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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.

CZYNNIK SUKCESU 
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Widząc bardzo duże zainteresowa-
nie tematem termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych w naszym 
kraju, Redakcja „Nowej Energii” przy-
gotowała kolejny dodatek tematyczny 
poświęcony temu zagadnieniu. Jego 
celem jest przedstawienie technologii 
funkcjonujących w zakładach TPOK 
i korzyści wynikających z ich funkcjo-
nowania oraz doświadczeń z już funk-
cjonujących spalarni odpadów, między 
innymi z jedynej funkcjonującej spa-
larni w kraju (Zakład Unieszkodliwia-
nia Stałych Odpadów Komunalnych 
– Warszawa).

Poznanie nowoczesnych techno-
logii, wykorzystywanych w zakładach 
TPOK, jest bez wątpienia wiedzą, któ-
ra powinna przyczynić się do większej 

akceptacji społecznej tego rodzaju in-
westycji. Zamieszczone materiały poka-
zują, że technologie termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych nie 
muszą być uciążliwymi społecznie i eko-
logicznie. Zagraniczne doświadcze-
nia polskich fi rm w realizacji tego typu 
zakładów dają przyszłym inwestorom 
możliwość zapoznania się z procesami 
inwestycyjnymi, obejmującymi wybór 
technologii, budowę oraz eksploatację 
zakładów TPOK. 

Mamy nadzieję, iż wiedza zapre-
zentowana w trzecim z kolei wydaniu 
dodatku „TPOK” pozwoli zaintereso-
wanym na poszerzenie zasobu wiado-
mości na ten temat i będzie użyteczna 
w codziennej pracy.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej, 
Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej

Procesy
Gospodarka odpadami w Polsce stanowi jeden 

z intratnych elementów działalności związanej 
z rzekomą ochroną środowiska. Same odpady 
stanowią źródło surowców i energii, możliwe do 
wykorzystania przemysłowego, ale również źródło 
niezłego dochodu szczególnie dla tych, którzy 
pod hasłem ekologii realizują procesy, za które 
płaci społeczeństwo, niejednokrotnie podwójnie, 
a wytworzone mity wspomagają wizję grożącej 
apokalipsy ekologicznej. Stępiałe ostrze gniewnych 
zzieleniałej grupy 3R nie godzi już w propagatorów 
idei spalania odpadów i pomimo przejścia w wiek 
XXI pozwala na przeniesienie technologii wieku XX 
w obecne czasy. W opracowaniu zaprezentowano 
pogląd oparty na wielu polskich technologiach 
termicznego wykorzystania odpadów wdrożonych do 
przemysłu polskiego, autora zaciekle atakowanego 
w latach minionych o propagowanie technologii 
spalania, pogląd oparty o najnowsze postanowienia 
UE, porządkującej dziedzinę gospodarki odpadami 
oraz liczne znane technologie zarówno europejskie, 
jak i amerykańskie. 

JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
spalania paliw z odpadów,
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Nowoczesna  
gospodarka 
odpadami w świetle 
znowelizowanych 
przepisów UE

Analizując procesy zagospodaro-
wania odpadów w Polsce, nie sposób 
nie odnieść się do najnowszych doku-
mentów UE, porządkujących zagadnie-
nia odpadów, a stawiających dogma-
ty o jedynie słusznej drodze opartej na 
procesach spalania odpadów niesegre-
gowanych pod znakiem zapytania. W 
tym miejscu problematycznym staje się 
wskaźnikowy plan gospodarki odpada-
mi, pokazujący jedynie pełny strumień 
odpadów bez podziału na substancje 
palne i inertne oraz podstawy realizacji 
odzysku surowcowego i recyklingu [5]. 
Przed technologiami traktującymi odpa-
dy jako źródło surowców, paliw i energii 
otwierają się nowe perspektywy. Zadufa-
nie w liczby oraz wskaźniki, skutkować 
musi totalną wojną o odpady, chyba, że 
podpisane zostanie tajne porozumienie 
rządowe o ograniczeniu rozwoju innych 
technologii. Nowo opracowana Dyrekty-
wa 2008/98/WE w punkcie 1 preambu-
ły stwierdza, że: „opierając się na wcze-
śniejszych dokumentach UE w sprawie 
odpadów, ustanawia ramy prawne do-
tyczące postępowania z odpadami we 
Wspólnocie. Defi niuje ponownie kluczo-
we pojęcia, takie jak odpady, odzysk 
i unieszkodliwianie oraz ustanawia istot-
ne wymogi, w zakresie gospodarowania 
odpadami, w szczególności obowiązki 
dla zakładu lub przedsiębiorstwa wyko-
nującego czynności związane z gospo-
darowaniem odpadami, niezbędne do 
uzyskania zezwolenia lub rejestracji oraz 
obowiązek dla państw członkowskich do 
sporządzania planów gospodarki odpa-
dami. Określa ona także główne zasa-
dy, takie jak obowiązek postępowania 
z odpadami w sposób niewywierający 
ujemnego oddziaływania na środowi-
sko lub zdrowie ludzkie, zachęcanie do 
stosowania hierarchii postępowania 
z odpadami oraz – zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci” – wymóg, aby 
koszty unieszkodliwiania odpadów były 

ponoszone przez posiadacza odpadów 
lub przez poprzednich posiadaczy, lub 
przez producentów produktów, z któ-
rych te odpady powstały”. Stosowane  
powszechnie pojęcie „unieszkodliwia-
nia” jest w jawnej sprzeczności z po-
jęciem „wykorzystania” odpadów, jako 
paliw w spalarni. Unieszkodliwianie do-
tyczyć musi substancji wymagających 
realizacji takiego procesu, w tym pro-
cesu spalania. 

Za szczególnie ważne uznać należy 
zmodyfi kowanie pojęć odzysku i uniesz-
kodliwiania, w oparciu o ich rzeczywiście 
zróżnicowane oddziaływanie na środowi-
sko, przez zastępowanie zasobów natu-
ralnych w gospodarce, uznając jednocze-
śnie potencjalne korzyści dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego wynikające z wykorzy-
stywania odpadów jako zasobu. Ponad-
to dyrektywa precyzuje wytyczne w celu 
wyjaśnienia przypadków, w których roz-
różnienie to jest trudne do zastosowania 
w praktyce lub, w których sklasyfi kowa-
nie danej czynności jako odzysku nie od-
powiada faktycznemu oddziaływaniu tej 
czynności na środowisko. 

Niektóre kategorie odpadów w myśl 
tej dyrektywy przestają być odpadami, 
na bazie ustalonych kryteriów zniesie-
nia statusu odpadu, a które zapewniają 
wysoki poziom ochrony środowiska oraz 
korzyści środowiskowe i ekonomiczne. 
W celu ustalenia końca statusu odpadu 
wystarczy przeprowadzenie prostej czyn-
ności takiej jak skontrolowanie odpadów 
w zakresie potwierdzenia, że spełniają 
ustalone kryteria. Dyrektywa ta stwierdza, 
że: „ substancje lub przedmioty, powsta-
jące w wyniku procesu produkcyjnego, 
którego podstawowym celem nie jest 
ich produkowanie, mogą być uznane za 
produkt uboczny, a nie za odpady, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

dalsze wykorzystywanie danej sub- 
stancji lub tego przedmiotu jest 
pewne,
dana substancja lub przedmiot mo- 
gą być wykorzystywane bezpośred-
nio bez jakiegokolwiek dalszego 
przetwarzania innego niż normal-
na praktyka przemysłowa,
dana substancja lub przedmiot są  

produkowane jako integralna część 
procesu produkcyjnego,
dalsze wykorzystywanie jest zgod- 
ne z prawem, tzn. dana substan-
cja lub przedmiot spełniają wszelkie 
istotne wymagania dla określonego 
zastosowania w zakresie produkt, 
ochrony środowiska i zdrowia ludz-
kiego i nie doprowadzi do ogólnych 
niekorzystnych oddziaływań na śro-
dowisko lub zdrowie ludzkie.

Szczególnie ważne w tym ostat-
nim punkcie jest posiadanie wyników 
badań, a nie nazwa nadawana przez 
urzędnika w oparciu o katalog czy in-
ne pseudodokumenty.

Niektóre określone rodzaje odpa-
dów przestają być odpadami, gdy 
zostały poddane procesowi odzysku, 
w tym recyklingu, i spełniają ścisłe kry-
teria, opracowane zgodnie z następu-
jącymi warunkami:

dana substancja lub przedmiot jest  
powszechnie stosowana do kon-
kretnych celów,
istnieje rynek takich substancji lub  
przedmiotów, bądź popyt na nie,
dana substancja lub przedmiot  
spełniają wymagania techniczne 
dla konkretnych celów oraz wyma-
gania obowiązujących przepisów 
i norm mających zastosowanie do 
produktów, 
zastosowanie danej substancji lub  
przedmiotu nie prowadzi do ogól-
nych niekorzystnych skutków dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego.

Szczególnego znaczenia nabiera-
ją tu produkty przetwarzania odpadów 
przekształcanych w paliwa (nie mylić 
z BRAM, czy RDF stanowiącymi jedy-
nie substancję palną odpadów o nie-
określonych właściwościach). 

Dyrektywa 98 ustanawia hierarchię 
postępowania z odpadami, ustanawiając 
kolejność priorytetów tego, co stanowi 
najlepsze - z punktu widzenia środowiska 
- całościowe rozwiązanie. Odstępstwo od 
takiej hierarchii może być możliwe w przy-
padku określonych strumieni odpadów, 
jeżeli jest to uzasadnione między innymi 
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wykonalnością techniczną, opłacalnością 
ekonomiczną i ochroną środowiska.

 
Priorytety w gospodarce  
odpadami

 Podstawowymi priorytetami w prze-
pisach prawa i polityce, dotyczącymi za-
pobiegania powstawaniu odpadów oraz 
gospodarowania nimi są:

zapobieganie, 
przygotowywanie do ponownego  
użycia,
recykling, 
inne metody odzysku, np. odzysk  
energii, 
unieszkodliwianie. 

Na jakiej podstawie opiera się zało-
żenie o rosnącej i mającej rosnąć liczbie 
odpadów w Polsce, jeśli podstawowe 
trzy pierwsze priorytety mają być reali-
zowane i do tego celu istnieją techni-
ki i technologie. Chyba, że z góry od-
rzucimy założenie o konieczności za-
pobiegania, ponownego użycia, czy 
też recyklingu. Nowa zmodyfi kowana, 
w duchu dyrektywy 98, Ustawa o od-
padach powinna jednoznacznie okre-
ślić cele i priorytety, a także korzyści dla 
fi rm realizujących pierwsze trzy z nich. 
Dane te winny znaleźć odzwierciedle-
nie w regionalnych, realnych planach 
gospodarki odpadami.

Procesy termiczne, a szczególnie 
procesy spalania niesortowanych od-
padów, lansowane obecnie w Polsce, 
różnymi decyzjami, sklasyfi kowano do-
piero na czwartym miejscu, o ile uznać, 
że jest to proces odzysku. Traktując 
odpady jako źródło surowców i ener-
gii, idea budowy obiektów opartych na 
przestarzałych technologiach tamtego 
wieku jest nieekonomiczna i kłóci się 
z wymogami dyrektywy 98 [2].

Zakłady  
Zagospodarowania 
Odpadów, jako elementy 
realizacji priorytetów UE

Dla realnego działania w sekto-
rze gospodarki odpadami i realizacji 

dwu istotnych dyrektyw UE (1999/31 
i 2008/98) znaczenia nabierają Zakła-
dy Zagospodarowania Odpadów (ZZO, 
ZGO, itd.) wyposażone w technologie 
gwarantujące realizację większości cy-
towanych priorytetów. Efektem działa-
nia takich zakładów, poza innymi pro-
duktami, winno być paliwo możliwe 
do wykorzystania w procesach prze-
mysłowych jako równoprawne paliwo 
odnawialne stosowane w procesach 
spalania lub współspalania. Procesy 
tworzenia tych paliw, biegnące według 
określonych receptur, uznać należy za 
procesy formowania paliw, podczas 
gdy paliwa formowane to substancje 
palne utworzone na bazie paliw natu-
ralnych, sztucznych, substancji palnej 
różnego pochodzenia w tym biologicz-
nej pochodzenia roślinnego i zwierzę-
cego, produktów przetwarzania odpa-
dów zarówno komunalnych, przemysło-
wych, odpadów medycznych i innych 
w tym niebezpiecznych, uzyskiwane 
na drodze formowania mechaniczne-
go, chemicznego, biologicznego, a tak-
że wszystkich dostępnych środków 
i technologii.

Ta grupa paliw należy niewątpliwie 
do grupy paliw odnawialnych, a po-
nadto spełnia kryteria kwalifi kujące ją 
do biomasy i jej wykorzystanie winno 
być opatrzone stosownym certyfi katem 
energetycznym. Ważne jest, że spełnia-
jąc wymogi art. 5 dyrektywy 2008/98:

paliwa nie są odpadami i nie od- 
noszą się do nich defi nicje odpa-
dów,
posiadają określoną strukturę i wła- 
ściwości fi zyczne,
substancje wchodzące w skład pa- 
liw posiadają określone właściwo-
ści chemiczne i skład,
znane jest zachowanie się substan- 
cji palnej w warunkach spalania i jej 
właściwości emisyjne,
określone jest zastosowanie dane- 
go paliwa w warunkach przemysło-
wych (rodzaj paleniska, warunki 
spalania itp.),
paliwo posiada nazwę i atest (cer- 
tyfi kat) osoby lub instytucji posiada-
jącej wiedzę i uprawnienia do jego 

sporządzenia i biorącej na siebie 
odpowiedzialność za ewentualne 
skutki,
wartość ekonomiczna paliwa wyni- 
ka z uzgodnień pomiędzy dostaw-
cą i odbiorcą oraz podlega prawom 
rynku.

Zakłady ZZO spełniać muszą jesz-
cze rolę wychodzącą naprzeciw dyrek-
tywie 1999/31 o składowaniu, bowiem 
swoją działalnością mogą gwarantować 
dotrzymanie przepisu o udziale sub-
stancji organicznej w składowanych 
produktach resztkowych. Dotrzymanie 
warunków realizacji obu dyrektyw zmie-
nia pogląd na zasobność składowisk 
i wysypisk w gaz, a tym samym obala 
cel instalowania tam instalacji spalania 
gazu. Program budowy składowisk no-
wej generacji opartych na realizacji dy-
rektywy 1999/31 i rekultywacji czynnej 
składowisk jest osobnym zagadnieniem 
koniecznym do opracowania w ramach 
nowych założeń realizacji gospodar-
ki odpadami. Technologie witryfi kacji 
odpadów wtórnych, ale i pierwotnych 
niebezpiecznych, toksycznych i szkodli-
wych stosowane selektywnie, powinny 
zmienić obraz koniecznych procesów 
termicznych przewidywanych w gospo-
darce odpadami.

Formowanie paliw  
jako element odzysku 
surowcowego odpadów

W aktualnej sytuacji gospodarczej 
i pogłębiającym się defi cycie paliw prze-
mysłowych [ 3], zaczynamy rozglądać 
się za uzupełnieniem bilansu paliwowego 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii, a także biomasy traktowanej 
w wielu przypadkach jako biopaliwo po-
zwalające uzyskać określone certyfi katy 
dla produkowanej energii. Instalacje for-
mowania paliw rodzą się jedna po dru-
giej. Dla umożliwienia spalania odpadów, 
w katalogu odpadów, jedynie w ustawo-
dawstwie polskim wprowadzono pojęcie 
„paliwa alternatywnego”, któremu poza 
nazwą nie przypisano żadnych właści-
wości ani przynależności procesowej. 
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Z tego względu pod nią ukrywać moż-
na dowolne wytwory przetwarzanych 
lub nieprzetwarzanych odpadów. Warto 
zaznaczyć, że nazwy: angielska RDF, jak 
i niemiecka BRAM (BRAT, BRAP,...) doty-
czą substancji palnej odpadów możliwej 
do przetworzenia w paliwo (fot. 1). W ta-
beli 1 przedstawiono porównanie trzech 
substancji traktowanych jako paliwo, tj.: 
odpadu o nazwie „ paliwo alternatywne”, 
paliwa formowanego i masy bioodpadu 
traktowanego jako biopaliwo.

