możliwe jest uzyskanie
kompostu, który spełniać będzie
wymagania prawne. W przypad-

 odpady z selektywnego zbierania

przekształcania odpadów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zakłady zagospodarowania odpadów winny mieć
przepustowość wystarczającą do
przetworzenia odpadów z obszarów
zamieszkanych przez co najmniej 150
tys. mieszkańców, a w przypadku aglomeracji lub zespołu gmin, obejmujących obszar, na którym zamieszkuje
powyżej 300 tys. mieszkańców, pre-

ku prowadzenia procesu na bazie
odpadów zmieszanych, uzyskiwany produkt nadaje się wyłącznie do
składowania, a od 2013 r. po wejściu w życie zapisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
kryteriów dopuszczenia odpadów
do składowania – materiał ten może nie spełniać warunków wprowadzenia na składowisko,

W planach wojewódzkich oszacowano, że niezbędne środki finansowe
na budowę regionalnych systemów
gospodarki odpadami w latach 2008-2018 wyniosą 14,5 mld zł. Najbardziej
znaczącą pozycję w zaplanowanych do
wydatkowania środkach finansowych
stanowią koszty budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów.
Plany wojewódzkie przewidują budowę

kierowane są do sortowni, w których prowadzi się doczyszczanie
materiału przed przekazaniem odbiorcom surowców wtórnych,
 instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonują jak obiekty pozwalające
na zmniejszenie ilości składowanych odpadów (maksymalnie do
20%), pozostałość po przerobie
trafia do składowania lub termicznego przekształcania. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że po
2012 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia
odpadów do składowania [Dz. U.
z 2005 r. Nr 186 poz. 1553 z późn.
zm.]) odpad po mechaniczno-biologicznym przerobie może nie być
dopuszczony do składowania,
 w dużych miastach i aglomeracjach
miejskich integralną częścią systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest instalacja termicznego
przekształcania odpadów.
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Rys. 1. Schemat regionalnego systemu gospodarki odpadami z zastosowaniem
mechaniczno-biologicznego przerobu (i/lub) termicznego przekształcania

13 zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK)
oraz 2 obiektów, które przewidziano
jako rozwiązania wariantowe.
Na Liście Indykatywnej Programu
Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (Priorytet II) figuruje 15 projektów
dotyczących gospodarki odpadami ko-

padów, nie będzie możliwe zbudowanie
w Polsce podstaw nowoczesnej gospodarki odpadami, a stwierdzenie to wynika z wielu przesłanek, takich jak:
 technologia ZTPOK jest przy spełnieniu standardów określonych
przez BAT1 najbezpieczniejszą technologią dla ochrony środowiska,

munalnymi. W ramach dofinansowania
ze środków UE do tych projektów, można oczekiwać kwoty ok. 3,25 mld zł.
W ramach dziewięciu Projektów z Listy Indykatywnej Priorytetu II, jako podstawowe przedsięwzięcia przewidywana
jest realizacja ZTPOK. Należy uznać, że
jest to jedno z najważniejszych wyzwań
na najbliższe lata. Bez wdrożenia bowiem termicznego przekształcania od-

 poprzez termiczne przekształca-

nie części odpadów ulegających
biodegradacji możliwe będzie wypełnienie zobowiązań Polski zawartych w Traktacie Akcesyjnym oraz
spełnienie wymogów Dyrektywy
1999/31/WE,
1) European Commission: Reference Document on The
Best Available Techniques for Waste Incineration





sowania się do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania
(Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz. 1553
z późn. zm.), zgodnie z którym
od 2013 r. nie będzie możliwości składowania odpadów, których ciepło spalania jest wyższe
niż 6MJ/kg,
możliwość wykorzystania energii
z odpadów,
instalacja termicznego przekształcania odpadów – odnawialnym źródłem energii,
ZTPOK – źródłem czystej energii
elektrycznej i cieplnej,
termiczne przekształcanie odpadów pozwala skutecznie zmniejszyć ilość i objętość odpadów
kierowanych do składowania,
wobec znaczącego wzrostu kosztów przyjmowania odpadów na
składowiska, termiczne przekształcanie stawać się będzie
metodą coraz bardziej konkurencyjną.

Stan gospodarki odpadami komunalnymi nie jest w Polsce zadowalający.
Konieczne są szybkie i skuteczne działania, tak by możliwe było zbudowanie
w najbliższych latach systemu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań,
w ramach których zafunkcjonują instalacje odpowiadające europejskim standardom.


Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

 zapewnienie możliwości dosto-

Odpady zbierane selektywnie

SKŁADOWANIE
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czy spalarnie będą produkowały

ZIELONĄ

ENERGIĘ?
W

chwili obecnej mamy do
czynienia z ogromnym
zubożeniem zasobów
naturalnych, a tym samym
znacznym wzrostem ich cen
na światowych rynkach.
Nieracjonalne gospodarowanie
posiadanymi zasobami
naturalnymi oraz opieranie
bezpieczeństwa energetycznego
państwa przede wszystkim na
elektrowniach węglowych jest nie
tylko niezgodne z europejskimi
trendami w dziedzinie promocji
zrównoważonej polityki
energetycznej, ale i może
stanowić poważne zagrożenie
dla szukania i tworzenia
alternatywy dla wyczerpujących
się zasobów naturalnych.

Fot. NE

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Donata Kałużna, starszy inspektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Wydział ds. Odpadów Technologicznych i Poużytkowych w Ministerstwie Środowiska

Z

uwagi na fakt, iż w chwili obecnej
ponad 90% odpadów powstających w gospodarstwach domowych
kierowanych jest na składowiska,
a według hierarchii postępowania
z odpadami jest to ostatnia i najmniej
pożądana metoda, spalanie odpadów może okazać się właśnie jedną
z opcji, która pozwoli ograniczyć wykorzystywanie zasobów naturalnych,
a tym samym pozwoli uzyskać dużą
ilość energii.
Kierunki polityki Rządu w zakresie
gospodarki odpadami określa uchwała
Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (M. P.
Nr 90, poz. 946). Zgodnie z tym dokumentem podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w kraju mają być
zakłady zagospodarowania odpadów
(zzo) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania
odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców,
spełniające w zakresie technicznym
kryteria najlepszej dostępnej techniki.
Natomiast w przypadku aglomeracji
lub regionów obejmujących powyżej
300 tys. mieszkańców, preferowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich
termiczne przekształcanie.
Oprócz zmniejszania ilości odpadów kierowanych na składowiska,
atutem budowy spalarni odpadów jest
fakt pozyskiwania energii powstającej
w procesie termicznego przekształcania odpadów, który to odzysk pozwala
w znacznym stopniu oszczędzić surowce naturalne. Obecnie resort środowiska prowadzi prace legislacyjne w
zakresie opracowania rozporządzenia
ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej
z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnych źródeł energii. Upoważnienie
dla ministra środowiska do wydania
przedmiotowego rozporządzenia wynika
z art. 44 ust. 8 i 9 ustawy o odpadach.
Projekt określa rodzaje frakcji biodegra-

dowalnych stanowiących część zmieszanych odpadów komunalnych, które
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów oraz techniczne i organizacyjne
warunki wiarygodnego dokumentowania ilościowego i energetycznego
udziału frakcji ulegających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych podlegających termicznemu
przekształcaniu w spalarniach odpadów i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie energetycznym odzysku
energii w spalarni odpadów.

”

Spalanie odpadów
i odzyskiwanie
z nich energii,
której część
zostanie
zakwalifikowana
jako energia
pochodząca
z odnawialnych
źródeł energii,
wydaje się
być w polskich
realiach
konieczne

Biodegradowalne frakcje odpadów komunalnych spełniają definicję
biomasy zawartą w art. 2 dyrektywy
2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
(Dz. Urz. UE L 283 z 27. 10. 2001 r.,
str. 33, z późn. zm.), zgodnie z którą
biomasa oznacza podatne na rozkład
biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi
i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych
z nim gałęzi gospodarki, jak również
podatne na rozkład biologiczny frakcje
odpadów przemysłowych i miejskich.
Definicja ta została transponowa-

na do polskiego prawa i jest zawarta
w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia
do umorzenia świadectw pochodzenia,
uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu
energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
oraz obowiązku potwierdzenia danych
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle
energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969).
Wejście w życie projektowanego
przez resort środowiska rozporządzenia umożliwi szybsze i skuteczniejsze
wywiązanie się przez Polskę z obowiązku, o którym mowa w art. 5 dyrektywy
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia
1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999,
str. 1, z późn. zm.). Przepisy zawarte w treści przedmiotowego paragrafu
zobowiązują bowiem wszystkie kraje
członkowskie do zmniejszania masy
frakcji biodegradowalnych z odpadów
komunalnych kierowanych na składowiska. Warto również podkreślić, iż dnia
23 stycznia 2008 r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych, który przewiduje nałożenie zarówno na Polskę, jak
i pozostałe kraje Wspólnoty obowiązku
osiągnięcia 15% energii z odnawialnych
źródeł energii w 2020 r.
Spalanie odpadów i odzyskiwanie
z nich energii, której część zostanie zakwalifikowana jako energia pochodząca
z odnawialnych źródeł energii wydaje
się być w polskich realiach konieczne. Rynek energii z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących biomasę
rozwija się w ostatnim czasie bardzo
intensywnie. Zakwalifikowanie biodegradowalnych frakcji odpadów do kategorii biomasy może mieć zatem istotny
wpływ na zwiększenie udziału energii
pochodzącej z odnawialnych źródeł
energii w naszym kraju.
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Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Piotr Popiel, dyrektor biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Gospodarka

ODPADAMI

DLA MIAST GZM

– stan realizacji projektu

C

zternaście miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny,
to najbardziej zurbanizowany obszar Polski. Ponad 50% spośród
wszystkich odpadów komunalnych w województwie wytwarzanych
jest na terenie Metropolii – łącznie ok. 760 000 Mg/rok. Dotychczas
każde miasto budowało samodzielnie swój system gospodarki
odpadami. Nieliczne inicjatywy, powstające w odpowiedzi na
specyficzne problemy lub wyzwania, obejmowały lub obejmują
jedynie sąsiadujące ze sobą gminy.

całej Metropolii Górnośląskiej
odpady odbierane są zarówno
przez firmy całkowicie prywatne, jak
i spółki komunalne, które powstały
w wyniku przekształcenia zakładów
oczyszczania. Również instalacje do
odzysku surowców czy kompostownie
tworzone były w różnorodny sposób –
zarówno z inicjatywy samorządu, jak
i prywatnych inwestorów. Faktem jest
jednak, że prywatne instalacje spotykały się z życzliwym przyjęciem władz
miasta, gdzie gospodarka odpadami
jest regulowana przez wolny rynek.
Stąd istniejące systemy są trudne do
zintegrowania ze względu na różne
rozwiązania i formy prawne.

Zakłady odzysku

i unieszkodliwiania
odpadów

Na terenie Metropolii Górnośląskiej działa 7 sortowni, 7 kompostowni i 10 składowisk odpadów, które nie
tworzą wspólnego, zintegrowanego
systemu w skali wszystkich 14 miast.
Obecnie zakłady te posiadają spore
zapasy mocy przerobowych, jednak ich
efektywne wykorzystanie w systemie nie
rozwiąże wszystkich problemów Metropolii. Szczególne znaczenie dla systemu
będzie miało osiągnięcie limitów w zakresie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach,
jakie nakłada na nas fakt członkowstwa
w UE. Teoretycznie możliwy jest scenariusz, że każde miasto odrębnie będzie
dochodziło do traktatowych poziomów
redukcji odpadów, ale koszty i wysiłek
mogłyby się okazać niewspółmierne do
końcowych efektów.

 Obowiązki gmin
Ponadto w obecnym systemie
prawnym, obowiązek wykazania się
z poziomów redukcji odpadów biodegradowalnych spoczywa na gminach.
Niestety w ślad za tymi obowiązkami
nie idą decyzje dotyczące przekazania
władztwa nad strumieniem odpadów.
Sukces w osiągnięciu limitów, jak rów-

nież sukces projektów z zakresu gospodarki odpadami, będzie w dużej
mierze zależał od planowanych zmian
w przepisach.

 Projekty GZM
Potrzebę łączenia się i prowadzenia polityki gospodarki odpadami
w skali więcej niż jednej gminy zauważył ustawodawca, wskazując potrzebę
współpracy w ramach regionów gospodarki odpadami, które wyznaczane są
w wojewódzkich planach gospodarki
odpadami.
Jedną z pierwszych strategicznych
decyzji miast tworzących Metropolię
Górnośląską, było podjęcie działań
mających na celu wypełnienie zapisów o ograniczeniu ilości odpadów
biodegradowalnych w skali Metropolii.

Zgodnie z zapisami w projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, miasta GZM w celu wypełnienia
tych wymogów, będą współpracowały
w ramach wytyczonego w planie regionu. Dodatkową szansą w tym zakresie
okazały się środki unijne, które w ramach projektów indywidualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko” zostały przyznane na
2 projekty dotyczące budowy zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów. W efekcie dotychczasowych
uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Środowiska, projekty zostały połączone
w jeden duży projekt w skali Metropolii
pn. „System gospodarki odpadami dla
miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów
termicznej utylizacji odpadów”.

Fot. GZM

W

Piotr Uszok
przewodniczący zarządu
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
„Rozwiązanie problemu odpadów w skali Metropolii to dla nas duża
szansa oraz wyzwanie. Doświadczenia innych państw wskazują, że budowa zakładów termicznego przekształcania odpadów to obecnie najbardziej efektywny sposób poradzenia sobie z tym problemem. Dzięki
wspólnemu działaniu możliwe jest osiągnięcie odczuwalnych efektów
dla całej Metropolii. Zaangażowanie w projekt funduszy strukturalnych
UE to znak, że problem gospodarki odpadami jest ważnym elementem
wspólnych działań podejmowanych na poziomie europejskim.”

9

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

dodatek tematyczny nr 1(2)/2009

10

dodatek tematyczny nr 1(2)/2009

KOMPOSTOWNIA

Mg

8 tys. Mg

g

10

M
s.
ty

500

ZTPOK

25 t

1000 Mg

PUNKT ZBIÓRKI
ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

6 tys. Mg

514 tys. Mg

SKŁADOWISKO

Odpady zmieszane

LINIA
DEMONTAŻU

SORTOWNIA

pozostałości

24 tys. Mg

Odpady niebezpieczne

87 tys. Mg

600 tys. Mg

38 tys. Mg

Odpady
wielkogabarytowe

g

tys. M

100 tys. Mg

Odpady
opakowaniowe
i potencjalne
surowce wtórne

Odpady
z targowisk
i parków

5 tys.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Łączna ilość wytworzonych odpadów: 750 tys. MG

g
ys. M

Mechaniczno-biologiczny
przerób

110 tys. Mg

balast 70 tys. Mg
żużel do wykorzystania
125 tys. Mg

System gospodarki odpadami komunalnymi dla regionu GZM

 Działania Metropolii
Górnośląskiej

Szczególnie ważne jest, aby działania na poziomie Metropolii uwzględniły specyfikę i różnorodne, istniejące
rozwiązania na poziomie poszczególnych miast. Działania Metropolii Górnośląskiej mają na celu uzupełnienie
i zintegrowanie systemu, a nie budowę od nowa w skali metropolii jednolitego systemu. Współpraca na tym
polu będzie opierała się o Porozumienie o współpracy zawarte 30 września
2008 r. w Rudzie Śląskiej oraz o „Strategię rozwoju systemu gospodarki odpadami dla miast członkowskich GZM”.

Zalety i korzyści
Jak wskazują doświadczenia innych
państw, dla tak dużego organizmu jakim jest Metropolia Górnośląska, termiczne unieszkodliwianie odpadów jest
jedynym realnym rozwiązaniem problemu odpadów. Poza unieszkodliwieniem
odpadów, korzyścią jest efekt kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, co

może mieć duże znaczenie dla polityki energetycznej w skali regionu i kraju.
Stosunkowo łatwy dostęp do odpadów
jako paliwa może być dużą wartością
dodaną takiego przedsięwzięcia. Każdy
taki zakład ma potencjalną możliwość
sprzedaży wyprodukowanej energii. Dla
całego przedsięwzięcia może mieć to
wpływ na czynnik najważniejszy dla
mieszkańców, czyli na ostateczną cenę odbioru odpadów. Instalacje do termicznego przekształcania odpadów to
kosztowne projekty, dlatego wsparcie
środkami funduszy strukturalnych to
ważny wkład finansowy. Obecnie dostępne rozwiązania stosowane w tego
typu instalacjach to niezwykle zaawansowane technologie, bezpieczne dla
mieszkańców i środowiska. Ponadto
zakłady takie nastawione są na wykorzystanie pozostałości z procesu spalania, a technologie oczyszczania spalin
powodują, że do atmosfery nie wydostają się żadne niebezpieczne dla życia
i zdrowia substancje i związki.
Szansą dla naszego projektu jest
fakt, iż na obszarze Metropolii Górnośląskiej działa liczna grupa zakładów ener-

getycznych. To one są potencjalnymi
partnerami w tym przedsięwzięciu, zarówno jako odbiorca energii, jak i ewentualny partner merytoryczny posiadający
cenne doświadczenie w zakresie budowy zakładów energetycznych.

 Prace przygotowawcze
Projekt „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”
znajduje się obecnie na etapie prac przygotowawczych, które zakończone powinny zostać stworzeniem kompletnej
dokumentacji aplikacyjnej. Wykonawca
dokumentacji przedprojektowej, wyłoniony w toczącym się obecnie przetargu, będzie musiał w przygotowywanych
opracowaniach dostarczyć odpowiedzi
na kluczowe dla projektu pytania: jaką
moc przerobową powinny mieć planowane zakłady, jakie dodatkowe elementy
potrzebne są do sprawnego funkcjonowania całego systemu, jaki będzie najbardziej efektywny system finansowania
przedsięwzięcia? Dopiero odpowiedź na
wszystkie te pytania pozwoli na podjęcie ostatecznych decyzji co do kształtu
i zakresu projektu.

