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termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych

WYBÓR TECHNOLOGII 

Program budowy spalarni odpadów komunalnych stworzony w 2007 
roku i objęty tzw. listą indykatywną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” miał 
początkowo liczyć 11 pozycji. Zakładano wybudowanie w jego ramach 
12 spalarni odpadów komunalnych: w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, 
Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Krakowie 
oraz 2 instalacji na Śląsku.

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosińskidr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka,Politechnika Łódzka,

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
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Sumaryczna wydajność instalacji 
miała sięgać ok. 2,4 mln Mg rocz-

nie. Nie planowano budowy instalacji 
w województwach: dolnośląskim, opol-
skim i lubuskim oraz lubelskim, pod-
karpackim i świętokrzyskim. Od mo-
mentu utworzenia listy zniknęły z niej 
niektóre pozycje. Pierwszy wycofał się 
Olsztyn, a następnie Gdańsk. W wo-
jewództwie śląskim zdecydowano się 
wybudować zamiast dwóch instala-
cji po 250 000 Mg/rok jedną o łącz-
nej wydajności ok. 500 000 Mg/rok. 

Kluczowym terminem wyznaczonym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego był 1 czerwca 2010 roku, kie-
dy to wszyscy potencjalni benefi cjenci 
powinni uzyskać dla planowanych in-
westycji decyzje środowiskowe oraz 
1 marca 2011 roku, kiedy wszystkie 
wnioski o dofi nansowanie powinny tra-
fi ć do komisji Europejskiej w Brukseli. 
Z różnych przyczyn z listy indykatyw-
nej zniknęły kolejne instalacje: w Ko-
szalinie, w Łodzi oraz instalacja ślą-
ska (Ruda Śląska). Władze Warszawy 
zdecydowały się na budowę instalacji 
bez wsparcia z funduszy europejskich. 

Tak więc w chwili obecnej wygląda na 
to, że w dalszym ciągu „w grze” są je-
dynie: Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, 
Białystok oraz Kraków. W międzycza-
sie udało się skompletować stosowna 
dokumentacje oraz uzyskać decyzję 
środowiskową dla dotychczas niewy-
stępującej na liście lokalizacji - dla Ko-
nina. Sumaryczna wydajność tych 6 
instalacji wynosi maksymalnie ok. 1,1 
mln Mg na rok, a planowany termin 
oddania ich do eksploatacji to koniec 
2015 roku. Jest to stanowczo za ma-

ło, by sprostać wymogom dyrektywy 
składowiskowej (1999/31/WE), w myśl 
której, wstępując do Unii Europejskiej 
zobowiązaliśmy się do 50% redukcji 
składowanych na składowiskach odpa-
dów biodegradowalnych w roku 2013.

Przyjęcie w ubiegłym roku nowe-
lizacji ustawy o otrzymaniu porządku 
w gminach i przekazanie od 1 stycz-
nia 2012 roku władztwa nad odpada-
mi gminom, spowodowało gwałtowne 
zainteresowanie metodami termiczne-
go przekształcania odpadów wśród 
bardzo wielu samorządów. Pojawiły 
się liczne inicjatywy budowy regional-

nych spalarni odpadów komunalnych 
np. w Tarnowie, Chrzanowie, Jastrzę-
biu Zdroju, Rzeszowie, Gorlicach, Wło-
cławku, Gdyni, a także w Hrubieszowie 
czy Chodzieży. Pojawił się więc sprzy-
jający klimat do rozwoju i budowy ko-
lejnych instalacji w kraju z planowanym 
przekazaniem do eksploatacji w latach 
2015-2020. Jest to bardzo istotne, 
gdyż rok 2020 jest rokiem, w którym 
powinniśmy osiągnąć kolejny szczebel 
redukcji ilości odpadów biodegrado-
walnych trafi ających na składowiska 
- 65% . Jeżeli dodamy do tego infor-
mację, że Komisja Europejska planuje 
na 2025 rok wprowadzenie całkowite-
go zakazu składowania odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji, 
sprawa budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów staje się bar-
dzo istotna. 

Wróciły więc pytania o docelowy 
model gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Polsce, o zasadność i ce-
lowość budowy spalarni odpadów, 
o technologie alternatywne w stosun-
ku do spalania odpadów, o koszty go-
spodarowania odpadami. Dyskusję na 
ten temat wywołały również wymaga-
nia stawiane raportom o oddziaływa-
niu na środowisko obligatoryjnie spo-
rządzanym dla tego typu inwestycji, 
w celu uzyskania decyzji środowisko-
wej, jako ważnego etapu na drodze 
procesu inwestycyjnego1). Zawarte 
w ustawie o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko wymagania dotyczące ra-
portów o oddziaływaniu na środowisko 
wymuszają każdorazowo dokonanie 
analizy tzw. wariantów alternatywnych 
realizacji inwestycji. W praktyce spro-
wadza się to do analizy proponowanej 
technologii i porównania jej z innymi 
znanymi technologiami, zarówno w ob-
szarze tzw. elementów generalnych, 
jak i w obszarze rozwiązań szczegó-
łowych. Ponieważ autorzy wszystkich 

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, 
poz. 1015, Nr 178, poz. 1060);
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H raportów, w ramach tej analizy doko-
nywali porównania wybranej (zresztą 
słusznie i zgodnie z tendencją obser-
wowaną we wszystkich krajach Unii) 
technologii spalania na ruszcie z in-
stalacjami mechaniczno-biologicznej 
przeróbki odpadów (MBT) oraz insta-
lacjami pirolizy i zgazowania, a także 
instalacjami plazmowymi, odżyła na 
nowo dyskusja na wyborem najlepszej 
technologii. Wydawało się, że czerpiąc 
doświadczenia z innych krajów UE, 
które w ostatnich latach budowały in-
stalacje termicznego przekształcania 
odpadów, nie ma żadnych powodów 
do wyważania otwartych drzwi i szu-
kania „trzeciej drogi”. A jednak - po-
mimo, że powszechnie wiadomo, że 
w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie nowo 
wybudowane instalacje termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych w skali ponad 100 000 Mg/rok 
były instalacjami rusztowymi - w Polsce 
powróciła dyskusja: MBT czy spalar-
nia? Spalanie na ruszcie czy piroliza, 
plazma lub zgazowanie? W tej sytuacji 
wydaje się koniecznym zestawienie 
i powtórzenie jeszcze raz argumen-
tów, dla których w pozostałych pań-
stwach UE nikt już podanych powyżej 
pytań nie stawia, tylko buduje instalacje 
spalania odpadów komunalnych opar-
te o sprawdzoną technologię ruszto-
wą, argumentów szczególnie przydat-
nych samorządowcom w dyskusjach 
z mieszkańcami i organizacjami poza-
rządowymi, z reguły negatywnie nasta-
wionymi do spalania odpadów.

  MBT czy spalanie?

Zgodnie z podręcznikową defi ni-
cją „termin mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów (MBP, MBT - 
mechanical-biological treatment, MBS 
- mechanical-biological stabilisation), 
obejmuje procesy rozdrabniania, prze-
siewania, sortowania, klasyfi kacji i se-
paracji, ustawione w różnorodnych 
konfi guracjach w celu mechaniczne-

go rozdzielenia strumienia odpadów 
na frakcje, które dają się w całości lub 
w części wykorzystać materiałowo lub 
energetycznie oraz na frakcje ulegającą 
biodegradacji, odpowiednią dla biolo-
gicznego przetwarzania w warunkach 
tlenowych lub beztlenowych”.

W roku 2005 uznana i ceniona an-
gielska fi rma konsultingowa Juniper 
Consultancy Services opublikowała 
ponad 600 stronicowy raport opisują-
cy wszystkie znane systemy mecha-
niczno-biologicznej przeróbki odpa-
dów komunalnych wskazując na ich 
zalety i wady2). Typowa instalacja MBT 
funkcjonuje w sposób następujący: 
ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych jest wydzielana mecha-
nicznie na drodze przesiewania frak-

cja energetyczna oraz frakcje metali 
żelaznych i nieżelaznych (pozostałość 
na pierwszym sicie o oczkach 80 x 
80 mm lub 100 x 100 mm). Uzyskana 
w ten sposób frakcja organiczna (tzw. 
frakcja podsitowa) poddawana jest 
kolejnemu przesiewaniu, tym razem 
na sicie o oczkach 10 x 10 mm lub 
20 x 20 mm. Pozostałość organiczna 
na drugim sicie poddawana jest bio-
logicznej stabilizacji tlenowej (kompo-

stowanie) lub beztlenowej (fermentacja 
metanowa), zaś przesiew zawierający 
frakcję mineralną (niepalna, popiół) kie-
rowany jest na składowisko. 

Pozostała na drugim sicie frakcja 
organiczna jest następnie rozdrabnia-
na, usuwane są z niej metale żelazne, 
a następnie poddawana jest procesom 
biologicznym. W przypadku komposto-
wania proces prowadzony jest w spo-
sób następujący - w przeciągu 10 dni 
odpady są poddawane intensywnemu 
napowietrzaniu w specjalnie zamyka-
nych tunelach (boksach), w wyniku 
czego substancje organiczne ulegają 
utlenieniu do CO2 zaś pozostałość sta-
nowi kompost. Najczęściej jednak pro-
dukt takiej operacji nie spełnia wyma-
gań ustawy o nawozach i nawożeniu 

i nie może być wykorzystany jako na-
wóz. Alternatywą dla kompostowania 
jest proces beztlenowy - fermentacja 
metanowa, w wyniku czego pozyski-
wany jest biogaz (zawierający metan), 
który może być następnie wykorzy-
stany do celów energetycznych. Sta-
ła pozostałość po procesie fermentacji 
często poddawana jest jeszcze ob-
róbce tlenowej (kompostowaniu). Ze 
względu na niską jakość kompostu, 

2) Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers. - Juniper Consultancy Services, London 2005;
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Ha właściwie stabilizatu pozyskanego 
ze zmieszanych odpadów komunal-
nych, przeważnie jest on produktem 
niesprzedawalnym, nie nadającym się 
do wykorzystania jako nawóz, a tym 
samym wymagającym składowania. 
Stablizaty otrzymane ze zmieszanych 
odpadów komunalnych nie mogą być 
stosowane na gruntach rolnych. Do-
puszcza się jedynie stosowanie sta-
bilizatów do rekultywacji gruntów nie-
użytkowanych rolniczo. Z uwagi na 
zawartość pewnej ilości substancji or-
ganicznych, stabilizat taki nie może być 
składowany na składowiskach odpa-
dów (zgodnie z przepisami zawartość 
substancji organicznych ponad 3% nie 
pozwala na składowanie na składowi-
sku). Pojawia się więc istotny problem 
z zagospodarowaniem otrzymanego 
w procesie MBT stabilizatu. 

Wydzielona na pierwszym sicie 
frakcja energetyczna poddawana jest 
następnie licznym procesom mecha-
nicznej obróbki - od separacji metali 
żelaznych (magnetyczne), metali nie-
żelaznych i kamieni (bezwładnościo-
wo), po rozdrabnianie i czasami su-
szenie. Frakcja ta wykorzystywana jest 
do produkcji tzw. paliwa alternatywne-
go (RDF - Refuse Derived Fuel, SRF 
- Secondary Recovered Fuel, EBS - 
Ersatzbrennstoff ). Ilość wytworzonego 
paliwa alternatywnego sięga 40 - 55% 
pierwotnej masy odpadów skierowa-
nych do instalacji MBT. Dopuszczal-
ne parametry jakościowe paliwa alter-
natywnego określa norma europejska 
EN-15359 (Solid Recovered Fuels - 
Specifi cations and classes), lecz pa-
liwo wytworzone z odpadów zgodnie 
z prawem europejskim („zgodnie z obo-
wiązującym prawem UE odpady, które 
są przetwarzane na paliwo, nie prze-
stają być odpadami do czasu ich ter-
micznego przekształcenia lub spale-
nia” - tak brzmi ofi cjalna interpretacja 
problemu wg Komisji Europejskiej) nie 
przestaje być odpadem i może być wy-
korzystywane do wytwarzania energii 
jedynie w spalarniach lub współspalar-
niach odpadów. Energetyka zawodo-
wa, przemysłowa czy ciepłownictwo, 

które mogłyby współspalać RDF w pro-
cesie współspalania odpadów nie wy-
kazują nadmiernego zainteresowania 
paliwem alternatywnym, gdyż w celu 
uruchomienia jego współspalania ko-
nieczne są znaczne nakłady inwesty-
cyjne w zakresie przystosowania kotła 
oraz występują problemy techniczne - 
korozja instalacji oraz zarastanie części 
instalacji powstałym żużlem o niższej 
niż w przypadku spalania węgla tem-
peraturze topnienia. Drugim potencjal-
nym odbiorcą paliw alternatywnych są 
cementownie. Polskie cementownie 
w chwili obecnej w ok. 40-45% zastę-
pują węgiel paliwami alternatywnymi 
wytworzonymi z odpadów przemysło-
wych. Sumaryczna zdolność przyjęcia 
paliw alternatywnych w polskich ce-
mentowniach wynosi ok. 0,9 mln Mg, 
docelowo maksymalnie 1,5 mln Mg, 
co przy ilości powstających w naszym 
kraju odpadów komunalnych (ok. 12 
mln Mg) jest ilością znikomą. Co wię-
cej, wartość opałowa paliwa alterna-
tywnego wytworzonego z odpadów 
komunalnych wynosząca 14 - 18 MJ/
kg jest zbyt niska dla cementowni. Nie 
ma więc nadziei, że po paliwo alterna-
tywne wytworzone w instalacjach MBT 
będą ustawiać się kolejki chętnych. 

Jak więc z MBT radzą sobie inni 
i czy jest to rzeczywista alternatywa 
dla spalania? Praktycznie w każdym 
kraju Unii Europejskiej istnieją instalacje 
MBT. Najwięcej jest ich we Włoszech 
oraz w Niemczech. Są również w Hisz-
panii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Belgii, Austrii, Finlandii. Różne, zależne 
od kraju są doświadczenia eksploata-
cyjne. W żadnym jednak z wymienio-
nych krajów Unii Europejskiej MBT nie 
stało się technologią dominującą, nie 
wyparło spalarni odpadów, co najwy-
żej stało się uzupełnieniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dobrym przykładem dla wskazania 
roli MBT w systemie gospodarki odpa-
dami są Niemcy. W 1993 roku przyję-
to wstępne regulacje prawne, w myśl 
których, od 2005 roku miał obowiązy-
wać zakaz składowania odpadów ko-
munalnych na składowiskach. Zakaz 

ten obowiązującym prawem stał się 
w 2001 roku. Dokonano wtedy prze-
glądu możliwości spełnienia tych wy-
magań na obszarze całego kraju. Oka-
zało się, że w zachodnich landach nie 
powinno być problemu z dotrzyma-
niem tego zakazu (istniało tam ponad 
50 spalarni odpadów komunalnych), to 
we wschodnich landach liczba spalarni 
jest niewielka (5 instalacji) i będą du-
że problemy z dotrzymaniem zakazu. 
Cykl uzgodnień lokalizacji spalarni trwa 
zwykle 2-3 lat, a sama budowa około 3 
lat. Nie było więc szansy na wybudo-
wanie wystarczającej ilości spalarni na 
terenie tzw. „nowych landów”. Podjęto 
więc na szczeblu ministerstwa środo-
wiska decyzje w sprawie promowania 
instalacji MBT na tym terenie. Budowa 
takiej instalacji zazwyczaj nie powodu-
je protestów społecznych i trwa kilka 
miesięcy. Wybudowano więc w latach 
2002-2005 aż 31 nowych instalacji 
MBT na terenie wschodnich landów 
i osiągnięto ogólny stan - 81 instalacji 
o łącznej wydajności ok. 10 mln Mg, 
w tym 5,2 mln Mg - to wydajność no-
wych 31 instalacji na terenie wschod-
nich landów. Bilans odpadów za rok 
2003 wskazywał na defi cyt właśnie ok. 
5 mln Mg mocy przerobowej w spa-
larniach odpadów. Większość istnie-
jących instalacji MBT w zachodnich 
landach produkowała paliwo alterna-
tywne dla cementowni, nowe instala-
cje produkowały to paliwo bez moż-
liwości ich odbioru przez niemieckie 
cementownie - pojawił się więc wtedy 
znaczący eksport paliwa alternatywne-
go do polskich cementowni. Nie roz-
wiązało to jednak całego problemu. 
W latach 2004-2010 wybudowano 
więc w Niemczech sieć 32 instalacji 
do spalania paliwa alternatywnego 
(elektrowni opalanych paliwem alter-
natywnym), rusztowych, z systema-
mi oczyszczania spalin identycznymi 
jak w spalarniach odpadów. W chwi-
li obecnej w Niemczech funkcjonuje 
69 spalarni odpadów komunalnych 
o łącznej wydajności ponad 19 mln 
Mg oraz 78 instalacji MBT (pracują-
cych wg różnych technologii) o łącznej 
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wydajności ok. 9,5 mln Mg. Instalacje 
MBT produkują paliwo alternatywne, 
które dziś stosunkowo rzadko trafi a 
do cementowni ze względu na zbyt 
niską wartość opałową. Jest ono spa-
lane w 34 spalarniach paliwa alterna-
tywnego o łącznej wydajności 5,8 mln 
Mg. Z technicznego punktu widzenia 
te spalarnie paliwa alternatywnego 
praktycznie nie różnią się od spalar-
ni odpadów komunalnych - mają taki 
sam system oczyszczania spalin gdyż 
podlegają pod te same uregulowania 
prawne co wszystkie spalarnie odpa-
dów. Taki system pozwala na pokrycie 
wszystkich potrzeb kraju w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych i uzyskania rewelacyjnego wskaź-
nika - poniżej 2% odpadów komunal-
nych podlegających składowaniu. Nie 
jest to jednak system idealny. Doświad-
czenia eksploatacyjne instalacji MBT 
wskazują, że są to instalacje awaryjne 
i zawodne pod względem technicznym 
oraz uciążliwe dla otoczenia (znaczna 
emisja substancji złowonnych - odo-
rów). Występują również poważne pro-
blemy z zagospodarowaniem produktu 
po obróbce biologicznej (kompostowa-
niu lub fermentacji) - stabilizatu, który 
nie jest dopuszczony do stosowania 
jako nawóz. Doniesienia z niemieckie-
go urzędu ochrony środowiska (Bunde-
sumweltamt) wskazują na stopniowe 
ograniczanie ilości funkcjonujących in-
stalacji MBT. Najnowsze opracowanie 
Komitetu Doradczego Niemieckiego 
Ministra Środowiska zdecydowanie 
odradza stosowanie MBT w gospo-
darce odpadami komunalnymi. Kilka 
z nich już zostało wyłączonych z eks-
ploatacji, kolejne najprawdopodobniej 
zostaną wyłączone w przyszłym roku. 
Podobne, negatywne doświadczenia 
eksploatacyjne mają Austriacy. 

Jak więc widać MBT nie zastąpi 
spalarni odpadów. Może być uzupeł-
nieniem systemu, ale nie jedynym jego 
ogniwem. W Polsce istnieje pokaźna 
grupa osób zafascynowanych MBT 

i chcących za wszelka cenę, wbrew 
nawet doświadczeniom innych kra-
jów, przenieść tę technologię do na-
szego kraju. Było by bardzo źle, gdy-
by wycofywane z rynku niemieckiego 
wyeksploatowane instalacje MBT tra-
fi ły do Polski.

  Piroliza, zgazowanie, 
plazma…

Realizacja projektów budowy in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów wymaga stosowania tech-
nologii sprawdzonych i niezawodnych. 
W zakresie masowego spalania odpa-
dów komunalnych w chwili obecnej je-
dyną pewną, sprawdzoną technologią 
jest spalanie na ruszcie. Technologia 
ta została stworzona w pierwszej po-
łowie XX wieku i od tego czasu jest 
systematycznie rozwijana i unowocze-
śniana. Znajduje ona zastosowanie 
zarówno do odpadów o stosunkowo 
niskiej kaloryczności (4 - 6 MJ/kg), jak 
i do odpadów o wysokiej kaloryczności 
(12 - 18 MJ/kg). W pierwszym przy-
padku stosuje się ruszty chłodzone 
powietrzem ze specjalnym systemem 
mieszania odpadów poddawanych 
spalaniu, a w drugim ruszty chłodzo-
ne wodą. Ruszty pracują niezawodnie 
w kilkuset instalacjach na całym świe-
cie. Praktycznie żadne inne rozwiąza-
nie techniczne nie pozwala na spala-
nie tak niskokalorycznych odpadów 
jak spalarnia rusztowa. Piece obroto-
we wymagają do autotermicznej pra-
cy odpadów o wartości opałowej mini-
mum 15 - 18 MJ/kg. Jeszcze wyższe 
wymagania w zakresie wartości opało-
wej mają spalarnie komorowe (16 - 19 
MJ/kg). Jedynym typem spalarni, któ-
ra może być porównywalna w zakresie 
parametrów technicznych, uniwersal-
ności czy niezawodności ze spalarnią 
rusztową jest spalarnia fl uidalna. Może 
on również pracować przy niskokalo-
rycznych odpadach, jednak wymaga 
wstępnego rozdrobnienia odpadów, co 

zmniejsza ilość wytworzonej użytecznej 
energii elektrycznej (netto). 

Według danych CEWEP (Confe-
deration of European Waste to Ener-
gy Plant) oraz WtERT Europe (Waste 
to Energy Research and Technological 
Council) większość istniejących w Eu-
ropie spalarni odpadów komunalnych 
to sprawdzone spalarnie rusztowe 
(w 2005 roku 382 instalacje). Niewiel-
ki ułamek stanowią spalarnie fl uidalne 
(27 instalacji), spalarnie z oscylacyjnym 
piecem obrotowym (18 instalacji) i spa-
larnie dwukomorowe (8 instalacji)3). 
Najważniejszymi dostawcami spalarni 
rusztowych są: CNIM (Francja), And-
tritz Energy & Environment (Austria, 
Niemcy), Martin (Niemcy), Standard-
kessel Baumgarte (Niemcy), Babcock 
& Wilcox Volund (Dania), Keppel Se-
ghers (Belgia), Hitachi-Zosen-Inova 
(Japonia, Szwajcaria), Fisia Babcock 
(Niemcy), Covanta (USA) oraz Wheela-
brator (USA). W zakresie spalarni fl u-
idalnych najważniejszymi dostawcami 
są: Lurgi & Lentjes (Niemcy), Foster & 
Wheeler (USA), Ebara (Japonia) oraz 
Alstom (Francja). Jedynym dostawcą 
spalarni z oscylacyjnym piecem obro-
towym jest francuska fi rma Cyclerval, 
zaś dostawcą spalarni dwukomoro-
wych (w pierwszej komorze zgazo-
wanie odpadów, w drugiej dopalanie 
gazów) jest angielsko-norweska fi r-
ma ENERGOS (ENER-G). Podane po-
wyżej fi rmy wybudowały praktycznie 
wszystkie spalarnie odpadów w Euro-
pie w ostatnich 10 latach. Nie można 
więc mówić o spalarniach rusztowych 
jako przeżytku z ubiegłego wieku. Są 
to w tej chwili najbardziej niezawodne 
instalacje o największym stopniu roz-
powszechnienia w Europie. 

W latach dziewięćdziesiątych pod-
jęte zostały liczne próby opracowania 
alternatywnych dla spalarni rusztowych 
technologii termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych. Naj-
bardziej znanymi przykładami takich 
działań były technologie Schwel-Bren-

3) Energy from Waste. State of the Art. Report. Statistics. 5th Edition, - ISWA, Copenhagen, May 2006;TE
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w budowie. Jak więc widać ani zga-
zowanie, ani piroliza, ani tym bardziej 
plazma nie stanowią aktualnie żadnej 
konkurencji dla klasycznych instala-
cji rusztowych. Więcej informacji na 
ten temat przedstawiono w numerze 
pierwszym z 2011 roku czasopisma 
Nowa Energia4). 