Procesy tworzenia paliw oparte na 
przekształcaniu substancji palnej od-
padów, biomasy oraz innych substancji 
wtórnych różnych procesów, realizowa-
ne według określonych receptur, uznać 
należy za procesy formowania paliw. 
Paliwa formowane® jak to wcześniej 
stwierdzono są więc substancjami pal-
nymi, utworzonymi na bazie paliw natu-
ralnych, sztucznych, substancji palnej 
różnego pochodzenia, w tym biologicz-
nej, pochodzenia roślinnego i zwierzę-

cego, produktów przetwarzania odpa-
dów zarówno komunalnych, przemysło-
wych, odpadów medycznych i innych 
w tym niebezpiecznych, uzyskiwane na 
drodze formowania mechanicznego, 
chemicznego, biologicznego, a także 
wszystkich dostępnych środków i tech-
nologii [1] (fot. 2). Paliwo formowane nie 
jest paliwem odzyskanym, bowiem nie 
zostało nigdy utracone, a tym bardziej 
nie można zaliczyć go do paliw wtór-
nych [5]. Jest ono wytwarzane pier-

Tab. 1. Zestawienie istotnych różnic substancji palnej odpadów, paliwa formowanego i biopaliw [3] 
Wielkość 

identyfi kowana
Odpad –191210 jako 
„paliwo alternatywne”

Paliwo formowane Biopaliwo

Podstawy prawne traktowania od-
padu jako „paliwa alternatywnego

TAK
o numerze 191210 katalogu odpadów, 

wymóg spełniał

NIE
brak określenia konkretnych właściwości 
i rodzaju palenisk poza jedynym piecem 

cementowym

NIE
brak kwalifi kacji prawnych

Podstawy prawne paliw traktowa-
nych jako „paliwa formowane”

NIE TAK
TAK

w przypadku spełnienia wymogów 
dyrektywy 2000/76

Podstawy prawne „biopaliw” NIE
TAK

jako dodatek
TAK

Konieczność ścisłej identyfi kacji 
właściwości fi zyko- chemicznych

NIE
zbiór różnych odpadów o różnych 

nieidentyfi ko-walnych właściwościach 
energetycznych

TAK
podlega certyfi kacji

TAK
z uwagi na skład chemiczny i zawartość 

siarki, chloru i popiołu

Kształt
nieidentyfi kowany często również w po-

staci materiału zbelowanego

zależny od przeznaczenia, rodzaju 
paleniska, warunków transportu, w formie:

płatków, peletek, pelet, brykietów
Peletki, pelety, brykiety, bele

Właściwości palne przypadkowe, ściśle nie sprecyzowane
zdefi niowana i deklarowana stałość 
kaloryczności zgodnie z certyfi katem 

wytwórcy

W zależności od rodzaju biomasy i stanu 
jej dostarczenia

Skład elementarny Trudny do ustalenia Określony jako podstawa formowania
Na ogół uznawany za właściwy i nie 

badany

Zawartość substancji kwasotwór-
czych Cl, S 

Z uwagi na brak procesu formowania 
brak gwarancji 

Poniżej wartości dopuszczalnych wielko-
ści te stanowią jedno z kryteriów procesu 

formowania.

Zróżnicowana w zależności od gatunku. 
Uznawana za nieistotną chociaż np. 
słoma żyta może zawierać powyżej 

1% chloru, co winno być przedmiotem 
szczególnej troski

Zawartość metali uciążliwych W zależności od rodzaju odpadów
Ograniczenie do 60% zawartości pierwot-

nej w odpadach. Wielkość stanowiąca 
kryterium formowania

Zróżnicowana w zależności od gatunku

Gwarancja emisji gazowych
Brak, warunki emisji określone dyrektywą 

2000/67/WE

Nie podlega dyrektywom o spalaniu odpa-
dów. Wielkości emisji zależne od doboru 
parametrów procesu spalania. Wielkość 

certyfi kowana

Zgodnie z warunkami spalania biopaliw

Rodzaj palenisk

Niesegregowane odpady (BRAM-1) 
spalane w paleniskach rusztowych 

kotłów spalających odpady. Uzdatnione 
w procesach segregacji mogą stanowić 

paliwo pieców cementowych

Wszystkie, zgodnie z przeprowadzonymi 
badaniami certyfi kującymi i odpowiednio 

dla każdego badanego pieca

Paleniska na biomasę
np. fl uidalne, piece komorowe spalania 

słomy i inne posiadające określony 
certyfi kat

Kontrola i monitorowanie procesu 
spalania

Art. 10 oraz Załą- cznik III - Dyrektywa 
2000/67/WE

Zgodnie z wymogami dla procesów 
spalania paliw

Jak dla paliw za wyjątkiem spalania 
słomy żytniej. konieczność monitorowania 

węglowodorów chlorowanych

Spalanie łączne z innymi paliwami 
Zgodnie z pozwoleniem w oparciu 

o wymogi Dyrektywy 2000/67/WE punkt 
26 i 27 preambuły

Spalanie paliw zgodne z badaniami 
certyfi kującymi.

Zgodnie z przepisami dla biopaliw
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wotnie na bazie substancji palnych róż-
nego pochodzenia. Jego nazwa winna 
pochodzić od wytwórcy zgodnie ze sto-
sowaną technologią np. VB-15.

Na bazie cytowanej dyrektywy za-
chodzi konieczność aktualizacji polskich 
ustaw i rozporządzeń, a w tym wpro-
wadzenia ustawy o paliwach, i stwo-
rzenia na podobieństwo katalogu od-
padów katalogu produktów (np. rozsze-
rzenie katalogu SWW). Jest to jednak 
domena gospodarcza wykraczająca 
poza zagadnienia ochrony środowiska. 
Z zagadnieniami tymi nierozerwalnie 

wiąże się przebudowa cen surowców 
i wartości produktów, a także energii 
i ciepła.

Procesy termicznego  
wykorzystania paliw

Uzyskane w wyniku procesu for-
mowania paliwa nie mogą podlegać 
przepisom emisyjnym odpadów (dyrek-
tywa 2000/76/WE), bowiem w wyniku 
procesu formowania i w odniesieniu do 
powszechnie stosowanych paliw ener-
getycznych charakteryzują się obniżoną 

zawartością popiołu, siarki, chloru przy 
zachowaniu podobnej lub nieco mniej-
szej, a nawet większej wartości opało-
wej. W odniesieniu do odpadów z jakich 
zostały wytworzone, charakteryzują się 
natomiast znacznym obniżeniem zawar-
tości metali z grupy metali uciążliwych 
dla środowiska (60-80%), ale także in-
nych, niepożądanych w danym proce-
sie technologicznym. Ponadto w opar-
ciu o założenia dyrektywy 2008/98/WE 
nie są odpadami. Procesy termiczne to 
nie tylko spalanie w paleniskach ruszto-
wych, ale cała gama technologii opie-
rających się na procesach odgazowa-
nia, zgazowania lub spalania, a także 
biotermicznych (metanizacji pryzmowej, 
czy reaktorowej np.VM2000 w Kaiser-
slautern - Niemcy). Każdy z tych proce-
sów różni się parametrami i właściwo-
ściami prowadzenia procesu i wymaga 
wiedzy specjalistycznej prowadzącego. 
Powszechnie stosowane i budowane 
w ubiegłym wieku procesy spalania 
przebiegają przy określonym stosun-
ku nadmiaru powietrza, w określonej 
temperaturze podgrzewu powietrza 
i odzysku energii, powodującym schło-
dzenie spalin do określonej warunkami 
emisyjnymi temperatury. Sposób zasila-
nia komory spalania paliwem zależy od 
zastosowanej technologii i uwzględnia 
możliwość spalania indywidualnego, 
współspalania lub spalania równole-
głego. Warto zaznaczyć, że spalanie 
indywidualne to proces spalania pa-
liwa, w określonych warunkach, okre-
ślonej komorze spalania paliwa ujed-
norodnionego o znanym składzie che-
micznym i właściwościach paliwowych, 
wprowadzanego do komory spalania za 
pomocą jednolitego systemu zasilają-
cego z odpowiednim układem zasilania 
powietrzem. Współspalanie jest pro-
cesem spalania co najmniej dwu paliw 
w jednym palenisku, przy czym paliwa 
te podawane są równocześnie przez 
niezależne systemy zasilania z jedno-
litym układem zasilania powietrzem. 
Spalanie równoległe to spalanie nie-
zależne co najmniej dwu paliw w tej 
samej komorze spalania lub komorach 
połączonych, przy czym każdy z pro-

Fot. 2. Zbelowane paliwo w formie płatków, uzyskane z odpadów komunalnych, 
Instalacja w Helsinkach - Finlandia (fot. własna)

Fot. 1. Widok substancji palnej odpadów komunalnych RDF (BRAM). (fot. własna)
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cesów przebiega niezależnie, a łączą 
się jedynie ich produkty. Na rysunku 1 
zaprezentowano schematy procesów 
spalania paliw w różnych układach zasi-
lania komory lub komór. Można również 
zaprezentować układy spalania rów-
noległego w komorach równoległych 
i szeregowych spalania indywidualnego 
w komorach równoległych oraz wszel-
kie inne kombinacje.

Odrębnym zagadnieniem jest za-
gadnienie autotermiczności procesów 
spalania. Zagadnienie to analizowane 
jest szczególnie ze względu na obec-
ność substancji palnych silnie uwod-
nionych (np. osady). Spalanie autoter-
miczne jest procesem przebiegającym 
w komorze spalania, do której wprowa-
dzamy paliwo i powietrze nie podgrza-

ne. Po zainicjowaniu uzyskujemy pro-
ces przebiegający samorzutnie, bez 
konieczności doprowadzania energii 
dodatkowej. Proces autotermicznego 
spalania to zbiór przemian pozwalają-
cych na wykorzystanie energii paliwa 
do podgrzewu powietrza i w procesie 
suszenia paliwa wilgotnego. 

Zastosowanie  
biomasy i biopaliw 
w przemysłowych 
procesach termicznych

Problem jednoznaczności pojęć 
związanych z biopaliwami do chwili 
obecnej nie znalazł w Polsce jedno-
znacznego uporządkowania. Prowa-
dzi to do wielu nieporozumień, błęd-

nych interpretacji i nadinterpretacji. Ro-
lę i znaczenie wykorzystania paliwa 
z odpadów jako odnawialnego źródła 
energii w ciepłownictwie, cementow-
nictwie, energetyce, a także przemy-
śle chemicznym, zaprezentowano na 
rysunku 2. Przedstawia on powiąza-
nie ZZO/ZPO (Zakładu Zagospodaro-
wania/Przetwarzania Odpadów) z in-
stalacją energetyczną np. ciepłownią/
elektrociepłownią. Wprowadzenie tego 
rodzaju paliwa do spalanego węgla na 
ruszcie taśmowym o podstawowej kon-
strukcji (ruszt taśmowy jednosegmen-
towy), zwalnia od konieczności budowy 
specjalistycznych rozwiązań palenisk 
rusztowych stosowanych w procesach 
spalania odpadów. Uzyskuje się po-
nadto dodatkowe efekty polegające 
na ograniczeniu w spalinach obecno-
ści CO (badania opisane w [1]), a tym 
samym związków węglowodorowych 
z grupy dioksyn i furanów przy całko-
witym rozpadzie substancji białkowych 
z prionami włącznie (substancje białko-
we [7]). W paleniskach pyłowych wła-
ściwe wprowadzenie paliwa do komory 
paleniskowej gwarantuje skuteczność 
procesu spalania i nie powoduje zagro-
żeń zakłócenia pracy obiektu. Wskazać 
tu należy na konieczność modernizacji 
węzła oczyszczania spalin. Wynika to 
nie z punktu widzenia korozji chlorowej, 
bowiem ilość wprowadzanego chlo-
ru jest relatywnie mniejsza lub porów-
nywalna z jego zawartością w węglu, 
a zawartość siarki ogranicza tworzenie 
związków chlorowanych, ale z uwa-
gi na zwiększoną emisję pyłu lotnego 
powstającego ze spalania substancji 
o odmiennych właściwościach niż wę-
giel. Zastosowanie fi ltrów workowych 
pozwala w takich rozwiązaniach uzy-
skać podwójny efekt, bowiem z jednej 
strony zachodzi separacja pyłu, a z dru-
giej procesy adsorpcyjne ograniczające 
efekt zanieczyszczenia spalin.

Wykorzystanie paliw formowanych 
w zależności od ich postaci (możliwe 
różne formy ich przetworzenia), skut-
kować może skojarzeniem istniejące-
go paleniska kotłowego z przedpaleni-
skiem typu rusztowego lub fl uidalnego 

Rys. 2. Współspalanie paliwa formowanego z węglem w paleniskach energetycznych. 
ZPO - zasobnik paliwa np. z odpadów, ZP - zasobnik paliwa energetycznego, P.K - 
palenisko kotła ciepłowni, O.S. - węzeł oczyszczania spalin, W.E. – węzeł odzysku 

energii, E. El. energia elektryczna, Q – ciepło grzejne, P.Ż. – węzeł przetwarzania 
i uzdatniania żużla i popiołu, M.S. składowisko
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Rys. 1. Schematy układów spalania paliwa w komorach energetycznych. a- spalanie 
indywidualne, b- spalanie równoległe, c – współspalanie szeregowe
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[8]. Cel i efekty takiego skojarzenia wy-
nikają z wielu cech wspólnych spalarni 
odpadów i instalacji ciepłowni lub elek-
trociepłowni. Ponadto spalanie odpa-
dowych paliw stanowi dodatek do pro-
cesu w ilości 15-20%, co czyni proces 
energetyczny niezależnym od procesu 
spalania odpadów (w każdej chwili pro-
ces współspalania spalania paliw  może 
być wstrzymany), a w samej komorze 
paleniska energetycznego zachodzi 
wiele procesów ograniczających emi-
sje substancji toksycznych, co z kolei 
zwalnia od budowania drogich rozwią-
zań zarówno w zakresie procesu spa-
lania, jak i oczyszczania spalin. 

Z analiz, ocen oraz badań nt. spala-
nia odpadów i węgla oraz ich wzajem-
nych skojarzeń realizowanych w Ka-
tedrze Technologii i Urządzeń Zago-
spodarowania Odpadów, wynika, co 
potwierdzają również analizy rozprze-
strzeniania emisji, że proces taki jest 
znacznie bardziej środowiskowo bez-
pieczny. Do spalania wprowadza się 
substancje o relatywnie niższej zawarto-
ści siarki, popiołu, chloru i metali z grupy 
metali uciążliwych dla środowiska, niż 
zawiera je paliwo bazowe - węgiel. 

Spalarnie odpadów jako  
obiekty energetyczne

Istniejące i zbudowane w ubiegłym 
wieku instalacje spalania, opierają się 
na wykorzystaniu do realizacji procesów 
spalania palenisk rusztowych (z ruszta-
mi różnego typu i konstrukcji), palenisk 
fl uidalnych, pieców obrotowych, komo-
rowych lub szybowych. W krótkim opra-
cowaniu nie sposób przedstawić pełny 
zakres zagadnień związanych z tymi 
procesami i techniką spalania odpa-
dów. Ta część instalacji wyraźnie wy-
różnia palenisko spalarni od normalne-
go kotła energetycznego. Dalsza część 
obejmująca odbiór ciepła spalin (poza 
strefą dopalania – element komory do-
palającej) i wykorzystania energii, jest 
identyczna z techniką i technologiami 
stosowanymi w energetyce (parowa-
cze, podgrzewacze, przegrzewacze, 
turbiny, generatory). Stosowane są ta-

kie same pompy, dmuchawy (wentylato-
ry), jak i inne elementy wspomagające. 
Rozdział zaczyna się dopiero w tech-
nologiach oczyszczania spalin, gdzie 
dla redukcji pipiemowych (milionowych 
części całości) zanieczyszczeń, stoso-
wane są ogromne ilości stali i tworzyw 
różnego typu. Dąży się do usunięcia 
czegoś, co w procesach spalania paliw 
energetycznych nie występuje lub zna-
czenie tych substancji jest nieznaczne. 
Stąd porównanie kosztów inwestycji 
musi przemawiać na korzyść procesów 
spalania lub współspalania paliw. 

Wnioski 

Do chwili obecnej nie przedstawiono 
rzetelnych opracowań bilansów energe-
tycznych projektowanych 11 spalarni 
z analizą kosztów połączoną z rachun-
kiem ekologicznym. Prezentowane da-
ne przez zwolenników budowy spalarni 
odpadów są tendencyjne i jednostronne. 
Trzeba w tym miejscu wyraźnie pod-
kreślić, że negowanie budowy spalarni 
w Polsce, byłoby zaprzeczeniem pełnych 
możliwości realizacji gospodarki odpa-
dami. Jednakże kluczem do budowy 
w wytypowanych miastach (Kraków, Ka-
towice - GZM, Wrocław, Łódź i inne) nie 
może być pogoń za dotacjami UE, ale 
rzetelny rachunek kosztów. Planowane 
koszty ~6 miliardów zł, w ilości 3,7 Unia 
przekaże sama sobie, a resztę dołożymy 
jej sami, uzyskując produkt godny wieku 
XX. Bardziej od spalarni odpadów ko-
munalnych, należy przewidzieć budowę 
spalarni odpadów toksycznych i niebez-
piecznych. Przy obecnym stanie wie-
dzy społeczeństwa należy pogodzić się 
z faktem odmiennych poglądów i ataka-
mi osób preferujących technologie rusz-
towe, a szczególnie w zastosowaniu do 
odpadów niesortowanych. Dążenie do 
powstrzymania tego typu działań wyni-
kać winno z uniezależnienia gospodar-
ki paliwowo-energetycznej od budowy 
drogich instalacji wyposażonych w ta-
kie same rozwiązania techniczne, jakimi 
dysponuje każdy funkcjonujący zakład 
energetyczny dający podstawy realizacji 
skojarzonej gospodarki odpadowo-ener-

getycznej. Budowa spalarni jest nożem 
w plecy polskiej energetyki węglowej, 
a w przyszłości, wraz z rozwojem tech-
nologii minimalizacji odpadów, sceną 
walki o odpady. Niebagatelne jest rów-
nież zachowanie obecnej bazy energe-
tycznej i nietworzenie konkurencyjnych 
źródeł energii, niejednokrotnie zlokalizo-
wanych na tym samym terenie. Kosz-
ty tych działań odczuje społeczeństwo 
w niedalekiej przyszłości. 
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Agnieszka Warzocha, Bank Ochrony Środowiska S.A.