Wybór lokalizacji
Z doświadczenia innych miast wiadomo już, że zawsze największe emocje
budzi lokalizacja zakładu. W przyjętych
założeniach, w trakcie opracowywania
tych dokumentów, ma zostać wskazane najlepsze miejsce uwzględniające kluczowe kryteria. Jego wybór na
pewno nie będzie satysfakcjonujący dla
wszystkich. Jednak wykonawca będzie
musiał dołożyć wszelkich starań, aby
kryteria wyboru takiej, a nie innej lokalizacji były jasne i czytelne dla wszystkich mieszkańców.
W konsekwencji planujemy, że na
początku 2011 r. nasz projekt będzie
po etapie oceny, zarówno w polskich Instytucjach, jak i Komisji Europejskiej.
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Efektywne

zarządzanie...
E

Fot. NE

fektywne zarządzanie przedsiębiorstwem oczyszczania miasta
i gospodarki odpadami poprzez wykorzystanie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych to hasło, pod którym odbyła się w dniach
12-14 lutego w Krakowie, ogólnopolska konferencja zorganizowana przez
Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz firmę Logica Poland, dzięki
gościnności Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie,
pełniącego rolę honorowego gospodarza. Z uwagi na fakt, iż Kraków będzie
realizował jedną z pierwszych inwestycji termicznego przetwarzania odpadów
komunalnych (TPOK), na miejsce konferencji zostało wybrane to miasto.
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał I z-ca prezydenta ds. inwestycji miejskich
Urzędu Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Mariusz Marchwiak, NE
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onferencja zgromadziła uczestników z całej Polski zajmujących
się w praktyce gospodarką odpadami
i była poświęcona aktualnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem
gospodarką odpadami komunalnymi
w świetle zmieniających się przepisów prawa i obowiązujących unijnych
dyrektyw. Tematyka spotkania została
podzielona na trzy główne panele:
1. Termiczne przekształcanie odpadów komunlanych w systemie
gospodarki odpadami (prowadzący – dr inż T. Pająk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
2. Innowacyjne technologie zarządzania przedsiębiorstwami gospodarki odpadami i oczyszczania miasta (prowadzący – prezes
zarządu Krajowej Izby Gospodarki
Odpadami, dyrektor naczelny PGK
Sp. z o.o. w Koszalinie – Tomasz
Uciński)
3. Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi (prowadzący
– dr inż. Z. Grabowski, Politechnika
Krakowska)
Jednym z tematów cieszących
się największym zainteresowaniem
w ostatnim czasie, jest problematyka
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych. „Gospodarka odpadami
komunalnymi w Polsce niestety nie należy do wiodących w UE, wręcz odwrotnie”. Tak rozpoczął swoje wystąpienie
dr inż. Tadeusz Pająk – przewodniczący sesji poświęconej TPOK. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż dorównanie
krajom UE i sprostanie standardom
obowiązującego prawa wspólnotowego, w zakresie gospodarki odpadami,
wymagać będzie podjęcia szeregu inwestycji. Wśród nich, dr Pająk wymienia zredukowanie ilości składowisk oraz
zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Podkreśla on, iż „konieczne jest jak najszybsze
odwrócenie opartej na składowaniu monokultury unieszkodliwiania odpadów
i wdrożenie nowoczesnych systemów
ich kompleksowego zagospodarowania, w tym z wykorzystaniem instalacji

Fot. NE
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Dr inż. Tadeusz Pająk – przewodniczący sesji poświęconej TPOK

do spalania i odzysku energii zawartej
w odpadach". Potrzeby w tym zakresie zostały precyzyjnie zdefiniowane
i uzyskały poparcie rządowe, a także
Komisji Europejskiej. Polska przystąpiła do zaplanowanej na lata 2007-2013,
rozbudowy krajowych systemów gospodarki odpadami, w tym budowy
12 spalarni odpadów komunalnych”.
Dr Pająk, przedstawiając uwarunkowania jakie towarzyszą projektom rozbudowy systemów gospodarki odpadami
uwzględniających spalarnie odpadów,
podkreślał, iż realizacja takich projektów, oprócz miliardowych nakładów
liczonych w euro, wymaga profesjonalnych projektów, a przede wszystkim
akceptacji społecznej.
Temat ten w dalszej dyskusji kontynuował prezes zarządu Krakowskiego
Holdingu Komunalnego S.A. – Marek
Jaglarz. Holding przez niego kierowany,
odpowiada za budowę nowoczesnego, spełniającego rygorystyczne normy
zakładu termicznego przekształcania
odpadów w Krakowie. Praktycznie kilka dni wcześniej, Prezydent Miasta
Krakowa wydał decyzję o lokalizacji
nowego zakładu na terenie dzielnicy
Nowa Huta. O wyborze takiej lokali-

zacji zadecydowało kilka czynników,
a jednym z ważniejszych jest możliwość połączenia zakładu utylizacji odpadów z magistralą ciepłowniczą, co
pozwoli na odbiór energii ze spalarni.
Przygotowania do inwestycji mają ruszyć jeszcze w tym roku, a jeśli do połowy 2010 r. zapadnie pomyślna dla
miasta decyzja Komisji Europejskiej
o współfinansowaniu spalarni ze środków unijnych, ruszą prace projektowe
i budowa. – Chcemy zakończyć budowę w 2013 r., a najpóźniej na przełomie 2013/2014 r. – mówił prezes
Marek Jaglarz.
O działaniach prowadzonych w zakresie budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów komunalnych
dla regionu Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, mówiła w swoim wystąpieniu doc. dr Lidia Sieja. W regionie
tym – jak podkreśla – o tak wysokim
poziomie urbanizacji, zastosowanie tej
metody jest w systemie gospodarki odpadami komunalnymi nieodzowne. Dlatego dwie planowane instalacje TPOK
na terenie GZM, stanowić będą bardzo
ważny element kompleksowych rozwiązań w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi w Polsce.

Goście honorowi i organizatorzy konferencji

instalacji technologicznych oraz innowacyjnych technologii, bardzo trudno
będzie nam spełnić określone przez
UE limity składowanych odpadów komunalnych.
Krakowska Konferencja przyjęła
charakter forum wymiany doświadczeń,
pomiędzy światem naukowców – reprezentowanym przez kluczowych wykładowców zajmujących się tematyką
gospodarki odpadami, bezpośrednimi
podmiotami zarządzającymi w praktyce
tą gospodarką oraz firmami, posiadającymi w ofercie innowacyjne rozwiązania
dedykowane dla firm komunalnych (Lo-

gica Poland – Innowacyjne Rozwiązania
Informatyczne, Eko Cel Polska – Zabudowy Komunalne, KK Balers International – Stacje Przeładunkowe Odpadów).
Uczestnicy konferencji wyrazili pogląd,
iż konieczne jest informowanie ich środowiska o planowanych i wprowadzonych zmianach przepisów prawnych
i konsekwencjach z tego wynikających
oraz o nowych technologiach i trendach
systemowych. Organizatorzy spotkania
zapraszają wszystkich na kolejne tematyczne konferencje, o terminie których
będą informować.


Organizatorzy konferencji
 Krajowa Izba Gospodarki Odpadami: www.kigo.pl
 Logica Poland: logica.com/poland
 Honorowy Gospodarz – MPO Kraków: www.mpo.krakow.pl

Sponsorzy
 Eko Cel Polska: www.ekocel.pl
 KK Balers International: www.kkbalers.com.pl
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TPOK, to jeden z elementów systemu zarządzania gospodarką odpadami
komunalnymi, dedykowany praktycznie
dla dużych aglomeracji i terenów zurbanizowanych (powyżej 300 000 mieszkańców). Co zatem jest najlepszym
rozwiązaniem dla małych i średnich
miast oraz gmin? Nad tym uczestnicy
spotkania zastanawiali się w drugim
dniu konferencji. Wśród wygłoszonych
referatów znalazło się m.in. wystąpienie
prof. dr hab. inż. Andrzeja Jędrczaka na
temat technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz
wystąpienie Jerzego Staszczyka (M-U-T
Stockerau, Austria), prezentującego austriackie doświadczenia w tym zakresie.
Koncepcja zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami oparta na metodzie MBO (mechaniczno-biologiczna obróbka – pozostałych odpadów
komunalnych) jest stosowana od lat
w krajach Europy Zachodniej i jest zastępczą możliwością wyjścia naprzeciw aglomeracjom, nie znajdującym
uzasadnienia dla tradycyjnej utylizacji
termicznej.
Na systemy zarządzania gospodarką odpadami należy również spojrzeć w aspekcie prawnym, co podkreślił
w swoim wystąpieniu dr Bolesław Maksymowicz z Państwowej Rady Ochrony
Środowiska. Prezentując planowane do
wprowadzenia zmiany w ustawodawstwie, uzmysłowił uczestnikom konferencji, jak dużo jest jeszcze do zrobienia
oraz jak ważny jest głos samorządów,
organizacji pozarządowych i branżowych izb gospodarczych. Do tego
wniosku przyłączyli się również przedstawiciele firm komunalnych obecni na
konferencji oraz reprezentanci Krajowej
Izby Gospodarki Komunalnej, w której imieniu I wiceprezes zarządu Izby
– Henryk Kultys obiecał zebrać wnioski
z konferencji i przekazać ustawodawcy. Końcową konkluzją spotkania było
stwierdzenie, iż nowoczesna gospodarka odpadami to złożone, wieloaspektowe zagadnienie. Bez odpowiedniego
systemu prawnego, właściwie przygotowanych służb komunalnych, świadomości społeczeństwa i nowoczesnych

Fot. NE

dodatek tematyczny nr 1(2)/2009

14

dodatek tematyczny nr 1(2)/2009

Termiczna

utylizacja
CZY SPALANIE ODPADÓW?
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prof. dr hab. inż. Mieczysław Adam Gostomczyk, Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej

T

ermiczna utylizacja odpadów to określenie – wytrych, umożliwiające ukrycie
zwalczanych przez społeczeństwa lokalne spalarni odpadów. Od 15 lat
czynione są próby budowania w Polsce spalarni odpadów, skutecznie
torpedowane przez obywateli, którym grozi mieszkanie w sąsiedztwie spalarni.
Najczęściej autorami projektów budowy spalarni byli zachodni przedsiębiorcy,
którzy bardzo dobrze oceniają korzyści wynikające z posiadania spalarni.
Głównym błędem, jaki popełniano przy ich budowie, to wybór lokalizacji.
Spalarnia odpadów będzie przynosić zyski, jeśli wytworzone ze spalania
odpadów ciepło będzie można sprzedać, np. w dużych miastach do ogrzania
wody, zużywanej tam przez cały rok. Ogrzewanie to tylko kilka miesięcy w roku,
a strumień odpadów palnych jest większy w lecie niż w zimie.

D

latego też celowe są inwestycje
pomocnicze np. w wytwórnię paliwa z odpadów, które byłoby spalane
z zależności od potrzeb, więcej w zimie, a mniej w lecie. Ale tu powstaje
problem wykorzystania potencjału spalarni i postoju części kotłów w lecie, co
zwiększa czas zwrotu nakładów inwestycyjnych. Powyższa pobieżna analiza ma tylko zasygnalizować problemy,
których można uniknąć, rezygnując
z budowy spalarni na rzecz takiej modernizacji istniejących w Polsce kotłowni węglowych, aby mogły współspalać
lub spalać paliwo z odpadów.
Jak powszechnie wiadomo technologie spalania odpadów przychodzą
z Europy Zachodniej. Tam już od ponad
20 lat nie ma małych i średnich kotłowni
węglowych, a są tylko olejowe lub gazowe (w związku z tym nikt nie wpadł
rozważa pomysłu, aby przerabiać kotłownie na spalarnie odpadów).
W Polsce należałoby kilkadziesiąt
kotowni węglowych poddać modernizacji polegającej na:
 dostosowaniu układu nawęglania
do zasilania odpadami lub paliwem
z odpadów i węglem,

Tab. 1. Dane wyjściowe do projektu instalacji oczyszczania spalin Paliwo z odpadów:
strumień = max 24 Mg/h, wartość opałowa = 17,84 MJ/kg, H2O = 12%, gęstość paliwa
= 250 kg/m3, temperatura topnienia popiołu = 1193 ± 16°C
Charakterystyka paliwa

Emisja bez instalacji
oczyszczającej

Emisja po instalacji
oczyszczającej

Stężenie

g/kg sm.

kg/h

kg/h

mg/mn3

1

Chlor = 7,7

171,0 (HCl)

1,829

10

2

Siarka = 2,8

120,96 (SO2)

9,144

50

3

Ołów = 0,118

2,243

10,0183

0,1

4

Chrom = 0,138

0,874

0,0183

0,1

5

Miedź = 0,25

2,64

0,0183

0,1

6

Mangan = 0,1582

1,336

0,0183

0,1

7

Nikiel = 0,043

0,272

0,0183

0,1

8

Arsen = 0,00144

0,0274

0,0183

0,1

9

Kadm + rtęć = 0,0021

0,0423

0,000366

0,002

10

Azot = 10,2

90,613 (NO2)

36,576

200

11

Fluor = 0,8

18,19 (HF)

0,183

1

12

Popiół = 200

720,0

1,829

10

Lp.

Nazwa składnika
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Rys. 1. Schemat instalacji do oczyszczania spalin z kotłowni

 przebudowaniu rusztów,
 zbudowaniu instalacji oczyszcza-

nia spalin.
Korzyści z takiego postępowania
są następujące:
 nie ma problemu z odbiorem ciepła,
 nie trzeba budować sieci cieplnych, dróg dojazdowych, składowisk, układu odbioru popiołu,
 mieszkańcy w okolicy kotłowni
(można wytypować kotłownie istniejące na obrzeżach miast) przyzwyczajeni są już do transportu
węgla i odpadów paleniskowych.
Jeśli zapewni się hermetyczny dowóz paliwa z odpadów lub odpadów oraz obniży opłaty za ciepłą
wodę i ogrzewanie, mogą się zgodzić na modernizację kotłowni,
 emisja zanieczyszczeń ze zmodernizowanej kotłowni będzie znacznie
niższa niż aktualnej, wyposażonej
tylko w cyklony odpylające. Można zatem w powszechnie dostęp-

nym miejscu zainstalować monitory
z aktualnym stężeniem: pyłu, SO2,
NOx, CO z gwarancją obniżenia tych
stężeń po modernizacji. Można też
okresowo mierzyć stężenie dioksyn,
furanów czy rtęci i podawać gwarantowane stężenia tych zanieczyszczeń przy współspalaniu odpadów,
 obniżone zostaną roczne koszty paliwa w stopniu zależnym od
udziału i wartości opałowej odpadów, co umożliwi obniżenie ceny
energii cieplnej,
 wszystkie powyższe tezy można
uznać za hasłowe, dlatego przytoczę założenia projektowe modernizacji istniejącej kotłowni składającej
się z 4 kotłów WR-25, polegającej
na dobudowaniu instalacji oczyszczania spalin.

Założenia projektowe
Projekt został tak skonstruowany,
aby maksymalnie wykorzystać istnie-

jący układ przepływu spalin. Proces
oczyszczania składa się z następujących operacji:
 usuwanie dioksyn, furanów i metali
ciężkich uzyskuje się przez iniekcję
węgla aktywnego do spalin przed
istniejącymi cyklonami,
 ciepło spalin wykorzystuje się do
podgrzania powietrza, które wprowadzone do spalin oczyszczonych
podwyższa temperaturę spalin emitowanych, a także do wysuszenia
szlamów z oczyszczania spalin,
 proces oczyszczania spalin polega na zraszaniu alkaliczną cieczą z dodatkiem utleniacza (jeśli
stężenie NO x jest większe od
200 mg NO2/mn3) w specjalnych
poziomych absorberach rurowych,
 suche produkty oczyszczania spalin będą bezpiecznie składowane.
Przy spalaniu paliwa z odpadów lub
przy współspalaniu węgla i odpadów,
w spalinach pojawiają się zwiększone

stężenia par metali i ich związków oraz
dioksyn i furanów. Zwiększone jest też
stężenie chloro- i fluorowodoru. Ograniczenie emisji metali, dioksyn i furanów
nastąpi przez iniekcję do spalin przed
multicyklonami pyłu węgla aktywnego
ze wspólnego układu 1 dla aktualnie
eksploatowanych kotłów. Oczyszczone
w cyklonach C1, C2, C3 i C4 spaliny,
zasysane będą wentylatorami W1, W2,
W3 i W4 i (zamiast do komina) wtłoczone będą do wymienników ciepła spaliny-powietrze HE1 i HE2, gdzie nastąpi
ochłodzenie spalin do 100-130°C oraz
podgrzanie takiej ilości powietrza, aby
po wymieszaniu ze spalinami oczyszczonymi osiągnąć temperaturę rzędu
80°C. Wymuszony przepływ powietrza
przez wymienniki HE1 i HE2 zapewni wentylator powietrza 3 (Wp), który
będzie zasysać powietrze z kotłowni
i przesyłać gorące powietrze do komory mieszania 17. Wstępnie ochłodzone
w wymienniku ciepła HE1 spaliny, wpłyną do reaktora poziomego 4, a z wymiennika HE2 do reaktora 4a, gdzie
zraszane będą dyszami 5 wprowadzającymi roztwór sorpcyjny w przeciw
prądzie do kierunku przepływu spalin.
Reaktory wyposażone będą w dwa typy sorbentów:
 roztwór wodorotlenku sodu, który
usuwać będzie ze spalin następujące zanieczyszczania:
SO2 + H2O + 2NaOH = Na2SO3 + 2H2O
HCl + NaOH = NaCl + H2O
HF + NaOH = NaF + H2O
N2O3 + 2NaOH = NaNO2 + NaNO3

 roztwór NaOCl, który utleniać bę-

dzie NO do N2O3, NO2 i N2O5 oraz
rtęć metaliczną do rtęci rozpuszczalnej: Hg(NO3)2
–– usuwany będzie też niesiony
przez spaliny pył i produkty reakcji utleniania w reaktorze i odkraplaczu.
Każdy z reaktorów 4 i 4a będzie
zraszany roztworem wodorotlenku sodu NaOH przez 20 dysz 5 o wydajności 2,5 m3/h każda. Wodorotlenek

sodu (magazyn 6) będzie w kolejnych
cyklach eksploatacyjnych zastępowany zawiesiną Ca(OH)2 (mleczka wapiennego) podawaną z układu Ca(OH)2
7 pompą 8 lub grawitacyjnie do zbiornika cieczy sorpcyjnej 9. Ciecz zraszająca reaktor spływać będzie pochyłym
dnem reaktora 4 (10-30°C) do zbiornika cieczy sorpcyjnej 9 przez zamknięcia
hydrauliczne 10, pH w tym zbiorniku
będzie utrzymywane na poziomie pH
9-14 u wylotu z króćca tłocznego pomp
P11 i na poziomie pH 6,5-7,5 u wypływu z zamknięcia hydraulicznego 10.
Ciecz sorpcyjna zraszająca reaktory 4
i 4a cyrkulować będzie w obiegu zamkniętym: zbiornik 9, pompy 11 i 11a,
dysze 5, reaktory 4 i 4a, zbiornik 9
(podzielony na dwie sekcje). Po uruchomieniu instalacji cieczą sorpcyjną
będzie około 8% roztwór NaOH, do
którego w czasie eksploatacji doprowadzać się będzie zawiesinę Ca(OH)2
w wodzie z układu 7 pompą 8.
W wyniku reakcji wymiany uzyska się
stały odpad i ciekły sorbent:
Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O =
= CaSO4 * 2H2O + 2NaOH
Na2SO3 + Ca(OH)2 + ½H2O =
= CaSO3 * ½H2O + 2NaOH

