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O

dpady towarzyszą ludzkości od początków rozwoju cywilizacji. Na
wszystkich etapach tego rozwoju sposób gospodarowania odpadami
był wysoce niedostateczny w stosunku do skali wytwarzanych odpadów oraz
do narastającej ilości nagromadzonych odpadów. Rewolucja przemysłowa
zapoczątkowała etap gwałtownego nasilenia problemów i zagrożeń związanych
z niedostatecznym rozwojem gospodarki odpadami. Procesy intensywnego
rozwoju przemysłu i przyśpieszający wzrost demograficzny generowały
zwielokrotnione strumienie odpadów. Strumienie te przyczyniły się do znacznego
pogorszenia sytuacji ekologicznej i sanitarnej. Szczególnie silne procesy
degradacyjne występowały w rejonach zurbanizowanych i uprzemysłowionych,
gdyż ich rozwój był żywiołowy i następował w warunkach głębokiego
niedorozwoju infrastruktury komunalnej i ochronnej oraz bardzo niskiego
poziomu świadomości ekologicznej.
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W

iek XX to kolejny etap intensyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki odpadami. Specyfiką tego etapu
jest znaczne rozszerzenie asortymentu produkcji. W konsekwencji, gama
rodzajów odpadów wytwarzanych została bardzo rozszerzona. Równocześnie następowało sukcesywne zwiększanie skali wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów, do czego
przyczyniły się coraz mocniej nasilające się procesy industrializacji oraz rozwoju demograficznego.
Kraje Unii Europejskiej przykładają
wielką wagę do problemów ochrony
środowiska, w tym również do zagadnień gospodarki odpadami. Strategia
państw Unii Europejskiej w tym zakresie została sformułowana w 1990 roku
[1]. Główne jej zasady są następujące:
 zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez technologie i produkty („czyste technologie”, sieć informacyjna o technologiach związanych z ochroną środowiska, w tym
z nowoczesnymi technologiami zagospodarowania odpadów, znakowanie ekologiczne wyrobów),
 recykling i powtórne poddanie odzyskowi odpadów jako surowców
w procesach technologicznych, selektywne zbieranie odpadów,
 optymalizacja ostatecznego usuwania (nowe normy techniczne budowy składowisk odpadów, ograniczenia w składowaniu niektórych
odpadów, normy techniczne dotyczące spalania odpadów),

 rygorystyczne regulacje prawne

dotyczące kontroli przewozu odpadów,
 adekwatne środki prawne dotyczące odpowiedzialności producenta
za produkt, powstałe odpady oraz
opakowania.
Efektem wykonanego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych przeglądu realizacji Strategii Wspólnoty w dziedzinie gospodarowania odpadami jest
nowa dyrektywa (1999/31/EC) w sprawie składowisk odpadów [2]. Przewiduje ona zakaz składowania na składowiskach:
 wszelkich odpadów ulegających
biodegradacji:
––do 2006 r. (w Polsce do 2010 r.)
redukcja ilości ulegających biodegradacji odpadów składowanych na składowiskach o 25%
masowo w stosunku do roku
1995,
––do 2009 r. (w Polsce do 2013 roku) redukcja ilości o 50%,
––do 2016 r. (w Polsce do 2020
roku) redukcja ilości o 65% (do
35% bazowej masy odpadów).
 odpadów ciekłych,
 odpadów palnych i zapalnych,
 odpadów wybuchowych i utleniających,
 odpadów szpitalnych i medycznych,
 opon samochodowych całych i rozdrobnionych.
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Rys. 1. Zależność ilości powstających odpadów komunalnych w funkcji zamożności
społeczeństwa (dochodu narodowego w przeliczeniu na mieszkańca)
- dane za 2006 r. dla EU-25 (wg Eurostatu)

Ponadto, na składowiskach można składować jedynie odpady, które
były uprzednio przedmiotem obróbki,
przy czym „obróbka” to proces fizyczny, chemiczny lub biologiczny, a także
sortowanie, który zmienia charakterystykę odpadów w celu zmniejszenia ich
ilości, właściwości niebezpiecznych lub
służy do odzysku energii.
Analiza systemów gospodarki odpadami w krajach UE wykonana w
połowie lat dziewięćdziesiątych [3]
wykazała, że przyjęte w 1989 r. regulacje dotyczące spalarni odpadów komunalnych nie odpowiadają aktualnemu stanowi techniki. W międzyczasie
Austriacy (w 1989 r.), Holendrzy (1990),
Niemcy (1991), Szwajcarzy (1992) i
Duńczycy (1992) wprowadzili w swoich krajach znacznie ostrzejsze regulacje, wynikające z konieczności ograniczenia emisji niektórych substancji
(w tym dioksyn i furanów) ze spalarni
odpadów. W wyniku długich dyskusji
i ogromnych oporów, w szczególności
ze strony Anglii, Francji, Belgii i Hiszpanii, w których to krajach istniejące spalarnie odpadów komunalnych posiadały
bardzo uproszczone systemy oczyszczania spalin, lub wręcz ich nie posiadały, w grudniu 2000 r. została przyjęta nowa dyrektywa dotycząca spalania
odpadów - 2000/76/EC [4], która w
stosunku do instalacji istniejących obowiązuje od grudnia 2005 r., zaś w stosunku do instalacji nowych od 2001 r.
Wartym przy tym podkreślenia jest fakt,
iż w 2003 r. Niemcy zaostrzyli niektóre wymagania dyrektywy 2000/76/EC
nowelizując obowiązujące w kraju prawo - 17 BImSchV.
Warto w tym miejscu również zauważyć, że w niektórych krajach europejskich (Szwajcaria, Dania, Holandia,
Szwecja) od 2000 r. obowiązuje zakaz
składowania na składowiskach odpadów zawierających powyżej 5% substancji organicznych, palnych, a w kilku
innych (Niemcy, Austria, Francja) wprowadzony został on w 2005 roku [5].
Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE, Polsce
oraz innych krajach europejskich ob-

razuje tabela 1. Pokazano w niej zmiany w ilości powstających odpadów komunalnych oraz w sposobie ich zagospodarowania wg danych za rok 1995,
2000 oraz 2006 [6].
Pierwszą rzeczą rzucającą się w
oczy jest istotny wzrost ilości odpadów
komunalnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) w większości krajów.
W niektórych z nich jest on nawet 50%,
co świadczy o tym, że jednej z podstawowych zasad strategii gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi - minimalizacji wytwarzanych odpadów nie udało się osiągnąć.
Systematyczny rozwój gospodarczy oraz postępujący wzrost dobrobytu skutkuje wzrostem konsumpcji i tym
samym wzrostem ilości powstających
odpadów komunalnych. W literaturze
często publikowany jest wykres pokazujący zależność ilości powstających
odpadów komunalnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) od wiel-

kości dochodu narodowego przypadające na jednego mieszkańca - obrazuje to rysunek 1.
Polska znajduje się na etapie systematycznie rosnącej konsumpcji indywidualnej (choć znacznie spowolnionej
w ostatnim roku przez sytuację ekonomiczną). Obserwując zmiany w zakresie gospodarki odpadami, jakie zachodziły w Europie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych należy oczekiwać, że w miarę wzrostu dochodu na-

Tab. 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Europie w latach 1995, 2000 i 2006 (wg GUS)
Kraje
Austria

Wytwarzanie [kg/M rok]
438

581

617

Składowanie [%]
46,8

33,7

Spalanie [%]

Recykling [%]

9,6

12,3

11,2

29,3

40,9

55,1

61,1

Belgia

453

474

475

43,7

15,4

5,1

36,0

32,9

32,6

20,3

51,7

62,3

Bułgaria

693

516

446

76,5

77,3

79,8

0,0

0,0

0,0

23,5

22,7

20,2

Cypr

600

680

745

100,0

90,1

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

9,9

12,5

Czechy

302

334

296

100,0

84,4

79,1

0,0

9,3

9,8

0,0

6,3

11,1

Dania

567

665

737

16,9

10,1

5,0

51,9

52,9

55,0

31,2

37,0

40,0

Estonia

368

440

466

99,2

99,5

59,7

0,0

0,0

0,2

0,8

0,5

40,1

Finlandia

414

503

488

64,7

60,8

58,6

0,0

10,3

8,6

35,3

28,8

32,8

Francja

476

516

553

45,0

42,6

34,7

37,4

32,8

33,1

17,6

24,6

32,2

Grecja

302

408

443

99,7

91,2

87,1

0,0

0,0

0,0

0,3

8,8

12,9

Hiszpania

510

662

583

60,4

51,2

49,6

4,7

5,6

7,0

34,9

43,2

43,4

Holandia

549

616

625

28,8

9,3

1,9

25,3

30,8

34,1

45,9

59,9

64,0

Irlandia

514

603

804

77,4

91,9

58,6

0,0

0,0

0,0

22,6

8,1

41,4

Litwa

424

363

390

100,0

94,8

91,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

8,7

Luksemburg

592

658

702

27,2

21,0

18,7

52,7

43,2

37,9

20,1

35,9

43,4

Łotwa

263

270

411

93,9

93,3

71,0

0,0

0,0

0,5

6,1

6,7

28,5

Malta

332

535

652

91,9

90,3

86,2

0,0

0,0

0,0

8,1

9,7

13,8

Niemcy

624

643

566

39,3

25,7

0,7

15,5

20,7

31,6

45,2

53,7

67,7

Polska

285

316

259

98,2

98,1

91,1

0,0

0,0

0,4

1,8

1,9

8,5

Portugalia

385

472

435

51,9

71,6

63,0

0,0

20,3

21,8

48,1

8,1

15,2

Rumunia

350

363

385

74,0

83,2

84,7

0,0

0,0

0,0

26,0

16,8

15,3

Słowacja

295

254

301

56,9

77,2

77,7

9,5

15,4

12,0

33,6

7,5

10,3

Słowenia

596

513

432

76,7

78,4

83,8

0,0

0,0

0,7

23,3

21,6

15,5

Szwecja

386

428

497

35,2

22,9

5,0

38,6

38,3

46,9

26,2

38,8

48,1

Węgry

460

445

468

75,2

84,5

80,3

7,0

7,6

8,3

17,8

7,9

11,3

Wlk. Brytania

499

578

588

83,0

81,1

60,0

9,0

7,3

9,4

8,0

11,6

30,6

Włochy

454

509

548

93,0

75,6

51,8

5,3

8,1

11,9

1,8

16,3

36,3

EU-27

474

524

517

62,4

55,0

41,2

13,7

15,1

19,0

23,8

30,0

39,8

Turcja

445

458

434

73,3

77,9

83,9

0,0

0,0

0,0

26,7

22,1

16,1

Islandia

427

466

534

75,4

75,3

69,3

19,2

12,2

8,8

5,4

12,4

21,9

Norwegia

626

615

793

72,8

54,6

30,9

13,4

14,6

16,6

13,7

30,7

52,5

Szwajcaria

598

660

715

12,9

6,1

0,1

48,2

48,6

49,7

39,0

45,3

50,2
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rodowego i poziomu życia, systematycznie będzie rosła ilość powstających
odpadów komunalnych. Można oszacować, że przy planowanym wzroście
gospodarczym, rzędu ok. 3-4% rocznie, w perspektywie najbliższych 10 lat
ilość stałych odpadów komunalnych rosnąć będzie również o ok. 3-4% rocznie. Tym samym można oczekiwać minimum 40-50% wzrostu ilości powstających odpadów komunalnych w okresie 10-letnim. Oznacza to wskaźnik powstawania odpadów komunalnych wynoszący 360-400 kg/M/rok w perspektywie 10-letniej.
Konsekwencją przyjętej w UE strategii gospodarki odpadami oraz wspomnianej powyżej dyrektywy składowiskowej (1999/31/EC) [2] jest znaczący
rozwój spalania jako podstawowej techniki pozbywania się odpadów i systematyczny wzrost ilości spalarni, a także procentu spalanych odpadów, we
wszystkich krajach UE. Wydaje się, że
dla takiej strategii gospodarki odpadami nie ma alternatywy, a tym samym
również w Polsce będziemy musieli ją
wdrożyć - czy to z przyczyn praktycznych (brak innej możliwości rozwiązania
problemu odpadów) czy też z przyczyn
formalnych - przyjęcia dorobku prawnego UE do polskiego prawodawstwa.

 Morfologia odpadów

komunalnych i ich
właściwości paliwowe

Czynnikiem decydującym o możliwościach zastosowania termicznych
metod utylizacji odpadów komunalnych jest ich skład, zwany morfologią odpadów. Morfologia z kolei determinuje wartość opałową odpadów, a
tym samym ich przydatność jako paliwa. Z danych literaturowych wiadomo,
że skład morfologiczny (a także ilość)
odpadów komunalnych w ogromnym
stopniu zależy od stopnia rozwoju gospodarczego. W krajach o niskim dochodzie narodowym odpadów komunalnych jest mało (przeważnie poniżej 200 kg na mieszkańca rocznie), a
główną ich część stanowią niedające

się zagospodarować resztki żywnościowe (odpady organiczne). Wszelkie składniki odpadów o właściwościach palnych (papier, tektura, tworzywa sztuczne)
wykorzystywane są do celów grzewczych w paleniskach domowych. Odpadów
opakowaniowych jest mało, zaś sporą część stanowi popiół z procesów spalania. Natomiast w krajach o wysokim dochodzie narodowym, przy dużej koncentracji mieszkańców w miastach, ilość odpadów jest znaczna (przeważnie powyżej 500 kg na mieszkańca rocznie), w odpadach komunalnych udział substancji niepalnych jest znikomy, a dominują odpady opakowaniowe. Typowy średni
skład odpadów komunalnych w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego
pokazano w tabeli 2.
Sytuacja w Polsce jest nieco skomplikowana. Morfologia odpadów pochodzących z wielkich miast sytuuje nasz kraj pomiędzy grupą krajów średnio- i wysokorozwiniętych. Ilustrują to dane zwarte w tabeli 2.
Tab. 2. Średni skład odpadów komunalnych w % udziału masowego,
w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego [7]
Składnik odpadów

Kraje uprzemysłowione

Kraje średniorozwinięte

Kraje rozwijające się

Papier

38

22

2

Szkło, ceramika

7

6

3

Metale

8

3

3

Tworzywa sztuczne

6

5

2

Tekstylia

3

7

3

Odpady organiczne

25

42

65

Inne

13

15

22

Natomiast na terenach wiejskich i w małych miastach ilość odpadów jest niewielka, zaś ich skład jest zbliżony do krajów rozwijających się. Jest to efektem
powszechnego wręcz spalania odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych i wprowadzania powstałego popiołu do strumienia odpadów oraz często
prowadzonego kompostowania przydomowego odpadów organicznych (szczególnie na wsi). Na terenach miejskich natomiast w sposób istotny wartość opałową odpadów komunalnych obniża duża ilość substancji niepalnych, zawartych
we frakcji drobnej odpadów, czyli po prostu popiołu z indywidualnych systemów
grzewczych. W skrajnym przypadku udział frakcji popiołowej może osiągać nawet i 50-70% masy odpadów komunalnych. Jest to zjawisko znane, obserwowane np. na początku ubiegłego wieku w wielkich miastach europejskich (np. w
Londynie - dane w tabeli 3).
Tab. 3. Zmiany średniego składu odpadów komunalnych w Londynie
w latach 1925-1985 (w % udziału masowego) [8]
Składnik odpadów

1925

1966

1985

Popiół

55,2

19,6

9,8

Odpady organiczne

15,5

18,7

26,9

Papier i tektura

14,9

32,7

34,6

Metale

4

11,8

7,5

Tekstylia

1,1

1,9

4

Szkło,

3,4

11,1

10,2

Tworzywa sztuczne

0

1,3

7

Inne

5,9

2,9

0
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Tab. 4. Średni skład odpadów komunalnych w Polsce w 2000 i 2004 r. wg KPGO [9], [10]
Składnik odpadów

Polska
- średnio

Miasta

Obszary wiejskie

Obiekty
infrastruktury

2004

2000

2004

2000

2004

2004

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

24

21

33

10

18

10

Odpady zielone

2

2

2

2

4

2

Papier i tektura

20

17

20

12

3

27

Drewno

2

14

2

25

2

1

Odpady wielomateriałowe

7

1

4

1

3

18

Tworzywa sztuczne

15

15

5

12

12

18

Szkło

9

7

8

9

8

10

Metale

5

4

5

3

5

5

Odzież i tekstylia

2

3

1

2

1

3

Odpady mineralne (popiół)

14

14

10

24

34

5

Odpady niebezpiezne

1

1

1

1

1

1

nych, określonych w procentach całkowitej masy odpadów,
 zawartości wilgoci określanej w procentach masy, jaką stanowi woda zawar-

ta w różnych frakcjach odpadów,
 zawartości substancji niepalnych (substancji inertnych typu popiół, materia-

łów ceramicznych i mineralnych).
Wymienione powyżej parametry to jednocześnie bardzo istotne wskaźniki pozwalające stwierdzić czy dane odpady komunalne spełniają warunek autotermicznego spalania, niewymagającego stosowania paliwa wspomagającego. Warunek
ten zdefiniował na podstawie badań doświadczalnych, przeprowadzonych w latach 60-tych ubiegłego wieku w spalarniach odpadów komunalnych w Szwajcarii Tanner [13] i ujął go w postaci graficznej zwanej trójkątem Tannera. Według
badań Reimanna [14] wartość opałowa odpadów komunalnych spełniająca warunek autotermicznego spalania w najbardziej rozpowszechnionej i technicznie
dojrzałej technologii konwencjonalnej, czyli na ruchomym ruszcie, przy zachowaniu odpowiednich przepisów, wynikających z zapisów dyrektywy 2000/76/EC odnośnie zachowania minimalnej temperatury w komorze paleniskowej wynoszącej 850°C, powinna wynosić 5 043 kJ/kg, co odpowiada następującej charakterystyce odpadów:
 zawartość wilgoci 39,25%
 zawartość frakcji niepalnych 22,40%
 zawartość frakcji palnych 38,10%.
Zakładając określony współczynnik pewności eksploatacyjnej konwencjonalnej instalacji spalania odpadów komunalnych - wynikający z dużych wahań składu morfologicznego i zawartości wilgoci w odpadach - wyznaczono doświadczalnie, że wartość opałowa odpadów komunalnych, spełniających w stanie roboczym warunek autotermicznego spalania, powinna być nieco wyższa i zawierać się w granicach 5 800-6 000 kJ/kg. Stąd też w cytowanych wcześniej przepisach wielu krajów UE (w kontekście dyrektywy 1999/31/EC), które określają
warunki bezpiecznego dla środowiska deponowania przetworzonych form odpadów, a jednocześnie wyznaczają granicę energetycznej użyteczności odpadów,
przyjęto jako graniczną wartość opałową równą 6 000 kJ/kg.
Odpady komunalne rozwiniętych państw Europy Zachodniej, a także okre-
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Dopiero rozpowszechnienie systemów centralnego ogrzewania spowodowało istotny spadek zawartości frakcji popiołowej, a jednoczesny wzrost
poziomu życia i rozwój gospodarczy
zaowocował wzrostem udziału frakcji
opakowaniowej. Podobny trend obserwujemy w Polsce. Stąd też średni skład
odpadów komunalnych dla Polski różni
się znacznie od składu odpadów pochodzących z wielkich miast [9], [10],
i systematycznie również ulega zmianom, co pokazano w tabeli 4.
Sytuacja w krajach UE wygląda odmiennie. Po pierwsze, większość odpadów komunalnych, w szczególności w bogatszych krajach Unii, zbierana jest selektywnie. Po drugie, w składzie odpadów komunalnych generalnie dominują odpady opakowaniowe,
których recykling był jednym z elementów 5 Programu Ochrony Środowiska
UE. Wszystko to powoduje, że wszelkie
porównania i próby znalezienia analogii
pomiędzy krajami UE, a Polską są bardzo trudne. Ilustruje to tabela 5.
Ze składem morfologicznym odpadów komunalnych wiążą się w bezpośredni sposób ich właściwości paliwowe. Każdy ze składników odpadów
komunalnych posiada określone ciepło
spalania, które może być wykorzystane w procesie termicznym. Natomiast
wartość opałowa odpadów komunalnych, jako paliwa, jest zdeterminowana składem odpadów (udział składników palnych nisko- i wysokokalorycznych), ich wilgotnością oraz zawartością substancji niepalnych.
Przykładowe wartości ciepła spalania oraz zawartość wilgoci i mineralnych substancji niepalnych w poszczególnych składnikach odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 6.
Wartość opałowa odpadów ma
istotne znaczenie w aspekcie oceny
energetycznych walorów odpadów
traktowanych jako paliwo, gdyż decyduje o efektywności odzysku ciepła, a
tym samym o energetycznej waloryzacji spalanych odpadów. Jak wspomniano powyżej, zależy ona od:
 sumarycznej zawartości części pal-
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Tab. 5. Średni skład odpadów komunalnych w krajach UE [11]
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Lp.

Kraj

Udział odpadów zbierancych selektywnie

Frakcja
organiczna

Papier

Tworzywa
sztuczne

Szkło

Metale

Inne
(w tym tekstylia)

%

%

%

%

%

%

%

1

Austria

44,8

30

30

9

10

4

17

2

Belgia

18,8

47

28

7

7

4

7

3

Dania

26,4

40

35

5

4

5

11

4

Finlandia

27,5

30

40

6

4

3

17

5

Francja

12,4

25

30

6

12

5

22

6

Grecja

1,5

53

18

7

3

4

15

7

Hiszpania

2,5

49

20

7

8

4

12

8

Holandia

38,6

38

35

7

7

5

8

9

Irlandia

3,8

55

20

10

3

3

9

10

Luksemburg

19,2

47

28

7

7

4

7

11

Niemcy

25,7

44

24

7

9

6

10

12

Portugalia

3,9

60

22

4

3

4

7

13

Szwecja

15,4

30

40

9

7

3

11

14

Wielka Brytania

8,7

42

28

7

8

9

6

15

Włochy

4,7

40

22

7

8

3

20

Średnia dla krajów
Unii Europejskiej

12,5

40

26

7

8

6

13

ślonych państw pozaeuropejskich wiele lat temu przekroczyły graniczną wartość opałową. Uśrednione dane w tym
zakresie ilustruje tabela 7 [15].
Potwierdzone badaniami ilościowo-jakościowymi wskaźniki charakteryzujące polskie odpady komunalne
wykazują, że odpady powstające na
obszarach dużych polskich miast mogą być w sposób autotermiczny spalane [16]. Spostrzeżenie to potwierdzają także wyniki wartości opałowej
odpadów komunalnych spalanych w
warszawskiej spalarni, przy czym należy uwzględnić, że odpady te zostały pozbawione niskokalorycznej frakcji
organicznej (skierowanej do kompostowania) zanim zostały poddane procesowi termicznego przekształcania.
Ogólnie jednak wartość opałowa polskich odpadów komunalnych, szczególnie wytwarzanych na terenach małych gmin, jest nadal słabo rozpoznana. Trudno jak dotąd, nawet w przybliżeniu, określić łączny potencjał energii
chemicznej zawartej w krajowych odpadach, mimo że oszacowania takie

były podejmowane.
Efektem funkcjonowania nowoczesnych, kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych, a głównie systemów selektywnej
zbiórki surowców wtórnych oraz kompostowania odpadów organicznych, są
zmiany pierwotnego składu frakcyjnego odpadów powodujące, że pozostałe
- przeznaczone do recyklingu energetycznego odpady, z których wyeliminowano częściowo surowce wtórne - będą miały inną wartość opałową. Może
ona wzrastać lub zmniejszać się w zależności od stopnia eliminacji poszczególnych (palnych bądź niepalnych) frakcji odpadów.
Przykładowo, jeżeli wyeliminuje się
z odpadów i skieruje do odzysku następujące (podane w procentach) ilości pierwotnie znajdujących się w nich
frakcji użytecznych:
 papier, karton - 45%
 metale - 80%
 szkło - 40%
 tworzywa sztuczne - 50%
 odpady organiczne - 50%

co zredukuje o 39,7% wyjściową masę
odpadów, wówczas ich wartość opałowa wzrośnie o ok. 4,9% w stosunku
do wartości opałowej jaką posiadałyby odpady komunalne, gdyby zaniechano ich selektywnego gromadzenia
i odzysku [17].

 Odpady komunalne

jako źródło energii
odnawialnej dla systemu
zaopatrzenia miast
w ciepło

Funkcjonowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów jako
elektrowni, ciepłowni bądź elektrociepłowni uwarunkowane jest lokalnymi
możliwościami i potrzebami w zakresie przesyłania i wykorzystania produkowanych z odpadów komunalnych
form energii. W związku z tym stosuje się dwa podstawowe rodzaje kotłów
utylizujących ciepło spalin: parowe lub/i wodne. W kotłach parowych, w zależności od potrzeb, może być produ-
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Tab. 6. Typowe ciepło spalania oraz średnia zawartość wilgoci
i substancji niepalnych (popiołu) w wybranych składnikach odpadów komunalnych [12]
Ciepło spalania

Rodzaj odpadu

Zawartość wilgoci

Zawartość popiołu

kJ/kg

%

%

Papier/karton

12 300

19,00

12,00

Tworzywa sztuczne

31 500

9,00

8,00

Drewno

16 300

19,00

5,00

Tekstylia

15 900

22,00

7,00

Odpady organiczne

4 300

65,00

11,00

Odpady kuchenne

10 700

40,00

9,00

Odpady ogrodowe

9 500

50,00

5,00

Frakcja drobna (poniżej 10 mm)

5 000

20,00

50,00

Metale

0

5,00

93,00

Odpady inertne

0

2,00

98,00

Odpady pozostałe

6 700

30,00

30,00

Tab. 7. Uśredniona wartość opałowa odpadów komunalnych wybranych państw świata
Państwo

Uśredniona wartość
opałowa [kJ/kg]

Państwo

Uśredniona wartość
opałowa [kJ/kg]

USA

11200

Japonia

7800

Niemcy

9000

Holandia

7500

Wielka Brytania

9200

Luksemburg

7500

Austria

9000

Belgia

7300

Szwecja

8800

Hiszpania

6800

Szwajcaria

8500

Włochy

6700

Dania

8400

Tajwan

5900

Francja

7800

Chiny

4200

dów komunalnych można by mnożyć. Jednym z nich może być Paryż - trzy wielkie spalarnie odpadów komunalnych zlokalizowane w aglomeracji paryskiej (Saint Ouen - 630 000 Mg/rok, Issy-les-Molineaux - 560 000 Mg/rok, Ivry-sur-Seine - 560 000 Mg/rok) dostarczają energii do ogrzewania ponad połowy miasta. We wrześniu 2008 r. uruchomiono czwartą spalarnię - Isseane o wydajności
420 000 Mg/rok [19]. Podobnie wygląda sytuacja w Wiedniu, gdzie trzy spalarnie:
Spittelau - 260 000 Mg/a, Flötzersteig - 185 000 Mg/a oraz spalarnia EBS - Wiedeń II spalająca odpady niebezpieczne i osady ściekowe z oczyszczalni ścieków
- 56 000 Mg/a pokrywają ok. 30% zapotrzebowania miasta w ciepło. Dodatkowo od 2003 r. na terenie spalarni EBS Simmering pracuje nowy kocioł fluidalny o
wydajności ok. 50 000 Mg/rok spalający tzw. „frakcję lekką” (wysokokaloryczną)
z sortowni odpadów komunalnych, zaś od października 2008 r. pracuje czwarta
spalarnia odpadów komunalnych - Pfaffenau o wydajności ok. 250 000 Mg/rok
(początkowo planowano wydajność 96 000 Mg/rok) [19].
W Uppsali (Szwecja) spalarnia o wydajności 230 000 Mg/a pokrywa praktycznie całe zapotrzebowanie miasta na ciepło w okresie zimowym, zaś w Bresci (Włochy) duża spalarnia odpadów komunalnych o wydajności 550 000 Mg/rok wybudowana w latach 1998-2002 pokrywa ok. 42% zapotrzebowania miasta w ciepło.
Roczna produkcja energii elektrycznej w spalarni w Bresci to ok. 361 GWh, zaś
roczna produkcja ciepła wynosi ok. 290 GWh. Pozwala to zaoszczędzić rocznie
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kowana para nasycona lub przegrzana.
Typowe parametry świeżej pary przegrzanej dla spalarni pracującej w systemie elektrowni czy elektrociepłowni to
temperatura 400oC i ciśnienie 4 MPa.
Średnio z jednej tony odpadów można
uzyskać 2,5-3,5 ton pary, w zależności
od wartości opałowej odpadów i żądanych parametrów pary [16].
Najbardziej sprawny termicznie i
elastyczny eksploatacyjnie jest układ
instalacji pracującej w skojarzeniu, to
jest produkującej energię cieplną i elektryczną. Część wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzystywana jest zawsze na potrzeby własne instalacji. Natomiast nadwyżka odprowadzana jest
do krajowej sieci elektrycznej.
Średnia sprawność energetyczna
nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych wynosi dziś zazwyczaj ok.
35-40%. Dla porównania sprawność
energetyczna typowych polskich elektrowni i elektrociepłowni zazwyczaj nie
przekracza 35%. Świadczy to między
innymi o poziomie technicznych rozwiązań technologicznych i energetycznych stosowanych w spalarni odpadów. W przypadku instalacji pracującej w skojarzeniu sprawność energetyczna przetworzenia energii chemicznej zawartej w odpadach na ciepło i
prąd elektryczny sięga nawet i 80-85%.
Średnio z 1 Mg odpadów uzyskuje się
0,396 MWh (1,426 GJ) energii elektrycznej oraz 6,600 GJ (1,786 MWh)
energii cieplnej [18].
W 2000 r. we wszystkich spalarniach odpadów komunalnych w krajach UE odzyskano z odpadów ok.
49,6 TWh energii, co w przybliżeniu
równe jest 40 mln TOE (paliwa umownego). Sumaryczna moc elektryczna
wszystkich spalarni w Europie równa
jest 8 800 MW, co w przybliżeniu równe jest zapotrzebowaniu na energię
elektryczną Szwajcarii. Najważniejsze
dane o wielości energii cieplnej i energii
elektrycznej pozyskiwanej ze spalania
odpadów w krajach Unii przedstawiono w tabeli 8.
Pozytywnych przykładów wykorzystania właściwości paliwowych odpa-
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Tab. 8. Produkcja energii z odpadów w wybranych krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii w 2000 roku [19]
Energia wytworzona