BOŚ
Bank Ochrony Środowiska S.A. 

od 18 lat uczestniczy w fi nanso-
waniu przedsięwzięc proekologicz-
nych w Polsce. W zadaniach zgła-
szanych do fi nansowania dominują 
obiekty odzysku i recyklingu odpadów, 
urządzenia do selektywnej ich zbiór-
ki, transportu itp. - generalnie formy 
zagospodarowania, wymagane obec-
nymi, dostosowywanymi do unijnych, 
przepisami prawa. Od 1991 r. BOŚ 
S.A. udzielił ponad 44 tys. kredytów 
na fi nansowanie projektów ekologicz-
nych, na łączną kwotę prawie 8,5 mld 
zł, w tym 902 kredyty w łącznej kwocie 
około 539 mln zł przeznaczone były 
na ochronę powierzchni ziemi. Dzięki 
tym projektom od 2000 r. osiągnięto 
efekty ekologiczne w postaci 2 745 
tys. ton odpadów unieszkodliwionych 
lub poddanych odzyskowi, a także wy-
budowano składowiska o pojemności 
prawie 16 mln m3.

Podstawowymi instrumentami kredy-
towymi stosowanymi przez BOŚ w fi nan-
sowaniu ochrony środowiska i przezna-
czonymi dla szerokiego kręgu odbiorców 
(samorządów, przedsiębiorców, osób 
fi zycznych) są kredyty preferencyjne. 
Charakteryzują się one niższym - w sto-
sunku do rynkowego - oprocentowaniem, 
możliwością uzyskania karencji w spła-
cie kapitału, dostosowaniem warunków 
kredytu do specyfi ki inwestycji. Ta forma 
fi nansowania możliwa jest dzięki zaanga-
żowaniu, obok środków Banku, pieniędzy 
pochodzących od donatorów – głównie 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Bank nawiązuje również kontakt 
z dystrybutorami poszukiwanych na ryn-
ku urządzeń służących ochronie środo-
wiska. Zastosowana formuła fi nansowa 
pozwala na uzyskanie przez inwestora 
korzystającego z kredytu na zakup lub 
montaż wyrobów służących ochro-
nie środowiska preferencyjnego opro-
centowania.

BOŚ od wielu lat współpracuje w za-
kresie fi nansowania projektów ekolo-
gicznych z bankami zagranicznymi. 
W ofercie ma specjalną linię ze środków 
niemieckiego banku Kreditanstalt für Wie-
deraufbau, skierowaną dla małych i śred-
nich przedsiębiorców. W ramach tej linii 
istnieje możliwość uzyskania kredytów 
na m.in. inwestycje związane z utyliza-
cją odpadów. Kredyty udzielane są na 
dogodnych warunkach: kredyt w złotych 
lub euro, maksymalny okres kredytowa-
nia – do marca 2017 r., w tym – 2 letnia 
karencja w spłacie kapitału.

W maju 2008 r. BOŚ wprowadził do 
swojej oferty „Pakiet Ekologiczny”. Jest 
to zestaw produktów bankowych skiero-
wany do klientów segmentu korporacji 
i fi nansów publicznych (z wyłączeniem 
jednostek samorządu terytorialnego), pro-
wadzących lub podejmujących działal-
ność przyczyniającą się do ograniczania 
degradacji środowiska naturalnego. Pa-
kiet obejmuje szereg produktów i usług 
bankowych, m. in. doradztwo ekologicz-
ne – w zakresie dostosowania rodzaju fi -
nansowania do profi lu działalności fi rmy 
i potrzeb inwestycyjnych. 

Dla posiadaczy Pakietu Ekologiczne-
go Bank przygotował Konkurs „Wygry-

wasz Ty Wygrywa Natura”, w którym 
pula nagród wynosi 100.000 zł. Warun-
kiem uczestnictwa w konkursie jest zało-
żenie rachunku w BOŚ w ramach Pakietu 
Ekologicznego, skorzystanie z co najmniej 
jednego spośród EKO produktów kredy-
towych oferowanych w ramach Pakietu 
Ekologicznego oraz wypełnienie formula-
rza zgłoszeniowego. Konkurs ma na celu 
upowszechnienie działań i zachowań pro-
ekologicznych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju kraju; promocję technologii, inwe-
stycji i produktów przyjaznych środowisku 
naturalnemu; prezentację i uhonorowanie 
najciekawszych postaw i działań proeko-
logicznych wpływających bezpośrednio, 
jak i pośrednio na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego w Polsce.

BOŚ realizując swoją misję, aktywnie 
uczestniczy w proekologicznych działa-
niach poprzez nawiązywanie współpra-
cy z różnymi instytucjami fi nansującymi 
ochronę środowiska i kredytowanie in-
westycji, w taki sposób, by Klienci Ban-
ku byli zadowoleni, zarówno z niskich 
kosztów pozyskania pieniądza, jak i z 
fachowej obsługi. Wsparciem dla tych 
wszystkich instrumentów fi nansujących 
działania proekologiczne jest unikalna 
struktura organizacyjna w BOŚ. W każ-
dym z oddziałów zatrudniony jest ekolog, 
dokonujący oceny ryzyka techniczno-
ekologicznego inwestycji, monitorujący 
zadanie, a także oferujący doradztwo 
z zakresu ochrony środowiska. Warto 
więc, przystępując do realizacji inwe-
stycji zorientować się w aktualnej ofer-
cie ekologicznej Banku. 

ogniwem systemu fi nansowania 
inwestycji z zakresu termicznego 
przekształcania odpadów
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Zakład Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. zajmuje się m.in. odzyskiem odpa-
dów komunalnych i opakowaniowych na linii sortowniczej, odzyskiem odpadów 
wielkogabarytowych, eksploatacją składowiska odpadów, zbieraniem odpadów 
z selektywnej zbiórki (w tym baterie) oraz odzyskiem odpadów EPS (styropian). 

Spółka początkowo prowadziła tylko unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
poprzez składowanie, zaś od 2003 r. - po uruchomieniu sortowni odpadów - pro-
wadzi również zbieranie odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych oraz 
odzysk odpadów opakowaniowych ze zmieszanych odpadów komunalnych.

Kontakt:  55-200 Oława, Gać nr 90
 tel. +48 71 301 44 44, fax +48 71 301 45 62
 e-mail: sekretariat@zgo.org.pl
 www.zgo.org.pl

R.O.T. Recycling 
Odpady Technologie s.c.

R.O.T. Recycling Odpady Technologie 
posiada praktyczne doświadczenia w zakresie: 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych, odpadów przemysło-• 
wych i niebezpiecznych (instalacjach w skali półtechnicznej i technicznej, 
piec obrotowy,  komorowo-rusztowy, fl uidalny, cyklonowy), 

badań morfologicznych i technologicznych odpadów,• 

technologii termicznego przekształcania odpadów,• 

instalacji termicznego przekształcania odpadów w Europie i USA,• 

ocen oddziaływania na środowisko termicznego przekształcania odpadów.• 

Kontakt:  44-101 Gliwice, ul. Prymasa Wyszyńskiego 11 lok. 304
 tel. +48 32 231 43 97, fax +48 32 332 45 86
 e-mail: rot@rotgliwice.pl 
 www.rotgliwice.pl

recycling
odpady
technologie

Warbud SA

Warbud SA to jedna z największych fi rm budowlanych w Polsce. W jej portfolio 
znajdują się najbardziej prestiżowe inwestycje m. in. z zakresu budownictwa prze-
mysłowego, specjalistycznego, inżynierskiego oraz ekologicznego. 

Budownictwo ekologiczne koncentruje się na projektach w obszarze inżynierii 
środowiska. Należą do nich: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, 
zakłady unieszkodliwiania odpadów, kanalizacje i wodociągi.

Obecnie Warbud realizuje m.in. Oczyszczalnię Ścieków Czajka w Warszawie, 
jedną z największych oczyszczalni w Europie.

Kontakt:  02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162A
 tel. +48 22 567 60 00, fax +48 022 567 6001
 e-mail: warbud@warbud.pl
 www.warbud.pl

Fabryka Kotłów RAFAKO SA

RAFAKO SA już od 20 lat dostarcza kotły do spalania odpadów w różnym za-
kresie, począwszy od dostawy części ciśnieniowej, poprzez wykonanie całego 
projektu, dokumentacji, zakup materiałów, dostawę, montaż i uruchomienie.

Do chwili obecnej fi rma dostarczyła ponad 60 kotłów do termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych i przemysłowych. Firma dostarcza również elementy 
nieciśnieniowe, m. in. konstrukcję stalową, kanały spalin, czy też inne urządze-
nia przykotłowe. Udziela gwarancji dyspozycyjności oraz zapewnia odpowiedni 
okres czasu pracy instalacji, dbając by efektywność energetyczna całego obiegu 
była właściwa. Oferuje również kompleksowe obiekty w zakresie termicznego 
przekształcania odpadów.

Kontakt:  47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 33
 tel. +48 32 410 10 00, fax. +48 32 415 34 27, 
 e-mail: info@rafako.com.pl
 www.rafako.com.pl
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Tomasz S. Kiercel, ekspert z Departamentu Ochrony Środowiska, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Przyjęta pod koniec ubiegłego 
roku nowa dyrektywa 

odpadowa 2008/98/WE 
przedstawia nowe podejście UE 
do gospodarowania odpadami. 
Ma ona jako akt prawny wymiar 
ramowy, czyli przedstawia 
generalne założenia wszystkich 
elementów, składających się 
na spójną politykę odpadową 
Wspólnoty. Na pierwszym 
miejscu nowa regulacja stawia 
działania zapobiegawcze 
powstawianiu odpadów i kładzie 
nacisk na powtórne użycie. 

Eko-spalarnia fundamentem europejskiej sieci 
unieszkodliwiania odpadów

nowej ramowej unĳ nej 
dyrektywy w sprawie odpadów

Wizja F
ot

. K
an

ce
la

ria
 P

ra
w

na
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Unia chce przede wszystkim zmie-
nić podejście do myślenia o pro-

blemie odpadów. Aspekt odpadowy 
powinien być obligatoryjnie brany pod 
uwagę już na etapie projektowania pro-
duktu, a nie dopiero w momencie poja-
wienia się odpadu. Tak zwany cykl życia 
produktu powinien zakładać jego po-
wtórne wykorzystanie z uniknięciem lub 
minimalizacją powstania odpadu. Da-
lej polityka gospodarowania odpadami 
Państw Członkowskich ma opierać się 
na recyklingu. Przykładowo selektywna 
zbiórka papieru, metalu, plastiku i szkła 
powinna być wprowadzona do 2015 r. 
Natomiast odzysk energii z odpadów 
oraz ich unieszkodliwianie, choć wymie-
nione na końcu hierarchii nowej polityki 
odpadowej UE, są jej niezbędnym ele-
mentem, który dodatkowo nadal będzie 
się rozwijał. Wiodącą rolę będą tu od-
grywać z pewnością instalacje do ter-
micznego przekształcania odpadów, 
także te, które będą miały dodatkowo 
możliwość produkcji energii cieplnej lub 
elektrycznej, a także chłodniczej lub pa-
ry technologicznej. 

Możliwości spalarni w znaczącej re-
dukcji ilości odpadów znalazły już uzna-
nie w krajach tzw. Starej Unii. Przykłado-
wo Dania spala aż 54% swoich śmieci, 
Szwecja 45%, Holandia 32%, Francja 
34%, a Niemcy ok. 22%. Porównując 
do tych krajów Polskę, możemy się po-
szczycić na stan obecny zaledwie jedną 
nowoczesną spalarnią odpadów. Dodat-
kowo na niekorzyść Polski przemawia 
fakt, że aż ponad 90% odpadów ko-
munalnych nie podlega segregacji i tra-
fi a na wysypiska śmieci. Polskie prawo 
odpadowe za zobowiązaniami unijny-
mi (przede wszystkim dyrektywą Rady 
1999/31/WE) nałożyło na samorządy 
niemałe procentowe redukcje odpadów 
komunalnych na wysypiskach. Spalarnie 
znacząco mogą się przyczynić do roz-
wiązania tego problemu. Opracowana 
przez resort środowiska Polityka eko-
logiczna Państwa na lata 2009-2012 
z perspektywą do 2016 r. przewiduje 
uruchomienie większej ilości spalarni 
w Polsce. Dodatkowo możliwość wyko-
rzystania środków unijnych ma zapewnić 

Polsce sukces w budowie planowanych 
zakładów do termicznego przekształca-
nia odpadów. 

Funkcjonowanie spalarni odpadów 
w naszym kraju przewiduje ustawa o od-
padach. W jej art. 44 ust. 1 wskazano, że 
termiczne przekształcanie odpadów mo-
że być prowadzone wyłącznie w spalar-
niach lub we współspalarniach odpadów. 
Te zaś z kolei powinny być projektowa-
ne, budowane, wyposażane i użytkowa-
ne w sposób zapewniający osiągnięcie 

poziomu termicznego przekształcania, 
przy którym ilość i szkodliwość dla ży-
cia, zdrowia ludzi lub dla środowiska 
odpadów i innych emisji powstających 
wskutek termicznego przekształcania 
odpadów będzie jak najmniejsza (art. 44 
ust. 2). Podmiot władający spalarnią lub 
współspalarnią odpadów jest obowiąza-
ny, w czasie przyjmowania i termicznego 
przekształcania odpadów, do podejmo-
wania niezbędnych środków ostrożno-
ści, mających na celu zapobieżenie lub 
ograniczenie negatywnych skutków dla 
środowiska, w szczególności w odnie-
sieniu do zanieczyszczeń powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i grun-
towych, jak również zapachów i hała-

su, a także bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia ludzi. Jeżeli podmiot władający 
spalarnią lub współspalarnią odpadów 
nie będzie wywiązywał się z tych obo-
wiązków, to wojewódzki inspektor ochro-
ny środowiska może wydać decyzję 
o wstrzymaniu działalności w zakresie 
termicznego przekształcania odpadów 
(art. 48 ust. 1). 

Wobec powyższego obawy miesz-
kańców, co do skażenia miejsca ich za-
mieszkania przez spalarnie, są raczej 
oparte na nieuzasadnionych przekona-
niach i pejoratywnych mitach dotyczą-
cych tych instalacji, niż obiektywnych 
przesłankach. Obecne nowoczesne spa-
larnie mają wysoką skuteczność spala-
nia odpadów, a przez to ograniczają do 
minimum ilość szkodliwych substancji 
w powietrzu, jak również są wyposażone 
w nowoczesne systemy oczyszczania 
gazów spalinowych. W przypadku, gdy 
spalarnia będzie zagrażała środowisku 
lub emitowała nieprzyjazne zapachy, 
to mieszkańcy będą mogli zwrócić się 
na podstawie przepisów prawa odpa-
dowego do wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o przeprowadzenie 
kontroli przestrzegania obowiązujących 
norm ochrony środowiska. Negatywny 
wynik kontroli może skutkować wyda-
niem decyzji o zaprzestaniu eksploatacji 
spalarni. Planowane nowele prawa od-
padowego mają jeszcze bardziej dopre-
cyzować oraz zaostrzyć i tak wygórowa-
ne kryteria dla budowy i eksploatacji spa-
larni pod względem ekologicznym. 

Dobre i pro-ekologiczne prawo dla 
funkcjonowania spalarni w Polsce więc 
jest. Należy zacząć je natomiast realizo-
wać w praktyce.

Nowa dyrektywa odpadowa 
2008/98/WE odnosi się w swoich re-
gulacjach do nowoczesnych instalacji 
termicznego przekształcania odpadów, 
dlatego też opracowując strategie, pla-
ny oraz projekty inwestycyjne dotyczą-
ce spalarni, należy je skonfrontować 
z nimi. Nowe unijne przepisy kształtują 
bowiem nową sytuację w tym zakresie. 
Spalarnia, wedle nowej dyrektywy mo-
że pełnić funkcję unieszkodliwiania lub 
odzysku odpadów. Załącznik II dyrek-

Obecne 
nowoczesne 
spalarnie 
mają wysoką 
skuteczność 
spalania odpadów, 
a przez to 
ograniczają do 
minimum ilość 
szkodliwych 
substancji 
w powietrzu, 
jak również są 
wyposażone 
w nowoczesne 
systemy 
oczyszczania 
gazów spalinowych

”
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tywy wymienia na pierwszym miejscu 
w katalogu odzysku odpadów pod ko-
dem R 1 możliwość wykorzystania ich 
głównie jako paliwa lub innego środka 
wytwarzania energii. Kod R 1 obejmuje 
obiekty przekształcania termicznego, 
przeznaczone wyłącznie do przetwarza-
nia komunalnych odpadów stałych, pod 
warunkiem że ich efektywność energe-
tyczna jest równa lub większa niż:

0,60 dla działających instalacji, któ- 
re otrzymały zezwolenie zgodnie 
ze stosowanymi przepisami wspól-
notowymi obowiązującymi przed 
dniem 1 stycznia 2009 r. (stare in-
stalacje),
0,65 dla instalacji, które otrzymały  
zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 
r. (nowe instalacje), przy zastosowa-
niu następującego wzoru:

Efektywność energetyczna = 
(Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

gdzie:
Ep - oznacza ilość energii produkowa-
nej rocznie jako energia cieplna lub elek-
tryczna. Oblicza się ją przez pomnoże-
nie ilości energii elektrycznej przez 2,6, 
a energii cieplnej wyprodukowanej w ce-
lach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok),
Ef - oznacza ilość energii wprowadza-
nej rocznie do systemu, pochodzącej ze 
spalania paliw biorących udział w wy-
twarzaniu pary (GJ/rok),
Ew - oznacza roczną ilość energii zawar-
tej w przetwarzanych odpadach, oblicza-
nej przy zastosowaniu dolnej wartości 
opałowej odpadów (GJ/rok),
Ei - oznacza roczną ilość energii wpro-
wadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew 
i Ef (GJ/rok),
0,97 - jest współczynnikiem uwzględnia-
jącym straty energii przez popiół denny 
i promieniowanie.