W chwili obecnej niektóre z krajów 
Unii Europejskiej posiadają całkowicie 
zaspokojone potrzeby w zakresie funk-
cjonowania spalani odpadów komu-
nalnych. Do takich krajów zaliczają się 
Niemcy (69 instalacji o łącznej wydaj-
ności ok. 19,5 mln Mg/rok), Holandia, 
Szwecja, Belgia i Dania. Trwa budowa 
spalarni w Hiszpanii, Finlandii, Fran-
cji, a przede wszystkim we Włoszech 
i Wielkiej Brytanii, gdzie opóźnienia 
w zakresie termicznych metod uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych są 
największe. Kończy się budowa spa-
larni odpadów w Dublinie (Irlandia) 
o wydajności 600 000 Mg/rok, kolejna 
w Carranstown (hrabstwo Meth) o wy-
dajności 200 000 Mg/rok jest w trakcie 
budowy (ukończenie - koniec 2012) 
i następna w Ringaskiddy (hrabstwo 
Cork) o wydajności 140 000 Mg/rok 
jest na etapie uzgodnień. W bieżącym 
roku powinna ruszyć budowa spalar-
ni na Rodos (Grecja), a jednocześnie 
trwają uzgodnienia budowy ogromnej 
spalarni (700 000-1 000 000 Mg/rok) 
niedaleko Aten. U naszych najbliższych 
sąsiadów kończy się rozruch gruntow-
nie zmodernizowanej (z funduszy eu-
ropejskich) spalarni w Brnie (Czechy) 
o wydajności ok. 250 000 Mg/rok 
i obok dwóch już istniejących spalarni 
w Pradze i Libercu trwają uzgodnienia 
budowy kolejnych trzech spalarni (Ka-
rvina, Pardubice, Jihlava). Na Słowa-
cji obok dwóch istniejących spalarni 
odpadów komunalnych (Bratysława 
i Koszyce) ma w ciągu najbliższych 
5 lat stanąć kolejna. W Austrii istnieje 
w chwili obecnej 8 spalarni odpadów 
(3 w Wiedniu, Wells, Niklasdorf, Arnold-
stein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa 

n-Verfahren (opracowana w koncer-
nie Simensa) oraz Thermoselect. Obie 
zrobiły spektakularną klapę na począt-
ku lat dwutysięcznych. Simens wy-
budował instalację w miejscowości 
Fürth koło Norymbergi o wydajności 
ok. 100 000 Mg/rok, która po czte-
rech latach bezowocnych prób zosta-
ła ostatecznie zamknięta w 2001 roku, 
przynosząc stratę około 400 mln DM. 
Pełnotechniczna instalacja Thermo-
select w Karlsruhe o wydajności ok. 
225 000 Mg/rok została po 6 latach 
prób uruchomienia i osiągnięcia zakła-
danej wydajności w roku 2006 osta-
tecznie zamknięta przynosząc straty 
przekraczające 500 mln Euro. Na ta-
kie eksperymenty Polski nie stać. Je-

dyną pracującą instalacją pirolityczną 
dla odpadów komunalnych jest insta-
lacja w Burgau (Niemcy) wybudowana 
w 1987 roku. Na jej bazie wybudowano 
podobną instalację w Arras (Francja), 
która jednak w 2009 roku została za-
mknięta oraz w Hamm (Niemcy) o wy-
dajności ok. 100 000 Mg/rok, którą 
zamknięto w czerwcu 2010 roku. Nie 
jest to więc technologia sprawdzona, 
niezawodna, godna polecenia. Innych 
technologii opartych o procesy zgazo-

wania lub pirolizy, o wydajności powy-
żej 50 000 Mg/rok w chwili obecnej 
w Europie nie ma. Instalacji plazmo-
wych przeznaczonych do termicz-
nego przekształcania odpadów ko-
munalnych jest w chwili obecnej na 
świecie 6. Dwie największe z nich 
(o wydajności ok. 45 000 Mg/rok) 
znajdują się Japonii. Kolejne instala-
cje o wydajności ok. 25 000 Mg/rok 
znajdują się w Kanadzie oraz w Ja-
ponii. Instalacja w Ottawie w marcu 
2011 roku została zamknięta, wyma-
gała ona bardzo kalorycznych odpa-
dów (14 - 16 MJ/kg) i miała problemy 
z dotrzymaniem dopuszczalnej wielko-
ści emisji zanieczyszczeń. Dwie insta-
lacje badawcze o wydajnościach rzędu 

1 000 -2 000 Mg/rok znajdują się na 
Tajwanie oraz w Wielkiej Brytanii. Bry-
tyjska fi rma planuje podobno budowę 
takiej instalacji w miejscowości Swin-
don o wydajności ok. 100 000 Mg/rok, 
ale prace jeszcze nie zostały rozpoczę-
te. Jednocześnie w tej samej Wielkiej 
Brytanii oddano właśnie do użytku spa-
larnię Belvedere (w Riverside, niedale-
ko Londynu) - rusztową, o wydajności 
585 000 Mg/rok. Kolejna o wydajno-
ści 840 000 Mg/rok (Manchester) jest 

4) Wielgosiński G. - Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. - Nowa Energia, 2011, 1, 55-67; TE
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kolejnej rozpocznie się w przyszłym 
roku. Wartym podkreślenia przy tym 
jest to, że wszystkie wspomniane po-
wyżej, niedawno oddane do użytku lub 
aktualnie budowane spalarnie - to spa-
larnie rusztowe. W technologii ruszto-
wej mają zostać wybudowane również 
planowane spalarnie w Tallinie i Tartu 
(Estonia), Wilnie, Kłajpedzie i Kownie 
(Litwa). Rydze (Łotwa), w okręgu kali-
ningradzkim (Rosja), Lublanie i Maribo-
rze (Słowenia), Helsinkach, Tampere, 
Rovaniemi i Oulu (Finlandia), Timiso-
ara, Brasov i Bukareszcie (Rumunia). 
Widać więc, że w najbliższych latach 
liczba spalarni będzie systematycznie 
wzrastać. W chwili obecnej w Europie 
funkcjonuje ponad 400 spalarni odpa-
dów komunalnych, a na całym świecie 
jest ich ponad 900.

Zgodnie z nową ramową dyrekty-
wa w sprawie odpadów (2008/98/EC) 
warunkiem koniecznym zaliczenia spa-
lania odpadów w spalarni do procesów 
odzysku (a nie unieszkodliwiania) jest 
osiągnięcie przez spalarnie określonej 
wartości tzw. wskaźnika efektywności 
energetycznej (dla nowych instalacji 
powyżej 0,65). Wszystkie nowe spa-
larnie odpadów uzyskują ten wskaźnik 
na poziomie 0,75-1,2. Zmodernizowa-
na spalarnia w Brnie ma współczynnik 
efektywności energetycznej na pozio-
mie 0,82. Podobnego wyniku należy 
oczekiwać w odniesieniu do plano-
wanych spalarni w Polsce. Spalar-
nie fl uidalne, z uwagi na konieczność 
rozdrabiania odpadów komunalnych 
(znaczne zużycie energii elektrycznej) 
mają współczynnik efektywności ener-
getycznej niższy o ok. 0,1. W świetle 
posiadanych danych żadna technolo-
gia pirolityczna, zgazowania czy też 
plazmowa nie jest w stanie zapewnić 
tak wysokiego wskaźnika efektywno-
ści energetycznej. Należy oczekiwać, 
że w większości przypadków będzie on 
niższy od 0,6. W skrajnym przypadku 
technologii Thermoselect wiadomo, 
że współczynnik efektywności energe-
tycznej dla tej technologii wynosi tylko 
ok. 0,3. Jest to więc kolejny istotny ar-
gument za technologią rusztową.

Podstawowymi gazowymi produk-
tami spalania są dwutlenek węgla i wo-
da. Ze względu na to, że każdy reali-
zowany w warunkach technicznych 
proces spalania nie jest ani spalaniem 

całkowitym ani też spalaniem zupeł-
nym, zawsze w spalinach obserwu-
je się obecność tlenku węgla. Obec-
ność w spalanym materiale (odpadach 
komunalnych) związków siarki, azotu 
(materia organiczna), chloru oraz fl uoru 
powoduje również nieuchronną emi-
sję odpowiednio dwutlenku i trójtlenku 
siarki, tlenku i dwutlenku azotu, chlo-
rowodoru i fl uorowodoru. Zawartość 
w spalanym paliwie (odpadach) frakcji 
mineralnej skutkuje również emisją py-
łu zawierającego liczne metale, w tym, 
metale ciężkie. Niezależnie od rodzaju 
stosowanej technologii termicznego 
przekształcania odpadów każdemu 
procesowi spalania towarzyszy nie-
uchronna emisja mikrozanieczyszczeń 
organicznych, w tym dioksyn i furanów, 
a także wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych. Emisja dioksyn 
i furanów jest nie do uniknięcia w pro-
cesach spalania. Ich stężenie w spa-
linach można jednak minimalizować 
dzięki zastosowaniu tzw. pierwotnych 
metod ograniczania emisji zanieczysz-
czeń, które w tym przypadku w znacz-
nej części sprowadzają się do ulep-

szenia przebiegu procesu spalania. 
Emisji dioksyn nie wolno bagatelizo-
wać, pomimo iż ich stężenia w spa-
linach są bardzo niskie - sięgające 
0,1 ng/m3 (10-10 g!). Co prawda 

w ostatnich latach udowodniono, że nie 
są one ani trujące ani kancerogenne, 
jednak bardzo silnie zaburzają gospo-
darkę hormonalną organizmu prowa-
dząc do występowania wielu groźnych 
chorób. Zgodnie z postanowieniami 
ratyfi kowanej przez Polskę Konwencji 
Sztokholmskiej ich emisja musi być 
ograniczana. Emisja wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych 
jest również faktem. Są to w większo-
ści związki kancerogenne, a ich stęże-
nie w spalinach jest zazwyczaj wielo-
krotnie wyższe niż dioksyn. Prawidłowe 
warunki spalania panujące w nowo-
czesnych spalarniach rusztowych po-
zwalają na minimalizację ich emisji. Jak 
już wspomniano żadna technologia 
spalania nie gwarantuje braku emi-
sji dioksyn, ale dzięki wieloletnim ba-
daniom, rozwoju technologii spalania 
na ruszcie oraz wydajnym systemom 
oczyszczania spalin ich emisja z se-
tek istniejących spalarni rusztowych 
jest niewielka.

Wobec powyższych faktów doty-
czących stosowanych technologii ter-
micznego przekształcana odpadów ko-
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munalnych należy przyjąć, że jedynym 
możliwym do zaakceptowania rozwią-
zaniem technicznym dla spalarni odpa-
dów komunalnych dla polskich miast 
jest spalarnia pracująca wg sprawdzo-
nej i niezawodnej technologii rusztowej. 
Alternatywą dla tego rozwiązania może 
być jedynie spalarnia fl uidalna. Wszel-
kie inne propozycje - zgazowania, piro-
liza czy instalacja plazmowa świadczą 
niestety o elementarnym braku wiedzy 
zgłaszających je osób. 

  Ruszt, kocioł, odzysk 
ciepła

Jak już wskazano, wszystkie nowo-
czesne, duże instalacje termicznego 
przekształcania odpadów, jakie zosta-
ły wybudowane w Europie w ostat-
nich 5 latach to instalacje rusztowe. 
W latach dziewięćdziesiątych alterna-
tywą wydawały się instalacje fl uidal-
ne, ale konieczność wstępnego roz-
drabniania odpadów spowodowała, 
że zrezygnowano z tych technologii. 
Współczesne konstrukcje rusztu dla 
spalarni odpadów mają swoje korzenie 
w latach 20-stych i 30-stych ubiegłe-
go wieku i wywodzą się z konstrukcji 
rusztów dla energetycznego spalania 
węgla. Swoje rozwiązania technolo-
giczne opracowały fi rmy niemieckie 
-Steinmüller, Niell i Martin, szwajcar-
ski - von Roll, duńskie - Vølund oraz 
Krüger - wszystkie ruszty schodko-
we, a także Deutsche Babcock An-
lagen - ruszt walcowy. Konstrukcje te 
były przez lata rozwijane i z pierwot-
nymi rozwiązaniami sprzed II wojny 
światowej nie mają wiele wspólnego. 
Generalnie ruszty schodkowe można 
podzielić na ruszty posuwowe (prze-
suw materiału na ruszcie „do przodu”), 
ruszty przeciwbieżne (przesuw mate-
riału na ruszcie „do tyłu”) oraz ruszty 
posuwisto-zwrotne, gdzie jednocześnie 
materiał przesuwany jest „do przodu” - 
w dół rusztu i mieszany poprzez prze-
ciwbieżny ruch części rusztowin. Naj-
lepsze efekty daje spalanie na rusztach 
posuwisto-zwrotnych, gdyż zapewniają 
one najwyższy stopień wypalenia ma-

teriału (mała zawartość niespalonych 
substancji organicznych w żużlu) przy 
jednoczesnym dobrym natlenieniu i wy-
mieszaniu strefy spalania (niskie stę-
żenia tlenku węgla oraz organicznych 
produktów niepełnego spalania w ga-
zach odlotowych). W świetle doświad-
czeń eksploatacyjnych nieco gorsze 
efekty daje zastosowanie rusztów wal-
cowych. Ruszt schodkowy jest najczę-
ściej pochylony o niewielki kąt w kie-
runku końca rusztu w celu zapewnienia 
samoczynnego przemieszczania się 
spalanych odpadów w dół rusztu. Kąt 
pochylenia rusztu jest tym większy im 
bardziej wilgotne są odpady komunal-
ne poddawane spalaniu. Dla odpadów 
o wartości opalowej 6-10 MJ/kg za-
zwyczaj stosuje się ruszty chłodzone 
powietrzem (pierwotnym przepływa-
jącym w szczelinach pomiędzy rusz-
towinami), zaś dla wyższych wartości 
opałowych (10-16 MJ/kg) stosuje się 
ruszty chłodzone wodą. Często, dla 
zapewnienia lepszego przebiegu pro-
cesu spalania i zmniejszenia strat cie-
pła powietrze pierwotne wprowadzane 
do procesu spalania przez ruszt jest 
wstępnie podgrzewane do tempera-
tury ok. 120-200oC za pomocą ciepła 
odpadowego z instalacji. Powietrze 
pierwotne podawane pod ruszt stano-
wi zazwyczaj ok. 50% całej ilości po-
wietrza podawanej do procesu spala-
nia. Powietrze wtórne podawane jest 
powyżej strefy spalania, zapewniając 
skuteczne dopalenie produktów niepeł-
nego spalania i tlenku węgla powsta-
łych bezpośrednio w procesie spalania. 
Poprzez sterowanie ilością powietrza 
pierwotnego podawanego do różnych 
stref rusztu można również sterować 
przebiegiem procesu spalania. Zazwy-
czaj, w spalarniach odpadów komunal-
nych stosuje się ok. 100-120% nad-
miar powietrza w stosunku do ilości 
stechiometrycznej. 

Ponad komorą spalania, za dopro-
wadzeniem powietrza wtórnego, znaj-
duje się pionowy kocioł, najczęściej 
3-ciągowy, rzadziej o większej ilości 
ciągów, za którym znajdują się wymien-
niki ciepła, w których produkowana 

jest para, a na końcu gorąca woda. 
Czasami wymienniki ciepła zainstalo-
wane są już w ostatnim, 3 ciągu kotła. 
Jeżeli powierzchnie ogrzewalne za-
montowane są w układzie poziomym, 
mówimy o kotle 3-ciagowym z pozio-
mym wymiennikiem ciepła, zaś jeżeli 
powierzchnie ogrzewalne zainstalo-
wane są w układzie pionowym, mówi-
my najczęściej o kotle 4- lub 5-ciago-
wym z pionowym wymiennikiem ciepła. 
Ostatni wymiennik ciepła, wytwarzają-
cy gorącą wodę, nazywany jest najczę-
ściej ekonomizerem. Do kotła wpływają 
spaliny o temperaturze ponad 1 000oC, 
zaś opuszczają ekonomizer w tempe-
raturze ok. 200oC. Parametry produko-
wanej pary to najczęściej temperatura 
ok. 400oC i ciśnienie ok. 4 - 10MPa. 
Para wykorzystywana jest w turbinie 
do produkcji energii elektrycznej. Jeżeli 
ma być produkowana jedynie energia 
elektryczna, to jest to zazwyczaj tur-
bina kondensacyjna, zaś w przypad-
ku pracy w skojarzeniu (preferowana 
jednoczesna produkcja ciepła i energii 
elektrycznej), jest to turbina przeciw-
prężna lub przeciwprężno-upustowa 
albo kondensacyjno-upustowa. Dla no-
woczesnych spalarni odpadów planuje 
się praktycznie zawsze pracę w sko-
jarzeniu (elektrociepłownia), gdyż tylko 
taki układ zapewnia uzyskanie wyma-
ganego dyrektywą 2008/98/WE współ-
czynnika efektywności energetycznej 
powyżej 0,65 (dla instalacji nowych). 

Każda z fi rm budujących spalarnie 
odpadów komunalnych posiada wła-
sne, sprawdzone systemy rusztów oraz 
układów odzysku ciepła, łącznie z kon-
fi guracją kotła. Nie ma żadnego prefe-
rowanego rodzaju rusztu (poza aktual-
nie niezalecanym rusztem walcowym) 
ani układu konstrukcyjnego kotła, czy 
wymaganych parametrów produkowa-
nej pary. Jedynym, ale bardzo istotnym 
ograniczeniem jest tu osiągnięcie wy-
maganej, dla uznania procesu spalania 
odpadów za procesu odzysku, warto-
ści współczynnika efektywności ener-
getycznej powyżej 0,65. Doświadcze-
nie funkcjonujących spalarni odpadów 
komunalnych w Europie pokazuje, że 
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współczesna instalacja termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych o wydajności ok. 240 000 Mg/
rok jest w stanie dostarczyć ok. 35-40 
MW energii cieplnej oraz ok. 5-8 MW 
energii elektrycznej. Według danych 
zawartych w wytycznych najlepszej 
dostępnej techniki (BAT)5) z 1 Mg od-
padów komunalnych można przy pra-
cy w układzie skojarzonym uzyskać ok. 
0,4 MWh energii elektrycznej oraz ok. 
6,6 GJ energii cieplnej netto. 

  System oczyszczania 
spalin

Spaliny opuszczające kocioł i ukła-
dy odzysku ciepła kierowane są do 
systemu oczyszczania spalin. Proces 
spalania tak niejednorodnego materia-
łu, jakim są odpady, niezależnie od tego 
czy są to odpady komunalne, przemy-
słowe, medyczne czy też osady ście-
kowe, jest źródłem emisji do atmosfery 
bardzo wielu substancji chemicznych, 
wśród których są niejednokrotnie sub-
stancje toksyczne, rakotwórcze itp. 
Główną cześć odpadów stanowi za-
zwyczaj materia organiczna, stąd też 
oczywista jest emisja dwutlenku wę-
gla i pary wodnej oraz tlenku węgla, 
w przypadku niecałkowitego spalania. 
Obecność w odpadach substancji za-
wierających w cząsteczce inne, oprócz 
węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siar-
ka, azot, chlor czy fl uor skutkować bę-
dzie emisją dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, chlorowodoru czy fl uorowodo-
ru. Z kolei obecność w materiale spa-
lanym substancji niepalnych (tzw. po-
piołu) skutkować będzie emisją pyłu. 
Mechanizm powstawania dwutlenku 
siarki czy tlenków azotu jest bardzo 
dobrze poznany i wielokrotnie opisa-
ny w publikacjach dotyczących np. 
energetycznego spalania paliw kopal-
nych. Trzeba jednak mieć świadomość, 
że rzeczywisty proces spalania dale-
ki jest od idealnego - tj. spalania cał-
kowitego i zupełnego. Proces spala-

nia (rozkładu termicznego i utleniania) 
bardzo wielu związków organicznych 
(zwartych w odpadach) nie przebiega 
w sposób idealny z wytworzeniem je-
dynie dwutlenku węgla, tlenku węgla 
i wody. Powstaje w tym procesie za-
zwyczaj znaczna ilość produktów po-
średnich rozkładu i utleniania, które nie 
ulegają następnie dalszemu rozkłado-
wi. Wydawałoby się, że w drastycznych 
warunkach spalania, w temperaturze 
około 1000oC wszelkie substancje or-
ganiczne muszą ulec spaleniu. Nieste-
ty nie jest to prawda. Wiele związków 
chemicznych, często palnych, nie ule-
ga pełnej destrukcji podczas spalania 
odpadów. Efektem tego jest obecność 
w spalinach ze spalarni odpadów po-
nad 350 zidentyfi kowanych różnego 
rodzaju związków chemicznych (or-
ganicznych) - tzw. produktów niepeł-
nego spalania. 

Kluczową sprawą dla bezpieczeń-
stwa ekologicznego spalarni odpadów 
jest ograniczanie emisji zanieczysz-
czeń. Metody ograniczania emisji za-
nieczyszczeń gazowych z procesów 
technologicznych można generalnie 
podzielić na dwie grupy - metody pier-
wotne i metody wtórne. Metody pier-
wotne to ingerencja w proces techno-
logiczny i stworzenie takich warunków 
jego przebiegu, by ilość powstających 
zanieczyszczeń była możliwie naj-
mniejsza. Natomiast metody wtórne 
- to zastosowanie konkretnych urzą-
dzeń i technologii w celu ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń. Poznanie me-
chanizmów tworzenia się zanieczysz-
czeń w procesie spalania pozwala na 
opracowanie takich technologii i me-
tod prowadzenia procesu spalania, by 
ilość powstających zanieczyszczeń by-
ła możliwie najmniejsza. 

Metody pierwotne nabierają 
w ostatnich latach coraz większe-
go znaczenia, gdyż z ekonomiczne-
go punktu widzenia są one bardziej 
opłacalne (tańsze) od metod wtórnych, 
zwanych „technologiami końca rury”. 

Szczególnie istotną sprawą staje się 
aktualnie określenie wpływu parame-
trów prowadzenia procesu spalania 
na emisję metali, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), 
dioksyn (PCDD/F), oraz innych sub-
stancji organicznych z procesu spa-
lania. Liczne doniesienia literaturowe 
wskazują jednoznacznie, że dotrzyma-
nie prawidłowych parametrów proce-
su spalania wpływa znacząco na ob-
niżenie emisji substancji organicznych 
(w tym WWA i dioksyn) do atmosfery. 
Parametrem najlepiej charakteryzu-
jącym „prawidłowe warunki spalania” 
jest stężenie tlenku węgla w spali-
nach. Pozostałe parametry określają-
ce „dobre warunki spalania” to przede 
wszystkim tzw. „trzy T” - temperatu-
ra, turbulencja oraz czas (ang. time) 
przebywania spalin w odpowiedniej 
temperaturze. Podstawowe znacze-
nie ma jednak zapewnienie warunków 
spalania bliskiego spalaniu całkowite-
mu i zupełnemu, przy zminimalizowa-
niu ilości powstającego tlenku węgla. 
Warunki takie panują przy prawidłowym 
natlenieniu strefy spalania, przy opty-
malnym stężeniu tlenu (dla spalania 
węgla 6 - 8% , współczynnik nadmia-
ru powietrza ok. 1,7 - 1,8). W przypad-
ku spalania odpadów wymagane jest 
większe natlenienie strefy spalania i za-
pewnienie sumarycznego współczynni-
ka nadmiaru powietrza rzędu 2,0 - 2,4 
(stężenie tlenu w spalinach opuszcza-
jących strefę spalania i dopalania 10 
- 13%). Badania prowadzone pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych wykaza-
ły bardzo ścisłą korelację pomiędzy 
stężeniem niektórych zanieczyszczeń 
w spalinach, a stężeniem tlenku węgla, 
co jednoznacznie świadczy o wpływie 
warunków spalania na emisję zanie-
czyszczeń organicznych (w tym diok-
syn i furanów).

Spaliny po oddaniu ciepła kierowa-
ne są do systemu oczyszczania spa-
lin. Jest on zazwyczaj wielostopnio-
wy i zapewnia ponad 99% usunięcie 

5) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration. - European Commission, Brussels, August 2006TE
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zanieczyszczeń. W świetle licznych 
doświadczeń konstrukcyjnych i eks-
ploatacyjnych, można stwierdzić, że 
współczesny system oczyszczania 
spalin w instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów musi obejmować 
następujące elementy:

  System odpylania spalin (elek-
trofi ltr lub fi ltry tkaninowe). Efek-
tywność systemu odpylania jest 
bardzo istotna z punktu widzenia 
ochrony środowiska, gdyż to wła-
śnie pył jest nośnikiem emisji meta-
li ciężkich (rtęć, ołów, kadm, miedź, 
chrom, mangan, arsen, nikiel, an-
tymon i tal), jak również cząstecz-
ki pyłu są doskonałym sorbentem 
dioksyn, stąd też dążenie do mak-
symalizacji wydajności urządzeń 
odpylających. Zazwyczaj w no-
woczesnych, dużych spalarniach 
odpadów (komunalnych lub prze-
mysłowych) do odpylania spalin 
stosuje się elektrofi ltry - urządze-
nia pozwalające zatrzymać na-
wet 99,9% emitowanego pyłu. 
Wadą elektrofi ltrów jest dodatni 
wpływ pola elektrostatycznego na 
przebieg syntezy „de novo” poli-
chlorowanych dioksyn i furanów. 
Ostatnio coraz częściej stosuje 
się fi ltry tkaninowe. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych materia-
łów fi ltracyjnych, odpornych na 
wysokie temperatury (np. włók-
na szklane powlekane specjalnie 
preparowanym teflonem) udaje 
się uzyskać bardzo wysokie stop-
nie odpylenia przy jednoczesnym 
znacznym ograniczeniu stężenia 
dioksyn w spalinach. Doświadcze-
nie uczy, że zastosowanie fi ltrów 
tkaninowych jest dziś możliwe za-
równo w małych spalarniach od-
padów medycznych, jak i wielkich 
spalarniach odpadów komunal-
nych. Do odpylania spalin w spa-
larniach odpadów komunalnych 
nie stosuje się cyklonów i multi-
cyklonów, gdyż nie są one w sta-
nie zapewnić uzyskania stężeń 
pyłu w spalinach poniżej 10 mg/
m3u wymaganego przez przepisy 

(dyrektywa 2000/76/WE, rozpo-
rządzenie w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji). Również 
nie stosuje się bardzo skutecz-
nych, ale jednocześnie bardzo dro-
gich i kłopotliwych w eksploatacji 
(bardzo wysoki spadek ciśnienia) 
odpylaczy mokrych Venturiego.