W pierwszej sekcji zbiornika 9, nastąpi utlenienie CaSO3 * ½H2O do CaSO4 * 2H2O w wyniku intensywnego
napowietrzania sprężonym powietrzem.
Nastąpi też częściowy wzrost stężenia
CaSO4 * 2H2O w zawiesinie. Po wzroście stężenia zawiesiny do około 5%,
przełączy się pompy 11 tak, aby ciecz
sorpcyjna krążyła w krótkim obiegu zamkniętym: sekcja I zbiornika 9, pompa 11 lub 11a, dysze 5, zamknięcie
hydrauliczne sekcji I. W wyniku odparowania wody nastąpi zagęszczenie
zawiesiny, w stopniu umożliwiającym
podawanie do układu odparowania
wody: O1 lub O2, przez układ 12. Do
odparowania wody wykorzysta się
część spalin tłoczonych przez wentylatory W1, W2, W3 i W4. Wilgotne
spaliny z O1 i O2 wprowadzane będą

bezpośrednio do odpowiednich reaktorów: 4 lub 4a z ominięciem wymienników ciepła.
Reaktor wyposażony zostanie
w 2 niezależne układy do ograniczania emisji NOx i rtęci (Hg) oraz metali ciężkich. Na wlocie do reaktora po
wyłączeniu kilku dysz zainstalowany
zostanie układ iniekcji do spalin pyłu
wapna chlorowanego 13 lub 13a, który
działa zgodnie z reakcją:
2NO + Ca(ClO)2 = 2NO2 + CaCl2
2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

Kwasy te przereagują z NaOH lub
Ca(OH)2, tworząc odpowiednie azotany lub azotyny.
Metaliczna rtęć rozpuści się w kropelkach HNO3 zgodnie z reakcją:
Hg + 2HNO3 = Hg(NO3)2 + H2

Odpadowy roztwór NaOCl, będzie
podawany do reaktora w postaci kropelek ≤63 mm, przy pomocy specjalnej
dyszy na sprężone powietrze z układu 14 lub 14a. Pierwszy (Ca(ClO)2) 13
i 13a lub drugi (NaOCl) 14 i 14a układ
dozowania utleniaczy będzie stosowany tylko w przypadku wzrostu stężenia
NO i Hg0 w spalinach oczyszczonych,
mierzonych analizatorem 15.
W czasie rozruchu instalacji sprawdzane będą wyżej wymienione dwie
metody ograniczania emisji NOx.
W instalacji oddanej do eksploatacji
pozostanie tylko jeden układ charakteryzujący się maksymalną skutecznością
usuwania NOx i niższymi kosztami eksploatacyjnymi.
Wstępnie oczyszczone w reaktorach 4 i 4a spaliny o temperaturze
30-40°C wpłyną do reaktora 4b, zraszanego dyszami 5 zasilanymi przez
pompę 11b, zasysającą ciecz sorpcyjną ze zbiornika 9. Zastosowany układ
trzech reaktorów, umożliwi ekonomiczny i elastyczny sposób eksploatacji.
Przy pracy kotłów K1 i K2 lub tylko
jednego kotła, spaliny oczyszczane będą w reaktorze 4 zraszanym pompą
11 i doczyszczane (w razie potrzeby)
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Tab. 2. Koszty inwestycyjne
L.p.

Nazwa

Koszt [zł]

1

Urządzenia podstawowe

1 428 566

2

Montaż

285 553

3

Prace budowlane

142 777

4

Automatyka i sterowanie

1300 000

5

Koncepcja i projekt
technologiczny

70 000

6

Dokumentacja techniczna

200 000

7

Nadzór nad inwestycją

100 000

8

Inne (opłaty licencyjne)

350 000

razem

3 876 896

Koszt modernizacji rusztów i układu nawęglania wyniesie 2 mln zł.
Łączny koszt inwestycyjny = 5,88 mln zł.
Koszty eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin:
–– Węgiel aktywny:
18,3 kg/h * 10,89 zł/kg = 199,1 zł
–– Wapno hydratyzowane:
1,216 Mg/h * 250 zł/Mg = 304,1 zł
–– Wapno chlorowane:
18,2 kg/h * 2,16 zł/kg = 39,3 zł
–– Energia elektryczna:
0,25 MWh * 220 zł/MW = 55,0 zł
–– Robocizna: 1 h * 30 zł/h = 30,0 zł
–– Remonty i konserwacja: 42 000 zł/a = 6 zł
–– Godzinowy koszt eksploatacji instalacji: 633,5 zł
–– Roczny koszt eksploatacji:
–– 7000 h * 633,5 zł = 4,4345 mln zł
–– Roczne zużycie paliwa:
24 Mg/h * 7000 h = 168 000 Mg/rok
–– Koszt eksploatacji instalacji oczyszczającej na tonę paliwa = 26,4 zł/Mg
Wykorzystana energia cieplna paliwa przy
sprawności kotła: 80% = MEp
MEp = 168 000 Mg/a * 17,84 GJ/Mg * 0,8
= 2 397 696 GJ/a
Wartość wytworzonej energii cieplnej przy
sprzedaży po 12 zł/GJ = WE
WE = 2 397 696 GJ/a * 12 zł/GJ
= 28 772 352 zł/a
Cenę GJ energii cieplnej określono na 12 zł/GJ (przeciętnie w Polsce
20-26 zł/GJ), uwzględniając obniżenie ceny dla okolicznych odbiorców.

w reaktorze 4b zraszanym pompą 11b
(przy dostatecznym stopniu oczyszczania w reaktorze 4, reaktor 4b będzie tylko kanałem spalin i wstępnym
odkraplaczem). Podobnie przy pracy
kotłów K3 i K4 lub tylko jednego kotła,
spaliny oczyszczane będą w reaktorze
4a zraszanym pompą 11a i doczyszczane w reaktorze 4b (pompa 11b).
Zakłada się, że maksymalnie w 4 kotłach spalać się będzie 24 Mg/h paliwa
z odpadów, do czego wystarczy eksploatacja 3 kotłów, przy 1 kotle w rezerwie. Może się jednak okazać, że
przy pewnym specyficznym paliwie, korzystniejsze parametry spalin uzyskuje
się przy mniejszym obciążeniu kotłów
np. zamiast 8 Mg/h * 3 = 6 Mg/h * 4,
dlatego instalacja oczyszczania spalin projektowana jest na oczyszczanie
spalin z każdego z 4 kotłów.

”

W naszej
strukturze, gdzie
właścicielem
kotłowni
i odpadów jest
często miasto
lub osiedle,
można założyć,
że prędzej czy
później nastąpi
sprzężenie
umożliwiające
właściwą
gospodarkę
odpadami
i energią
cieplną (...)

Oczyszczone w reaktorze spaliny
o temperaturze 30-40°C wpłyną do
zmywanego wodą odkraplacza 16 (dalszy etap oczyszczania spalin), a następnie do komory mieszania 17, w której
nastąpi podgrzanie spalin gorącym powietrzem do temperatury zapobiegającej kondensacji pary wodnej w kominie.
Spaliny po komorze mieszania wpłyną

do kształtki 18 dobudowanej przy starym kanale wlotowym spalin do komina
19. Oczyszczone i podgrzane spaliny
wprowadzi się do komina, przy którym
zainstalowany zostanie układ analityczny 15 umożliwiający ciągłe lub okresowe pomiary stężenia zanieczyszczeń
w spalinach.
Stężenie zanieczyszczeń po oczyszczeniu spalin nie przekroczy stężenia
dopuszczalnego.

 Podsumowanie
1. W analizie nie uwzględniono ceny
paliwa z odpadów zakładając, że
opłata za składowanie 1 t odpadów wynosząca 75 zł/t oraz wymuszona segregacja przyczynią się
do pokrycia kosztów wytwarzania
paliwa z odpadów. Praktykowana
obecnie tendencja spalania paliwa
z odpadów w cementowniach może być w przyszłości ograniczona,
bo cementownie (poza elektrofiltrami) nie mają instalacji oczyszczania spalin.
2. Koszty inwestycyjne: 5,88 mln zł.
3. Koszty eksploatacyjne instalacji
oczyszczania: 4,4345 mln zł/rok.
4. Wartość wytworzonej energii cieplnej rzędu 28,7 mln zł/rok.
Powyższe cyfry wyglądają na nieprawdopodobne, błąd przy określaniu
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych nie może przekroczyć 30%, zatem
zysk i czas zwrotu kosztów inwestycji pozwalają na zrozumienie intencji
przedsiębiorców usiłujących budować
spalarnie w Polsce.
W naszej strukturze, gdzie właścicielem kotłowni i odpadów jest często
miasto lub osiedle, można założyć, że
prędzej czy później nastąpi sprzężenie umożliwiające właściwą gospodarkę odpadami i energią cieplną oraz że
nie będziemy musieli wydawać ogromnych pieniędzy na kupno spalarni za
granicą.


Wortal
energetyczny.
Jedyny
w polskim
Internecie.
„Nowa Energia”

Szukaj

www.nowa-energia.com.pl
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Janusz Różalski, dyrektor techniczny OPEC Gdynia

Energetyczne
wykorzystanie

ODPADÓW

jako remedium na luki paliwowe
i rozwiązanie problemu
utylizacji odpadów

N

arastające trudności na rynku węgla, niepewność dostaw oraz dynamika
zmian cen nośników energii powodują uzasadnione obawy w sektorze
ciepłowniczym. Polski rynek biomasy jest płytki, podatny na wstrząsy poza tym
w dalszym ciągu jest rynkiem w trakcie budowy. Wyzwaniem dla gospodarki
polskiej jest ograniczenie uprawnień emisji CO2 oraz wdrażanie przez Komisję
Europejską programu 3x20. Będąc w przeświadczeniu, że „dobrze już było”,
a teraz będzie trudniej, szukamy alternatywy energetycznej w energetyce
jądrowej. Równocześnie dramatycznie narasta problem gospodarki odpadami,
gdzie wieloletnie zaległości inwestycyjne spowodowały, że kraj nasz znajduje się
– w zakresie przetwarzania odpadów – na końcu lisy państw UE.
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d 1 stycznia 2009 r. obowiązują
wyższe opłaty za korzystanie ze
środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 196,
poz. 1217) składowanie 1 tony odpadów na wysypisku będzie teraz droższe o 25 zł w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że przedsiębiorcy
wywożący odpady z gospodarstw domowych zapłacą teraz 100 zł za każdą przywiezioną tonę zmieszanych
śmieci na składowisko. Koszt ten zostanie przerzucony na mieszkańców
miast i gmin.
Podwyżka opłaty za składowanie
odpadów wynika z tego, że Polska musi przetwarzać i odzyskiwać coraz więcej odpadów, a nie tylko je składować.
Obecnie ponad 90% odpadów ulegających biodegradacji trafia na wysypiska.
Nie są one w żaden sposób przetwarzane. UE wymaga, aby do 2010 r. na
składowiska trafiało nie więcej niż 75%
takich odpadów.
Musimy to zmienić, aby nie płacić
olbrzymich kar. Twarde warunki w zakresie ochrony środowiska postawiła
nam UE. Odpady komunalne to trzecie, co do potencjału, źródło energii
w „starych” krajach UE. W odróżnieniu od paliw kopalnych źródło to ma
charakter niewyczerpalny, ponieważ
odpady są jednym z „produktów” naszej cywilizacji.

Wiedeń – spalarnia miejska Spittelau

Osaka – Japonia spalarnia wzorowana na
wiedeńskiej Spittelau

Vestvorbraending – największa spalarnia
w Danii

Dava – Umea (Szwecja)

Brescia – największa spalarnia
we Włoszech (600 tys t/a)

Amsterdam – Westpoort

Pozostali to: Luksemburg, Francja,
Belgia, Holandia, Niemcy, Austria, Portugalia i Włochy. Udział spalania w systemach zagospodarowania odpadów
komunalnych wynosił 26%.
Potencjał spalarni jest systematycznie zwiększany. Buduje się potężne zakłady o mocy przerobowej
300-600 tys. t/rok, jak również nieduże instalacje na 40-80 tys. t/rok
zużywające do produkcji ciepła paliwo RDF – produkowane z odpadów.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń zachodnioeuropejskich spalarni spełniają
rygorystyczne wymagania unijnej dyrektywy, dotyczącej utylizacji odpadów
2000/76/EC, przy czym ograniczenia
te są znacznie surowsze niż dla jakiejkolwiek innej gałęzi gospodarki.
W Amsterdamie – Westpoort
w okresie 14-letniego funkcjonowania
zakładu przetworzono ponad 850 000 t
śmieci rocznie, wytwarzając łącznie
520 000 MWh energii elektrycznej,

Termiczne

przetwarzanie odpadów
w krajach UE

W krajach EU „starej 15” funkcjonuje ponad 370 spalarni odpadów komunalnych i stanowią one stały element
krajobrazu. Niektóre z nich, jak np. Spittelau we Wiedniu, wpłynęły na architekturę miejską.
W 2004 r. kraje UE-15 przekształciły termicznie 43 mln Mg odpadów
komunalnych, uzyskując energię elektryczną, zaspokajającą potrzeby 27 mln
ludzi. Liderami są tu Dania i Szwecja
– ponad 50% odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
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102 000 GJ energii cieplnej i odzyskano 180 000 t użytecznych materiałów
z popiołów. W 2007 r. uruchomiono
drugą spalarnię odpadów, gdzie rocznie poddaje się energetycznej utylizacji 530 000 t surowca i dodatkowo
100 000 t osadów pofermentacyjnych
z oczyszczalni, uzyskując wysoki
wskaźnik odzysku energii 30%, wobec
22% osiąganych w sąsiedniej, starszej
spalarni tej firmy. Tutaj też spalany jest
biogaz, bogaty w metan produkt uboczny, dostarczany z oczyszczalni ścieków,
co daje moc elektryczną 2,3 MW i znaczące ilości ciepła. Spaliny wylotowe
o temperaturze sięgającej 400°C nie
są usuwane do atmosfery, lecz po odzyskaniu części ich energii cieplnej (co
obniża ich temperaturę do 150-250°C),
zostają skierowane do pieców spalarni
wraz ze strumieniem powietrza pierwotnego. Takie zagospodarowanie tego
ubocznego nośnika podnosi całkowitą sprawność energetyczną utylizacji
biogazu aż do 95%.
Udział energii z odpadów w bilansie cieplnym Paryża wynosi 53%, Kopenhagi 30%, Wiednia 23%. Wdrożone
projekty przetwarzania termicznego
odpadów odniosły sukces techniczny i ekonomiczny. Przełamano bariery
psychologiczne i społeczne.
Dobrym przykładem jest miasto Boras w środkowej Szwecji, gdzie 20 lat
temu na skutek protestów mieszkańców zamknięto miejską spalarnię śmieci.
Przestarzała technologia nie gwarantowała odpowiedniego spalania oraz
oczyszczania spalin. Emitowała ona nieprzyjemne zapachy oraz przekraczała
dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń,
szczególnie dioksan i furanów. Dwa lata temu za zgodą mieszkańców miasta
ponownie uruchomiono spalarnie odpadów wraz z biomasą, z zastosowaniem
najnowszych technologii. Mieszkańcy
postawili na energię odnawialną i zastosowanie tzw. BAT, czyli technologii
gwarantującej najwyższy dostępny poziom technologiczny.
Przetwarzanie termiczne odpadów
jest standardem w „starych” krajach UE.
Jednocześnie proces ten jest techno-

Boras Szwecja

logią przyszłości w „nowej” 12 krajów
UE. Ambitne plany Komisji Europejskiej
zakładają redukcję odpadów składowanych na wysypiskach, wzrost recyklingu
i ilości spalarni. Fundusz Spójności daje
do dyspozycji krajów UE środki na nowe spalarnie. Efektem tych działań ma
być prawie całkowita redukcja gazów
cieplarnianych (CO2 ekwiwalentnego)
z odpadów w UE (z uwzględnieniem
emisji unikniętej) do 2020 r.

Termiczne

przetwarzanie odpadów
w USA

Odpady wytwarzane przez ponad
37 mln ludzi w USA (2003 r.) trafiają
do 102 spalarni-elektrowni opartych
na technologiach WTE (ITPOK). Udział
odpadów spalanych w licznych instalacjach kotłowych zwiększył się z 9%
w 1980 r. do 14% w 2002 r. (dla porównania, w analogicznym czasie ilość
odpadów poddawanych recyklingowi
wzrosła z 10% do 28%). W Stanach
Zjednoczonych z odpadów wytwarzanych rocznie w ilości blisko ćwierć
miliarda ton, spala się około 30 mln t,
uzyskując z nich moc elektryczną
2800 MW, która może zaspokoić potrzeby 2,5 mln gospodarstw domowych. Wprowadzenie nowych norm
w zakresie ochrony środowiska Clean Air Act sprawiło, że nowoczesne
spalarnie odpadów dołączyły do najczystszych źródeł energii elektrycznej
w USA. Dla przykładu emisja rtęci i jej
związków z tych zakładów zmniejszyła
się od 1995 r. o ponad 90%. Równie
imponujący jest postęp w redukcji emi-

sji dioksan, gdyż w analogicznym okresie ilość ta obniżyła się do 1% łącznej
emisji dioksyn w USA. Osiągnięcie tak
wysokich wskaźników ekologicznych
jest możliwe dzięki zastosowaniu szeregu układów, w których zachodzi eliminacja zanieczyszczeń np. skrubery
dla wiązania dwutlenku siarki, instalacje
odazotowania spalin, reaktory węglowe
do neutralizacji chloru i metali ciężkich.
Charakterystyczną cechą tych obiektów
jest brak jakichkolwiek zapachów w ich
pobliżu lub nawet we wnętrzu. Znikomą uciążliwość dla otoczenia zawdzięczają one utrzymywaniu podciśnienia
w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji,
co powoduje, że wszystkie wyziewy są
wchłaniane do komory spalania.