Wzór ten stosowany jest zgodnie 
z dokumentem referencyjnym dotyczą-
cym, najlepszych dostępnych technik 
(BAT) dla termicznego przekształcania 
odpadów.

Dyrektywa w art. 38 przewiduje jed-
nakże możliwość zastosowania liberal-
niejszych warunków technologicznych 

dla odzyskowych spalarni. Komisja Eu-
ropejska może bowiem opracować wy-
tyczne do interpretacji defi nicji odzysku 
i unieszkodliwiania. W nich może szcze-
gółowo określić stosowanie powyższe-
go wzoru dla obiektów przekształcania 
termicznego. Wytyczne Komisji mogą 
uwzględnić w nim wpływ lokalnych wa-
runków klimatycznych, jak np.: bardzo 
niskie temperatury i zapotrzebowanie 
na energię cieplną, o ile mają one wpływ 
na ilość energii, która może zostać tech-
nicznie wykorzystana lub wyprodukowa-
na w postaci energii elektrycznej, ciepl-
nej, chłodniczej lub pary technologicznej. 
Wymagania techniczne dla odzyskowych 
spalarni mogą także zostać podwyższo-
ne. Załącznik II dyrektywy może zostać 

zmieniony w świetle postępu naukowe-
go i technicznego na drodze realizacji 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji Europejskiej. W związku z powyż-
szym nowe odzyskowe spalarnie powin-
ny odpowiadać wyżej zaprezentowanym 
warunkom efektywności energetycznej - 
0,65. Tym bardziej, że art. 23 ust. 4 dy-
rektywy wymaga, by każde zezwolenie 
administracyjne obejmujące spalanie lub 
współspalanie z odzyskiem energii zawie-
rało warunek, że odzyskiwanie energii 
ma się odbywać przy wysokim poziomie 
efektywności energetycznej (czyli wyżej 
przedstawionym).

Dyrektywa wymaga także w art. 12, 
żeby unieszkodliwianie odpadów speł-
niało wysokie kryteria stawiane przez 
normy ochrony środowiska (w tym kry-
teria BAT) i zdrowia ludzkiego. 

Nowa dyrektywa daje zielone świa-
tło dla Państw Członkowskich do usta-
nowienia zintegrowanej i wystarczającej 
w zasięgu UE sieci instalacji do unieszko-
dliwiania odpadów i instalacji do odzysku 
zmieszanych odpadów komunalnych 
zebranych z gospodarstw domowych. 
Polskie spalarnie powinny stać się sil-
nymi elementami tej sieci. Uczestnictwo 
w europejskiej sieci może być korzystne 
dla spalarni zlokalizowanych na terenach 
przygranicznych z innymi państwami UE. 
Przewidziano także regulacje ochronne 
rynku krajowego. Zasady samowystar-
czalności i bliskości, przewidziane przez 
dyrektywę w powiązaniu z ochroną we-
wnątrzpaństwowej sieci spalarni oraz 
gwarancją realizacji wewnątrzkrajowych 
planów gospodarki odpadami, są prze-
słankami do ograniczenia transportu 
odpadów zza granicy. Europejska sieć 
powinna być zaprojektowana w sposób 
umożliwiający Wspólnocie jako całości 
stanie się samowystarczalną w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów. 

Odzyskowe spalarnie przyczynią 
się także do zmniejszenia emisji CO2, 
SO2, czy NOx w Polsce i staną się kon-
kurencją dla lokalnej konwencjonalnej 
energetyki. Elektrownie konwencjonalne 
opalane węglem mają większą emisję 
powyższych substancji niż nowocze-
sne instalacje do termicznego uniesz-
kodliwiania czy odzysku odpadów. Do-
datkową zachętą jest to, że odpady są 
jedynym paliwem energetycznym, za 
który producent energii nie płaci. To on 
natomiast otrzymuje zapłatę za uniesz-
kodliwienie odpadów.

Nowa dyrektywa odpadowa przy-
chylnie odnosi się do termicznego od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów oraz 
sprzyja jego rozwojowi. Wyznacza ona 
też standardy techniczne dla instalacji 
spalających odpady i zapowiada po-
wstanie europejskiej sieci unieszkodli-
wiania odpadów. 

Możliwości spalarni odpadów jako 
nowych graczy na rynku odpadowym 
i energetycznym, jak i ich roli w redukcji 
ilości odpadów są wielce zachęcające, 
dlatego też czas najwyższy w praktyce 
wykorzystać ich możliwości. 

Nowa dyrektywa 
odpadowa 
przychylnie odnosi 
się do termicznego 
odzysku 
i unieszkodliwiania 
odpadów oraz 
sprzyja jego 
rozwojowi

”
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RAFAKO jest czołowym produ-
centem kotłów dla energety-

ki zawodowej i przemysłowej oraz 
urządzeń ochrony środowiska. Fir-
ma oferuje również rozwiązania 
w zakresie termicznej utylizacji od-
padów. Jaki jest obecnie kierunek 
rozwoju fi rmy?

Tematyka instalacji termicznej utyliza-
cji odpadów to jeden z bardzo ważnych 
kierunków rozwoju naszej fi rmy. RAFAKO 
już od 20 lat dostarcza kotły do spalania 
odpadów w różnym zakresie, począwszy 
od dostawy części ciśnieniowej, poprzez 
wykonanie całego projektu, dokumen-
tacji, zakup materiałów, dostawę, mon-
taż i uruchomienie. Jesteśmy w stanie 
dostarczyć również części konstrukcji 
stalowej, czy też innych urządzeń. Fir-
ma udziela gwarancji dyspozycyjności 
oraz zapewnia odpowiedni okres czasu 
pracy instalacji bez konieczności użycia 
urządzeń oczyszczających powierzchnię, 
dbając, by efektywność energetyczna 
całego obiegu była właściwa. 

RAFAKO oferuje kompleksowe obiek-
ty w zakresie termicznego przekształcania 
odpadów. Jest to kierunek, który zamie-
rzamy dalej rozwijać. Mając na uwadze 
duży warsztat, możliwości oraz doświad-
czenie produkcyjne, w sytuacji kiedy po-
jawi się zapytanie o dostawę samego 
kotła, oczywiście rozpatrzymy takie za-
pytanie, gdyż jesteśmy dużą wytwórnią. 
Natomiast z punktu widzenia rozwoju fi r-
my, zdecydowanie będziemy preferować 
kierunek kompleksowej dostawy. 

W tym zakresie konkurujemy z fi r-
mami, dla których wcześniej dostarcza-
liśmy tylko kotły. Znaleźliśmy się obecnie 
już w innej lidze. Nie ukrywam, że jest to 
duże zaskoczenie dla fi rm, z którymi do 
tej pory współpracowaliśmy w zupełnie 
innym zakresie.

Przykładowo, obecnie uczestniczy-
my w przetargu organizowanym w Niem-
czech, gdzie oferujemy kompleksową 
dostawę tzw. wyspy technologicznej, jed-
nak bez wyspy generacji energii. W skład 
takiej „wyspy” wchodzi: dostawa kotła 
z paleniskiem, konstrukcji stalowych wraz 
z instalacją oczyszczania spalin. Inwestor 
niemiecki dopuścił nas do uczestnictwa 

w samym przetargu po przeanalizowaniu 
naszych referencji. Obecnie jesteśmy już 
po pierwszym etapie przetargu. 

Instalacja, którą oferujemy w Niem-
czech spełnia wszystkie wymogi tego 
kraju, obniża również emisje dioksyn oraz 
pyłów. Jest tutaj zaplanowana cała go-
spodarka produktów, które są odpylo-
ne. Jeden temat to popiół stały czy żu-
żel odprowadzany z paleniska, a drugi 
to popioły lotne, w których właśnie jest 
najwięcej tych szkodliwych substancji. 
Trzeba je w taki sposób zutylizować, aby 
można je było składować. Substancje, 
które powstają po oczyszczeniu, również 
muszą być bezpieczne. 

Jak Pana zdaniem będzie się rozwi-
jać rynek polski?

Obserwując rynek polski, trzeba 
powiedzieć, że rozwija się on bardzo 
powoli. Wiemy, że jest kilka ośrodków, 
w których mają powstać takie instala-
cje. Tworzone są tzw. listy indykatywne, 
które mają przyspieszyć cały proces, 
głównie z punktu widzenia pozyskania 
fi nansowania. Niestety bardzo długo 
to wszystko trwa. Dookoła nas, czyli 
na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, 
Niemczech, Szwecji, Norwegii, Francji, 
czy Szwajcarii, jest bardzo dużo takich 
obiektów. Pomimo, że opory społecz-
ne obserwuje się wszędzie, w Polsce 
występuje kwestia pewnej mentalno-
ści. Być może ww. państwa są bardziej 
wyedukowane i z pewnością wcześniej 
ta edukacja miała tam miejsce i odnio-
sła pozytywny skutek. Faktem jest jed-
nak, że nasz kraj znajduje się na szarym 
końcu w Europie, jeśli chodzi o utylizację 

odpadów (rys. 1). Jednak my widzimy 
w tym naszą dużą szansę. Zdajemy so-
bie sprawę, że propagowanie instalacji 
do termicznego przekształcania odpa-
dów wymaga pewnych akcji edukacyj-
nych i promocyjnych. Myślę, że grupy 
protestujące będą zawsze, ale na pewno 
w tym momencie istotną rolę odegrać 
może racjonalne podejście państwa lub 
społeczeństwa. Ważne jest przełamanie 
pewnych stereotypów i doprowadzenie 
do zmiany mentalnej. 

W Polsce zamierzamy również do-
starczać kompletne obiekty. Niestety 
do końca nie wiemy jak w kraju ten ry-
nek będzie wyglądać. Jeżeli się pojawią 
konkretne przetargi, będziemy chcieli 
w nich uczestniczyć samodzielnie lub 
przy współpracy innych fi rm specjalizu-
jących się w produkcji turbozespołów, 
montażu lub w innych specjalistycznych 
rozwiązaniach. Zamierzamy jednak prze-
wodniczyć tej grupie. Biorąc pod uwa-
gę doświadczenie, które uzyskaliśmy 
dostarczając w różnym zakresie około 
70 kotłów odzyskowych do tego typu 
instalacji do wszystkich krajów Europy 
Zachodniej, poprzez Norwegię, Danię, 
Szwecję, Finlandię, Wielką Brytanię, Ho-
landię, Francję, Belgię, Niemcy, Szwaj-
carię, Austrię, możemy pokazać swoje 
umiejętności i odwagę w podejmowaniu 
pewnych działań. 

Procesy termicznej utylizacji odpa-
dów nadal wywołują niepokój w społe-
czeństwie. Funkcjonuje w tym zakresie 
sporo stereotypów i przekłamań odno-
śnie rzekomej szkodliwości na środowi-
sko. Zawsze w takich przypadkach po-
kazujemy przykłady zagraniczne, gdzie 
sporo jest tych instalacji wybudowanych 
w centrum miast np. w Wiedniu, Berli-
nie, Norynberdze, nierzadko z naszym 
udziałem. Nie ma możliwości, aby funk-
cjonowanie tych obiektów nie spełniało 
bardzo wymagających norm środowi-
ska. Inaczej nie byłyby dopuszczone 
do eksploatacji. Zresztą wymogi zwią-
zane z ochroną środowiska zaostrzyły 
się bardzo w ciągu ostatnich kilku lat. 
Widać to chociażby po kosztach takich 
instalacji. Są one coraz droższe, gdyż 
coraz bardziej dbamy o ochronę środo-

”Bardzo istotny jest 
wybór technologii 
termicznej utylizacji 
odpadów. Uważam, 
że w Polsce 
ma przyszłość 
technologia 
spalania na ruszcie
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wiska i cały czas wyposażamy instalacje 
w nowe elementy. 

Jakie przewiduje Pan kierunki dzia-
łań?

Cały czas obserwujemy, co się dzie-
je za granicą. Jest to dla nas pewnego 
rodzaju wskazanie, w którym kierunku 
sytuacja może się rozwinąć w naszym 
kraju. Mamy kontakt z Europejskim Sto-
warzyszeniem Użytkowników Instalacji 
do Termicznej Utylizacji Odpadów, która 
zrzesza nie tylko wszystkie kraje Euro-
py, ale również USA i Kanadę, w których 
oczywiście funkcjonują instalacje. Biorąc 
pod uwagę obserwację działań w tych 
krajach, w Polsce mogą wystąpić trzy 

kierunki działań. Po pierwsze mogą być 
stosowane przetargi na dostawę „pod 
klucz”. Klient ogłasza wówczas prze-
targ, w którym precyzuje dostawę na 
zasadach kompleksowych, czyli przygo-
towanie paliwa, dostawę kotła, instalacji 
oczyszczania i odpylania spalin oraz za-
gospodarowanie odpadów lub przygo-
towanie do bezpiecznego składowania 
oraz przygotowanie całej części zwią-
zanej z generacją energii elektrycznej 
i ciepła. Przy tym kierunku zakłada się, 
że klient dysponuje odpowiednią siłą fi -
nansową, ma odpowiednie wsparcie, 
co wynika z listy indykatywnej. Cała od-
powiedzialność za sprawne i efektywne 
dostarczenie instalacji spoczywa tutaj 
na dostawcy. 

Drugi kierunek działań przewidzia-
ny jest dla klientów, którzy mają pewne 
doświadczenia w prowadzeniu tego ty-
pu inwestycji. Dzielą ją wówczas na tzw. 
loty, czyli obszary, w skład których może 
wchodzić wyspa kotłowa, oczyszczanie 
spalin oraz generacja energii. Wiąże się 
to jednak z pewnymi wymogami, miano-
wicie w takich przypadkach klient musi 
mieć już duże doświadczenie w tej bran-
ży oraz możliwości, aby tego typu prze-
targi realizować, gdyż nie jest to proste 
zadanie. Klient tak musi również sam do-
pasować wszystkie elementy, aby cała 
instalacja spełniała określone oczekiwa-
nia. Czasem klienci wynajmują fi rmę, tzw. 

inżyniera kontraktu, który spina wszystko 
w całość. Tego typu modele są również 
wykorzystywane. 

Obydwa kierunki widoczne są nie 
tylko w obszarze energetyki zawodo-
wej, ale i również w innych obszarach 
przemysłu. 

Jest jeszcze trzeci kierunek, który 
być może będzie przeważał w naszym 
kraju z różnych względów. Jest to tzw. 
przetarg na koncesję, czyli udzielenie 
prawa do wybudowania i użytkowania 
przez określony czas (np. 20-30 lat) in-
stalacji klientowi. Wówczas ogłaszany 
jest przetarg na prawo do wybudowa-
nia i użytkowania instalacji w oparciu 
o określoną technologię. Jest to metoda 
realizowania na rynku, gdzie po stronie 
inwestora brakuje doświadczeń – a więc 
na przykład w Polsce. Po drugiej stronie 
jako oferenci niezbędne są fi rmy, które 
są zainteresowane takim trybem reali-
zacji i posiadają odpowiednie kompe-
tencje i doświadczenie. Na szczęście 
w Europie i na świecie jest wiele takich 
fi rm, które się na tym znają. Myślę więc, 
że kierunek realizacji na zasadach kon-
cesji inwestycji instalacji termicznej uty-
lizacji odpadów też stanie się w Polsce 
bardzo popularny. 

Którym z wymienionych kierunków 
działań jest zainteresowane RAFA-
KO?

RAFAKO na pewno jest zaintere-
sowane kompleksową dostawą, samo-
dzielnie lub w układzie partnerskim z in-
ną fi rmą. Podobnie, w przypadku wyboru 
kierunku podziału na części-loty RAFA-
KO też byłoby zainteresowane i to w od-
niesieniu do wielu urządzeń. Ten jednak 
tryb realizacji inwestycji póki co w Polsce 
wydaje się być jednak mało prawdopo-
dobny. Co do układu koncesyjnego, to 
zasadniczo RAFAKO jest dostawcą in-
stalacji i samodzielnie fi rma ta nie byłaby 
w stanie czegoś takiego się podjąć. Nie 
można wykluczyć jednak, że na dłuższą 
metę taki kierunek również jednak nas 
będzie interesował. Może się też okazać, 
że fi rma z zagranicy, która będzie poten-
cjalnym użytkownikiem instalacji, czyli 
będzie tzw. koncesjonerem, będzie po-
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szukiwała dostawców na „miejscu”, aby 
stworzyć układ dostawczy instalacji już 
w trakcie opracowywania oferty. Nie da 
się ukryć, że prowadzimy rozmowy z róż-
nymi partnerami i w różnych kierunkach, 
dlatego też nie wykluczamy również ta-
kiego naszego udziału. W zależności od 
charakteru ogłaszanych przetargów, bę-
dziemy dostosowywać ofertę. 