  Układ usuwania gazów kwaśnych 
- najczęściej w funkcjonujących 
dużych spalarniach odpadów ko-
munalnych jest to układ mokry, 
dwustopniowy. W pierwszym stop-
niu następuje schładzanie spalin 
zimną wodą, nawilżanie i absorp-
cja chlorowodoru oraz fl uorowo-
doru przy pH równym ok. 2,0, zaś 
w drugim stopniu absorpcja pozo-
stałych gazów kwaśnych (przede 
wszystkim SO2) w zawiesinie wo-
dorotlenku lub węglanu wapnio-
wego przy pH ok. 5,5, a czasem 
wodorotlenku sodowego lub wę-
glanu albo wodorosiarczynu sodo-
wego. Jest to absorpcja połączona 
z reakcją chemiczną, w wyniku któ-
rej otrzymuje się zazwyczaj odpa-
dowy gips oraz chlorek i fl uorek 
wapnia. Wariantem metody jest 
zastosowanie suchej technologii 
odsiarczania (w oparciu o tlenek, 
wodorotlenek lub węglan wap-
niowy lub ostatnio kwaśny siar-
czyn sodowy), z wcześniejszym 
schłodzeniem i nawilżeniem spa-
lin wodą (przy okazji absorpcja HCl 
i HF). Zastosowanie suchych ukła-
dów usuwania gazów kwaśnych 
stało się ostatnio coraz częstsze, 
szczególnie w połączeniu z od-
pylaniem na fi ltrach tkaninowych. 
W takim układzie udaje się osią-
gnąć stopnie skuteczności usuwa-
nia zanieczyszczeń ponad 99% , 
przy jednocześnie niższych kosz-
tach inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych. Trzeba tu jednak pamiętać, 
że szczególnie dodatnio na wydaj-
ność usuwania gazów kwaśnych 
metodą suchą wpływa nawilżenie 
spalin - reakcja chemiczna prze-
biegająca w warstewce cieczy 
na powierzchni stałego sorbentu 

jest wielokrotnie szybsza od re-
akcji powierzchniowej gaz-ciało 
stałe. W efekcie, układy bez na-
wilżania spalin osiągają skutecz-
ności o 10-40% niższe od układów 
z nawilżaniem. Połączenie meto-
dy suchej z cyklonem bądź elek-
trofi ltrem nie jest dobre, gdyż czas 
kontaktu suchego sorbentu z za-
nieczyszczonymi gazami spalino-
wymi jest zbyt krótki dla uzyskania 
wysokiej skuteczności (najczęściej 
osiąga się skuteczność usunięcia 
gazów kwaśnych nie przekracza-
jącą 60%). W przypadku fi ltrów 
tkaninowych warstwa ciała stałe-
go (pył z sorbentem) osadzonego 
na tkaninie fi ltracyjnej pracuje bar-
dzo skutecznie, co pozwala, przy 
dobrym nawilżeniu na osiągnięcie 
skuteczności przekraczającej 99% 
. Sucha metoda wapniowa swo-
je optimum ma w temperaturze 
ok. 140-150oC, zaś sucha meto-
da z wodorowęglanem sodowym 
najlepsze efekty daje w tempera-
turze bliskiej 200oC. Skuteczność 
suchej metody wodorowęglanowej 
jest o ok. 10% wyższa od suchej 
metody wapniowej w tych samych 
warunkach. W niektórych instala-
cjach stosowana jest metoda pół-
sucha wapniowa, polegająca na 
wprowadzeniu do urządzenia przy-
pominającego suszarkę rozpyło-
wą zawiesiny wodorotlenku wapnia 
i uzyskaniu po procesie mieszan-
ki suchego siarczynu i siarczanu 
wapniowego, który musi być usu-
nięty np. na fi ltrze tkaninowym. 
Metoda półsucha zapewnia po-
dobną skuteczność usuwania ga-
zów kwaśnych, jak metoda, mokra 
będąc przy tym tańszą. Najtań-
szą metodą jest jednak metoda 
sucha z nawilżaniem połączona 
z odpylaniem na fi ltrze tkanino-
wym, zapewniająca również re-
dukcję emisji gazów kwaśnych 
do poziomu poniżej standardów 
emisyjnych. W ostatnich latach 
obserwuje się odchodzenie od 
systemów mokrych, ze względu 
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na konieczność ponoszenia do-
datkowych kosztów na oczysz-
czanie ścieków, względnie ich 
odparowanie do strumienia spalin 
(możliwe dzięki ich niewielkiemu 
strumieniowi) przed urządzeniem 
odpylającym. Coraz więcej nowych 
instalacji spalarni odpadów komu-
nalnych, budowanych w ostatnich 
latach, wyposażonych jest w su-
chy system usuwania gazów kwa-
śnych.

  Dozowanie koksu aktywnego (wę-
gla aktywnego) w celu elimina-
cji (adsorpcji) polichlorowanych 
dioksyn i furanów, a następnie od-
pylanie gazów spalinowych na fi l-
trach tkaninowych - tzw. metoda 
strumieniowo-pyłowa. Połączenie 
metody strumieniowo-pyłowej z cy-
klonem, elektrofi ltrem lub odpyla-
czem mokrym jest niekorzystne, 
gdyż czas kontaktu zanieczysz-
czeń z węglem jest zbyt krótki 
i stąd udaje się osiągnąć skutecz-
ność jedynie ok. 60% . Podobnie 
jak dla suchej metody usuwania 
gazów kwaśnych jedynie dobre 
efekty daje zastosowanie fi ltrów 
tkaninowych bądź ceramicznych. 
Innym wariantem są adsorbery ze 
stałym złożem węgla aktywnego 
usytuowane jako ostatni element 
systemu oczyszczania spalin przed 
wprowadzeniem ich do komina. To 
drugie rozwiązanie wymaga dbało-
ści o bezpieczeństwo pracy, gdyż 
ze względu na wysokie tempera-
tury spalin (ok. 140oC) oraz eg-
zotermiczność procesu adsorpcji 
na węglu zdarza się, że wewnątrz 
adsorbera temperatura znacznie 
wzrasta, co może doprowadzić 
do samozapłonu węgla. Adsorp-
cja pozwala na ograniczenie emisji 
również i innych związków orga-
nicznych oraz niektórych metali 
ciężkich (np. rtęci i kadmu), które 
adsorbują się na powierzchni wę-
gla (koksu) aktywnego. W niektó-
rych rozwiązaniach technicznych 
spalarni zużyty węgiel aktywny 
jest wprowadzany razem z odpa-

dami do komory spalania i w ten 
sposób nie stanowi on zagrożenia 
dla środowiska (ustala się równo-
waga pomiędzy np. rtęcią zwią-
zaną w żużlu a rtęcią w gazach 
odlotowych, stąd wprowadzenie 
zwiększonej ilości rtęci do procesu 
spalania - zaadsorbowanej na sor-
bencie węglowym - nie powoduje 
istotnego wzrostu jej emisji, choć 
w szczególnych przypadkach mo-
że dojść do kumulacji rtęci w ukła-
dzie). W warunkach krajowych 
tego rodzaju sposób unieszkodli-
wiania zużytego węgla aktywnego 
może wymagać oddzielnego po-
zwolenia, mimo, że jak wskazują 
doświadczenia eksploatacyjne, nie 
wiąże się on ze wzrostem stężeń 
zanieczyszczeń. W metodzie stru-
mieniowo-pyłowej zużyty pył węgla 
aktywnego odpylany jest w ukła-
dzie fi ltrów tkaninowych wspólnie 
z produktami półsuchego lub su-
chego oczyszczania gazów spali-
nowych. Stanowi on wtórny odpad, 
który składowany jest na składowi-
skach odpadów niebezpiecznych 
lub coraz częściej poddawany 
zestalaniu. Ostatnio w wielu spa-
larniach, szczególnie odpadów 
medycznych lub przemysłowych, 
powszechne zastosowanie znala-
zła mieszanina suchego, dobrze 
rozdrobnionego tlenku wapnia 
oraz pylistego węgla aktywnego 
(w ilości ok. 5 - 10%) powszech-
nie znana pod handlową nazwą 
np. SORBALIT®, SORBACAL® 
lub SPONGIACAL®, której wtrysk 
do strumienia spalin połączony 
z odpylaniem na fi ltrach tkanino-
wych pozwala bardzo skutecznie 
(powyżej 99%) usuwać zarówno 
gazy kwaśne jak i metale ciężkie, 
a także dioksyny i inne mikrozanie-
czyszczenia organiczne ze spalin. 

  System redukcji tlenków azotu 
(DeNO

x) dotychczas instalowa-
ny opcjonalnie, lecz dziś już coraz 
częściej, ze względu na koniecz-
ność spełnienia wymogów określo-
nych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów emisyjnych z instala-
cji. Aktualnie, we współczesnych 
spalarniach posiadających nowo-
czesne instalacje oczyszczania ga-
zów spalinowych, system redukcji 
tlenków azotu jest powszechnie in-
stalowany. Proces redukcji tlenków 
azotu może być realizowany dwie-
ma podstawowymi technikami:
- SNCR - selektywna redukcja nie-

katalityczna polegająca na wpro-
wadzeniu do komory spalania 
(pierwszego ciagu kotła, za do-
prowadzeniem powietrza wtór-
nego) gazowego amoniaku, wo-
dy amoniakalnej bądź wodnego 
roztworu mocznika, które to sub-
stancje w temperaturze ok. 850 
- 1050oC redukują tlenki azotu 
do wolnego azotu. Istotną spra-
wą jest tutaj odpowiedni zakres 
temperatury. Selektywna nieka-
talityczna redukcja tlenków azotu 
przebiega z najlepszą wydajno-
ścią w temperaturze ok. 900 - 
950oC. Zarówno wzrost tempera-
tury powyżej 1050oC, jak i spadek 
poniżej 850oC powodują spadek 
efektywności redukcji, który mak-
symalnie wynosi ok. 50 - 70% .

- SCR - selektywna redukcja ka-
talityczna polegająca na tym, że 
gazy spalinowe w temperaturze 
ok. 200 - 350oC i wymieszaniu 
z roztworem amoniaku (moczni-
ka) kierowane są na monolitycz-
ne złoże katalityczne (katalizator 
wolframowo-wanadowo lub man-
ganowo-wanadowy na nośniku 
z dwutlenku tytanu), gdzie nastę-
puje redukcja tlenków azotu do 
wolnego azotu. Proces ten prze-
biega bardzo dobrze z wydajno-
ścią powyżej 90%, często 95 - 
99%.

Zarówno selektywna niekatalitycz-
na redukcja tlenków azotu (SNCR) jak 
i selektywna katalityczna redukcja tlen-
ków azotu (SCR) prowadzone są przy 
udziale roztworu amoniaku lub moczni-
ka. Dodatkowym efektem zastosowania 
systemu katalitycznej lub niekatalityczej 
redukcji tlenków azotu jest również sku-
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teczna redukcja emisji polichlorowa-
nych dioksyn i furanów - przebiegająca 
dla układów katalitycznych z wydaj-
nością ok. 90 - 99% (katalityczny roz-
kład - odchlorowanie i utlenienie diok-
syn), zaś dla układów niekatalitycznych 
z wydajnością ok. 60 - 70% (wiązanie 
chloru w strefi e spalania i poza strefą 
spalania, podczas chłodzenia spalin, 
a przede wszystkim inhibicyjne działa-
nie azotu w odniesieniu do syntezy de 
novo dioksyn i furanów).

Systemy oczyszczania gazów od-
lotowych w spalarniach odpadów na 
przestrzeni lat ulegały licznym modyfi -
kacjom. W miarę rozwoju nauki doko-
nywał się równocześnie istotny postęp 
techniczny. W latach sześćdziesiątych 
i wcześniej budowano spalarnie odpa-
dów praktycznie bez jakichkolwiek sys-
temów oczyszczania spalin. W latach 
siedemdziesiątych pojawiły się systemy 
odpylania, w latach osiemdziesiątych 
systemy usuwania gazów kwaśnych. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do-
minowało przekonanie, że nowoczesna 
spalarnia odpadów musi posiadać na-

stępujące elementy w systemie oczysz-
czania spalin - elektrofi ltr do usunięcia 
pyłów, mokry (najlepiej dwustopniowy) 
układ absorpcyjny do usunięcia gazów 
kwaśnych, adsorber węglowy w ce-
lu usunięcia dioksyn i lotnych metali 

ciężkich (np. rtęci) oraz układ DeNOx. 
Koszt takiego systemu stanowił ponad 
50% kosztów budowy spalarni i ważył 
w sposób istotny na kosztach eksplo-
atacyjnych. Po roku dwutysięcznym, 
w wyniku prowadzonych badań zmie-
niono system oczyszczania spalin na 
prostszy, lecz równie wydajny. Składa 
się on z reguły z układu DeNOx metodą 
SNCR, absorbera półsuchego (lub su-
chego), wtrysku węgla aktywnego i od-
pylania na fi ltrach tkaninowych. Koszt 
takiego systemu nie przekracza dziś 
30% kosztów budowy spalarni. War-
tym podkreślenia jest fakt, że współ-
czesne suche systemy oczyszczania 
spalin z nawilżaniem są równie skutecz-
ne, co droższe systemy mokre. Tech-
nologie oczyszczania gazów odloto-
wych ze spalarni odpadów osiągnęły 
dziś taki stopień rozwoju, że nie stanowi 
żadnego problemu osiągnięcie stężeń 
zanieczyszczeń w spalinach na pozio-
mie 10-20% wartości dopuszczalnych 
określonych w dyrektywie 2000/76/WE 
i rozporządzeniu w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji.

W zakresie usuwania dioksyn fura-
nów pojawiły się również nowe techno-
logie - jest to zastosowanie do odpyla-
nia membran fi ltracyjnych nasyconych 
solami wolframu i wanadu (metoda fi l-
tracyjno-katalityczna REMEDIA®), na 

których równocześnie zachodzi kata-
lityczny rozkład dioksyn oraz zastoso-
wanie wypełnień i elementów konstruk-
cyjnych ze specjalnie preparowanego 
polipropylenu (z dodatkiem węgla ak-
tywnego), w którym zachodzi trwała 
absorpcja cząsteczek dioksyn (dodat-
kowe wiązanie wewnątrz elementów 
z polipropylenu poprzez adsorpcje na 
cząstkach węgla aktywnego) zwa-
na metodą absorpcyjno-adsorpcyjną 
wykorzystującą tzw. „efekt pamięci” - 
technologia ADIOX®. Obie technologie 
znalazły już zastosowanie w licznych 
spalarniach. Można więc stwierdzić, że 
dziś, na początku drugiej dekady XXI 
wieku problem emisji dioksyn w spalar-
niach odpadów praktycznie nie istnieje. 

  Postępowanie 
z żużlami i popiołami 
oraz produktami 
oczyszczania spalin

Ilość żużli i popiołów po procesie 
termicznego przekształcania odpa-
dów jest ściśle proporcjonalna do ilo-
ści substancji niepalnych zawartych 
w odpadach komunalnych poddawa-
nych spalaniu. Zdecydowana więk-
szość substancji niepalnych, których 
główną część stanowią metale oraz 
zawiązki krzemu, tworzy żużel i popiół 
zwany czasem popiołem dennym. Za-
zwyczaj jest go ok. 25-30% masy od-
padów poddawanych spalaniu. Metale 
w żużlu znajdują się w postaci tlenków, 
soli (głównie siarczanów, czasem chlor-
ków), a także w postaci metalicznej. 
W wyniku sezonowania (kilkutygo-
dniowego składowania na otwartym, 
uszczelnionym placu) większość metali 
przechodzi w formy trudnowymywalne 
i tym samym żużel może być w sposób 
bezpieczny wykorzystany gospodarczo, 
np. w budownictwie drogowym. Taki 
sposób postępowania z żużlem i po-
piołem jest powszechny we wszyst-
kich krajach UE za wyjątkiem Austrii, 
gdzie jest on składowany jako odpad. 
Stężenie metali w żużlu jest stosun-
kowo wysokie i tym samym może być 
on również poddany procesom odzy-
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sku. Przykładowo, stężenie aluminium 
oraz cynku jest często porównywal-
ne ze stężeniem w niektórych rudach 
tych metali. Według najnowszych da-
nych CEWEP (Confederation of Euro-
pean Waste-to-Energy Plant) z żużli 
i popiołów pochodzących z wszyst-
kich spalarni odpadów komunalnych 
w Europie (ponad 400 instalacji o łącz-
nej wydajności blisko 70 mln Mg/rok) 
można odzyskać około 200 000 Mg 
aluminium. W dobie kurczących się 
zasobów (światowe zasoby niektórych 
metali mogą ulec wyczerpaniu w prze-
ciągu 20-50 lat!) należy oczekiwać, że 
w niedalekiej przyszłości żużel i popiół 
po termicznym przekształcaniu będzie 
wykorzystywany do odzysku zawartych 
w nim metali. Już dziś trwają intensyw-
ne prace badawcze nad technologią 
odzysku fosforu z popiołów po spala-
niu osadów ściekowych. 

Drugim wtórnym odpadem po-
wstającym w procesie termicznego 
przekształcania odpadów są produk-
ty oczyszczania spalin. W przypadku 
suchej i półsuchej metody oczyszcza-
nia gazów odlotowych jest to zazwy-
czaj mieszanka pyłów z procesu spa-
lania oraz związków wapnia (siarczanu, 
siarczynu, chlorku i fl uorku oraz węgla-
nu, tlenku i wodorotlenku wapniowe-
go). Do odpadów tych zalicza się rów-
nież popioły lotne wytrącone w kotle 
i układach odzysku ciepła. Mieszanka 
tych odpadów jest trudnorozpuszczal-
na w wodzie, lecz zawiera znaczne 
ilości metali ciężkich (o różnym stop-
niu związania) oraz zaadsorbowanych 
produktów niepełnego spalania (WWA, 
chlorofenoli i chlorobenzenów, a także 
dioksyn i furanów, polichlorowanych bi-
fenyli i polichlorowanych naftalenów). 
Stanowi ona odpad niebezpieczny, któ-
ry w większości krajów UE jest sta-
bilizowany (np. cementowany) w ce-
lu zmniejszenia wymywalności oraz 
składowany na składowiskach odpa-
dów niebezpiecznych. W Niemczech 
składowany jest w wyrobiskach starej 

kopalni soli niedaleko Heilbronn, ra-
zem z odpadami wypalonego paliwa 
jądrowego. Odpadu tego jest zazwy-
czaj ok. 4-5% początkowej masy od-
padów poddawanych spalaniu. Jego 
charakterystyka jest znana, jak również 
opracowane są metody bezpiecznego 
postępowania z nim. 

  Podsumowanie

Spalanie odpadów budzi wiele 
kontrowersji i protestów społecznych. 
Bardzo trudno jest uzyskać społecz-
na akceptacje dla lokalizacji tego ty-
pu instalacji. Większość obaw bierze 
się z nieznajomości zagadnienia oraz 
obaw przed negatywnymi skutkami 
emisji zanieczyszczeń. Wiele obaw, 
wątpliwości i oporów społecznych 
przed budową spalarni odpadów ko-
munalnych bierze się z nieznajomo-
ści stanu współczesnej techniki oraz 
własnych, nienajlepszych doświad-
czeń dotyczących spalania odpadów. 
Każdy z nas w swoim życiu rozpalał 
ognisko i widział jak pali się węgiel lub 
drewno w piecu lub w kominku. Każ-
dy więc wie, że procesowi spalania to-
warzyszy powstawanie dymu i emisja 
zanieczyszczeń, często o przykrym 
zapachu. Każdy więc spodziewa się, 
że podobnie jest w spalarni odpadów. 
Rzeczywistość jest jednak inna i są to 
sprawy całkowicie nieporównywalne.

Wszystko, co nowe i nieznane za-
wsze budziło i budzi obawy o bezpie-
czeństwo, oddziaływanie na zdrowie 
ludzi i środowisko, możliwe awarie. 
Nie inaczej jest w przypadku instala-
cji termicznego przekształcania odpa-
dów zwanych najprościej spalarniami. 
Obawy o prawidłowe funkcjonowanie, 
o oddziaływanie na zdrowie ludzi i śro-
dowisko, obawy o bezpieczeństwo za-
mieszkujących w pobliżu osób towa-
rzyszyły zawsze budowie tego typu 
instalacji. Jest rzeczą oczywistą, że 
każdy z nas chciałby żyć w czystym, 
bezpiecznym środowisku mając pew-

ność, że nic mu nie zagraża. Doświad-
czenia budowy i eksploatacji ponad 
400 spalarni odpadów komunalnych 
w Europie i ponad 900 funkcjonują-
cych na całym świecie wskazują jed-
noznacznie, że zagrożenie takie nie 
występuje i zamieszkiwanie w pobliżu 
spalarni odpadów nie wiąże się z żad-
nym dodatkowym ryzykiem. Najważ-
niejsze dane dotyczące oddziaływania 
spalarni odpadów na środowisko opi-
sano w publikacji w numerze 1 Nowej 
Energii z 2008 roku6).

Szczegółowe badania dotyczące 
rzeczywistego oddziaływania instala-
cji termicznego przekształcania od-
padów na środowisko oraz zamiesz-
kałych w pobliżu ludzi przeprowadzili 
na przełomie lat dziewięćdziesiątych 
i na początku lat dwutysięcznych Por-
tugalczycy. W 1999 roku w Portugali 
uruchomiono dwie duże spalarnie od-
padów komunalnych - jedną w Lizbonie 
(600 000 Mg/rok) i drugą w Porto (400 
000 Mg/rok). Ponieważ na tych tere-
nach (jak i w całej Portugalii) nie było 
wcześniej spalarni odpadów porównali 
oni bardzo szczegółowo stan środowi-
ska oraz stan zdrowia mieszkańców 
na terenie w pobliżu lokalizacji spalarni 
przed ich wybudowaniem oraz przez 
kilka lat po ich wybudowaniu i urucho-
mieniu. Wyniki swoich prac opubliko-
wali w prestiżowych czasopismach 
naukowych w latach 2006-2007. Kon-
kluzja ich badań jest następująca - nie 
zaobserwowano zwiększenia stężenia 
metali ciężkich oraz dioksyn w środowi-
sku i w organizmach zamieszkujących 
w pobliżu ludzi oraz nie stwierdzono 
żadnego wpływu funkcjonowania spa-
larni odpadów na zdrowie okolicznych 
mieszkańców. 

Podobną analizę wykonano w la-
tach 2005-2008 rozpatrując problem 
zmiany systemu gospodarki odpa-
dami w Nowym Yorku. Stwierdzono 
wtedy, że zamieszkiwanie w pobliżu 
istniejących, zarówno czynnych, jak 
i wyłączonych z eksploatacji składo-

6) Wielgosiński G. - Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów. - Nowa Energia, 2008, 1, 24-35;TE
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wisk odpadów stwarza wielokrotnie 
wyższe zagrożenie zdrowotne niż za-
mieszkiwania w pobliżu spalarni odpa-
dów. W bogatej literaturze przedmiotu 
można znaleźć wiele publikacji nauko-
wych w poważnych czasopismach na-
ukowych, jak i raportów dotyczących 
zagrożeń - a właściwie braku zagro-
żeń ze strony spalarni odpadów ko-
munalnych dla środowiska i zdrowia 
okolicznych mieszkańców. Chronolo-
gicznie pierwszy był raport niemiec-
kiego związku lekarzy z 1993 na temat 
skutków zdrowotnych zamieszkiwania 
w pobliżu spalani odpadów. Późniejszy 
raport rządowej agencji zdrowia Wiel-
kiej Brytanii (2000) potwierdził te dane. 

Jak więc widać, na przykładzie se-
tek istniejących i funkcjonujących in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów, zarówno w Europie jak i na 
świecie, spalanie odpadów jest po-
wszechną praktyką, a instalacje tego 
typu (w szczególności klasyczne spa-
larnie rusztowe stanowiące zdecydo-
waną większość instalacji) są instala-
cjami niezawodnymi, bezpiecznymi, 
nieoddziaływującymi w sposób szko-
dliwy na środowisko. Polska jako czło-
nek Unii Europejskiej musi dostosować 
swoją gospodarkę odpadami do stan-
dardów unijnych, a to oznacza jedno-
znacznie budowę spalarni odpadów. 
Współczesne konstrukcje spalarni od-
padów podlegają takim samym regu-
łom technicznym i prawnym w Polsce, 
jak i w innych krajach Unii, a to ozna-
cza, że budowane w Polsce spalarnie 
będą tak samo bezpieczne jak te, które 
od lat z powodzeniem funkcjonują np. 
w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii 
czy Holandii. 

Podstawowe kierunki działań 
w gospodarce odpadami komunalny-
mi zostały wytyczone przez kraje Unii 
Europejskiej już w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i są z powo-
dzeniem od lat wprowadzane w życie. 
Podstawowym, strategicznym celem 
jest zmniejszenie ilości powstających 
odpadów (co jednak jest w praktyce 
mało realne), maksymalne wykorzysta-

nie powstałych odpadów w postaci re-
cyklingu materiałowego, surowcowego 
lub energetycznego, a dopiero na koń-
cu składowanie tego, czego nie udało 
się zagospodarować innymi metodami. 
Jest całkowicie zrozumiałym i jasnym, 
że polski system gospodarki odpada-
mi powinien być zgodny z polityką UE 
w tym zakresie. Widać w tym zakresie 
oznaki poprawy sytuacji, ale w dalszym 
sytuacja w Polsce jest daleko niezado-
walająca i odmienna niż w najbardziej 
uprzemysłowionych krajach UE. 

Czołowe kraje Unii, takie jak Niem-
cy, Holandia, Francja, Austria, Belgia, 
Dania czy Szwecja składują zaledwie 
kilka procent (1 - 5% ) odpadów komu-
nalnych, znaczną część poddają recy-
klingowi (ok. 60% ), niewielką część 
wykorzystują do produkcji kompostu 
(1 - 10% ) i blisko 30 - 40% spalają 
w nowoczesnych, bezpiecznych spa-
larniach odpadów. W Polsce udział re-
cyklingu sięga ok. 13% , komposto-
wania ok. 4% , spalania ok. 0,5% zaś 
reszta (ok. 83% ) jest składowana. To 
musi ulec zmianie.