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

Państwo

Energia elektryczna

Energia sprzedana

Energia cieplna

Razem

Praca w
skojarzeniu

Energia elektryczna

Ciepło

TJ

%

TJ

%

TJ

%

%

%

Austria

324

10,11

2 880

89,89

3 204

68,1

0

31,9

Belgia

2 628

48,03

2 844

51,97

5 472

63,2

15,5

21,3

Dania

3 852

21,19

14 328

78,81

18 180

64,5

0

35,5

Finlandia

0

0,00

216

100,00

216

0

0

100

Francja

2 880

8,33

31 680

91,67

34 560

67,8

7,1

25,1

Hiszpania

1 116

46,97

1 260

53,03

2 376

19,6

46,3

34,1

Holandia

8 928

88,89

1 116

11,11

10 044

21,4

70

8,6

Niemcy

11 772

29,62

27 972

70,38

39 744

81,4

12,7

5,9

Norwegia

828

23,00

2 772

77,00

3 600

0

44,3

55,7

Portugalia

648

100,00

0

0,00

648

0

100

0

Szwajcaria

3 096

23,43

10 116

76,57

13 212

88,2

11,7

0,1

Szwecja

1 260

7,03

16 668

92,97

17 928

56,9

0

43,1

Wlk Brytania

4 392

84,14

828

15,86

5 220

38,4

61,6

0

Włochy

2 124

71,95

828

28,05

2 952

61,5

34,3

4,2

ok. 120 000 Mg paliwa (oleju opałowego). Miasto posiada rozwinięty system
zdalaczynnego centralnego ogrzewania oparty o dużą elektrociepłownię z
kotłami grzewczymi opalanymi węglem,
olejem opałowym oraz gazem oraz spalarnię odpadów komunalnych. Łączna
moc obu instalacji wynosi ok. 672 MWt
oraz 190 MWe. Miejska sieć cieplna posiada długość 492 km i obsługuje ponad 130 000 mieszkańców. Do sieci
podłączone jest 13 243 budynków o
łącznej kubaturze ok. 34,5 mln m3. W
chwili obecnej szacuje się, że uruchomienie spalarni pozwoliło na obniżenie
stężeń niektórych zanieczyszczeń (SO2,
NOx, pył zawieszony) w zabytkowym,
historycznym centrum miasta o ok.
10-12 μg/m3 [20]. Mamy więc tu dodatkowy zysk w postaci zmniejszenia zużycia węgla, nie mówiąc o tym, że spaliny ze spalarni odpadów zawierają daleko mniej zanieczyszczeń niż spaliny z
rzekomo bezpieczniejszych elektrowni
węglowych. W kontekście ograniczonych zasobów energetycznych naszej
planety jest to również bardzo ważne.
W chwili obecnej w Polsce istnieje tylko jedna spalarnia odpadów komunalnych - w Warszawie. Jest to

stosunkowo mały obiekt, uruchomiony w 2001 r., o wydajności nominalnej
ok. 53 000 Mg/rok (rzeczywistej ok.
42 000 Mg/rok), będący częścią zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w skład którego dodatkowo
wchodzi sortownia mechaniczna odpadów i kompostownia. Na najbliższe lata
planuje się jednak budowę kolejnych instalacji. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 powstała tzw. lista indykatywna, na której w ramach II osi priorytetowej umieszczono projekty budowy
12 instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Projekty te
mają być wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także poprzez plany zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO), przyjętym przez
Radę Ministrów z końcem 2006 r. Listę tych projektów zestawiono w tabeli 9. Jednocześnie w tabeli tej oszacowano ilość energii cieplnej i elektrycznej, którą będą mogły zapewnić planowane obiekty. Zakłada się więc, że w
wyniku realizacji planowanych inwestycji uda się rocznie unieszkodliwiać termicznie ok. 2,4 mln Mg odpadów ko-

munalnych i przy okazjo pozyskiwać
ok. 16 000 TJ ciepła i 950 GWh energii elektrycznej rocznie. Zgodnie z projektem rozporządzania Ministra Środowiska 42% tej energii może być traktowane jako energia pochodząca ze źródeł odnawialnych.
Poziom zaawansowania, wymienionych w tabeli 9 projektów, jest w
poszczególnych miastach czy regionach wyraźnie zróżnicowany. Generalnie wszystkie planowane inwestycje
znajdują się obecnie na etapie opracowywania studium wykonalności oraz
przygotowania do wydania decyzji środowiskowych. Plan budowy ww. instalacji, przy istotnym wsparciu środków
z Funduszu Spójności, stwarza realną
perspektywę, aby w przeciągu kilku lat
zdecydowanie odmienić dotychczasową monokulturę zagospodarowania odpadów i opuścić zajmowane przez Polskę ostatnie wśród wszystkich krajów
członkowskich UE miejsce w zakresie stosowania najbardziej prymitywnej
i zagrażającej środowisku metody zagospodarowania odpadów komunalnych
opartej na ich składowaniu.
Pytaniem jednak ciągle otwartym
pozostaje kwestia czy uda się tę szan-

Tab. 9. Planowane instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych
w Polsce wg listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2009)
Lp.

Lokalizacja

Koszt

Wydajność

Ciepło

En. Elektr.

mln. zł

Mg/rok

TJ/rok

GWh/rok

1

Łódź

660,0

250 000

1 650

99,0

2

Kraków

703,0

250 000

1 650

99,0

3

Warszawa

553,4

265 000

1 749

104,9

4

Białystok

413,9

100 000

660

39,6

5

Gdańsk

593,0

250 000

1 650

99,0

6

Katowice

1 081,2

2 x 250 000

3 300

198,0

7

Poznań

640,0

200 000

1 320

79,2

8

Szczecin

300,0

180 000

1 188

71,3

9

Bydgoszcz-Toruń

400,0

180 000

1 188

71,3

10

Olsztyn

517,6

120 000

792

47,5

11

Koszalin

280,0

120 000

792

47,5

6 142,1

2 415 000

15 939

956,3

Razem









sę i przeznaczone na ten cel znaczne
środki finansowe z Funduszu Spójności wykorzystać, czy wystarczy determinacji po stronie beneficjentów, czy uda
się pozyskać minimum niezbędnej akceptacji społecznej, a tym samym czy
uda się te projekty wdrożyć, najlepiej
przed upływem granicznych terminów
ich realizacji [21].

 Spalarnia odpadów

– podstawowe
uwarunkowania
i rozwiązania techniczne

Nieodległe czasy lat 60. ub. wieku,
gdy w rozwijających się krajach Europy
Zachodniej wraz z narastającym strumieniem odpadów komunalnych, rozpoczęto seryjnie budować spalarnie odpadów komunalnych, traktując je jako
jedyne rozwiązanie lawinowo narastającej góry śmieci, są już historią rozwoju systemów termicznej utylizacji odpadów [16]. Poszukiwanie efektywnego systemu utylizacji odpadów trwało niemal 30 lat. Doświadczenia wielu
krajów Europy Zachodniej, nieraz bardzo bolesne i kosztowne, w poszukiwaniu efektywnego i ekologicznie bezpiecznego systemu zagospodarowania
produkowanych w coraz większej ilo-

ści odpadów, zaowocowały z początkiem lat 90. XX w. koncepcją stworzenia tzw. kompleksowego systemu utylizacji odpadów. Charakterystyczną cechą stworzonego w ten sposób modelu kompleksowej gospodarki odpadami
komunalnymi jest zintegrowane zastosowanie kilku, efektywnych i proekologicznych, wzajemnie współdziałających
metod utylizacji odpadów. Współczesne podejście do kompleksowego rozwiązania problemu zagospodarowania
odpadów komunalnych charakteryzuje
się zatem następującymi podstawowymi działaniami:
 odzysk surowców wtórnych poprzez selektywną, wielopoziomowo rozbudowaną, zbiórkę frakcji
użytecznych odpadów. Jest to forma tzw. recyklingu materiałowego.
Dokonywana jest ona u źródła powstawania odpadów. Wymaga aktywnego i świadomego uczestnictwa szerokich warstw społeczeństwa, a także zrównoważonego
rynku po stronie odbiorców surowców wtórnych,
 pozyskiwanie u źródła powstawania biodegradowalnych frakcji organicznych odpadów i biologiczne przetwarzanie ich na pełnowartościowy kompost (również forma



recyklingu materiałowego, zwana
recyklingiem organicznym),
eliminowanie ze strumienia odpadów ich składników niebezpiecznych i poddawanie ich oddzielnej
procedurze unieszkodliwiania bądź
dalszego wykorzystania,
ostateczną selekcję i dystrybucję
do odbiorców selektywnie gromadzonych surowców wtórnych, realizowaną poprzez tzw. centrum recyklingu,
termiczną utylizację, odniesioną jedynie do pozostałości odpadów i
realizowaną w ekologicznie bezpiecznych i energetycznie efektywnych spalarniach zapewniających odzysk i wytwarzanie różnych
form energii (tzw. recykling energetyczny),
zrównoważony rynek odbiorców
produktów, surowców użytecznych i energii,
kontrolowane składowisko dla deponowania przetworzonych form
odpadów.

Przedstawiony powyżej model kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi wyraźnie wskazuje miejsce i rolę termicznej utylizacji odpadów w tak
rozumianym systemie. Jest to rola ogniwa kluczowego, ostatecznie zamykającego system utylizacji odpadów, sprowadzającego się jedynie do termicznego wykorzystania tylko tej części pozostających odpadów, które wobec nadrzędnych metod utylizacji utraciły swoje walory użytkowe, a posiadają jedynie
istotne walory energetyczne.
Konwencjonalne technologie termicznej utylizacji odpadów komunalnych to instalacje, w których proces
spalania odbywa się na ruchomym, płaskim lub pochyłym, chłodzonym powietrzem lub wodą ruszcie mechanicznym. Technologie tego typu posiadają
najwięcej aplikacji w Europie Zachodniej, a historia ich rozwoju przekroczyła 100 lat. Ich korzenie tkwią w rozwiązaniach technicznych kotłowni i elektrociepłowni (z paleniskami rusztowymi) przystosowanych do spalania ubo-
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gich (niskokalorycznych) gatunków węgla (np. brunatnego w Niemczech). Budowane nowe lub znajdujące się w zaawansowanym stadium projekty kolejnych instalacji w zdecydowanej większości przypadków koncepcję realizowanego w nich procesu termicznego opierają nadal o spalanie na ruchomym ruszcie mechanicznym. Technologie konwencjonalne w swoim stuletnim okresie rozwoju konstrukcyjnego
przypominają rozwój samochodów z
silnikami spalinowymi, których rodowód techniczny jest podobnie odległy,
a trwające od wielu lat prace konstruktorów koncentrują się obecnie nad poprawą efektywności procesu spalania
w kierunku osiągnięcia warunków procesu spalania najbardziej zbliżonych
do stanu spalania całkowitego (całkowite utlenienie substancji organicznych
zawartych w paliwie) i zupełnego (brak
produktów palnych w strumieniu spalin oraz żużli i popiołów opuszczających
węzeł spalania), a także zmniejszenia
zużycia paliwa i poprawienia czystości
emitowanych do środowiska spalin. W
podobnym kierunku zmierza rozwój i
modernizacja obecnych, konwencjonalnych spalarni odpadów.
Najogólniej, prace rozwojowe koncentrują się na dwóch zasadniczych
węzłach tych instalacji, jakimi są węzeł spalania i utylizacji ciepła oraz węzeł oczyszczania spalin. O ile wszelkie
innowacje wdrażane w obrębie węzła
oczyszczania spalin przypominają jedynie usuwanie skutków, a nie przyczyn
i stanowią klasyczny przykład działań typu „końca rury”, tak modernizacje węzła
spalania, wnikanie i ingerencja w fizyczny przebieg procesu spalania, zmierzają w kierunku ograniczenia już u źródła
stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego skutków procesu spalania tak skomplikowanego fizycznie
i chemicznie paliwa, jakim są przeznaczone do termicznego przekształcania
(spalania) odpady komunalne.
Podejmowane są także liczne działania konstruktorów, aby ekologiczne
zagrożenie wynikające z realizacji procesu spalania odpadów ograniczać po-

przez zastosowanie innych niż konwencjonalne rodzajów procesów termicznych. Stąd też na rynku współczesnych technologii termicznej utylizacji
odpadów pojawiają się nowe, alternatywne w stosunku do konwencjonalnych, rozwiązania. Należy tu wymienić
wykorzystanie kotłów fluidalnych oraz
procesów pirolizy i zgazowania odpadów. Ta ostatnia technologia znalazła
w ostatnich latach wiele działających
aplikacji przemysłowych, szczególnie
w Japonii. W Europie jednak obserwuje się znacznie mniejsze zainteresowanie tą technologią, jako mniej efektywną
pod względem energetycznym (niższa
sprawność pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej).
Termiczne przekształcanie odpadów jest źródłem emisji wtórnych zanieczyszczeń do środowiska. Dotyczy
to zarówno emisji zanieczyszczeń gazowych, jak i zrzutu zanieczyszczonych
ścieków czy powstawania toksycznych
odpadów wtórnych. Najwięcej obaw
budzi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Proces spalania tak niejednorodnego materiału, jakim są odpady, niezależnie od tego czy są to odpady komunalne, przemysłowe, medyczne czy
też osady ściekowe, jest źródłem emisji do atmosfery bardzo wielu substancji chemicznych, wśród których są niejednokrotnie substancje toksyczne, rakotwórcze, itp. Główną cześć odpadów stanowi zazwyczaj materia organiczna, stąd też oczywista jest emisja
dwutlenku węgla i pary wodnej oraz
tlenku węgla, w przypadku niecałkowitego spalania. Obecność w odpadach
substancji zawierających w cząsteczce inne, oprócz węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy
fluor skutkować będzie emisją dwutlenku siarki, tlenków azotu, chlorowodoru
czy fluorowodoru. Z kolei obecność w
materiale spalanym substancji niepalnych (tzw. popiołu) skutkować będzie
emisją pyłu. Mechanizm powstawania dwutlenku siarki czy tlenków azotu jest bardzo dobrze poznany i wielokrotnie opisany w publikacjach doty-

czących np. energetycznego spalania
paliw kopalnych.
Trzeba jednak mieć świadomość,
że rzeczywisty proces spalania daleki jest od ideału termodynamicznego,
tj. spalania całkowitego i zupełnego.
Proces spalania (rozkładu termicznego i utleniania) bardzo wielu związków
organicznych (zwartych w odpadach)
nie przebiega w sposób idealny z wytworzeniem jedynie dwutlenku węgla,
tlenku węgla i wody. Powstaje w tym
procesie zazwyczaj znaczna ilość produktów pośrednich rozkładu i utleniania, które nie ulegają następnie dalszemu rozkładowi. Wydawałoby się, że w
drastycznych warunkach spalania, w
temperaturze około 1 000oC wszelkie
substancje organiczne muszą ulec spaleniu. Niestety, nie jest to prawda. Wiele związków chemicznych, często palnych, nie ulega pełnej destrukcji podczas spalania odpadów. Efektem tego jest obecność w spalinach ze spalarni odpadów, między innymi takich
zanieczyszczeń jak [22]: węglowodory C1 i C2, akrylonitryl, acetonitryl, benzen, toluen, etylobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichloroben-zen, 1,2,4-trichlorobenzen, heksachlorobenzen, fenol, 2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol,
2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofenol,
chlorometan, chloroform, chlorek metylenu, 1,1-dichloroetan, 1,2-dichloroetan,
1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan,
1,1,2,2-tetrachloroetan, czterochlorek
węgla, 1,1-dichloroetylen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, formaldehyd, aldehyd octowy, aceton, metyloeteyloketon, chlorek winylu, ftalan dietylu, kwas
mrówkowy, kwas octowy i wiele, wiele innych. Późniejsze badania prowadzone przez innych badaczy [23], [26]
wykazały obecność ponad 350 różnego rodzaju związków chemicznych (organicznych) w spalinach ze spalarni
odpadów w stężeniach powyżej 5 μg/
m3. Dodatkowo obecność w odpadach
substancji organicznych o charakterze nienasyconym czyli zawierających
w cząsteczce podwójne lub potrójne
wiązania węgiel-węgiel (lub ) powoduje, że w temperaturze ok. 500-800oC

R − C l + O2

            
→ PCDD / PCDF
o
spalanie ( utlenianie ) t = 200 ÷ 700 C

Na podstawie bardzo wielu wyników badań procesu powstawania dioksyn
podczas spalania zaproponowano trzy możliwe drogi powstawania dioksyn:
 reakcja syntezy w fazie gazowej w temperaturach 500-700oC [34],
 powstawanie z cząsteczkowego węgla i organicznego lub nieorganicznego
chloru w obecności popiołu lotnego w temperaturze 250-350oC, nazwane
najczęściej syntezą de novo [35],
 synteza z różnego rodzaju organicznych prekursorów, takich jak chlorofenole,
polichlorowane difenyloetery, polichlorowane bifenyle itp. oraz inne produkty
niepełnego spalania, które mogą reagować ze sobą zarówno w fazie gazowej,
jak i na powierzchni metali wchodzących w skład cząstek popiołu lotnego [36].
W świetle wyników badań wydaje się, że najważniejszym mechanizmem, w
wyniku którego powstaje najwięcej dioksyn jest mechanizm trzeci, następnie drugi, a najmniej dioksyn powstaje w wyniku mechanizmu pierwszego [37].
Choć dziś po około 30 latach badań wiadomo już, że dioksyny nie posiadają toksyczności ostrej w stosunku do organizmu człowieka [39]-[41], nie są również dla człowieka kancerogenne [42[, [43], to jednak zaliczane są do grupy tzw.
endocrine disrupters („zakłócaczy” systemu wydzielania wewnętrznego) i nie są
one obojętne dla organizmu człowieka [44].
Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów jest
ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń
gazowych z procesów technologicznych można generalnie podzielić na dwie
grupy: metody pierwotne i metody wtórne. Metody pierwotne, to wspominana
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już ingerencja w proces technologiczny i stworzenie takich warunków jego
przebiegu, by ilość powstających zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza [45]. Natomiast metody wtórne - to
zastosowanie konkretnych urządzeń i
technologii w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń.
Poznanie mechanizmów tworzenia
się zanieczyszczeń w procesie spalania
pozwala na opracowanie takich technologii i metod prowadzenia procesu
spalania, by ilość powstających zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza.
Powszechnie znane są tzw. niskoemisyjne procesy spalania w odniesieniu
do tlenku węgla i tlenków azotu. Zastosowanie spalania strefowego, stopniowanego, recyrkulacji spalin oraz tzw. reburningu pozwala na ograniczenie emisji NOx nawet o ok. 50-60% w stosunku do procesu pierwotnego.
Metody pierwotne nabierają w
ostatnich latach coraz większego znaczenia, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia są one bardziej opłacalne
(tańsze) od metod wtórnych, zwanych
„technologiami końca rury”. Szczególnie
istotną sprawą staje się aktualnie określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu spalania na emisję metali,
WWA, dioksyn oraz innych substancji
organicznych z procesu spalania. Liczne doniesienia literaturowe wskazują
jednoznacznie, że dotrzymanie prawidłowych parametrów procesu spalania
wpływa znacząco na obniżenie emisji
substancji organicznych (w tym WWA
i dioksyn) do atmosfery. Parametrem
doskonale charakteryzującym „prawidłowe warunki spalania” jest stężenie
tlenku węgla w spalinach. Pozostałe
parametry określające „dobre warunki spalania” to przede wszystkim tzw.
„trzy T” - temperatura, turbulencja oraz
czas przebywania spalin w odpowiedniej temperaturze.
Podstawowe znaczenie ma jednak
zapewnienie warunków spalania bliskiego spalaniu całkowitemu i zupełnemu, przy zminimalizowaniu ilości powstającego tlenku węgla. Warunki takie
panują przy prawidłowym natlenieniu
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zachodzi reakcja syntezy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
[27], [28]. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych substancji w środowisku. Wiele z nich, jak
np. benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen,
indeno(1,2,3-c,d)piren zaliczane są przez Międzynarodową Agencję Badań nad
Rakiem (IARC) do substancji o udowodnionym działaniu kancerogennym. Emitowane są do atmosfery praktyczne z wszystkich procesów spalania, nie tylko
ze spalarni odpadów [29]. Obecność w spalanych odpadach wielu elementów
zawierających metale powoduje ich emisję do atmosfery z procesów spalania.
Metale te zawarte są głównie w pyle i w żużlu. Ich szczegółowy podział pomiędzy żużel, popioły lotne, pył wydzielony w systemach odpylania spalarni oraz pył
emitowany do atmosfery był w ostatnich latach przedmiotem szczegółowych badań [30], [31]. Niektóre z metali, takie jak rtęć, arsen, selen i częściowo kadm
mają zdolność do samodzielnej emisji w postaci par, inne takie jak chrom, kobalt, nikiel, mangan, miedź, tal czy wanad wiązane są główne w żużlu oraz w pyle [32]. Uproszczony schemat powstawania zanieczyszczeń w procesach spalania pokazano na rysunku 2.
Obecność w masie odpadów kierowanych do spalania substancji zawierających związki chloru (organiczne i nieorganiczne) jest źródłem powstawania kolejnych zanieczyszczeń, którym właśnie spalarnie zawdzięczają swoją złą „sławę” [33]. Są to polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany. Nazwy te określają całą grupę związków obejmujących 75 polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i 135 polichlorowanych dibenzofuranów. Można przyjąć,
że dioksyny powstają w każdym procesie termicznym (tj. zachodzącym w wysokich temperaturach), jeżeli w środowisku spalania znajduje się materia organiczna oraz chlor. Ogólny przebieg reakcji jest następujący:
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 zapewnienie poprzez odpowied-

Rys. 2. Uproszczony schemat powstawania zanieczyszczeń
w procesie spalania substancji palnej (paliwa, odpadów itp.) [38]

strefy spalania, przy optymalnym stężeniu tlenu (dla spalania węgla 6-8%,
współczynnik nadmiaru powietrza ok.
1,7-1,8). W przypadku spalania odpadów wymagane jest większe natlenienie strefy spalania i zapewnienie sumarycznego współczynnika nadmiaru powietrza rzędu 2,2-2,4 (stężenie tlenu w
spalinach opuszczających strefę spalania i dopalania 10-13%). Badania prowadzone pod koniec lat 90. wykazały
bardzo ścisłą korelację pomiędzy stężeniem niektórych zanieczyszczeń w
spalinach, a stężeniem tlenku węgla,
co jednoznacznie świadczy o wpływie
warunków spalania na emisję zanieczyszczeń organicznych (w tym dioksyn i furanów).
Obecne konstrukcje węzłów spalania konwencjonalnych spalarni odpadów komunalnych potwierdzają w praktyce, że można tak prowadzić proces
spalania, aby powstające podczas jego przebiegu szkodliwe dla ludzi i środowiska gazowe i pyłowe zanieczyszczenia występowały w minimalnych ilo-

ściach zanim zostaną poddane ostatecznej redukcji w nowoczesnych węzłach oczyszczania spalin.
Wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne konwencjonalnych spalarni odpadów komunalnych wykazały, że możliwe jest znaczne podniesienie ekologicznej przyjazności procesu spalania
odpadów na ruszcie, jeżeli spełnione
są określone wymagania. Należą do
nich [16]:
 odpowiedni strumień, właściwa
temperatura oraz aktywny, strefowy
sposób rozdziału powietrza pierwotnego podawanego od spodu
rusztu. W rozwiązaniach najnowszej - obecnie wdrażanej - generacji rusztów stosuje się wzbogacanie tlenem powietrza pierwotnego,
 takie ukształtowanie rusztu, aby
potrzebne do spalania powietrze
pierwotne miało swobodny dostęp
w całym obrębie strefy reakcji, wraz
z zastosowaniem najnowszych generacji rusztu częściowo lub całkowicie chłodzonego wodą,

nią konstrukcję rusztu optymalnego przemieszczania i wymieszania spalanej nadawy odpadów, co
gwarantuje udział niespalonych
części w żużlu i tzw. przesypów
przez ruszt poniżej 1% masy żużla,
 ukształtowanie przestrzeni komory paleniskowej zapewniającej właściwe wymieszanie niedopalonych
spalin i powietrza wtórnego (w niektórych przypadkach wprowadzanie powietrza tercjarnego oraz zastosowanie recyrkulacji spalin) z
jednoczesnym spełnieniem wymagań określających, aby w najniedogodniejszych warunkach pracy (np.
przy częściowym obciążeniu cieplnym) temperatura spalin wynosiła co najmniej 850oC, a czas przebywania spalin (czas retencji) w tej
temperaturze był odpowiednio długi (> 2 sekundy),
 wprowadzenie automatycznej
kontroli, optymalizacji i sterowania przebiegu procesu spalania za
pomocą kamery termowizyjnej lub
przy wykorzystaniu akustycznych
pomiarów pola temperatur w obrębie komory spalania,
 odpowiednie ukształtowanie i utrzymywanie wymaganego stanu powierzchni wymiany ciepła w kotle
utylizatorze, co optymalizuje proces wymiany ciepła i prowadzi do
minimalizacji efektu rekombinacji
dioksyn.
Wszystkie wymienione powyżej
sposoby stanowią tzw. grupę metod
pierwotnych i jak wcześniej podano prowadzą do eliminacji lub ograniczenia
bezpośrednio u źródła przyczyn powstawania ekologicznego zagrożenia
ze strony procesu spalania odpadów.