Wszystkie te potencjalne tematy po-
wodują konieczność nieustannego roz-
woju. W tym kierunku idą również dzia-
łania akwizycyjne. W szczególności nie-
dawno RAFAKO przejęło większościowy 
pakiet FPM z Mikołowa, fi rmy, która jest 
bardzo doświadczona jeśli chodzi m.in. 
o produkcję rusztów dla instalacji ter-
micznej utylizacji odpadów. 

Niemniej jednak aktualne kierunki roz-
woju związane są z szerszym podejściem 
do tego tematu: już jako grupa kapitało-
wa RAFAKO prowadzi szereg rozmów 
z partnerami dostarczającymi technologie 
spalania na ruszcie. Potrzebna jest tutaj 
bardzo duża wiedza w zakresie projek-
towania szczegółów rusztu z punktu wi-
dzenia specyfi ki spalanych na nim paliw. 
Chcemy zaoferować naszym klientom 
instalację, która będzie spełniała swoją 
funkcję, będzie przy tym konkurencyjna 
i będzie funkcjonować przez cały czas nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska, 
użytkownika czy też – z drugiej strony - 
problemów dla samego dostawcy. 

Na co mają zwrócić szczególną 
uwagę przyszli inwestorzy? 

Bardzo istotny jest wybór technologii 
termicznej utylizacji odpadów. Uważam, 
że w Polsce ma przyszłość technologia 
spalania na ruszcie. Biorąc również pod 
uwagę jakie rozwiązania są stosowane 
w Europie można powiedzieć, że spala-
nie na ruszcie jest stosowane w zdecydo-
wanej większości przypadków. Wynika to 
również z naszej listy referencyjnej, gdzie 
78% to kotły dostarczone dla instalacji, 
których paleniskiem był ruszt (rys. 2). 

W Polsce funkcjonuje opinia, że 
w naszym kraju nie ma fi rm, które 
mogłyby zrealizować taką inwesty-
cję. Skąd się biorą tego typu opinie?

Myślę, że ta opinia wynika z jednej 
strony z braku orientacji w temacie, zaś 
z drugiej z nieuzasadnionego - w tej czę-

ści – pewnego poczucia niższości. Pol-
ski przemysł był od lat zewnętrznie i we-
wnętrznie postrzegany jako usługodaw-
ca dla „wyżej postawionych” dostawców 
i projektantów dużych fi rm zachodnich. 
W ostatnim okresie okazało się, że fi rmy 
zachodnie przeżywały różne perypetie. 
Część z nich już nie istnieje na rynku lub 
też zajmuje się zupełnie czymś innym. 
Mogę śmiało powiedzieć, że w Polsce 
jest wiele fi rm, które poradziłyby sobie 
z budową nowoczesnej spalarni odpa-
dów, spełniającej wszystkie wymogi. 
Z ubolewaniem przy tym jednak stwier-
dzam, że doświadczenia fi rmy RAFAKO 
nie pochodzą z naszego kraju. Muszę 
przy tym powiedzieć, że czasem nasze 
doświadczenia z zagranicy były bardzo 

bolesne, ale wiele nas nauczyły, a czę-
sto wynikały z bardzo wyjątkowej spe-
cyfi ki rynkowej. Takim rynkiem jest np. 
rynek angielski, który jest bardzo specja-
listyczny jeśli chodzi o realizację budowy 
tam na miejscu. Z technicznego punktu 
widzenia nie było żadnych problemów, 
natomiast pojawiło się nieoczekiwanie 
wiele problemów formalnych związanych 
z wymogami lokalnymi. 

Takich niespodzianek nie będzie 
z pewnością w Polsce, a inne nasze 
doświadczenia jako dostawcy instalacji 
termicznej utylizacji odpadów, też z pew-
nością dadzą się z korzyścią wykorzy-
stać. Z niecierpliwością czekamy, aby 
się w tej roli sprawdzić.

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak 

Budowy kotła dla Spalarni Odpadów Wels II w Austrii (2001 r.)
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Tomasz Wadas, główny technolog, z-ca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Doświadczenia 
eksploatacyjne

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów 
Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), 

budowany w latach 1997-2000, rozpoczął swą 
działalność w lipcu 2001 r. W okresie od marca 
2000 r. do czerwca 2001 r. prowadzony był 
rozruch technologiczny zakładu.

W ZUSOK prowadzone są następujące 
procesy: segregacja odpadów komunalnych 

z odzyskiem surowców wtórnych, termiczne 
przekształcanie odpadów nie nadających się do 
wtórnego odzysku, kompostowanie wydzielonej 
frakcji organicznej z odpadów komunalnych, 
przeróbka powstających popiołów lotnych i pyłów 
poreakcyjnych na nieszkodliwy dla środowiska 
naturalnego granulat, wytwarzanie energii 
elektrycznej, wytwarzanie energii cieplnej.

WARSZAWSKIEGO 
ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA 
STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Brak możliwości  
osiągnięcia zakładanych 
parametrów 
technologicznych

Założenia technologiczne przewidy-
wały unieszkodliwianie odpadów komu-
nalnych na poziomie 128 000 Mg/rok, 
jednakże znacząca zmiana morfologii 
odpadów w latach 90. spowodowała, 
że uruchomiony zakład nie był w stanie 
przekształcić termicznie założonej ilości 
przesegregowanych odpadów. W tabe-
li 1 przedstawiono zestawienie założeń 
technologicznych z osiąganymi warto-
ściami na przełomie lat 2006-2008. 

Uzupełnienie instalacji  
segregacji o segregację 
wstępną

Z uwagi na występowanie w do-
starczanych odpadach komunalnych 
odpadów wielkogabarytowych, stwa-
rzających zagrożenie dla prawidłowej 
pracy młynów młotkowych i dalszej se-
gregacji mechanicznej w 2000 r. podjęto 
decyzję o budowie segregacji wstępnej. 
Uruchomiona w marcu 2001 r. wstęp-
na segregacja manualno-mechaniczna, 
składająca się z podłogi zasypowej, 
rozdzielacza korytkowego, kabiny sor-
towniczej, separatora magnetyczne-
go, rozdrabniacza wolnoobrotowego 
i systemu przenośników taśmowych 
odbierających surowce wtórne pozwo-
liła na prawidłową pracę dalszej części 
segregacji mechanicznej i zwiększyła 
przychody zakładu z tytułu sprzedaży 
surowców wtórnych.

Zmniejszenie  
awaryjności urządzeń 
elektrycznych 
w budynku 
kompostowni

Z uwagi na panujące wewnątrz bu-
dynku kompostowni warunki (100% wil-
gotność względna, obecność amonia-
ku i innych gazów korozyjnych), podję-
to działania zmierzające do obniżenia 
awaryjności urządzeń:

zastosowano wszystkie napędy  
urządzeń ze stopniem ochrony IP 
67,
znaczną część rozdzielni elektrycz- 
nych przeniesiono na zewnątrz ha-
li,
uszczelniono i zamontowano ogrze- 
wanie elektryczne wewnątrz roz-
dzielni elektrycznych znajdujących 
się w budynku kompostowni,
zlikwidowano oświetlenie górne  
budynku (zagrożenie spadających 
lamp), na rzecz oświetlenia bocz-
nego, bardziej dostępnego przy 
konserwacji i wymianie,
w miarę możliwości pewne elemen- 
ty urządzeń zmieniono na wykona-
ne ze  stali  nierdzewnej.

Zainstalowanie  
rezerwowego 
monitoringu gazów 
odlotowych

Z uwagi na przepisy uniemożliwia-
jące prowadzenie procesu termicznego 
przekształcania odpadów bez prawi-
dłowo działającego monitoringu spalin, 
w przypadku awarii systemu monitorin-
gu bylibyśmy zmuszeni do zaprzesta-
nia podawania odpadów do pieca, a w 
przypadku poważniejszej awarii - do 
zatrzymania instalacji spalania. W celu 
minimalizacji strat powodowanych te-
go typu zdarzeniami, podjęto decyzję 
o zainstalowaniu drugiej niezależnej 
instalacji monitoringu. Uruchomiony 
w październiku 2005 r. drugi system 

monitoringu, bezpośrednio po zakoń-
czeniu okresu gwarancyjnego monito-
ringu pierwotnego, uchronił zakład do 
dnia dzisiejszego od kilkukrotnej ko-
nieczności wstrzymania termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych, powodując oszczędności rzędu 
kilkuset tysięcy złotych. Ponadto ma-
jąc odniesienie dwóch niezależnych 
systemów monitoringu jest się w sta-
nie zauważyć usterkę urządzeń wyni-
kającą z wychwyconych rozbieżności 
i określenia niewiarygodności pomiarów 
jednego z systemów.

Dezodoryzacja 

W celu zmniejszenia uciążliwego 
zapachu powstającego w procesie 
technologicznym przeróbki odpadów 
komunalnych, została zamontowana 
instalacja neutralizująca nieprzyjem-
ne zapachy. W kompostowni zosta-
ły zamontowane przewody wysoko-
ciśnieniowe z dyszami rozpylającymi 
umieszczonymi pod dachem budyn-
ku kompostowni, natomiast na placu 
odkładczym kompostu umieszczona 
została jedna nitka wzdłuż ogrodze-
nia placu. Instalacja może pracować 
w temperaturach od -20°C do +40°C, 
jej praca jest w pełni zautomatyzowa-
na. Rozpylany preparat posiada atest 
higieniczny Państwowego Zakładu Hi-
gieny o numerze HK/B/0890/01/2003 
i jest przeznaczony do dezodoryza-
cji powietrza w zakładach przemysło-
wych.

Tab. 1. Zestawienie założeń technologicznych z osiąganymi wartościami 
na przełomie lat 2006-2008 

Lp. Parametr Jednostka
Założenia 
technolo-

giczne
2006 2007 2008

1 Przyjęcie odpadów [Mg/rok] 128 000 63 379 64 498 63 045

2 Termiczne przekształcanie [Mg/rok] 57 000 41 274 40 975 39 729

3 Energia elektryczna [MWh] 21 000 11 878 11 261 10 545

4 Energia cieplna [GJ] 250 000 0 103 610 243 010

5 Wartość opałowa [MJ/kg] 8,40 10,94 10,80 11,10
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Budowa bloku  
ciepłowniczego

Do lipca 2007 r. para po przejściu 
przez turbinę kierowana była na skra-
placz powietrzny, zaś energia ciepl-
na kondensacji emitowana była do at-
mosfery.

W październiku 2006 r. rozpoczę-
ła się budowa bloku ciepłowniczego 
w ZUSOK wraz z kolektorem przyłą-
czeniowym Ø400 o dł. 1063 m do sieci 
ciepłowniczej SPEC S.A. Prace inwe-
stycyjne zakończyły się w lipcu 2007 r. 
Eksploatacja wybudowanego bloku cie-
płowniczego pozwala na wykorzystanie 
energii cieplnej pary po przejściu przez 
turbinę kondensacyjną. Układ techno-
logiczny bloku ciepłowniczego składa 
się z dwóch wymienników płytowych 
para/woda z zabudowanymi chłodni-
cami skroplin o mocy cieplnej 10 MW. 
Każdy wymiennik jest w stanie odebrać 
całkowitą ilość wytwarzanej pary tj. ok. 
14-16 Mg/h.

Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że przy pracy podstawowej 
możliwe jest wytworzenie 1,5-1,6 MW 
energii elektrycznej i 9 MW energii ciepl-
nej. Przy pracy podszczytowej wytwa-
rzane jest ok. 1-1,1 MW energii elek-
trycznej i 9,5 MW energii cieplnej. Przy 
pracy szczytowej wytwarzane jest 10,5 
MW energii cieplnej przy wyłączonym 
turbozespole.

Uruchomienie bloku ciepłownicze-
go spowodowało pogorszenie warun-
ków pracy turbozespołu zmniejszając 
wytwarzaną energię elektryczną z 345 
kWh/Mg spalanych odpadów do 290 
kWh/Mg przy pracy podstawowej i 230 
kWh/Mg przy pracy podszczytowej. 
Jednocześnie wytwarzanie w skojarze-
niu energii cieplnej znacznie podniosło 
efektywność odzysku energetycznego 
z odpadów. Ilości wytwarzanej energii 
cieplnej wynoszą odpowiednio:

dla pracy podstawowej 5,9 GJ/Mg  
spalanych odpadów,
dla pracy podszczytowej 6,3 GJ/ 
Mg spalanych odpadów,

dla pracy szczytowej 6,9 GJ/Mg  
spalanych odpadów.

Blok ciepłowniczy w ZUSOK jest 
najtańszym źródłem energii w Warsza-
wie. Roczny zysk ze sprzedaży energii 
cieplnej wynosi ok. 3,5 mln zł rocznie, 
co stanowić będzie ok. 30% dotych-
czasowych przychodów zakładu. Moc 
cieplna bloku ciepłowniczego zainsta-
lowanego w ZUSOK stanowi zaledwie 
0,21% dyspozycyjnej mocy cieplnej 
warszawskich elektrociepłowni i cie-
płowni szczytowych.

Podsumowanie 

Doświadczenia związane z eks-
ploatacją ZUSOK skutkowały wieloma 
modernizacjami poszczególnych wę-
złów instalacji. W niniejszym opracowa-
niu przedstawiono tylko kilka ważniej-
szych. Każda z nich miała za zadanie 
usprawnić pracę, zmniejszyć awaryj-
ność, jak również obniżyć koszty eks-
ploatacji. 

Rys. 1. Schemat instalacji w budynku kompostowni Rys. 2. Schemat instalacji na placu odkładczym
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mgr inż. Stanisław Sochan, starszy specjalista ds. kontroli eksploatacji i ochrony środowiska w ZUSOK

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa

„Człowiek żyjący blisko przyrody jest 
człowiekiem ciekawszym, głębszym, jest 

człowiekiem, z którym łatwiej się porozumieć, 
bo jest w nim mniej atrakcji, dużo zdrowej 
wrażliwości o większym zasięgu. Taki człowiek 
więcej widzi, więcej czuje, widzi dokładnie, 
odróżnia szczegóły, skupia się na tym co 
konkretne i troszczy się o to. Myślę, że jest przez 
to bardziej ludzki”. 

Ks. Jan Twardowski

na przykładzie ZUSOK
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Edukacja środowiskowa kształtu-
je relacje pomiędzy człowiekiem, 

społeczeństwem i przyrodą. Dotyczy 
idei zrównoważonego rozwoju, która 
to wywarła istotny wpływ na przemysł 
i gospodarkę. Jak mówi defi nicja, isto-
tą zrównoważonego rozwoju jest za-
spokajanie aspiracji rozwojowych 
obecnego pokolenia z zachowaniem 
możliwości zaspokojenia tych samych 
aspiracji przez przyszłe pokolenia. 
Zrównoważony rozwój to rozwój spo-
łeczno-gospodarczy zharmonizowany 
ze środowiskiem przyrodniczym, za-
równo lokalnym, jak i szerszym, włą-
czając w to różne ekosystemy, zasoby 
i struktury glebowe, wodne, geolo-
giczne i atmosferyczne oraz ogólnie 
rozumianą urodę krajobrazu w celu 
zachowania ich walorów w możliwie 
najdłuższych odcinkach czasu. 

Wszyscy zgadzamy się, iż w XXI 
wieku troska o środowisko jest rzeczą 
niezbędną dla przetrwania ludzkości. Z 
drugiej strony zaspokajanie obecnych 
potrzeb społecznych wymaga rozwoju 
gospodarczego, który jest realizowany 
poprzez rozwój przemysłu, transpor-
tu i innych dziedzin gospodarki. Aby 
pogodzić rozwój gospodarki z troską 
o środowisko konieczna jest edukacja 
ekologiczna, która umożliwi wypraco-
wanie w świadomości społecznej przy-
jaznych postaw i nawyków w stosunku 

do przyrody, środowiska naturalnego, 
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 
To zadanie edukacji ekologicznej formal-
nej i nieformalnej. Edukacja nieformalna, 
jest uzupełnieniem edukacji szkolnej. 
W ZUSOK polega ona na prowadze-
niu wykładów na temat racjonalnej go-
spodarki odpadami połączonych z wy-
cieczkami po zakładzie umożliwiającymi 
poznanie technologii unieszkodliwiania 
odpadów, uzyskiwania kompostu, or-
ganizowanych dla uczniów szkół śred-
nich, studentów, a także pracowników 
samorządowych, delegacji krajowych 
i zagranicznych. 

Głównym zadaniem działań edu-
kacyjnych prowadzonych w ZUSOK 

jest uświadomienie społeczeństwu, że 
spalanie odpadów nie stanowi zagro-
żenia ani dla środowiska, ani dla zdro-
wia człowieka. Działalność spalarni jest 
tematem kontrowersyjnym w naszym 
kraju i nie spotyka się z pełną akcep-
tacją społeczną. 