Podstawową barierą rozwoju tech-
nologii termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, czyli mó-
wiąc prościej ich spalania jest przede 
wszystkim opór społeczny przed reali-
zacją tego typu inwestycji. Na drugim 
miejscu należy wymienić brak kapitału 
dla sfi nansowania tego typu przedsię-
wzięć. Druga bariera (kapitałowa) jest 
obecnie stosunkowo łatwa do pokona-
nia, gdyż od 1 stycznia 2012 roku od-
pady stają się własnością gmin, które 
od mieszkańców będą pobierać opłaty 
za ich odbiór. Pozwoli to na zaprojek-
towanie odpowiedniego systemu go-
spodarki odpadami, w którym znajdzie 
się również miejsce dla spalarni odpa-
dów. Bariera pierwsza jak na razie wy-
daje się niepokonywalna. Strach przed 
spalarnią jest powszechny i umiejętnie 
podsycany przez niektóre ruchy eko-
logiczne programowo, wbrew logice 
i oczywistym faktom, zwalczające spa-
larnie odpadów. Okazuje się, że łatwiej 
do świadomości publicznej przebija się 

agresywna, często kłamliwa propagan-
da przeciwników spalarni niż rzeczowe 
argumenty specjalistów. 

Niezależnie jednak od oporów spo-
łecznych zmiana systemu gospodar-
ki odpadami w Polsce musi nastąpić. 
Z jednej strony wymaga tego koniecz-
ność dostosowania do standardów Unii 
Europejskiej, z drugiej względy prak-
tyczne - kłopoty z pozyskiwaniem no-
wych terenów pod składowiska odpa-
dów, kurczące się zasoby surowców, 
w tym energetycznych (wykorzystanie 
właściwości palnych odpadów) przy 
jednoczesnym, stale rosnącym zapo-
trzebowaniu na energię. 

Czeka nas więc ogromne wyzwanie 
- konieczność przekonania społeczeń-
stwa do wybranej drogi postępowania, 
szeroka akcja edukacyjna skierowana 
zarówno do dzieci i młodzieży, ale tak-
że do ludzi starszych, często rozcza-
rowanych własną sytuacją ekonomicz-
ną, programowo nie wierzącą w żadne 
zapewnienia tzw. „władzy” i niechęt-
ną jakimkolwiek zmianom. Będzie to 
również walka ze stereotypami typu 
„czarny, trujący dym ze spalarni odpa-
dów”, „uciążliwość zapachowa spalar-
ni” (przez analogię do odoru wydoby-
wającego się z pojemnika na śmieci), 
„częste awarie”, „emisja trujących diok-
syn” (które nie wcale nie są takie tru-
jące i kancerogenne jak powszechnie 
się sądzi) itp. 

Reasumując przedstawione powy-
żej rozważania, należy wyraźnie pod-
kreślić, że spalarnie odpadów pracu-
ją bezpiecznie w Europie od ponad 
stu lat, a ilość aktualnie działających 
instalacji w krajach Unii Europejskiej 
jest bliska 400 (na całym świecie jest 
ich ok. 900). Z roku na rok ilość i ich 
wydajność rośnie, buduje się spalarnie 
coraz większe i nowocześniejsze. Na-
leżą one do najbardziej bezpiecznych 
i niezawodnych, a zarazem nieodzow-
nych elementów systemu gospodarki 
odpadami.  
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Aneta Pacek-Łopalewska
radca prawny

KILKA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE 
ASPEKTÓW PRAWNYCH  
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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Nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi wprowadzo-

ny do naszego porządku prawnego 
ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw (da-
lej Nowelizacja) wzbudza w dalszym 

ciągu wiele kontrowersji.  Dyskusje 
licznych zwolenników i równie licznych 
przeciwników, lub może raczej scepty-
ków, toczą się wokół kwestii legalności 
(braku legalności), efektywności (bra-
ku efektywności) i praktyczności (bra-
ku praktyczności) zaproponowanych 
rozwiązań.  Jeszcze za wcześnie, aby 
przesądzać która grupa miała rację.  Ten 
rok natomiast jest na pewno okresem, 
który powinien być wykorzystany do te-
go, aby prawidłowo i rzeczywiście sku-
tecznie wdrożyć nowy system.  Jednym 
z istotnych zagadnień, z którym będzie 
musiała poradzić sobie praktyka jest 
kwestia zapewnienia efektywnego mo-
delu odbioru odpadów. 

Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (dalej Usta-
wa), podmiotem odpowiedzialnym za 

prawidłowe zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych był tzw. właściciel 
nieruchomości, który musiał zatroszczyć 
się o znalezienie podmiotu uprawnione-
go do odbioru odpadów komunalnych 
i dalej, zawrzeć z nim odpowiednią umo-
wę.  Dopiero brak umowy uruchamiał 
po stronie gminy obowiązek zorgani-

zowania odbioru odpadów za opłatę, 
której wysokość była naliczana zgod-
nie z zasadami określonymi w Ustawie.     
Ustawa przewidywała także możliwość 
przejęcia przez gminę obowiązku zago-
spodarowania odpadów, ale tylko na 
podstawie akceptacji mieszkańców wy-
rażonej w przeprowadzonym uprzednio 
referendum gminnym.  Takie rozwiąza-
nie w zasadzie w praktyce nie funkcjo-
nowało. Niewywiązanie się przez wła-
ściciela nieruchomości z obowiązku 
właściwego pozbycia się odpadów ko-
munalnych mogło być karane grzywną.

Jednocześnie dotychczasowy mo-
del zakładał, że na terenie każdej gminy 
prowadzą działalność podmioty upraw-
nione do zbierania odpadów komunal-
nych z danego terytorium, przy czym 
Ustawa, w zasadzie poza obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia i zapewnienia od-
powiedniego zaplecza technicznego, 
nie wprowadzała żadnych innych wy-

mogów (ograniczeń), aby dany pod-
miot mógł faktycznie wykonywać usłu-
gę odbioru odpadów od mieszkańców 
czy też podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie gminy 
(system bezprzetargowy, wielość pod-
miotów świadczących usługę odbioru 
odpadów na tym samym obszarze).  
Jak podają media, w samej Warszawie 
działa obecnie około 120 podmiotów 
z branży świadczącej usługi w zakresie 
odpadów komunalnych.  W umowach 
zawieranych przez właścicieli nierucho-
mości i odbierających odpady komunal-
ne określone były warunki wykonania 
usługi i sankcje za jej nieprawidłowe 
wykonanie.  W przypadku jakichkolwiek 
problemów z odbiorem odpadów, wła-
ściciel miał roszczenie do podmiotu od-
bierającego, wynikające w szczegól-
ności z zawartej przez strony umowy.  
Minusem systemu był fakt, że nie każdy 
z właścicieli przekazywał odpady pod-
miotom uprawnionym, nie tak rzadkie 
były także przypadki braku jakichkol-
wiek umów, gdzie w praktyce odpady 
lądowały w przysłowiowym lesie.   

Nowy model zakłada zwolnienie 
właściciela nieruchomości z obowiąz-
ku zawierania indywidualnych umów 
z odbiorcami odpadów komunalnych 
(umowy będą zawierane pomiędzy gmi-
ną a podmiotem odbierającym odpady, 
wyłonionym w drodze przetargu), ale 
jednocześnie faktycznie pozostawia na-
dal aktualny obowiązek właściciela nie-
ruchomości właściwego ich zagospo-
darowania.  Zgodnie z Nowelizacją, do 
obowiązków właściciela nieruchomości 
należy bowiem nadal w szczególno-
ści: (a) zbieranie powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie utrzymywania czysto-
ści i porządku obowiązującym na te-
renie danej gminy oraz (b) pozbywanie 
się zebranych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i przepi-
sami odrębnymi.  Nadal także sankcją 
za nie wykonanie powyższych obowiąz-
ków będzie kara grzywny.  Jednocze-
śnie jednak, w związku z tym, że wła-
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ściciel nieruchomości będzie zwolniony 
z obowiązku zawierania umów na od-
biór odpadów komunalnych z wybra-
nym przez siebie podmiotem, będzie on 
zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy 
tzw. opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za wykonanie takiej 
usługi przez podmiot wybrany w drodze 
przetargu przez gminę.  Konsekwent-
nie, sam odpad będzie przekazywany 
podmiotowi wskazanemu przez gmi-
nę. Nie jest więc do końca uprawniona 
głoszona często teza, o tym, że to da-
na gmina jest „właścicielem” odpadów 
wytworzonych na terenie takiej gminy.  
Można jedynie mówić o tym, że gmi-
na, poprzez prawo władczej ingerencji 
w sposób zagospodarowania odpadu 
komunalnego (wybór podmiotu, które-
mu właściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany odpad przekazać), w pew-
nym sensie „przejmuje władztwo” nad 
wytworzonym odpadem komunalnym, 
lub dokładniej, w zamian za określoną 
opłatę „przejmuje obowiązek” właści-
ciela nieruchomości w zakresie prawi-
dłowego zagospodarowania odpadu    

Wprowadzony model ma na celu 
przede wszystkim usprawnienie mo-

delu gospodarowania 
odpadami komunal-
nymi, w tym w szcze-
gólności promowanie 
selektywnego zbiera-
nia, zmniejszenie ilo-
ści odpadów komu-
nalnych kierowanych 
na składowisko, czy 
też całkowite wy-
eliminowanie niele-
galnych składowisk 
odpadów.  Cele są 
pożądane, ale nowy 
model stwarza kilka 
istotnych problemów 
prawnych, z którymi 
będzie musiała pora-
dzić sobie praktyka.  
Warto zwrócić uwagę 
na kilka z nich.

I tak chyba słusz-
nie podnoszone są 
głosy o potencjal-

nym ryzyku braku możliwości wyegze-
kwowania przez właścicieli nierucho-
mości prawidłowego wykonania usługi 
przez podmiot wybrany przez gminę.  
Dotychczas oddający i przekazujący 
odpad byli związani umową, która re-
gulowała wzajemne obowiązki stron, 
sposób ich wykonania i ewentualnie 
- wyegzekwowania.  W nowym sys-
temie takiego powiązania nie będzie.  
W świetle Ustawy, sposób wykonania 
usługi będzie określany przez gminę, 
pośrednio także w regulaminie utrzy-
mania porządku i czystości w gminie 
(zgodnie z Ustawą, regulamin powinien 
określić w szczególności częstotliwość 
i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych).  Konsekwentnie więc, 
wymuszenie prawidłowego wykonania 
usługi będzie w zasadzie spoczywało 
na gminie.  Jednak z punktu widzenia 
właściciela nieruchomości, który nie ma 
w zasadzie prawnego instrumentu bez-
pośredniej ingerencji w sposób wyko-
nania usługi, a jednocześnie może zo-
stać ukarany za niewłaściwe pozbycie 
się odpadów – takie rozwiązanie sys-
temowe może okazać się mało satys-
fakcjonujące.

Podobnie zresztą, trudny w praktyce 
do wyegzekwowania przez właściciela 
nieruchomości może okazać się prze-
pis, zgodnie z którym, w przypadku, gdy 
gmina nie realizuje obowiązku odbiera-
nia odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do przekazania 
odpadów komunalnych, na koszt gminy, 
podmiotowi odbierającemu odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości 
wpisanemu do rejestru działalności re-
gulowanej. Z prawnego punktu widze-
nia od razu nasuwa się pytanie: przy 
pomocy jakich instrumentów prawnych 
będzie można wyegzekwować zapis „na 
koszt gminy”?.  Nowelizacja nie przewi-
duje żadnych rozwiązań w tym zakresie.

Dalej, Ustawa przewiduje dwa po-
tencjalne rozwiązania (modele) w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych, róż-
ne w zależności od tego, od kogo takie 
odpady są odbierane, tj. (i) od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy, czy też (ii) od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (czyli w zasadzie odbiór od-
padów komunalnych od podmiotów 
prowadzących działalność gospodar-
czą). W przypadku pierwszej grupy, 
gminy są zobowiązane, mocą Ustawy, 
do zorganizowania systemu odbierania 
odpadów komunalnych.  W przypadku 
drugim, gmina może taki obowiązek na-
łożyć na siebie sama, w drodze uchwa-
ły rady gminy stanowiącej akt prawa 
miejscowego.  Konsekwentnie, zgodnie 
z Ustawą, mieszkańcy gminy zostają 
objęci systemem opłat za gospodaro-
wanie odpadami obligatoryjnie, a pod-
mioty gospodarcze tylko wtedy, gdy tak 
zdecyduje gmina, na której prowadzona 
jest działalność gospodarcza.  Na dzień 
dzisiejszy trudno ocenić, który model 
będzie mniej kosztowny i tym samym 
bardziej korzystny dla podmiotów.  Co 
jednak w przypadkach osób fi zycznych 
wykonujących działalność gospodar-
czą w miejscu swojego zamieszkania?  
W praktyce może okazać się, że koszt 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych, jaki będzie ponosił taki podmiot 
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w związku z prowadzoną działalnością, 
jest dużo niższy od kosztu zagospo-
darowania odpadu komunalnego, jaki 
ponieść musi podmiot, który prowadzi 
działalność gospodarczą na nierucho-
mości, na której nie zamieszkują miesz-
kańcy tylko i wyłącznie dlatego, że ten 
pierwszy wykonuje swoją działalność 
w miejscu swojego zamieszkania.  Po-
wstaje pytanie, czy jest to zamierzony 
zabieg ustawodawcy.  

Warto wreszcie zasygnalizować, że 
zgodnie z Nowelizacją, podmiotami zo-
bowiązanym do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi są tzw. właściciele nieruchomo-
ści.  Zgodnie z Ustawą, przez właści-
ciela nieruchomości rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomo-
ścią.  I dalej, zgodnie z Nowelizacją, 
w sprawach dotyczących opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa.  
Zgodnie z tą ostatnią regulacją, co do 
zasady odpowiedzialność za zobowią-
zania podatkowe jest solidarna.  Po-
wstaje więc kolejne pytanie jaki będzie 
faktyczny krąg podmiotów zobowią-
zanych do zapłaty zaległości z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku, gdy dany 
podmiot zamieszkujący (lub przebywa-
jący na) danej nieruchomości nie uiści 
opłaty w wymaganym terminie. 

Jeszcze do końca czerwca 2013 
roku może funkcjonować obok siebie 
system opłat i system odbioru od miesz-
kańców nieruchomości odpadów komu-
nalnych w oparciu o zawarte na pod-
stawie dotychczasowych przepisów 
umowy na odbiór odpadów.  To okres, 
w jakim będą tworzone praktyczne ra-
my funkcjonowania nowego systemu.  
Należy sobie życzyć, aby jego faktycz-
ne wdrożenie było jak najbardziej bez-
problemowe, bo kwestia zagospodaro-
wania odpadów komunalnych dotyczy 
nas wszystkich. 
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dr inż. Henryk Karcz, mgr inż. Michał Grabowicz, ZBUS-TKW Combustion Głowno, mgr inż. Marcin Kantorek, 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Zakład Kotłów i Turbin, dr inż. Piotr Dziugan, 

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki, 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Warszawa

Odpady stałe stanowią obecnie największe źródło energii odnawialnej 
w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania odpadów w instalacjach 

energetycznych realizowane są poprzez ich spalanie (jako paliwa 
podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym. 
W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie odpadów 
(brykiety, pelety, itp.). Problem energetycznego wykorzystania odpadów 
jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających 
z Traktatu Akcesyjnego, a także ustawy o odpadach, dotyczących redukcji 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
I KINETYCZNE 
składników morfologicznych odpadów 
decydujących o wyborze technologii termicznej 
utylizacji
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Dotychczas spotykane utrudnienia, 
ograniczenia i zdarzające się awa-

rie instalacji prowadzące do zrzutu za-
nieczyszczonych spalin lub wytworzo-
nych popiołów zawierających znaczne 
ilości niedopału, które tworzą nowy od-
pad, przeznaczony do dalszej utylizacji, 
spowodowały obawy ekologów i prote-
sty ludności przeciwko termicznej utyli-
zacji, która przy zastosowaniu popraw-
nej technologii spalania jest praktycznie 
jedyną technologią „zielonej” utylizacji 
odpadów pozwalającą uzyskać mini-
malną emisję substancji szkodliwych 
do otoczenia i maksymalną sprawność 
termiczną energetycznego recyklingu 
odpadów, które zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami unijnymi i krajowymi 
w 43% są biodegradowalne i stanowią 
biomasę zaliczaną do odnawialnych 
źródeł energii (OZE).

Funkcjonowanie elektrociepłowni 
opalanej biomasą pochodzącą z (OZE) 
oraz formowanymi alternatywnymi pa-
liwami energetycznymi (FAPE) pocho-
dzącymi z odpadów, uwarunkowane 
jest lokalnymi możliwościami i potrze-
bami w zakresie przesyłania i wykorzy-
stania wyprodukowanej energii. Najbar-
dziej sprawny termicznie i elastyczny 
eksploatacyjnie jest hybrydowy układ 
instalacji składającej się z turbozespo-
łu parowego i olejowego ORC pracu-
jącego w skojarzeniu. Pewne niedo-
magania związane z dotychczasowym 
unieszkodliwianiem odpadów, spowo-
dowały w ubiegłych latach zaintereso-
wanie alternatywnymi metodami odga-
zowania i zgazowania odpadów oraz 
ich kombinacjami.

Z technologicznego punktu widze-
nia stosowane dotychczas instalacje 
do termicznej utylizacji odpadów wyko-
rzystujące techniki spalania na ruszcie 
nie dawały praktycznie żadnych moż-
liwości 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 nie-
możliwe jest spalanie osadów ścieko-
wych oraz substancji mazistych, pulp 
i ciał stałych o wilgotności wyższej od 
50%. Powyższe utrudnienia i ograni-
czenia oraz zdarzające się zrzuty zanie-
czyszczonych spalin lub popiołów za-
wierających znaczne ilości pierwiastka 
C, które tworzą nowy odpad koniecz-
ny do dalszej utylizacji spowodowały 
powstanie „weta” ludności w stosun-
ku do utylizacji odpadów komunalnych 
poprzez spalanie.

Dotychczas powszechnie stosowa-
ne kotły z rusztem wędrownym, schod-
kowym, wirowym lub wibracyjnym do 
termicznej utylizacji odpadów posia-
dają wiele niedogodności eksploata-
cyjnych pod względem niezawodności 
pracy - dużą awaryjność oraz jakość 
spalania i selektywność spalanych od-
padów. Kotły te charakteryzują się du-
żym niedopałem w postaci karbonizatu 
w żużlu oraz w lotnym koksiku. Ogra-
niczenie emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery metodami „pierwotnymi” 
w procesie spalania jest również nie-
możliwe do zrealizowania. Z uwagi na 
wysoką zawartość NOx, SOx i par me-
tali ciężkich w spalinach opuszczają-
cych komorę spalania kotła, koniecz-
nym jest stosowanie drogich metod 
oczyszczania spalin z emitowanych 
szkodliwych substancji, metodami 
„wtórnymi”.1-2)

Występujące niekiedy w różnych 
częściach świata kataklizmy ekologicz-
ne, spowodowały znaczną nieufność 
ludności w stosunku do radykalnych 
metod likwidacji wszelkiego rodzaju 
odpadów, a w szczególności do odpa-
dów organicznych, które zawsze niosą 
za sobą przykry zapach. 

Niektóre pomysły ekologiczne „są 
zupełnie bezużyteczne”. Na rzeko-
mej ochronie robi się potworne pie-
niądze. Rzecz jasna naszym kosztem. 
Za wszystkie chore „ekologiczne” po-
mysły ostateczny rachunek jest wy-
stawiony nam, szarym obywatelom. 

Rozważmy np. farmy wiatrowe. Prąd 
przez nie produkowany jest droższy niż 
z tradycyjnych elektrowni. Przesłanka, 
że energia z wiatraków jest dla nas do-
brodziejstwem ekologicznym i ekono-
micznym nie jest do końca prawdziwa. 
Jak podają niektóre publikacje ukazu-
jące się w „starych” państwach unij-
nych, prawdopodobnie do wytworzenia 
kompletnego wiatraka, jego transpor-
tu, a po wyeksploatowaniu do utylizacji 
potrzeba tyle energii, że bilans zysków 
i strat może okazać się ujemny. Doda-
jąc „zapaskudzony” krajobraz, hałas 
i zakłócone szlaki wędrownego ptac-
twa można mieć bardzo poważne wąt-
pliwości co do „ekologicznego” wytwo-
rzenia energii w farmach wiatrowych. 
Podobnie „ekologiczne” współspalanie 
biomasy drzewnej z węglem w ener-
getycznych kotłach pyłowych nie do-
czekało się jak dotychczas uczciwego 
bilansu zysków i strat dla (naturalnego 
środowiska) ekosystemu.

Dotychczas realizowana termicz-
na utylizacja odpadów komunalnych 
przy wykorzystaniu kotłów energetycz-
nych z różnego rodzaju rusztami jest 
technologią realizującą proces utyliza-
cji w sposób niedoskonały, termicznie 
i ekologicznie. W każdej bowiem sy-
tuacji powstaje stały odpad w postaci 
dennego i lotnego popiołu, który za-
wiera nawet do 20% niedopału w po-
staci karbonizatu zawierającego prawie 
w 100% pierwiastek C. W technologii 
spalania odpadów na ruszcie wytwarza 
się więc odpad, który oprócz niespalo-
nego koksiku zawiera skondensowa-
ne pary metali ciężkich. Stały produkt 
procesu spalania odpadów, jakim jest 
żużel i popiół, musi więc być w dalszym 
ciągu składowany lub być poddany dal-
szemu procesowi utylizacji jako odpad.

Wyniki badań fi zykochemicznych 
i kinetycznych podstawowych struk-
tur morfologicznych odpadów komu-
nalnych, pozwoliły poznać mechanizm 
procesu spalania mieszaniny odpadów 
w warunkach kotłów rusztowych oraz 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. W sprawie wymagów dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 z 2002 r., 
poz. 339 plus zmiana Dz. U. z 2004 r. poz. 2

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 9 (Dz.U. nr 260 z 2005 r. poz. 2181).
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wyjaśnić proces powstawania niedopału 
w żużlu i popiele oraz podać przyczy-
ny niskiej sprawności termicznej kotłów 
rusztowych - obojętnie przy jakim rodza-
ju rusztu - na poziomie 50-60%.

Wykonane oznaczenia parametrów 
fi zycznych i chemicznych, 17-stu pod-
stawowych struktur morfologicznych 
odpadów oraz produktów termiczne-
go ich rozkładu, pozwoliły opracować 
technologię, w której w ciągły sposób 
z możliwie wysoką sprawnością termo-
dynamiczną, przebiega proces termicz-
nej przemiany substancji odpadów przy 
prawie zerowej emisji substancji szko-
dliwych do otoczenia, znacznie niższej 
od dopuszczalnych norm.

Zamieszczona dokumentacja zdję-
ciowa żużli i popiołów uzyskanych 
w warunkach technologii rusztowej 
i technologii typu „K” oraz uzyskane wy-
niki oznaczeń emisji substancji szkodli-
wych do otoczenia w pełni potwierdza-
ją założenia technologiczne, według 
których proces termicznego rozkładu 
substancji palnych (organicznych i nie-
organicznych) przebiega oddzielnie od 
procesu spalania (w kontrolowanej at-
mosferze) gazów pirolitycznych i kar-
bonizatu.

Technologia typu „K” pozwala 
w sposób całkowity i zupełny termicz-
nie utylizować praktycznie wszystkie 
rodzaje odpadów niezależnie od za-
wartości substancji balastowych (wilgo-
ci i substancji mineralnych) przy ilości 
paliwa wspomagającego limitowanego 
głównie przez zawartość wilgoci. Utyli-
zowane odpady mogą mieć fi zyczną for-
mę rozdrobnionego ciała stałego, mułu 
lub gęstej mazi.

Bardzo istotne znaczenie ekono-
miczne, z punktu widzenia produkcji 
energii w elektrociepłowni opalanej 
FAPE (Formowane Alternatywne Pali-
wa Energetyczne) zaliczanej do OZE 
jest założenie, że udział odpadów ko-
munalnych ulegających biodegrada-
cji wynosi około 43% wszystkich od-
padów. Wynika stąd prosty wniosek, 
że około 40% wyprodukowanej energii 
w EC opalanej FAPE zaliczane będzie 
do energii „zielonej”.

Skład morfologiczny odpadów ko-
munalnych jest w dużej mierze uzależ-
niony od regionu kraju oraz od rodza-
ju aglomeracji. Odpady pochodzące 
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 
części kraju, morfologicznie znacznie 
różnią się od odpadów pochodzących 
z obszarów wiejskich, czy małomia-
steczkowych.

Zaprojektowanie procesu techno-
logicznego termicznej konwersji odpa-
dów wymaga gruntowego poznania ich 
własności fi zykochemicznych i kinetycz-
nych. Informacje dotyczące składu ele-
mentarnego, kaloryczności, zdolności 
do suszenia, odgazowania oraz procesu 
spalania są niezbędne dla zaprojekto-
wania poszczególnych elementów in-
stalacji, w której realizowany jest proces 
optymalnego termicznie i bezpiecznego 
ekologicznie energetycznego recyklin-
gu odpadów.