Warianty technologiczne
termicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych

Warunkiem uzyskania dofinansowania budowy instalacji termicznego
przetwarzania odpadów ze środków
Funduszu Spójności UE jest zastosowanie najlepszej dostępnej technologii tzw. BAT. Historia spalania śmieci
w Europie ma ponad stuletnią tradycję.
Znane rozwiązania techniczne to spalanie tlenowe w kotłach rusztowych, fluidalnych oraz termiczne przetwarzanie
w środowisku beztlenowym lub w jego deficycie, np. piroliza, zgazowanie
i technologia plazmowa.

Technologia beztlenowa –
– piroliza

Proces pirolizy jest realizowany
w oparciu o systemy podgrzewania
pośredniego bez dostępu powietrza.
Rozkład i odgazowanie następuje
w komorze ogrzewanej do temperatury 450-750°C. W dodatkowej komorze
(wtórnej), gdzie dostarczane jest powietrze, zachodzi dopalenie lotnych substancji palnych. Produktami pirolizy są:
gazy palne, kondensaty wodne i oleiste
oraz pozostałości stałe, zawierające
węgiel. Celem pirolizy jest zmniejszenie

objętości odpadów i uzyskanie wysokokalorycznych produktów, takich jak: gaz
i koks. Gaz z pirolizy składa się z pary
wodnej dwutlenku węgla, tlenku węgla,
wodoru, metanu i wyższych węglowodorów alifatycznych (C2 do C4) oraz
tzw. smoły wytlewnej. Ta ostatnia może zawierać dioksyny i furany.
Gaz wytlewny zawiera nieorganiczne związki szkodliwe, takie jak: HCl, HF,
H2S, HCN, NH3, itp. oraz pyły o znacznej
zawartości metali ciężkich. Z dotychczasowych obserwacji można wnioskować,
że metoda ta będzie bardziej kosztowna od metody spalania, gdyż wymaga
wstępnego przygotowania odpadów
oraz dokładnego oczyszczenia uzyskanego gazu. Odpady z tej technologii są
toksyczne i nie nadają się do składowania z odpadami komunalnymi. Pozostałości wynoszą około 35% wag. wsadu
odpadów, w tym 15% wag. przypada na
węgiel, a kilka procent na lotne związki
organiczne. Zawartość metali ciężkich
jest wyższa niż w żużlu ze spalarni odpadów komunalnych. Piroliza odpadów
komunalnych jest rozważana jako jedna z technologii przyszłościowych. Jak
dotąd nie przekroczyła ona stadium doświadczalnego, gdyż nie wypracowano
jeszcze jej ostatecznej wersji.

Technologia

z niedoborem tlenu –
– zgazowanie

Zgazowanie polega na przemianie stałych i ciekłych substancji takich
jak: wszelka biomasa, węgiel, odpady w gaz, będący mieszaniną metanu, wodoru i tlenku węgla. Zgazowanie
prowadzone jest w bardzo wysokiej
temperaturze (rzędu 1200°C) w niedoborze powietrza lub pary wodnej.
Z jednej tony odpadów otrzymujemy
od 1000 m3 przy systemie zgazowania
tlenem do 2000 m3 gazu w metodzie
powietrzno-parowej. Jest to co najmniej
pięciokrotnie mniej niż ilość spalin powstałych w przypadku tradycyjnego
spalania. W komorze zgazowania paliwo zamienia się w kaloryczny gaz, który
jest następnie spalany w komorze spa-

lania (np. w ciepłowni miejskiej). Gorące
spaliny mogą być następnie bezpośrednio wykorzystane we wszelkiego typu
suszarniach lub w kotle. Odpowiednio
oczyszczony gaz może być również
wykorzystany bezpośrednio w silniku
prądotwórczym, wtedy zamiast komory
spalania podłącza się układ oczyszczania gazu oraz silnik prądotwórczy. Zgazowanie pozwala na efektywniejszą niż
w przypadku klasycznego spalania utylizację szerokiej gamy odpadów, doprowadzając do redukcji masy odpadów
o ok. 80% (pozostaje trochę popiołu).
Jest to proces, którym można skutecznie sterować, zachowując wszelkie
normy środowiskowe. Niestety słabe
wskaźniki ekonomiczne inwestycji oraz
wysoki koszt eksploatacji instalacji zgazowania termicznego nie pozwalają na
szersze wykorzystanie tej technologii
w przetwarzaniu odpadów komunalnych. Największa instalacja zgazowania odpadów w Europie – w Karlsruhe,
zgazowująca 289 tys. t/rok, jest zagrożona zatrzymaniem produkcji ze względów ekonomicznych.

Technologia tlenowa –
– kocioł fluidalny

Kotły fluidalne stanowią grupę
najbardziej nowoczesnych konstrukcji kotłowych. Charakteryzują się stosunkowo niskim zakresem temperatur
w komorze paleniskowej – około 850°C
oraz czasem przebywania spalin w tej
temperaturze równego min. 2 s. Przez
to charakteryzują się niską emisją NOx
oraz możliwością znacznej redukcji tlenków siarki, dokonywaną bezpośrednio
w procesie spalania. Wśród kotłów ze
złożem fluidalnym rozróżnia się: bezciśnieniowe fluidalne ze złożem stacjonarnym – PFBC (Pressurized Fluidized
Bed Combustion), kotły fluidalne ze
złożem cyrkulacyjnym – CFBC (Circulating Fluidized Bed Combustion) oraz
kotły fluidalne z ciśnieniowym złożem
cyrkulacyjnym – PCFB (Pressurized
Circulating Fluidized Bed).
Kotły fluidalne nadają się idealnie
do spalania frakcji energetycznej odpa-

dów przygotowywanej w Komunalnych
Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów,
tzw. RDF-u.
Spalarnie wyposażone w kotły fluidalne spalające RDF nie wymagają
skomplikowanego oczyszczania spalin.
Dozowanie wodorotlenku wapna oraz
węgla aktywnego w połączeniu z cyklonami i baterią filtrów workowych lub tekstylnych, zapewnia oczyszczenie spalin
zgodnie ze standardami UE.

Technologia tlenowa –
– kocioł rusztowy

Proces spalania odpadów jest
przeprowadzany w kotłach rusztowych schodkowych. Odpady wsypuje się do specjalnego zbiornika, gdzie
są mieszane chwytakiem wielołupinowym, a następnie przenoszone do kosza zasypowego, skąd grawitacyjnie
opadają wzdłuż rynny na stół zasilający. Z kolei podajnik rozgęszcza odpady
i spycha je na ruszt, gdzie są spalane.
Ruszt o ruchu posuwisto-zwrotnym, ma
hydraulicznie sterowane pasma ruchu
oraz kilkanaście rzędów prętów umieszczonych schodkowo. Odpowiednie ruchy prętów zapewniają wymieszanie
odpadów oraz oczyszczanie szczelin
doprowadzających powietrze. Ruch
prętów od dołu do góry, przeciwny do
ruchu odpadów, umożliwia tworzenie
się jednolitej ich warstwy i wynoszenie
na wierzch rusztu części rozżarzonej
masy suszącej i zapalającej nowo dostarczane odpady. Świeże powietrze
doprowadzone jest pod ruszt w kilku
kesonach, odpowiednio do poszczególnych etapów spalania, natomiast powietrze wtórne wtryskiwane jest do ścian
paleniska w celu uzupełnienia mieszaniny gazów, zakończenia spalania oraz
uzyskania niskiego i stałego płomienia.
Proces spalania kończy się w 3/4 długości rusztu. Na ostatnim odcinku odpady
zamieniają się w żużel paleniskowy, który jest stopniowo ochładzany świeżym
powietrzem. Żużel ten stanowi około
25% nominalnej masy spopielanych odpadów i wykorzystywany jest do robót
publicznych w drogownictwie.
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Tab. 1. Ilość odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadów komunalnych w Polsce /GUS/
2000 r.

2004 r.

2006 r.

Ilość odpadów selektywnie zbieranych

13 tys. Mg

243 tys. Mg

403 tys. Mg

Ilość odpadów przetwarzanych biologicznie

300 tys. Mg

279 tys. Mg

297 tys. Mg

Ilość odpadów przetwarzanych termicznie

50 tys. Mg

44 tys. Mg

45 tys. Mg

Ilość odpadów składowanych

11,8 mln Mg

9,5 mln Mg

9,3 mln Mg

Wytworzone spaliny poddawane są procesom eliminującym gazy
i pyły, w tym chlor (pochodzący głównie ze spalania tworzyw sztucznych)
oraz metale ciężkie. W pierwszej fazie spaliny są odpylane w elektrofiltrze, natomiast kwas chlorowodorowy
i fluorowodorowy są neutralizowane
metodą mokrą, tlenkiem wapniowym
w płuczce. Ciężkie metale, niezatrzymywane przez elektrofiltr, odzyskane
są w płuczce. Odpylone gorące spaliny
w elektrofiltrach przenikają pionowo do
skrubera, gdzie przechodzą przez serię ekranów utworzonych z drobnych
kropelek wody, emitowanych z dużą
prędkością przez specjalne rozpylacze,
zawierające mleko wapienne. W tej
fazie gazy kwaśne są neutralizowane,
natomiast metale ciężkie i drobne pyły
wychwytywane.
Trzystopniowe wychwytywanie pyłów w elektrofiltrach, oczyszczanie spalin w filtrach mokrych i ich dopalanie
przy użyciu katalizatora spełniają wymogi norm światowych i UE w zakresie
emisji zanieczyszczeń.
Powstające żużle, pyły i gips, które
zawierają metale ciężkie i niebezpieczne
związki, są zestalane przy wykorzystaniu cementu, a następnie składowane
w postaci bloków na składowisku.

 Bilans Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami

Projekt Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r.
„W sprawie szczegółowych warunków
technicznych kwalifikowania części
energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako

energii z odnawialnego źródła energii”
ustala, że 42% całości energii uzyskanej w wyniku termicznego przekształcenia odpadów zawierających frakcje
biodegradowalne, może być zakwalifikowana jako energia z odnawialnego
źródła energii. W Polsce wytwarza się
~ 11,8 mln t odpadów komunalnych
rocznie (wg stanu 2004 r.), z czego:
92% masy odpadów jest deponowane,
2% kompostowanie, a 5% objętych jest
selektywną zbiórką odpadów. Zaledwie
0,5% podlega termicznemu przekształcaniu. Największe ilości odpadów wytworzono w rejonie Polski południowej,
w województwach: śląskim (41,9% całego strumienia), dolnośląskim(26,9%)
i małopolskim (7,3%). Najmniejsze ilości
odpadów powstały w województwach:
lubuskim (0,5%), warmińsko-mazurskim (0,5%) oraz podlaskim (0,7%).
W ostatnich 5 latach powstało
szereg kompostowni odpadów organicznych i sortowni. Systematycznie
wzrasta procentowy udział recyclingu.
Nic jednak nie działo się w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Funkcjonuje mała
spalarnia ZUSOK w Warszawie.
Zgodnie z treścią art. 5.2 dyrektywy
99/31/WE oraz art. 16a ust.4 znowelizowanej ustawy o odpadach, Polska
ustaleniami Traktatu Akcesyjnego zobowiązała się do redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Redukcję tę
należy przeprowadzić w trzech, następująco zdefiniowanych etapach:
 do dnia 31 grudnia 2010 r. – ilość
odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma
nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 do dnia 31 grudnia 2013 r. – ilość
odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma
nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 do dnia 31 grudnia 2020 r. – ilość
odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma
nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 Program Operacyjny

Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Spalarnie odpadów komunalnych
(ITPOK) zostały decyzją Rady Ministrów
wpisane na listę indykatywną Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i stanowią kluczowe
projekty w zakresie poprawy stanu krajowych systemów zagospodarowania
odpadów komunalnych i wypełnienia
przez Polskę głównych zobowiązań akcesyjnych w sektorze Środowisko.
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko – Priorytet II Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi
/Działanie 2.1/ Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
(Aktualizacja MRR – 31 lipca 2008 r.),
ustalił listę przedsięwzięć w zakresie
termicznego przetwarzania odpadów
komunalnych:
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 września 2005 r. w sprawie kryteriów
i procedur dopuszczenia odpadów do
składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553
z późn. zm.): od 01. 01. 2013 r., nie
będzie można składować odpadów ko-

munalnych, których wartości graniczne
przekraczają:
 ogólny węgiel organiczny TOC
>5%,
 strata przy prażeniu >8%,
 ciepło spalania >6 MJ/kg.
Podobne przepisy, dotyczące zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów komunalnych znacznie wcześniej
weszły w życie np. w Austrii, Niemczech,
Holandii, Belgii, Danii i wymusiły tam potrzebę budowy lub modernizacji ITPOK.

 Krajowy Plan

Gospodarki Odpadami
2010 – termiczne
przetwarzanie odpadów
w Polsce

KPGO 2010 ustala strumień masy
odpadów ulegających biodegradacji,

który nie może trafić na składowiska,
tzn. podlegać będzie unieszkodliwieniu lub odzyskowi. Minimalna ilość tych
odpadów wynosi :
 do 31 grudnia 2010 r. –
2,500 mln Mg,
 do 31 grudnia 2013 r. –
3,500 mln Mg,
 do 31 grudnia 2018 r. –
4,100 mln Mg.
Zgodnie z przyjętym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami na lata
2010-13 (15?), powstanie 11 dużych
instalacji do termicznego przetwarzania
odpadów komunalnych (ITPOK). Udział
spalania odpadów wyniesie około 18%
w ich przetwarzaniu. Skala przedsięwzięcia w zakresie technicznym oraz
finansowym zmieni gospodarkę komunalną metropolii. Spalanie zagwarantuje
90% redukcję ilości odpadów oraz m.in.

Tab. 2. Lista indykatywna MRR
Lp.

Przedsięwzięcie

koszt [mln zł]

1.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II

660,00

2.

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

703,00

3.

Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie

533,42

4.

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji Białostockiej

413,89

5.

System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej

539,03

6.

System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów

1081,16

7.

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu
termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej

640,00

8.

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

300,00

9.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

400,00

10.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie.
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

517,64

11.

System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania
odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – Gmina Miasto Koszalin

280,00

Łączne nakłady

6068,14

W tym udział dofinansowania z UE

3727,77
co stanowi 61,4%
nakładów
inwestycyjnych

brak emisji metanu (metan jest 20-krotnie groźniejszym gazem cieplarnianym
od CO2), likwidację toksycznych odcieków ze składowisk. Budowa dużych
spalarni odpadów pracujących ze stałą mocą urządzeń wytwórczych na poziomie 50,0-80,0 MWt zdecydowanie
wpłynie na lokalne rynki energii, głównie cieplnej. Z jednej tony odpadów uzyska się około 7,0-9,0 GJ ciepła lub 0,67
MWh energii elektrycznej. Z dotychczasowych doświadczeń krajów UE wynika, że energia z odpadów jest najtańsza,
emisja zanieczyszczeń z ich spalania
jest 2-3 krotnie mniejsza niż paliw pierwotnych, a instalacje do termicznego
przekształcania odpadów komunalnych
uznane zostały w UE jako źródło CO2
– neutralne (dla odpadów biodegradowalnych). W naszym kraju uzyskuje się
rocznie około pół miliona ton osadów
ściekowych (w przeliczeniu na suchą
masę), które można spalać i zgazowywać samodzielnie lub z innymi nośnikami energii, np. z odpadami komunalnymi.
Z jednej tony suchego osadu uzyskamy
7,5-14,0 GJ energii cieplnej.

 Scenariusz dla Polski
Nie jest ambicją autora wskazanie
jedynej, najlepszej technologii spalania odpadów komunalnych. Opierając się na doświadczeniach kolegów
z EUROHEAT & POWER – europejskiej federacji ciepłowników i energetyków, mogę stwierdzić, że będziemy
wybierać między technologią spalania
w kotłach rusztowych schodkowych,
a kotłami fluidalnymi. Decyzja zależeć
będzie od modelu wdrożonej gospodarki odpadami. Miasta o zaawansowanej technologii segregacji odpadów
posiadające zakłady unieszkodliwiania
odpadów na standardowym europejskim poziomie, winny wybierać technologię fluidalną. To gwarantuje wysoki
standard procesu spalania przy najniższych kosztach obróbki spalin. Miasta
bez wdrożonego systemu segregacji odpadów, dysponujące mieszanką
odpadów organicznych (szczególnie
mokrych) z odpadami nieorganiczny-
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mi, ze zmiennym składem tzw. mixu,
winny wybierać technologię rusztową. Jest ona niewrażliwa na zmienny
skład odpadów, doskonale sprawdzona w całej Europie i gwarantująca bezawaryjną eksploatację. Doświadczenia
skandynawskie pokazują, że instalacje
spalające mniej niż 50 tys. t odpadów
rocznie, uzyskują dobre efekty techniczne i ekonomiczne w spalarniach
wyposażonych w kotły fluidalne, stosując współspalanie z osadami ściekowymi i biomasą. Miasto wybierając
konkretną technologię ITPOK winno
dostosować do niej miejską gospodarkę odpadami komunalnymi. Zadziwiające są działania samorządów
skłonnych inwestować w technologie
nowatorskie, ale bardzo drogie i nie
sprawdzone w Europie, jak np. technologia plazmowa.
Zarządy aglomeracji, dużych miast,
międzygminnych związków komunalnych staną przed trudnym wyborem
technologii termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Błędne
decyzje skutkować będą wzrostem
cen usług komunalnych oraz mogą
zagrozić zdrowiu mieszkańców oraz
środowisku. Sposób budowy cen
usług świadczonych przez ITPOK winien gwarantować sukces ekonomiczny przedsięwzięcia z uwzględnieniem
ochrony środowiska i oczywiście producentów odpadów – mieszkańców.
Proces konsultacji społecznych, których ciężar musi spoczywać na samorządach, przy wsparciu przez ośrodki
naukowe i techniczne, należy wdrożyć natychmiast. Ciepłownicy polscy
wraz ze środowiskiem naukowym winni aktywnie włączyć się w proces podejmowania decyzji, w opracowanie
analiz wielokryterialnych budowy spalarni odpadów oraz lokalizacji obiektów
spalarni w obrębie wielkomiejskiej aglomeracji. Daje się zauważyć tendencja
lokalizowania obiektów ITPOK z dala
od miejskiej sieci ciepłowniczej, ponieważ przeważają opinie, że lokalizacja
w pobliżu osiedli mieszkaniowych nie
znajdzie akceptacji społecznej, a Polska nie ma już czasu.