Każde spotkanie rozpoczyna się 
krótkim wykładem, na którym uwypu-
klane są problemy z gospodarką od-
padami na terenie miasta Warszawy, 
przedstawiane są negatywne aspekty 
związane ze składowaniem odpadów 
oraz brakiem segregacji „u źródła” oraz 
zalety spalania odpadów. Odwiedzają-
cy są zapoznawani z technologią zasto-
sowaną na terenie zakładu, z dokład-
nym omówieniem segregacji, kompo-
stowni, spalarni i zestalaniem odpadów 
poprocesowych. Bardzo istotnym ele-
mentem całej prezentacji jest uzmy-
słowienie słuchaczom, że oto właśnie 
są na terenie zakładu, który w wyniku 
spalania odpadów produkuje energię 
elektryczną i cieplną. Przedstawiane 
są możliwości produkcyjne ZUSOK-u, 
wymagania jakie musi spełnić tego typu 
zakład, łącznie z omówieniem wyników 
pomiarów stężeń zanieczyszczeń, któ-
re jako wymóg prawa prowadzone są 
od początku istnienia zakładu. Bardzo 
istotnym elementem na obiekcie jest ta-
blica synoptyczna, na której w sposób 
ciągły pokazywana jest emisja dobowa 

Tab. 1. Ilość osób, które w latach 2002-2008, brały udział w swoistych lekcjach 
ekologii na terenie ZUSOK

Ilość osób odwiedzających zakład

Rok
Studenci 

i młodzież 
szkolna

Delegacje 
krajowe

Delegacje 
zagraniczne

Inne Łącznie

2002 405 15 10 0 430

2003 560 139 6 32 737

2004 555 80 0 1 636

2005 665 17 15 0 697

2006 423 41 6 70 540

2007 673 94 8 0 775

2008 680 57 0 0 737

Głównym 
zadaniem działań 
edukacyjnych 
prowadzonych 
w ZUSOK jest 
uświadomienie 
społeczeństwu, że 
spalanie odpadów 
nie stanowi 
zagrożenia ani dla 
środowiska, ani dla 
zdrowia człowieka

”
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ze spalarni. Oddziałuje to pozytywnie 
na zwiedzających, którzy przekonują 
się, że zakład nie ma nic do ukrycia, 
a faktyczna emisja jest daleko poniżej 
norm dopuszczalnych, które są zbież-
ne z normami unijnymi. Dodatkowo od 
2008 r., każdy zainteresowany może 
obejrzeć aktualną emisję z zakładu na 
naszej stronie internetowej www.zusok.
com.pl w zakładce emisja.

Każda wizyta kończy się częścią 
praktyczną, czyli oglądaniem zakładu 
w trakcie jego pracy. Warsztaty ułatwia-
ją naukę, gdyż słuchacz „mimo woli”, 
w trakcie bliskiego obcowania z tech-
nologią, wchłania nową wiedzę. Dopie-
ro połączenie teorii z częścią praktycz-
ną pozwala uczestnikom na dokładne 
zrozumienie istoty funkcjonowania tego 
typu zakładów.

Gro zwiedzających – głównie stu-
denci i młodzież szkolna, widzi po raz 
pierwszy w swoim życiu spalarnię od-
padów, jest to dla nich coś nowego 

i niezwykłego, przytłacza ich ogrom 
maszyn i urządzeń technicznych, dla-
tego chętnie zadają pytania i czynnie 
uczestniczą w zwiedzaniu. My ze swojej 
strony chętnie przyjmujemy wszystkich 
zainteresowanych odwiedzeniem na-
szego zakładu, pomagamy dyploman-
tom, przekazując im materiały o zakła-
dzie. Przyjmujemy również studentów 
i młodzież szkolną na praktyki i zapo-
znajemy ich z funkcjonowaniem nasze-
go zakładu. W tabeli 1 przedstawiono 
ilość osób, które w latach 2002-2008, 
brały udział w swoistych lekcjach eko-
logii na terenie ZUSOK.

Z różnymi nastrojami przychodzą 
do nas osoby odwiedzające, jednak 
pod koniec wizyty każdy wychodzi za-
dowolony i wzbogacony o dodatkową, 
cenną wiedzę na temat gospodarki od-
padami, a my jako pracownicy zakładu 
mając świadomość, że edukacja eko-
logiczna w naszym kraju wciąż nie jest 
na szczytowym poziomie mamy satys-

fakcję z dobrze wykonanej pracy, która 
przyczynia się niebywale do podnosze-
nia świadomości ekologicznej naszego 
społeczeństwa. Do każdego bowiem 
przemawia fakt, że w wyniku spalenia 
jednej tony odpadów powstaje zaledwie 
160-180 kg żużla, a jedna tona odpa-
dów potrafi  czasem zająć około 3 m3 
na składowisku. Ważną informacją, któ-
rą chętnie się dzielimy ze słuchaczami 
jest to, że zakład nie oddziałuje nega-
tywnie na otoczenie, zarówno na gleby, 
jak i powietrze. W 2000 r. inwestor wy-
konał badanie tła dla zakładu, zbadano 
imisję na terenie oraz wokół ZUSOK, 
jak również glebę na zawartość metali 
ciężkich i dioksyn. My jako użytkownik, 
robiliśmy już dwukrotnie takie badania 
(w 2003 i 2009 r.) celem sprawdzenia 
z tłem i z przyjemnością stwierdzamy 
za wynikami badań, że funkcjonowanie 
zakładu nie przyczynia się do wzrostu 
zanieczyszczeń zarówno w powietrzu, 
jak i w glebie. 
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mgr inż. Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Częstochowa S.A.

System zarządzania 
gospodarką odpadami –

Nowoczesne 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.

doświadczenia Fortum
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Współpraca Fortum  
z władzami lokalnymi 
warunkiem efektywnej 
gospodarki komunalnej

Fortum współdziała z władzami 
Sztokholmu dla osiągnięcia jak naj-
bardziej skutecznego gospodarowa-
nia odpadami.

Obejmuje ono:
wysiłki na rzecz minimalizacji po- 
wstawania odpadów, 
zbiórkę, załadunek i transport od- 
padów i surowców wtórnych,
odzysk, poprzez racjonalne wyko- 
rzystanie surowców wtórnych,
termiczne przekształcenie odpa- 
dów, 
składowanie odpadów na składo- 
wiskach.

Wszystkie te elementy sprawnie 
działającego systemu pozwalają na mi-
nimalizację negatywnego oddziaływania 
składowanych odpadów na środowisko 
naturalne, odzyskiwanie surowców oraz 
produkcję czystej energii. 

Fortum w Sztokholmie jest odpo-
wiedzialne za utylizację odpadów ko-
munalnych i przemysłowych. Dzięki 
temu znacząco zmniejsza się ilość od-
padów składowanych na wysypiskach 
śmieci, a mieszkańcy miasta zyskują 
czystą energię cieplną i elektryczną. 
Elektrociepłownia Högdalen, w całości 
korzystająca z odpadów komunalnych 
i przemysłowych jako paliwa, zaspoka-
ja ok. 14% zapotrzebowania na ener-
gię cieplną stolicy Szwecji. Około 75% 
produkcji pochodzi z odnawialnych źró-
deł energii. Fortum w Sztokholmie po-
siada jeden z największych systemów 

ciepłowniczych w Europie. Dostarcza 
energię cieplną dla 75% miasta. Za jego 
pomocą dystrybuuje ciepło sieciowe na 
potrzeby ogrzewania i klimatyzacji. 

Zbieraniem odpadów z terenu mia-
sta zajmują się przedsiębiorstwa, które 
mają podpisane umowy na oczyszcza-
nie miasta:

5 firm zapewniających ręczne  
oczyszczanie miasta,
2 fi rmy obsługujące kontenery na  
odpady,
1 fi rma zbierająca odpady za po- 
mocą samochodów wyposażonych 
w podciśnieniowe i mechaniczne 
systemy zbierania śmieci.

Stolicę Szwecji obsługuje 85 sa-
mochodów ciężarowych, w tym 32 na-
pędzanych biogazem produkowanym 
z odpadów. 

Podstawą systemu jest 275 000 
kontenerów w 85 000 punktach, z któ-
rych odbierane jest 230 000 ton odpa-
dów domowych rocznie.

Odpady komunalne nie są jednorod-
ne i ich segragacja jest konieczna dla 
dalszego sprawnego działania systemu. 
Rozpoczyna się ona już w punktach, 
gdzie ustawione są osobne kontenery 
na papier, szkło, plastik oraz pozostałe 
odpadki. Po tej wstępnej selekcji podle-
gają osobnej obróbce. Nawet odpady 
kuchenne są osobno odbierane z re-
stauracji i stołówek, a następnie pod-
dane obróbce. 

Odpady są surowcem do produk-
cji biopaliwa, m.in. dla samochodów 
przedsiębiorstw komunalnych oraz na-
wozów dla rolnictwa.

Osobną kategorią są odpady nie-

bezpieczne dla środowiska, takie jak 
m.in.: zużyte baterie, sprzęt elektro-
niczny i elektryczny, chemikalia, farby, 
lakiery, lekarstwa. 

Do ich odbioru służą specjalne 
punkty oraz mobilne stanowiska od-
bioru zainstalowane na samochodach 
ciężarowych. 

Informacje o ich lokalalizacji poda-
wane są mieszkańcom na bieżąco.

Władze miasta organizują wystawy 
i różnego rodzaju wydarzenia mające 
na celu wzrost świadomości proeko-
logicznej mieszkańców. Dla właścicieli 
i administratorów budynków przygo-
towuje się specjalne spotkania i akcje 
uświadamiające konieczność współ-
działania w dbaniu o czystość otocze-
nia. Podobne projety prowadzone są 
także wśród młodzieży.

Po odbiorze odpadów najważniej-
szym elementem gospodarki komunal-
nej jest ich utylizacja. Pozwala ona na 
obsługę nie tylko mieszkańców Sztok-
holmu, ale i całego regionu liczącego 
1,8 mln mieszkańców. Dzięki temu 
w Szwecji niewiele odpadów podle-
ga składowaniu, a ich wykorzystanie 
do produkcji energii jest, z wyjątkiem 
Danii, najwyższe wśród krajów euro-
pejskich.

Dla Fortum niezmiernie ważne jest 
to, aby rozwijać projekty waste-to-ener-
gy w ścisłej współpracy z lokalnymi 
władzami oraz przedsiębiorstwami ko-
munalnymi. Celem jest stworzenie łań-
cucha, na który składają się wytwórcy 
odpadów, komunalne przedsiębiorstwo 
oczyszczania, władze lokalne, produ-
cent i sprzedawca energii oraz odbior-
cy końcowi. 
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Doświadczenie Fortum  
w wykorzystywaniu 
odpadów do produkcji 
energii

Fortum ma bardzo duże doświad-
czenie w prowadzeniu proekologicz-
nych inwestycji w energetyce, także 
tych związanych z wykorzystaniem od-
padów komunalnych i przemysłowych 
przy skojarzonej produkcji energii elek-
trycznej i ciepła. W Finlandii i Szwecji 
jest wiele zakładów, które wykorzy-
stują odpady wraz z innymi paliwami. 
Odpady wykorzystuje się również ja-
ko paliwo podstawowe. Produkcja ty-
pu waste-to-energy jest nieuciążliwa 
dla środowiska naturalnego i otocze-
nia społecznego zakładów. Utylizacja 
odpadów jest źródłem energii i jed-
nocześnie dobrą alternatywą dla ich 
składowania. 

Technologie spalania  
odpadów

Do spalania odpadów można wy-
korzystać technologie spalania na rusz-
tach, recyrkulacyjne kotły fl uidalne CFB 
i gazyfi kację odpadów. Dwie pierwsze 
technologie są najczęściej spotykane 
i wykorzystywane. Jakość i skład odpa-
dów determinuje wykorzystaną techno-
logię. Kotły rusztowe są doskonałe do 
utylizacji odpadów nieposortowanych, 
natomiast kotły CFB wymagają jedno-
rodnego składu paliwa. 

Kotły rusztowe 

Kotły rusztowe są niezawodne i naj-
częściej wykorzystywane w Europie 
Centralnej i Szwecji. Nie wymagają żad-
nego wstępnego przygotowania paliwa. 
Z tego względu wymagania dotyczące 
trwałości kotła są bardzo wysokie, co 
podnosi koszty korzystania z tej tech-
nologii. Sprawność kotłów rusztowych 
może osiągnąć 85%. W ten sposób 
utylizowane mogą być także paliwa 
o dużej zawartości drewna. 

Kotły CFB 

Elektrociepłownie spalające torf i bio-
masę często stosują tego rodzaju kotły. 
Jednak w spalaniu odpadów ta technika 
nie jest często spotykana. Przewagą ko-
tłów CFB jest wysoka sprawność, jednak 
wymagają odpowiedniego przygotowania 
paliwa, co często wiąże się z konieczno-
ścią wybudowania osobnej linii technolo-
gicznej przygotowującej odpady. 

Gazyfi kacja odpadów  

Wykorzystanie tej technologii do 
produkcji energii z odpadów jest wciąż 
w fazie rozwoju. Z tego względu do-
świadczenie w jej wykorzystaniu jest 
ograniczone.

W 2007 r. 1,6 TWh energii produko-
wanej przez Fortum pochodziło z odpa-
dów, co odpowiada 5% zużyciu paliw 
w koncernie (bez paliw nuklearnych). 

Elektrociepłownia  
Högdalen – modelowy 
przykład instalacji 
waste-to-energy

Elektrociepłownia Högdalen od po-
nad 30 lat produkuje energię z odpa-
dów. Każdego roku zakład utylizuje 
około 700 000 ton odpadów; 500 000 
– komunalnych oraz 200 000 wyse-
lekcjonowanych odpadów przemysło-
wych, które zostają wykorzystane do 
produkcji 450 GWh energii elektrycznej 
i 1700 GWh ciepła. Ta ilość odpowiada 
200 000 ton oleju opałowego. 

W Högdalen Fortum wykorzystuje 
zarówno kotły rusztowe, jak i recyrku-
lacyjny kocioł fl uidalny CFB. Od 1979 r. 
sukcesywnie powiększano możliwości 
produkcyjne zakładu. W 1980 r. istnie-
jącą instalację wzbogacił kocioł pro-
dukujący energię elektryczną. W 1986 
i 1999 r. w odpowiedzi na zwiększone 
zapotrzebowanie na ciepło sieciowe, 
zainstalowano trzeci i czwarty kocioł 
opalany odpadami komunalnymi, a od 
2005 r. pracuje następny. W 1999 r. 
dołączono dodatkowy kocioł spalają-
cy odpady przemysłowe. Z powodu 

Źródło: EEA 2007
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zróżnicowanej wartości opałowej pa-
liwa, został także zainstalowany aku-
mulator ciepła. Proces produkcji energii 
ma na celu uzyskanie jak największej 
sprawności, przy jak najmniejszej emi-
sji szkodliwych gazów. Gazy spalinowe 
z kotła wędrują do wymiennika ciepła, 
następnie przechodzą przez pierwszy 
etap oczyszczania w fi ltrze elektrycz-
nym i kierowane do drugiego wymien-
nika. Po tym etapie gazy spalinowe są 
oczyszczane w instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą i kierowane do 
kondensera pompy ciepła, która wy-
chwytuje pozostałą część. 

Efektywność energetyczna takiego 
układu jest bliska 100%.

Zakład produkuje 1,7 TWh ener-
gii cieplnej dla ok. 80 000 domów 
i 0,35 TWh energii elektrycznej dla ok. 
200 000 gospodarstw domowych.

Bazując na dotychczasowych do-
świadczeniach, Fortum w Sztokholmie 
rozpocznie wkrótce budowę nowej elek-
trociepłowni, także opalanej odpadami. 
Nowy zakład ma rozpocząć produkcję 
na przełomie lat 2010-2011. Wartość in-
westycji to ok. 110 mln euro. Nowy za-
kład będzie przetwarzał 240 000 ton od-
padów rocznie. To tyle odpadów, ile rocz-
nie produkują wszystkie gospodarstwa 
domowe w Sztokholmie. Obiekt osiągnie 
moc ok. 57 MWth oraz 20 MWe, odpo-
wiadającą zapotrzebowaniu energetycz-
nemu średniej wielkości miasta.

Ekologiczne aspekty  
wykorzystywania 
odpadów do produkcji 
energii

Początki sieci ciepłowniczej 
w Sztokholmie datuje się na połowę 
ubiegłego wieku. Jego wprowadzenie 
znacząco zredukowało emisję CO2, SO2 
oraz NOx. Bardzo wpłynęło to na jakość 
powietrza w stolicy Szwecji. Wcześniej 
gazy spalinowe z domowych oraz prze-
mysłowych i komunalnych kotłów były 
powodem znacznego zanieczyszcze-
nia powietrza. 

Produkcja energii z odpadów komu-
nalnych i przemysłowych nie jest uciąż-

liwa dla środowiska oraz okolicznych 
mieszkańców. Dzięki systemowi fi ltrów 
emisja gazów do atmosfery jest niższa 
niż szwedzkie, bardziej restrykcyjne od 
unijnych, wymagania środowiskowe. 

Także emisja zanieczyszczeń do 
wód jest niższa niż wymagana. Odpa-
dy spalane są na bieżąco, wyładunek 
następuje w zamkniętej hali wyładow-
czej. Powietrze z hali jest zasysane do 
komór spalania, dzięki czemu skutecz-
nie ogranicza się rozprzestrzenianie 
na zewnątrz, wszelkich pochodzących 
z odpadów, zapachów.