Analiza dotychczas przeprowadzo-
nych wyników oznaczeń własności fi -
zykochemicznych badanych substan-
cji wykazała znaczne różnice zarówno 
co do zawartości wilgoci (W), popiołu 
(A), jak i wartości opałowej (Qr

i) pró-
bek pochodzących z różnych składni-
ków morfologicznych odpadów. Rozrzut 
określonych parametrów wskazuje na 
konieczność dość ścisłego określenia 
składnika morfologicznego odpadu, któ-
ry będzie poddany procesowi termicz-
nej utylizacji.

Z energetycznego punktu widzenia 
projektowanie instalacji do spalania od-
padów komunalnych musi opierać się 
na bardzo wiarygodnych informacjach 
dotyczących zawartości wilgoci, popio-
łu, kaloryczności, składu elementarne-
go substancji organicznej i nieorganicz-
nej, stopnia konwersji w gaz pirolityczny 
w trakcie odgazowania, własności fi -
zycznych popiołu w wysokich tempera-
turach, właściwości kinetycznych gazów 
pirolitycznych i właściwości fi zykoche-
micznych karbonizatów. 

Parametry te muszą być konieczne 
określone dla wybranych odpadów, dla 
których będzie konstruowana instalacja 
kotłowa. Nie można w żadnym przy-
padku przez „per analogie” przenosić 

oznaczeń i wyników badań dotyczących 
konwencjonalnych paliw stałych na pa-
liwa pochodzące z odpadów. 

Występują jednak pewne utrudnie-
nia technologiczne, które muszą być 
uwzględnione przy projektowaniu in-
stalacji do energetycznego recyklingu 
odpadów. Utrudnienia te wynikają z wła-
sności fi zykochemicznych substancji 
organicznej, a szczególnie z jej części 
mineralnej. Bardzo ważnym problemem 
występującym przy spalaniu odpadów 
w kotłach energetycznych, są pierwiast-
ki grupy metali alkalicznych, takich jak: 
wapń i magnez, grupy azotowców: fos-
for i azot, grupy chlorowców: chlor, gru-
py litowców: sód i potas.

Różnorodność przebiegających zja-
wisk podczas spalania poszczególnych 
struktur morfologicznych oraz ich prze-
sunięcia czasowe powodują nakładanie 
się niekorzystnych zjawisk, które pro-
wadzą do powstania straty niecałko-
witego spalania w żużlu oraz wzrostu 
straty kominowej, spowodowanej nie-
kontrolowanym przepływem „fałszywe-
go” powietrza przez te fragmenty rusztu, 
w których nastąpiło wcześniejsze wy-
palenie najbardziej reakcyjnych odmian 
morfologicznych odpadów.

W wyniku takiej dezorganizacji pro-
cesu spalania na ruszcie, znacznie ro-
śnie strata kominowa, ponieważ rośnie 
ilość podawanego powietrza pod ruszt 
w celu dopalenia niespalonych części 
karbonizatu. 

Część karbonizatu pochodząca 
z frakcji o najmniejszej reakcyjności 
w ogóle nie zdąży się spalić na rusz-
cie, powodując stratę niecałkowitego 
spalania w żużlu. W tym przypadku stra-
ta niecałkowitego spalania pochodzi 
głównie z tych struktur morfologicznych 
odpadów, które charakteryzują się naj-
niższą reakcyjnością i najdłuższym cza-
sem spalania. 

W zależności od składu morfolo-
gicznego, strata ta może być na tyle 
znaczna że obniży sprawność termicz-
ną układu kotłowego o kilka procent. 
Strata ta stwarza kłopot w postaci żuż-
la, który staje się odpadem koniecznym 
do składowania lub do dalszej utylizacji, 
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ponieważ będzie zawierał znacznie po-
wyżej 5% części palnych.

Ważnym parametrem spalonego 
na ruszcie paliwa jest jego granulacja. 
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziarna) 
mogą nie ulec całkowitemu wypaleniu, 
natomiast zbyt małe (podziarna) ulegają 
przesypowi przez ruszt tworząc niedo-
pał w żużlu, stanowiąc stratę niecałko-
witego spalania w żużlu (S

nż).
Nakładanie się procesów termicz-

nych przebiegających w fazie gazowej 
i w fazie stałej, powoduje powstanie 
niekorzystnych zjawisk, prowadzących 
do powstania z jednej strony strat w po-
staci niecałkowitego spalania fazy sta-
łej - karbonizatu, a z drugiej strony po-
wstania niekorzystnych z ekologicznego 
punktu widzenia, związków gazowych 
w postaci tlenków azotu (NOx), tlenków 
siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl). 
Zjawisk tych, spalając odpady w kotłach 
rusztowych nie da się uniknąć, ponie-
waż są to charakterystyczne własności 
technologiczne dla tego typu układów 
reakcyjnych. 

Rozwiązaniem problemu jest układ 
ciągłego procesu termicznego, rozdzie-
lonego jednocześnie w czasie i w prze-
strzeni. Układ taki powstaje wówczas, 
gdy proces suszenia i odgazowania po-
wstaje w przestrzeni o atmosferze re-
dukcyjnej, w której temperatura jest niż-
sza od temperatury spiekania popiołu 
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy 
pirolityczne odprowadzone są do prze-
strzeni komory spalania przy kontrolo-
wanej atmosferze reakcyjnej w określo-
nym reżimie temperaturowym, tak aby 
ilość powstałych NOx termicznych była 
minimalna. W strefi e suszenia i pirolizy 
powinna być również dokonana reduk-
cja siarki i chloru zawartych w odpadach 
przy pomocy dodatkowo wprowadzo-
nych związków wapnia (CaCO3).

Powstały w trakcie odgazowania 
popiół i karbonizat powinien bezpośred-
nio podany być do tej części komory 
spalania, w której oddzielnie od gazów 
pirolitycznych, w ściśle określonej tem-
peraturze przestrzeni reakcyjnej - po-
niżej temperatury spiekania (ts) popiołu 
- zostanie całkowicie spalony.

Układ technologiczny gdzie proces 
termicznej utylizacji jest ciągły i przebie-
ga przy ściśle określonych parametrach 
termodynamicznych i w określonej at-
mosferze gazowej w poszczególnych 
fazach procesu termicznej przemiany 
daje możliwość całkowitego, zupeł-
nego i w pełni ekologicznego proce-
su spalania.

Układ taki zapewnia osiągnięcie 
maksymalnej sprawności termicznej 
oraz optymalnego bezpieczeństwa eko-
logicznego.

  Własności 
fi zykochemiczne 
wybranych odmian 
morfologicznych 
odpadów

Skład morfologiczny odpadów ko-
munalnych jest w dużej mierze uzależ-
niony od regionu kraju oraz od rodza-
ju aglomeracji. Odpady pochodzące 
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 
części kraju, morfologicznie znacznie 
różnią się od odpadów pochodzących 
z obszarów wiejskich, czy małomia-
steczkowych. Niezależnie od tych czyn-
ników można jednak z całą pewnością 
przyjąć że głównymi składnikami mor-
fologicznymi odpadów niezależnie od 
ich udziału masowego są następujące 
substancje organiczne i nieorganiczne:

1. Odpady ceramiczne,
2. Odpady szklane,
3. Odpady metalowe,
4. Odpady drewna budowlanego,
5. Odpady makulatury papierowej,
6. Odpady makulatury kartonowej,
7. Odpady tworzyw sztucznych,
8. Odpady PCV,
9. Odpady tekstylne,
10. Odpady skórzane,
11. Odpady gumowe,
12. Odpady organiczne pochodzenia 

roślinnego,
13. Odpady organiczne mięsne,
14. Odpady organiczne kostne,
15. Brykiety z drewna mieszanego,
16. Pelety z drewna mieszanego,
17. Osady ściekowe.

Odpady 1÷3 zawierające ceramicz-
ne odpady budowlane, szkło oraz me-
tale żelazne i metale kolorowe są odpa-
dami niepalnymi i powinny być usunięte 
z ogólnej masy odpadów w procesie 
sortowania ręcznego i sortowania me-
chanicznego przed procesem termicz-
nej utylizacji.

Dodatkowym rozwiązaniem proble-
mu powinno być rozdrobnienie odpa-
dów do takich rozmiarów, aby mogło 
nastąpić ich zagęszczenie. Sprasowa-
na postać odpadów jest najbardziej 
ekonomicznym i ekologicznym rozwią-
zaniem logistycznym dostarczania od-
padów ze składowiska do instalacji ter-
micznej utylizacji.

Powstałe w wyniku procesu roz-
drobnienia i prasowania formowane 
alternatywne paliwo energetyczne 
(FAPE) posiada w zależności od ro-
dzaju substancji i stopnia sprasowa-
nia, gęstość nasypową (Dr

n) w grani-
cach 400÷600 kg/m3 oraz wilgotność 
w granicach (Wr) 5-15%, co w przypad-
ku gęstości jest dwukrotnie większe 
w stosunku do odpadów luźno ułożo-
nych, a w przypadku wilgoci jest 3-4 
krotnie mniejsze od wilgoci materiału 
surowego.

W takim przypadku, transport 
FAPE z wysypiska odpadów do insta-
lacji nie stanowi żadnego problemu lo-
gistycznego i ekologicznego. Nie sta-
nowi również żadnego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i nie jest żadną 
uciążliwością dla otoczenia ludzkiego 
wzdłuż trasy dowozu FAPE z wysy-
piska usytuowanego poza siedziba-
mi ludzkimi do instalacji usytuowanej 
w ludzkim środowisku mieszkalnym. 

Przykładowa instalacja, która bę-
dzie utylizować rocznie około 200 000t 
odpadów co odpowiada godzinnemu 
zużyciu około 25t/h, wymaga obsługi 
jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu 
1h będą zwiększać ruch samochodowy 
w danym rejonie ulicznym. Przy takiej 
technologii przygotowania odpadów 
do spalania i odpowiedniej technologii 
termicznego ich przekształcania, uciąż-
liwość dla otoczenia spowodowana ich 
transportem jest całkowicie pomijalna.
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Odpadem który może być utylizo-
wany w instalacji są również osady ście-
kowe. Osady ściekowe powinny być 
przed dostarczeniem do instalacji pod-
dane procesowi naturalnego odsącze-
nia na lagunach w oczyszczalni ścieków 
lub powinny być odwodnione mecha-
nicznie w wirówkach lub prasach.

Częściowo pozbawiony wody osad 
ściekowy może być poddany proceso-
wi termicznej utylizacji samodzielnie lub 
może być spalony w dowolnych propor-
cjach masowych łącznie z FAPE pocho-
dzącym z odpadów lub współspalony 
łącznie z biomasą.

Własności fi zykochemiczne pod-
stawowych składników morfologicz-
nych odpadów komunalnych podane 
zostały w tabeli 1. W celach porów-
nawczych podano również własności 
fi zykochemiczne biomasy pochodzą-
cej z drewna oraz osadów ściekowych 
pochodzących z oczyszczalni ścieków 
„GOS” Łódź.

Parametrami substancji palnej któ-
re w decydujący sposób wpływają na 
proces zapłonu jest zawartość wilgoci 
i zawartość popiołu.

Substancja mineralna może bowiem 
wchodzić w chemiczny skład substancji 

organicznej lub może tworzyć odręb-
ne struktury połączone fi zycznie z sub-
stancją organiczną lub może otaczać je. 
Wpływ i oddziaływanie substancji mine-
ralnej objawia się w różny, często nie-
przewidywalny sposób zarówno w fazie 
suszenia, w fazie wyjścia części lotnych, 
jak i w fazie spalania karbonizatu. 

Pomijając różne częste odstępstwa, 
można generalnie stwierdzić, że wzrost 
zawartości wilgoci i substancji mine-
ralnej, zawsze prowadzi do wzrostu 
czasu zapłonu substancji palnej. Roz-
patrując zawartość wilgoci (Wr) i po-
piołu (Ar) w przedstawionych w tabeli 
1 składnikach morfologicznych odpa-
dów, należy zaznaczyć bardzo duży 
rozrzut szczególnie zawartości wilgo-
ci (Wr). W dostarczonej próbce odpa-
dów, zawartość wilgoci poszczególnych 
składników morfologicznych waha się 
od 0,68% do 28,45%. 

Zawartość wilgoci roboczej (Wr) jest 
ściśle uzależniona od strukturalnej bu-
dowy fi zycznej danej substancji. Wilgoć 
robocza (Wr), a szczególnie wilgoć prze-
mijająca (Wp) jest bowiem ściśle związa-
na z wilgotnością analityczną (Wa), któ-
ra jest fi zyczną cechą danej substancji. 
Wilgotność osadów ściekowych w sta-

nie dostarczonym (roboczym), przyto-
czona jako punkt odniesienia jest bar-
dzo wysoko i sięga 78,12%, natomiast 
wilgotność brykietów i peletów pocho-
dzących z drewna, które w stanie luź-
nym posiada wilgotność (Wr) około 
40÷60%, po sprasowaniu posiada wil-
gotność rzędu 9,62÷11,84%. 

Składnikiem paliwa, który decydu-
je o czasie całkowitego wypalania da-
nej substancji jest karbonizat (Kr), który 
pozostaje po odgazowaniu danej sub-
stancji. Ilość karbonizatu pozostałego 
po odgazowaniu oraz jego struktura fi -
zykochemiczna (skład chemiczny i spo-
sób ułożenia siatek krystalicznych wę-
gla) decyduje o szybkości wypalania 
się danego składnika morfologicznego 
odpadów. Czas wypalania poszczegól-
nych struktur morfologicznych wpływa 
bowiem na strukturę złoża wypalonych 
odpadów (o ile są one wypalone w złożu 
np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa 
bowiem w zdecydowany sposób na po-
wstałą stratę kominową (Sk) oraz stratę 
niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).

Pozostałość karbonizatu (Kr) po 
procesie odgazowania jest więc bardzo 
ważną cechą fi zykochemiczną składni-
ków morfologicznych, które w bardzo 

Tab. 1. Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych

Lp. Rodzaj substancji A % Vr % Wr %
Qi KJ/

kg
Ar % Cr % Hr % Or % Nr % Sr %

Clr 
%

Kr % Mr % Vd Kd Cdk

1.
Odpady z drewna budow-

lanego
0,54 65,60 20,00 14460 0,40 40,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,0 79,6 82,00 17,06 96,48

2.
Odpady papierowe 

(makulatura)
19,27 59,88 23,20 9430 14,0 28,80 4,1 29,1 0,3 0,2 0,10 9,12 62 77,97 2,76 100,00

3. Odpady z kartonów 5,42 65,51 20,12 11190 9,14 34,67 4,1 31,7 0,2 0,1 0,23 5,23 70,74 88,26 6,55 100,00

4.
Odpady z tworzyw 

sztucznych
3,52 69,74 1,34 24960 3,48 60,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 70,69 25,79 94,68

5. Odpady z PCV 7,51 64,25 0,68 25480 7,26 38,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 64,83 27,86 78,37

6.
Odpady organiczne pocho-

dzenia roślinnego
7,00 57,39 28,45 11305 5,01 40,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 80,27 12,79 100,00

7. Odpady organiczne mięsne 7,50 55,61 35,72 18420 4,82 35,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 86,51 5,99 100,00

8. Odpady organiczne kostne 41,90 30,45 4,84 10760 40,16 31,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 32,00 26,10 56,42

9. Odpady tekstylne 3,80 69,05 16,28 20860 3,18 52,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 82,48 13,72 94,65

10. Odpady skórzane 2,95 41,42 23,48 22460 2,26 31,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 54,15 42,90 86,02

11. Odpady gumowe 13,64 35,07 5,94 24180 12,84 64,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 37,28 49,08 73,85

12. Brykiety z drewna 0,75 72,00 11,84 16570 0,66 42,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 81,90 17,35 100,00

13. Pelety z drewna 0,75 73,84 9,62 16810 0,68 43,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 81,70 17,55 100,00

14. Osady ściekowe 43,05 8,89 78,12 1724 9,42 6,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 40,63 16,31 94,25
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istotny sposób wpływają na sprawność 
termiczną oraz sprawność ekologiczną 
procesu termicznej utylizacji. Obniże-
nie sprawności termicznej wynika ze 
wzrostu straty kominowej (Sk) i straty 
niecałkowitego spalania (Sn), a pogor-
szenie sprawności ekologicznej wyni-
ka ze wzrostu zawartości koksiku (C) 
w żużlu i popiele.

  Własności kinetyczne 
procesu spalania 
odmian morfologicznych 
odpadów

Badania procesu spalania prób 
wyodrębnionych gatunków morfolo-
gicznych odpadów przeprowadzono 
w temperaturze 1000oC przy przepły-
wie powietrza przez warstwę spalanej 
substancji. Badania przeprowadzono 
dla prób o różnej masie w równoważ-
nych warunkach termodynamicznych.

W trakcie badań określono czas 
odparowania wilgoci i czas nagrzania 
próbki do momentu w którym wydzie-
lają się gazy pirolityczne w ilości nie-
zbędnej do utworzenia mieszanki pal-
nej zdolnej do zapłonu.

Najistotniejszym parametrem spa-
lonej substancji decydującej o jej cza-
sie zapłonu jest zawartość wilgoci. 
Czas zapłonu (z) ustalonej masy prób-
ki, rośnie proporcjonalnie ze wzrostem 
zawartości wilgoci (Wr) w próbie wej-
ściowej. W warunkach kotłów ruszto-
wych, przy stałym przesuwie rusztu, 
zapłon poszczególnych frakcji mor-
fologicznych będzie rozciągnięty na 
znaczną długość rusztu, nawet w sto-
sunku jak 1:20.

Najkrótszy czas wydzielania i spa-
lania gazów pirolitycznych charaktery-
styczny jest dla odpadów pochodzenia 
zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzie-
lają się w sposób wybuchowy, powo-
dujące eksplozję substancji mięsnej. 
W podobny sposób przebiega pro-
ces współspalana i spalania gazów 
pirolitycznych z peletów i brykietów 
pochodzących z tkanki roślinnej. Wy-
dzielające się gazy powodują wzrost 
ciśnienia wewnątrz peletu lub brykietu 

i ich rozpad na drobne elementy, które 
spalają się jako niezależne, niewielkie 
fragmenty.

Proces wydzielania i spalania ga-
zów pirolitycznych odpadów mięsnych 
- poza kostnymi - peletów, brykietów 
pochodzenia roślinnego oraz odpadów 
pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie 
krótszy od czasu spalania gazów piro-
litycznych pochodzących z odpadów 
gumowych, PCV i odpadów kostnych. 
Niezależnie od gatunku morfologiczne-
go odpadów, proces ich termicznego 
rozkładu jest gwałtowny i ma z reguły 
charakter wybuchowy - poza odpadami 
gumowymi, PCV i osadami ściekowy-
mi - połączony z eksplozyjnym mikro-
spalaniem. W zależności od zawarto-
ści wodoru w substancji organicznej 
w wytworzonym froncie spalania ga-
zów pirolitycznych temperatura osiąga 
poziom 1500-1600oC.

Najkrótszy czas spalania pozo-
stałości po odgazowaniu charaktery-
styczny jest dla peletów i brykietów 
pochodzenia roślinnego, makulatu-
ry, odpadów pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, odpadów tekstylnych 
i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuż-
szy czas wypalania karbonizatu, cha-
rakterystyczny jest dla odpadów po-
chodzących z drewna budowlanego 
oraz z tworzyw sztucznych.

Najdłuższy czas wypalania cha-
rakterystyczny jest dla karbonizatów 
pochodzących z odpadów PCV, gu-
my, kości i skóry. Czas ten jest prze-
ciętnie 5-6 krotnie dłuższy od czasów 
wypalania karbonizatów pochodzących 
z odpadów tkanki zwierzęcej i odpa-
dów roślinnych. Długi czas wypalania 
karbonizatów pochodzących z PCV 
i gumy jest spowodowany inhibicyj-
nym oddziaływaniem substancji mine-
ralnych utwardzających lub impregnu-
jących związki organiczne substancji 
wyjściowych odpadów. Wewnętrzne 
struktury chemiczne zawierające pier-
wiastki wchodzące w skład substancji 
mineralnej spowalniają proces wyjścia 
atomów C z łańcuchowych układów 
sieciowych i wejście w reakcje z czą-
steczką O2. Struktury te w znaczący 
sposób powodują wydłużenie czasu 
wypalania substancji karbonizatu po-
zostałego po fazie odgazowania.

Całkowity czas spalania (c) sub-
stancji badanych odpadów w zależ-
ności od ich masy przedstawia rys. 1. 
Najkrótszy całkowity czas wypalania 
substancji odpadów charakterystyczny 
jest dla peletów i brykietów pochodzą-
cych z substancji roślinnych.

Całkowity czas wypalania Formo-
wanych Alternatywnych Paliw Energe-
tycznych (FAPE) pochodzących z or-
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Rys. 1. Całkowity czas spalania w zależności od masy próbki
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ganicznych substancji roślinnych jest 
4-5 krotnie krótszy od czasu spalania 
odpadów pochodzących ze skóry, PCV 
i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw 
sztucznych i osady ściekowe spalają 
się około 1,5 raza dłużej od peletów 
i brykietów pochodzenia roślinnego.

Grupa odpadów pochodzących 
z makulatury, drewna budowlanego, 
odpadów tekstylnych, odpadów zwie-
rzęcych spala się 2-krotnie wolniej od 
peletów i brykietów pochodzenia ro-
ślinnego, lecz znacznie krócej od od-
padów pochodzących ze skóry, PCV 
i gumy. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku ustalonego rozdrobnie-
nia odpadów. 

W zakresie określonego rozdrob-
nienia, całkowity lecz inny czas wypa-
lania (c) identycznych masowo, lecz 
niekiedy różniących się geometrycz-
nie, różnych struktur morfologicznych 
odpadów powoduje dezorganizacje 
procesu spalania się warstwy wsadu 
na ruszcie - niezależnie od jego typu. 
Jednorodna początkowa warstwa pali-
wa na ruszcie, posiadająca jednakowy 
opór hydrauliczny dla przepływającego 
przez dane strefy powietrza, staje się 
z powodu różnych szybkości wypala-
nia poszczególnych gatunków morfolo-
gicznych, warstwą „dziurawą” o struk-
turze „sera szwajcarskiego”. 

Wypalone substancje odpadów 
stanowią wolne przestrzenie w war-
stwie paliwa na ruszcie, przez któ-

re przepływa swobodnie powietrze 
przeznaczone do spalania. Następu-
je ucieczka powietrza, które nie bie-
rze bezpośredniego udziału w utlenia-
niu pozostałych części niespalonego 
paliwa. Powietrze to bez specjalnych 
oporów hydraulicznych przepływa 
z nadmierną prędkością, powodując 
dodatkowe obniżenie temperatury nie-
przereagowanych karbonizatów, po-
wodując dalsze obniżenia szybkości 
spalania. Nierównomierna szybkość 
wypalania różnych gatunków morfo-
logicznych powoduje dezorganizacje 
struktury warstwy spalających się od-
padów na ruszcie, co obrazuje rycina 
przedstawiona na rys. 2.

W wyniku takiej dezorganizacji pro-
cesu spalania na ruszcie, znacznie ro-
śnie strata kominowa, ponieważ rośnie 
ilość podawanego powietrza pod ruszt 
w celu dopalenia niespalonych części 
karbonizatu. 

Część karbonizatu pochodząca 
z frakcji o najmniejszej reakcyjności 
w ogóle nie zdąży się spalić na rusz-
cie, powodując stratę niecałkowitego 
spalania w żużlu. W tym przypadku 
strata niecałkowitego spalania pocho-
dzi głównie z tych struktur morfologicz-
nych odpadów, które charakteryzują się 
najniższą reakcyjnością i najdłuższym 
czasem spalania. 

W zależności od składu morfolo-
gicznego strata ta może być na tyle 
znaczna, że obniży sprawność termicz-

ną układu kotłowego o kilka procent. 
Strata ta stwarza kłopot w postaci żuż-
la, który staje się odpadem koniecznym 
do składowania lub do dalszej utyliza-
cji, ponieważ będzie zawierał powyżej 
5% części palnych.

  Temperatury spalania 
gazów pirolitycznych 

Proces wydzielania i spalania ga-
zów pirolitycznych odpadów podawa-
nych do kotłów rusztowych odbywa się 
w przedniej części kotła pod przednim 
sklepieniem, gdzie następuje proces 
suszenia i odgazowania. Przestrzeń na 
ruszcie, w której odbywa się ten proces 
jest uzależniona od rodzaju odmiany 
morfologicznej odpadów, które charak-
teryzują się odmiennymi czasami su-
szenia i spalania wydzielanych gazów 
pirolitycznych. Różnice te dokładnie 
zostały opisane w rozdziale 3.

Przestrzeń na ruszcie, gdzie od-
bywa się proces spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z różnych 
odmian morfologicznych odpadów, jest 
dość znaczna i dla określonej prędko-
ści przesuwu rusztu może wynieść kil-
ka metrów. Na powyższej przestrzeni 
rusztu, podana mieszanina odpadów 
w czasie około 2 min. będzie gene-
rowała proces spalania gazów piroli-
tycznych. Z przedstawionej na rys. 3 
zależności określającej temperaturę 
spalania gazów pirolitycznych w zależ-
ności od czasu trwania procesu, wy-
nika, że w tym samym czasie i w tym 
samym miejscu na ruszcie będą się 
spalać gazy pirolityczne pochodzące 
z różnych odmian morfologicznych od-
padów posiadających substancję mi-
neralną o odmiennym składzie che-
micznym. 