 Współspalanie odpadów
Obok zasadniczych instalacji, w
których realizowany jest wyłącznie proces termicznego przekształcania odpadów - tzw. proces typu „mono”, zarówno prawo krajowe, jak i prawo wspól-

notowe dopuszcza także możliwość
termicznego przekształcania różnych
rodzajów odpadów w trakcie realizacji
innych procesów technologicznych, w
instalacjach przemysłowych, których
głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów materialnych, jak np.
proces spalania paliw w kotłach energetycznych czy w piecach cementowych celem wytwarzania klinkieru. Tego rodzaju procesy współspalania odpadów podlegają zgodnie z aktualnym
prawem krajowym, w pełni zgodnym z
prawem wspólnotowym w tym zakresie, innym regułom i wymaganiom niż
procesy termicznego przekształcania
odpadów typu „mono”.
Współspalanie odpadów w przemyśle cementowym stanowi interesującą
alternatywę w zakresie ich termicznego przekształcania. Warunki termiczne panujące w piecu cementowym do
wypalania klinkieru - temperatura sięgająca nawet 2 000oC w fazie gazowej i 1 400oC fazie stałej (w materiale
poddawanym wypalaniu), przy czasie
przebywania gazów w podanej wyżej
temperaturze od 4 do 10 sekund, wydają się być doskonałymi do całkowitego rozkładu materii organicznej i tym
samym do bezpiecznego prowadzenia procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że piece cementowe nie
są spalarniami odpadów, a ich podstawowym zadaniem jest produkcja
cementu, stąd też współspalanie odpadów w piecach cementowych jest
możliwe, lecz nadrzędnym celem jest
zachowanie wysokiej jakości cementu,
przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń emisyjnych.
Kotły energetyczne, należące do
grupy instalacji spalających głównie
paliwa stałe, stanowią wiodące instalacje w aspekcie potencjalnego zastosowania do współspalania odpadów.
Współspalanie różnych grup odpadów
wraz z konwencjonalnymi paliwami w
kotłach energetycznych, w tym przede
wszystkim z węglem kamiennym i brunatnym, jest w aspekcie zagospodarowania odpadów rozwiązaniem, któ-

re budzi coraz większe zainteresowanie. Za zastosowaniem kotłów energetycznych jako instalacji współspalania
odpadów przemawiają przede wszystkim względy techniczne - wykorzystanie istniejącej infrastruktury obiektów
energetyki zawodowej, jak także uwarunkowania prawne. Obok pieców cementowych to właśnie kotły energetyczne są instalacjami, które mogłyby potencjalnie najprędzej, co nie znaczy, że bezpośrednio, spełnić aktualne
przepisy dotyczące standardów emisyjnych i zachowania określonych warunków procesowych.
Krajowa energetyka zawodowa
oraz przemysłowa oparta jest na eksploatacji trzech podstawowych rodzajów kotłów: rusztowych, pyłowych i fluidalnych.
Kotły rusztowe eksploatowane są
głównie w małych obiektach. W dużych elektrowniach czy elektrociepłowniach spełniają zazwyczaj rolę szczytowych źródeł ciepła. Charakteryzują
się zwykle bardzo wąsko rozbudowanym węzłem oczyszczania spalin. Posiadają najczęściej jedynie proste urządzenia do odpylania, cyklony, rzadziej
elektrofiltry, przez co ich zastosowanie
do współspalania odpadów może być
istotnie ograniczone. Każda instalacja
podejmująca współspalanie odpadów
musi spełniać bardzo ostre wymagania
w zakresie standardów emisyjnych, ponadto musi spełniać odpowiednie wymagania procesowe, w tym zachować
wymaganą temperaturę spalin i czas
przebywania spalin w tej temperaturze.
Spełnienie tych wymagań w przypadku kotłów rusztowych bez daleko idącej modernizacji instalacji oczyszczania
spalin i rekonstrukcji ciągu spalin może
być bardzo trudne, w niektórych przypadkach niemożliwe. Zakładając wysoki koszt takiej modernizacji i stosunkowo wysoki stopień zużycia większości
tego rodzaju kotłów, stwierdzić należy, że ich wykorzystanie do współspalania odpadów może mieć jednostkowy charakter. Trzeba także pamiętać,
że największym w Polsce źródłem emisji tlenku węgla, wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych oraz
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i
polichlorowanych dibenzofuranów jest
sektor grzewczy obejmujący małe ciepłownie, kotłownie lokalne oraz indywidualne piece opalane węglem kamiennym (a także czasami brunatnym). Warunki prowadzenia procesu spalania są
tam bardzo dalekie od idealnego (spalania całkowitego i zupełnego), a emisja zanieczyszczeń bardzo duża. Dodatkowo są one często pozbawione jakichkolwiek urządzeń ograniczających
emisję lub posiadają jedynie cyklony o
niezbyt wysokiej skuteczności. Spalanie odpadów, a także tzw. paliw alternatywnych w takich urządzeniach byłoby więc po prostu nieporozumieniem.
Kotły pyłowe stanowią najbardziej
rozpowszechnioną grupę kotłów eksploatowanych w krajowej energetyce
zawodowej. Mają zdecydowanie największy udział w zainstalowanej w kraju mocy elektrycznej. Posiadają też relatywnie wysoko technicznie zaawansowane instalacje oczyszczania spalin, dzięki czemu są w stanie, szczególnie tam, gdzie współpracują z instalacją mokrego lub półsuchego odsiarczania spalin, spełnić standardy emisyjne, choć w przypadku wymagań dla
tlenków azotu mogą i dla tych rodzajów
kotłów wystąpić problemy techniczne.
Oddzielną i niezbyt łatwą do rozwiązania kwestią dla tego rodzaju kotłów jest
układ podawania paliwa w postaci odpadów. Jak dotąd, przede wszystkim w
kotłach pyłowych, technicznie dobrze
opanowane jest dozowanie i współspalanie głównie osadów ściekowych.
Kotły fluidalne stanowią grupę najbardziej nowoczesnych konstrukcji kotłowych. Są coraz szerzej reprezentowane w Polsce, szczególnie na południu kraju, ale także np. w Warszawie,
czy Turoszowie. Charakteryzują się stosunkowo niskim zakresem temperatur
w komorze paleniskowej - około 850oC
- przez to niską emisją NOx oraz możliwością znacznej redukcji tlenków siarki.
Dla celów współspalania określonych
grup odpadów są często stosowane
w krajach Europy Zachodniej, szcze-
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gólnie w przemyśle celulozowym do
współspalania wytwarzanych tam odpadów poprodukcyjnych. Pewnym problemem przy stosowaniu kotłów fluidalnych dla współspalania odpadów
może być kłopot z udowodnieniem,
że spaliny po ostatnim doprowadzeniu powietrza przebywają przez okres
ponad 2 sekundy w strefie temperatury ponad 850oC (tj. warunków wymaganych przez Rozporządzenie Ministra
Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów).
W kraju coraz częściej, szczególnie w sektorze energetyki zawodowej
i przemysłowej, dyskutowany jest specyficzny rodzaj instalacji posiadających
charakter przedpalenisk w stosunku do
właściwego paleniska kotła. Wiele renomowanych firm produkujących kotły
przemysłowe (np. Foster-Wheeler)
oferuje takie właśnie przedpaleniska do
unieszkodliwiania szerokiej gamy odpadów, w tym odpadów komunalnych. W
przedpalenisku przebiega proces spalania lub zgazowania określonej grupy odpadów, a powstałe w wyniku tego procesu spaliny lub gaz procesowy
kierowane są do kotła, w którym spalane jest najczęściej klasyczne paliwo
w postaci węgla. Zazwyczaj jest to duży energetyczny kocioł pyłowy. W ten
sposób proces współspalania lub termicznego współprzekształcania odpadów przebiega niejako na zewnątrz instalacji energetycznej.
Zastosowanie przedpaleniska do
termicznego przekształcania odpadów i podłączenie go do dużego kotła
energetycznego (pyłowego) powinno
zapewnić dobre dopalenie spalin (gazów procesowych) z przedpaleniska,
a następnie skuteczne oczyszczenie
ich wspólnie ze spalinami z kotła pyłowego w istniejącym systemie oczyszczania spalin obejmującym najczęściej
SNCR - niekatalityczną selektywną redukcję tlenków azotu, odpylenie w wysokowydajnym elektrofiltrze oraz odsiarczenie np. metodą mokrą lub półsuchą. W ten sposób dla celów termicznego przekształcania odpadów może

zostać wykorzystany potencjał techniczny elektrowni wraz z jej systemem
oczyszczania spalin. W przypadku dużych i nowych obiektów energetycznych, posiadających wydajne i kompletne systemy oczyszczania spalin
zastosowanie przedpaleniska jest całkowicie realne.
Trzeba jednak pamiętać, że taki
proces z wykorzystaniem przedpaleniska jest w dalszym ciągu współspalaniem odpadów i podlega takim samym
regulacjom jak inne procesy współspalania. W szczególności obowiązują tutaj
regulacje wynikające z rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

 Paliwa z odpadów
Paliwo z odpadów, tzw. paliwo alternatywne lub paliwo zastępcze można
zdefiniować w następujący sposób: paliwo alternatywne to odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa
stałego, ciekłego lub biomasy, które
w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.
Najczęściej paliwo alternatywne w
krajach UE określane jest jako „Refuse derived fuel” - RDF lub „Solid recoverd fuel” - SRF. Tą nazwą określane są
wszelkiego rodzaju materiały odpadowe, które zostały przetworzone w celu
osiągnięcia właściwej wartości opałowej, spełniające określone wymagania
formalne i prawne. W różnych krajach
obowiązuje różna kwalifikacja formalna
paliw alternatywnych, istnieją również
różne nazwy. Ogólnie można przyjąć,
że ze względu na rodzaj odpadów wykorzystanych do przygotowania paliwa

alternatywnego można podzielić je na
3 zasadnicze grupy:
 paliwo wyprodukowane z odpadów
komunalnych,
 paliwo wyprodukowane z odpadów
przemysłowych,
 paliwo wyprodukowane z osadów
ściekowych.
Często też występuje mieszanie
paliw z poszczególnych grup, np. paliwo wyprodukowane z odpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych. Ponadto paliwo alternatywne najczęściej produkowane jest z następujących odpadów: opony, odpadowe rozpuszczalniki, pozostałości po destylacji
rozpuszczalników, tworzywa sztuczne,
pozostałości z demontażu samochodów, papier, karton, odpady zwierzęce, przepracowane oleje, trociny, drewno odpadowe, masa włóknista z zakładów papierniczych, osady ściekowe,
słoma oraz tekstylia (głównie dywany).
W wielu krajach UE wytwarzane są
paliwa alternatywne przeznaczone do
energetycznego wykorzystania w gospodarce. Podstawowe kierunki wykorzystania to:
 spalanie w spalarniach odpadów
komunalnych przystosowanych
do współspalania paliwa alternatywnego,
 spalanie w specjalnych obiektach
energetycznych przystosowanych
jedynie do spalania paliwa alternatywnego posiadających status spalarni odpadów,
 współspalanie w przemyśle cementowym, będące zastąpieniem części paliwa kopalnego,
 współspalanie w kotłach energetycznych.
Przy wytwarzaniu paliw alternatywnych konieczne jest wprowadzenie pewnych ograniczeń - np. w odniesieniu do odpadów komunalnych
paliwo alternatywne może być produkowane jedynie z pozostałości po mechaniczno-biologicznej przeróbce odpadów, tj. po usunięciu frakcji biorozkładalnej oraz frakcji niepalnych. W od-

niesieniu np. do olejów przepracowanych, celowym wydaje się określenie
granicznej zawartości PCBs w olejach
(np. 50 mg/kg). Podobnie konieczne
jest wprowadzenie ograniczenia np.
zawartości metali ciężkich w odpadzie
przeznaczonym do wytwarzania paliw
alternatywnych.
Z całą pewnością istnieje również
lista odpadów, których wykorzystywanie do wytwarzania paliw alternatywnych powinno być zabronione. Dotyczy to między innymi odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także
pozostałości po autoklawowaniu tych
odpadów. Na liście odpadów, których
wykorzystywanie do wytwarzania paliw
alternatywnych powinno być zabronione, powinny znaleźć się również odpady niepalne, w szczególności odpady
niebezpieczne - np. zużyte świetlówki
czy złom elektroniczny.
Według European Recovered Fuel
Organisation (ERFO) przetworzeniu na
„paliwo wtórne” powinny podlegać jedynie odpady inne niż niebezpieczne, zarówno stałe jak i ciekłe, charakteryzujące się określonymi właściwościami fizyko-chemicznymi, umożliwiającymi otrzymanie na ich bazie paliwa o pożądanych parametrach jakościowych. Aktualnie w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN - TC 343 trwają prace
nad ustaleniem jednoznacznych wymogów, jakim powinny odpowiadać paliwa
alternatywne wytworzone z odpadów
oraz ustaleniem metod badania tych
wymagań. Podstawowym celem normalizacji paliw alternatywnych jest zapewnienie możliwości niskoemisyjnego
ich spalania – tj. takiego, podczas którego emisja niebezpiecznych dla środowiska zanieczyszczeń będzie najmniejsza. Zgodnie z zasadą zapisaną
w jednej z opracowanych w CE norm
– EN-15359 paliwa alternatywne mogą
być produkowane jedynie z odpadów
innych niż niebezpieczne pochodzących z gospodarstw domowych oraz
innych „komunalno-podobnych”, odpadów przemysłowych, odpadów pochodzących z drobnej wytwórczości,
odpadów rozbiórkowych oraz wysu-

szonych komunalnych osadów ściekowych. W zależności od wartości opałowej, zawartości popiołu, chloru oraz
rtęci, paliwa wytworzone z odpadów
mają być klasyfikowane w pięciu grupach. Jako dodatkowe parametry klasyfikacyjne przyjmowane ma być zawartość wilgoci, zawartość metali ciężkich: antymonu, arsenu, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu,
niklu, talu i wanadu, a także skład pierwiastkowy (węgiel, wodór, azot, siarka,
brom fluor), zawartość PCBs oraz zawartość innych metali – glin, żelazo, potas, sód, krzem, fosfor, magnez, wapń,
tytan, molibden, cynk, bar, beryl i selen.
Jak więc widać, ograniczenia w zakresie wytwarzania i wykorzystania paliw
alternatywnych są duże.

 Podsumowanie
Przedstawione powyżej przykłady
wyraźnie pokazują, że spalarnia odpadów może stanowić jedno z ogniw zdalaczynnego systemu zaopatrzenia miasta w ciepło. Eksploatując spalarnię odpadów komunalnych, oprócz rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, mamy dodatkowy
zysk w postaci zmniejszenia zużycia
paliw kopalnych (węgla, oleju opalowego, gazu), nie mówiąc o tym, że spaliny ze spalarni odpadów zawierają daleko mniej zanieczyszczeń niż spaliny
z rzekomo bezpieczniejszych klasycznych elektrowni węglowych. W kontekście ograniczonych zasobów energetycznych naszej planety jest to również
bardzo ważne.
Drugim bardzo ważnym argumentem na rzecz eksploatacji spalarni odpadów komunalnych jest ograniczenie
efektu cieplarnianego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dosyć
powszechne jest przekonanie, że spalarnia odpadów, poprzez realizacje procesu spalania jest poważnym źródłem
emisji CO2 do atmosfery, natomiast
składowanie odpadów komunalnych
na składowisku nie powoduje pogłębienia efektu cieplarnianego. Jest to twierdzenie całkowicie fałszywe. Po pierw-

sze składowiska są istotnym źródłem
emisji CO2 oraz metanu – CH4 (którego tzw. potencjał cieplarniany jest około 23 razy wyższy niż CO2) do środowiska, a po drugie w celu zapewnienia
odpowiedniej ilości ciepła i energii konieczne jest spalenie paliw kopalnych,
co z całą pewnością powoduje emisję
dwutlenku węgla.
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Nowa dyrektywa odpadowa

(2008/98/WE)

i nowelizacja ustawy o odpadach

N

owych zadań, które przed polskim ustawodawcą stawia nowa dyrektywa
odpadowa UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy),
nie sposób rozpatrywać bez kontekstu prawa krajowego, tj. polskiej Ustawy o
odpadach z dnia 27.04.2001 r. Jak wiadomo, dyrektywy UE w przeciwieństwie
do rozporządzeń UE, nie stanowią przepisów bezpośrednio obowiązujących w
każdym państwie członkowskim. Dyrektywy stanowią zbiór zadań i celów, które
ustawodawca wspólnotowy stawia przed każdym państwem członkowskim.
Państwa członkowskie są zobowiązane do implementowania dyrektyw do
swojego systemu prawa. Na gruncie polskim oznacza to, że ustawodawca polski
ma obowiązek wydać odpowiednie akty prawne lub znowelizować istniejące, tak
aby dopasować je do przepisów zawartych w dyrektywie.

N

owa dyrektywa odpadowa zakreśla ustawodawcy polskiemu termin do jej transponowania na grunt
krajowych przepisów. Termin ten mija
niebawem, bo już 12.12.2010 r. Ustawodawcy pozostaje więc – z punktu
widzenia trwania procesu legislacyjnego - niewiele czasu do dokonania stosownych zmian. Obecnie uchwalona
nowelizacja ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw (uchwalona
22.01.2010 r. i przekazana Prezydentowi RP do podpisu dnia 25.01.2010
r.) nie odnosi się do tej kluczowej dyrektywy, mimo że celem tego projektu
ustawy była przede wszystkim implementacja licznych dyrektyw wspólno-

towych dotyczących odpadów. Ustawodawca przeoczył również fakt, że
nowa dyrektywa odpadowa uchyla i zastępuje (z dniem 12.12.2010 r.)
szereg kluczowych dyrektyw z zakresu gospodarki odpadami. W szczególności zastąpi ona implementowane w obecnej nowelizacji dyrektywy:
nr 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych, nr
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz nr 2006/12/WE w
sprawie odpadów. W Polsce są więc
one dopiero wdrażane, mimo że tracą
moc już pod koniec bieżącego roku.
Na razie brak w Sejmie projektów
prowadzących do implementacji tej naj-

nowszej dyrektywy. Jedynie Ministerstwo Środowiska opracowało i przekazało 12.01.2010 r. do uzgodnień międzyresortowych ogólne założenia do
projektu całkowicie nowej ustawy o odpadach, która ma zastąpić dotychczasową implementując omawianą w niniejszym artykule dyrektywę.
Powyższe prowadzi do wniosku,
że obecna nowelizacja ustawy o odpadach nie zakończy w krótkiej perspektywie czasowej procesu intensywnych zmian tej ustawy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń nowej dyrektywy
ze szczególnym uwzględnieniem tych
aspektów, które wymuszą dalsze zmia-
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ny polskiej ustawy o odpadach oraz
prezentacja najważniejszych zmian wynikających z obecnej nowelizacji ustawy o odpadach. W niniejszym artykule
szczególny nacisk położono na nowe
obowiązki podmiotów komunalnych w
zakresie gospodarki odpadami.

 Nowe zadania
dla polskiego
ustawodawcy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia
19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylająca niektóre dyrektywy, stawia
wśród nadrzędnych celów stworzenie „społeczeństwa recyklingu” dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystania odpadów jako zasobu. Priorytetem staje się więc
nie odzysk odpadów, ale zapobieganie
ich wytwarzaniu.
Zapobieganie obejmuje w myśl dyrektywy działania, które stosuje się na
etapie zanim dana substancja lub materiał staną się odpadami. Chodzi tu o
takie środki, które sprawiają, że produkty używane są ponownie, mają dłuższy
okres trwałości, obniżają negatywny
wpływ odpadów na środowisko i zdrowie oraz zawartość substancji szkodliwych. Są to jednak działania adresowane przede wszystkim do producentów
produktów, a nie do podmiotów gospodarujących odpadami. W hierarchii postępowania z odpadami w dyrektywie
po zapobieganiu drugie miejsce zajmuje
(art. 4. ust. 1b) przygotowywanie odpadów do ponownego użycia. To zadanie
może obciążyć w przyszłości podmioty komunalne gospodarujące odpadami lub podmioty gospodarcze „przyczyniające się” do wytwarzania odpadów.
Przykłady takich przepisów zobowiązujących do ponownego użycia można
znaleźć np. w Niemczech, gdzie przed
kilku laty wprowadzono zakaz sprzedaży piwa w puszkach (zamiast tego butelki PET) wraz z obowiązkowym systemem kaucyjnym i zobowiązano sklepy
do zapewnienia ich odbioru, co zmusiło te podmioty do wprowadzenia róż-

nych systemów zbiórki tych opakowań.
Na trzecim miejscu w hierarchii priorytetów dyrektywy jest recykling, dopiero dalszą pozycję zajmują inne metody odzysku, w tym energii (czyli spalanie). Na ostatniej pozycji znajduje się
unieszkodliwianie odpadów.
Z zakresu dyrektywy wyłączone pozostają odpady ściekowe oraz biomasa rolnicza i leśna oraz zwłoki zwierząt,
które poniosły śmierć inaczej niż przez
ubój, także produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem tych,
które mogą być przekształcone termicznie lub wykorzystane w biogazowni lub
kompostowni. Dyrektywa zmienia definicję posiadacza odpadów w ten sposób, że posiadaczem odpadów jest zawsze również ich wytwórca. W polskiej
ustawie posiadacz jest zdefiniowany jako osoba faktycznie władająca odpadami. Ta rozbieżność będzie musiała ulec
zmianie, ponieważ polski ustawodawca
musi dostosować się do szerszej definicji europejskiej. Dyrektywa wprowadza również pojęcia dealera i brokera
odpadów, nieznane polskiej ustawie.
Ich działalność (pośrednictwo w transakcjach zakupu i sprzedaży odpadów
oraz organizacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów) mieści się zgodnie z dyrektywą w pojęciu gospodarowania odpadami. W tym zakresie polska ustawa będzie musiała być zmieniona. Wprowadzenie kategorii dealera i brokera odpadów w polskim ustawodawstwie może w przyszłości istotnie odciążyć podmioty komunalne od
ich zadań z zakresu gospodarki odpadami i wydaje się wskazane.
Jako nowość dyrektywa w art. 5
wprowadza wyraźne odróżnienie produktów ubocznych od odpadów, co
w przyszłości umożliwi jasne odróżnienie na etapie produkcji, co jest odpadem, a co nie. Odróżnienie to wspomaga również nowy art. 6 dyrektywy, który stanowi kryteria (które będą opracowywane w przepisach wspólnotowych
lub na szczeblu krajowym), kiedy odpady poddane procesom odzysku tracą status odpadu i nie są już wliczane do poziomów odzysku i recyklingu.

Nowością w dyrektywie jest również
opcja wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów produktów, z których powstają odpady (ponoszenie kosztów i organizowanie gospodarowania odpadami), a nawet obciążenia częściowo kosztami gospodarowania odpadami dystrybutorów tych
produktów (tzw. łańcuch przetwarzania odpadów). Z tej możliwości mogą skorzystać państwa członkowskie
(art. 8 i art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 i 3).
Jeśli polski ustawodawca z niej skorzysta, czyli np. wprowadzi obowiązek
przyjmowania zwracanych produktów
i odpadów powstałych po ich wykorzystaniu oraz obowiązek gospodarowania tymi odpadami na koszt producentów lub dystrybutorów, to rozwiązanie
to może istotnie odciążyć podmioty komunalne. Korzystnym przykładem mogą tutaj być wyżej wspomniane rozwiązania niemieckie. Oprócz butelek PET
w sklepach odbierane są również opakowania szklane. Wykorzystywane są
do tego albo specjalne maszyny automatycznie wydające kaucję albo odbiór i wypłata kaucji następuje przy kasie. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza ilość odpadów szklanych i plastikowych, których odbiór obciąża gminy.
Dyrektywa w art. 11 wyznacza kolejne terminy i poziomy zbiórki oraz
recyklingu, które wiążą Polskę i w konsekwencji będą obowiązywać również
podmioty komunalne. Mianowicie do
2015 r. selektywna zbiórka odpadów
musi być zapewniona co najmniej co
do papieru, metalu, plastiku i szkła. Do
2020 r. Polska musi zapewnić przygotowanie do ponownego wykorzystania i
recyklingu odpadów tych rodzajów (lub
też innych podobnych do strumieni odpadów z gospodarstw domowych) na
globalnym poziomie minimum 50%, a w
odniesieniu do odpadów budowlanych
i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne na poziomie minimum 70%. Dokładne reguły ustalania tych poziomów ma
ustalić Komisja Europejska i możliwe
jest co do zasady uzyskanie okresów
przejściowych. Należy mieć nadzieję,
że Polska takie okresy wynegocjuje.

Ciekawą możliwością jest furtka dla
krajów członkowskich, którą dyrektywa
zostawia w zakresie zapewnienia krajowej sieci instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Art. 16 ust. 4
dopuszcza, że Polska jako kraj członkowski nie musi mieć pełnego zakresu obiektów do ostatecznego odzysku odpadów. Istnieje zatem teoretyczna możliwość legalnego przekazywania odpadów za granicę w celu poddania ich procedurom odzysku. Być może z rozwiązania tego będą mogły skorzystać w przyszłości gminy i powiaty
przygraniczne.
W zakresie wydawania zezwoleń
dla przedsiębiorstw zamierzających
dokonywać przetwarzania odpadów,
nowością jest obowiązek zawierania w
zezwoleniach na spalanie lub współspalanie odpadów z odzyskiem energii warunku, że odzyskiwanie energii ma się odbywać tylko przy wysokim poziomie efektywności energetycznej. Przy czym państwa członkowskie zachowują zgodnie z dyrektywą możliwość zwolnienia z obowiązku
uzyskania tych zezwoleń podmiotów,
które unieszkodliwiają własne odpady
w miejscu ich wytwarzania lub odzyskują odpady. Kategoria tych zwolnień
(warunki, rodzaj, ilość odpadów zwolnionych, dopuszczalne wtedy metody
przetwarzania) musi być jednak dopiero dokładnie sprecyzowana przez ustawodawcę polskiego. Dyrektywa przewiduje również obowiązek wprowadzenia
krajowego rejestru obejmującego podmioty zajmujące się zawodowo zbieraniem lub transportem odpadów, dealerów i brokerów oraz podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania wyżej
wspomnianych zezwoleń.
Być może nowa dyrektywa wpłynie na zliberalizowanie przepisów krajowych w zakresie obowiązku do sporządzania planów gospodarki odpadami
różnego szczebla, ponieważ art. 28 dyrektywy przewiduje obowiązek sporządzenia co najmniej jednego planu gospodarki odpadami, który ma pokrywać
terytorium całego kraju. Jeśli istniałby
jeden plan na szczeblu ogólnopolskim,

to odciążyłby istotnie podmioty komunalne. Nowym obowiązkiem jest jednak
wprowadzenie programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Plany
te mają powstać do 12.12.2013 r. Jeśli
polski ustawodawca utrzyma obowiązek sporządzania planów gospodarki
odpadami różnego szczebla, to będzie
to prawdopodobnie oznaczało dodatkowy obowiązek sporządzenia skorelowanych nimi programów zapobiegania powstawaniu odpadów dla gmin,
powiatów i województw.

 Ustawa z 22 stycznia

2010 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw

Jak wspomniano na wstępie, obecnie uchwalona nowelizacja ustawy o
odpadach nie implementuje dyrektywy 2008/98/WE. Zawiera jednak sporo zmian istotnych dla podmiotów komunalnych.
Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie definicji odpadów w miejsce art.
4 ust. 1a ustawy, który stanowił do tej
pory brzmiący mało ekologicznie obowiązek „pozbycia się” substancji lub
przedmiotów niespełniających wymagań technicznych. Zamiast tego substancje i przedmioty, które nie spełniają
wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska lub
stanowią zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi, określone są teraz wprost
jako odpady.
Nowe brzmienie art. 9 ust. 3 i następnych ustawy wprowadza ważny zakaz: w myśl nowych przepisów zrealizowana ma być tzw. zasada bliskości w ten sposób, że zakazano poddawania odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, w którym zostały
wytworzone. Nie wolno tych odpadów
również w tych celach przywozić na teren województwa. Rozwiązanie to może utrudnić poważnie gospodarowanie

odpadami województwom nie wyposażonym w odpowiednie instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Od tej generalnej zasady ustawodawca przewidział na szczęście jeden wyjątek dla wypadków, kiedy instalacja
do odzysku lub unieszkodliwiania leżąca w innym województwie jest bliżej
miejsca wytworzenia odpadów niż stosowne instalacje województwa macierzystego. Wyklucza to absurdalne sytuacje, kiedy gmina nie mogłaby skorzystać z zakładu recyklingowego położonego w sąsiedniej miejscowości tylko dlatego, że formalnie leży ona w innym województwie i przez to ponosić
dodatkowe koszty transportu odpadów.
Nowością jest także zawarty w nowym
art. 13a zakaz zbierania pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych i
komunalnych osadów ściekowych, a
także zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych poza miejscami ich wytwarzania. To także służy realizacji zasady bliskości.
Obowiązki wynikające z dotychczasowych przepisów o sporządzaniu planów gospodarki odpadami oraz zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nie ulegną po nowelizacji żadnym
zmianom.
Nowy obowiązek obejmie przedsiębiorstwa budowlane, sprzątające, prowadzące prace konserwacyjne i naprawcze. Każde z nich wytwarzając
odpady będzie zobowiązane przygotować program gospodarki odpadami i
uzyskać decyzję zatwierdzającą go (na
maksymalnie 10 lat), z wyłączeniem wytwarzanych przez nie odpadów komunalnych lub powstałych w wyniku wypadków, klęsk żywiołowych lub poważniej awarii. Decyzje te wydawać będą
marszałkowie województwa (RDOŚ na
terenach zamkniętych). Skrócony zostanie także okres, w którym wnioski
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi trzeba będzie zgłosić do właściwych organów. Dotychczas były to dwa
miesiące przed rozpoczęciem działalności, teraz tylko 30 dni. Nowe jest rów-
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nież rozwiązanie legislacyjne polegające na tym, że milczenie organów opiniujących programy gospodarki opadami przez określony czas po złożeniu
wniosku traktuje się jako milczącą opinię pozytywną. Niewątpliwie przyczyni
się to do usprawnienia tego postępowania. Organy samorządu województwa uzyskają też nowe kompetencje w
zakresie cofania decyzji zatwierdzających te programy, które mogą być wydane nawet z rygorem natychmiastowej
wykonalności i skutkują wstrzymaniem
działalności objętej zatwierdzeniem.
Przyśpieszeniu postępowania ma
służyć również przepis ograniczający
prawa właścicieli gruntów sąsiadujących, w przypadku, jeśli na działce
obok ktoś chce prowadzić działalność
związaną z wytwarzaniem i odzyskiem
odpadów. Wyjątek zrobiono tylko dla
spalarni odpadów i inwestycji dla których potrzebne jest pozwolenie zintegrowane (wtedy sąsiedzi mogą wziąć
udział w postępowaniu). W myśl nowego przepisu, sąsiedzi nie będą mogli brać udziału w postępowaniu administracyjnym, jeśli sąsiad złoży wniosek
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, będzie
chciał prowadzić działalność zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i złoży o to wniosek, złoży wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
oraz o prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, o wydanie
decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, a nawet wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów poprzez wydobywanie ich z zamkniętego już składowiska.
Zmienią się także zasady prowadzenia ewidencji odpadów przez ich
posiadaczy. W ramach tej ewidencji posiadacze odpadów będą musieli dodatkowo sporządzać tzw. podstawową
charakterystykę odpadów zawierającą 13 rodzajów danych oraz wyniki
testów zgodności składu chemicznego i właściwości odpadów weryfikujące informacje zawarte w podstawowej
charakterystyce odpadów.