Podobne inwestycje w Europie napotykały na zrozumiały opór mieszkańców. Przełamywanie oporu i lęków
lokalnej społeczności było procesem
długotrwałym wymagającym systematycznego działania i cierpliwości. Inwestor zainicjował dialog z ludnością już
kilka lat przed planowanym terminem
uruchomienia ITPOK. Rozpraszaniu
obaw służyła szeroko zakrojona akcja
edukacyjna, liczne spotkania, a także udostępnianie budowanych i pracujących obiektów zainteresowanym
organizacjom i osobom. Szczególnie
ważne w tych kontaktach okazało
się podejście inwestora, tj. unikanie
pośpiechu i podejmowania decyzji
bez konsultacji z zainteresowanymi.
Również obecnie, już po uruchomieniu spalarni, kontynuuje się program
komunikacji z mieszkańcami miast.
Zaufanie lokalnej społeczności (obok
osiągnięć techniczno-ekonomicznych
i ekologicznych) okazało się więc jeszcze jednym sukcesem dla przyszłych
podobnych inwestycji.
Środowisko Ciepłowników Polskich winno aktywnie uczestniczyć
w procesie konsultacji technicznych
i społecznych poprzedzających inwestycje związane z termicznym przetwarzaniem odpadów. Doświadczenia
europejskie wskazują, że najlepszym
właścicielem spalarni są gminy i firmy
komunalne gwarantujące parametry
technologiczne i ceny usług komunalnych (ciepło, odbiór odpadów). Lokalizacja spalarni będzie budzić silny opór
społeczny oraz kontrowersje dotyczące zastosowanych technologii. Sukces
ekonomiczny przedsięwzięcia będzie
gwarantowało podłączanie ITPOK do
miejskich sieci ciepłowniczych. To zapewni stabilny poziom cen odbioru
odpadów komunalnych oraz będzie
czynnikiem harmonizującym taryfę dla
ciepła. Analizy wielokryterialne, przed
którymi stoi pierwsze jedenaście polskich aglomeracji, dotyczące lokalizacji
spalarni, wyboru technologii spalania
oraz rozwiązań właścicielskich muszą
uwzględniać ciepłownictwo, jako jeden
z czynników wpływających na sukces

całej społeczności lokalnej. Współczesne spalarnie są w pełni bezpieczne
ekologicznie. Energia zawarta w odpadach to istotny potencjał OZE, który
poprzez ITPOK ma służyć do zaopatrywania wytwórców odpadów w ciepło/chłód i energię elektryczną.
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Stałe
PALIWA WTÓRNE
jako element systemu
odzysku energii z odpadów

W

Polsce duże ilości odpadów o walorach energetycznych
są bezpowrotnie tracone na składowiskach. Taki sposób
gospodarowania odpadami jednocześnie obciąża środowisko.
Dla odzysku energii szczególnie interesujące są odpady, których
termiczne przekształcanie wykazuje dodatni bilans energetyczny
(energia dostarczona do procesu jest niższa niż uzyskana).
Według aktualnie obowiązującej legislacji
odzysk energetyczny odpadów jest
dopuszczalny zarówno w instalacjach
specjalnie do tego celu przystosowanych
(najczęściej w procesie spalania), jak
również w innych instalacjach, które jednak
powinny spełniać odpowiednie wymagania
bezpieczeństwa ekologicznego [1-3].

J

ednak niejednorodność składu
oraz niestabilność właściwości fizykochemicznych stanowią poważne utrudnienie dla bezpośredniego
stosowania w tych instalacjach nieprzygotowanych odpadów jako paliwa. Utrudnienia obejmują zarówno
problemy techniczne i eksploatacyjne,
jak i zagrożenia ekologiczne związane
z emisją zanieczyszczeń do powietrza.
Szansą rozwiązania tych problemów
jest wstępne przetwarzanie odpadów
w kierunku uzyskania tzw. kwalifikowanych paliw alternatywnych, dla których
postawić można sprecyzowane wymagania jakościowe. Produkcja paliw alternatywnych z odpadów jest znana
i stosowana od wielu lat [4-6]. W szeregu krajów europejskich, mających na
tym polu wieloletnie doświadczenie, takich jak: Niemcy, Włochy, Finlandia czy
Austria, opracowano krajowe normy
jakościowe dla paliw alternatywnych
[4-6]. Normy te uwzględniają zarówno parametry energetyczne paliwa, jak
i aspekty ekologiczne jego wykorzystania. Przedstawiony problem dostrzegany jest również w Polsce.
Aktualnie zarówno w kraju jak i poza jego granicami, głównym odbiorcą
paliw alternatywnych jest energochłonny przemysł cementowy. Od wielu lat
wykorzystuje on wyjątkowo korzystne
warunki technologiczne dla termicznego przekształcania odpadów. Potencjalne wykorzystanie paliw alternatywnych
jest jednak znacznie szersze.
Prognozy wykonane podczas realizacji międzynarodowego programu badawczego QUO VADIS, uwzględniające
pozytywne wyniki badań przemysłowych, określiły możliwości wykorzystania stałych paliw wtórnych w krajach
UE (dawna 15-tka) na 27÷37 mln Mg/
rok [7]. W podziale na główne kierunki
ich wykorzystania, przedstawia się to
następująco:
 przemysł cementowy – 3,5÷7 mln Mg/
rok (substytucja ~15÷30% paliwa kopalnego),
 produkcja energii elektrycznej –
6,5÷13 mln Mg/rok (substytucja
~2÷4% paliwa kopalnego),

 produkcja energii elektrycznej i cie-

pła w skojarzeniu – 17 mln Mg/rok
(substytucja ~12% paliwa kopalnego).
Odzysk energii z odpadów prowadzony w instalacjach energetyki zawodowej jest wprawdzie w warunkach
krajowych zagadnieniem nowym, jednakże w najbliższej przyszłości jego
skala i znaczenie będą rosły. Podstawowym warunkiem szerszego wykorzystania paliw alternatywnych w innych
sektorach gospodarki jest zagwarantowanie stabilności ich właściwości
fizykochemicznych oraz zachęty ekonomiczne.

 Czym są „stałe paliwa
wtórne”?

W Europie używane są różne ich
określenia, co może prowadzić do powstawania wielu nieporozumień, zarówno w kwestiach prawnych, jak
i handlowych. I tak np. „stałe paliwa
wtórne” w Niemczech nazywane są:
SBS (Sekundärbrennstoffe), EBS (Ersatzbrennstoffe) lub BRAM (Brennstoff aus
Müll), we Włoszech – CDR (combustibili
derivato di rifiutti) lub CSS (combustibili
solido secondario), a w innych krajach
europejskich – RDF (refused derived fuel) [4]. Również w Polsce kwestia nazywania tych paliw nie jest jednoznacznie
uregulowana. Funkcjonują tu równolegle
nazwy „paliwo alternatywne”, „paliwo zastępcze”, PAKOM (paliwo komunalne),
czy też „paliwo formowane” [5].
W ostatnim okresie w UE podjęto szereg działań zmierzających do
ustanowienia jednolitych standardów
jakościowych dla stałych paliw produkowanych z odpadów, dla których
przyjęto nazwę „solid recovered fuels”
(SRF) [8-10]. Na język polski można tę
nazwę przetłumaczyć jako „stałe paliwa odzyskane”, lub lepiej – „stałe paliwa wtórne”.
Ta druga propozycja została przyjęta przez Polski Komitet Normalizacyjny
[11-12]. Wskazuje ona, przez analogię
do „surowców wtórnych” (złomu, ma-

kulatury czy też szkła), że mamy do
czynienia z materiałem odpadowym,
ale o ściśle zdefiniowanych właściwościach. A taka właśnie jest główna koncepcja SRF.
Przy pracach normalizacyjnych wykorzystano doświadczenia związane
z funkcjonowaniem norm krajowych,
m.in. w: Niemczech (RAL – GZ 724),
Finlandii, (SFS 5875) oraz Włoszech
(UNI 9903), jak również dane pochodzące od europejskich producentów
i użytkowników paliw wytwarzanych
z odpadów [8-10].
Należy w tym miejscu podkreślić, że według informacji zawartych
w podstawowej Specyfikacji Technicznej CEN/TS 15359, stałe paliwo wtórne może być wytwarzane wyłącznie
z odpadów innych niż niebezpieczne
i stosowane tylko w instalacjach spełniających standardy emisyjne, wynikające z Dyrektywy 2000/76/EC,
dotyczącej spalania odpadów [8-12].
W skład SRF nie mogą przy tym wchodzić paliwa kopalne.
SRF jest, zatem odpadem należącym do kategorii „inne niż niebezpieczne”, a jego miejsce wśród odpadów
palnych przedstawiono na rysunku1.

Rys.1. Umiejscowienie SRF na mapie
odpadów

Jak dotąd, procedura przekształcenia odpadów (SRF) w produkt (paliwo
wtórne) nie została opracowana i nie
funkcjonuje zarówno w krajowym, jak
i unijnym systemie prawnym. Wynika
z tego, że współspalanie SRF w skali
przemysłowej możliwe jest wyłącznie
po uzyskaniu stosownych zezwoleń
i w zgodzie z przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami, ze szczególnym
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uwzględnieniem procesu termicznego
przekształcania odpadów. Warunki dopuszczenia instalacji do współspalania
odpadów, a także procedury pomiarów emisji i postępowania z ubocznymi produktami współspalania regulują
odpowiednie przepisy prawa ochrony
środowiska.
W myśl obowiązujących zapisów
Ustawy o odpadach:
 wykorzystanie stałych paliw wtórnych stanowi proces odzysku R1
(wykorzystanie jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii – wg
zał. nr 5 do Ustawy o odpadach),
 natomiast wytwarzanie stałych paliw wtórnych stanowi proces odzysku R15 (przetwarzanie odpadów,
w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu).
Należy jednak zauważyć, że część
paliw wytwarzanych z odpadów może
w procesie odzysku energii być traktowana jako „biomasa” (rys. 2). Przypadek taki ma miejsce wówczas, gdy do
produkcji SRF stosowane są odpady o
charakterze biomasowym w sensie definicji zawartej w rozdziale 3 paragraf 16
pt 7. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji.
Surowcem do produkcji SRF może
być zarówno jednorodny odpad przemysłowy, jak i odpad mieszany (im więcej
składników odpadów tym bardziej zło-

żony jest proces produkcyjny). Skład
i poziom zanieczyszczeń w produkcie
zależy od wielu czynników, ale jednym
z najważniejszych jest źródło pozyskania
odpadów do przerobu. Można wyróżnić
dwa główne typy paliw: rozdrobnione lub
pyłopodobne oraz paliwa formowane,
w postaci peletów, kostek i brykietów.
Paliwo alternatywne może mieć wartość opałową do 30 MJ/kg, zależnie
od składu. Dotrzymanie postawionych
przez odbiorcę wymagań jakościowych
wymaga nieraz bardzo rozbudowanych
systemów technologicznych, obejmujących szereg operacji rozdrabniania,
separacji, mieszania i kompaktowania
odpadów, przy czym ich ilość i kolejność
musi być z reguły dostosowywana do
rodzaju surowca odpadowego.
Przeróbka odpadów na stałe paliwa
wtórne ma na celu przede wszystkim:
 wytworzenie paliwa z możliwie dużym uzyskiem,
 waloryzację parametrów energetycznych odpadów,
 redukcję stężeń substancji niebezpiecznych w produkcie poprzez ich
zatężanie w wyprowadzanych z instalacji strumieniach ubocznych.
Cele te często nie mogą być realizowane równocześnie (równolegle).
Projektowanie i dostosowanie instalacji wytwarzających stałe paliwa wtórne do wymagań jakościowych odbiorcy
oraz minimalizacja kosztów przerobu

odpadów, stanowią przedmiot wielu
prac badawczo-rozwojowych oraz projektowo-wdrożeniowych [6].

 Klasyfikacja SRF

i wymagania jakościowe

System CEN obejmuje szereg Specyfikacji Technicznych określających:
nazewnictwo, zasady klasyfikacji, wymagania dla systemu zarządzania jakością podczas procesu produkcji
paliw z odpadów, a także metody poboru i preparacji próbek do badań oraz
metodykę wykonywania poszczególnych oznaczeń. Większość Specyfikacji Technicznych zostało wydanych
w roku 2006. Po trzech latach funkcjonowania tych dokumentów, w których
członkowie CEN (w tym także Polska)
mogą wnosić poprawki, zostaną one
przekształcone w normy europejskie
obowiązujące na obszarze UE. Zaktualizowane zestawienia Specyfikacji
Technicznych dotyczących stałych paliw wtórnych można znaleźć na stronie
internetowej CEN [www.cen.eu].
Należy podkreślić, że w lutym roku
2008 ukazały się nakładem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dwie
pierwsze polskie wersje tych specyfikacji [11-12].
Podstawowym dokumentem opisującym nowy system klasyfikacyjny stałych paliw wtórnych opracowany przez
CEN jest Specyfikacja Techniczna CEN/

Rys. 2. Warianty odzysku energii z wykorzystaniem paliw wytwarzanych z odpadów
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W tabeli 1 przedstawiono zakresy
poszczególnych parametrów klasyfikacyjnych dla stałych paliw wtórnych.
Opracowany przez CEN system klasyfikacji i jakości stałych paliw wtórnych
pozwala na jednoznaczne zaklasyfikowanie paliwa do konkretnej klasy oraz
bardzo szczegółowe wyspecyfikowanie
jego właściwości fizyko-chemicznych.
System ten wymaga bardzo szczegółowego scharakteryzowania stałego
paliwa wtórnego, co daje gwarancję
uniknięcia nadużyć mających czasem
miejsce przy wprowadzaniu paliw wytwarzanych z odpadów do obrotu rynkowego. Jednocześnie umożliwia on
operatorom instalacji energetycznych,
w których stałe paliwa wtórne mogą

Tab. 1. Wartości parametrów klasyfikacyjnych dla stałych paliw wtórnych wg CEN
Klasa

Parametr
klasyfikacyjny

Statystyka

Wartość opałowa (NCV)

średnia

Zawartość chloru (Cl)

Zawartość rtęci (Hg)

Jednostka
1

2

3

4

5

MJ/kg
w st. robocz.

≥ 25

≥ 20

≥ 15

≥ 10

≥3

średnia

%
w st. suchym

≤ 0,2

≤ 0,6

≤ 1,0

≤ 1,5

≤3

mediana

mg/MJ,
w st. robocz.

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,08

≤ 0,15

≤ 0,50

80-ty
percentyl

mg/MJ,
w st. robocz.

≤ 0,04

≤ 0,06

≤ 0,16

≤ 0,30

≤ 1,00

być wykorzystywane, uzyskanie wiarygodnej informacji dotyczącej jakości tego materiału a przede wszystkim
wybór paliwa o gwarantowanej jakości spełniającej wymagania techniczne
konkretnej instalacji.
Szczególnie interesujące dla operatorów instalacji energetyki zawodowej
jest wprowadzenie oznaczenia zawartości frakcji biodegradowalnej w SRF,
ze względu na zagadnienia związane
z wypełnieniem obowiązku produkcji
energii elektrycznej w oparciu o nośniki energii odnawialnej.
Specyfikacje Techniczne opracowane przez CEN, stwarzają podwaliny dla
ujednolicenia (na poziomie europejskim)
systemu klasyfikacji, kontroli jakości oraz
kwalifikowania energii wytworzonej z biomasy (w tym frakcji biodegradowalnej
odpadów) jako energii odnawialnej.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przedstawił propozycje w
zakresie bilansowania energii odnawialnej wytworzonej z wykorzystaniem SRF,
przy założeniu, że udział energii pochodzącej z frakcji biomasy zawartej w SRF
byłby wyznaczany zgodnie z algorytmem przyjętym dla energii odnawialnej
ze współspalania biomasy. Propozycje
te opierają się na wykorzystaniu metody
„selektywnego roztwarzania” opisanej w
CEN/TS 15440 do oznaczania zawartości frakcji biodegradowalnej w SRF
i wykorzystaniu tej wartości w istniejącej metodyce rozliczeniowej. Powyższa
procedura badawcza jest stosowana od
początku 2002 r. dla odpadów (SRF) w
akredytowanym Laboratorium Karbochemii IChPW.