W najkrótszym czasie w początko-
wej strefi e rusztu będą spalać się ga-
zy pirolityczne pochodzące z tworzyw 
sztucznych i odpadów kostnych. Na-
leży tu jednak zaznaczyć że tempe-
ratura spalania gazów pirolitycznych 
pochodzących z tworzyw sztucznych 
jest o około 200oC wyższa od tempe-
ratury spalania gazów pirolitycznych 

Rys. 2. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów

niespalone 
elementy odpadu

strefa odgazowania i spalania 
gazów pirolitycznych strefa spalania karbonizalustrefa suszenia
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pochodzących z odgazowania ko-
ści. Temperatura spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z tworzyw 
sztucznych wynosi około 1600oC, a po-
chodzących z odpadów kostnych wy-
nosi około 1400oC. Następna, dalsza, 
prawie wyodrębniona przestrzeń na 
ruszcie jest przyporządkowana strefi e 
spalania gazów pirolitycznych pocho-
dzących z odpadów gumowych, od-
padów PCV, peletów i drewna odpado-
wego. Najniższą temperaturę spalania 
rzędu 1410oC osiągają gazy pocho-
dzące z gumy. Temperatura spalania 
gazów pirolitycznych pochodzących 
z PCV wynosi około 1480oC, a drewna 
około 1550oC.

Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą, 
w której spalają się gazy pirolityczne po-
chodzące z odpadów tekstylnych, ma-
kulatury, drewna budowlanego i osadów 
ściekowych. Temperatura spalania ga-
zów pirolitycznych osadów ściekowych 
wynosi około 1390oC, makulatury oko-
ło 1430oC, odpadów roślinnych oko-
ło 1450oC, tekstylnych około 1480oC, 
drewna budowlanego około 1520oC, 
a odpadów mięsnych około 1560oC.

Proces spalania gazów pirolitycz-
nych pochodzących z różnych odmian 
morfologicznych spalających się w da-
nej strefi e rusztu jest jednorodnym pro-
cesem przebiegającym w mieszaninie 
gazów pirolitycznych pochodzących 
z całej grupy odpadów znajdujących 
się w danej przestrzeni rusztu.

Uzyskane wyniki badań pozwalają 
stwierdzić że podczas procesu spala-
nia odpadów komunalnych w kotłach 
rusztowych, na ruszcie występują wy-
raźne trzy strefy spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z wyod-
rębnionych odmian morfologicznych 
odpadów. Strefy te są wyraźnie zazna-
czone, przesunięte w czasie i w prze-
strzeni. Nie jest to jednak podział 
sztywny, gdyż jest on ściśle uzależ-
niony od zawartości wilgoci (Wr) oraz 
stopnia rozdrobnienia geometrycznego 
i masowego. Przedstawione na rys. 3 
zależności, pokazują jakie mogą wystą-
pić temperatury w danej strefi e rusz-
tu i jakie konsekwencje mogą powo-
dować w pozostałej części substancji 
organicznej i nieorganicznej odpadów. 
Z przedstawionej na rys. 3 zależności 
wyraźnie widać, że równoczesne prze-
miany termiczne substancji dwóch lub 
większej ilości odmian morfologicznych 
odpadów o odmiennych charakterysty-
kach fi zykochemicznych i kinetycznych 
mogą powodować trudne do przewi-
dzenia skutki, przeważnie o charakte-
rze negatywnym.

Negatywnym skutkiem takiego 
procesu spalania odpadów komunal-
nych na ruszcie jest zatapianie sub-
stancji palnej odpadów przez stopioną 
substancję mineralną popiołu. Rys. 1 
i 3 pokazuje, że przemianę termicz-
ną na ruszcie przechodzi jednocze-
śnie odpad gumowy i odpad kostny. 

Temperatura spalania gazów piroli-
tycznych w tej strefi e rusztu wynosi 
odpowiednio około 1430oC i 1590oC 
i jest znacznie większa od temperatury 
mięknienia (tm) i temperatury płynięcia
(tp = 900oC) popiołu pochodzącego 
z odpadów kostnych, co przedstawia 
tabela 2. W tym samym czasie powsta-
je karbonizat po odgazowaniu odpa-
dów gumowych, którego czas wypala-
nia (k) jest znacznie dłuższy od czasu 
spalania gazów pirolitycznych. Jeżeli 
ziarno karbonizatu pochodzące z gumy 
znajdzie się w pobliżu płynnej fazy po-
piołu pochodzącego z kości, wówczas 
zostanie zatopione wewnątrz powłoki 
żużla. Proces spalania zostaje przerwa-
ny i powstaje niedopał w postaci kar-
bonizatu składającego się w znacznej 
mierze z pierwiastka C. 

Zjawisko to obrazują zdjęcia przed-
stawione na rys. 4 i 5. Zdjęcia przed-
stawiają fragment żużla otrzymanego 
ze spalania mieszaniny odpadów ko-
munalnych w kotle rusztowym spalarni 
na „Targówku” w Warszawie. Przedsta-
wiony obraz pokazuje typowy przykład 
historii spalania mieszaniny odpadów 
komunalnych na ruszcie. Analiza koloru 
warstw poszczególnych aglomeratów 
żużlowych pozwala dokładnie prześle-
dzić historię przebiegu procesu spa-
lania. Zatopiony wewnątrz karbonizat 
(rys. 4) na pewno pochodził z odmiany 
morfologicznej, która uległa całkowicie 
procesowi odgazowania, ponieważ po-
włoka stopionego żużlu jest jednolita, 
bez śladów penetracji wydzielających 
się gazów pirolitycznych. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że zatopiony 
karbonizat pochodzi z odpadów gumo-
wych lub z PCV. Kolor i struktura war-
stwy oblepiającej karbonizat wskazuje 
na odpad pochodzący z kości zwierzę-
cych. Dalsze warstwy spieku mogą po-
chodzić już z dowolnej odmiany mor-
fologicznej odpadów. Analiza innych, 
dowolnie wybranych spieków (rys. 5), 
potwierdza w całej rozciągłości przy-
toczoną analizę.
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Rys. 3. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób
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  Charakterystyki fi zyczne 
popiołu pochodzące 
z różnych rodzajów 
morfologicznych 
odpadów

Zachowanie się substancji popiołu 
podczas procesu spalania (jakiegokol-
wiek gatunku paliwa stałego) określają 
charakterystyczne temperatury, jakie 
przechodzi popiół w trakcie procesu 
spalania.

Niezależnie od metody wyznacze-
nia charakterystycznych temperatur, 
oznaczenie sprowadza się do okre-
ślenia:

  temperatury spiekania (ts),
  temperatury mięknienia (tm),
  temperatury topnienia (tt),
  temperatura płynięcia (tp)

Charakterystyczne temperatury po-
piołu badanych struktur morfologicz-
nych odpadów przedstawione zostały 
w tabeli 2.

Charakterystyczne temperatury 
popiołu są ściśle uzależnione od skła-
du chemicznego substancji mineral-
nej spalanych struktur morfologicznych 
odpadów. Temperatury popiołu ulega-
ją szczególnemu obniżeniu wówczas, 
gdy w substancji mineralnej występu-
ją duże ilości Na i K. Ponieważ odpady 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
zawierają największą ilość Na i K, 
dlatego charakterystyczne tem-
peratury ich popiołów są niskie. 
Temperatura mięknienia odpa-
dów pochodzenia roślinnego 
wynosi około 710oC, odpadów 
mięsnych - 890oC, a odpadów 
kostnych - 950oC.

Najwyższe temperatury mięknie-
nia charakterystyczne są dla odpadów 
pochodzących z tworzyw sztucznych, 
PCV i gumy. Temperatura mięknie-
nia popiołu pochodzącego z tworzyw 
sztucznych wynosi około 1300oC. Po-
piół pochodzący z drewna, makulatury, 
tekstyliów i skór posiada temperaturę 
mięknienia w przedziale 1000÷1200oC.

Istotne znaczenie mają również 
temperatury topnienia i płynięcia po-

Rys. 4. Niedopał powstały w żużlu

wczas, 
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Rys. 5. Aglomeraty żużla pochodzące ze spalania odpadów komunalnych
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Tab. 2. Fizyczne temperatury popiołu

Lp. Rodzaj substancji
Temperatura 

spalania 
ts oC

Temperatura 
mięknienia 

tm oC

Temperatura 
topliwości 

tt oC

Temperatura 
płynięcia 

tp oC

1.
Pelety, brykiety, kęsy 

z pospółki drzew liścia-
stych i iglastych

1175 1970 1305 1348

2.
Drewno odpadowe 

poużytkowe - meblowe, 
stolarskie

1148 1169 1205 1264

3.
Odpady z drewna budow-

lanego
1145 1188 1224 1296

4. Odpady papierowe 994 1083 1207 1294

5. Odpady kartonowe 1016 1095 1232 1325

6.
Odpady z tworzyw 

sztucznych
1285 1354 1468 1535

7. Odpady z PCV 1296 1368 1474 1512

8.
Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego
708 785 824 917

9.
Odpady organiczne 

mięsne
887 924 995 1064

10.
Odpady organiczne 

kostne
942 985 1073 1168

11. Odpady tekstylne 1085 1169 1254 1315

12. Odpady skórzane 1012 1094 1216 1384

13. Odpady gumowe 1246 1318 1495 1524

14. Osad ściekowy 1195 1268 1384 1492

piołu odpadów roślinnych i zwierzęcych 
których wartości zawierają się w prze-
dziale 900-1150oC. Niskie wartości tych 
temperatur szczególnie w przypadku 
odpadów kostnych powodują istotną 
dezorganizację procesu spalania od-
padów o niskiej reakcyjności. 

Powstaje bowiem sytuacja, gdy 
płynna substancja popiołu pochodzą-
cego ze spalania odpadów kostnych 
zatapia niespalony karbonizat pocho-
dzący np. z odpadów gumowych, czy 
tekstylnych. Oblepione płynnym popio-
łem ziarna karbonizatów są zatopio-
ne wewnątrz powłoki żużlowej. Proces 
spalania zostaje przerwany, a wewnątrz 
powstaje niedopał w postaci niespalo-
nego karbonizatu, co bardzo dokładnie 
obrazują zdjęcia fragmentu żużla po-
branego spod rusztu kotła rusztowego 
spalarni odpadów w Warszawie. 

Przedstawiona na rys. 4 i 5 doku-
mentacja zdjęciowa jest charaktery-
stycznym przypadkiem spalania od-

padów komunalnych, składających się 
z różnych gatunków morfologicznych, 
różniących się zarówno substancją or-
ganiczną, jak i substancją mineralną. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi 
strukturami morfologicznymi występu-
ją praktycznie we wszystkich charakte-
rystykach mających wpływ na proces 
spalania. Różnice te, co pokazały za-
mieszczone wyniki badań, są na tyle 
znaczne, że powodują trudne do prze-
widzenia skutki, wzajemnie nakładają-
cych się lub znoszących się efektów 
fi zykochemicznych. 

Różnorodność przebiegających zja-
wisk podczas spalania poszczególnych 
struktur morfologicznych oraz ich prze-
sunięcia czasowe powodują nakładanie 
się niekorzystnych zjawisk, które pro-
wadzą do powstania straty niecałko-
witego spalania w żużlu oraz wzrostu 
straty kominowej spowodowanej nie-
kontrolowanym przepływem „fałszy-
wego” powietrza przez te fragmenty 

rusztu, w których nastąpiło wcześniej-
sze wypalenie najbardziej reakcyjnych 
odmian morfologicznych odpadów.

Proces spalania mieszaniny od-
padów komunalnych w kotłach rusz-
towych jest procesem niecałkowitym 
i zawsze prowadzi do niecałkowitego 
spalania i obecności niespalonych czę-
ści (paliwa) odpadów w żużlu z reguły 
znacznie przekraczających 5% udzia-
łu masowego żużla. Powstaje w ten 
sposób odpad, który musi być skła-
dowany na specjalnych składowiskach 
lub musi być przeznaczony do dalszej 
utylizacji. Wielkość niedopału w dużej 
mierze jest zależna od składu morfolo-
gicznego odpadów i może dochodzić 
nawet do 30%.

  Granulacja paliwa 
pochodzącego 
z biomasy lub odpadów

Ważnym parametrem spalonego 
na ruszcie paliwa jest jego granulacja. 
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziar-
na) mogą nie ulec całkowitemu wypa-
leniu, natomiast zbyt małe (podziarna) 
ulegają przesypowi przez ruszt tworząc 
niedopał w żużlu, stanowiąc stratę nie-
całkowitego spalania w żużlu (Snż).

Polska Norma PN 82/G-97003 
w przypadku spalania miału węglowe-
go określa wymiary ziaren sortymentu 
M II, gdzie maksymalny wymiar ziarna 
wynosi 31,5 mm, a minimalny jest nieco 
większy od 0 mm. W zależności od typu 
rusztu wymagany jest określony udział 
podziarna (0÷3 mm). W przypadku kla-
sycznych kotłów z rusztem wędrownym 
maksymalny udział podziarna przy spa-
laniu miału węglowego nie powinien 
być większy jak 30÷40%, a w przypad-
ku spalania biomasy nie powinien być 
większy jak 20÷30%. Wzrost udziału 
masowego podziarna powoduje wzrost 
straty niecałkowitego spalania (Sn) spo-
wodowany przesypem surowego pali-
wa lub karbonizatu do leja żużlowego 
lub unoszenia lekkich ziaren koksiku 
łącznie z lotnym popiołem przez spali-
ny. Wzrost udziału ziaren ponadwymia-
rowych powoduje natomiast głównie 
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stratę niecałkowitego spalania w żużlu 
(Snż) spowodowaną nie wypaleniem się 
dużych wymiarowo ziaren na ruszcie.

Niewłaściwy dobór granulacji paliwa 
na ruszcie może spowodować znacz-
ne straty w niespalonym karbonizacie 
w żużlu i w lotnym popiele. Zawartość 
części palnych w żużlu (Snż) wskutek 
niewłaściwie dobranej granulacji pa-
liwa może wynosić nawet 25÷30% 
udziału masowego, a w lotnym popie-
le 15÷20%.

W przypadku spalania w kotłach 
rusztowych biomasy pochodzenia ro-
ślinnego, zwierzęcego i biomasy po-
chodzącej z biodegradowalnych odpa-
dów, uzyskanie granulacji podawanej 
do kotła nadawy w zakresie podobnym 
do paliw węglowych jest praktycznie 
niemożliwe. Wynika to między innymi 
ze struktury fi zycznej poszczególnych 
składników morfologicznych odpadów 
oraz poszczególnych rodzajów bio-
masy. Praktyczne możliwości uzyska-
nia jednorodnej granulacji, obojętnie 
w jakim przedziale wymiarowym, są 
możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
jednorodnego rodzaju biomasy. Uzy-
skanie takiej jednorodności w stosun-
ku do biomasy pochodzącej z różno-
rakich odpadów biodegradowalnych 
jest praktycznie niemożliwe. W da-
nym przedziale wymiarowym, udział 
masowy podziarna i nadziarna będzie 
charakterystyczny dla danego rodzaju 
substancji organicznej, lecz nie będzie 
charakterystyczny dla próby „średniej” 
spalonego wsadu.

W przypadku spalania biomasy, 
obojętnie jakiego rodzaju, obok pro-
blemu granulacji pierwotnej, występuje 
dodatkowo problem wtórnego rozpadu 
ziaren biomasowych (fragmentyzacji), 
w trakcie procesu suszenia, a szcze-
gólnie w fazie termicznego rozkładu 
substancji organicznej. W warunkach 
szybkiego nagrzewu, jaki występuje 
w fazie suszenia i termicznego rozkła-
du, gdy ziarna paliwowe poddane są 
procesowi udaru cieplnego od promie-
niowania sklepienia zapłonowego kotła 
oraz od promieniowania płomienia ga-
zów pirolitycznych, ziarna wierzchniej 

warstwy paliwa nagrzewane są z szyb-
kością 102÷103 oC/s. W wyniku udaru 
cieplnego, bardzo szybko w fazę ga-
zową przechodzi znaczna część fazy 
stałej substancji organicznej biomasy. 
Wewnątrz ziarna gwałtownie rośnie ci-
śnienie, które powoduje rozpad ziarna 
na szereg mniejszych fragmentów, któ-
rych ilość i wielkość zależy od rodzaju 
biomasy i szybkości nagrzewu.

Rodzaj rozpadu ziarna biomasy za-
leży również w dużej mierze od faktu, 
czy ziarno jest w postaci naturalnej, czy 
jest uformowane mechanicznie w po-
staci peletu, brykietu czy kęsu. W każ-
dej z wymienionych form, obserwuje 
się inny rodzaj rozpadu.

W przypadku ziarna naturalnie ufor-
mowanego obserwuje się rozpad na 
kilka większych fragmentów i szeregu 
mniejszych, których ilość i wielkość jest 
uzależniona od rodzaju biomasy i pa-
rametrów procesu termicznej obróbki.

Nieco odmienny charakter obser-
wuje się u ziaren uformowanych pod-
czas wcześniejszej obróbki mecha-
nicznej.

W przypadku peletów w niskich 
temperaturach pirolizy obserwuje się 
rozpad ziarna na kilka części poprzecz-
nie do dłuższego boku oraz na kilka 
mniejszych fragmentów pochodzących 
z sąsiedztwa przełomu. W miarę wzro-
stu temperatury i szybkości nagrze-
wu rośnie fragmentaryzacja ziarna pod 
względem ilości powstałych podziaren 
o coraz mniejszej masie.

Nieco odmienny mechanizm rozpa-
du obserwuje się w przypadku brykie-
tów. W wyniku wzrostu ciśnienia gazów 
wewnątrz ziarna następuje jego rozpad 
we wszystkich możliwych kierunkach, 
z odrzuceniem niektórych fragmen-
tów ziarna na dość znaczne odległo-
ści. W przypadku brykietów, w niskich 
temperaturach fragmentaryzacją ziarna 
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Rys. 6. Wpływ temperatury procesu i rodzaju odpadów na udział masowy podziarna 
powstający w trakcie procesu suszenia i zapłonuTE
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przebiega głównie w części zewnętrz-
nej, stopniowo przesuwając się w cza-
sie do wnętrza ziarna. W miarę wzrostu 
temperatury procesu i szybkości na-
grzewu fragmentaryzacja ziarna obej-
muje coraz głębsze rejony ziarna i prze-
biegu z coraz większą intensywnością.

W najwyższych zakresach tempe-
ratur procesu obserwuje się wybucho-
wy charakter rozpadu ziarna brykietu 
na wiele podziaren o zbliżonych roz-
miarach, niewiele różniących się wy-
miarowo od substancji z której uformo-
wane zostało ziarno brykietu.

Badania przeprowadzono dla pró-
bek o masie około 50g. Badane prób-
ki zostały poddane procesowi udaru 
cieplnego w warunkach zbliżonych do 
tych, jakie występują w górnej warstwie 
paliwa pod sklepieniem zapłonowym. 
Po określonym czasie przetrzymywania 
próbki w komorze o określonej tempe-
raturze dokonane zostało zliczanie od-
dzielnych fragmentów (ziaren) powsta-
łych w wyniku rozpadu początkowo 
jednolitej gabarytowo próbki.

Z przeprowadzonych badań wy-
nika odmienny charakter zachowania 
się jednolitych strukturalnie próbek fo-
lii, PCV, gumy, biomasy „agro”, drewna 
i tkanki zwierzęcej oraz uformowanej 
mechanicznie biomasy w postaci pele-
tów i brykietów pochodzących z trocin 
oraz z odpadów rolniczych, takich jak: 
łuski słonecznika, śruty rzepakowej, czy 
odpadów zbożowych.

Z przeprowadzonych badań wynika 
ze rozpad jednolitych ziaren rozpoczy-
na się w sposób zauważalny w tempe-
raturach wyższych od 600oC i w znacz-
nym stopniu jest zależny od rodzaju 
substancji. Ziarna odpadów pocho-
dzących z substancji nieorganicznej, 
takiej jak: folia, PCV i guma rozpado-
wi termicznemu podlegają w niewiel-
kim stopniu. Występuje jedynie spora-
dyczny podział na nadziarno, powyżej 
3 mm, oraz niewielkie ilości podziarna, 
które powstają z odprysków na krawę-
dzi podziału.

Zupełnie inny charakter rozpadu 
obserwuje się w przypadku biomasy 
organicznej. W miarę wzrostu tempe-

ratury i szybkości nagrzewu obserwu-
je się rozpad jednolitego ziarna na du-
żą ilość niewielkich wymiarowo ziaren, 
w tym większym stopniu, im większa 
jest temperatura procesu. W tempe-
raturze powyżej 900oC, obserwuje się 
coraz większy udział podziarna, które-
go ilość jest uzależniona od struktury 
fi zykochemicznej badanej substancji.

Rys. 6 przedstawia udział maso-
wy podziarna, poniżej 3 mm badanych 
struktur biomasy i innych odpadów nie-
organicznych w zależności od tempera-
tury procesu. Udział masowy podziarna 
pochodzącego z dużych struktur maso-
wych folii, PCV i gumy, niezależnie od 
temperatury procesu suszenia i pirolizy 
jest niewielka. Ziarna pochodzące z tych 
substancji ulegają termicznej destrukcji, 
w bardzo niewielkim stopniu i praktycz-
nie występują w pierwotnej formie geo-
metrycznej, a więc w postaci dużych 
ziaren tylko jako nadziarno.

Duże (pierwotne) ziarna pocho-
dzące z biomasy drzewnej i biomasy 
„agro” ulegają procesowi termicznej 
destrukcji o coraz mniejszych rozmia-
rach, ze wzrostem temperatury proce-
su. Udział masowy podziaren ze wzro-
stem temperatury jest tym większy im 
dana substancja organiczna zawiera 
więcej części lotnych i fi zyczna struk-
tura wewnętrzna jest bardziej luźno 
upakowana. 

Proces spalania różnych rodzajów 
biomasy przebiega więc różnorodnie 
w zależności od temperatury procesu 
oraz od sposobu fi zycznego uformo-
wania biomasy podawanej do komo-
ry spalania.

Podawana na ruszt mieszanina 
substancji organicznej niezależnie od 
faktu czy jest wstępnie uformowana 
mechanicznie w postaci peletów lub 
brykietów, czy jest w postaci nieufor-
mowanej pospółki, już w trakcie pro-
cesu suszenia może ulec wstępnemu 
rozpadowi na mniejsze fragmenty, które 
w fazie dalszego udarowego nagrzewu 
ulegają dalszemu rozpadowi na mniej-
sze fragmenty, które w przeważającej 
mierze stanowią podziarno o wymia-
rach od 0 do 3 mm. 

Rozpad substancji organicznej na 
małe ziarna jest wynikiem gwałtowne-
go wzrostu ciśnienia wewnątrz dużego 
ziarna w wyniku gwałtownego przejścia 
fazy stałej w fazę gazową. Chaotyczna 
budowa podstawowych struktur siatek 
krystalitów, oraz brak zorganizowanej 
orientacji pakietów siatek sprawia, że 
między poszczególnymi pakietami sia-
tek występują niewielkie siły fi zyczne, 
które nadają trwałość fi zyczną ziarnu. 

Gwałtowny wzrost ciśnienia we-
wnątrz ziarna powoduje rozpad całej 
struktury w czasie dekompresji gazów 
pirolitycznych. Bardziej prosty i szybko 
zachodzący rozpad następuje w przy-
padku fi zycznie uformowanych struktur 
peletów i brykietów. 

W tym przypadku następuje głów-
nie fragmentaryzacja do struktur geo-
metrycznych substancji pierwotnej. 
Bardzo rzadko obserwuje się wtór-
ny rozpad wyjściowych ziaren trocin, 
otrąb, śruty czy zmiotków zbożowych. 
Rozpad tych ziaren nie następuje, po-
nieważ nie występuje wzrost ciśnienia 
wewnątrz takiej wielkości ziaren.

Zachodząca w procesie suszenia 
i odgazowania fragmentaryzacja bio-
masy organicznej i w bardzo niewiel-
kim stopniu substancji nieorganicznej 
jest w dużym stopniu przyczyną wzro-
stu straty przesypu przez ruszt, wzro-
stu oporów przepływu powietrza przez 
warstwę paliwa, oraz wzrostu straty lot-
nego koksiku w lotnym popiele.

W przeciwieństwie do paliw wę-
glowych, w przypadku biomasy nieza-
leżnie od jej rodzaju nie obserwuje się 
w procesie termicznej obróbki zjawisk 
prowadzących do spiekania niespalo-
nej substancji.

W fazie indukcji zapłonu nie obser-
wuje się również zjawisk prowadzących 
do aglomeracji substancji organicznej 
biomasy. Na ruszcie nie obserwuje się 
dużych brył i pryzm, które utrudniają 
szybkie i całkowite wypalenie się pozo-
stałego po odgazowaniu karbonizatu.

Strata niedopału występuje jedynie 
w przypadku oblewania odgazowanych 
ziaren karbonizatu przez roztopiony po-
piół pochodzący z sąsiednich struktur 
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morfologicznych spalanej biomasy lub 
substancji nieorganicznych.

  Przesłanki dla 
opracowania 
ekologicznej 
i wysokosprawnej 
termicznie instalacji dla 
utylizacji odpadów

Przedstawione wyniki badań fi zyko-
chemicznych i kinetycznych wybranych- 
(podstawowych) odmian morfologicz-
nych odpadów w sposób jednoznaczny 
wykazały, że bardzo trudno prowadzić 
jest proces termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych stanowiących (do-
wolną) mieszankę różnych struktur 
morfologicznych, jednocześnie w cza-
sie ciągłego procesu przebiegające-
go w jednej przestrzeni reakcyjnej na 
ruszcie. 