Nowelizacja nakłada również na
marszałków województw nowy obowiązek weryfikowania informacji zawartych w zbiorczych zestawieniach
danych o rodzajach i ilości odpadów,
sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do ich odzysku i unieszkodliwiania. Wprowadzono również generalną odpowiedzialność wytwórcy komunalnych osadów ściekowych za prawidłowe ich późniejsze stosowanie, przy
czym nie jest jasne, jakie skutki prawne wynikają z tej odpowiedzialności.
Ułatwieniem procesu zamykania
dotychczasowych składowisk jest
stworzona obecnie możliwość przeniesienia praw i obowiązków z decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów na podmiot trzeci. Otwiera się więc ścieżka by gminy
mogły w przyszłości zlecać zamykanie
składowisk profesjonalnym przedsiębiorcom. Ustawa daje ponadto nową
możliwość zamykania składowisk
odpadów z urzędu, jeśli nie spełniają one wymogów technicznych lub formalnych, zapełniły się albo gdy kontrola wykazała, że faktycznie zaprzestano
przyjmować odpady przez czas dłuższy niż rok. O zamykaniu składowisk w
tym trybie decydować będą marszałkowie województw zlecając uprzednio sporządzenie ekspertyzy na temat
właściwej procedury zamknięcia, rekultywacji i nadzoru nad składowiskiem.
Wykonanie tej decyzji jest egzekwowane od zarządcy składowiska, władającego gruntem, jeśli zarządcy nie
ma albo egzekucja wobec niego okazała się bezskuteczna, a ostatecznie
w braku i tej osoby przez właściwych
miejscowo wójtów, burmistrzów lub
prezydentów miast.
W zakresie odpadów komunalnych nowelizacja precyzuje, że odpady komunalne mogą być składowane
na składowiskach odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne.
Marszałkom województw i wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska dano również nowe środki przymusu w walce z podmiotami wytwa-

rzającymi i gospodarującymi odpadami niezgodnie z przepisami. Mianowicie do ustawy oprócz dotychczasowych przepisów karnych dodano nowy rozdział o karach pieniężnych,
które wyżej wymienione organy będą
nakładać w trybie ordynacji podatkowej na podmioty naruszające przepisy ustawy. Kary te nie są zbyt wysokie
(odpowiednio 5 tys. lub 10 tys. zł), jednak przy większej częstotliwości naruszeń mogą być dokuczliwe i oddziaływać dyscyplinująco. Egzekucja w trybie Ordynacji podatkowej powinna również przyśpieszyć nakładanie kar i odciążyć sądy.

 Podsumowanie
Uchwalona obecnie nowelizacja
ustawy o odpadach nie dostosowuje
polskiego prawa do wymogów nowej
dyrektywy odpadowej Wspólnot Europejskich. Planowane jest uchwalenie całkowicie nowej ustawy o odpadach, która musi wejść w życie w terminie wyznaczonym przez dyrektywę
czyli pod koniec 2010 r. Z tego względu
obecną obszerną nowelizację przyjętą
na tak krótki czas należy ocenić negatywnie: wywoła niepotrzebną niepewność co do prawa oraz zamieszanie
w przepisach intertemporalnych przy
wejściu w życie nowej ustawy.
Ze względu na liczne zadania podmiotów samorządowych w dziedzinie
gospodarki odpadami wydaje się istotne, żeby podmioty te zaangażowały się
aktywnie w prace nad nową ustawą o
odpadach. Zaangażowanie podmiotów samorządowych umożliwi taką redakcję jej przepisów, żeby ich przyszłe
zadania w zakresie gospodarki odpadami były skonstruowane racjonalne.
W szczególności jeśli ustawodawca
polski przejmie do nowej ustawy o odpadach, przewidzianą w dyrektywie jako opcja, możliwość obciążenia kosztami gospodarowania odpadami wytwórców i dystrybutorów produktów, z
których odpady te pochodzą, to może
to w przyszłości istotnie finansowo odciążyć podmioty komunalne. o
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Przygotowanie od strony

administracyjno-prawnej

inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko

T

ak przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu inwestycji polegającej na
budowie spalarni odpadów komunalnych, niezbędne jest uzyskanie pakietu
koniecznych pozwoleń. Systematyzując, należy wyróżnić: pozwolenia przed
rozpoczęciem robót budowlanych (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, decyzja o pozwoleniu na budowę) oraz pozwolenia
po zakończeniu robót budowlanych (pozwolenie na użytkowanie, decyzje
niezwiązane bezpośrednio z procesem inwestycyjnym, lecz wymagane na etapie
funkcjonowania spalarni (np. pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisyjne,
pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne)).
dnosząc się kolejno do ww. decyzji należy pokrótce wyjaśnić ich znaczenie
i rolę w procesie inwestycyjnym.

O

 Decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Szczegółowe warunki i zasady dopuszczalnego zagospodarowania terenu określane są w Polsce w oparciu
o dwa rodzaje dokumentów:
 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – stanowiące
akty prawa miejscowego, skierowane do ogółu obywateli, lub
 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu - stanowiące indywidualne decyzje administracyjne, skierowane do indywidualnego adresata.

Ogólne zasady i wytyczne dla opracowywania szczegółowych warunków
zabudowy i zagospodarowania przestrzeni określane są w uchwalanych
na szczeblu gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (art. 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, dalej pzp). Studium nie jest źródłem prawa i stanowi jedynie zbiór wskazówek,
które są wiążące przy opracowywaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przy wydawaniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Z punktu widzenia inwestora decydujące znaczenie mają szczegółowe

miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego rangi gminnej (art. 14
i nast. pzp). Plan stanowi bowiem wystarczającą podstawę do ubiegania się
o pozwolenie na budowę, bez potrzeby
uzyskiwania innych, poprzedzających
je decyzji administracyjnych określających warunki zabudowy. Ideą polskiego
ustawodawcy jest, by obszary, na których dopuszcza się procesy inwestycyjne, a więc tereny z wyjątkiem tych, które już są kompletnie i docelowo zagospodarowane pokryte były ww. planami. Po wejściu w życie obecnej ustawy
moc obowiązującą utraciła większość
dotychczasowych miejscowych planów
jako nie odpowiadająca obecnym wymogom ustawowym, głównie z uwa-
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gi na ich niewystarczającą szczegółowość. W konsekwencji konieczne stało
się szybkie uchwalenie nowych dokumentów planistycznych. Niestety, po kilku latach obowiązywania obecnej ustawy ciągle nie udało się zrealizować ww.
założenia i w chwili obecnej jedynie ok.
30% terytorium Polski objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. By więc w sytuacjach
braku planu możliwe było określenie
dopuszczalnych warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, konieczne było utrzymanie indywidualnych decyzji wydawanych na wniosek zainteresowanego określających przedmiotowe kwestie. Jeżeli plan istnieje lecz
nie dopuszcza budowy na danym terenie obiektów o charakterze przemysłowym lub komunalnym uciążliwych dla
środowiska, wówczas konieczna staje się uprzednia zmiana tegoż planu.
Konieczna może być również uprzednia korekta zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Gdy dla terenu, na którym planuje
się budowę nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest uprzednie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W zależności od charakteru inwestycji
wyróżnia się dwie grupy takich decyzji:
 decyzje o warunkach zabudowy
(powszechnie zwane wuzetkami,
art. 59 pzp) – wydawane co do zasady na wszystkie inwestycje prywatne,
 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50
i nast. pzp w związku z art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) – określające warunki zabudowy i zagospodarowania w przypadku inwestycji
o charakterze publicznym (np. drogi, szkoły, oczyszczalnie ścieków,
instalacje do unieszkodliwiana odpadów itp.).
Spalarnie odpadów komunalnych
jako inwestycje realizujące cel publiczny

wymagać będą decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Oba
typy decyzji wydawane są na wniosek
inwestora, który musi określać parametry planowanej inwestycji wraz z jej
wstępnym projektem oraz planowane
zapotrzebowanie na media. Oba typy decyzji wydawane są co do zasady przez organ wykonawczy rady gminy, tj. prezydentów miast, burmistrzów
i wójtów. Treść decyzji o warunkach
zabudowy wiąże organ wydający pozwolenie na budowę (art. 55 w zw. z
art. 64 pzp). Ubiegając się o wydanie
tych decyzji nie trzeba legitymować się
żadnymi prawami do działki, zaś na
daną działkę można uzyskać dowolną liczbę decyzji o warunkach zabudowy (ta sama osoba na różne obiekty,
bądź różne osoby na tę samą działkę,
art. 63 pzp). Wydane decyzje o warunkach zabudowy wygasają z chwilą
otrzymania przez danego inwestora w
okresie ważności jego decyzji pozwolenia na budowę (art. 65 pzp). W przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie obowiązuje m. in. zasada dobrego sąsiedztwa
(art. 61 pzp), stosowana w przypadku
tzw. wuzetek.

 Decyzja o

środowiskowych
uwarunkowaniach

W przypadku inwestycji związanych
z budową spalarni i innych instalacji do
unieszkodliwiania odpadów, jako inwestycji mogących szkodliwie oddziaływać na środowisko, przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać odrębną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzja środowiskowa). Tryb i
zasady jej wydawania określa ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Rozporządzenie
to zostanie w najbliższym czasie zmienione. Ww. wersja obowiązuje jedynie
do dnia 15.11.2010 r. Obecnie trwają
prace nad nowym rozporządzeniem.
Ww. przepisy określają rodzaje inwestycji, przy których wydanie decyzji
środowiskowej jest obligatoryjne - tzw.
grupa I oraz takich, przy których jest to
fakultatywne i zależy od oceny organu prowadzącego postępowanie, który posiłkuje się w tym zakresie opiniami właściwych organów ochrony środowiska (co do zasady opiniami regionalnego dyrektora ochrony środowiska
oraz inspektora ochrony środowiska)
– tzw. grupa II.
Budowa spalarni odpadów komunalnych należy do przedsięwzięć z grupy I (§ 2 pkt. 40 Rozporządzenia RM).
Budowa innych instalacji związanych z
odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów należy do inwestycji z grupy II (§
3 pkt 73 Rozporządzenia RM).
W przypadku spalarni odpadów
wydanie decyzji środowiskowej poprzedzone będzie zawsze postępowaniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, prowadzonym w szczególności w
oparciu o przedłożony przez wnioskodawcę raport oceny oddziaływania na
środowisko.
Decyzje środowiskowe wydawane
są co do zasady przez prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów, w przypadku zaś inwestycji liniowych (np. drogi, sieci energetyczne) przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

 Pozwolenie na budowę
Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z budową spalarni odpadów konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy z dnia
07.07.1994 prawo budowlane). Jedynie

na drobniejsze inwestycje towarzyszące, np. budowa przyłączy mediów, małych budynków gospodarczych, ogrodzeń, nie jest potrzebne pozwolenie na
budowę, a jedynie zgłoszenie zamiaru
prowadzenia robót budowlanych (art.
29 pr. bud.). Do robót objętych zgłoszeniem można przystąpić, jeżeli w ciągu
30 dni od dnia prawidłowego zawiadomienia organu administracji budowlanej
organ nie wniósł sprzeciwu (art. 30 ust.
5 pr. bud.). Sprzeciw przybiera postać
decyzji administracyjnej, od której służy
odwołanie, zgoda na prace nie wymaga zaś żadnej aktywności organu (milcząca zgoda z upływem terminu). Pozwolenia na budowę wydaje starosta.
Występując o pozwolenie na budowę należy legitymować się prawem
do nieruchomości (rzeczowym lub obligacyjnym, np. własność, dzierżawa)
oraz złożyć kompletny projekt architektoniczno-budowlany. Prace budowlane można rozpocząć po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 pr. bud.), a więc
w razie wniesienia odwołania po wydaniu decyzji przez wojewodę. Ewentualna dalsza skarga do sądu administracyjnego nie stanowi już przeszkody do podjęcia prac.

 Pozwolenie na
użytkowanie

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu niezbędne jest formalne
zgłoszenie zakończenia robót budowlanych oraz w wypadku większych inwestycji uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie obiektu (art. 55 pr. bud.).
Co do zasady, decyzja o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu będzie zatem
niezbędna w przypadku budowy spalarni czy innych instalacji związanych
z unieszkodliwianiem odpadów. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wydaje oraz zgłoszenia zakończenia robót przyjmuje właściwy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu przez organ kontroli budowy oraz
uprzednim uzyskaniu pozytywnych opi-

nii inspekcji sanitarnej, straży pożarnej
i inspekcji pracy. Gdy nie jest konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie, do korzystania z obiektu można przystąpić, jeżeli w ciągu 21
dni od dnia zgłoszenia organ nie wniósł
sprzeciwu (art. 54 pr. bud.).

 Czas niezbędny do

skompletowania
pozwoleń przy
uwzględnieniu
praw pozostałych
uczestników procesu
inwestycyjnego

Wszystkie ww. decyzje winny być
wydane w ciągu 2 miesięcy. W praktyce w ww. czasie udaje się uzyskać jedynie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Na otrzymanie pozostałych pozwoleń zwykle trzeba oczekiwać znacznie dłużej. Obliczając czas potrzebny
na skompletowanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji należy
uwzględnić, iż każde z pozwoleń musi
posiadać walor ostateczności. W przypadku wnoszenia odwołań od wydanych decyzji, proces przygotowawczy
może się zatem znacząco przedłużyć.
Środki zaskarżenia przysługują stronom postępowania (np. sąsiadom planowanej inwestycji) oraz organizacjom
ekologicznym (tym ostatnim zasadniczo w postępowaniu środowiskowym
i postępowaniu o wydanie pozwolenia
na budowę inwestycji oddziałujących
na środowisko, w tym spalarni). Organizacje ekologiczne mogą w szczególności wnosić wszelkie środki zaskarżenia, w tym odwołania od wydanych decyzji środowiskowych i skargi do sądu
administracyjnego i to nawet wówczas,
gdy nie brały udziału w samym postępowaniu administracyjnym. Strony mogą wnosić wszelkie środki zaskarżenia,
w tym odwołania od wydanych decyzji i skargi do sądu administracyjnego
tylko wtedy, gdy brały udział w danym
postępowaniu (zostały w nim uwzględnione przez organ z urzędu; nie jest tu
bowiem potrzebny żaden wniosek strony). Jeżeli organ pominął daną stronę

w postępowaniu ma ona prawo wnosić o wznowienie postępowania (nadzwyczajny środek wzruszania decyzji, także ostatecznych). Z powyższego wynika, iż przedsięwzięcia związane z budową spalarni odpadów komunalnych jako inwestycje budzące zwykle opór społeczny muszą zostać dobrze przygotowane, nie tylko od strony
technicznej i środowiskowej, ale także
informacyjnej.

”

(…)
przedsięwzięcia
związane
z budową
spalarni odpadów
komunalnych
jako inwestycje
budzące
zwykle opór
społeczny muszą
zostać dobrze
przygotowane, nie
tylko od strony
technicznej
i środowiskowej,
ale także
informacyjnej

 Planowana zmiana

przepisów dotyczących
procesu przygotowania
inwestycji

Wspomnieć należy, iż 23.04.2009 r.
uchwalone zostały daleko idące zmiany
polskiego prawa budowlanego. Nowela nie weszła jednak na razie w życie,
gdyż została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej
zgodności z konstytucją RP i prawem
wspólnotowym. Obecnie przygotowywane są także alternatywne rozwiązania zmian w prawie budowlanym. Gruntowne zmiany planowane są także w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. o
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Jan J. Biedak, PLUS Development Group Polska

DEWOLATYZACJA D4

– najnowsza metoda ekologicznego przekształcania
odpadów komunalnych i przemysłowych w gaz i energię

D

ziałając od kilku lat w USA firma D4 Energy opracowała, opatentowała
i zainstalowała pierwszą linię technologiczną pozwalającą na
ekologiczne przekształcanie odpadów komunalnych i przemysłowych na
średniokaloryczny gaz i/lub energię elektryczną i cieplną.
Styczniu 2010 biuro inżynieryjno-konsultingowe PLUS DG Polska,
współpracujące z sektorem energetycznym od 1994 r., zostało
wyłącznym partnerem marketingowym w Polsce firmy D4 Energy Group, Inc.

W

dodatek tematyczny nr 1(5)/2010

113

 Opis Technologii D4
System D4 został zbudowany
na serii niezależnych procesów, które umożliwiają przemianę termiczną
wsadu organicznego oraz syntetycznego w produkty gazowe i stałe. W wyniku tej przemiany wsad posiada znacznie większą wartość, niż w przypadku
innych technik utylizacji (np. spalanie).
Technologie zastosowane w Systemie
D4, pomimo że nowe w tym zastosowaniu, są zbudowane na bazie dziesiątek lat praktycznych i doświadczeń
termicznej konwersji materiałów w wolnym środowisku beztlenowym.
Innowacyjna i opatentowana Technologia D4 została zbudowana na potwierdzonych technologiach pirolizy
(tworzenie lotnych substancji – Dewolatyzacja – w obojętnej atmosferze) i
hydro-pirolizy (tworzenie lotnych substancji – Dewolatyzacja - w atmosferze bogatej w wodór). Inżynierowie D4
zastosowali wiedzę XXI wieku pochodzącą z nauk stosowanych (inżynierii elektronicznej, inżynierii chemicznej
oraz płynnej dynamice) celem osiągnięcia maksymalnej wartości z odpadów
miejskich i innych odnawialnych źródeł z jednoczesną minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko. Wynikiem jest zintegrowany proces, który wytwarza średniej kaloryczności gaz
oraz węgiel.
Zespół D4 zbudował system komercyjny celem zastosowania go
w wielu obszarach/sytuacjach:
 instalacje współpracujące z wysypiskami odpadów przy ich utylizacji,
 instalacje generujące energię elektryczną i cieplną w rejonach objętych kryzysami (klimatycznymi, militarnymi, epidemiologicznymi, etc.),
 instalacje przy obiektach przemysłowych (chemicznych, petrochemicznych, spożywczych, etc.) do
utylizacji odpadów.
W zależności od odpadów, każdy System D4 przetwarza średnio,
w ciągu jednego dnia, 30 ton odpadów

Proces przygotowania wsadu (MERF)
Elementy systemu przygotowania wsadu:
municipal solid waste - stałe odpady komunalne, separation of recyclable materials - selekcja materiałów do recyklingu, metal, paper, plastic - metal, papier, plastik, primary 4 roll
slow speed grinder - 4 walcowy rozdrabniacz wolnej prędkości, secondary high speed grinder - drugi rozdrabniacz dużej prędkości, RDF Pelletizing system - system granulacji/peletyzowania, RDF Fuel pellets - paliwo pelletowe (RDF), bulk RDF fuel - paliwo (RDF) stałe,
niezpeletyzowane, Refuse Derived Fuel -wytworzone paliwo (RDF)

w 6 ton stałego węgla i ponad 1000 m3 średniokalorycznego gazu. Przy przedstawianiu wartości przetwarzania, ważne jest, aby zrozumieć, że w zależności
od przetwarzanego materiału (odpady komunalne, opony, plastik, drewno, itp.),
zmienia się charakterystyka produktu wyjściowego Systemu D4.
Gaz powstający w Systemie D4 dostarcza energii zarówno do samej termicznej konwersji materiału wejściowego (użytek własny ok. 10%), jak i do zasilania
silników, generatorów, lub do celów przemysłowych. Węgiel (aktywowany) powstający w Systemie D4 może być stosowany do wielu celów w zależności od
regionu świata: ulepszanie ziemi, źródło energii, dodatek do gumy i plastiku, itp.
Jedną z ważniejszych charakterystyk Systemu D4 jest to, że emisja z tego
systemu jest bardzo zbliżona do emisji grzejników na gaz naturalny.

 Opis Systemu D4
Technologia Dewolatyzacji D4 (technologia tworzenia substancji lotnych) składa się z dwóch następujących procesów:
 pierwszy określa, które komponenty wsadu będą przetwarzane. Proces ten
określany jest skrótem MERF (Material and Energy Recovery Facility),
 drugi proces jest procesem reakcji termicznej D4 (Dewolatyzacja).
W swoich założeniach, proces przygotowania materiału przetwarzanego na
wsad oparty jest na powszechnie znanych i stosowanych urządzeniach lub ich modyfikacjach dostosowawczych. Są to urządzenia do manualnej i/lub mechanicznej
selekcji/separacji odpadów oraz rozdrabniaczy/młynów dużej i małej prędkości.
Proces przygotowania wsadu zawiera:
 zmniejszanie rozmiaru (urządzenia do rozdrabniania na odpowiednią wielkość
uzyskiwanego materiału);

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
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Refuse Derived Fuel - wsad z odpadowy, Reclaim Hopper - zsypnia, Hammer mill - rozdrabniacz, Compaction screw
auger - przenośnik śrubowy, Bulk feed hopper - zsypnia zasilająca, Twin auger gas devolatization unit - dwuśrubowy zespół dewolatyzacji substancji lotnych, Burner system - system spalania, Gas storage bladder - skład gazu, Engine/generator - silnik/generator, Industrial process boiler - podgrzewacz przemysłowy, Other industrial process uses - inne jednostki przemysłowe, Check valve - zawór regulujący, Carbon receiver - odbieralnik węgla, Carbon output to secondary uses
- odbiór węgla do użytku.
 selekcję objętościową (system kla-

syfikacji, określający rozmiar odpadów, które przejdą do następnego
procesu),
 proces suszenia (jeśli wskazane),
który utylizuje część wytworzonej
energii, podgrzewając odpady do
temperatury 100-150˚C nadając im
w fazie przed Dewolatyzacją wilgotność rzędu 5-6%.

 Dewolatyzacja D4
Głównym procesem Technologii D4
jest piroliza (tworzenie lotnych substancji – dewolatyzacja w obojętnej atmosferze) i hydro-piroliza (tworzenie lotnych
substancji – dewolatyzacja w atmosferze bogatej w wodór) różnego rodzaju materiałów podawanych obróbce.
W Technologii D4 przemiana termiczna polega na depolimeryzacji, a na-

stępnie tworzeniu się substancji lotnych
w odpowiedniej temperaturze i atmosferze. Nowoczesne odpady są różnorodne, niejednolite. Podgrzewanie odpadów rozkłada ich niejednolitą strukturę poprzez wytwarzanie się gazów
i składników stałych w formie węgla.
Odpowiedniej wielkości cząstki
wsadu wprowadzane są do komory
termicznej D4. Podgrzewanie cząsteczek powoduje, że ich struktura rozkłada się wskutek depolimeryzacji i dewolatyzacji na płyny i gazy. Parafinowe węglowodory wytwarzają się w do temp.
200˚C, woda wyparowuje a następnie
w temperaturze 200-400˚C wytwarza
się lekko skondensowany olej. Powyżej
temp. 400˚C tworzą się gazy.
W Technologii D4 składniki są podgrzewane do coraz wyższych temperatur i rozkładają się podczas pirolizy
oraz hydro-pirolizy w otoczeniu powsta-

jącego gazu syntetycznego. Obecność
gazu przyspiesza proces tworzenia się
metanu i wodoru z cząstek. W momencie, gdy cząstki osiągają maksymalną
przemianę w gazy i opary, powstaje
osad węglowy, którego skład i wartości
są uzależnione od wsadu. W przypadku odpadów miejskich, będzie to miękki węgiel grafitowy. Wsad RDF osiąga
maksymalną wartość lotną w temperaturze 600-800˚C.
Gaz/opary i węgiel zostają oddzielone w sektorze separacyjnym. Sekcja separacyjna jest wyposażona w kilka przedziałów i przenośników śrubowych. Wytworzone gazy i opary zawierają głównie węglowodory. Po opuszczeniu sekcji separacyjnej, część gazów i oparów zostaje poddana recyklingowi w reakcji termicznej celem zwiększenia wydajności procesu.
Gaz z Systemu D4 zanim mógł-
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Emisja dla
174,000 scf/h
7008 h/rok
1,220,910,000 scf/rok

Składniki emisji

Wskaźnik emisji lb/h

Emisja t/rok

Mniej niż 100
Milion Btu/h (lb/scf)

Więcej niż 100
Milion Btu/h (lb/scf)

B = A x 174,000 scf/h

C = B x 7008 h/rok 2000 lb/t

4.63

Zawartość ciał stałych

0.0000076

0.0000076

1.3224

Dwutlenek siarki - SO2

0.0000006

0.0000006

0.1044

0.36

Tlenek azotu - NOx

0.0001000

0.0002800

48.7200

170.71

Organiczne związki lotne

0.0000055

0.0000055

0.9570

3.35

Tlenek węgla - CO

0.0000840

0.0000840

14.6160

51.21

Dwutlenek węgla - CO2

0.0106400

0.0106400

2,853.6000

9,999.01

0.0019

13.39

Metan (80% eff @ 45.7
lb/MBtu)

problemy eksploatacyjne, zmniejszenie
przepustowości rur lub nawet rozerwanie rurociągu.
Dlatego Technologia D4 generalnie wytwarza gaz do generatorów pary
lub generatorów elektrycznych (silnik/
turbina+generator) stosowanych jako
elementy Systemu D4. Wstępna emisja zostaje wytworzona ze spalania gazów związanych z suszeniem i z reakcji termicznej - Dewolatyzacji.

Wszystkich zainteresowanych
szczegółami konstrukcji Systemu D4,
procesów technologicznych Technologii D4 oraz współpracą inwestycyjną zapraszamy do rozmowy i współpracy.
Opracowano na podstawie
materiałów D4 Energy.
PLUS DG Polska
jbiedak@plusdg.com
+48 506 044 377

Fot. D4 Energy

by dostać się do systemu transportu gazowego, musi odpowiadać ustalonej jakości, by rurociąg systemowy
mógł działać poprawnie. W związku z
tym, gaz wyprodukowany w procesie
D4, przed dotarciem do długich rurociągów wysokiego ciśnienia, musiałby
zostać oczyszczony. Każdy gaz, który
nie posiada odpowiedniego ciśnienia,
odpowiedniej wartości energetycznej i
poziomu zawartości wody spowoduje

Pierwsza generacja reaktora D4

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
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Redukcja emisji NOx
W

ykorzystanie w procesach energetycznych
różnego rodzaju paliw związane jest
nierozerwalnie z emisją zanieczyszczeń do powietrza.
W procesach spalania paliw emitowane jest ponad
100 rodzajów szkodliwych substancji gazowych
i pyłów, w tym około 70% stanowi NOx i SOx.

Tlenki azotu (NOx) zaliczane są
do jednych z najbardziej szkodliwych
emisji, w znacznych ilościach emitowanych do atmosfery z instalacji energetycznych.
Wartości dopuszczalnych stężeń
NOx są systematycznie dostosowywane do postępu techniki i periodycznie
zaostrzane (konieczność dostosowania instalacji do emisji NOx na poziomie 200 mg/Nm3 począwszy od 2016
r., ujęto w dyrektywie Unii Europejskiej
Large Combustion Plant).
Pod pojęciem tlenków azotu powszechnie rozumiane są związki takie
jak: tlenek azotu NO (obecny w spali-

nach w ilości 95% całkowitego strumienia NOx) i dwutlenek azotu NO2 (tworzący pozostałe 5% ilości NOx). Związki
takie jak N2O, N2O3 i N2O5 występują w
spalinach w ilościach pomijalnych i nie
mają praktycznie żadnego znaczenia.
Podział emisji NOx na poszczególne gałęzie przemysłu wykazuje, że ponad połowę wielkości tych emisji przypisać należy procesom wytwarzania
energii (rys.1).
Szkodliwość NO2 (który jest dodatkowo gazem cieplarnianym) przewyższa znacznie szkodliwość NO, gdyż
gaz ten przede wszystkim drażniąco
oddziałuje na płuca ludzkie, powoduje

wzrost rozszerzalności naczyń krwionośnych i niekorzystnie oddziałuje na
układ nerwowy.
Tlenki azotu powstają częściowo
w wyniku utleniania azotu zawartego
w powietrzu, użytym do spalania przy
wysokich temperaturach (tzw. termiczne NOx), a częściowo przez utlenianie
zawartego w paliwie azotu pierwiastkowego. Zawartość azotu w paliwie
współmiernie wpływa na wysokość
emisji NOx.

 Metody redukcji emisji
NOx

Stosowane w energetyce i przemyśle metody redukcji NOx, podzielić można na dwie kategorie:
 metody pierwotne, realizowane w
komorze spalania kotła i polegające
na zapobieganiu tworzenia się NOx
 metody wtórne, realizowane w
ciągu spalinowym i polegające na
efektywnej redukcji powstałych już
NOx.
Do metod pierwotnych zaliczyć
można:
 stopniowane doprowadzanie powietrza,
 stopniowane doprowadzanie paliwa,
 recyrkulację spalin,
 wprowadzenie palników niskoemisyjnych (Low– NOx), realizujących
powyżej opisane mechanizmy.
Metody wtórne obejmują natomiast:
 zastosowanie tzw. instalacji SNCR

(Selective Non-Catalytic Reduction),
 zastosowanie instalacji SCR (Selective Catalytic Reduction),
 zastosowanie połączonej metody
SNCR i SCR.
W niniejszej publikacji zasygnalizowane zostanie wspólne wykorzystanie metod pierwotnych i wtórnych,
tzn. zastosowanie palników niskoemisyjnych w połączeniu z instalacjami
SNCR i SCR.

Rys. 1. Emisje NOx w sektorach przemysłowych 2004 w Niemczech
(Umweltbundesamt/Daten zur Umwelt, 2006)

Celem zastosowania tych metod
jest spełnienie istniejących i zaplanowanych do wprowadzenia norm, w zakresie emisji NOx w instalacjach wykorzystujących w procesach spalania zarówno paliwa stałe (węgiel kamienny, brunatny, biomasa, osady ściekowe, odpady komunalne), jak ciekłe (oleje ciężkie,
pozostałości podestylacyjne z procesu
przerobu ropy naftowej), czy gazowe
(gaz ziemny, gazy przemysłowe z hutnictwa stali, bądź metali nieżelaznych).