Redukcja emisji  
CO2 głównym 
środowiskowym 
celem Fortum

Fortum wielką wagę przykłada 
do rozwoju nowoczesnych technolo-
gii energetycznych pozwalających na 
dalszą redukcję emisji CO2. 

Aż 40% dystrybuowanej przez For-
tum energii elektrycznej pochodzi ze 
źródeł odnawialnych, a 90% produkcji 

energii elektrycznej pochodzi ze źródeł 
nie emitujących CO2 do atmosfery. Istot-
na część tej energii jest produkowana 
w elektrociepłowniach wykorzystują-
cych w produkcji energii biomasę.

Pomimo tego, że Fortum jest w czo-
łówce europejskich koncernów energe-
tycznych emitujących najmniej g CO2 /
kWh, to dodatkowo zdefi niowało wła-
sne, jeszcze bardziej restrykcyjne wy-
mogi ograniczania emisji CO2. 

Podjęcie tych zobowiązań jest moż-
liwe dzięki systematycznym inwesty-
cjom w przyjazne dla środowiska źró-
dła energii.

Odpady biodegradowalne to paliwo 
do produkcji energii, dzięki któremu moż-
na uzyskiwać tzw. zielone certyfi katy po-
chodzenia energii. Będzie to pomocne 
w osiągnięciu przez Polskę celu na 2020 
r. w zakresie produkcji z OZE. 

Fortum, dzięki zgromadzonemu do-
świadczeniu, jest wiarygodnym partne-
rem we wprowadzaniu sprawdzonych 
rozwiązań, wykorzystujących odpady 
do produkcji energii, jako elementu lo-
kalnej gospodarki komunalnej. 

Tab. 1. Skład paliwa z odpadów 

Odpady komunalne % Odpady przemysłowe %

Papier 39 (30-55) 30-40

Plastik 9 (7-11) 3-10

Odpady spożywcze 30 (20-30)

Drewno 1 30-50

Tekstylia 3 1-6

Szkło 7

Odpady ogrodowe 4

Metale 3

Inne 4 (15-25) 5-10

Tab. 2. Emisja 2007 

Limit Emisja 2007

NOx 45 [mg/MJ] 38 [mg/MJ]

NH2 5 [mg/MJ] 0,5 [mg/MJ]

S 15 [mg/MJ] 0,7 [mg/MJ]

Pył 10 [mg/mm3] <1 [mg/mm3]

HCI 15 [mg/MJ] 1,4 [mg/MJ]

Hg 15 [μg/nm3dg] 0,3 [μg/nm3dg]

Hg+Cd 0,2 [mg/nm3dg] 0,0005 [mg/nm3dg]

Pb+Cr+Cu+Mn 5 [mg/nm3dg] 0,0029 [mg/nm3dg]

Dioksyny 0,1 [mg/nm3dg] TCDD ekv. 0,01 [mg/nm3dg] TCDD ekv.
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mgr inż. Ryszard Wasielewski, dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 

Współspalanie komunalnych 
osadów ściekowych 

Zagospodarowanie osadów ściekowych jest jednym z najpoważniejszych 
problemów ekologicznych w kraju, ponieważ możliwości związane 

z rolniczym wykorzystaniem tych odpadów oraz ich składowaniem są coraz 
bardziej ograniczone.

z węglem 

Jedną z racjonalnych metod 
wykorzystania komunalnych 

osadów ściekowych jest odzysk 
energii na drodze ich współspalania 
z węglem w istniejących obiektach 
energetycznych. Istotnymi zaletami 
takiego sposobu utylizacji osadów 
ściekowych są m.in.: niskie koszty 
inwestycyjne i operacyjne procesu, 
bezpieczeństwo technologiczne 
i środowiskowe, możliwość 
korzystania z wiedzy personelu 
doświadczonego w obsłudze 
ruchowej kotłów oraz wykorzystanie 
istniejącego układu oczyszczania 
spalin.F
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Należy jednak podkreślić, że pro-
ces współspalania komunalnych 

osadów ściekowych z węglem ka-
miennym jest procesem przekształca-
nia termicznego odpadów, a instala-
cja przemysłowa, w której proces ten 
zachodzi jest instalacją współspalania 
odpadów. Przywołana kwalifi kacja, 
determinuje konieczność spełnienia 
przez instalację, w której proces ma 
być prowadzony, odpowiednich wy-
magań, zarówno formalno-prawnych, 
jak i technicznych [1].

Współspalanie osadów ściekowych 
prowadzone jest w krajach Europy Za-
chodniej w wielu elektrowniach, przede 
wszystkim w Niemczech, Belgii i Ho-
landii. Wśród niemieckich elektrowni 
spalających ponad 10 tys. Mg s.m. 
osadów ściekowych rocznie, można 
wymienić elektrownie Duisburg H. Stad-
twerke, Franken II Bayernwerke, Heil-
bronn EnBW, Weiher II SaarEnergie, czy 
Zolling Bayernwerke [2-4]. Stosowane 
w tych elektrowniach dodatki osadów 
ściekowych nie przekraczają 10% m/m. 
Analiza dostępnych danych w zakresie 
parametrów energetycznych i emisyj-

nych w tych obiektach wykazuje brak 
istotnych odchyleń w funkcjonowaniu 
instalacji kotłów w porównaniu do ich 
eksploatacji z wykorzystaniem samego 
węgla. Zauważono jedynie nieznaczny 
wzrost wskaźników emisji niektórych 
substancji gazowych oraz wzrost za-
wartości metali ciężkich w popiołach 
lotnych.

Możliwości współspalania w ko-
tłach pyłowych jako efektywnego spo-
sobu odzysku energii z osadów ścieko-
wych przedstawiono poniżej w oparciu 
o przykład działającej instalacji prze-
mysłowej z obszaru UE oraz wyniki 
testów przemysłowych przeprowadzo-
nych w kraju przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla. 

Współspalanie osadów  
ściekowych z węglem 
w Elektrowni Heilbronn 
EnBW

Interesującym przykładem współ-
spalania osadów ściekowych z węglem 
jest niemiecka elektrownia o mocy 760 
MW, zlokalizowana w miejscowości He-

ilbronn. W Elektrowni tej współspala się 
z węglem odwodnione osady ściekowe 
o zawartości suchej masy ~25% [5]. 

Elektrownia Heilbronn wyposażo-
na jest w kotły pyłowe z tangencjal-
nym układem palników. Temperatura 
w środkowej strefi e kotła przekracza 
1200oC. Wydajność eksploatowanych 
w niej czterech walcowych młynów wę-
glowych wynosi około 240 Mg węgla 
na godzinę. W elektrowni tej spalany 
jest zarówno niemiecki węgiel kamien-
ny, jak również węgiel z importu. Elek-
trownia Heilbronn posiada instalację 
oczyszczania spalin wyposażoną w no-
woczesny układ katalitycznej redukcji 
NOx oraz węzeł chemisorpcyjnego usu-
wania tlenków siarki z wykorzystaniem 
wapienia. 

W 1996 r. w Elektrowni Heilbronn 
przeprowadzono testy współspalania 
3700 Mg wysuszonych i mechanicznie 
odwodnionych osadów ściekowych. 
Ilość współspalanych osadów ścieko-
wych dochodziła do 4% w przeliczeniu 
na udział energii chemicznej w całko-
witym strumieniu energii chemicznej 
wprowadzanej do kotła. W lutym 1998 r. 
elektrownia uzyskała pozwolenie na 
współspalanie wysuszonych osadów 
ściekowych, a pół roku później – na 
współspalanie osadów odwodnionych 
mechanicznie. W 1998 r. współspalo-
no w tej elektrowni 15 tys. Mg osadów 
wysuszonych oraz 20 tys. Mg osadów 
mechanicznie odwodnionych. Doświad-

Tab. 1. Porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla i współspalania osadów 
ściekowych w elektrowni Heilbronn

Składnik spalin

Dopuszczalne 
wielkości emisji dla 

elektrowni węglowych

Przeciętne wartości emisji

100% węgiel
96% węgiel + 4% 
osady ściekowe

mg/m3 mg/m3 mg/m3

CO 150 3÷10 4.7÷8.5

SO2 400 80÷270 175÷270

NOx 200 150÷190 170÷180

pył 50 5÷20 4.6÷6.1

HF 10 1÷3.4 1.5÷2.5

HCI 90 0.6÷7 0.7÷2.3

TOC - 1.0 0.3÷1.3

Cd, Ti - <0.005 <0.005

Hg - 0.3÷12 (μg/m3) 0.1÷13 (μg/m3)

Metale ciężkie - <0.075 <0.075

Dioksyny/Furany - <5 (pg/m3) <5 (pg/m3)
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czenia uzyskane przy współspalaniu 
w tej elektrowni wskazują, że współ-
spalanie osadów odwodnionych me-
chanicznie stwarza mniej operacyjnych 
i środowiskowych problemów.

Odwodnione mechanicznie osady 
ściekowe wprowadzane są bezpośred-
nio do młynów węglowych. Parametrem 
limitującym ilość wprowadzanych do 
młynów osadów jest wydajność odpa-
rowania wody, co wymaga właściwego 
zaprojektowania podgrzewaczy powie-
trza. Dlatego też udział osadów ście-
kowych w mieszance paliwowej zależy 

od zawartości wilgoci w węglu i osa-
dach. Przy 2% energetycznym udziale 
osadów ściekowych w mieszance pa-
liwowej, dodatkowa wilgoć doprowa-
dzana do mieszanki wraz z osadami 
ściekowymi powoduje obniżenie tem-
peratury w młynach ze 100oC do 85oC. 
Współspalanie osadów ściekowych jest 
przerywane w przypadku, gdy wilgoć 
węgla kierowanego do spalania prze-
kracza wartość 14%. Współspalanie 
osadów ściekowych w Elektrowni He-
ilbronn nie powoduje żadnych nega-
tywnych skutków środowiskowych. Nie 

odnotowano wzrostu emisji SO2, NOx, 
metali ciężkich, gazów kwaśnych oraz 
dioksyn. Emisja zanieczyszczeń speł-
nia niemieckie standardy emisyjne i jest 
zaprezentowana w tabeli 1.

Jak widać na podstawie zaprezen-
towanego przykładu, współspalanie 
osadów ściekowych z węglem kamien-
nym w kotłach energetycznych, przy 
niedużym udziale osadów w mieszan-
ce paliwowej, nie powinno powodować 
perturbacji ruchowych, jak i środowisko-
wych. Co więcej, przykład ten wskazuje, 
że możliwe jest nawet skuteczne współ-
spalanie w kotłach pyłowych osadów 
mechanicznie odwodnionych. 

Przemysłowe testy  
współspalania 
osadów ściekowych 
w Elektrociepłowni 
Wybrzeże S.A.

W październiku 2005 r. w Elektro-
ciepłowni Wybrzeże S.A. w Gdańsku, 
przeprowadzono po raz pierwszy w Pol-
sce przemysłowe testy energetycz-
no-emisyjne współspalania wysuszo-
nych komunalnych osadów ściekowych 
w kotle pyłowym. Jednostką nadzoru-
jącą przebieg badań i ich głównym wy-
konawcą był Instytut Chemicznej Prze-
róbki Węgla w Zabrzu. Celem testów 
było określenie technicznych i technolo-
gicznych możliwości realizacji procesu 
przy 1% udziale osadów w strumieniu 
paliwa, a także spełnienia obowiązują-
cych w tym zakresie wymagań legisla-
cyjnych [6, 7]. Proces współspalania 
ustabilizowanych komunalnych osa-
dów ściekowych z węglem kamiennym 
jest bowiem procesem przekształcania 
termicznego odpadów innych niż nie-
bezpieczne, a instalacja przemysłowa, 
w której proces ten zachodzi jest in-
stalacją współspalania odpadów. Po-
niżej przedstawiono wybrane rezultaty 
tych badań.

W trakcie testów współspalania wy-
suszonych osadów ściekowych z wę-
glem w kotle OP-230 EC Wybrzeże, 
spalono około 25 Mg osadów ścieko-
wych, pochodzących z Oczyszczalni 

Rys.1. Wyniki pomiarów rozkładu temperatury spalin wzdłuż wysokości komory spalania
F
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Ścieków „Gdańsk-Wschód”, wysuszo-
nych do poziomu zawartości wilgoci 
poniżej 10%. Wysuszone w mobilnej 
instalacji osady dostarczono do elek-
trociepłowni autocysterną. Dozowanie 
osadu do instalacji nawęglania kotła 
prowadzono z wykorzystaniem spe-
cjalnie do tego celu zaprojektowanej 
i wybudowanej instalacji, zaopatrzonej 
w zbiornik buforowy, dozownik obroto-
wy celkowy oraz podajnik ślimakowy. 
Osady z autocysterny przeładowano 
do instalacji dozowania osadu z wyko-
rzystaniem transportu pneumatyczne-
go. Osady dozowano razem z węglem 
do jednego młyna węglowego. Z mły-
na, w którym mielono z węglem osady 
ściekowe, mieszanka paliwowa poda-
wana była do dwóch palników umiesz-
czonych w środkowej i górnej strefi e 
opalania kotła. Skierowanie mieszanki 
paliwowej do tych palników miało za-
pewnić pełne dopalenie osadów przed 
ich ewentualnym przedostaniem się do 
strefy spustu żużla. Przed rozpoczęciem 
testów przeprowadzono kalibrację po-
dajników węgla oraz osadu. Wydajność 
podajników węgla określano z ich cha-
rakterystyki w oparciu o odczyt nastaw 
regulacyjnych w nastawni. Dla wyzna-
czonej sumarycznej ilości węgla dobie-
rano odpowiednią nastawę dozownika 
osadu ściekowego tak, aby zapewnić 
jego pożądany udział w mieszance pa-
liwowej. Spalanie osadów prowadzono 
całodobowo. Testy energetyczno-emi-

syjne kotła przeprowadzono porów-
nawczo dla przypadków spalania wę-
gla oraz mieszanki paliwowej zawiera-
jącej ~1% m/m wysuszonych osadów 
ściekowych, przy takim samym obcią-
żeniu kotła. Badania kotła oraz oblicze-
nia wykonano zgodnie z polską nor-
mą PN-72/M-34128: „Kotły parowe. 
Wymagania i badania odbiorcze” oraz 
procedurami akredytowanego Labora-
torium Spalania IChPW. W każdym te-

ście pomiary prowadzono przez okres 
kilku godzin w warunkach ustalonego 
stanu pracy kotła. 

Zakres pomiarów obejmował: 
badania właściwości fizykoche- 
micznych węgla, wysuszonego 
osadu ściekowego oraz ubocz-
nych produktów spalania/współ-
spalania,
określenie rozkładu temperatury  
w różnych strefach komory pale-
niskowej kotła, 
określenie wielkości emisji zanie- 
czyszczeń, jak dla współspalania 
odpadów (za wyjątkiem dioksyn 
i furanów).

Należy stwierdzić, że podczas prze-
prowadzonych testów współspalania 
osadów ściekowych z węglem w ko-
tle OP-230 nie stwierdzono zasadni-
czych problemów technicznych w pracy 
układu dozowania osadów oraz kotła. 
Podczas testów, warunek zapewnie-
nia minimalnego poziomu temperatury 
gazów spalinowych wynoszący 850oC, 
był dotrzymany z dużym nadmiarem 

Tab. 2. Wyniki obliczeń średniego czasu przebywania spalin w komorze spalania

Parametr Jedn.
Spalanie 

węgla 
kamiennego

Współspalanie
1% m/m osadów 

ściekowych

Średnia temperatura spalin 
w komorze spalania

oC 1052,5 981,5

Strumień objętości spalin 
w warunkach normalnych

m3/h 201701,8 204960,3

Strumień objętości spalin 
w warunkach rzeczywistych 

m3/h 979325,2 941841,2

Średnia prędkość spalin m/s 4,9 4,7

Długość drogi przepływu spalin od górnego 
poziomu dysz OFA do poziomu 24m

m 5,1 5,1

Czas przebywania spalin, 
w warunkach rzeczywistych

s 1,05 1,09

Tab. 3. Wyniki pomiarów energetyczno-emisyjnych oraz dopuszczalne emisje
Parametr Jedn. Udział osadów w paliwie

Dopuszczalna 
emisja

Udział osadów w paliwie % wag 0% 1%

Obciążenie kotła Mg pary/h 202,0 201,4

Sprawność en. kotła 
(brutto)

% 92,48 92,0

Charakterystyka emisyjna spalin

O2 % obj. 6 6 6

NOx mg/m3
n 476,7 471,8 500

SO2 mg/m3
n 1305,5 1144,6 1553

CO mg/m3
n 14,9 13,6 225

Pył mg/m3
n 32,0 36,4 350

HCl mg/m3
n <0,21 0,57 -

HF mg/m3
n <0,35 <0,35 -

TOC mg/m3
n 7,6 27,6 -

Hg mg/m3
n 0,0062 0,0064 -
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w całym rozpatrywanym obszarze ko-
mory spalania (pomiędzy drugim po-
ziomem palników, a końcem komory 
spalania). Na rysunku 1 przedstawio-
no interpolowane rozkłady temperatury 
spalin wzdłuż wysokości komory spa-
lania z uwzględnieniem odległości od 
powierzchni ekranów.