Rozwiązaniem problemu jest układ 
ciągłego procesu termicznego, rozdzie-
lonego jednocześnie w czasie i w prze-
strzeni. Układ taki powstaje wówczas, 
gdy proces suszenia i odgazowania 
przebiega, w przestrzeni o atmosferze 
redukcyjnej w której temperatura jest 
niższa od temperatury spiekania popiołu 
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy 
pirolityczne odprowadzone są do prze-
strzeni komory spalania przy kontrolo-
wanej atmosferze reakcyjnej w określo-
nym reżimie temperaturowym, tak, aby 
ilość powstałych NOx termicznych była 
minimalna. W strefi e suszenia i pirolizy 
powinna być również dokonana reduk-
cja siarki i chloru zawartych w odpadach 
przy pomocy dodatkowo wprowadzo-
nych związków wapnia (CaCO3).

Powstały w trakcie odgazowania 
popiół i karbonizat powinien bezpośred-
nio podany być do tej części komory 
spalania, w której oddzielnie od gazów 

pirolitycznych, w ściśle określonej tem-
peraturze przestrzeni reakcyjnej - poni-
żej temperatury spiekania (ts) popiołu - 
zostanie całkowicie spalony.

Układ technologiczny, gdzie proces 
termicznej utylizacji jest ciągły i przebie-
ga przy ściśle określonych parametrach 
termodynamicznych i w określonej at-
mosferze gazowej w poszczególnych 
fazach procesu termicznej przemiany 
daje możliwość całkowitego, zupełnego 
i w pełni ekologicznego procesu spa-
lania. Układ taki zapewnia osiągnięcie 
maksymalnej sprawności termicznej 
oraz optymalnego bezpieczeństwa eko-
logicznego.

Tak zaprojektowany układ termicz-
nej utylizacji odpadów komunalnych 
zrealizowany jest w układzie technolo-
gicznym typu „K”. Schemat technolo-
giczny typu „K” przedstawiony jest na 
rys. 7. Układ chroniony jest patentami 
i zgłoszeniami patentowymi.3-6)

3) Karcz H., Butmankiewicz T.: Sposób i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów organicznych. Patent do zgłoszenia P362586 z dnia 02.10.2003.

4) Karcz H., Butmankiewicz T., Sikorski W.: Sposób i instalacja spalania odpadów zwierzęcych. Patent do zgłoszenia P360207 z dnia 19.05.2003.

5) Karcz H., Butmankiewicz T., Janowski M.: Sposób i instalacja termicznego spalania odpadów organicznych i nieorganicznych. Patent do zgłoszenia P383877 z dnia 26.11.2007.

6) Karcz H., Butmankiewicz T.: Instalacja i sposób odwadniania i suszenia odpadów ściekowych. Patent do zgłoszenia P370751 z dnia 18.10.2004.

Rys. 7. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych metodą  „K”
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Wnioski
1. Odmiany morfologiczne odpadów 

komunalnych znacznie różnią się 
między sobą, zarówno własnościa-
mi fi zykochemicznymi, jak i kine-
tycznymi.

2. Różnice we własnościach kinetycz-
nych poszczególnych odmian mor-
fologicznych odpadów uniemożli-
wiają ich spalanie, jako mieszaniny 
paliwowej w kotłach rusztowych.

3. Skład chemiczny substancji mine-
ralnej różnych odmian morfologicz-
nych jest na tyle odmienny, że utrud-
nia spalanie mieszaniny odpadów 
w kotle rusztowym z uwagi  na tem-
peratury spiekania popiołów przy-
należnych do różnych odmian mor-
fologicznych.

4. Spalanie odpadów komunalnych 
w kotle rusztowym powoduje znaczy 
wzrost straty kominowej (Sk) i stra-
ty niecałkowitego spalania w żuż-
lu (Snz), powodujących obniżenie 
sprawności termicznej kotła nawet 
o kilka procent.

5. Znaczna zawartość części palnych 
w żużlu spowodowana jest zatopie-
niem koksiku w płynnym żużlu. Po-
woduje to powstanie żużlu o zawar-
tości części palnych powyżej 5%, 
który staje się odpadem przezna-
czonym do składowania lub do dal-
szej utylizacji.

6. Proces termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych, aby był wyso-
kosprawny termicznie i bezpieczny 
ekologicznie, musi przebiegać w wa-
runkach rozdziału w czasie i prze-
strzeni procesów termicznego roz-
kładu odpadów oraz spalania gazów 
pirolitycznych i karbonizatu. 

Instalacja składa się z układu przy-
gotowania i podawania odpadów wraz 
z układem podawania katalizatora wap-
niowego. Proces suszenia i odgazo-
wania inicjowany i podtrzymywany jest 
przez płomień paliwa wspomagającego, 
którego ilość jest ściśle uzależniona od 
zawartości wil-
goci w podawa-
nych odpadach, 
oraz zależy od 
ciepła rozkładu 
utylizowanej sub-
stancji. Wydziela-
ny w trakcie od-
gazowania chlor 
i tlenki siarki neu-
tralizowane są 
w tej fazie pro-
cesu przez gazo-
we tlenki wapnia 
powstałe w wy-
niku termicznego 
rozkładu CaCO3. 
Tempe ra tu r a 
w obrotowej ko-
morze suszenia 
i pirolizy jest ści-
śle kontrolowa-
na i jest zawsze 
mniejsza od tem-
peratury spieka-
nia. W komorze obrotowej następuje 
rozkład substancji odpadów na fazę 
gazów pirolitycznych i stałą fazę kar-
bonizatu.

Gazy pirolityczne odprowadzane 
są do komory fl uidalnej z którą bezpo-
średnio łączy się komora fl uidalna. Gazy 
pirolityczne spalają się w górnej części 
komory fl uidalnej w obecności powie-
trza doprowadzonego w kilku strefach 
tak, aby temperatura płomienia nie była 
wyższa od 1250÷1300oC.

Karbonizat i popiół odprowadzane 
są do złoża fl uidalnego, które zamyka 
komorę fl uidalną od spodu. Karbonizat, 
popiół i materiał inertny stanowi sub-
stancję złoża fl uidalnego. Karbonizat 
w złożu spala się w określonej atmos-
ferze tlenowej przy określonej tempe-
raturze kontrolowanej przez skład gazu 

fl uidyzacyjnego i koncentrację karboni-
zatu w złożu. Warunki termiczne są za-
wsze takie, aby temperatura złoża nie 
przekroczyła temperatury mięknienia 
popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie 
z komory fl uidalnej i komory separacji są 
częściowo oczyszczone z lotnego po-

piołu, a całkowity 
proces dopalania 
ewentualnie nie-
spalonych gazów 
palnych i lotnego 
koksiku przebie-
ga w strefie po-
płomiennej, pło-
mienia olejowego 
lub gazowego 
palnika umiesz-
czonego w ko-
morze dopalania.

Popiół denny 
odprowadzany 
z leja zsypowego 
komory fluidal-
nej ma strukturę 
luźno ułożonych 
ziarenek sub-
stancji mineral-
nej składającej 
się w przeważają-
cej mierze z pier-
wiastka Ca i Mg. 

Popiół nie zawiera aglomeratów żuż-
lowych co przedstawia dokumentacja 
zdjęciowa przedstawiona na rys. 8.

W górnej części komory dopala-
nia w strefi e temperatur 950-1000oC 
wdmuchiwany jest w postaci fazy stałej 
mocznik, który daje możliwość zmniej-
szenia zawartości NO

x w spalinach na 
wyjściu z instalacji kotłowej poniżej 
100 mg/um3.

Osiągnięte efekty termicznej utyli-
zacji odpadów metodami „pierwotnymi” 
podczas procesu spalania w instalacji 
kotłowej praktycznie w całym zakresie 
spełniają normy emisji w fazie gazo-
wej i stałej określone przez odpowied-
nie dyrektywy unijne i rozporządzenia 
krajowe. 

Rys. 8. Popiół pochodzący z odpadów 
spalanych w temperaturach niższych od 
temperatury spiekania (ts)
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INNOWACYJNA GOSPODARKA 
ZARZĄDZANIA ODPADAMI 
Polska coraz żarliwiej zmaga się z zalewającą ją falą śmieci. 
Ilość składowanych odpadów w porównaniu do innych krajów 
Unii Europejskiej jest nieproporcjonalnie wysoka. 

West Real Estate sp. z o.o. (WRE) implementuje rozwiązanie skutecznego i ekologicznego systemu zarządzania 
odpadami. Idąc za przykładem zachodnich sąsiadów, fi rma wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiąza-

nia technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymal-
ne wykorzystanie surowców wtórnych. WRE wchodzi w skład grupy kapitałowej West Real Estate S.A., notowanej 
na rynku akcji NewConnect.

Tylko w województwie dolnoślą-
skim w roku 2010 wyproduko-

wane zostało 457,2 tys. Mg masy 
biodegradowalnej, z czego tylko 22 tys. 
Mg poddano utylizacji. W Polsce rocz-
ną „fabrykację” odpadów ofi cjalnie za-
rejestrowanych szacuje się na około
13 mln ton. W jak bardzo fatalnym sta-

nie znajduje się rodzima gospodarka 
odpadami, zobrazować może procent 
ich przetworzenia. Dane historyczne 
pokazują, że 98% odpadów komunal-
nych jest składowana w niewybredny 
sposób - na wysypiskach. W dużej mie-
rze nie są one właściwie kontrolowa-
ne i stanowią zagrożenie ekologiczne. 

Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku 
odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład. 
Powoduje to powstawanie w depono-
wanym złożu substancji gazowych, 
głównie CO2. W późniejszym okresie 
zaczyna wydzielać się metan, amoniak 
i siarkowodór, o których szkodliwości 
z pewnością nie trzeba przekonywać – 
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mówi dr inż. Henryk Karcz, ekspert ds. 
substancji palnych oraz Prezes WRE. 
Substancje te wydobywają się ze skła-
dowisk jeszcze przez kolejnych 15 do 
20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem 
z tej sytuacji wydaje się więc być prze-
twarzanie opadów komunalnych, do-
daje Karcz. 

  Inwestycja 
w środowisko

Przyglądając się możliwościom ja-
kie oferuje fi rma West Real Estate, za-
stanowić się można, ile niewykorzy-
stanych „dóbr cywilizacji” spoczywa 
na wysypiskach, przyprawiając ekolo-
gów i lokalną społeczność o ból gło-
wy. Dzięki inwestycji, której podjęła się 
dolnośląska spółka, niebawem będzie-
my mogli obserwować efekty, mają-
ce zbawienny wpływ na środowisko. 
Wkrótce na terenie województwa dol-
nośląskiego powstanie zakład termicz-
nego przekształcania odpadów. Jest 
to jedna z najbardziej nowoczesnych 
pod względem rozwiązań technolo-
gicznych inwestycji w Europie i nie-
wątpliwie jedyna tego typu w Polsce. 
Firma WRE zaproponowała nie tylko 
efektywne (zakład jest w stanie prze-
tworzyć sam 180 Mg masy odpadów 
komunalnych w ciągu doby), ale tak-
że proekologiczne rozwiązania tech-
nologiczne, dzięki którym powstawać 
będzie czysta energia. Strategia fi rmy 
wpisuje się całkowicie w cele Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpadami 
oraz plany województwa dolnośląskie-
go o zmniejszeniu składowania odpa-
dów na najbliższe lata.

  TAK ekologicznej 
energii

Spółka WRE S.A. zadbała o wy-
bitnie proekologiczny charakter inwe-
stycji. Inżynierowie przewidują prawie 
100% skuteczność termiczną procesu. 
Oznacza to, że spośród początkowej 
masy odpadów, na składowisko trafi  
jedynie niepalna substancja mineral-
na (popiół bez zawartości części pal-

nych), co przekłada się bezpośrednio 
na znaczny spadek produkcji gazów 
cieplarnianych w pobliskim otoczeniu. 
Bez wątpienia można zatem uznać, że 
budowa zakładu jest przedsięwzięciem 
korzystnym dla środowiska oraz naj-
bardziej zaawansowaną technologią 
przekształcania odpadów na świecie, 
komentuje Prezes WRE.

  Kompleksowość 
realizacji - Innowacja 
technologiczna

Całość procesu i jego realizacja zo-
stała dopracowana w najmniejszych 
szczegółach. Projekt zakłada odzysk 
zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz osadów ściekowych - składa się 
z dwóch połączonych technologicznie 
procesów, ale odrębnych technicznie 
węzłów. Pierwszy z nich będzie odpo-
wiadał za przyjęcie, sortowanie i maga-
zynowanie segregowanych odpadów, 
drugi zaś służyć ma termicznemu prze-
kształcaniu uporządkowanej już frak-
cji. Co więcej, dojdzie tam również do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
w turbogeneratorze parowym.

Proces technologiczny oparty jest 
o zjawisko szybkiej pirolizy i rozdzielne-
go spalania produktów rozkładu. Wy-
korzystano w nim komorę obrotową 
do suszenia i pirolizy oraz zespół kotła 
fl uidalnego, którego konstrukcja skła-
da się z kilku komór: fl uidalnej, sepa-
racji, dopalania oraz ciągu konwekcyj-
nego. Dzięki podziałowi powietrza na 
powietrze pierwotne, wtórne i trzecie 
oraz jego dowolne dozowanie, kon-
struuje się proces spalania w całej 
objętości komory fl uidalnej. Zastoso-
wany zabieg umożliwia ograniczenie 
temperatury w jądrze płomienia spa-
lających się gazów pirolitycznych do 
poziomu 1200÷1300°C. Dzięki regu-
lowanej temperaturze spalania karbo-
nizatu przy kontrolowanej tempera-
turze i nadmiarze powietrza w złożu 
fl uidalnym w zakresie temperatur do 
750÷900°C możliwa jest prawie cał-
kowita neutralizacja siarki, chloru oraz 
niektórych metali ciężkich w obecności 

CaCO3 do związków obojętnych che-
micznie, usuwanych z popiołem, któ-
ry jest pełnowartościowym surowcem 
budowlanym. Proces skutkuje ogra-
niczeniem koncentracji tlenków (czą-
stek N2, O2) w strefi e spalania i pozwoli 
na utrzymanie procesu tworzenia się 
termicznych NOx na niskim poziomie. 
To ważne, gdyż wdychanie tlenków 
azotu nawet przez krótki czas jest bar-
dzo szkodliwe. Dodatkową innowa-
cją w tym procesie jest wykorzystanie 
w spalaniu zanieczyszczonego powie-
trza pobieranego z odciągów wentyla-
cyjnych układu rozładunku i sortowania 
odpadów komunalnych oraz magazy-
nowania wysortowanej frakcji przezna-
czonej do spalenia. Zapobiega to po 
pierwsze przykrym zapachom, ale tak-
że umożliwia niemal całkowite oczysz-
czenie powietrza z wszelkich gazów, 
które mogą gromadzić się już na eta-
pie sortowania odpadów, komentuje dr 
inż. Henryk Karcz. W procesie oczysz-
czania gazów powstających podczas 
spalania wprowadzonych będzie sze-
reg procedur, które w efekcie pozwolą 
na oczyszczenie emitowanego do at-
mosfery gazu z nadmiernej ilości tlen-
ków siarki, tlenków azotu, WWA, Corg, 
oraz metali ciężkich. Instalacja będzie 
spełniała wymagania dotyczące naj-
lepszych dostępnych technik (BAT) 
zawartych w dokumencie referencyj-
nym Europejskiego Biura IPPC (EIP-
PCB) z siedzibą w Sewilli – Reference 
Document on the Best AvailableTech-
niques for Waste Incineration.

Nie ulega wątpliwości, że Polska 
znajduje się w niechlubnym peletonie 
państw UE, które poszczycić się mogą 
dużą ilością składowisk śmieci. West 
Real Estate znalazło lek na tę bolączkę 
cywilizacyjną – proponuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie ekologicznego 
gospodarowania odpadami. Ekologia 
i efektywność energetyczna są tu klu-
czowymi elementami. Korzyści wyni-
kające z planowanej inwestycji mówią 
same za siebie. Pozbywając się nad-
miernych ilości odpadów komunalnych, 
zyskamy energię do życia w czystym 
środowisku. 
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ZAGADNIENIA ZWIĄZANE 
Z TERMICZNYM PRZETWARZANIEM 

odpadów i stabilnością fi nansową

Polska jest krajem, który stoi na krawędzi poważnego kryzysu 
środowiskowego. Nie jest to nieznane ani niespodziewane zjawisko. 

Przez całe lata nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej były dokładnie 
informowane o nowych regulacjach, ale czas płynie szybciej niż nam się 
wydaje i termin ostateczny zbliża się już wielkimi krokami. W lipcu 2013 
roku kary unĳ ne zaczną mieć zastosowanie wobec Polski.

David Palmer Boyd
prezes zarządu,

Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. 
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Przedłużenia terminów były już udzie-
lane, ale droga do wdrożenia roz-

wiązania jest jeszcze daleka. Nawet 
gdyby wszystkie proponowane projek-
ty były już dziś zatwierdzone i sfi nan-
sowane, wybudowanie ich przed termi-
nem ostatecznym nie byłoby w żaden 
sposób możliwe. Większość projektów 
zakłada rok 2016 jako najwcześniejszy 
termin zakończenia prac, jeżeli wszyst-
ko poszłoby jak w zegarku.

Ze względu na fakt, że ponad 90% 
odpadów komunalnych unieszkodli-
wianych jest na wysypiskach, a w naj-
lepszym przypadku kompostowanych 
i składowanych na wysypiskach, przed 
Polską stoi poważne wyzwanie. 

W niniejszym artykule chciałbym 
podjąć kilka wyzwań, które stają się 
dla nas coraz wyraźniejsze w miarę jak 
zbliżamy się do ostatecznego terminu, 
próbując rozwiązać ten problem zanim 
przerodzi się w kryzys, zarówno śro-
dowiskowy jak i ekonomiczny. Nie od-
powiem na wszystkie te pytania, gdyż 
niektóre z nich muszą być przedysku-
towane w ramach publicznej debaty, 
ponieważ działamy tak, aby nasi oby-
watele mieli coraz większą świadomość 
problemów i ich wpływu na ich codzien-
ne życie.

  „Termiczne” 
przetwarzanie odpadów 
nie oznacza wyłącznie 
„spalania” 

Spalanie to tylko jedna z form prze-
twarzania termicznego. Są jeszcze dwie 
inne: piroliza i zgazowanie. Wszystkie 
metody termiczne mają swoje wady 
i zalety, które powinny zostać zrozumia-
ne przez rząd i społeczeństwo. Jeżeli 
dostrzegamy tylko jedną technologię, 
wówczas tracimy szanse na faktycz-
ne rozwiązanie lokalnych problemów, 
wymuszając rozwiązania typu „jeden 
rozmiar dla wszystkich”. Na przykład 
jeżeli spalanie jest jedynym akcepto-
wanym rozwiązaniem, wówczas ogrom-
ne obiekty spalarni budowane są w lo-
kalizacjach, gdzie wytworzona energia 
cieplna nie może zostać wykorzystana, 

gdyż nie znajduje się w pobliżu miasta 
lub miejskich zakładów ciepłowniczych.

  Zielone certyfi katy 
i uznanie przez Rząd 

Wszystkie metody przetwarzania 
termicznego powinny uzyskać wyraź-
ne miejsce w polskim prawie i regula-
cjach rządowych dotyczących zielo-
nego certyfi katu, tak jak ma to miejsce 
w innych państwach unijnych. Niedo-
konanie tego obróci się przeciwko nam 
i będzie stanowiło ograniczenie fi nan-
sowej zdolności projektów.

  Rozwiązania termiczne 
trzeba oceniać 
całościowo.

Powinniśmy oceniać więcej czynni-
ków niż tylko wskaźnik ilości odpadów, 
które można przetworzyć w danej loka-
lizacji. Gdyby tylko to brane było pod 
uwagę – wówczas im większy, tym lep-
szy - bez względu na to, na ile efektyw-
ny czy nieefefektywny jest dany proces.

Powinniśmy rozważyć zagadnienia 
takie jak: a) odległość, którą przebywają 
odpady w celu przetworzenia wraz z ca-
łym ich wpływem środowiskowym, eko-
nomicznym i transportowym, b) energia 
potrzebna do funkcjonowania obiektu, 
c) rzeczywista produkcja NETTO ener-
gii elektrycznej, d) czy dany projekt jest 
faktycznie zakładem w systemie sko-
jarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej (CHP), e) ile odpadów po-
zostaje po obróbce, które trzeba skła-
dować na wysypisku, f) czas potrzebny 
na wybudowanie i skomercjalizowanie 
funkcjonowania obiektu, oraz g) rzeczy-
wiste koszty dla polskiego podatnika?

Jest wiele innych pytań, ale te wy-
mienione wyżej trzeba przeanalizować, 
a nie jedynie przejść nad nimi w poszu-
kiwaniu jak najszybszej odpowiedzi. Bu-
dujemy rozwiązania na 20 lat, a nawet 
dłużej, a nie tylko na jutro.

W związku z tym, że nasza fi rma 
uczestniczyła w publicznej debacie na 
temat termicznego przetwarzania od-
padów i w rozwoju projektów w Polsce, 

stało się dla nas oczywiste, że niektórzy 
ludzie i społeczności mają bardzo wąski 
punkt widzenia na gospodarkę odpada-
mi. Wszyscy powinni zauważyć, że jest 
wiele technologii, które mogą pomóc 
w znalezieniu skutecznego rozwiązania 
dla naszego kraju.

Trzeba także zrozumieć, że są pew-
ne rozwiązania, które mogłyby gene-
rować przychody dla społeczności lo-
kalnych, zamiast stawać się kolejnym 
obciążeniem fi nansowym, który udźwi-
gnąć musi podatnik.

Istnieją rozwiązania dla małych 
i średnich miast, które mogą wyglądać 
zupełnie inaczej od rozwiązań dla du-
żych aglomeracji. Tego rodzaju lokalne 
rozwiązania powinny być docenione 
i promowane przez rząd centralny, po-
nieważ mogą zmniejszyć ciężar, który 
narasta w trakcie poszukiwania osta-
tecznych „mega rozwiązań” w obliczu 
nadchodzącego kryzysu.

Kiedy odpowiemy już na powyższe 
pytania i zaproponujemy najlepsze tech-
nologiczne, środowiskowe i ekonomicz-
ne rozwiązanie dla społeczności ma-
łych i dużych, wówczas będziemy mogli 
uznać, że rozwiązaliśmy polski dylemat 
odpadów. 

Zabierzmy się razem do pracy za-
nim będzie za późno!

Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

www.ester-eko.com
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W JAKIEJ FORMULE 
PROWADZIĆ ITPOK

czyli wybór optymalnej formy 
organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

Jednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1) („Nowelizacja”) było 

stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Służyć temu miało m.in. wprowadzenie w Nowelizacji kategorii regionalnych 
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych („Instalacja Regionalna”) 
posiadających wyłączność na przetwarzanie trzech frakcji odpadów komunalnych na terenie 
regionów gospodarki odpadami komunalnymi („Region”). Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach2) („UCPG”) nakłada obecnie na gminy obowiązek zapewnienia 
budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji Regionalnych („Zadanie”) oraz osiągnięcia 
celów ilościowych, w szczególności w zakresie redukcji ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych do składowania. 

Katarzyna Kuźma, Partner i parolina Szymczak, associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki,
 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

1) Dz. U. nr 152, poz. 897

2) tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, nr 236, poz. 2008, ze zm.

3) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.
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Celem ustawodawcy było uregulo-
wanie w UCPG w sposób szcze-

gólny – w stosunku do ustawy o go-
spodarce komunalnej3) – form realizacji 
Zadania oraz innych obowiązków w za-
kresie gospodarki odpadami. UCPG 
w art. 3a ust. 1 wskazuje trzy formy re-
alizacji przez gminy zapewnienia budo-
wy, utrzymania i eksploatacji Instalacji 
Regionalnych. W każdym przypadku 
Zadanie ma być realizowane przez 
gminę lub związek międzygminny we 
współpracy z partnerem prywatnym. 
UCPG wyklucza z zasady możliwość 
samodzielnej realizacji Zadania przez 
gminy. Jednocześnie UCPG nie wyłą-
cza możliwości samodzielnej budowy 

instalacji przez przedsiębiorców, bez 
jakiegokolwiek udziału gminy. 

Wskazanie jednego uniwersalnego 
i optymalnego modelu organizacyjno-
prawnego dla realizacji Zadania nie jest 
możliwe. Każdy z przypadków wymaga 
odrębnej analizy i rozwiązania dopaso-
wanego do konkretnych warunków lo-
kalnych. Wobec powyższego, artykuł 
koncentruje się na wybranych okolicz-
nościach, które determinują wybór for-
my realizacji Zadania zarówno z punktu 
widzenia gmin, jak i przedsiębiorców za-
interesowanych budową i eksploatacją 
ITPOK, a w szczególności na ryzykach 
związanych z budową prywatnego IT-
POK przez przedsiębiorcę.

W pierwszej kolejności należy zwró-
cić uwagę, iż wybór modelu realizacji 
Zadania jest ściśle powiązany z meto-
dą przetwarzania odpadów, którą ma 
zapewniać Instalacja Regionalna. Wy-
bór konkretnej metody przetwarzania 
oraz technologii, którą będzie stoso-
wać instalacja ma bezpośredni wpływ 
na koszt budowy, jak również na kosz-
ty i przychody z eksploatacji Instalacji 
Regionalnej.