 Działalność firmy ERC
w zakresie palników
Low- NOx

ERC jest wiodącą europejską firmą
działającą w branży technologii spalania i optymalizacji tych procesów oraz
w zakresie redukcji emisji gazów powstających w tych procesach. Osiągnięcia firmy bazują na wieloletnich doświadczeniach, których początek datuje się na 1965 r., kiedy firma zajęła się
produkcją środków wspomagających
procesy spalania oleju ciężkiego. Od
1988 r. oferta firmy została poszerzona
o instalacje odazotowania spalin SNCR.
Od tego czasu firma może poszczycić się ponad 500 instalacjami referencyjnymi na świecie w tym zakresie.
W 1999 r. włączono do oferty również
palniki niskoemisyjne.

Obecnie firmę tworzą trzy działy:
 Combustion Technology (techno-

logie spalania), zajmujący się opracowywaniem konstrukcji i produkcją palników niskoemisyjnych (Low
– NOx) dla paliw płynnych i gazowych,
 Flue Gas Cleaning System (technologie oczyszczania spalin), zajmujący się projektowaniem i budową
instalacji do redukcji emisji NOx (w
tym SNCR i SCR),
 Additive Technology (dodatki poprawiające proces spalania paliw),
pracujący nad dodatkami polepszającymi proces spalania paliw
stałych i ciekłych, dodatkowo zapobiegającymi również tworzeniu
się osadów, powstawaniu korozji
w kotłach oraz wspomagającymi
obniżenie emisji NOx.

Fot. 1. Palnik Low - NOx
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o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz
w ust. 1 pkt. 4 lit. a, oblicza się z jednogodzinnych, średnich wartości stężeń substancji. W tych obliczeniach
nie uwzględnia się okresów rozruchu
i zatrzymywania źródła oraz okresów
pracy źródła bez sprawnych urządzeń
ochronnych, o których mowa w § 13
ust. 3-5 (§12 pkt. 3).
Palniki niskoemisyjne umożliwią redukcję emisji tlenków azotu również w
fazie rozruchu kotła.

 Wtórne (SNCR i SCR)
metody redukcji NOx
w ofercie firmy ERC

Moc (MW)
Rys. 2. Emisje NOx przy spalaniu gazu ziemnego

Zawartość O2 (%)

Emisje NOx (mg/Nm3)
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Moc (MW)
Rys. 3. Emisje NOx przy spalaniu oleju cieżkiego

Palnik ERC Low-NOx (fot. 1) zespala dwie metody pierwotne redukcji emisji NOx, tj. stopniowany dopływ powietrza i wewnętrzną recyrkulację spalin.
Zapewnia on obniżenie temperatury
spalania (a więc zmniejsza potencjał
termicznych NOx) z drugiej strony gwarantuje całkowite spalenie doprowadzanego paliwa („spalanie zimne“).
Na wykresach przedstawiono przebiegi emisji NOx, zarejestrowane w trakcie próby spalania oleju ciężkiego (rys.
2) i gazu ziemnego (rys. 3).

W kotłach ze spalaniem paliw stałych, zastosowanie palników niskoemisyjnych Low–NOx w fazie rozruchu kotła, gdzie paliwem jest gaz lub olej ma
duże znaczenie.
W Niemczech, również w tej fazie
pracy kotła, granice emisji NOx muszą
być utrzymane. W warunkach polskich
kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, zgodnie z którym
„średnie wartości stężeń substancji,

W przypadkach, gdy zastosowane
metody pierwotne nie zapewniają osiągnięcia oczekiwanych poziomów emisji
NOx, koniecznością staje się zastosowanie metod wtórnych, z których metody SNCR i SCR są najbardziej rozpowszechnione. Firma ERC proponuje
kompleksowe rozwiązania, ukierunkowane i dopasowane do każdego kotła
i do każdego procesu spalania. W razie zaistnienia potrzeby, brane są pod
uwagę również możliwość połączenia
obu metod: SNCR i SCR.
Metoda SNCR popularna jest głównie w przemyśle energetycznym oraz w
instalacjach do termicznej utylizacji odpadów. W metodzie tej, środek redukujący (woda amoniakalna czy mocznik)
zostaje wprowadzony poprzez wtryskiwanie do komory spalania w oknie
temperatur 850-1080°C (rys. 4). W
procesie tym, tlenki azotu ulegają rozkładowi na azot cząsteczkowy (N2)
i wodę (H2O).
Reakcja zachodzi zgodnie z zasadą, w myśl której w zakresie temperatury 850-1080°C ze środka redukującego tworzą się grupy aminowe, wchodzące następnie w reakcję z tlenkiem
azotu (NO) tworząc azot i wodę: NH2
+ NO ––> H2O + N2.
Jeżeli jednak reakcja środka redukcyjnego zachodzi poza opisanym powyżej skutecznym oknem temperaturowym (rys. 4), zachodzą niekorzystne dla
eksploatacji kotła następujące zjawiska:

2
5

6

1. Środek redukcyjny
2. Urządzenie mieszająco-rozdzielcze
3. Woda
4. Ciśnienie powietrza
5. Lance rozpryskujące
6. Akustyczny pomiar temperatury

3

4

Rys. 5. Schemat instalacji SNCR z dozowaniem środka redukującego
na trzech poziomach i z ciągłym pomiarem temperatury

 przy zbyt niskich temperaturach

nieprzereagowany amoniak uwalnia się - jest to spowodowane zbyt
małą prędkością reakcji,
 przy wysokich temperaturach dochodzi do zawyżenia emisji NOx
(utlenianie powstałego NH2).
Występowanie w spalinach nieprzereagowanego amoniaku prowadzić może do niekorzystnych reakcji ubocznych
i powstawania siarczanu amonu (NH4)
SO4,wodorosiarczanu amonu (NH4)
HSO4, chlorku amonu NH4Cl albo N2O
(tzw. gazu rozweselającego).
By zapobiec opisanym niekorzystnym skutkom ubocznym, instalacje

SNCR oferowane przez firmę ERC mają na wyposażeniu (rys. 5):
 grupowy lub pojedynczy wyłącznik lanc,
 wielopoziomowe rozmieszczenie
lanc,
 szybkie przełączanie poziomów
dysz,
 monitoring temperatury w kotle
(różne systemy pomiaru),
 sterowanie poziomami lanc, grupowo i pojedynczo,
 zmiany ilości środka redukującego
i punktu wtrysku.
Tak wyposażone instalacje do redukcji tlenków azotu, zapewniają po-

ziomy emisji NOx < 100 mg/Nm3 przy
możliwej emisji nieprzereagowanego,
uwalnianego wraz ze spalinami NH3
na poziomie < 10 mg/Nm3.
Pierwsze instalacje tego typu pracują już ponad 5 lat, potwierdzając niezawodność tej techniki (rys. 6).
Dla osiągnięcia wyższych poziomów emisji stosowana jest technologia SCR (rys. 7). Firma EmissionsReduzierungs-Conepte GmbH współpracuje z przodującym w świecie producentem katalizatorów SCR.
Zastosowanie pierwotnych metod
redukcji tlenków azotu, pomimo zapewnienia znaczącego obniżenia emisji tlenków azotu, nie zawsze są wystarczające do osiągnięcia wymaganych
poziomów ich emisji. Idealną drogą dla
zapewnienia dotrzymania limitów emisji
w nadchodzących latach, jest ich maksymalne wykorzystanie i dodatkowe zastosowanie metod wtórnych.

Rys. 7. Instalacja SCR
w ofercie firmy ERC

Firma ERC GmbH oferuje dobór
właściwej technologii dla każdego kotła energetycznego i praktycznie każdego rodzaju spalanego paliwa.

ERC Emissions-ReduzierungsConcepte GmbH
Bäckerstraße 13
21244 Buchholz
Tel. +49 4181 216 100
Fax +49 4181 216 199
office@erc-online.de

Rys. 6. Emisje NOx i NH3 na przestrzeni 1 miesiąca – dane z pracującej instalacji SNCR
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Rozmowa z Krzysztofem Burkiem, wiceprezesem zarządu do spraw handlu RAFAKO S.A.

Kompleksowy dostawca
instalacji TPOK

Fot. NE

Czy termiczna utylizacja odpadów, to najbardziej skuteczna metoda ich zagospodarowania?
Są różne dostępne technologie zagospodarowania odpadów, np. technologie, które wykorzystują kwestie recyklingu, zgazowania, spalania w plaźmie,
czy spalania na ruszcie lub złożu fluidalnym. Niezależnie od tego, naszym zdaniem najbardziej skuteczną metodą jest
termiczna utylizacja z odzyskiem ciepła.
Wprawdzie historycznie rzecz ujmując,
pomysł termicznej utylizacji odpadów
wywodzi się z idei zmniejszenia objętości tworzonych śmieci (jest to ok. 1015 razy). Niemniej jednak w dobie ustawicznego dążenia do poprawy ekonomiki samego przedsięwzięcia dodatkowa korzyść w postaci skojarzenia samej
termicznej utylizacji z odzyskiem energii (cieplnej lub elektrycznej) znacznie
zwiększa atrakcyjność tego typu projektów. W tym zakresie też najczęściej
stosowane są wypróbowane technologie spalania, a więc jest technologia
fluidalna, czy też technologia rusztowa.
Trzeba przyznać, że technologia spalania na ruszcie jest najbardziej sprawdzoną i przez to najbardziej popularną metodą. Można oczywiście dyskutować na temat zalet i wad konkretnej
metody w danym przypadku, dla danego inwestora i konkretnych odpadów,
ale generalnie statystyka w tym względzie broni się sama.

Z tego co obserwujemy przy okazji
naszych kontaktów na rynku polskim i
zagranicznym, widać, że jest bardzo
duże zainteresowanie polskim rynkiem
„spalarniowym”, gdyż niestety jesteśmy
jako kraj dość zapóźnieni jeśli chodzi
o budowę instalacji TPOK, a w Europie już wszędzie takie instalacje stoją.
To z kolei generuje bardzo duże oczekiwania co do budowy takich instalacji
w Polsce, bowiem niezależnie od racjonalnego podejścia do problemu odpadów, istnieją na szczęście już u nas odpowiednie uregulowania prawne, które
narzucają właśnie ten kierunek działań.
Jakie RAFAKO posiada doświadczenie w zakresie instalacji „spalarniowych”?
Posiadamy wieloletnie doświadczenia związane z tym tematem. Początki lat 90. to czasy kiedy zaczęliśmy
się zajmować tematyką spalarni odpadów. Zaczynaliśmy jako dostawca kotłów. Dostarczyliśmy około 50 jednostek m.in. do Szwajcarii, Niemiec, Danii, Francji, Belgii, Holandii.
W międzyczasie nasza firma zdobywała doświadczenia i ewoluowała w
stronę zwiększania zakresu swojego
udziału w poszczególnych projektach
oraz odpowiedzialności w tych przedsięwzięciach. W takich przypadkach
przygotowanie całego projektu wiązało się np. z udzieleniem przez naszą firmę gwarancji związanej z osiągnięciem
parametrów technicznych oraz dyspozycyjnością.
Kolejny etap rozszerzenia naszego zakresu to przejęcia montażu wraz
z nadzorem montażowym, rozruch
oraz uczestnictwo w innych pracach
na obiekcie. Wprawdzie montaż jest
wykonywany zazwyczaj przez firmy zewnętrzne pod naszym nadzorem, ale
nasza odpowiedzialność - jako dostawcy całości - dotyczy całego zakresu.
Dodatkowo, kwestia nadzoru w rozruchu instalacji i odpowiedzialności w
tym zakresie to specyficzny element
dostaw urządzeń.
Można powiedzieć, że kiedyś nasza firma była traktowana za granicą

trochę stereotypowo, jako dobry, rzetelny wytwórca części ciśnieniowych dla
kotłów. Ta opinia może odzwierciedlała ówczesny stan rzeczy, ale dawno już
nie jest aktualna. Włożyliśmy dużo wysiłku i czasu, aby ten stereotyp zmienić. Obecnie jesteśmy postrzegani jako dostawca kompleksowych instalacji, czyli jako firma oferująca technologię, jakość, gwarancję, odpowiedzialność oraz wiarygodność. Walczyliśmy
o to przez wiele lat.
Jak firma jest postrzegana w Polsce?
Myślę, że w Polsce sytuacja była
prostsza, bo tutaj od dawna jesteśmy
postrzegani jako dostawca kompletnych instalacji. Niezależnie od tego, że
mamy bardzo duży warsztat produkcyjny, który pomaga nam tę pozycję
ugruntować. Posiadamy również bardzo duże doświadczenie w tzw. outsourcingu, czyli ściąganiu elementów,
urządzeń, które nie są przez nasz firmę
produkowane. Mamy dobrze wykształcone metody postępowania, poprzez
doświadczenia chociażby z instalacji
odsiarczania spalin, gdzie w samym
RAFAKO wykonujemy bezpośrednio
bardzo niewiele elementów. RAFAKO
przygotowuje projekt, dokumentację
wybranej części i zarządza realizacją
całego projektu kompletując wszystkie pozostałe elementy i usługi na rynku. Wobec klienta jesteśmy generalnym
wykonawcą (tzw. EPC Kontraktorem),
udzielając pełnej gwarancji technologicznej i bankowej oraz dyspozycyjności. Zakupy potrzebnych urządzeń
dokonujemy tylko u sprawdzonych dostawców. Zatem funkcja dostawcy „pod
klucz”, jak i mechanizmy oraz zasady
postępowania są nam bardzo dobrze
znane. Na osobną uwagę zasługuje
też związany z tego typu projektami
zaawansowany Project Management.
RAFAKO dorobiło się przez wiele lat
sporej grupy doświadczonych i kompetentnych Project Managerów, którzy – wraz ze swoimi zespołami - znakomicie opanowali realizację tego typu inwestycji.

Instalacje „spalarniowe” są instalacjami specyficznymi.
Pewne parametry, takie jak temperatura, ciśnienie pary są inne niż w pozostałych obiektach. Nie jest to proste,
ale lata doświadczeń pozwalają nam
osiągnąć wymagane parametry.
Instalacje te służą również do generacji ciepła, aczkolwiek paradoksalnie
ciepło jest w tym przypadku produktem
ubocznym. Jak sama nazwa wskazuje termiczna utylizacja odpadów polega na zmniejszeniu ilości odpadów, a
potem dopiero wykorzystaniu ciepła,
które powstaje podczas tego procesu.
Można powiedzieć, że tak naprawdę każdy produkt jest specyficzny. Ale
myślę, że wszyscy mamy świadomość,
że ten akurat jest wyjątkowo trudny.
Przy czym nie chodzi tutaj o sprawy
techniczne, a o fakt, że sama idea nie
jest do końca akceptowana społecznie.
Krąży wiele mitów na jej temat.
Z drugiej strony trudno się temu dziwić, szczególnie kiedy na rynku polskim
nie ma tak naprawdę doświadczeń w
tym zakresie.
Za granicą tego typu obiekty często pracują w centrach miast. Czy
tam też były problemy z akceptacją
społeczną?
Z rozmów z naszymi zachodnimi
partnerami wynika, że w krajach lepiej
wyedukowanych pod kątem środowiskowym droga do akceptacji społecznej
też nie była prosta i napotykała na duże
opory. W Polsce głównym problemem
jest to, że nie mamy doświadczeń z tego tytułu i społeczeństwo kojarzy termiczną utylizację z prostym spalaniem
odpadów. To oczywiście jest podejście
błędne i wynikające z pewnych stereotypowych wyobrażeń o tej technologii.
A przecież to samo mogłoby dotyczyć
energetyki konwencjonalnej, gdzie nikt
rozsądny nie zakłada, że nowy kocioł
energetyczny będzie zanieczyszczał
środowisko, tak jak – nie przymierzając - piec centralnego ogrzewania w
domu. Ponieważ będzie wyposażony
co najmniej w elektrofiltr/filtr workowy,
odazotowanie i odsiarczanie spalin. Tak
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samo jest z termiczną utylizacją odpadów: jeżeli kocioł spalający odpady nie
będzie wyposażony w skuteczną instalację oczyszczania spalin i ścieków, to nikt nie pozwoli na jego zbudowanie i użytkowanie. Naszym zadaniem jest przekazanie jak największej ilości informacji społeczeństwu i
przekonaniu go, że technologia, która
jest obecnie opanowana jest jak najbardziej bezpieczna. Powiedziałbym
nawet więcej, że jest o wiele bardziej
bezpieczna niż inne technologie energetyczne, które u nas są obecnie na
co dzień stosowane.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie oraz fazy naszego uczestnictwa w biznesie waste to energy, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w
stanie zaoferować „pod klucz” bardzo
skomplikowane technicznie instalacje
termicznej utylizacji. Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby oferowane
przez nas instalacje nie przedstawia-

ły żadnych wątpliwości co do jakości.
Chcemy też dla pierwszych polskich
instalacji zabrać „na pokład” partnerów zachodnich, którzy mają bardzo
duże doświadczenie, a ich urządzenia działają w całej Europie.
W naszej firmie powstał specjalny
zespół, który zajmuje się projektami
kompletnych instalacji TPOK, tak jak
to robimy z innymi tego typu projektami. Myślę, że mamy wszelkie atuty
ku temu, aby być przekonywujący w
naszych działaniach. Będziemy brać
udział w przetargach na instalacje
TPOK i dołożymy wszelkich starań,
aby nasza oferta była jak najlepsza.
W Polsce mogą wystąpić dwa
modele przetargu.
Tak, z teoretycznego punktu widzenia może się pojawić przetarg na
dostawę, kiedy to klient będzie chciał
zakupić technologię. Jest to bardzo
powszechny model realizacji inwesty-

cji szeroko stosowany do tej pory w
energetyce polskiej. Jednak w odniesieniu do projektów TPOK dyskutuje
się bardzo dużo na temat innej formy
realizacji projektu, mianowicie układu
koncesyjnego. Generalnie model ten
różni się tym od pierwszego, że, poza
dostawą, uwzględnia on również odpowiedzialność dostawcy/koncesjonariusza za okres eksploatacji dostarczonej instalacji. W układzie koncesyjnym RAFAKO zamierza się skupić
na dostawie do uruchomienia i przekazania, wspólnie z partnerem, który
się zajmie eksploatacją przez określony okres czasu. Obecnie prowadzimy rozmowy z partnerami w odniesieniu do kilku projektów. Kluczową sprawą będą na pewno szczegóły samych przetargów. Z niecierpliwością czekamy na odpowiednie decyzje w tej sprawie. o
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

mgr inż. Krzysztof Okrasiński, ekspert ds. oceny środowiskowej projektów finansowanych z funduszy UE

Raporty o oddziaływaniu na środowisko
dla projektowanych w Polsce instalacji TPOK
– dotychczasowe doświadczenia

Z

godnie z aneksem I dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca
1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. UE L175 z 05.07.1985 r., str. 40,
z późn.zm.), instalacje do spalania odpadów należą do przedsięwzięć, których
realizacja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzeniu tej oceny powinno towarzyszyć zapewnienie udziału
społeczeństwa, konsultacje z organami ochrony środowiska oraz przedstawienie
przez wnioskodawcę odpowiednich informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.

W

2008 r. rozpoczął się proces
przygotowywania materiałów
na potrzeby przeprowadzenia ocen
oddziaływania na środowisko dla
planowanych do realizacji w kilku
miastach Polski instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (dalej: TPOK). W polskich
realiach prawnych przez „materiały”
należy rozumieć raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
(dalej: ROŚ), które zostały określone
w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1227, z późn.zm.), stanowiącym swoisty odpowiednik załącznika IV do dyrektywy 85/337/
EWG.

 Przedmiot pracy
W latach 2008-2009 rozpoczęto konsultacje społeczne dla kilku
planowanych do realizacji instalacji
TPOK. Autor artykułu dokonał przeglądu wybranych ROŚ w celu porównania ich zawartości z wymaganiami
prawa polskiego i wspólnotowego
oraz dobrymi praktykami w dziedzinie dostarczenia decydentom odpowiedniej wiedzy w celu wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia. Zasadność tez autora została
potwierdzona wezwaniami organów
ochrony środowiska do uzupełnienia dokumentacji. Treść niniejszego
artykułu odnosi się do dokumentacji
sporządzonych dla potrzeb instalacji TPOK planowanych w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.

 Przegląd najczęściej
pojawiających się
błędów

Analizując poszczególne ROŚ daje się dostrzec powtarzalność pewnych niedostatków przedstawianych

w nich informacji. Poniżej wyszczególniono te braki, które najczęściej
pojawiają się w dokumentacjach dla
instalacji TPOK.
1. Analizowane raporty cechują się
zawężoną analizą alternatywnych
wariantów realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to generalnie dwóch
aspektów: porównywania lokalizacji oraz porównywania metod zagospodarowania odpadów.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dobór kryteriów, względem których porównuje się różne opcje. Autorzy
ROŚ niekiedy posługują się takim zestawem czynników porównawczych, który z góry wskazuje
słuszność opcji forsowanej przez
inwestora. Dochodzi niekiedy do
podawania nieprawdziwych informacji na temat alternatyw (np.
wskazując że są niezgodne z prawem) oraz ich aspektów środowiskowych i ekonomicznych.
W analizach zbyt często nie
wykorzystuje się metod obrazowania poszczególnych lokalizacji
(np. z użyciem GIS), analizy cyklu życia, oceny pod kątem emisji gazów cieplarnianych, analizy ryzyka bądź oceny pod kątem
łącznych kosztów funkcjonowania
planowanego systemu gospodarowania odpadami. Żaden z ROŚ
nie odwołuje się do kluczowych
opracowań na ten temat, w których już przeprowadzono tego typu analizy.
2. Widoczny jest brak odpowiedniej
jakości strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wykonywanych dla planów gospodarki odpadami. Autorzy ROŚ przywołują ich ustalenia, gdzie został
już określony techniczny sposób
zagospodarowania odpadów. Z
góry skazuje to analizę wariantową przedsięwzięcia na prowizoryczność, bowiem nie jest dopuszczalna realizacja inwestycji
sprzecznych z ustaleniami pla-

nów gospodarki odpadami. Tymczasem analizując niektóre plany
widać, że w toku ich oceny oddziaływania na środowisko analizowane były bardzo ograniczone
opcje, np. wyłącznie składowanie
i spalanie, bez innych wariantów.
3. Niekiedy na etapie sporządzania
ROŚ nie jest dostatecznie określona charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, co wpływa na prowizoryczność dokonywanych analiz aerosanitarnych i
akustycznych. Przykładem jest
brak faktycznej znajomości parametrów i lokalizacji źródeł emisji do powietrza bądź emisji hałasu. Częste jest również pomijanie niektórych źródeł emisji – np.
placów tzw. „dojrzewania” żużla.
Niekiedy pomija się w ogóle całe bloki instalacji wchodzących w
docelowy zakres przedsięwzięcia,
np. sortownie odpadów opakowaniowych, kruszarki odpadów budowlanych, itp.
4. Ignorowanym zagadnieniem jest
zagospodarowanie odpadów poprocesowych (przede wszystkim:
żużli i popiołów). Analizowane dokumentacje nie przedstawiają danych na temat przewidywanych
parametrów fizyko-chemicznych
pozostałości poprocesowych,
które niekiedy dyskwalifikują je
do zagospodarowania w przewidywany w ROŚ sposób. Niekiedy proponuje się także takie wykorzystanie tych odpadów, które
jest sprzeczne z krajowymi przepisami o gospodarce odpadami.
5. Niektóre ROŚ nie uwzględniają
strategicznych ustaleń wymogów
ochrony środowiska. Mowa tu na
przykład o polityce ochrony klimatu i zwiększania udziału energii ze
źródeł odnawialnych, jakości powietrza (dyrektywa CAFE), bądź
też o obowiązujących programach
ochrony powietrza.

123

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

dodatek tematyczny nr 1(5)/2010

reklama

Partnerstwo
publiczno-prywatne
nową perspektywą
inwestycji publicznych

6. W ROŚ dokonuje się porównania z wytycznymi najlepszej dostępnej techniki
dla instalacji spalania odpadów (opracowanymi w formie wytycznych przez Europejskie Biuro Dyrektywy IPPC). Pomija się jednak inne wymagania najlepszej
dostępnej techniki dotyczące takich zagadnień, jak emisje z magazynowania,
zasady monitoringu, instalacje przemysłowych systemów chłodzenia (dla których również są opracowane wytyczne
biura IPPC).
7. Pomija się w ROŚ analizę skutków wystąpienia sytuacji awaryjnych. Zazwyczaj
wskazuje się w ROŚ, że spalarnie odpadów nie są zakładami zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, więc nie wymagają przeprowadzenia odpowiedniej analizy ryzyka. Doświadczenia zachodnich instalacji spalania odpadów wskazują jednak na niefrasobliwość takiego stanowiska, w związku
z czym pominięcie oceny potencjalnych
skutków wystąpienia poważnej awarii należy uznać za istotne uchybienie.

 Wnioski
Żaden z analizowanych dotychczas
ROŚ nie osiągnął wysokich standardów jakości merytorycznej. Spowodowało to wystąpienie sytuacji, w której koniecznym
jest uzupełnienie dokumentacji, a w konsekwencji – wydłużenie całości procedury administracyjnej o kilka miesięcy. Może się to także przełożyć na zmniejszenie
zaufania społeczeństwa do podmiotu planującego budowę instalacji TPOK.
Koniecznym wydaje się być korzystanie z
wypracowanych wzorców weryfikacji dokumentacji środowiskowych, ewentualnie wypracowanie krajowych wytycznych do ocen
oddziaływania na środowisko dla instalacji
gospodarki odpadami (na wzór wytycznych
dla realizacji OOŚ dla farm wiatrowych bądź
wytycznych do przeglądu ekologicznego instalacji TPOK). W konsekwencji pozwoli to
na zapewnienie lepszej jakości OOŚ, a tym
samym – na usprawnienie procesów decyzyjnych oraz podwyższenie standardów
ochrony środowiska w Polsce.o

www.veolia-es.pl
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Energetyczna Instalacja Kotłowa
do ekologicznego recyklingu odpadów

O

dpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup
odpadów wytwarzanych w Polsce. Strumień wytwarzanych odpadów
komunalnych z wyraźną tendencją wzrostową, zarówno w ujęciu ich
masy, jak i wartości opałowej, sięga w skali roku 10 mln Mg. Optymalną,
najbardziej „zieloną” metodą utylizacji odpadów jest przekształcanie
termiczne, szczególnie cenne z uwagi na fakt włączenia przez UE odpadów
komunalnych ulegających biodegradowalności do definicji odnawialnych
źródeł energii.
naliza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych
wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej
ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetycznego Recyklingu
Odpadów (ERO) jest wytworzenie Formowanych Alternatywnych Paliw
Energetycznych (FAPE) w postaci brykietów lub peletów służących do
opalania kotłów elektrociepłowni pracujących w układzie kogeneracji,
łączącej w sobie układ turbogeneratora parowego i turbogeneratora ORC.

A

Fot. Combustion

Henryk Karcz, Marcin Kantorek, Zbigniew Modliński, Katedra Kotłów i Turbin
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej
Krzysztof Folga, Stanisław Szczepaniak, Michał Grabowicz, Tomasz Butmankiewicz,
ZBUS-TKW Combustion Głowno
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P

olska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach. Zobowiązaliśmy się, że do
2010 r., ograniczymy o 25% ilość odpadów, które wyrzucane są na wysypiska. Na składowiska ma trafiać nie
więcej niż 75% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W
2013 r. musi to być już nie więcej niż
50%, a w 2020 r. maksymalnie 35%.
Pozostało jeszcze 15 miesięcy, ale
eksperci są zgodni, będziemy musieli
zapłacić kary, nawet 250 tyś euro dziennie. Oznacza to, że opóźnienie może
nas kosztować około 100 mln euro
rocznie. W tym momencie nie ma już
żadnych szans na spełnienie naszych
zobowiązań w dziedzinie gospodarki
odpadami. Spełnienie zobowiązań akcesyjnych wymaga podjęcia kompleksowych i systemowych działań: budowy
zakładów przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz utworzenia
regionów gospodarki odpadami komunalnymi, co powinno przyczynić się do
uzyskania wysokiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej konkretnych
przedsięwzięć.

 Stan obecny w Polsce
W Polsce nie istnieje efektywny
ekonomicznie i ekologicznie system
odzysku oraz recyklingu odpadów. To
zaś powoduje, że brakuje pieniędzy
na inwestycje związane z zagospodarowaniem odpadów poprzez budowę
zakładów do segregowania, spalania
czy kompostowania. Dotychczas podstawę postępowania z odpadami stanowił recykling organiczny: kompostowanie i fermentacja. Zaostrzenie jednak
wymagań dla produkowanych kompostów pociąga za sobą konieczność zagospodarowania w inny sposób wytworzonego kompostu, który nie spełnia ustalonych norm. Alternatywą, która w inny sposób może przekształcić
biomasę z odpadów komunalnych jest
przekształcanie termiczne.
Alternatywa ta jest szczególnie cenna z uwagi na fakt włączenia przez UE

odpadów komunalnych, ulegających
biodegradacji do definicji odnawialnych
źródeł energii – dyrektywa 2001/77/
WE.
Możliwość włączenia części odpadów komunalnych do OZE została zapewniona również w krajowym ustawodawstwie. Procentowy udział odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych na cele energetyczne zależy od sposobu ich wytwarzania oraz wyznaczonych prawnie poziomów biodegradacji i odzysku materiałów opakowaniowych. Odpadów ulegających biodegradacji nie można składować, lecz należy przekształcić w alternatywne paliwo energetyczne (APE)
zaliczane do OZE, które poddane zostaną energetycznemu recyklingowi w
elektrycznych instalacjach kotłowych.
Propozycja zasilania układów kotłowych przez APE w postaci (Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) wynika bowiem z analizy
logistycznej podawania paliwa do elektrociepłowni. Zasilanie elektrociepłowni
FAPE w pierwszej kolejności zmniejsza
objętość podawanego paliwa, a w drugiej kolejności zmniejsza jego zawilgocenie i zwiększa kaloryczność. Jest to
prawidłowość niezależna od stosowanych technologii i rodzaju urządzeń do
brykietowania i peletowania biomasy i
wyselekcjonowanych frakcji odpadów
komunalnych i przemysłowych. Najbardziej prosty sposób wytwarzania FAPE
jest bowiem związany zawsze z częściowym pozbawieniem odpadów wilgoci (powstaje paliwo energetyczne) i
wzrostem ciepła spalania, co stanowi
najbardziej racjonalny technologicznie
i ekonomicznie wariant energetyczny.
Oznacza to konieczność budowy zakładów zagęszczających palne części
w bezpośrednim sąsiedztwie wysypisk
i sortowni odpadów. W konsekwencji
jest to „dar natury”, który umożliwia oddzielenie uciążliwych wysypisk, składowisk i sortowni odpadów od elektrociepłowni opalanych wytworzonym FAPE,
usytuowanych w ośrodkach zurbanizowanych, w których istnieje możliwość
odbioru wyprodukowanej energii ciepl-

nej bez przykrych i uciążliwych konsekwencji dla miejscowej ludności.