Wykorzystanie SRF,

a spalarnie odpadów

Jak już wspomniano wcześniej –
produkcja i wykorzystanie stałych paliw
wtórnych jest szansą na wykorzystanie
energii zawartej w odpadach nie tylko w instalacjach specjalnie do tego
celu przeznaczonych, ale także w takich gałęziach przemysłu, jak produkcja cementu i energetyka. Potencjalne
wykorzystanie stałych paliw wtórnych
wykracza jednak daleko poza te sektory, obejmując między innymi metalurgię, przemysł chemiczny oraz przemysł
materiałów budowlanych.
Paliwa wytwarzane z odpadów są
znacznie tańsze na rynku (a czasem
wręcz oferuje się je z dopłatą) niż paliwa pierwotne i z tego powodu są one
chętnie wykorzystywane w energochłonnych gałęziach przemysłu, takich jak np.
produkcja klinkieru czy przemysł celulozowo-papierniczy. Wytwarzanie i wykorzystanie SRF zwiększa poziom odzysku
odpadów (co korzystnie wpływa na
wypełnienie zaleceń UE w zakresie
gospodarki odpadami). Wzrost zainteresowania stymuluje również wprowadzony w ostatnim okresie system handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2). Stosowanie paliw
wytwarzanych z odpadów w procesach
współspalania przyczynia się bowiem
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, powstających w wyniku spalania paliw kopalnych (w tym głównie
ditlenku węgla CO2), a także pozwala
oszczędzać ich zasoby. Pozwala również zmniejszyć emisję gazów cieplar-
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TS 15359 „Solid recovered fuels – specifications and classes” [7]. Nowy system
klasyfikacji oparto na trzech kluczowych
parametrach określających właściwości stałych paliw wtórnych: wartości
opałowej, zawartości chloru oraz zawartości rtęci. Wybór tych parametrów
podyktowany był trzema zasadniczymi
aspektami użytkowej oceny paliwa: ekonomicznym, technologicznym oraz środowiskowym (emisyjnym). Dla każdego
z trzech parametrów jakościowych stałego paliwa wtórnego wyznaczono 5 klas,
określając dla każdej z nich wartości graniczne. Kombinacja numerów klas dla
grupy trzech parametrów klasyfikacyjnych, daje w wyniku kod klasyfikacyjny
paliwa. Wszystkie trzy parametry mają
znaczenie równorzędne, a więc żadna
z cyfr pojedynczo nie określa kodu paliwa. W specyfikacji określono ponadto,
że wartości poszczególnych parametrów
należy prezentować przy zastosowaniu reguł statystycznych i z uwzględnieniem ściśle zdefiniowanych częstości
badań, jako:
 dla wartości opałowej (NCV
[MJ/kg], stan roboczy) – średnią
arytmetyczną,
 dla zawartości chloru (Cl [%], stan
suchy) – średnią arytmetyczną,
 dla zawartości rtęci (Hg [mg/MJ],
stan roboczy) – medianę i 80-ty
percentyl.
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nianych (w tym głównie metanu – CH4)
ze składowania odpadów zawierających
frakcje biodegradowalne. Udział tych
frakcji w SRF może nieraz przekraczać
50% wag. Należy zauważyć, że w niektórych krajach UE frakcje odpadów
ulegające biodegradacji uznano już zarówno jako nośniki energii odnawialnej,
jak i materiał neutralny wobec CO2.
Wśród procesów termicznego
przekształcania odpadów komunalnych realizowanych w skali przemysłowej zdecydowanie dominują metody
spalania. Jednocześnie jednak w skali światowej obserwowany jest rozwój
technologii alternatywnych do spalania
– takich jak zgazowanie i piroliza oraz
technologii kombinowanych – który ma
miejsce szczególnie w Japonii, Ameryce Północnej oraz w Europie w krajach
skandynawskich [11-13]. Technologie te,
pomimo konieczności spełniania identycznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, mają znacznie
większą akceptację społeczną w stosunku do tradycyjnych spalarni odpadów.
Należy podkreślić, że w technologiach
tych zdecydowanie lepiej sprawdzają się
jako surowiec – segregowane odpady,
w tym również SRF.

 Czy wytwarzanie paliw

z odpadów ma sens
w sytuacji istnienia
na rynku spalarni
niesegregowanych
odpadów komunalnych?

Przykłady z obszaru wysokorozwiniętych krajów UE wskazują, że możliwe,
a nawet celowe jest istnienie obydwu
tych rozwiązań w systemie gospodarki
odpadami. Największymi producentami
tych paliw w Europie są takie kraje jak
Niemcy czy Włochy, z których każdy posiada moce produkcyjne przekraczające
1 mln Mg/rok. Jednocześnie w krajach
tych działa bardzo wiele spalarni odpadów komunalnych. Należy przy tym
zauważyć, że w krajach europejskich,
w których występuje wysoki wskaźnik
odzysku energii z odpadów komunalnych, jednocześnie obserwuje się do-

Rys. 3. Produkcja SRF w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami

trzymanie bardzo wysokich poziomów
recyklingu. Tak więc w praktyce nie obserwuje się niekorzystnych tendencji
zagrażających pięciostopniowej hierarchii postępowania z odpadami, zapisanych w nowej dyrektywie ramowej
o odpadach 2008/98/WE. Hierarchia
postępowania z odpadami wskazuje,
że termicznej utylizacji należy poddawać
tylko te odpady, które straciły własności
użytkowe, a reprezentują jedynie walory energetyczne. Przy wyborze metod
postępowania należy zakładać konieczność jak największego wykorzystania
odpadów w postaci surowców wtórnych i kompostu. Niestety, z wieloletnich
doświadczeń w tej dziedzinie w krajach
zachodnich wynika, że recykling materiałowy i kompostowanie nie pokrywają całkowitych potrzeb w zakresie
zagospodarowania całej masy odpadów.
Z tego względu metody termicznej przeróbki odpadów odgrywają znaczącą rolę podczas wyboru ostatecznej metody
ich zagospodarowania.
Spalarnie odpadów komunalnych
mają uzasadniony status powodzenia
w dużych aglomeracjach miejskich,
gdzie występuje duża podaż odpadów
w niewielkiej odległości od instalacji.
Natomiast w środowiskach rozproszonych, gdzie budowa spalarni odpadów

jest ekonomicznie nieopłacalna, a także gdy występuje potrzeba produkcji
nośnika energii o znacznie wyższych
wymaganiach w stosunku do parametrów energetyczno-emisyjnych (np.
dla sektora przemysłu cementowego
i energetyki) wytwarzanie stałych paliw wtórnych ma pełne uzasadnienie
technologiczne oraz kosztowe.
Produkcja SRF może być jednym
z podstawowych elementów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, w którym harmonijnie współistnieją
recykling (ukierunkowany na odzysk
materiałowy), odzysk energii i unieszkodliwianie odpadów (rys. 3).

 Bariery wykorzystania

stałych paliw wtórnych

Pomimo opisanych powyżej niewątpliwych zalet, wykorzystanie stałych paliw wtórnych do produkcji energii
elektrycznej i ciepła jest w Polsce dotychczas znikome. Powodem takiego
stanu rzeczy jest szereg utrudnień –
stanowiących bariery zarówno natury
formalno-prawnej, jak i technicznej –
przed którymi staje producent energii
zamierzający realizować energetyczny
odzysk odpadów. Do najważniejszych
z nich należą:

 formalno-prawne traktowanie paliw









wytwarzanych z odpadów nadal jako odpadów,
bardzo wysokie wymagania dla
spalania paliw wtórnych w zakresie standardów emisyjnych,
problemy z dotrzymaniem przez instalacje kotłowe parametrów technologicznych wymaganych dla
termicznego przekształcania odpadów,
problemy techniczno-eksploatacyjne w istniejących instalacjach energetycznych (zwiększona korozja,
zwiększona ilość popiołu i trudności z jego zagospodarowaniem, konieczność zmian konstrukcyjnych
w obrębie instalacji kotłowej, a także
w układzie oczyszczania spalin),
opór społeczności lokalnych przy
uzyskiwaniu zezwoleń na odzysk
energii z odpadów.

Powyższe utrudnienia nie stanowią
jednak bariery uniemożliwiającej całkowicie prowadzenia odzysku energii
z odpadów w tych instalacjach [16].

 Podsumowanie
Produkcja stałych paliw wtórnych
jest szansą na wykorzystanie energii
zawartej w odpadach nie tylko w instalacjach specjalnie do tego celu przeznaczonych, ale także w takich gałęziach
przemysłu, jak produkcja cementu, energetyka i ciepłownictwo. Jako surowce do
ich wytwarzania powinny być stosowane
wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne,
co znacznie poprawia bezpieczeństwo
ekologiczne zarówno na etapie produkcji paliw, jak i ich wykorzystania.
Potencjał produkcyjny i wykorzystanie stałych paliw wtórnych w Europie
szybko rośnie, co przynosi wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne.
Wytwarzanie stałych paliw wtórnych
z odpadów powinno być jednym z podstawowych elementów zintegrowanego
systemu gospodarki odpadami.
Aktualnie produkowane z odpadów
paliwo alternatywne, nawet przy spełnianiu ostrych standardów jakościo-

wych, nadal traktowane jest jako odpad.
Sytuacja taka istotnie ogranicza zainteresowanie energetyki wykorzystaniem
tych paliw. Można ją jednak poprawić
przez zastosowanie odpowiednich
bodźców ekonomicznych. Dla sektora energetycznego taką szansą może
być możliwość zaliczania energii pozyskanej z paliw alternatywnych do tzw.
energii zielonej (odnawialnej) oraz obniżenie raportowanej emisji CO2.
Wprowadzenie w krajach UE jednolitych zasad klasyfikacji stałych paliw wtórnych oraz metodyki badawczej
dla określania ich jakości, winno wpłynąć na powszechniejszą obecność na
rynku tych nośników energii, a także
ułatwić międzynarodowy obrót tym towarem. Nowy system klasyfikacji i jakości stałych paliw wtórnych pozwoli na
wyeliminowanie zagrożeń środowiskowych związanych z niekontrolowanym
obrotem i energetycznym wykorzystaniem części odpadów. Należy podkreślić, że stanowi on pierwszy krok na
drodze przekształcenia paliw otrzymywanych odpadów w pełnowartościowe produkty o dobrze zdefiniowanych
wymaganiach jakościowych. Działania
podjęte przez CEN winny doprowadzić
także do zmiany społecznego odbioru
dla procesów produkcji energii i ciepła
z przekształconych odpadów. Trzeba
jednocześnie powiedzieć, że system
opracowany przez CEN formalnie dopiero zaczyna funkcjonować. Dopiero
po jego praktycznym zweryfikowaniu
możliwe będzie dokonanie oceny, czy
spełnił on oczekiwania zarówno wytwórców stałych paliw wtórnych, jak
i ich finalnych użytkowników.
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O D P A D Y
KOMUNALNE
– nowe rozwiązanie starych problemów

N

owoczesne społeczeństwo produkuje ogromne
ilości różnego rodzaju odpadów, które mogą
być użyte do produkcji energii. Odpady można
składować na konwencjonalnych wysypiskach,
kompostować, segregować i poddawać procesowi
recyklingu. Jednak można z nich także wytwarzać
energię elektryczną i cieplną wykorzystując paliwo,
które w innym przypadku zostałoby zmarnowane.

Zeszłoroczne doświadczenia południowych Włoch
wskazują, jak istotne dla społeczności lokalnych
jest rozwiązanie problemu związanego z wywozem,
składowaniem odpadów oraz z późniejszą
rekultywacją terenów dawnych wysypisk. Z pewnością
jeszcze parę lat temu nikt z mieszkańców Neapolu
nie przypuszczał, że niewydolny system zarządzania
odpadami komunalnymi może doprowadzić do
niepokojów społecznych.

 Doświadczenia Fortum
Fortum posiada olbrzymie doświadczenie w wykorzystaniu odpadów do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a Sztokholm jest na to doskonałym przykładem. Znaczna część energii
dostarczanej mieszkańcom miasta jest
produkowana w elektrociepłowniach
należących do Grupy Fortum z odpadów komunalnych i przemysłowych.
Pozwala to nie tylko produkować energię, ale również przyczynia się do skutecznego zarządzania gospodarką
odpadami.
Początki sieci ciepłowniczej w Sztokholmie datuje się na połowę ubiegłego
wieku. Stolica Szwecji posiada jeden
z największych systemów ciepłowniczych w Europie. Za jego pomocą dystrybuje ciepło sieciowe na potrzeby
ogrzewania i klimatyzacji. Jej wprowadzenie znacząco zredukowało emisję
CO2, SO2 oraz NOx. Znacząco wpły-
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 Produkcja energii

elektrycznej i cieplnej

Elektrociepłownia Högdalen produkuje energię elektryczną i cieplną z odpadów od ponad 30 lat. Każdego roku
zakład utylizuje około 700 000 t różnorodnych odpadów, gdzie 500 000 t stanowią odpady komunalne, a 200 000 t
wyselekcjonowane odpady przemysłowe, które zostają wykorzystane do
produkcji 450 GWh energii elektrycznej
i 1700 GWh ciepła. Ta ilość odpowiada
200 000 t oleju opałowego.
Od 1979 r. sukcesywnie powiększano możliwości produkcyjne zakładu. W 1980 r. istniejącą instalację
wzbogacił kocioł produkujący energię elektryczną. W 1986 r. i 1999 r.
w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na ciepło sieciowe zainstalowano trzeci kocioł opalany
odpadami komunalnymi. W 1999 r.
dołączono dodatkowy kocioł, spalający odpady przemysłowe, a od 2005 r.
pracuje czwarty kocioł także przeznaczony do spalania odpadów komunalnych. Z powodu zróżnicowanej
wartości opałowej tego paliwa, został
zainstalowany akumulator ciepła.

 Proces produkcji energii
Proces produkcji energii ma na celu
uzyskanie jak największej sprawności,
przy jak najmniejszej emisji szkodliwych gazów. Gazy spalinowe z kotła
wędrują do wymiennika ciepła, następnie przechodzą przez pierwszy etap
oczyszczania w filtrze elektrycznym i
kierowane są do drugiego wymiennika. Po tym etapie gazy spalinowe są
oczyszczane w instalacji odsiarcza-

Zobowiązania akcesyjne
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nia spalin metodą mokrą i kierowane
do kondensera pompy ciepła, która
wychwytuje pozostałą część energii.
Efektywność energetyczna takiego
układu jest bliska 100%.

”

Produkcja energii
z odpadów
komunalnych
i przemysłowych
jest niewątpliwie
bardzo
obiecującym
obszarem dla
Fortum w Polsce

W 2007 r. 1,6 TWh energii produkowanej przez Fortum pochodziło
z odpadów, co odpowiada 5% zużyciu paliw w koncernie (bez paliw nuklearnych).

 Plany na przyszłość
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Fortum w Sztokholmie
rozpocznie wkrótce budowę nowej elektrociepłowni, także opalanej odpadami.
Nowy zakład ma rozpocząć produkcję
na przełomie lat 2010-2011. Wartość
inwestycji to ok. 110 mln euro. Nowy
zakład będzie przetwarzał 240 tys. t odpadów rocznie. To tyle odpadów, ile rocznie produkują wszystkie gospodarstwa
domowe w Sztokholmie. Obiekt osiągnie moc ok. 57 MWth oraz 20 MWe,
odpowiadającą zapotrzebowaniu energetycznemu średniej wielkości miasta.

W Polsce oraz nowych krajach EU
instalacje typu waste-to-energy nie są
jeszcze postrzegane jako element systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
Aby zostały wypełnione zobowiązania akcesyjne w zakresie redukcji
odpadów ulegających biodegradacji
oraz odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych zapisanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, niezbędne są spalarnie lub
inne instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Na szczęście na ten
cel przeznaczono spore fundusze z UE.
Niepowtarzalną szansę wsparcia budowy spalarni odpadów, w tym także
obiektów typu waste-to-energy, stanowią środki finansowe zarezerwowane w ramach unijnego programu
„Infrastruktura i Środowisko”. Ten system wsparcia uzupełnia decyzja Rady Ministrów, która 3 stycznia 2007 r.
przyjęła „Indykatywny wykaz dużych
projektów w zakresie gospodarki odpadami”. Wykaz zawiera listę spalarni
odpadów przewidzianych do budowy
w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”. Na liście
znalazły się projekty budowy spalarni
m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie,
Gdańsku i Poznaniu.
Łączny, planowany koszt budowy
wszystkich spalarni i innych zakładów
termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych to 1079 mln euro,
co stanowi 73% z 1485 mln euro przeznaczonych na wszystkie duże projekty
w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady biodegradowalne to także
paliwo dla zakładów energetycznych,
dzięki którym będą one mogły uzyskiwać tzw. zielone certyfikaty pochodzenia energii. Pomoże to w osiągnięciu
przez Polskę celu na 2020 r. w zakresie produkcji energii z OZE.
W chwili obecnej udział spalarni
w krajowym systemie zagospodarowania odpadów, wynoszący 0,4%, oscyluje na granicy błędu statystycznego.


Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

nęło to na jakość powietrza w stolicy
Szwecji. Wcześniej gazy spalinowe z domowych, przemysłowych oraz komunalnych kotłów były powodem znacznego
zanieczyszczenia powietrza. Fortum zaspokaja potrzeby Sztokholmu na energię cieplną w około 75%. Około 75%
produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
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Finansowanie

zakładów termicznego przekształcania odpadów

W

stępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się stosować acquis
communautaire (prawo wspólnotowe). Zobowiązanie to dotyczyło i dotyczy
także ochrony środowiska, w tym również gospodarki odpadami. W rezultacie
dostosowanie do standardów unijnych jest istotnym i niełatwym wyzwaniem
dla władz polskich nie tylko szczebla rządowego, ale przede wszystkim dla
samorządu. Systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce nie można
zaliczyć do najbardziej nowoczesnych, a wręcz przeciwnie.
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych, tzw. spalarnie.

 Instalacje termicznego
Fot. NE

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Adam Żołnowski, wicedyrektor Działu Usług Doradczych, PricewaterhouseCoopers

D

ominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich
składowanie (96%). Zaledwie 4% odpadów jest odzyskiwanych lub poddawanych procesom przerobu. Co gorsza, duża część składowisk odpadów
komunalnych nie spełnia standardów
unijnych, przez co, zgodnie z Traktatem
akcesyjnym do UE, będzie musiała być
zamknięta. Jednocześnie za niedotrzymywanie standardów unijnych na Polskę
mogą zostać nałożone kary finansowe.
Przebudowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
jest zatem konieczna. Jej nieodzownym elementem będą, szczególnie
w aglomeracjach miejskich, instalacje

przekształcania
odpadów w Polsce

Doświadczenia Polski w obszarze
budowy i eksploatacji spalarni są niewielkie. Jednoczenie wymogi w zakresie ochrony środowiska wymagają, by
powstało w Polsce około 10-12 takich
instalacji. Szacuje się, że każda z nich
powinna mieć przepustowość około
200 tys. Mg/ rok, a koszt wybudowania
takiej instalacji to około 150 mln euro.
Ze względu na wysokie koszty budowy tych instalacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło starania, by
realizacja projektów zakładów termicznego przekształcania odpadów została
wsparta środkami z UE. W ten sposób
na tzw. liście indykatywnej znalazły się
spalarnie. Oznacza to, że gminy realizujące projekty „spalarniane” mogą liczyć na dofinansowanie tych projektów

w UE. Co prawda na liście wskazano,
na jakie maksymalne wsparcie mogą
liczyć beneficjenci, jednak ze względu
na brak pełnej jasności co do tego czy
projekty podlegają regulacjom z zakresu pomocy publicznej, rzeczywiste dofinansowanie może być niższe.
Prowadzi to do skomplikowania
i tak niełatwego do realizacji projektu.
Przede wszystkim zaś powoduje niepewność, co do możliwości jego sfinansowania. Nie można zapominać,
że do końca roku 2015 zgodnie z Listą
Indykatywną ma powstać 12 tego typu
instalacji. Pojawia się wiec pytanie: czy
gminy będą w stanie w obecnej sytuacji gospodarczej i w związku z kryzysem finansowym pozyskać partnerów
finansowych do współpracy?