  Dlaczego ITPOK?

Za zastosowaniem metody termicz-
nego przekształcania odpadów prze-
mawia wiele czynników, w tym uwa-
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runkowań natury prawnej. Termiczne 
przekształcanie odpadów w hierarchii 
postępowania z odpadami przewidzia-
nej przez art. 4 Dyrektywy 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dy-
rektywy („Dyrektywa Ramowa”) stanowi 
- przy spełnieniu wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej - proces 
odzysku. Dyrektywa Ramowa powin-
na zostać wkrótce implementowana 
do prawa krajowego.

Ponadto, 1 stycznia 2013 r. wejdzie 
w życie załącznik nr 4a Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowi-
sku odpadów danego typu.4) Wprowa-
dza on restrykcyjne wymagania w zakre-
sie składowania odpadów wykluczając 
de facto możliwość składowania nie-
przetworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych. Jednocześnie Krajowy 
Plan Gospodarki Odpadami wskazuje 
termiczne przekształcanie odpadów ja-
ko rekomendowane dla Regionów liczą-
cych powyżej 300.000 mieszkańców.

Ponadto, rozważając wybór metody 
przetwarzania i konkretne technologie 
należy brać pod uwagę nie tylko kryte-
ria wynikające z zasad gospodarowa-
nia odpadami. Niektóre z metod prze-
twarzania, tj. termiczne przekształcanie 
odpadów, nie tylko zapewniają realiza-
cję obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami, ale również mogą przyczy-
nić się do zaspokojenia innych potrzeb 
lokalnych, jak na przykład zaopatrzenie 
w energię cieplną. 

Biorąc pod uwagę wszystkie po-
wyższe okoliczności jedną z prefero-
wanych metod zagospodarowania od-
padów komunalnych jest ich termiczne 
przekształcanie. Oczywiście budowa in-
stalacji do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych („ITPOK”) ma 
racjonalne uzasadnienie jedynie w du-
żych Regionach, w których przepro-
wadzone badania morfologii odpadów 
wskazują na ich wysoką kaloryczność 
i nie jest jedyną metodą, która powin-

na być brana pod uwagę przez decy-
dentów. 

Na potrzeby dalszego wywodu 
przyjmujemy, iż pierwszy etap przygo-
towania realizacji Zadania, tj. wybór me-
tody przetwarzania został zakończony 
zarówno po stronie gminy, jak i przed-
siębiorcy i planowana Instalacja Re-
gionalna zapewniać będzie termiczne 
przekształcanie odpadów w jednej z do-
stępnych technologii (spalanie odpadów 
przez ich utlenianie, piroliza, zgazowa-
nie, proces plazmowy). Równocześnie 
zakładamy, iż budowa ITPOK została 
zaplanowana w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami. 

  Prywatny ITPOK

Jak wskazano powyżej, na grun-
cie UCPG możliwym jest rozwiązanie, 
zgodnie z którym przedsiębiorca bu-
duje Instalację Regionalną, a następ-
nie świadczy na rzecz gmin z Regionu 
usługi zagospodarowania odpadów. 
Rozwiązanie to wydaje się – pomijając 
znaczące koszty takiego przedsięwzię-
cia - bardzo atrakcyjne z punktu widze-
nia przedsiębiorców, pozwala bowiem 
na budowę i eksploatację instalacji bez 
konieczności udziału w jednej z kon-
kurencyjnych procedur wskazanych 
w art. 3a UCPG. 

Jednakże samodzielna realizacja 
Instalacji Regionalnej wiąże się z du-
żym ryzykiem, wobec braku gwaran-
cji strumienia odpadów dla instalacji. 
UCPG wprowadza wprawdzie swe-
go rodzaju monopol Instancji Regio-
nalnych na zagospodarowanie m.in. 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
jednak nie rozstrzyga problemu kon-
kurencji kilku Instalacji Regionalnych 
w ramach Regionu oraz wydaje się 
wprowadzać odrębną regulację w za-
kresie powierzania zagospodarowania 
odpadów w stosunku do ustawy o go-
spodarce komunalnej i ustawy prawo 
zamówień publicznych5) („PZP”). Wo-
bec powyższego, możliwość zlecenia 
samego zagospodarowania (przetwa-

rzania) odpadów komunalnych należy 
uznać za wątpliwą. W konsekwencji 
zlecenie świadczenia usługi zagospo-
darowania odbywać się będzie na pod-
stawie art. 6d ust. 1 UCPG w ramach 
przetargu na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Do przetargów orga-
nizowanych na podstawie art. 6d ust. 
1 UCPG stosuje się w zakresie nie-
uregulowanym PZP. Oznacza to, że 
usługa zagospodarowania odpadów 
będzie zlecana bądź przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady od właścicieli 
nieruchomości, który jako podwyko-
nawcę wskaże ITPOK, bądź konsor-
cjum, w skład którego wchodzić bę-
dą przedsiębiorcy odbierający odpady 
oraz ITPOK. Nawet gdyby przyjąć, iż 
Instalacja Regionalna będzie jedyną 
w ramach Regionu i będzie wyczerpy-
wać całość zapotrzebowania Regionu 
na usługi zagospodarowania, to gmi-
ny stosując przepisy ustawy PZP zle-
cać będą odbiór i zagospodarowanie, 
co do zasady, najwyżej na okres 4 lat 
w związku z powiązaniem tej usługi 
z usługą odbioru odpadów. 

Ponadto, prywatny przedsiębiorca 
będzie musiał zawsze liczyć się z ry-
zykiem, że inny przedsiębiorca wybu-
duje kolejną Instalację Regionalną lub 
gmina/gminy z terenu Regionu wybu-
duje instalację gminną na podstawie 
art. 3a ust. 1 UCPG, np. w ramach 
partnerstwa-publiczno prywatnego. 
W tym ostatnim przypadku na pod-
stawie umowy PPP zagospodarowanie 
odpadów zostanie powierzone nowej 
związanej z gminą Instalacji Regional-
nej, a prywatny ITPOK zostanie po-
zbawiony całości bądź części strumie-
nia odpadów komunalnych. Ryzyka 
te można określić jako nieistotne przy 
przyjęciu założenia, że wobec istnienia 
Instalacji Regionalnej spełniającej za-
potrzebowanie Regionu nowa Instala-
cja nie powstanie. Jednak założenie ta-
kie jest w naszej ocenie nieuprawnione.

Z punktu widzenia gminy rozwią-
zanie jest także korzystne, gdyż całe 
ryzyko związane z przedsięwzięciem, 
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4) Dz. U. nr 186 poz. 1553 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.
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w tym ryzyko fi nansowania i budowy 
oraz ryzyko przychodowe spoczywa na 
przedsiębiorcy prywatnym. Natomiast 
zdecydowaną wadą tego rozwiąza-
nia dla gminy jest brak jakiegokolwiek 
wpływu na poziom cen oferowanej 
przez ITPOK usługi zagospodarowa-
nia odpadów.

Wobec powyższego uznać należy, 
iż samodzielna budowa prywatnych 
Instalacji Regionalnych przez przed-
siębiorców jest możliwa, ale obarczo-
na licznymi ryzykami, które przy ska-
li inwestycji mogą okazać się istotną 
przeszkodą.

  Realizacja Zadania 
przez gminę

Jak wskazano powyżej UCPG 
ogranicza formy realizacji Zadania 
przez gminę. Zgodnie z art. 3a ust. 1 
UCPG gminy mogą w celu realizacji 
Zadania:
a) przeprowadzić przetarg na wybór 

podmiotu, który będzie budował, 
utrzymywał lub eksploatował regio-
nalną instalację do przetwarzania 
odpadów komunalnych, lub

b) dokonać wyboru podmiotu, który 
będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację 
do przetwarzania odpadów komu-
nalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 
r. o partnerstwie publiczno-prywat-
nym6), lub

c) dokonać wyboru podmiotu, który 
będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację 
do przetwarzania odpadów komu-
nalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 
r. o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi7).
Jedynie w przypadku negatywnego 

wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia gmina może samodzielnie przepro-
wadzić realizację Zadania. 

Wybór jednej z wyżej wymienio-
nych form realizacji Zadania powinien 
zostać dokonany po dokładnej i kom-

pleksowej analizie szeregu czynników. 
Poniżej wskazujemy jedynie niektó-
re z nich.

  Wpływ na poziom długu 
publicznego

Jednym z podstawowych czynni-
ków mających istotny wpływ na decy-
zję o wyborze formy realizacji Zadania 
jest możliwość sfi nansowania budo-
wy ITPOK przez gminę bądź związek 
międzygminny oraz wpływ realizacji in-
westycji na poziom długu publiczne-
go gmin (także jako członków związku 
międzygminnego). Z tej perspektywy 
rozwiązaniem interesującym wydaje się 
model realizacji Zadania na zasadach 
określonych w ustawie o PPP lub kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi. 

Kluczowa dla rozwoju rynku PPP 
w Polsce będzie ocena  wpływu zobo-
wiązań z umów PPP  na dług publicz-
ny, w szczególności w świetle istotnej 
zmiany metody obliczania zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego, 
która zacznie obowiązywać od 2014 r. 

W każdym przypadku konieczna 
będzie szczegółowa analiza korzyści 
i ryzyka związanego z konkretnym mo-
delem realizacji zadania, także z punktu 
widzenia jego wpływu na stan fi nansów 
publicznych gmin.

  Gotowość 
przedsiębiorcy do 
realizacji zadania

Istotny wpływ na wybór modelu 
będą miały oczekiwania podmiotów 
prywatnych, uwarunkowane przede 
wszystkim stopniem gotowości do prze-
jęcia przez nie ryzyka ekonomiczne-
go realizacji Zadania. Gmina powinna 
więc w pierwszej kolejności przepro-
wadzić badanie rynku, które pozwoli na 
stwierdzenie, czy istnieją przedsiębior-
cy prywatni zainteresowani realizacją 
Zadania w formule PPP lub koncesji. 
Poziom przychodów z tytułu eksploata-
cji planowanej infrastruktury może nie 
gwarantować operatorowi ITPOK odpo-

wiedniego zwrotu z inwestycji. W takim 
przypadku gmina powinna realizować 
Zadanie w formule tradycyjnej, tj. udzie-
lić zamówienia publicznego i zaniechać 
kosztownych i czasochłonnych przygo-
towań procedury wyboru partnera pry-
watnego/koncesjonariusza. 

Wydaje się, iż w przypadku ITPOK 
możliwość osiągnięcia dodatkowych 
przychodów związanych z wytwarza-
niem przez ITPOK energii cieplnej oraz 
elektrycznej, jak również ewentualnych 
przychodów związanych z kwalifi kacją 
energii wytwarzanej w ITPOK jako OZE 
zwiększy zainteresowanie przedsiębior-
ców realizacją Zadania w formule PPP/
koncesji. Ten aspekt powinien jednak 
zostać dokładnie zweryfi kowany w kon-
tekście planowanych zmian w prawie 
energetycznym. 

  Przygotowanie gminy 
do przeprowadzenia 
procedury wyboru 
partnera prywatnego

Kolejnym z czynników wpływają-
cych na wybór formy realizacji Zadania 
jest stopień przygotowania gminy do 
wyboru wykonawcy, partnera prywat-
nego bądź koncesjonariusza. Postę-
powania prowadzone w celu wyłonienia 
partnera prywatnego oraz koncesyjne 
są zazwyczaj o wiele bardziej skompli-
kowane i długotrwałe w porównaniu do 
postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wymagają również zatrud-
nienia przez gminę profesjonalnych do-
radców technicznych, fi nansowych oraz 
prawnych, co zwiększa koszty prowa-
dzenia postępowania. 

Czynników wpływających na wy-
bór formy realizacji Zadania jest oczy-
wiście znacznie więcej, w szczególności 
w kontekście możliwości wspólne-
go przeprowadzenia inwestycji przez 
kilka gmin. Wybór optymalnej formy re-
alizacji Zadania jest natomiast jednym 
z kluczowych elementów powodzenia 
inwestycji. Z tego powodu warto nań 
poświęcić wystarczający czas i środ-
ki.  TE
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6) Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675

7) Dz. U. Nr 19, poz. 101, ze zm.Dz. U. nr 152, poz. 897
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Głównym celem Raportu była ana-
liza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w wymienionych krajach 
UE (w tym dokonaniu punktowej oceny 
poziomu zaawansowania gospodarki 
odpadami). Na bazie przeprowadzo-
nych analiz zidentyfi kowane zostały 
również kluczowe wyzwania stojące 
przed krajami UE-11 w zakresie dosto-
sowania krajowych systemów gospo-
darki odpadami do wymogów unijnych 
oraz przedstawione zostały możliwe 
sposoby rozwiązania kluczowego pro-
blemu z jakim zmagają się wszystkie 

ANALIZA STANU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W KRAJACH UE-11  

Kluczowe wyzwania w zakresie 
wypełnienia wymogów unĳ nych 

W niniejszym artykule przedstawione zostały główne wnioski wynikające 
z Raportu pt. „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami 

komunalnymi w krajach UE-11”, który został przygotowany przez 
Ernst & Young w październiku 2011 roku. Zakresem analiz objętych zostało 
11 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej tj.: Bułgaria, Czechy, 
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz 
Węgry (dalej UE-11).

Ernst & Young

kraje z grupy UE-11, czyli zmiana struk-
tury zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. W szczególności przedsta-
wione zostały następujące informacje:

  Poziom przekroczenia celu unij-
nego w zakresie redukcji ilości 
biodegradowalnych odpadów 
komunalnych kierowanych na 
składowiska w 2010 roku w po-
szczególnych krajach UE-11

  Szacunkowa ilość biodegradowal-
nych odpadów komunalnych, które 
kraje UE-11 będą musiały zago-
spodarować w sposób inny niż 

przez składowanie w 2020 roku 
  Możliwe sposoby zmiany struktury 

zagospodarowania odpadów ko-
munalnych w UE-11

  Szacunkowe nakłady inwesty-
cyjne w krajach UE-11 związane 
ze zmianą struktury zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
(w szczególności szacunki na-
kładów na budowę  niezbędnych 
instalacji termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych).
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  Wyniki badania 
w zakresie oceny 
gospodarki odpadami 
komunalnymi w krajach 
UE-11

Analizy stanu gospodarki odpada-
mi w UE-11 przeprowadzone przez 
Ernst & Young pozwoliły zidentyfi ko-
wać cztery kluczowe wyzwania stojące 
przed omawianymi krajami:

  Wyzwanie 1: pełna implementa-
cja regulacji unijnych do prawodaw-
stwa krajowego.

  Wyzwanie 2: oddzielenie tempa 
wzrostu ilości wytwarzanych od-
padów od tempa rozwoju gospo-
darczego, poprawa szczelności 
systemu zagospodarowania wy-
twarzanych odpadów oraz zmiana 
struktury zagospodarowania odpa-
dów.

  Wyzwanie 3: ograniczenie ilości 
składowanych odpadów biodegra-
dowalnych przy wykorzystaniu po-
tencjału termicznej utylizacji.

  Wyzwanie 4: spełnienie wymagań 
w zakresie odzysku i recyklingu od-
padów opakowaniowych, w szcze-
gólności poprzez usprawnienie 
systemów selektywnej zbiórki.
W oparciu o przeprowadzoną ana-

lizę stanu gospodarki odpadami przy-
gotowany został ranking omawianych 
krajów. Oceny dokonano na podstawie 
dziewięciu kryteriów1) wynikających ze 
zidentyfi kowanych czterech głównych 
wyzwań w zakresie gospodarki odpa-
dami. Kryteria te zostały przedstawione 
kolejnych wyzwaniach.

Wyzwanie 1:
I. Stopień transpozycji przepisów 

UE do prawodawstwa krajowego.
  Wyzwanie 2:

II. Stosunek ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych do PKB 
w 2009 roku.

III. Stopień szczelności systemu: 
różnica pomiędzy ilością odpa-
dów wytworzonych i zagospo-
darowanych.

IV. Zmiana ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych w latach 
2005-2009. 

  Wyzwanie 3:
V. Szacunkowy stopień prze-

kroczenia celu na 2010 rok 
w zakresie redukcji ilości bio-
degradowalnych odpadów ko-
munalnych kierowanych na 
składowiska.

VI. Udział odzysku i recyklingu 
w strukturze zagospodarowania 
odpadów komunalnych.

VII. Udział termicznego przekształ-
cania w strukturze zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

  Wyzwanie 4:
VIII. Osiągnięte poziomy odzysku 

odpadów opakowaniowych.
IX. Osiągnięte poziomy recyklingu 

odpadów opakowaniowych.
Z rankingu wynika, że w każdym 

z omawianych krajów występują zna-
czące problemy związane z gospodar-
ką odpadami komunalnymi. Większość 
krajów otrzymała bowiem około poło-
wę możliwych punktów, a najwyższa 
osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27 
możliwych punktów.2)

1) W każdej z kategorii przyznawano ocenę w skali od 0 (najgorzej) do 3 (najlepiej). Zastosowano względną skalę ocen, tzn. ocenę najwyższą otrzymywał kraj o najlepszym wyniku 
w danej kategorii. Kraj mógł osiągnąć maksymalnie 27 punktów.

2)   Szczegółowe dane w zakresie wartości poszczególnych kryteriów jak również dokładany opis metodologii przeprowadzenia badania  znajdują się w Raporcie „Kluczowe wyzwania 
w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11” zamieszczonym  na stronie  http://www.ey.com/PL/pl/Services/Advisory/Raport_gospodarka-odpadami

Najbardziej zaawansowany sys-
tem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi wśród krajów UE-11 
występuje w Czechach (17 na 27 
punktów). Czesi wytwarzają najmniej 
odpadów w odniesieniu do PKB (3,9 
kg/PPS, przy średniej dla UE-11 – 5,8 
kg/PPS), a znaczącą część zebranych 
odpadów poddają termicznemu prze-
kształcaniu (11%). Dodatkowo Czechy 
osiągają najwyższe wskaźniki w zakre-
sie odzysku, w tym recyklingu odpa-
dów opakowaniowych (odpowiednio 
74% i 67%).

Najgorzej z gospodarką odpa-
dami radzi sobie Rumunia (6 na 27 
punktów). Wskaźnik ilości wytwarza-
nych odpadów do PKB jest drugi naj-
wyższy w UE-11 (8,6 kg/PPS, przy 
średniej dla UE-11 – 5,8, kg/PPS). Sys-
tem odbioru odpadów jest najbardziej 
nieszczelny spośród wszystkich krajów 
UE-11 – aż 89kg/mieszkańca wytwa-
rzanych odpadów trafi a do środowiska 
w sposób nieewidencjonowany. Udział 
odzysku i recyklingu w strukturze zago-
spodarowania odpadów wynosi mniej 
niż 1%. Termicznemu przekształcaniu 
odpadów komunalnych w ogóle się nie 
poddaje. Wśród krajów UE-11 Rumu-
nia osiąga najniższe wskaźniki odzysku, 
w tym recyklingu odpadów opakowanio-
wych (odpowiednio 41% i 34%). Pol-
ska z 14 punktami na 27 możliwych 
znalazła się mniej więcej w połowie 
stawki analizowanych krajów. Pod-
sumowanie wyników oceny stanu go-
spodarki odpadami komunalnymi w po-
szczególnych krajach przedstawiono na 
wykresie nr 1. 
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Wyk. 1. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku 
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Z analiz przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że najpoważ-
niejszym wyzwaniem stojącym przed krajami UE-11 jest konieczność zmiany 
struktury zagospodarowania odpadów komunalnych. Po pierwsze, w części 
krajów już teraz problemem jest zbyt mała dyspozycyjna pojemność składowisk 
spełniających wymagania techniczne (np. w Polsce szacuje się, że składowiska 
wystarczą jeszcze tylko na 8 lat eksploatacji). Po drugie, zgodnie z unijnymi 
przepisami, wszystkie państwa członkowskie muszą stopniowo zredukować 
ilość biodegradowalnych odpadów kierowanych na składowiska, co oznacza 
ograniczenie deponowanych odpadów organicznych, a także papieru i tektury.

Na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Raportu można stwierdzić, 
że dotychczas żadnemu z omawianych państw UE (oprócz Rumunii)3) nie udało 
się osiągnąć wymaganego poziomu redukcji składowanych odpadów biodegra-
dowalnych. W sumie w 2010 roku w całej UE-11 dopuszczalny poziom skła-
dowanych bioodpadów – 14,2 mln Mg – został przekroczony o ok. 3,5 mln 
Mg (czyli o 25%). Wśród poszczególnych krajów UE-11 najmniejsze ilościowo 
przekroczenie celu na 2010 rok wystąpiło w Estonii (0,03 mln Mg), a największe 
w Polsce (1,01 mln Mg).

3) Rumunia osiągnęła wymagany poziom redukcji biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach tylko dlatego, że znaczna ilość (ok. 20%) wytworzo-
nych biodegradowalnych odpadów komunalnych w ogóle nie została zebrana.

Przy produkcji odpadów utrzymują-
cej się na stałym poziomie, w 2020 roku 
kraje UE-11 będą musiały zagospoda-
rować inaczej niż przez składowanie ok. 
10,8 mln Mg biodegradowalnych odpa-
dów komunalnych. W celu spełnienia 
wymagań unijnych konieczna jest za-
tem zmiana struktury zagospodaro-
wania odpadów: odejście od syste-
mu, w którym większość zbieranych 
odpadów jest kierowana na składo-
wiska i przyjęcie modelu, w którym 
większość odpadów poddaje się re-
cyklingowi, odzyskowi i termicznemu 
przekształcaniu.

O ile w UE-11 składowanie odpa-
dów jest dominującą (ok. 85%) meto-
dą ich zagospodarowania, o tyle w UE-
27 średnio 38% odpadów kieruje się 

na składowiska, a w Szwecji – zale-
dwie 1%. W krajach UE-27 średnio 
20% odpadów poddaje się termicznej 
utylizacji (w Szwecji – 49%), zaś re-
cyklingowi i innemu odzyskowi odpo-
wiednio: 24% i 18% (w Szwecji – 36% 
i 14%). W celu spełnienia wyma-
gań unijnych – zwłaszcza w zakre-
sie redukcji składowanych bioodpa-
dów – kraje UE-11 powinny dążyć 
przynajmniej do przyjęcia struktu-
ry zagospodarowania zbliżonej do 
obecnej średniej struktury zago-
spodarowania w UE-27. Na wykresie
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odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach. Do ob-
liczeń przyjęto następujące założenia:

  cały nadmiar bioodpadów w 2020 roku (10,8 mln Mg) będzie przetworzony 
w spalarniach,

  średnia moc przerobowa spalarni wynosi 200 tys. Mg/rok,
  średnie nakłady inwestycyjne na jedną spalarnię wynoszą 180 mln EUR.

Zgodnie z przyjętymi założeniami oszacowano, że w 2020 roku do za-
gospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzeba ok. 57 spalarni odpadów 
komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji został oszaco-
wany na poziomie ok. 10 mld EUR. W przypadku uszczelnienia systemów 
odbioru odpadów komunalnych ilość biodegradowalnych odpadów, które bę-
dzie trzeba zagospodarować, a co za tym idzie – liczba niezbędnych instalacji 
dodatkowo wzrośnie.

Szczegółowe dane dotyczące szacunkowej ilości spalarni potrzebnych w każ-
dym z krajów, a także związanych z ich budową kosztów zostały przedstawione 
na wykresie nr 5. 

nr 4 przedstawiono strukturę zagospo-
darowania odpadów w UE-11, w UE-27 
i w Szwecji w 2010 roku.

  Możliwy sposób 
zmiany struktury 
zagospodarowania 
odpadów komunalnych 
w UE-11

Jednym ze sposobów na zmia-
nę struktury zagospodarowania od-
padów komunalnych i ograniczenie 
ilości biodegradowalnych odpadów 
komunalnych kierowanych na skła-
dowiska jest budowa zakładów ter-
micznej utylizacji odpadów. Spalar-
nie odpadów są jedynymi instalacjami, 
które mogą przetworzyć zmieszane od-
pady komunalne, a jak wynika z prze-
prowadzonej analizy, skuteczność se-
lektywnej zbiórki w omawianych krajach 
UE-11, zwłaszcza w gospodarstwach 
domowych jest minimalna. 

Na potwierdzenie tej tezy należy 
przywołać przykład tych krajów „starej 
Unii”, które mają najlepiej rozwinięte 
systemy gospodarowania odpadami, 
i które maksymalnie ograniczyły ilość 
odpadów kierowanych na składowiska 
– Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji. 
W krajach tych spalanie stanowi jedną 
z głównych metod utylizacji odpadów 
komunalnych.

  Szacunkowe nakłady 
inwestycyjne w krajach 
UE-11 na instalacje 
termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych

Jak wcześniej wspomniano, w 2020 
roku kraje UE-11 będą musiały zago-
spodarować inaczej niż przez składo-
wanie dodatkowo ok. 10,8 mln Mg od-
padów. Jednym z możliwych sposobów 
zagospodarowania tak znaczącej ilości 
odpadów – oprócz kompostowania i in-
nych metod przetwarzania i odzysku – 
jest ich termiczna utylizacja.

Na potrzeby Raportu oszacowano 
nakłady inwestycyjne, jakie kraje UE-11 
musiałyby ponieść, gdyby cały nadmiar 
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Wyk. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na nowe instalacje 

do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku 
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Wyk. 4. Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2010 roku
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