 Elektrociepłownia
opalana APE

Funkcjonowanie elektrociepłowni opalanej APE pochodzących z odpadów, uwarunkowane jest lokalnymi
możliwościami i potrzebami w zakresie
przesyłania i wykorzystania wyprodukowanej energii. Pewne niedomagania
związane z dotychczasowym unieszkodliwianiem odpadów, spowodowały
w ubiegłych latach zainteresowanie alternatywnymi metodami odgazowania
i zgazowania odpadów oraz ich kombinacjami. Stosowane w instalacji kotły z rusztami schodkowymi lub rusztami obrotowymi stwarzały również wiele niedogodności eksploatacyjnych pod
względem niezawodności pracy: duża
awaryjność oraz jakość spalania i selektywność spalanych odpadów. Kotły te
charakteryzują się dużym niedopałem w
postaci karbonizatu w żużlu oraz w lotnym koksiku. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery metodami „pierwotnymi” w procesie spalania jest również niemożliwe do zrealizowania. Z uwagi na wysoką zawartość
NOx, SOx i par metali ciężkich w spalinach opuszczających komorę spalania
kotła, koniecznym jest stosowanie drogich metod oczyszczania spalin z emitowanych szkodliwych substancji metodami „wtórnymi” zainstalowanymi w
ciągu odprowadzanych spalin do komina. Z technologicznego punktu widzenia stosowane dotychczas instalacje do
termicznej utylizacji odpadów, wykorzystujące techniki spalania na rusztach,
nie dawały praktycznie żadnych możliwości ograniczenia emisji substancji
szkodliwych do otoczenia metodami
„pierwotnymi” oraz nie dają możliwości spalania odpadów w innej postaci, jak w postaci ciała stałego o odpowiedniej granulacji i wilgotności. Praktycznie niemożliwe jest spalanie osadów ściekowych oraz substancji mazistych, pulp i ciał stałych o wilgotności wyższej od 50%. Powyższe utrud-

nienia i ograniczenia oraz zdarzające
się zrzuty zanieczyszczonych spalin
lub wytworzonych popiołów zawierających znaczne ilości niedopału, które tworzą nowy odpad konieczny do
dalszej utylizacji, spowodowały obawy ekologów i protesty ludności przeciwko termicznej utylizacji, która przy
zastosowaniu poprawnej technologii
spalania jest praktycznie jedyną technologią „zielonej” utylizacji odpadów,
pozwalającą uzyskać minimalną emisję substancji szkodliwych do otoczenia i maksymalną sprawność termiczną energetycznego recyklingu odpadów, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami unijnymi i krajowymi w blisko 50% są biodegradowalne i stanowią biomasę zaliczaną do OZE.
W świetle tych rozważań należy stwierdzić, że stosując termiczne
przekształcenie odpadów w układzie
energetycznego recyklingu metodą „K”,
można jednocześnie redukować ilość
składowanych komunalnych odpadów
ulegających biodegradowalności (dyrektywa 1999/31/WE oraz ustawa o
odpadach) oraz pozyskiwać użyteczne formy energii cieplnej i elektrycznej
w sposób kontrolowany i bezpieczny
dla środowiska [1-6].
Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z
Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących redukcji
składowanych odpadów ulegających
biodegradacji [7-11].

 Współspalanie biomasy
Biomasa stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w
Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są poprzez jej
spalanie (jako paliwa podstawowego)
lub współspalanie (z innym paliwem
alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych
na bazie biomasy (brykiety, pelety, itp.).
Współspalanie jest sposobem sto-

sowanym przede wszystkim w większych instalacjach (np. w energetyce
zawodowej) w kotłach przystosowanych zwykle do innego paliwa. Udział
biomasy w procesie współspalania limitowany jest przede wszystkim przez jej
własności, w tym dużą wilgotność, zawartość składników mogących powodować korozję oraz problemy z żużlowaniem kotłów. Przy dużej wilgotności, przekraczającej niekiedy granicę
50% oraz znaczącym udziale biomasy
we wsadzie, energetycznym zagrożeniem może być nawet radykalne obniżenie sprawności kotła [8-9].
Jednym z trendów rozwoju ciepłownictwa w krajach europejskich jest budowa małych elektrociepłowni, przystosowanych konstrukcyjnie do korzystania z biomasy jako paliwa podstawowego. Doskonalone są technologie
tradycyjne, znane od dawna, ale obok
nich rozwijane są także zupełnie nowe.
Wykorzystanie biopaliw w małych elektrociepłowniach jest intensywnie rozwijane w „starych” Krajach Unijnych,
co najmniej od lat 80. ubiegłego wieku. Polska wstąpiła na drogę intensywniejszego rozwoju tej klasy obiektów
dopiero od drugiej połowy lat 90. Rozpowszechnienie zarówno różnorodności stosowanych technologii, jak i skali
wykorzystania biopaliw w naszym kraju należy uznać za małe lub w optymistycznym aspekcie za umiarkowane.
Wobec planów radykalnego rozwoju wykorzystania energii odnawialnej oczekiwać należy w bliskiej przyszłości intensywnego rozwoju zarówno różnorodności technologii, jak i ilości
wdrożeń. Jeśli zsumować wszystkie instalacje do spalania biomasy w Polsce,
to ich łączna moc zainstalowana sięgała w 2005 r. granicy 190 MW, zaś w
2006 r. przekroczyła 252 MW. Znaczącą pozycję w krajowym bilansie energii
elektrycznej, odnawialnej jest produkcja
oparta na współspalaniu biomasy w instalacjach elektrowni parowych (głównie dużych). Według URE, na koniec
2006 r. współspalanie biomasy realizowane było w 18 instalacjach o łącznej mocy 1700 MW.

Biomasa stała była w naszym kraju
w przeszłości tradycyjnym surowcem
dla niewielkich przemysłowych siłowni
parowych (np. w zakładach przemysłu
drzewnego).

 Instalacja kotłowa do

spalania biomasy
i alternatywnych paliw
energetycznych

Źródło energii dla elektrociepłowni parowej z turbozespołem stanowi
instalacja kotłowa. Jako instalacje do
spalania biomasy proponuje się układ
technologiczny typu „K”, składający się
z komory obrotowej, w której zrealizowany jest proces suszenia i odgazowania biomasy oraz z komory fluidalnej, w
której w górnej części spalane są gazy
pirolityczne, a w dolnej części spalany
jest karbonizat pozostały po odgazowaniu biomasy. Powstałe w komorze fluidalnej spaliny oczyszczane są z lotnego popiołu i lotnego koksiku w komorze separacji i są dopalane w komorze
dopalania kotła [4-6]. Schemat instalacji przedstawiony jest na rys. 1.
Powyższy układ technologiczny zapewnia całkowite i zupełne spalanie
biomasy (brak zawartości części palnych w żużlu i lotnym popiele oraz gazów palnych w spalinach) oraz niższą
od dopuszczalnych norm emisję substancji szkodliwych do atmosfery (NOx,
SO2, HCl). Układ technologiczny typu
„K” zawierający komorę obrotową i komorę fluidalną, w przeciwieństwie do instalacji technologicznej zawierającej kocioł z rusztem schodkowym, który nie
zapewnia całkowitego spalania i generuje żużel, który zawiera części palne w
postaci karbonizatu składającego się z
węgla organicznego w ilościach przekraczających dopuszczalne normą ilości (powyżej 5% udziału masowego).
Otrzymany ze spalania biomasy w instalacji z rusztem schodkowym żużel
stanowi w tym przypadku odpad, który musi zostać poddany dalszej utylizacji termicznej. Zjawisko powstania niedopału w żużlu w ilościach przekraczających dopuszczalne normy jest prak-
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Rys. 1. Schemat elektrociepłowni opalanej biomasą i formowanymi alternatywnymi paliwami energetycznymi FAPE
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tycznie powszechnie spotykaną cechą układów technologicznych z zastosowaniem kotłów z rusztem schodkowym. Z tego powodu układ kotła z
rusztem schodkowym do spalania biomasy w technologii typu „K” nie został
zastosowany.
Technologia typu „K” energetycznego recyklingu odpadów i spalania
biomasy jest uniwersalną technologią,
przy pomocy której można samodzielnie termicznie utylizować dowolne odpady lub spalać w dowolnych mieszankach różne rodzaje biomasy. Technologia typu „K” umożliwia termiczną utylizację dowolnych rodzajów odpadów
oraz spalania dowolnej biomasy o łącznej zawartości wilgoci do 90% udziału
masowego, przy zachowaniu dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych
do atmosfery i do gleby, poniżej wartości określonych, jako wartości dopuszczalne w stosownych zarządzeniach i
normach krajowych oraz dyrektywach
unijnych.
Energetyczny recykling odpadów
bezpiecznych i niebezpiecznych przy

użyciu technologii typu „K” gwarantuje termiczną przemianę odpadów bez
zawartości jakichkolwiek dioksyn i furanów w emitowanych do atmosfery
spalinach. Energetyczny recykling odpadów i biomasy zapewnia termiczną
przemianę energii chemicznej zawartej w odpadach i biomasie w energię
cieplną i elektryczną przy optymalnej
sprawności termodynamicznej układu
technologicznego.
W zależności od stopnia zawilgocenia spalanej biomasy, ilość doprowadzonego paliwa wspomagającego,
ciekłego lub gazowego może zawierać
się od 0,015 do 0,070 kg/kg biomasy.
Struktura fizyczna spalanej biomasy
może być w postaci stałej, jak i w postaci „pulpy” i gęstej „mazi”. Technologia typu „K” zapewnia w każdym przypadku optymalny efekt cieplny.
Optymalne wykorzystanie wytworzonego ciepła odbywa się w układzie
kogeneracji, przy pomocy turbozespołu parowego i olejowego z turbozespołem ORC, w których wytworzona zostaje energia elektryczna oraz energia

cieplna w ilościach zależnych od potrzeb technologicznych.
Energetyczny recykling odpadów
i spalanie biomasy przy użyciu technologii typu „K” umożliwia osiągnięcie
maksymalnej sprawności termicznej,
maksymalną ochronę ekologiczną atmosfery i gleby oraz optymalny efekt
ekonomiczny. Podstawowym paliwem
energetycznym są paliwa alternatywne
i biomasa pochodząca z produkcji rolnej i produkcji leśnej.
Paliwem pomocniczym, rozruchowym jest paliwo gazowe lub paliwo ciekłe. Najkorzystniej jest stosować paliwa wspomagające pochodzące z OZE,
gdyż wówczas całość energii wytworzonej w instalacji będzie pochodziła
z OZE.
Instalacja charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością i niezawodnością pracy.
Instalacja termicznego recyklingu
typu „K” składa się z następujących
układów i zespołów: układ przyjęcia i
transportu paliwa alternatywnego lub
biomasy, komora obrotowa do susze-

Wykaz oznaczeń do rys. 1.:

10.2 - wentylator spalin fluidyzacyjnych z recyrkulacji,

18.1 - kondensator pary,

1 - bunkier załadowczy biomasy,

11 - układ odprowadzania popiołu,

18.2 - chłodnia wody chłodzącej,

2 - podajnik zewnętrzny biomasy,

11.1 - wanna żużlowa,

18.3 - podgrzewacz regeneracyjny, 18.4 - odbiorniki ciepła,

3 - układ podawania preparatu wapniowego,

11.2 - kanał odprowadzania popiołu ze złoża fluidalnego,

18.5 – odgazowywacz,

4 - zasobnik trzykotłowy,

11.3 - kanał odprowadzający popiół z komory dopalania,

18.6 - stacja przygotowania wody surowej,

5 - podajnik biomasy do komory,

12 - komora separacji,

18.7 - pompy zasilającego,

6 - podajnik paliwa wspomagającego, 7 - komora obrotowa,

12.1 - feston dolny,

19 - generator ORC,

7.1 - napęd komory,

13 - komora dopalania,

19.1 - schładzacz par oleju silikonowego,

7.2 - płyta czołowa,

13.1 - dysza powietrza „trzeciego”,

19.2 - odbiorniki ciepła,

7.3 - kanał uszczelniający płytę czołową komory,

13.2 - palnik dopalający,

19.3 - podgrzewacz regeneracyjny oleju silikonowego,

7.4 - kanał powietrza „pierwotnego”,

13.3 - przegrzewacz grodziowy,

19.4 - pompa cyrkulacyjna oleju silikonowego,

8 - zasobnik materiału inertnego,

13.4 - feston „wylotowy”,

19.5 - parownik oleju silikonowego, 19.6 - naczynie wy-

9 - komora fluidalna,

14 – walczak,

równawcze oleju termalnego,

9.1 - komora fluidalna spalania gazów pizolitycznych,

15 - rury opadowe,

20 - wentylator „zimnego” powietrza zasilającego palniki

9.2 - złoże fluidalne,

15.1 - kolektor zasilający komorę fluidalną,

paliwa wspomagającego,

9.3 - dno dyszowe,

15.2 - kolektor zasilający komorę dopalania,

21 - wentylator „zimnego” powietrza I, II, II, IV,

9.4 - skrzynia gazu fluidyzacyjnego,

15.3 - pompa recyrkulacyjna,

22 - wentylator powietrza zasilającego podgrzewacz po-

9.5 - feston górny,

15.4 - kolektor odprowadzający mieszanki parowo-wod-

wietrza,

9.6 - palnik zapłonowy,

ne do walczaka, 16 - kanał konwekcyjny,

23 – multicyklon,

9.7 - dysza powietrza „wtórnego”,

16.1 - przegrzewacz pary,

24 - filtr workowy,

9.8 - dysza powietrza „trzeciego”,

16.2 - podgrzewacz wody,

25 – skruber,

9.9 - układ pomiaru ciśnienia,

16.3 - podgrzewacz powietrza,

26 - podgrzewacz spalin,

9.10 - układ pomiaru temperatur,

16.4 - podgrzewacz oleju termalnego, 17 - stacja reduk-

27 - wentylator wyciągowy spalinowego, 28 - stacja mo-

10 - wentylator gazu fluidyzacyjnego, 10.1 - wentylator po-

cyjno-schładzająca pary wodnej,

nitoringu spalinowego,

wietrza fluidyzacyjnego,

18 - turbozespół parowy,

29 - komin.
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nia i odgazowania paliwa alternatywnego lub biomasy, komora fluidalna z
kotłem odzysknicowym, układ materiału inertnego, układ paliwa pomocniczego, układ preparatu wapiennego,
układ powietrza zasilającego, chłodzącego i AKPiA oraz gazu fluidyzacyjnego, układ chemicznego przygotowania wody kotłowej, układ kondensatu,
turbozespół parowy z turbiną kondensacyjno-upustową, układ oleju termalnego, układ oleju silikonowego, układ
generatora ORC, układ odprowadzania
energii elektrycznej, układ oczyszczania i odprowadzania spalin, układ odprowadzania popiołu, układ sterowania
i AKPiA, układ elektryczny, układ monitoringu spalin, układ wytwarzania energii elektrycznej, układ wytwarzania i odprowadzania energii cieplnej do odbiorników technologicznych i grzewczych.
Minimalna ilość wsadu, przy którym instalacja może pracować wynosi
20% wydajności nominalnej, natomiast
maksymalna to 120%, przy wilgotności
roboczej do 90%.
Proces spalania przebiega przy
temperaturach wyższych od 850°C
i przy zawartości tlenu powyżej 8%.
Zawartość części palnych w popiele
jest poniżej 1%, a zawartość substancji szkodliwych w spalinach jest mniejsza od wielkości dopuszczalnych, określonych w stosownych normach i rozporządzeniach.
Proces energetycznego recyklingu
i spalania biomasy jest procesem ciągłym, przebiegającym w jednym ciągu
urządzeń instalacji. Instalacja jest wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.
Instalacja jest wyposażona w system automatycznego sterowania pracą według założonego wstępnie algorytmu pracy. System sterowania obejmuje przebieg procesu technologicznego, wizualizację, archiwizację parametrów pracy instalacji, zachodzących
zdarzeń oraz monitoringu parametrów
substancji opuszczających instalację
z możliwością bezpośredniej natych-

miastowej ingerencji w przebieg procesu w celu zachowania założonych
parametrów.
Instalacja i proces spalania są obsługiwane przez zaawansowany system sterowania, oparty na sterowniku
PLC z wizualizacją w stacji operatorskiej, komunikujący się z inteligentnymi węzłami obiektowymi, zbierającymi
informacje z czujników, przetworników
pomiarowych oraz elementów wykonawczych. System realizuje algorytm
sterowania pracą instalacji oraz rejestruje podstawowe parametry, istotne
z punktu widzenia spełnienia wymogów
Rozporządzenia 1774/2002 oraz wymogów Prawa Ochrony Środowiska.

 Procesy zachodzące

w instalacji kotłowej
w trakcie termicznego
przekształcania
odpadów

 Proces suszenia
i odgazowania biomasy
i paliw alternatywnych
Proces suszenia i odgazowania paliw alternatywnych i biomasy przebiega w komorze pieca obrotowego. Komora pieca obraca się z szybkością
0,5-5 obr./min.
Komora wykonana jest z rury stalowej z wewnętrzną wymurówką termoi żaroodporną. Od przodu komora zamknięta jest płytą czołową odpowiednio uszczelnioną z komorą obrotową.
Poprzez płytę czołową podawane jest
podajnikiem paliwo podstawowe w postaci biomasy lub paliwa alternatywnego z dodatkiem preparatu wapiennego
w ilości zależnej od zawartości siarki i
chloru w podawanej biomasie lub paliwie alternatywnym. W płycie czołowej
znajduje się palnik zasilany paliwem
wspomagającym [18], który wyposażony jest w układ zapłonowy i układ
dozoru płomienia [29-31]. Ilość spalanego paliwa jest regulowana automatycznie tak, aby temperatura w komorze obrotowej w strefie suszenia i odgazowania była w przedziale 700-800°C.
W zależności od ilości spalanego pa-

liwa wspomagającego doprowadzone
jest powietrze do spalania w takiej ilości, aby nastąpiło całkowite i zupełne
spalanie tego paliwa, a zawartość tlenu (O2) w strefie suszenia i odgazowania biomasy była zbliżona do zera (atmosfera redukcyjna). W zależności od
zawartości O2 w biomasie, regulowana jest ilość doprowadzonego powietrza do palnika. Proces (suszenia i odgazowania) prowadzony jest w atmosferze redukcyjnej (beztlenowej) w celu wytłumienia procesu spalania i wydzielania ciepła w komorze obrotowej.
Komora obrotowa, suszenia i odgazowania połączona jest z komorą fluidalną aparatem zawirowującym powietrze
„pierwotne” niezbędne do częściowego
spalania gazów pirolitycznych.

 Proces spalania biomasy
lub paliw alternatywnych
Proces spalania produktów termicznego rozkładu biomasy lub paliw alternatywnych odbywa się w komorze fluidalnej połączonej bezpośrednio z wylotem pieca obrotowego. Komora fluidalna z komorą obrotową połączona jest
poprzez aparat zawirowujący powietrze „pierwotne” niezbędne do częściowego spalania gazów pirolitycznych w
takim zakresie, aby w jądrze płomienia
nie przekroczyć temperatury 1300°C.
W ścianach bocznych komory, nad złożem fluidalnym umieszczone są palniki,
które służą, jako źródło zapłonu i stabilizacji spalania gazów pirolitycznych
oraz nagrzewu złoża fluidalnego w fazie rozruchu. Palniki wyposażone są w
układ zapłonu oraz układ dozoru płomienia [12-14].
Proces spalania gazów pirolitycznych w komorze spalania jest rozciągnięty na całą wysokość komory fluidalnej, poprzez rozdzielenie powietrza
niezbędnego do spalania na powietrze
„wtórne” i powietrze „trzecie”. Dzięki takiemu rozdziałowi powietrza, możliwe
stało się ograniczenie temperatury w jądrze płomienia spalających się gazów
pirolitycznych poniżej 1300°C. Ograniczenie temperaturowe i ograniczenie koncentracji powietrza (cząstek N2

Rys. 2. Przyjęty w obliczeniach cyrkulacji podział ściany bocznej komory na 9 konturów cyrkulacyjnych i 7 odcinków

i O2) w strefie spalania, pozwala utrzymać proces tworzenia się termicznych
NOx na niskim poziomie [5-6, 15-22].
Proces dopalania niespalonych gazów pirolitycznych i cząstek stałych karbonizatu, wyniesionych ze spalinami z
komory spalania, następuje w komorze
dopalania, do której doprowadzone jest
powietrze „czwarte”, niezbędne do całkowitego i zupełnego spalania wszystkich części palnych spalanej biomasy
lub paliwa alternatywnego.
Karbonizat, substancja mineralna,
materiał inertny i kamień wapienny służący do wiązania siarki i chloru zawartych w odpadzie zsypywane są z komory obrotowej do leja dna dyszowego [23-24], gdzie pod wpływem doprowadzonego gazu fluidyzacyjnego, składającego się z powietrza i spalin z recyrkulacji, tworzą złoże fluidalne, które
zapala się od promieniowania płomie-

nia palników i spalających się gazów
pirolitycznych.
Gazy pirolityczne spalają się w górnej części komory fluidalnej po wymieszaniu z powietrzem „pierwotnym” oraz
powietrzem „drugim” i „trzecim”. Temperatura w strefie płomienia gazowego wynosi 1200-1300°C, a zawartość
tlenu (O2) w spalinach do 6%. Temperatura złoża fluidalnego wynosi 750900°C i określona zostaje w oparciu
o charakterystyki mięknienia popiołu
otrzymanego w procesie termicznego
spalania. Współczynnik nadmiaru powietrza w złożu fluidalnym, odniesiony
do całkowitej ilości powietrza wynosi 0,2-0,4, a zawartość O2 w gazie fluidyzacyjnym zawiera się w przedziale
6-8%. Czas przebywania gazów pirolitycznych w komorze fluidalnej w temperaturach 1200-1300°C wynosi 6-10
s. Czas przebywania stałej pozostałości

po odgazowaniu karbonizatu w złożu
fluidalnym w temperaturach 750-900°C
wynosi około 5 minut.

 Proces cyrkulacji wody w
rurach ekranowych kotła
Cyrkulacja naturalna w kotle zachodzi w zamkniętym układzie: walczak,
centralne rury opadowe, rury łączące,
ekrany fluidalne komory paleniskowej,
ekrany komory separacji, ekrany komory dopalania, rury odprowadzające.
Analizowano cyrkulację w konturach obejmujących jedynie jeden z
ekranów bocznych fluidalnej komory paleniskowej, ponieważ przewidywane są w nim najmniejsze prędkości czynnika.
Cyrkulacja wody w ekranie bocznym komory fluidalnej zachodzi w 92
równolegle połączonych konturach cyrkulacyjnych. Obliczenia cyrkulacji pole-
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Rys. 3. Prędkość czynnika na wejściu
do rur ekranowych przy nominalnym
obciążeniu cieplnym kotła
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Rys. 4. Stopień suchości pary na
wylocie z rur ekranowych przy
nominalnym obciążeniu kotła
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Rys. 5. Prędkość czynnika na wejściu
do rur ekranowych przy zmiennym
obciążeniu kotła i stałym ciśnieniu
w walczaku Pn = 4,2 MPa

gają na wyznaczeniu w każdym konturze strumienia masowego wody lub
prędkości wody na wlocie do każdej z
rur ekranu. Obliczenia cyrkulacji są obciążone dość dużą niepewnością, wynikającą głównie z trudności w oszacowaniu wymiany ciepła w komorze paleniskowej i w niepewności oszacowania spadków ciśnienia przy przepływie
dwufazowym.
„Siłą napędową” cyrkulacyjnego ruchu czynnika w kotle jest strumień ciepła przejmowany przez ściany komory
paleniskowej. Obliczenia 92 równolegle połączonych konturów cyrkulacyjnych wymagają znajomości strumieni
ciepła przejmowanego przez każdą z
rur ekranu. Znajomość tak szczegółowego przestrzennego rozkładu strumieni ciepła do ścian komory jest jednak
niemożliwa. Pomocne mogą być trójwymiarowe obliczenia numeryczne strumieni ciepła do ścian komory. Wymaga to jednak kompleksowego modelowania wszystkich zjawisk, tzn. przepływu, turbulencji, spalania i wymiany ciepła. Opory liniowe związane z przepływem czynnika dwufazowego (para-woda) w rurach ekranowych są głównymi
oporami, dla cyrkulującego czynnika. W
tej dziedzinie jest wciąż brak uznanych
metod obliczeniowych o zadowalającej
dokładności [25-29].
Zastosowana w obliczeniach metodyka polega na wyodrębnieniu w konturze ściany bocznej 9 konturów cyrkulacyjnych.
Przyjęto, że rury określonego konturu posiadają ten sam opór liniowy i te
same opory liniowe. Każdy z konturów
zawiera od 10 do 11 rur. Kontury podzielono na siedem odcinków. Powstała siatka obliczeniowa cyrkulacji w ścianie bocznej (rys. 2) wymaga przyjęcia
rozkładu strumienia ciepła przejmowanego przez ekrany. Całkowity strumień
ciepła do ścian komory określono na
podstawie obliczeń cieplnych. Następnie przyjęto intuicyjnie funkcję rozkładu
lokalnego strumienia ciepła do ścian.
Na tej podstawie określono jaki strumień ciepła może przejmować każdy
fragment siatki obliczeniowej w ścia-

nie bocznej fluidalnej komory kotła. Wyznaczenie w każdym z 9 konturów strumienia masowego wody lub prędkości
wody na wlocie do każdej z rur ekranu
opiera się na sformułowaniu 9-ciu nieliniowych równań na całkowity spadek
ciśnienia w każdym z konturów – w zamkniętym konturze musi być równy zero. Spadek ciśnienia w każdym odcinku konturu pochodzi od tarcia, zmian
ciśnienia statycznego i przyspieszenia
płynu. Człon opisujący przyspieszenie
płynu jest bardzo mały i zwykle pomijany. Największy problem stwarza człon
od tarcia dla mieszaniny parowo-wodnej. Zwykle człon ten liczy sie podobnie jak dla przepływu jednofazowego,
korygując go za po mocą „mnożnika”
uwzględniającego stopień suchości i
ciśnienie mieszaniny dwufazowej [29].
Obliczenie ciśnienia statycznego w
przepływie dwufazowym wymaga znajomości tzw. współczynnika zapełnienia, związanego z różną prędkości poruszania się cieczy i pary. Przy braku
poślizgu obu faz, współczynnik zapełnienia łatwo obliczyć z ciśnienia i masowego udziału pary x (stopień suchości). W rzeczywistości para porusza się
nieco szybciej od cieczy i jest jej pozornie mniej [29].
Wyniki obliczeń przedstawiono w
postaci wykresów obrazujących rozkłady:
 prędkości czynnika na wejściu do
rur ekranowych (rys. 3),
 stopień suchości pary na wylocie z
rur ekranowych (rys. 4).
Prędkość obiegu wody w rurach
ekranowych jest ważnym wskaźnikiem
przy ocenie cyrkulacji. Przyjmuje się
dość powszechnie, że prędkość obiegowa wody 0,5 m/s jest wartością minimalną, dopuszczalną dla kotłów nisko
i średnio prężnych. Rysunek 3 pokazuje, że najmniejsze prędkości wody występują w konturze skrajnym, którego
część rur tworzy kanał komory separacji, gdzie przejmują małą ilość ciepła.
Rysunek 4 wskazuje na mały stopień suchości pary na wylocie z rur
ekranowych, czyli na dużą krotność
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 Rozkład podciśnień spalin
w instalacji
Dla bezpiecznej pracy instalacji wystarczy utrzymać regulowaną wartość
podciśnienia w obszarze płyty czołowej
komory na poziomie 40-50 Pa. Należy dodać, że zabudowa komory obrotowej nie zwiększa zapotrzebowania

podgrzewacz powietrza

wylotowy kanał spalinowy

multicyklon

filtr workowy

kanał spalin do wentylatora

8

podgrzeacz wody I stopnia

7

termalny podgrewacz oleju

feston „dolny”
6

podgrzewacz wody II stopnia

góra komory separacji
5

przegrzewacz pary II stopnia

feston „górny”
4

grodziowy przegrzewacz pary

góra fluid. kom. pal.
3

góra komory dopalania

wylot z komory obrotowej

komora obrotowa

płyta czołowa komory obrotowej

2

13

14

15

16

17

0
0

1

9

10

11

12

-100
-200
-300

Pstat [Pa]

-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
-1200

Rys. 7. Rozkład podciśnień w instalacji kotłowej
dla nominalnego obciążenia cieplnego kotła

ciągu instalacji przy optymalnych parametrach pracy instalacji, przy spalaniu 1000 kg/h biomasy o wilgotności W r ~ 48% i wartości opałowej Qir
~ 10.000 kJ/kg.
Obliczenia przeprowadzono dla parametrów pracy instalacji przy spalaniu
strumienia biomasy b = 0,28 kg/s. Celem obliczeń jest określenie niebezpieczeństwa wydostania się produktów
zgazowania i spalania biomasy z instalacji podczas normalnej eksploatacji.
Obliczenia rozkładu podciśnień w
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Rys. 6. Przebieg maksymalnego ciśnienia
w walczaku zapewniającego utrzymanie
na wejściu do rur ekranowych skrajnego
konturu prędkości powyżej 0,5 m/s

instalacji kotłowej polegają na obliczeniu poszczególnych oporów miejscowych poszczególnych elementów kotła i komory obrotowej oraz ciągów własnych kanałów. Obliczenia oporów tarcia przy poprzecznym omywaniu pęczków rur wykonano przy pomocy klasycznych formuł na współczynnik tarcia [30]. Obliczenia rozkładu podciśnień
spalin w kotle wymagają znajomości
rozkładu temperatur strumieni spalin
i ich składu, co oznacza, że obliczenie podciśnień wymaga przeprowadzenia pełnych obliczeń cieplnych kotła [30]. Suma wszystkich spadków ciśnień określa zapotrzebowanie ciągu,
które wynosi dla nominalnej pracy instalacji 898 Pa. Obliczenia pokazują,
że ciąg własny komory paleniskowej
utrzymuje bezpieczne podciśnienie w
komorze obrotowej (-108 Pa), uniemożliwiające wydostanie sie produktów zgazowania i spalania biomasy z
instalacji kotłowej. Rozkład podciśnień
spalin w instalacji kotłowej przedstawiony jest na wykresie (rys. 7). Przeprowadzono również obliczenia umożliwiające ocenę możliwości powolnego wygaszania instalacji napełnionej bioma-
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Całkowite bezpieczne obniżenie
mocy kotła niezależnie od geometrii
rur skrajnego konturu wymaga jednoczesnego obniżenia ciśnienia zgodnie
z charakterystyką padania (rys. 6). Pole pod krzywą zapewnia utrzymanie na
wejściu do rur ekranowych skrajnego
konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.