 Finansowanie spalarni
Jest wiele sposobów finansowania
inwestycji jednostek sektora finansów
publicznych, które można zastosować
przy budowie spalarni. Jeśli istnieje

możliwość zastosowania instrumentów dłużnych obciążających rachunek
długu publicznego, można posłużyć się
kredytami, obligacjami, certyfikatami
depozytowymi. Jeśli jednak dana gmina zbliża się do granic swoich możliwości w zakresie długu można skorzystać
z metod finansowania niewpływających
na poziom zadłużenia sektora publicznego (off-balance sheet).

 Finansowanie

off-balance sheet

Z punktu widzenia przepisów krajowych, efekt pozabilansowy można osiągnąć, gdy podmiotem odpowiedzialnym
finansowo za realizację inwestycji w spalarnię będzie jednostka spoza sektora
finansów publicznych. Do kategorii jednostek sektora finansów publicznych nie
należą np. spółki prawa handlowego, tj.
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działające na podstawie kodeksu spółek handlowych. Ważne
jest to, że do tej grupy należą wszystkie
Tab. 1. Lista indykatywna (listopad 2008)
Beneficjent

Szacunkowy
koszt projektu

Możliwa
maksymalna
wysokość
wsparcia

Łódź

660,00

363,00

Kraków

536,55

295,10

Warszawa

533,42

293,38

Białystok

407,21

243,29

Trójmiasto

539,03

296,46

Śląsk
(Ruda Śląska)

539,03

296,46

Śląsk
(Katowice)

539,03

296,46

Poznań

640,00

352,00

Szczecin

300,00

255,00

Toruń +
Bydgoszcz

400,00

340,00

Koszalin

280,00

211,00

Olsztyn

517,64

305,41

Źródło: MRR

podmioty mające w/w formę prawną
niezależnie od ich struktury właścicielskiej, tj. od tego czy udziałowcami są
np. samorządy.
Jeśli zatem gmina będzie chciała realizować budowę spalarni samodzielnie
i w sposób pozabilansowy, może powołać do tego celu spółkę tzw. specjalnego
przeznaczenia, która będzie realizowała
projekt (Project finance). Dla uzyskania
finansowania z UE oraz z instytucji finansowych będzie jednak istotne czy spółka ta gwarantuje prawidłowe wykonanie
zadania i czy posiada wystarczające zabezpieczenia. Podstawowe znaczenie
ma tu określenie strumienia przychodów
generowanych przez spalarnię. Istotny jest też okres finansowania, o który
ubiega się gmina. W dzisiejszej sytuacji,
związanej z kryzysem finansowym, trudno będzie znaleźć finansowanie komercyjne na okres dłuższy niż 10 lat.
Zatem wymogi finansującego inwestycje, będą w dużym stopniu wpływały na możliwość wykonania inwestycji
i sposób jej realizacji. Jeśli wymogi w zakresie zabezpieczenia będą wymagały
gwarancji ze strony sektora publicznego,
finansowanie przez spółkę specjalnego
przeznaczenia może nie zostać potraktowane, jako pozabilansowe.

na wybudowanie spalarni bez konieczności inwestowania własnych środków
gminy. Możliwe jest też wykorzystanie
środków z UE.
W modelu koncesyjnym w drodze
przetargu dokonuje się wyboru koncesjonariusza, który zobowiązuje się do
zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz pełnienia funkcji operatora
spalarni. Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest prawo do eksploatacji obiektu
i prawo do pobierania opłat za usługę
świadczoną w spalarni, przez określony
czas, zazwyczaj 25-30 lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gmina wchodzi w porozumienie z firmą specjalizującą się
w procesach termicznego przekształcania odpadów, nie zwiększając swojego zadłużenia. Bardzo ważne jest także
to, że gmina nie ponosi ryzyka operacyjnego związanego z funkcjonowaniem
spalarni, bowiem spoczywa ono na wyspecjalizowanym podmiocie. Poprzez takie rozwiązanie i dzięki funduszom z UE
gmina ma też możliwość zmniejszenia
obciążeń finansowych swoich mieszkańców, które są nieuchronnie związane procesem dostosowania wymogów
prawnych wymaganych przez UE.

 Emisja obligacji

Reasumując, wybudowanie 12 zakładów termicznego przekształcania
odpadów w Polsce, do roku 2015 jest
zadaniem niezmiernie trudnym. To w jakim mieście powstaną spalarnie i czy
będą finansowane przy udziale środków unijnych, w dużej mierze zależy od
sytuacji finansowej beneficjentów i ich
umiejętności pozyskania finansowania.
Pamiętać należy o tym, że wymogi UE
będą musiały być spełnione. Pytanie
tylko czy dostosowanie polskiego systemu nastąpi przy wykorzystaniu środków unijnych, co może mieć miejsce
przy sprawnym działaniu władz, czy też
nie. W tym drugim przypadku i w najgorszym wariancie środki będą musiały
zostać zwrócone do Komisji Europejskiej, a za kary oraz wybudowanie spalarni zapłacą wszyscy mieszkańcy.


przychodowych

Innym sposobem finansowania projektu spalarni może być emisja obligacji przychodowych. Dla emisji obligacji
przychodowych kluczowe znaczenie
ma precyzyjne określenie parametrów
finansowych inwestycji realizowanej ze
środków uzyskanych z emisji, a także
oznaczenie majątku zabezpieczającego
zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy. Emitent obligacji przychodowych
powinien posiadać też rating wykonany
przez renomowaną agencję ratingową.

 Model koncesji
W przypadku inwestycji w spalarnie,
ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie modelu koncesji. Pozwala ona

Wnioski
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Odpady

źródłem energii dla przemysłu

W

miejscowości Stassfurt – położonej w Saksonii-Anhalt w Niemczech
Wschodnich, przedsiębiorstwo REMONDIS zainwestowało 150 mln euro
w budowę nowoczesnej instalacji do termicznego przetwarzania odpadów.
Uruchomiony w maju 2008 r. obiekt o nazwie EVZA ma wydajność do
380 000 t odpadów komunalnych i przemysłowych rocznie. Dzięki inwestycji
REMONDIS w Stassfurt powstało 60 nowych miejsc pracy.

Fot. Remondis

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Marek Pływaczyk, Marketing i Komunikacja REMONDIS Sp. z o.o.

Instalacja REMONDIS EVZA w Stassfurt to doskonały przykład synergii gospodarki recyklingowej z innymi
gałęziami przemysłu. Produkowana z odpadów energia i para procesowa dostarczana jest do sąsiadujących
zakładów Sodawerk Staßfurt należących do polskiej Grupy CIECH
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W uroczystościach w Stassfurcie uczestniczyli m.in.: dr Marek Prawda
– ambasador RP w RFN, dr Reiner Haseloff – minister gospodarki i pracy kraju
związkowego Saksonia Anhalt, Karl-Heinz Florenz – członek Parlamentu Europejskiego
oraz Norbert Rethmann – przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy RETHMANN, do
której należy REMONDIS – spółka-matka EVZA.

Należąca do REMONDIS spółka
EVZA (skrót od Energie- und Verwertungszentrale GmbH, Anhalt – w tłumaczeniu centrala odzysku i energii) jest
właścicielem i operatorem nowoczesnego obiektu w miejscowości Stassfurt.
Energia uwalniana podczas procesu spalania odpadów w EVZA przekazywana jest głównie do położonych
w pobliżu zakładów produkcji sody kalcynowanej Sodawerk Stassfurt. Należąca do polskiej Grupy Ciech fabryka
wykorzystuje otrzymywaną energię
elektryczną oraz parę procesową do
wytwarzania sody ciężkiej i lekkiej, która
znajduje dalsze zastosowanie w przemyśle szklarskim, chemicznym oraz do
produkcji środków piorących. Dzięki
takiemu wykorzystaniu energii można powiedzieć, że działanie instalacji
EVZA przyczynia się bezpośrednio do
oszczędzania paliw kopalnych, takich
jak ropa naftowa i gaz ziemny, które
byłyby konieczne do produkcji energii
na potrzeby fabryki sody. Tym samym
jej działanie prowadzi do ograniczenia
emisji dwutlenku węgla.
Budowę obiektu rozpoczęto w marcu 2006 r., a już w grudniu 2007 r. miały
miejsce pierwsze próbne rozruchy in-

Fot. Remondis

 Perfekcyjna synergia

We wspólnych Dniach Otwartych EVZA i Zakładów Sody udział wzięło prawie
15 000 osób. Dla większości zwiedzających instalację EVZA momentem szczególnym
była możliwość spojrzenia wprost w płomienie pieca.

stalacji. Całość inwestycji pochłonęła
łącznie 15000 m3 betonu oraz 3000 t
stali. Uroczyste otwarcie instalacji EVZA
połączone wraz z uruchomieniem nowej linii do produkcji sody ciężkiej odbyło się w maju 2008 r. w obecności
ministra gospodarki i pracy SaksoniiAnhalt, dr. Reinera Hasekoff i ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej, dr. Marka
Prawdy oraz licznych gości z różnych

sektorów gospodarki, polityków i władz
samorządowych.
Obecni podczas oficjalnego otwarcia przedstawiciele firm wskazywali na
możliwość ścisłej kooperacji. Energia
i ciepło z odpadów, które są dostarczane
bezpośrednio do miejscowych zakładów
i wykorzystywane do produkcji cennych
surowców, to nic innego jak wdrożenie
perfekcyjnej synergii recyklingowej.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

ostatnich latach wyraźnie zauważalna jest zmiana w podejściu do nowoczesnych instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
Nie traktuje się już tych obiektów jedynie jako miejsc do utylizacji odpadów, ale przede wszystkim jako miejsca, gdzie z odpadów produkowana
jest energia. Energia, która jest bardziej przyjazna środowisku, niż ta pochodząca z węgla brunatnego czy kamiennego. Wynika to choćby z faktu,
że jej produkcja jest obwarowana dużo bardziej rygorystycznymi normami
emisyjnymi, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych elektrowni. Co
więcej, wykorzystywanie odpadów do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej
w tak nowoczesnych instalacjach jak
EVZA, chroni zasoby naturalne.

Fot. Remondis

W
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dzięki najnowszej
technice

EVZA wyposażona jest w dwie linie
spalania, działające w oparciu o sprawdzoną metodę spalania rusztowego.
Znaczny rozwój tej technologii w ostatnich latach oraz wzrost jej dostępności
spowodował, że instalacje wykorzystujące paleniska rusztowe wykazują się
wysoką niezawodnością.
Wydajność całego obiektu to
380 000 t odpadów komunalnych
i przemysłowych rocznie. Do spalania
przyjmowane są odpady o wartości
opałowej od 8000 do 15000 kJ/kg.
Zastosowana technologia pozwala
osiągać aż 80% skuteczność przetworzenia energii zawartej w odpadach na
energię elektryczną i ciepło. W przeciągu roku instalacja może produkować z odpadów łącznie 165 000 MWh
energii elektrycznej oraz 360 000 MWh
energii cieplnej w postaci pary.
Istotnymi elementami wydajnego
funkcjonowania każdej instalacji termicznego przetwarzania odpadów jest
gwarancja dostaw wystarczającej ilo-

Tab. 1. Dane techniczne należącej do REMONDIS instalacji EVZA w Stassfurt
operator/właściciel

EVZA Energie – und Verwertungszentrale GmbH,
Anhalt, Butterwecker Weg 6
39418 Staßfurt
www.evza.de

rodzaje przyjmowanych odpadów

odpady o wartości opałowej od 8.000 do 15.000 kJ/kg

wydajność

do 22,5 Mg/h na 1 linię spalania

ilość linii spalania

2

rodzaj paleniska

ruszt posuwisto-zwrotny

ilość i parametry wytwarzanej pary

124 Mg/h, ciśnienie 40 bar, temperatura 400 °C

produkcja energii elektrycznej

od 0 do 165.000 MWhe/rok

produkcja energii cieplnej – pary
procesowej

od 0 do 365.000 MWhth/rok

spaliny

2 x 106.000 m3/hN,tr

oczyszczanie spalin

redukcja niekatalityczna tlenków azotu (metoda SNCR), oczyszczanie
spalin metodą półsuchą, instalacja odpylająca i filtry workowe

ści wsadu oraz możliwości sprzedaży
uzyskanej energii. W Stassfurt odpady mogą być dostarczane zarówno
transportem drogowym, jak i kolejowym. Dzięki długoterminowej umowie
o współpracy z sąsiadującymi zakła-

dami produkcji sody, instalacja EVZA
ma zagwarantowany odbiór produkowanej energii i pary, co tym samym zabezpiecza ekonomiczną opłacalność
inwestycji.


Dobre rozwiązania logistyczne to istotny element
funkcjonowania nowoczesnej instalacji termicznego
przetwarzania odpadów. W Stassfurt odpady mogą
być dostarczane zarówno w oparciu o transport
kołowy, jak i kolejowy.

Fot. Remondis+
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Czy spalarnie odpadów mogą
pełnić rolę rozproszonych źródeł
energii – zarówno elektrycznej, jak
i cieplnej?
Tak, spalarnie odpadów mogą jak
najbardziej pełnić taką rolę, co na pewno jest korzystne ze względu na wielkość potencjalnych nakładów, jakie
trzeba ponieść na utrzymanie, rozwój
sieci oraz przesył. Na pewno można
powiedzieć, że spalarnie mieszczą się
w kategorii rozproszonych źródeł energii.
Inną kwestią jest to, czy w dzisiejszych
warunkach ekonomicznych spalanie
odpadów jest efektywną metodą uzyskania energii. Dzisiaj odpowiedź brzmi
nie, gdyż są inne tańsze źródła, a nasze
działania muszą być efektywne.
Czy to oznacza, że nie można tych
działań zbilansować tak, aby jednak były one efektywne?
Jestem przekonany, że w miarę
upływu czasu i postępu technologii róż-

nica kosztowa pomiędzy spalaniem odpadów a uzyskaniem energii z innych
źródeł będzie się zacierać. Być może
odpowiednio ukształtowany system
wsparcia (z tytułu utylizacji odpadów),
coś w rodzaju certyfikatów pochodzenia, zniweluje tę różnicę.
Musimy pamiętać, że spalanie odpadów oznacza likwidację wysypisk. Może gdyby uwzględnić korzyści z tego tytułu, okazałoby się,
że to się jednak opłaca?
Gdyby nie skupiać się tylko na efektywności spalania odpadów, a faktycznie zastosować rachunek ciągniony,
uwzględniający niwelację kosztów związanych z prowadzeniem wysypisk odpadów, biorąc pod uwagę cenę gruntów,
przygotowanie i eksploatację wysypisk,
może się okazać, że spalanie jest faktycznie uzasadnione ekonomicznie.
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak
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Czy spalanie odpadów

JEST EFEKTYWNE?

Rozmowa z Mirosławem Bielińskim, prezesem zarządu ENERGA S.A.
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Zawsze

w czołówce

suwnica Demag
dla pierwszej na świecie spalarni odpadów
działającej przez 24 godz. na dobę

P

rzekształcenie dwóch suwnic
obsługujących odpady na całkowicie
zautomatyzowane systemy suwnicowe
było pierwszym rozwiązaniem typu 24/7
– oznaczającym pracę przez 24 godziny
na dobę, przez 7 dni w tygodniu –
wdrożonym przez firmę Demag Cranes
& Components w Kopenhadze w Danii.
Wykorzystanie sterowanego skanerem
systemu pomiaru wysokości umożliwiło
znaczący wzrost wydajności.

Fot. Demag
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O Amagerforbraending
Amagerforbraending jest firmą działającą w sektorze przetwarzania odpadów. Firma jest własnością pięciu miast, w tym południowej części
Kopenhagi. Firma odpowiada również za system grzewczy w regionie,
dzięki czemu utylizacją odpadów i dostarczaniem energii cieplnej zajmuje się ten sam dostawca.