Jednocześnie jednak, średnie war-
tości czasów przebywania spalin w stre-
fi e po ostatnim doprowadzeniu powie-
trza (od dysz OFA) nie spełniały wyma-
ganego legislacyjnie czasu przebywania 
gazów spalinowych w strefi e temperatur 
powyżej 850oC, wynoszącego minimum 
2 sekundy (tabela 2). 

Uzyskane wartości były praktycznie 
o połowę mniejsze i wynikały ze zbyt 
krótkiego odcinka drogi przepływu ga-
zów spalinowych. 

Badany kocioł spełniał aktualne 
standardy emisyjne dla wszystkich za-
nieczyszczeń objętych decyzją o do-
puszczalnej emisji, zarówno przy spala-
niu węgla, jak i przy 1% udziale osadów 
ściekowych w paliwie (tabela 3). Spa-
dek sprawności kotła podczas współ-
spalania osadów ściekowych był przy 
tym praktycznie niezauważalny.

Biorąc pod uwagę krajowe wyma-
gania jakościowe dotyczące żużli i po-
piołów pochodzących ze współspala-
nia odpadów, określające dopuszczalny 
udział części palnych w żużlach i po-
piołach paleniskowych na 5%, stwier-

dzono, że w przypadku żużli ze współ-
spalania osadów ściekowych w kotle 
OP-230 warunek ten został dotrzymany. 
Stwierdzono jednak nieznaczne prze-
kroczenie zawartości części palnych 
w popiele ze współspalania osadów. 
Ponieważ przekroczenie tego parame-
tru nastąpiło już w przypadku spalania 
samego węgla, można wnioskować, 
że dotrzymanie wymaganej zawartości 
części palnych nie jest uwarunkowane 
dodatkiem osadów ściekowych do spa-
lanego węgla, a wynika jedynie z wa-
runków procesowych spalania.

Wnioski 

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że proces współspalania wysuszonych 
osadów ściekowych w kotłach pyło-
wych opalanych węglem kamiennym 
przy udziale w paliwie do 1% m/m nie 
sprawia technicznych i technologicznych 
problemów. Proces ten nie stwarza także 
nadmiernych zagrożeń środowiskowych, 
wynikających z podwyższenia emisji za-
nieczyszczeń. W warunkach polskich, 
proces współspalania osadów ścieko-
wych z węglem w istniejących kotłach 
energetycznych wydaje się bardzo obie-
cującym sposobem zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych. Jed-
nak trzeba stwierdzić, iż proces ten powi-
nien być realizowany tylko w instalacjach 
kotłowych umożliwiających dotrzymanie 

formalnych wymagań technicznych od-
nośnie współspalania odpadów. Szcze-
gólnie trudny do dotrzymania jest waru-
nek zapewnienia minimalnego czasu 2s 
przebywania spalin w obszarze tempe-
ratury powyżej 850oC w konstrukcjach 
kotłowych do tego celu specjalnie nie 
przygotowanych. Z kolei przekroczenie 
1% udziału osadów ściekowych w mie-
szance paliwowej, przy aktualnej kon-
fi guracji układów oczyszczania spalin 
w większości instalacji krajowej energe-
tyki, może powodować problemy z do-
trzymaniem legislacyjnych wymagań 
w zakresie standardów emisyjnych dla 
współspalania odpadów. 
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Marek Pływaczyk, Marketing i Komunikacja REMONDIS Sp. z o.o.

Public Private Partnership - Partnerstwo ponad granicami
REMONDIS

GMINY HOLENDERSKIE 
STAWIAJĄ NA WSPÓŁPRACĘ 
Z

Aby przebić się na 
europejskim rynku 

gospodarki wodno-
-ściekowej i recyklingowej, 
przedsiębiorstwa 
stawiają na współpracę 
międzynarodową. 
Holenderska spółka 
ARN B.V. i REMONDIS 
kooperują w tym zakresie 
od lat. 

Międzynarodowa współpraca gmin i kapitału  
prywatnego

Działające w branży gospodarki odpadami przedsiębiorstwo 
ARN B.V., w 2006 r. sprzedało REMONDIS 40% swoich udziałów. 
Jest to pierwsza spółka w Holandii w modelu partnerstwa publicz-
no-prywatnego z udziałem REMONDIS. Udziały większościowe 
pozostaną w gestii czterech związków gminnych, które zrzeszają 
łącznie 29 gmin: są to związki celowe regionów Nijmegen, de Val-
lei, Rivierenland i Noord-Veluwe. 

Spółka ARN zdecydowała się na częściową prywatyzację, aby 
wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku europejskim, 
zmniejszyć ryzyko fi nansowe i zapewnić pracę swoim 100 pracow-
nikom. Członek Zarządu ARN - Gerard van Gorkum, cieszy się z no-
wego partnera. - REMONDIS jest silnym partnerem i najlepszym, 
jakiego moglibyśmy sobie życzyć. Już od lat świetnie ze sobą ko-
operujemy. Współpraca w modelu partnerstwa publiczno-prywat-
nego stwarza nam korzystne perspektywy na przyszłość i przyczyni 
się do rozwoju spółki ARN B.V. – uważa Gerard van Gorkum, czło-
nek Zarządu ARN.F
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Jedyna w swoim rodzaju 

Nijmegen to liczące około 160 tys. 
mieszkańców miasto we wschodniej 
Holandii, w prowincji Geldria. Położone 
w pobliżu granicy z Niemcami, nad rze-
ką Waal, 20 km na południe od Arnhem 
jest najstarszym miastem w Holandii, 

ma ponad 2005 lat. W miejscowości 
Weurt, k. Nijmegen, ARN prowadzi in-
stalację termicznego przetwarzania od-
padów z dwoma liniami spalania, połą-
czoną z instalacją sortującą do wstępnej 
obróbki odpadów oraz własnym skła-
dowiskiem. ARN jest jednym z niewielu 
przedsiębiorstw w Holandii i na świe-
cie, które wytwarza energię na bazie 
paliwa wysokokalorycznego produko-

wanego na miejscu z przyjmowanych 
odpadów. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
osiągane są znacznie niższe wartości 
emisyjne, niż przy spalaniu odpadów 
niskokalorycznych. Sam proces obrób-
ki termicznej przebiega dużo stabilniej, 
a temperatura spalania wynosi zazwy-
czaj powyżej 1150ºC. Energia uzyska-
na w procesie spalania przekazywana 
jest do sieci publicznej. Rocznie ARN 
dostarcza 160.000 MWh, poza tym za-
kład zaopatruje w ciepło sąsiadującą 
oczyszczalnię ścieków.

Spalarnia w Weurt posiada nowo-
czesny system oczyszczania spalin 
i przerabia około 270.000 ton wysoko-
kalorycznego paliwa rocznie. Zanim od-
pady komunalne i przemysłowe zostaną 
poddane termicznemu przekształceniu, 

w instalacji wstępnej obróbki przygoto-
wuje się z nich specjalną mieszankę 
paliwową. ARN i REMONDIS już od lat 
ze sobą współpracują. Ponieważ ARN 
eksploatuje instalację na paliwo wysoko-
kaloryczne, a REMONDIS - jako partner 
miast Duisburg i Oberhausen, instalację 
do termicznego przekształcania odpa-
dów GMVA w Oberhausen na paliwo 
niskokaloryczne - obydwie fi rmy wymie-
niają ze sobą paliwo. Ze względu na to, 
że obydwa przedsiębiorstwa odnoszą 
z tej współpracy korzyści, kooperacja ta 
została znaczenie poszerzona.

- Mamy nadzieję, że w obliczu coraz 
silniejszej i agresywniejszej konkuren-
cji międzynarodowej, dużo zyskamy na 
współpracy z REMONDIS, biorąc pod 
uwagę wielkość tego przedsiębiorstwa 
i jego znajomość techniki - stwierdza 
Gerard van Gorkum. 

Fot. 1. Instalacja w Weurt k. Nijmegen to doskonały przykład udanej współpracy 
w zakresie gospodarki odpadami na płaszczyźnie międzynarodowej, pomiędzy 

holenderskimi związkami gminnymi zrzeszającymi łącznie 29 gmin, a niemieckim 
partnerem prywatnym, przedsiębiorstwem REMONDIS. 

Fot. 2. W Weurt ARN eksploatuje 
instalację na paliwo wysokokaloryczne

Fot. 3. Nowoczesna sterowania zakładu w Weurt k.Nijmegen

Tab. 1. Informacje o instalacji ARN B.V. 
w Nijmegen / Holandia

Operator/właściciel: 

ARN B.V.
Postbus 7006

6503 GM  NIJMEGEN
Nieuwe Pieckelaan 1

6551 DX  WEURT
info@arnbv.nl 
www.arnbv.nl

Wydajność

łącznie 33 Mg/godz
270.000 Mg/rok wyso-
kokalorycznego paliwa 

alternatywnego

Ilość linii spalania: 2

Temperatura spalania 1150°C

Temperatura spalin przy 
kominie

130-150°C

Wysokość komina 80 metrów
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Demag Cranes & Components Sp. z o.o.

Przekształcenie 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 
fi rmę Demag Cranes & 
Components w Kopenhadze 
w Danii. Wykorzystanie 
sterowanego skanerem 
systemu pomiaru wysokości 
umożliwiło znaczący wzrost 
wydajności.

Zawsze
W CZOŁÓWCE
suwnica Demag
dla pierwszej na świecie spalarni odpadów 
działającej przez 24 godz. na dobę
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O Amagerforbraending

Amagerforbraending jest fi rmą działającą w sektorze przetwarzania od-
padów. 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 zaj-
muje się ten sam dostawca.

Centrum sterowania spalarni odpadów na parterze zakładu
Amagerforbraending

Na obsługiwanym obszarze zamieszkuje pół miliona ludzi. W tym sek-
torze Amagerforbraending każdego roku odbiera 430 000 t odpadów, 
które lądują w piecach spalarni odpadów i są wykorzystywane do pro-
dukcji energii dla całego regionu. We współpracy z pobliską elektrownią 
wytwarzany jest prąd dla 70 000 domów, zaś w zimie system central-
nego ogrzewania dostarcza ciepło do 75 000 domów. W miesiącach 
letnich, kiedy stacje zasilania w obszarze miasta są wyłączone, Ama-
gerforbraending dostarcza centralne ogrzewanie dla całej Kopenhagi 
i otaczających ją obszarów. W Danii od początku lat 90., wszystkie za-
kłady spalania odpadów muszą działać jako zintegrowane wytwórnie 
ciepła i energii.

120 ze 175 pracowników Amagerforbraending jest zatrudnionych w spa-
larni odpadów. Zajmują się oni obsługą czterech pieców, które w zeszłym 
roku pracowały w cyklu ciągłym przez 29 000 godz. Kolejne 50 osób pra-
cuje w jedenastu punktach zbiorczych na południu miasta.
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Amagerforbraending jest jednym 
z pionierów jeśli chodzi o spalanie 

odpadów w Danii. Początki zakładu 
sięgają 1970 r. Pierwsze, zainstalowa-
ne wówczas suwnice zostały dostar-
czone przez fi rmę Thomas Smid, któ-
rą później przejął Demag. Potrzeba 
przetwarzania coraz większej ilości 
odpadów doprowadziła do wymiany 
obu suwnic w 2002 r. Najważniejszym 
wymaganiem fi rmy była wyższa wy-
dajność. Odpowiedzią Demaga na to 
zapotrzebowanie były dwie suwnice 
dwudźwigarowe. Podstawowe dane 
techniczne dostarczonych suwnic jest 
następująca: udźwig 16 t przy rozpię-
tości 29,5 m, prędkość jazdy suwni-
cy 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 nieprze-
rwana praca bez ograniczeń podczas 
fazy instalacji. Realizacja tego celu nie 
wymagała otwierania dachu. Najpierw 
wprowadzono suwnicę do budynku 
przez duże, okrągłe okno i zainstalo-
wano ją. Druga suwnica pomostowa 
została zainstalowana po usunięciu 
dwóch starych suwnic.

Od tego momentu przyjeżdżają-
ce pojazdy są kierowane za pomocą 
systemu świateł i szlabanów. System 
sterowania suwnicami komunikuje się 
z komputerem zarządzającym składo-
wiskiem, zapewniając, że sześć stacji 
wyładunku może być uruchamianych 
po opuszczeniu obszaru przez suwni-
cę. W ten sposób ruch suwnicy nie jest 
zakłócany przez spadające odpady. Już 
dawniej instalacje suwnicowe były wy-
posażone w automatykę, która jednak 
była wykorzystywana tylko w określo-
nych przedziałach czasowych. Podczas 
dziennej zmiany dwóch operatorów 
suwnicy pracowało w kabinie zainstalo-
wanej we wnęce, zaś na zmianie nocnej 
proces był realizowany automatycznie 
pod nadzorem jednego pracownika. 
Właściciele uważali to rozwiązanie za 
tymczasowe. Ich celem było jak najlep-
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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.
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sze wykorzystanie wykwalifi kowanego 
personelu na stanowiskach w fi rmie. 
Najważniejsze założenia niezbędnej 
reorganizacji:

ciągła praca automatyczna – 24 go- 
dziny na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu,
autonomiczne działanie dwóch  
suwnic,
znaczący wzrost wydajności pracy. 

Zwiększona wydajność suwnic nie 
była potrzebna do napełniania czterech 
zbiorników większą ilością odpadów. 
Wskaźnik spalania pozostał niezmienio-
ny. Istotne było natomiast lepsze wymie-
szanie odpadów w fazie wstępnej, co 
zapewnia jednorodny proces spalania 
i utrzymanie stałej wartości podgrze-
wania. 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, fi rma 
Demag Cranes & Components po raz 
pierwszy wprowadziła proces sterowa-
ny skanerem. Podczas przemieszczania 
się suwnicy nad powierzchnią odpadów 
skanery umieszczone pod pomostem 
suwnicy przez cały czas dokonują po-
miarów wysokości materiału w zbior-
niku. Na podstawie tych danych opro-
gramowanie aktualizuje profi l wysokości 
odpadów znajdujących się w zbiorniku. 
Podczas przejazdu suwnicy nad zbiorni-
kiem chwytak nie musi być podnoszony 
do najwyższej pozycji. Pozycja chwyta-
ka jest dostosowywana do faktycznego 
profi lu – nawet podczas ruchu suwni-
cy. Oszczędność czasu i zwiększone 
możliwości przeładunkowe oznaczają 
wyższą wydajność.

Ponieważ w każdym punkcie zbior-
nika znana jest dokładana wysokość 
napełnienia, suwnica zmniejsza pręd-
kość opuszczania chwytaka na ostatnim 
metrze przed zetknięciem z powierzch-
nią materiału. Tym sposobem całkowi-
cie wyeliminowano ryzyko uszkodzeń 
chwytaka. Wykorzystano również opra-

cowany przez fi rmę Demag system tłu-
mienia wahań ładunku, który pozwala 
na wykonywanie szybszych przejazdów 
bez ryzyka wywołania nadmiernych wy-
chyleń chwytaka.

Kolejną zaletą nowego, zautomaty-
zowanego systemu jest zoptymalizowa-
ny system zarządzania: obie suwnice 
mogą teraz pracować niezależnie i nie 
muszą mieć ustawionych ograniczeń 
pracy we wstępnie zdefi niowanej stre-
fi e. Dzięki zaawansowanemu oprogra-
mowaniu systemu sterowania jazdy 
suwnic mogą odbywać się w tym sa-
mym czasie: od pobrania odpadów do 
załadowania pieców.

Suwnice są monitorowane ze sterow-
ni na parterze budynku. Automatyczne 
programy pracy suwnic są również uru-
chamiane z tego miejsca. Procedura star-
towa 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 por-
cje 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 ko-
lejnym cyklu.

Właściciele zakładu mają możliwość 
wprowadzania innych programów au-
tomatyzacji. Służy do tego wygodny 
interfejs użytkownika, z którego mogą 
korzystać pracownicy sterowni już po 
krótkim przeszkoleniu.

Z punktu widzenia właścicieli za-
kładu wszystkie cele zostały w pełni 
zrealizowane. Instalację i przekazanie 
do użytku poprzedziła faza planowa-
nia trwająca około 8 miesięcy. System 
został przełączony na nowe oprogra-
mowanie w bardzo krótkim czasie: in-
stalacja została zatrzymana w sobotę 
i przywrócona do działania już w pełni 
automatycznym trybie w następnej do-
bie. Było to możliwe, ponieważ wszyst-
kie jej funkcje można wcześniej spraw-
dzić w symulacji komputerowej. Co ty-
dzień każda suwnica wymaga dwóch 
godzin regularnych czynności konser-
wacyjnych i czyszczenia.

Wprowadzenie zautomatyzowane-
go rozwiązania było również korzyst-
ne dla pracowników: spośród wcze-
śniej zatrudnionych operatorów suwnic, 
6 osób podniosło swoje kwalifi kacje i 
pracuje obecnie w sterowni, zaś po-
zostałe przesunięto do pracy w ma-
gazynie.



UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,

LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

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

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

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

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

50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, tel. (071) 341 85 25, fax (071) 341 84 76



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

Fot. Instalacja EVZA 
w Stassfurt to jedna 
z najnowoczeÊniejszych 
inwestycji REMONDIS

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