Pstat =f(Lsp)
Obciążenie nominalne
Normalna praca instalacji

ciśnienie [MPa]

cyrkulacji w kotle. Średnia krotność cyrkulacji w kotle sięga 48. Najmniejszy
stopień suchości występuje w konturze nr 9.
Rysunek 3 wskazuje, że dla ogólnej oceny cyrkulacji w kotle najkorzystniejsza jest ocena cyrkulacji w konturze skrajnym. W konturze tym prędkość
obiegowa wody przekracza 0,5 m/s,
co zapewnia dostateczną cyrkulację.
Rysunek 5 przedstawia wyniki obliczeń prędkości czynnika na wejściu
do rur ekranowych skrajnego konturu
przy zmiennym obciążeniu kotła (10120%) i stałym ciśnieniu wody w walczaku pn = 4,2 MPa. Pomimo spadku
prędkości czynnika na wejściu do rur
skrajnego konturu, poniżej 0,5 m/s dla
obciążeń mniejszych od 70% można
przyjąć, że w całym zakresie obciążeń
cieplnych kotła przy ciśnieniu pn = 4,2
MPa występuje bezpieczna cyrkulacja.
Wniosek taki można poprzeć dwoma
stwierdzeniami:
 w kotle występuje bardzo duża
krotność cyrkulacji, czyli bardzo
mały stopień suchości pary na wylocie z rur ekranowych, w konturze
skrajnym nie przekracza 2%,
 w konturze skrajnym brak jest odgięć rur ekranowych o kącie mniejszym od kilkunastu stopni (od poziomu) mogących grozić rozwarstwieniem faz mieszaniny parowo-wodnej.
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Rys. 8. Rozkład podciśnień w instalacji kotła dla awaryjnego wygaszania kotła przy
„utracie” wentylatora wyciągowego spalin
1- temperatura spalin w komorze fluidalnej 1200°C,
2- temperatura spalin w komorze fluidalnej 550°C

są, z wykorzystaniem naturalnego ciągu kotła po „utracie” wentylatora spalin. Przyjęto, że w pierwszych minutach
po „utracie” wentylatora spalin, biomasa w instalacji nadal ulega odgazowaniu i spalaniu (bb ~ 0,28 kg/s), a temperatura spalin na wyjściu z komory fluidalnej wynosi około 1200°C.
Na podstawie szacunkowych obliczeń przyjęto, że dostępny ciąg naturalny komina (36 m) wynosi około 150
Pa, a suma spadku ciśnień określa zapotrzebowanie ciągu na 92 Pa.
Przedstawione na rysunku 8 obliczenia rozkładu podciśnień spalin w kotle pokazują, że ciąg własny komory paleniskowej utrzymuje bezpieczne podciśnienie w komorze obrotowej (-108
Pa) i w komorze fluidalnej (-126 Pa)
uniemożliwiające wydostanie się produktów zgazowania i spalania biomasy z instalacji kotłowej.
Spadek temperatury wylotowej
spalin na wyjściu z fluidalnej komory
spalania do „bezpiecznej” temperatury 550°C pokazuje, że powolne schła-

dzanie spalin poprawia ich wentylację.
W wyniku spadku temperatury z jednej
strony zmniejsza się korzystny ciąg fluidalnej komory paleniskowej, lecz z drugiej strony spadają również prędkości
spalin i w konsekwencji opory przepływu spadają w kwadracie.

 Minimum techniczne
kotła

Minimum techniczne kotła w klasycznym ujęciu problemu rozumiane
jest jako dopuszczalne ciśnienie w walczaku w zależności od wydajności kotła, przy którym zapewniona jest dostateczna cyrkulacja czynnika w rurach
ekranowych komory paleniskowej kotła.
Podstawą modelu obliczeniowego
są równania na całkowity spadek ciśnienia w każdym z konturów rurowych
(w każdym z konturów musi być równy zeru). 9 równań na całkowity spadek ciśnienia uzupełnia równanie ciągłości dla czynnika – na wejściu i wyjściu z rur wznoszących.

Ostatni człon jest bardzo mały
i zwykle pomijany.
Kluczowe, dla jakości obliczeń cyrkulacji jest określenie lokalnego strumienia ciepła do ścian komory. W modelu
wykorzystuje się do tego celu obliczenia trójwymiarowe. Obliczenia konturów cyrkulacyjnych kotła z naturalnym
obiegiem wody wykonano dla wydajności 4-20 t/h.
Na podstawie wyników obliczeń
trójwymiarowych komory paleniskowej kotła dla spalania biomasy, opracowano wartości mocy cieplnej w poszczególnych charakterystycznych odcinkach wzdłuż wysokości komory paleniskowej. Na podstawie projektu kotła przyjęto długości rur w poszczególnych odcinkach oraz przyjęto długość rury opadowej. Określono współczynniki oporów miejscowych rur opadowych oraz wznoszących i wykonano standardowe obliczenia cyrkulacji,
metodą iteracyjną wyznaczono wartość prędkości obiegu wody.
Obliczenia cyrkulacji dla szeregu
obciążeń wymagały wykonania kilku
testów 3-D dla określenia wymiany ciepła w komorze paleniskowej – dokładniej dla uzyskania lokalnych rozkładów
strumieni ciepła do ścian komory dla
różnych obciążeń.
Następnie dla zadanego ciśnienia
czynnika w układzie przy pomocy obliczeń 0-D wyznaczono temperaturę
wody zasilającej walczak. Przyjmowano tu teoretycznie maksymalną wydajność biomasy. W praktyce ilość biomasy dla niskich obciążeń może determinować konieczność zasilania pa-

liwem wspomagającym w nieco większej ilości.
W kolejnym kroku prowadzono obliczenia cyrkulacji. Analizowano rozkład
szybkości czynnika u wejścia do rur
wznoszących. Kiedy szybkość czynnika w jednym z konturów zwykle blisko narożnika była mniejsza od 0,5
m/s, obniżono ciśnienie w układzie,
powtarzając obliczenia.
Lokalne opory przepływu powstałe w odgięciach dla okien wlotowych
i ich częściowa izolacja termiczna nie
wpływa w widoczny sposób na cyrkulację czynnika w całym zakresie obciążeń kotła.
Na rysunku 6 przedstawiono obliczeniową zależność dopuszczalnego ciśnienia w walczaku od wydajności kotła zapewniającego dostateczną
cyrkulację czynnika w rurach ekranowych komory paleniskowej.
Całkowicie bezpieczne obniżenie
mocy kotła niezależnie od geometrii
rur skrajnego konturu wymaga jednoczesnego obniżenia ciśnienia zgodnie
z charakterystyką podaną na rys 6. Pole pod krzywą zapewnia utrzymanie na
wejściu do rur ekranowych skrajnego
konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.
Teoretycznie istnieje możliwość obniżenia minimum technicznego pracy
kotła do 10% obciążenia cieplnego
komory paleniskowej, przy którym zachowana zostanie bezpieczna prędkość czynnika chłodzącego na wejściu
do rur ekranowych skrajnego konturu
ściany ekranowej. Stwierdzenie to dotyczy wyłącznie obiegu wodnego, przy
odpowiednio obniżonym ciśnieniu w
walczaku (rys. 6) 10% minimum techniczne kotła wynika jedynie z reżimu
hydromechanicznego, obiegu czynnika chłodzącego w rurach ekranowych
konturów ścian komory kotła. Wartość
ta jest jednak zaniżona w stosunku do
gwarantowanych parametrów pracy
urządzeń pomocniczych instalacji, takich jak: urządzenia układu przygotowania i podawania biomasy, urządzenia przygotowania i zasilania instalacji w wodę kotłową oraz urządzenia
układu odprowadzania i oczyszczania

spalin, układu odprowadzania popiołu
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
których dopuszczalny zakres pracy, w
wykonaniu fabrycznym rozpoczyna się
od 20% obciążenia lub od 20% skali pomiarowej. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, gwarantowanym zakresem minimalnej pracy instalacji przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpiecznej pracy oraz gwarancji
dostawców urządzeń pomocniczych i
aparatury kontrolno-pomiarowej, minimum techniczne instalacji należy przyjąć na poziomie 20% obciążenia znamionowego.

6.

 Wnioski
1. Energetyczny recykling biomasy pochodzącej z Odnawialnych
Źródeł Energii (OZE) oraz z odpadów w postaci Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) w elektrociepłowni
przy pomocy technologii typu „K”
zapewnia całkowite i zupełne spalanie bez powstawania odpadów i
emisji substancji szkodliwych do
otoczenia.
2. Skojarzony proces produkcji energii w układzie kogeneracji pozwala uzyskać sprawność termodynamicznej przemiany chemicznej
energii biomasy w użytkową energię elektryczną i cieplną na poziomie 60-62%.
3. Dla bezpiecznej pracy instalacji ze
względu na ciąg spalinowo-gazowy wystarczającym czynnikiem jest
utrzymanie regulowanej wartości
podciśnień w komorze obrotowej
na poziomie 40-50 Pa.
4. Dopuszczalne jest awaryjne wygaszenie instalacji (szacunkowo
na czas około 30 min) napełnionej
biomasą przy wykorzystaniu naturalnego ciągu kotła – przy nagłej
„utracie” wentylatora spalin. Powolne schładzanie spalin poprawia ich wentylację.
5. Najmniejsze podciśnienia spalin
panują w górnej części fluidalnej
komory paleniskowej, w związku

7.

8.

9.

z czym powinny być bacznie obserwowane, a przy pojawieniu się
nadciśnienia, szczególnej obserwacji wymaga poziom emisji CO
z instalacji – kontrola zupełnego
spalania.
Podczas pracy kotła z obciążeniem
nominalnym i ciśnieniu w walczaku
pn = 4,2 MPa nie występuje w kotle
zagrożenie przegrzania rur ekranowych kotła spowodowanego spadkiem cyrkulacji naturalnej w określonym konturze cyrkulacyjnym.
Najmniej korzystne warunki cyrkulacji czynnika występują w skrajnym konturze (obejmującym 11 rur)
ściany bocznej. Wynika to ze słabego ogrzewania rur w tym rejonie.
Podczas pracy kotła ze zmiennym
obciążeniem (120-20%) i stałym ciśnieniu w walczaku pn = 4,2 MPa,
prędkości czynnika na wejściu do
rur ekranowych skrajnego konturu
spadają do 0,3 m/s. Jednak biorąc pod uwagę ogólnie bardzo mały stopień suchości pary w rurach
ekranowych i brak niekorzystnych
odgięć rur w tym konturze można przyjąć, że cyrkulacja w całym
kotle jest w tych warunkach dostateczna.
Minimalną prędkość wody w rurach ekranowych parownika powyżej 0,5 m/s przy różnych obciążeniach cieplnych kotła zapewnia
określone ciśnienie w walczaku,
które obniża się do wartości około
3,35 MPa dla 10% obciążenia nominalnego.
Minimum techniczne pracy instalacji kotłowej, opalanej biomasą o
wartości opałowej około 10 000
kJ/kg z uwagi na zapewnienie bezpiecznej prędkości czynnika grzewczego na wejściu do rur ekranowych komory spalania może wynosić około 10% nominalnej wydajności, lecz z uwagi na dopuszczalne
minimalne obciążenia urządzeń pomocniczych, minimum techniczne
pracy całej instalacji należy określić na poziomie 20% wydajności
nominalnej.
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Wprowadzanie stałych paliw wtórnych
do instalacji energetycznych
- propozycja procedury przygotowawczej

P

aliwa produkowane z odpadów znajdują coraz
szersze zastosowanie przemysłowe w krajach Unii
Europejskiej, w tym także w sektorze energetycznym.
Odzysk energii z odpadów, prowadzony
w instalacjach energetyki zawodowej, jest wprawdzie
w warunkach krajowych zagadnieniem nowym,
jednakże w najbliższej przyszłości jego skala
i znaczenie będą rosły.
prowadzenie w krajach UE jednolitych zasad
klasyfikacji stałych paliw wytwarzanych z
odpadów, określanych nazwą SRF (Solid Recovered
Fuels), co można przetłumaczyć jako „stałe paliwa
odzyskane” lub „stałe paliwa wtórne” [1, 2] oraz
metodyki badawczej dla określania jakości tych
paliw, winno umocnić ich obecność na rynku
nośników energii, a także ułatwić międzynarodowy
obrót tym towarem.
ależy jednak pamiętać, że w myśl systemu
klasyfikacji opracowanego przez Europejski
Komitet Normalizacji (CEN), SRF jest nadal
traktowane jako odpad i jego aplikacja
w skali przemysłowej powinna być poprzedzona
odpowiednią procedurą przygotowawczą.

W

N

W

edług informacji zawartych
w podstawowej Specyfikacji
Technicznej CEN/TS 15359, stałe paliwo wtórne może być wytwarzane wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne i stosowane tylko w instalacjach spełniających standardy emisyjne, wynikające z Dyrektywy 2000/76/
EC, dotyczącej spalania odpadów
[3]. Wynika z tego, że współspalanie
odpadów (SRF) w skali przemysłowej możliwe jest wyłącznie w zgodzie
z przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu termicznego przekształcania odpadów i po uzyskaniu
stosownych zezwoleń (przede wszystkim na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie
R1, a także pozwoleń: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
wodno-prawnego na wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia
zintegrowanego).
Procedura przygotowawcza jest
niezbędna również dla dostarczenia
dodatkowej wiedzy dla operatora insta-
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lacji, gdyż mimo niewątpliwych korzyści ekologicznych płynących z wykorzystania tych paliw w energetyce, stwierdzono jednak występowanie niekorzystnych zjawisk korozyjno-erozyjnych.
Efektem wprowadzenia do kotła
dodatkowego paliwa, jakim jest SRF,
jest zmiana składu chemicznego strumienia spalin oraz zmiana parametrów
wpływających na intensywność konwekcyjnej wymiany ciepła. Zmiana ilości i właściwości cząstek stałych unoszonych przez spaliny, spowodowana współspalaniem, powoduje również
zmianę emisyjności spalin. Stwierdzono, że nawet przy niewielkich udziałach
masowych współspalanych paliw typu
SRF, można odnotować zmianę temperatury mięknienia i topnienia popiołu. Powoduje to szybszy przyrost osadów na powierzchniach ogrzewalnych,
powiększenie ich rozmiarów w stosunku do spalania samego węgla, a także intensyfikuje procesy korozyjne. W
konsekwencji oddziaływuje to na ilość
ciepła przejętego przez poszczególne powierzchnie. W efekcie następuje
zmiana rozkładów temperatury spalin i
czynników ogrzewczych w kotle [4, 5].
Propozycję procedury poprzedzającej decyzję organu samorządowego o
możliwości podjęcia współspalania SRF
w warunkach ciągłej eksploatacji instalacji opracowaną w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, przedstawiono schematycznie na rysunku 1.
Procedura składa się z czterech następujących po sobie etapów:
 etap I - audyt wstępny instalacji,
 etap II - test bazowy spalania paliwa podstawowego,
 etap III - krótkoterminowy test
współspalania SRF,
 etap IV - długoterminowy test weryfikacyjny współspalania SRF.
Podczas wszystkich etapów niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy operatorem instalacji energetycznej
podejmującej współspalanie, dostawcą SRF (producentem paliwa), niezależną jednostką kontrolną oraz stosownym organem samorządu.

 Etap I
obejmuje przeprowadzenie audytu technologicznego instalacji, który winien
wstępnie zweryfikować możliwość bezpiecznego współspalania odpadów. W trakcie audytu analizowane są w szczególności: warunki procesowe panujące w instalacji podczas spalania paliwa bazowego, charakterystykę SRF przewidzianego
do współspalania, a także poziom wyposażenia technicznego instalacji niezbędnego dla kontroli przebiegu procesu oraz poziomu emisji. Na podstawie przeprowadzonego audytu określona zostaje możliwość dotrzymania technologicznych
i emisyjnych wymagań dla procesu współspalania konkretnego SRF w konkretnym obiekcie. Podczas etapu I operator instalacji winien jednocześnie zbadać
wiarygodność dostawcy SRF oraz przeanalizować wstępnie ekonomiczną opłacalność przedsięwzięcia. Pozytywne wyniki audytu stanowią podstawę dla operatora instalacji do wystąpienia do organu samorządowego o krótkoterminowe
zezwolenie na działalność w zakresie odzysku odpadów w procesie R1 (przeprowadzenie badań współspalania odpadów).

 Etap II
obejmuje przeprowadzenie przez operatora instalacji testu spalania paliwa
podstawowego (zazwyczaj węgla). Podczas testu w sposób doświadczalny potwierdzone zostają możliwości dotrzymania w instalacji warunków niezbędnych
dla termicznego przekształcania odpadów. Zostaje także wyznaczona charakterystyka energetyczno-emisyjna obiektu – w celu porównania procesu spalania
paliwa bazowego i współspalania odpadów (w tym między innymi badania emisji zorganizowanej oraz ubocznych produktów spalania). Test zakończony jest
raportem. Na podstawie zebranego materiału operator instalacji podejmuje decyzję o przystąpieniu do testu przemysłowego współspalania SRF.

 Etap III
polega na przeprowadzeniu testu współspalania wytypowanego SRF. Test
taki winien być przeprowadzony dla reprezentatywnej ilości SRF (zapewniającej zachowanie stabilności procesu współspalania) oraz przewidywanego udziału masowego odpadów w strumieniu paliwa podawanego do instalacji. Test winien być przeprowadzony zarówno dla minimalnej, jak i dla nominalnej mocy kotła. Podczas testu kontrolowane są procesowe warunki współspalania, określona jest także charakterystyka emisyjna obiektu. Test powinien potwierdzić eksperymentalnie możliwość przeprowadzenia bezpiecznego ekologicznie procesu współspalania paliwa bazowego i SRF. Test zakończony jest stosownym raportem, zawierającym między innymi porównanie pracy kotła w układzie paliwa
bazowego bez oraz z dodatkiem SRF, a także omówienie uzyskanych wyników
w świetle obowiązujących norm. Pozytywna ocena wyników testu przez operatora instalacji stanowi warunek złożenia wniosku o wydanie czasowego zezwolenia na wykonanie badań współspalania odpadów (przy wykorzystaniu SRF
w ilości powyżej 50 Mg).

 Etap IV
może rozpocząć się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia stosownego organu na wykonanie zaplanowanych badań współspalania odpadów. Test długoterminowy (zgodnie z decyzją) nie jest limitowany ilością przerabianych odpadów.
W praktyce test ten jest normalną eksploatacją obiektu w warunkach ciągłej i ustalonej pracy, z tym, że podczas testu prowadzone są zaplanowane badania energetyczno-emisyjne. Badania obejmują ponadto kontrolę właściwości ubocznych
produktów współspalania, a także ocenę wpływu procesu na eksploatację instalacji (między innymi korozja urządzeń). Po zakończeniu badań (raport) operator

Rys. 1. Propozycja procedury dla otrzymania zezwolenia na współspalanie SRF
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instalacji może podjąć decyzję o wystąpieniu do stosownego organu samorządu
z wnioskiem o zezwolenie na współspalanie odpadów – w tym przypadku SRF.

 Wnioski
Przeprowadzenie opisanego powyżej postępowania w sytuacji dotrzymania
stosownych standardów emisyjnych, a także innych wymagań niezbędnych dla
prowadzenia procesu odzysku odpadów winno zaowocować pozytywną decyzją organu samorządowego i udzieleniem stosownego zezwolenia. Niewątpliwy
wpływ na decyzję administracyjną będzie wywierała wiarygodność jednostki prowadzącej zaplanowane testy i pomiary. W tym względzie przewaga należeć będzie do uznanych jednostek dysponujących odpowiednim zapleczem technicznym i analitycznym (laboratoria akredytowane).
Jednocześnie nadmienić należy, że operator instalacji może na każdym etapie zrezygnować z kontynuacji, bądź zawiesić dalsze prace – zwłaszcza w sytuacji wystąpienia problemów eksploatacyjnych, względnie niedotrzymania stosownych wymogów emisyjnych.
Należy podkreślić, że często najtrudniejszym z warunków do spełnienia dla
podjęcia współspalania SRF w warunkach ciągłych jest uzyskanie niezbędnej
akceptacji społecznej.

reklama

 Literatura:
[1] Refuse derived fuel, current practice
and perspectives – Final Report, European
Commission – Directorate General Environment, 2003.
[2] Van Tubergen J., Glorius T., Waeyenbergh E.: Classification of Solid Recovered
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[3] Specyfikacja Techniczna CEN/TS
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[4] Sobolewski R., Wasielewski R.: „Uwarunkowania dla produkcji i wykorzystania
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jako potencjalne źródło energii

W

tym roku mija 9 lat od podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego,
w którym zobowiązaliśmy się do osiągnięcia wynegocjowanych
standardów środowiskowych, także tych dotyczących gospodarki odpadami
komunalnymi.
śród najważniejszych zobowiązań należy wymienić konieczność
ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych, osiągnięcie wymaganych poziomów
odzysku i recyklingu innych odpadów stanowiących surowce wtórne.
o realizacji tych zadań, zgodnie z Dyrektywą Ramową o odpadach,
należy posłużyć się zintegrowaną siecią instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

W

Fot. NE

D
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W

chwili obecnej nie ma chyba już
żadnych szans, aby Polska zrealizowała zobowiązanie w zakresie redukcji składowania odpadów organicznych, zgodnie z przyjętym kalendarzem, zwłaszcza w pierwszym okresie, tj. do końca 2010 r. Realizacja odzysku i recyklingu pozostałych odpadów odbywa się zdecydowanie poniżej założonych poziomów.
Pomimo braku wystarczającej ilości
obiektów służących zagospodarowaniu
odpadów, stopień wykorzystania unijnych środków na infrastrukturę gospodarki odpadami komunalnymi jest katastrofalnie niski. Plany budowy instalacji
do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w dużych aglomeracjach, mające na celu pozyskanie środków unijnych, spotykają się z ogólnym
sprzeciwem społeczeństwa, wynikającym głównie z braku wiedzy odnośnie
proponowanych technologii odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dlatego też nie ma akceptacji
dla powstania nowoczesnej, niezbędnej infrastruktury dla gospodarki odpadami komunalnymi. W efekcie powyższego grozi nam widmo płacenia wysokich kar za brak wykonania przyjętych zobowiązań, nie wspominając już
o międzynarodowej kompromitacji wynikającej z takiego stanu naszej gospodarki odpadami komunalnymi.

 Śląsk
Województwo śląskie jest obszarem, na którym wytwarza się największe ilości odpadów w Polsce. Jesteśmy drugim województwem w Polsce
pod względem masy wytwarzanych odpadów komunalnych. Z ogólnej ilości
powstających w województwie odpadów komunalnych, szacowanej na ok.
1,6 mln ton rocznie około 0,2 mln ton,
a może i więcej trafia do otaczającego
nas środowiska w sposób niekontrolowany. Środowiska, które przez dziesięciolecia były narażone na degradację
ze względu na przemysłowy charakter
naszego regionu. Bezpośrednią przyczyną takiego postępowania z odpada-

mi jest między innymi istniejący system
gospodarowania tymi odpadami, a raczej jego brak.
Dlatego też nie powinniśmy biernie przyglądać się takiemu stanu rzeczy, mając możliwości realnego wpływu na jego zmianę. Wzrastająca ilość
przypadków dzikiego składowania odpadów jest wciąż poważnym problemem polskiej gospodarki odpadami, ze
względu na szkody powstające w środowisku naturalnym. Na koniec 2008
r. w Polsce istniało 3 481 dzikich wysypisk, o 23% więcej niż w roku poprzednim. Liczba dzikich składowisk w miastach w 2008 r. wzrosła o 30,1%, a na
obszarach wiejskich o 20,2% w porównaniu do 2007 r.

kling, odzysk, unieszkodliwianie. Jednym ze sposobów realizacji odzysku
jest odzysk energetyczny. Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła
energii wskazuje warunki technicznie,
jakie muszą być spełnione, aby część
energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych mogła zostać zakwalifikowana jako energia z odnawialnego źródła energii. Należy mieć nadzieję, że przyjęcie przepisów powyższego rozporządzenia spowoduje zasadniczą zmianę w postrzeganiu odpadów komunalnych, jako potencjalnego źródła energii.

 Energia odnawialna

Fot. NE

Dzikie składowiska stały się niestety przykrą wizytówką naszego kraju, których eliminowanie kosztuje nas
rocznie dziesiątki milionów złotych. Niestety równie powszechny stał się także zwyczaj spalania odpadów w paleniskach domowych, które wykorzystywane w ten sposób są źródłem emisji
niezwykle szkodliwych zanieczyszczeń.

 Specyficzne paliwo
energetyczne

Odpady komunalne można postrzegać zarówno jako uciążliwy problem
środowiskowy, jak i specyficzne paliwo
energetyczne. Problem środowiskowy
z nimi związany wynika z niekorzystnego i długotrwałego oddziaływania produktów rozkładu odpadów na wszystkie
elementy środowiska, a w konsekwencji na nasze zdrowie. Oddziaływanie to
jest ograniczane poprzez różnorodne i
kosztowne działania, dla których przyjmuje się określoną hierarchię, a mianowicie: zapobieganie powstawaniu, recy-

Specyfika paliwa pochodzącego z
odpadów komunalnych związana jest
głównie z dużym, sięgającym nawet
do 60% mas., udziałem frakcji organicznej w odpadach. W konsekwencji część energii uzyskanej z odpadów
może być traktowana jako odnawialna, nieobciążona emisją CO2, co skutkuje określonymi korzyściami finansowymi. W odróżnieniu od innych paliw,
odpady przeznaczone do wykorzystania energetycznego mają zwykle cenę ,,ujemną”, wynikającą z unikniętych
kosztów ich unieszkodliwiania, np.: na
składowiskach czy w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania. W porównaniu do innych paliw odnawialnych, np.: biomasy pochodzącej
z upraw roślin energetycznych, można
zaryzykować stwierdzenie że odpady
są paliwem bardziej ,,wartościowym”.

 Wymagania

środowiskowe

Aktualnie dostępne są technologie
oraz urządzenia umożliwiające energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych po wydzieleniu z nich niektórych frakcji, przy spełnieniu wszystkich
najostrzejszych wymagań środowisko-

wych. Ze względu na te wymagania, instalacje energetyczne przeznaczone
do spalania odpadów można uznać za
zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku od ciepłowni czy elektrociepłowni węglowych, szczególnie średniej czy małej mocy. Urządzenia spełniające kryteria najlepszych dostępnych
technik (BAT), a wyłącznie takie mogą
być aktualnie instalowane, są jednak
bardzo drogie, a koszty ich eksploatacji również są wysokie. Tak więc rzeczywistą barierą hamującą wdrażanie tych
technologii nie są problemy wynikające z braku ich dostępności, ale raczej
koszty związane ze spełnieniem stawianych im bardzo wysokim wymaganiom środowiskowym.