Centrum sterowania spalarni odpadów na parterze zakładu
Amagerforbraending

Na obsługiwanym obszarze zamieszkuje pół miliona ludzi. W tym sektorze Amagerforbraending każdego roku odbiera 430 000 t odpadów,
które lądują w piecach spalarni odpadów i są wykorzystywane do produkcji energii dla całego regionu. We współpracy z pobliską elektrownią
wytwarzany jest prąd dla 70 000 domów, zaś w zimie system centralnego ogrzewania dostarcza ciepło do 75 000 domów. W miesiącach
letnich, kiedy stacje zasilania w obszarze miasta są wyłączone, Amagerforbraending dostarcza centralne ogrzewanie dla całej Kopenhagi
i otaczających ją obszarów. W Danii od początku lat 90., wszystkie zakłady spalania odpadów muszą działać jako zintegrowane wytwórnie
ciepła i energii.
120 ze 175 pracowników Amagerforbraending jest zatrudnionych w spalarni odpadów. Zajmują się oni obsługą czterech pieców, które w zeszłym
roku pracowały w cyklu ciągłym przez 29 000 godz. Kolejne 50 osób pracuje w jedenastu punktach zbiorczych na południu miasta.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

magerforbraending jest jednym
z pionierów jeśli chodzi o spalanie
odpadów w Danii. Początki zakładu
sięgają 1970 r. Pierwsze, zainstalowane wówczas suwnice zostały dostarczone przez firmę Thomas Smid, którą później przejął Demag. Potrzeba
przetwarzania coraz większej ilości
odpadów doprowadziła do wymiany
obu suwnic w 2002 r. Najważniejszym
wymaganiem firmy była wyższa wydajność. Odpowiedzią Demaga na to
zapotrzebowanie były dwie suwnice
dwudźwigarowe. Podstawowe dane
techniczne dostarczonych suwnic jest
następująca: udźwig 16 t przy rozpiętości 29,5 m, prędkość jazdy suwnicy 90 m/min, prędkość wciągnika do
80 m/min. Odpady są przenoszone
za pomocą sterowanego hydraulicznie wielołupinowego chwytaka o niskich wymaganiach serwisowych.
Kolejnym wymaganiem właściciela
zakładu spalania odpadów była nieprzerwana praca bez ograniczeń podczas
fazy instalacji. Realizacja tego celu nie
wymagała otwierania dachu. Najpierw
wprowadzono suwnicę do budynku
przez duże, okrągłe okno i zainstalowano ją. Druga suwnica pomostowa
została zainstalowana po usunięciu
dwóch starych suwnic.
Od tego momentu przyjeżdżające pojazdy są kierowane za pomocą
systemu świateł i szlabanów. System
sterowania suwnicami komunikuje się
z komputerem zarządzającym składowiskiem, zapewniając, że sześć stacji
wyładunku może być uruchamianych
po opuszczeniu obszaru przez suwnicę. W ten sposób ruch suwnicy nie
jest zakłócany przez spadające odpady. Już dawniej instalacje suwnicowe
były wyposażone w automatykę, która jednak była wykorzystywana tylko
w określonych przedziałach czasowych.
Podczas dziennej zmiany dwóch operatorów suwnicy pracowało w kabinie zainstalowanej we wnęce, zaś na zmianie
nocnej proces był realizowany automatycznie pod nadzorem jednego pracownika. Właściciele uważali to rozwiązanie
za tymczasowe. Ich celem było jak naj-

Fot. Demag
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lepsze wykorzystanie wykwalifikowanego personelu na stanowiskach w firmie.
Najważniejsze założenia niezbędnej
reorganizacji:
 ciągła praca automatyczna – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 autonomiczne działanie dwóch
suwnic,
 znaczący wzrost wydajności pracy.
Zwiększona wydajność suwnic nie
była potrzebna do napełniania czterech
zbiorników większą ilością odpadów.
Wskaźnik spalania pozostał niezmieniony. Istotne było natomiast lepsze
wymieszanie odpadów w fazie wstępnej, co zapewnia jednorodny proces
spalania i utrzymanie stałej wartości
podgrzewania. W tym celu suwnice
przenoszą nowo dostarczone odpady
z miejsc wyładunku i układają stosy materiału. Odpady w wyniku osypywania
mieszają się z pozostałym materiałem.
Lepsze mieszanie wymaga wykonania
większej liczby cykli pracy suwnicy.
Aby zrealizować te założenia, firma
Demag Cranes & Components po raz
pierwszy wprowadziła proces sterowany skanerem. Podczas przemieszczania się suwnicy nad powierzchnią
odpadów skanery umieszczone pod
pomostem suwnicy przez cały czas
dokonują pomiarów wysokości materiału w zbiorniku. Na podstawie tych danych oprogramowanie aktualizuje profil
wysokości odpadów znajdujących się
w zbiorniku. Podczas przejazdu suwnicy nad zbiornikiem chwytak nie musi
być podnoszony do najwyższej pozycji.
Pozycja chwytaka jest dostosowywana
do faktycznego profilu – nawet podczas
ruchu suwnicy. Oszczędność czasu
i zwiększone możliwości przeładunkowe oznaczają wyższą wydajność.
Ponieważ w każdym punkcie
zbiornika znana jest dokładana wysokość napełnienia, suwnica zmniejsza
prędkość opuszczania chwytaka na
ostatnim metrze przed zetknięciem
z powierzchnią materiału. Tym sposobem całkowicie wyeliminowano ryzyko
uszkodzeń chwytaka. Wykorzystano

Fot. Demag
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Skanery zainstalowane pod pomostami suwnicy (na zdjęciu w prawym górnym rogu)
są wykorzystywane do odczytywania konturów hałd odpadów. Automatyczny system
sterowania dostosowuje pozycję chwytaka do wysokości materiału w zbiorniku.

również opracowany przez firmę Demag system tłumienia wahań ładunku,
który pozwala na wykonywanie szybszych przejazdów bez ryzyka wywołania nadmiernych wychyleń chwytaka.
Kolejną zaletą nowego, zautomatyzowanego systemu jest zoptymalizowany system zarządzania: obie suwnice
mogą teraz pracować niezależnie i nie
muszą mieć ustawionych ograniczeń
pracy we wstępnie zdefiniowanej strefie.
Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu systemu sterowania jazdy suwnic mogą odbywać się w tym samym
czasie: od pobrania odpadów do załadowania pieców.
Suwnice są monitorowane ze sterowni na parterze budynku. Automatyczne
programy pracy suwnic są również uruchamiane z tego miejsca. Procedura startowa obsługi pieców została opracowana
tak, aby zapewnić stopniowe napełniania zsypu. W tym celu chwytak, który
może przenosić do ośmiu metrów sześciennych materiału, początkowo podnosi małe porcje po 250 kg, a następnie
stopniowo je zwiększa aż do osiągnięcia
optymalnej temperatury spalania w piecu. Komputer sterujący procesem wysyła odpowiednie sygnały określające, jak
dużo materiału suwnica ma załadować
do pieca w kolejnym cyklu.

Właściciele zakładu mają możliwość
wprowadzania innych programów automatyzacji. Służy do tego wygodny
interfejs użytkownika, z którego mogą
korzystać pracownicy sterowni już po
krótkim przeszkoleniu.
Z punktu widzenia właścicieli zakładu wszystkie cele zostały w pełni
zrealizowane. Instalację i przekazanie
do użytku poprzedziła faza planowania trwająca około 8 miesięcy. System
został przełączony na nowe oprogramowanie w bardzo krótkim czasie: instalacja została zatrzymana w sobotę
i przywrócona do działania już w pełni automatycznym trybie w następnej dobie. Było to możliwe, ponieważ
wszystkie jej funkcje można wcześniej
sprawdzić w symulacji komputerowej.
Co tydzień każda suwnica wymaga
dwóch godzin regularnych czynności
konserwacyjnych i czyszczenia.
Wprowadzenie zautomatyzowanego rozwiązania było również korzystne
dla pracowników: spośród wcześniej
zatrudnionych operatorów suwnic,
6 osób podniosło swoje kwalifikacje
i pracuje obecnie w sterowni, zaś pozostałe przesunięto do pracy w magazynie.
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dr inż. Artur Salamon, Austrian Energy & Environment

Grupa AE&E
dostawca kompletnej technologii

termicznej
utylizacji odpadów
T

ermiczna obróbka odpadów jest najlepszą metodą na
unieszkodliwianie odpadów niepodlegających recyklingowi,
ponieważ daje najwyższe ekonomiczne korzyści ich utylizacji
oraz jest najbardziej przyjazna środowisku. Odzysk energii
zawartej w odpadach czyni tę technologię kluczowym elementem
zintegrowanej polityki energetyczno-środowiskowej.

O

bok ograniczania wytwarzania
odpadów oraz ich recyklingu,
obróbka termiczna jest ostatnim nieodzownym etapem w nowoczesnym,
zrównoważonym systemie gospodarki odpadami. Oferuje maksymalną redukcję wszystkich zanieczyszczeń
i zmniejsza objętość odpadów o ponad 90%. W procesie tym prawie nie
występuje emisja zanieszyszczeń do
środowiska, a dodatkowo można odzyskać tak cenne surowce jak: żelazo,
cynk, gips, czy kwas solny.

Odzysk energii z odpadów pozwala ponadto zaoszczędzić zużycie paliw
kopalnych takich jak: węgiel, olej i gaz.
W związku z tym, że 60% energii zawartej w odpadach pochodzi ze źródeł
odnawialnych, większa część cyklu jest
neutralna ze względu na emisję CO2.
Termiczna utylizacja redukuje ponadto
obciążenie składowisk śmieci, przyczyniając się do zmniejszenia emisji metanu, który ma znacznie silniejszy wpływ
na efekt cieplarniany od dwutlenku węgla. Emisje zanieczyszczeń ze spalarni

odpadów są zwykle czterokrotnie niższe od tych z konwencjonalnych elektrowni. Koszty inwestycyjne – najniższe
wśród technologii energii odnawialnej –
również przemawiają za stosowaniem
tej technologii.

 Rozwiązania „szyte na
miarę”

Technologia termicznej utylizacji odpadów wymaga każdorazowo szczególnych rozwiązań, biorących pod uwagę

lokalne uwarunkowania i okoliczności.
Szeroki zakres naszych technologii oraz
ogromne doświadczenie umożliwiają
nam oferowanie właściwych rozwiązań
spełniających najbardziej złożone wymagania. Zintegrowane rozwiązania dla konkretnego klienta oznaczają niezawodne
gwarancje zamiast kompromisów.

 Spalanie na ruszcie –

technologia sprawdzona
i udoskonalona

Spalanie na ruszcie jest najdokładniej sprawdzoną technologią termicznej
obróbki odpadów. Proces ten znajduje
zastosowanie od ponad 70 lat i obecnie wykorzystywany jest w ponad 1000
instalacji na całym świecie.
Technologia rusztowa jest ciągle
udoskonalana i optymalizowana w celu
wypełnienia coraz ostrzejszych zmieniających się wymagań i standardów.
W chwili obecnej spalanie na ruszcie
jest najbardziej zaawansowaną technologią w sensie bezpieczeństwa ekologicznego, niezawodności, elastyczności
oraz efektywności ekonomicznej. System ten zaprojektowany do obróbki odpadów oferuje wysoką elastyczność
w zakresie stosowanych paliw. Nadaje
się do spalania zarówno nieprzetworzonych odpadów komunalnych i przemysłowych, jak również paliw będących
wynikiem ich wcześniejszej obróbki.
Sercem całego układu jest ruszt.
Odpady dozowane z zasobnika są
przenoszone ruchomym rusztem poprzez komorę spalania, gdzie ulega-

Termiczna obróbka
odpadów

Maksymalna inertyzacja oraz redukcja zanieczyszczeń i objętości odpadów

Odzysk energii

Maksymalna efektywność odzysku energii

Oczyszczanie spalin

Redukcja zanieczyszczeń, niskie emisje

Obróbka pozostałości

Usuwanie zanieczyszczeń, odzysk cennych surowców

ją spaleniu zwykle bez dodatkowego
paliwa. Powietrze pierwotne do spalania jest podawane spod rusztu bezpośrednio do paliwa, natomiast powietrze
wtórne (w niektórych rozwiązaniach
mieszane z recyrkulowanymi spalinami)
wdmuchiwane jest do komory dopalającej ponad rusztem. Żużel ze spalania
jest usuwany na końcu rusztu. W celu zapewnienia optymalnego spalania,
parametry całego procesu podlegają
ciągłej kontroli. Są nimi m.in. strumień
dozowanych odpadów, prędkość posuwu rusztu i strumień powietrza do
spalania.
Ruszt posuwisto-zwrotny charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją odporną na działanie niejednorodnych
odpadów. Wykonany jest z nieruchomych oraz hydraulicznie napędzanych
przesuwnych rzędów bloków rusztu,
które rozluźniają i transportują odpady.
Ruszt podzielony jest również wzdłużnie
na pojedyncze, indywidualnie kontrolowane strefy. W przypadku wyższych
obciążeń cieplnych podczas spalania
odpadów wstępnie obrobionych posiadających większą wartość opałową,
stosujemy bloki rusztowe chłodzone
wodą. Zapewnia to optymalne wypalenie i długą żywotność rusztu.

Sprawdzona koncepcja naszego
rusztu posiada następujące cechy:
 zastosowanie do odpadów surowych i przetworzonych (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych),
 wytrzymała i niezawodna konstrukcja,
 optymalne spalanie dla maksymalnego wypalenia i redukcji zanieczyszczeń,
 wysoka efektywność odzysku
energii,
 precyzyjna kontrola bezpiecznej
i ekonomicznej pracy,
 duże pole doświadczeń uzyskanych z kilkuset zrealizowanych
projektów.
Zasadnicze dane techniczne:
 paliwo: odpady przetworzone i nie-

przetworzone,
 zakres wart. opałowej: 6-18 MJ/kg,
 moc cieplna: 16-100 MW na jed-

ną linię.

Rys. 2. Widok rusztu

Rys. 1. Schemat typowej linii termicznej utylizacji odpadów

Grupa AE&E oferuje ruszty posuwisto-zwrotne projektowane przez firmy
Von Roll Inova, AE&E Inova i AE&E Lentjes. Nasi inżynierowie w sposób ciągły
wymieniają się doświadczeniami z projektów, gdzie zastosowano różne typy tych
rusztów. W efekcie tego każda nowa instalacja zyskuje z know-how całej grupy
AE&E. Posiadając ponad 500 wykona-
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nych instalacji będących dziś w eksploatacji, grupa AE&E stała się światowym
liderem w spalaniu odpadów na ruszcie.
Nasi klienci zyskują teraz dzięki możliwości otrzymania najszerszego na rynku
know-how z jednego źródła.

 Odzysk energii
z odpadów

Odzysk energii zawartej w odpadach jest kluczowym aspektem termicznej obróbki odpadów i istotnym
elementem każdego zrównoważonego miksu energetycznego. Ponieważ
proces ten cechuje niska emisja zanieczyszczeń oraz „odnawialność”, przyczynia się on także do redukcji emisji
gazów cieplarnianych.

Rys. 3. Schemat rusztu z kotłem

Energia gorących spalin przetwarzana jest do postaci nagrzanej wody i/lub
pary oraz elektryczności w zależności od
potrzeb i lokalizacji klienta. W zależności
od sposobu odzysku ciepła ze spalin,
gospodarstwa domowe lub przemysł
mogą odzyskać od 60 do 100% (kondensacja spalin) energii zawartej pierwotnie w odpadach jakie wyprodukowali.
Jeden kilogram odpadów zawiera ok.
10 MJ energii, co wystarcza do zasilania
12 W energooszczędnej żarówki przez
75 godzin. Niezależnie czy spalarnia odpadów będzie produkować energię elektryczną i/lub ciepło dla mieszkańców, czy
dla zakładu przemysłowego, będzie to
robić w sposób niezawodny, ekonomiczny oraz bezpieczny dla środowiska.

Kocioł zlokalizowany za komorą
spalania odbiera ciepło od gorących
spalin i zamienia na ciepłą wodę lub
parę. Oferowane przez nas poziome
i pionowe wytwornice pary charakteryzują się dużą odpornością na powstawanie osadów i korozję, co daje
wysoką wydajność i długą żywotność
jednostek. Jednoczesne wytwarzanie
ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, daje najwyższą efektywność
wykorzystania potencjału energetycznego odpadów.

 Oczyszczanie spalin
Systemy oczyszczania spalin
opracowane wewnątrz grupy AE&E
usuwają wszystkie zanieczyszczenia w sposób skuteczny i niezawodny. Różne konfiguracje tych układów
projektowane na potrzeby każdego
klienta, umożliwiają osiąganie stężeń
zanieczyszczeń znacznie poniżej poziomu najbardziej surowych standardów emisyjnych na świecie.
Już w samej komorze spalania
odbywa się kontrola procesu pod kątem minimalizowania powstawania
zanieczyszczeń ze spalania odpadów.
Powstałe spaliny podlegają dalszej wielostopniowej obróbce chemicznej, aby
osiągnąć założone poziomy emisji.
Ilość instalacji oczyszczania spalin
zrealizowanych przez firmy należące
do grupy AE&E stawia nas wśród liderów światowych. Stosujemy sprawdzone i innowacyjne komponenty
układów oczyszczania spalin zawierające m. in.:
 wielostopniowy mokry skrubbing
– efektywna metoda usuwania
kwaśnych zanieczyszczeń i metali
ciężkich ze spalin. Skruber wielostopniowy oczyszcza nawet bardzo
zanieczyszczone spaliny zapewniając minimalne zużycie reagentów i niewielki strumień produktów
ubocznych,
 półsuche oczyszczanie Turbosorp®
– metoda usuwania kwaśnych zanieczyszczeń i metali ciężkich,
a także dioksyn i furanów, wyko-

rzystująca wapno hydratyzowane
i koks. Proces jest bezściekowy
a instalacja bardzo kompaktowa,
 kwaśny węglan sodu – proces
wykorzystujący bardzo reaktywny
sorbent w sytuacjach konieczności
minimalizacji ilości produktu ubocznego. Bardzo wysoka skuteczność
oczyszczania, niezależnie od temperatury spalin, umożliwia maksymalny odzysk energiii.
 odazotowanie spalin – oferowane
do usuwania NOx w dwóch wariantach: SNCR (selektywna niekatalityczna redukcja) oraz SCR
(selektywna katalityczna redukcja).
W obu procesach wykorzystuje
się roztwór amoniaku, wtryskiwany bezpośrednio do komory spalania (SNCR) lub przed katalizatorem
(SCR). Metoda bezodpadowa.
 usuwanie dioksyn i furanów – te
wysoce szkodliwe zanieczyszczenia organiczne są prawie całkowicie
usuwane poprzez proces absorpcji
na aktywnym węglu lub koksie metalurgicznym, albo są unieszkodliwiane na katalizatorze DeNOx.

 Optymalna eksploatacja
poprzez precyzyjną
kontrolę

Nasze inteligentne systemy sterowania procesem zapewniają niezawodną automatyczną pracę całej instalacji,
optymalne spalanie oraz stałą produkcję strumienia energii, bez względu na
zmienny skład odpadów.

Przedstawicielstwo AE&E w Polsce
ul. Wincentego Pola 16
51-140 Wrocław
tel./fax: 071 326 30 63
kom.: 0603 77 10 67
asalamon@poczta.onet.pl

Gwarancja wysokiej wydajności przeładunkowej
Suwnice półautomatyczne lub automatyczna całodobowa obsługa z pomiarem wysokości przy użyciu skanera
to rozwiązania najczęściej stosowane w spalarniach odpadów. Obecność na światowych rynkach gwarantuje
wysokie kompetencje branżowe. Dzięki temu Demag oferuje kompletne rozwiązania: suwnice o optymalnej
dyspozycyjności oraz kompleksowy serwis zapewniający maksymalną wydajność przeładunkową.
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