 Akceptacja społeczna
Drugą, co najmniej równie istotną
barierą, jest brak zgody ze strony społeczeństwa na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów. Główną przyczyną takiego stanu jest brak
dostatecznej wiedzy wśród mieszkańców na temat wpływu na środowisko
i zdrowie ludzi takich instalacji. Przyjmując, że jest to postawa bardzo słabo merytorycznie uzasadniona, to jednak zarówno konieczność wypełnienia formalnych procedur, jak i aspekty
społeczne wymagają bardzo uczciwego i cierpliwego dialogu społecznego.
Koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne obciążają każdą tonę odpadów kierowanych do instalacji energetycznej. Z drugiej strony, sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej i ciepła,
wraz z dodatkowymi ,,bonusami” (zielone certyfikaty, brak obciążenia emisją
CO2), generują przychody, które sumują
się z korzyściami wynikającymi z uniknięcia kosztów związanych z unieszkodliwianiem odpadów lub z ich znacznego obniżenia (w tym także tzw. ,,opłaty marszałkowskiej”). W konsekwencji strona ekonomiczna przedsięwzięcia wymaga rozważenia co najmniej
dwóch warunków, których spełnienie
będzie miało decydujący wpływ na rentowność przedsięwzięcia:

 zapewnienia założonego i stabilne-

go strumienia odpadów kierowanych do instalacji,
 zapewnienia zbytu wytworzonej
energii elektrycznej, a w szczególności energii cieplnej.
Pierwszy z wymienionych warun-







Fot. NE



ków zostanie spełniony wtedy, gdy instalacja termicznego przekształcania
odpadów będzie stanowiła element
kompleksowego systemu gospodarki odpadami, obejmującego określony
obszar/region. Oczywiście, oprócz powyższego, muszą być także zapewnione stabilne narzędzia prawne umożliwiające jednoznaczne i odpowiedzialne sterowanie tym strumieniem.

 Ciepło
Możliwość zbytu wytworzonej energii elektrycznej w obecnym systemie
prawnym jest w pełni zapewniona. Jednak w przypadku rozważanych instalacji dominującym produktem jest ciepło,
które w okresie grzewczym musi konkurować z ciepłem wytworzonym z innych paliw, a którego zbyt poza sezonem grzewczym jest póki co znacznie
ograniczony. Tak więc instalacja musi
współpracować z lokalnym systemem
ciepłowniczym, należy również tworzyć
warunki dla rozwoju rynku dla ciepłej
wody użytkowej lub/i chłodu w okresie poza sezonem grzewczym.

 Podsumowanie
W podsumowaniu należy stwierdzić, że:
 konurbacja górnośląska jest jednym z najbardziej odpowiednich w
Polsce obszarów dla budowy in-

stalacji termicznego wykorzystania
odpadów,
odpady komunalne winny być postrzegane jako istotne lokalne paliwo,
instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów muszą spełnić najwyższe wymagania środowiskowe, ale koszt
spełnienia tych wymagań jest bardzo wysoki,
korzystne parametry ekonomiczne przedsięwzięcia może zapewnić
jedynie pełne zagospodarowanie
energii, szczególnie energii cieplnej w okresie letnim,
opór społeczeństwa przed spalaniem odpadów wynika głównie z
niskiego stanu wiedzy. Konieczna
jest zatem ciągła jego edukacja.

 Materiały źródłowe:
[1] IETU Katowice-IMBiGS CGO Katowice ,,Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”, Katowice, 2009.
[2] Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26
kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów.
[3] B. Różańska, M. Sobczyk, ,,Infrastruktura komunalna w 2008 r.”. Główny Urząd
Statystyczny.
[4] ,,Ochrona Środowiska 2009”. Główny
Urząd Statystyczny.
[5] Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie odpadów.
[6] Kompleksowa gospodarka energetyczna w gminie, przykład szwedzki ze
szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i odpadów. Józef Neterowicz, Włodzimierz Pomierny. Konferencja: Efektywność energetyczna miastach,
doświadczenia Szwecji, Finlandii i państw
Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa, 22-23
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Zielona energia

– czas zdecydowanych działań

Fot. Fototeka VUDŚ
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Rozmowa z Wojciechem Smołką, członkiem Zarządu Veolia Usługi dla Środowiska S.A.,
ekspertem ds. odzysku i przetwarzania odpadów

Podpisując Protokół z Kioto i
przystępując do Unii Europejskiej,
Polska zobowiązała się do przestrzegania regulacji wspólnotowych,
które zakładają minimalizację wytwarzania odpadów przy jednoczesnej maksymalizacji ich odzysku.
Jaki jest stan realizacji przyjętych
zobowiązań?
Rzeczywiście, w Protokole z Kioto Polska zobowiązała się do redukcji o 6% emisji gazów cieplarnianych
(m.in. dwutlenku węgla - CO2 i metanu - CH4) w stosunku do roku bazowego 1988. I najprawdopodobniej nie
będziemy mieć z tym problemu, ponieważ dzięki unowocześnieniu gospodarki w latach 90. emisja szkodliwych gazów w latach 1988–2001 zmniejszyła
się o 33%. W zakresie gospodarki odpadami zobowiązania dotyczą wprowadzania i promocji technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii oraz zmniejszania emisji metanu ze
składowisk odpadów.
Polska ma natomiast problemy z realizacją prawa unijnego. Wprowadzanie

uregulowań wspólnotowych na gruncie
polskim ma postępować według następującej hierarchii działania: zapobieganie wytwarzaniu odpadów, przygotowanie odpadów do powtórnego użycia i
recyklingu, wdrożenie innych metod odzysku surowców i energii oraz unieszkodliwianie. Analizując realizację zobowiązań akcesyjnych i wymagań ustawowych w zakresie gospodarki odpadami, możemy stwierdzić, że jako kraj
wspólnotowy mamy opóźnienie w realizacji obowiązku ograniczenia ilości
składowanych odpadów biodegradowalnych. W tej chwili jest to podstawowe wyzwanie dla krajowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, projektowanymi w dużych polskich
miastach lub regionach kraju.
Czy da się osiągnąć wymagane
prawnie w Polsce poziomy redukcji
masy odpadów ulegających biodegradacji, które będą obowiązywały
w bieżącej dekadzie? Musimy przecież zmniejszyć ilość składowanych
odpadów biodegradowalnych do
75% do końca 2010 r., o połowę do
roku 2013 oraz do 35% do 2020 r.
Zdążymy?
Bez nowoczesnych i sprawnie
funkcjonujących zakładów termicznego przekształcania odpadów nie będzie
to możliwe. Proszę zauważyć, że zgodnie z aktualnym stanem prawa, obok
redukcji ilości odpadów biodegradowalnych powinniśmy jednocześnie do
2014 roku zmniejszyć masę składowanych odpadów do 85% odpadów

wytworzonych oraz zredukować liczbę składowisk odpadów komunalnych
do maksymalnie 200. Co więcej – począwszy od 2013 roku nie będziemy
mogli składować odpadów komunalnych o wartości opałowej wyższej niż
6 MJ/kg. A dodatkowo w skali całego
kraju do 2020 r. musimy zwiększyć do
50% poziom odzysku i recyklingu surowców wtórnych takich jak szkło, plastik, papier i metale.
Jak wyglądają zatem realia?
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje podział systemowy na
Zakłady Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych (spalarnie) –
dla aglomeracji powyżej 300 tys. mieszkańców oraz Zakłady Zagospodarowania Odpadów - w gminach, związkach
gmin powyżej 150 tys. mieszkańców.
W tych zakładach miałyby funkcjonować sortownie, kompostownie odpadów zielonych, instalacje służące do
mechaniczo-biologicznego lub termicznego przetwarzania i jako ostatnie ogniwo - składowiska.
Zmiany w gospodarce odpadami
przewiduje także Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko. Zapisano
w nim priorytetowe inwestycje związane z ochroną środowiska w Polsce
na lata 2007-2013. Ustalono listę indykatywną z 12 projektami spalarniowymi, które mają w konsekwencji usuwać
około 2,5 mln ton odpadów komunalnych ze zbieranych 10,5 mln ton rocznie. Do najważniejszych atutów tych inwestycji należą:

 możliwość eliminacji ok. ¼ masy








odpadów biodegradowalnych ze
składowania,
precyzyjnie określony prawem, kontrolowany proces odzysku energii z
głębokim oczyszczaniem spalin,
zaliczenie ponad 40% uzyskanej
energii jako energii z odnawialnego źródła,
redukcja objętości odpadów o 90%
i masy o 60%,
odzysk ciepła jako dodatkowa
wartość – tu ważna jest lokalizacja
spalarni blisko sieci ciepłowniczej.

Jednak spalarnie posiadają nie
tylko atuty...
Rzeczywiście, zanim zaczną nam
służyć wymagają bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych. Dlatego w ramach POIiŚ zostały wydzielone poważne środki na dofinansowanie inwestycji w instalacje waste-to-energy.
Pozwalają one na finansowe dopięcie
projektów inwestycyjnych, a w konsekwencji na obniżenie ceny „na bramie”
spalarni i opłat za odbiór odpadów od
mieszkańców.
Największym jednak problemem są
poważne opóźnienia w realizacji większości tych projektów. Wynikają one
głównie z wymagającej procedury uzyskiwania decyzji środowiskowych jako
warunku uzyskania pozwolenia na budowę. Elementami wpływającymi na
opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych są często raporty oddziaływania na środowisko niewyczerpujące
wszystkich możliwych opcji postępowania. Przeszkodę stanowi również niewystarczająca edukacja społeczna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustaliło
ostateczny termin składania wniosków
o dofinansowanie projektów ZTPOK w
bieżącej perspektywie finansowania na
datę 30 czerwca 2010. Istnieją uzasadnione obawy, że znaczna część samorządów, których projekty znajdują się na
liście, nie zdąży. W konsekwencji Polska może nie wypełnić podjętych zobowiązań. Tym ważniejsze staje się przyspieszenie prac wdrożeniowych. Kluczową rolę może tu odgrywać współ-
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praca z tak doświadczonym partnerem jak Veolia Usługi dla Środowiska.
Jakie są międzynarodowe doświadczenia Veolii Environmental
Services (VES) w zakresie termicznego wykorzystania odpadów?
Fakty mówią za siebie. Veolia eksploatuje na całym świecie 100 spalarni. Przekształca w nich termicznie 12,8
mln ton odpadów, z czego 1,1 mln ton
odpadów niebezpiecznych, wytwarza
2,5 mln MWh energii cieplnej i 4,2 MWh
energii elektrycznej. VES jest preferowanym partnerem samorządów na całym świecie:
 rozumie i odpowiada na potrzeby
lokalnych społeczności,
 deklaruje i realizuje długoterminową współpracę,
 wyróżnia się dogłębną znajomością
mechanizmów różnych systemów
gospodarki odpadami oraz ogromnym doświadczeniem eksploatacyjnym ZTPOK,
 posiada zaplecze finansowe, techniczne i technologiczne oraz doświadczenie w realizacji poszczególnych faz projektu – także komunikacji ze społeczeństwem.
A jakie są Państwa doświadczenia na polskim rynku?
Grupa Veolia Usługi dla Środowiska jest w Polsce jednym z czołowych
dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Holding tworzy 7 spółek i 4 oddziały, występujące razem w 21 lokalizacjach na
terenie całej Polski. Jesteśmy tu obecni od 1994 roku. Współpracujemy z samorządami i z przemysłem. Dostarczamy rozwiązań „na miarę”, dostosowa-

nych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Jest to już tradycją całej międzynarodowej grupy, która działa od ponad 150 lat!

”
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Na rynku polskim, w ramach grupy
Veolia Environmental Services, działa
również spółka SARPI Dąbrowa Górnicza, zarządzająca najnowocześniejszą
i największą w Polsce spalarnią odpadów niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne.
Jako Veolia Usługi dla Środowiska
mamy plany uczestniczenia w kilku projektach ZTPOK. Jesteśmy przygotowani do zaoferowania samorządom
współpracy w ramach realizacji wspólnych inwestycji. o
Rozmawiała: Dorota Kubek
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Daniel Bandachowicz, prezes zarządu EnergoPlasma S.A.

Czy energia z odpadów
może być zieloną energią?

G

rożą nam surowe kary za przepełnione składowiska - coraz częściej
ostrzegają nas media. I mają rację, gdyż, pomimo nakazów Unii
Europejskiej, nie zamknięto wysypisk niespełniających wyznaczonych przez
nią norm. Ich liczbę szacuje się na ponad 1000. Szansą na uniknięcie sankcji
finansowych dla Polski może być tylko odpowiednie prawodawstwo oraz
nowoczesne technologie. Najnowsze metody utylizacji odpadów pozwalają
dodatkowo wytworzyć z odpadów energię, dając odpowiedź na kolejny palący
dla naszego kraju problem.

N

iestety, podjęte do tej pory kroki przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami, przypominają jedynie ucieczkę od tych problemów, a nie próbę ich rozwiązania. Gminy wyznaczają kolejne okresy przejściowe i przeciągają o kolejne
miesiące żywot składowisk. Jeżeli ten
proces będzie trwał dłużej, to UE może przestać przymykać oko na nasz
kraj.

Obecnie ponad 96% odpadów jest
u nas składowanych na składowiskach.
Ta liczba nie zmniejszyła się od 10 lat!
Również tutaj UE nałożyła kolejny obowiązek. Do 2020 r. odsetek składowanych odpadów musi się zmniejszyć o
65%. W przeciwnym razie Polska może płacić nawet 260 tys. euro za każdy dzień zwłoki.
Do tego wszystkiego dochodzi problem z emisją dwutlenku węgla, za któ-

ry już niedługo przedsiębiorcy będą musieli słono zapłacić. Dojście do odpowiedniego poziomu zielonej energii musi oznaczać ogromne inwestycje w odnawialne źródła energii. Czas jednak
goni i Polska powinna jak najszybciej
podjąć decyzję, w jaki sposób rozwiązać te wszystkie kwestie. Najlepiej jednocześnie, zarówno jeżeli chodzi o odpady i ich utylizację, jak i odnawialne
źródła energii.

W takim wypadku należy zacząć od
skodyfikowania prawa, co ułatwi budowanie spójnego sytemu gospodarki odpadami przez inwestorów. Obecnie toczy się burzliwa dyskusja, kto ma zarządzać odpadami – prywatni przedsiębiorcy, czy gminy? Druga kwestia
to wybór metody rozwiązującej kwestie
odpadów, bez szkody dla środowiska.
Najlepszym sposobem byłoby oczywiście stuprocentowe segregowanie odpadów i odzysk zawartych w nich materiałów. Jednak praktycznie jest to niemożliwe. Okazuje się, że nawet najlepiej posegregowane odpady pozostawiają 30% odpadów, których nie da się
już poddać recyklingowi.
Nie możemy również zapomnieć o
pierwiastku ludzkim, czyli o złych nawykach większości społeczeństwa. Liczba osób, które segregują odpady jest
znikoma. Większość z tych, którzy tego nie robią, za główny powód podaje
brak przystosowanej infrastruktury do
odpowiedniej segregacji. Ciężko się z
tym nie zgodzić, widząc codziennie, jak
w gąszczu wielkich pojemników schowany jest jeden mały, z napisem recykling, do którego i tak trafiają wszystkie
odpady. Do zmiany nastawienia społeczeństwa potrzeba zmiany pokoleniowej. Niewiele krócej potrwa zmiana całej infrastruktury i wybudowanie sprawnego systemu gospodarki odpadami.
Alternatywą, nad którą pracuje rząd,
pozwalającą przyśpieszyć ten proces
jest budowa zakładów do termicznego przekształcania odpadów. Obecnie
ma powstać 12 spalarni na terenie całej Polski. Wzbudzają one jednak skrajne emocje – najczęściej negatywne, z
uwagi na swoje oddziaływanie na środowisko. Jeszcze innym rozwiązaniem
jest budowa instalacji do termicznego
przekształcania odpadów przy pomocy metody plazmowej.

re oddziałują działki plazmowe, zostają rozbite na atomy. Tym samym odzyskuje się ponad 99% wsadu, co oznacza niemal całkowity recykling śmieci. W trakcie procesu do atmosfery nie
wydostają się diosksyny i furany oraz
dwutlenek węgla. Dodatkowo w procesie tym uzyskuje się specjalny gaz syntezowy, z którego można wyprodukować energię elektryczną.

 Kwalifikowanie energii
Problemów dostarcza jednak pytanie jak zakwalifikować energię uzyskiwaną z termicznego przekształcania odpadów? Odpowiedź może niedługo napłynąć z Ministerstwa Gospodarki. W trakcie targów POLEKO 2009
w Poznaniu przedstawiciel Ministerstwa z Departamentu Energetyki, Iwona
Gawłowska zaprezentowała „Główne
założenia Polityki Energetycznej Państwa do 2030 roku”.
Zakładają one, że w kolejnych latach nastąpi większa dywersyfikacja
w pozyskiwaniu energii, ze szczególnym naciskiem na źródła odnawiane.
Najciekawszy wydaje się jednak
„Program Działań wykonawczych na
lata 2009-2012 w kontekście rozwoju
energetyki odnawialnej - Działanie 4.9”.

 Wnioski

 Technologia plazmowa
Technologia plazmowa jest całkowicie bezpieczna dla środowiska naturalnego. W trakcie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów substancje, na któ-

Dotyczy on wparcia rozwoju technologii
oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów zawierających materiały biodegradowalne (odpady komunalne). Autor projektu, Ministerstwo Gospodarki, jako sposób realizacji rekomenduje wydanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków kwalifikowania energii odzyskanej z termicznego przekształcania
odpadów komunalnych jako OZE. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii z dnia 22 maja 2009, ma
wejść w życie w tym roku. Prawdopodobnie nastąpi to na początku marca.
Według informacji jakie podaje Ministerstwo Środowiska, dokument jest obecnie w trakcie uzgodnień technicznych
w Komisji Europejskiej.
Jak wynika z punktu 4.1. rozporządzenia „Wartość ryczałtową udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej
masy zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do termicznego
przekształcania, ustala się na poziomie
42% całości energii odzyskanej w wyniku termicznego przekształcenia tych
odpadów”. Oznacza to, że już w 2010
r. metoda termicznej utylizacji odpadów, którą jest również plazma, traktowana będzie po części jako OZE i w
przyszłości może w znacznej mierze
przyczynić się do osiągnięcia poziomu
15% udziału OZE w całkowitej produkcji energii do 2020 r.

Fot. www.freedigitalphotos.net/FrancescoMarino

Polska potrzebuje nowych rozwiązań zarówno pod względem prawnym,
jak i technologicznym. Niezbędna jest
również edukacja ekologiczna. Jeśli będziemy tylko biernie czekać, próbując
odraczać kolejne terminy wyznaczane
przez UE, to w końcu przyjdzie nam za
to słono zapłacić . Ucierpi na tym i środowisko i budżet, a więc portfele nas
wszystkich.o
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Agnieszka Wypych, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Metoda określania udziałów frakcji
biochemicznych i kopalnych nośników
energii oraz emisji CO2
podczas eksploatacji instalacji spalania odpadów

N

iniejszy artykuł należy traktować jako głos w toczącej się obecnie
dyskusji dotyczącej rozliczania udziału energii chemicznej frakcji
biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy zmieszanych odpadów
komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania. Przedstawiono
w nim propozycję rozliczenia tego udziału dzięki zastosowaniu tzw. metody
bilansowej.
Polsce planowane jest wybudowanie co najmniej dziesięciu spalarni
odpadów, dlatego potencjalni operatorzy tych obiektów powinni już teraz
zastanowić się, jak określić energię chemiczną zawartą we frakcji biogennej
zmieszanych odpadów oraz ilość emitowanego CO2 podczas spalania tej
frakcji.

W

W

ubiegłym roku powstał kolejny
już projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych. O ile można zgodzić się
z wymienionymi w projekcie tego rozporządzenia rodzajami frakcji odpadów kwalifikowanych jako biomasa,
to dyskusyjny jest sposób rozliczania
udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej
całej masy zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania.
Według projektu rozporządzenia
wartość tę określać się będzie jako wartość ryczałtową na poziomie 42% całości energii odzyskanej w wyniku termicznego przekształcania odpadów, a
dla udokumentowania tej wartości będzie się przeprowadzać raz na 3 lata
badania odpadów (badanie trwa rok i
polega na pobraniu w miesiącu minimum czterech próbek o masie minimum 100 kg). Niedogodnością metody „ryczałtowej” jest założona „z góry” wartość 42% energii chemicznej z
frakcji biodegradowalnych. Jeśli spalarnia osiągnie większą wartość, ponosi ewidentną stratę z tytułu utraty potencjalnie należnego przychodu. Jest
to sprzeczne z prawem nakładającym
na kraje Unii Europejskiej wymóg, aby

udział ten był jak największy. Dlatego
należy sobie zadać pytanie, czy można te wielkości określić precyzyjniej.
Dodatkowo, aby dokonać obliczeń
emisji CO2, ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 jaka jest ilość węgla pochodzącego
z frakcji kopalnej i biomasy w zmieszanych odpadach?
 ile energii produkowanej jest z frakcji kopalnej i biomasy?
 jaka jest wielkość biogennej i kopalnej emisji CO2?
 jaka jest dokładność obliczeń?

 Metoda bilansowa
– co nam daje?

Wynalazcami metody bilansowej
są Helmut Rechberger, Johann Fellner oraz Olivier Cencic, których patent opublikowany został w Dzienniku Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 25.10.2006 r. (Dziennik nr
2006/43). Zgłaszający projekt Vienna University of Technology testował
metodę przez siedem miesięcy (lipiec
2007 – styczeń 2008 r.). Metoda ta została wdrożona m.in. w trzech spalarniach odpadów w Austrii o łącznej wydajności 700 000 t/rok.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze
Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o.
dysponują licencją i programem obliczeniowym.

Rys. 1. Koncepcja budowy oprogramowania

Zaletą metody bilansowej jest
możliwość dokładnego obliczenia ilości energii produkowanej z biomasy
podczas spalania zmieszanych odpadów przy mniejszych nakładach pracy
i mniejszych kosztach, czyli unikając
sortowania odpadów w spalarni oraz
częstych analiz chemicznych odpadów.
Poza tym z uwagi na zmienne parametry fizyko-chemiczne odpadów, wyniki mogą być określane dla dowolnego
czasookresu (wyniki tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne).

 Metodyka obliczeń
i oprogramowanie

Metodyka zastosowana w obliczeniach opiera się na ułożeniu pięciu bilansów masowych (masy odpadów, popiołu, węgla pierwiastkowego, tlenu, różnicy pomiędzy powstałym CO2, a zużytym O2) i jednego bilansu energii, zestrajanych następnie
z danymi eksploatacyjnymi ze spalarni odpadów oraz obliczeniu za pomocą metody Monte Carlo i rachunku wyrównawczego wartości opałowej
i zawartości węgla pierwiastkowego
odpadów (z podziałem na frakcje: biogenną i kopalną). Pomijając tok obliczeń, należy zaznaczyć, że symulacja
Monte Carlo została ujęta w przewodniku opracowanym przez Wspólny Komitet ds. Przewodników Metrologicznych (JCGM) pod kierownictwem dyrektora Międzynarodowego Biura Miar,
jako „nowe podejście w dziedzinie wyrażania niepewności pomiaru”, a zarazem jako „walidująca dla innych metod
obliczeniowych niepewności pomiaru”.
Oprogramowanie służące do obliczania m.in. wartości opałowej dla frakcji biogennej i kopalnej zawartej w odpadach złożone jest z dwóch modułów:
A i B. Moduł A jest zainstalowany przy
spalarni odpadów, natomiast moduł B
usytuowany jest w Energopomiarze,
co pozwoli uzyskać obiektywne wyniki
końcowe. Koncepcja budowy oprogramowania została przedstawiona na rysunku 1. Zadania poszczególnych modułów są następujące:
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 moduł A:

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych

 możliwość sprawdzenia danych

eksploatacyjnych zmierzonych
podczas spalania oraz ewentualnych błędów zaistniałych podczas
pomiaru lub zapisu pomiaru,
 obliczanie aktualnych wartości
udziału energii wytwarzanej z biomasy zawartej w spalonych odpadach,
 obliczanie aktualnych wartości węgla pierwiastkowego zawartego w
spalonych odpadach.

 moduł B:
 uśrednienie danych eksploatacyj-

nych (średnie tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne),
 obliczenie średnich wartości udziału energii wytwarzanej z biomasy
zawartej w spalonych odpadach
(średnie jw.),
 obliczenie średnich wartości emisji
CO2 z instalacji (średnie jw.),
 generowanie oraz przedstawienie
wyników (tabele, wykresy).
Na podstawie wprowadzonych do
programu danych eksploatacyjnych ze
spalarni odpadów może zostać obliczony udział energii chemicznej frakcji
biogennej w energii chemicznej całej
masy spalonych odpadów. Wyniki podane są również jako wartość średnia
i odchylenie standardowe. Dane eksploatacyjne ze spalarni wymagane do
obliczeń wraz z dokładnością ich pomiaru są następujące:

 masa spalanych odpadów [t],
 masa spalanych osadów ścieko-

wych [t],
 masa lub objętość paliwa dodatko-















wego (np. olej opałowy, gaz ziemny) [t, Nm3],
masa stałych pozostałości po spalaniu (np. popiół denny, popiół lotny, odpady metalowe) [t],
objętość spalin mokrych [Nm3],
zawartość O2 w spalinach wilgotnych [vol-%],
zawartość CO2 w spalinach wilgotnych [vol-%],
produkcja pary w kotle [t],
ciśnienie pary w kotle [bar],
temperatura pary w kotle [°C],
temperatura wody zasilającej kocioł [°C],
sprawność energetyczna kotła [-],
informacje na temat efektywności
energetycznej:
––dane na temat temperatury i objętości powietrza podawanego
do spalania,
––temperatura spalin na wyjściu z
kotła,
––informacje o stratach w kotle,
w przypadku spalania w powietrzu wzbogaconym tlenem: objętość powietrza i zawartość O2
w powietrzu.

Proces termicznego przekształcania odpadów wymaga pomiarów ciągłych (w myśl Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagań dotyczących pro-

Rys. 2. Wyniki dla spalarni w Austrii [1]

wadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów), dlatego dostarczenie powyższych danych nie powinno stanowić problemu dla operatorów
spalarni odpadów.
Na rysunku 2 przedstawiono wyniki uzyskane dla spalarni w Austrii, opracowane przez wynalazców metody. Pomimo znaczącej zawartości węgla w
materiałach kopalnych, należy zwrócić uwagę na wskaźnik energii chemicznej frakcji biodegradowalnej, który w przedstawionym przypadku dochodzi do 53%.

 Wnioski
Wprowadzenie przepisów dotyczących ewidencjonowania ilości energii
wytworzonej z biomasy znajdującej się
w odpadach, pozwoli operatorom spalarni produkować energię odnawialną.
Określenie „z góry” ilości tej energii nie
jest jednak korzystne.
Ewidencjonowanie energii powstałej z frakcji biogennej złożonych odpadów może być przeprowadzone metodą bilansową, której zaletą są ciągłe pomiary parametrów pracy kotła,
dostarczające danych do dokładnych
obliczeń dla dowolnie założonych ram
czasowych.
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Certykacja systemów zarządzania

Certykacja osób

certykacja w ponad 30 branżach przemysłu i usług

najszersza oferta w Polsce w zakresie certykacji personelu
badań nieniszczących

110 własnych auditorów na terenie całej Polski
możliwość jednoczesnego uzyskania uprawnień UDT do napraw
i modernizacji urządzeń technicznych
certykacja systemów zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2001,
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004
certykacja systemów jakości w spawalnictwie wg normy
PN-EN ISO 3834:2007

Ocena zgodności - oznakowanie CE
największa jednostka notykowana w Polsce (nr 1433)

ośrodki egzaminacyjne na terenie całej Polski
Program Certykacji Personelu Badań Nieniszczących
uznany przez Europejską Federację Badań Nieniszczących EFNDT
certykacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych
certykacja osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Certykacja wyrobów
certykacja wyrobów na zgodność z dokumentami określonymi
przez klienta
certykacja wyrobów UDT-CERT ceniona w szczególności w branży:
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej

ponad 25000 wystawionych certykatów
notykacja do 11 dyrektyw

możliwość znakowania wyrobów znakiem
„UDT-CERT - wyrób certykowany”

320 ekspertów na terenie całej Polski

doskonale wyposażone laboratorium badawcze

Akademia UDT
20 000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów
prawnych, w tym dyrektyw europejskich, systemów zarządzania
jakością, bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych
szkolenia dostosowane do specykacji rmy, opracowywane
zgodnie z sugestiami klienta

Badania i ekspertyzy techniczne
szeroki zakres badań
730 rzeczoznawców na terenie całej Polski
laboratorium CLDT
werykacja maszyn pod względem zgodności z minimalnymi
wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG
świadectwa energetyczne budynków
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tel. 022 57 22 110
e-mail: cert@udt.gov.pl
www.udt-cert.pl

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 17 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., Centrala Grupy - Zarzàd, ul. Zawodzie 16, PL 02-981 Warszawa
tel.: + 48 (0) 22 / 858 75 67, + 48 (0) 22 / 642 01 23, fax: + 48 (0) 22 / 858 75 49
e-mail: warszawa@remondis.pl, www.remondis.pl
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