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WYBÓR TECHNOLOGII
termicznego przekształcania
odpadów komunalnych

P

rogram 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.
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umaryczna wydajność instalacji
miała sięgać ok. 2,4 mln Mg rocznie. Nie planowano budowy instalacji
w województwach: dolnośląskim, opolskim i lubuskim oraz lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Od momentu utworzenia listy zniknęły z niej
niektóre pozycje. Pierwszy wycofał się
Olsztyn, a następnie Gdańsk. W województwie śląskim zdecydowano się
wybudować zamiast dwóch instalacji po 250 000 Mg/rok jedną o łącznej wydajności ok. 500 000 Mg/rok.

Tak więc w chwili obecnej wygląda na
to, że w dalszym ciągu „w grze” są jedynie: Szczecin, Poznań, Bydgoszcz,
Białystok oraz Kraków. W międzyczasie udało się skompletować stosowna
dokumentacje oraz uzyskać decyzję
środowiskową dla dotychczas niewystępującej na liście lokalizacji - dla Konina. 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-

Kluczowym terminem wyznaczonym
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego był 1 czerwca 2010 roku, kiedy to wszyscy potencjalni beneﬁcjenci
powinni uzyskać dla planowanych inwestycji decyzje środowiskowe oraz
1 marca 2011 roku, kiedy wszystkie
wnioski o doﬁnansowanie powinny traﬁć do komisji Europejskiej w Brukseli.
Z różnych przyczyn z listy indykatywnej zniknęły kolejne instalacje: w Koszalinie, w Łodzi oraz instalacja śląska (Ruda Śląska). Władze Warszawy
zdecydowały się na budowę instalacji
bez wsparcia z funduszy europejskich.

ło, by sprostać wymogom dyrektywy
składowiskowej (1999/31/WE), w myśl
której, wstępując do Unii Europejskiej
zobowiązaliśmy się do 50% redukcji
składowanych na składowiskach odpadów biodegradowalnych w roku 2013.
Przyjęcie w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o otrzymaniu porządku
w gminach i przekazanie od 1 stycznia 2012 roku władztwa nad odpadami gminom, spowodowało gwałtowne
zainteresowanie metodami termicznego przekształcania odpadów wśród
bardzo wielu samorządów. Pojawiły
się liczne inicjatywy budowy regional-

Fot. NE

S

nych spalarni odpadów komunalnych
np. w Tarnowie, Chrzanowie, Jastrzębiu Zdroju, Rzeszowie, Gorlicach, Włocławku, Gdyni, a także w Hrubieszowie
czy Chodzieży. Pojawił się więc sprzyjający klimat do rozwoju i budowy kolejnych 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 biodegradowalnych traﬁających na składowiska
- 65% . Jeżeli dodamy do tego informację, że Komisja Europejska planuje
na 2025 rok wprowadzenie całkowitego zakazu składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
sprawa budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów staje się bardzo istotna.
Wróciły więc pytania o docelowy
model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, o zasadność i celowość budowy spalarni odpadów,
o technologie alternatywne w stosunku do spalania odpadów, o koszty gospodarowania odpadami. Dyskusję na
ten temat wywołały również wymagania stawiane raportom o oddziaływaniu na środowisko obligatoryjnie sporządzanym dla tego typu inwestycji,
w celu uzyskania decyzji środowiskowej, jako ważnego etapu na drodze
procesu inwestycyjnego1). Zawarte
w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu na środowisko
wymuszają każdorazowo dokonanie
analizy tzw. wariantów alternatywnych
realizacji inwestycji. W praktyce sprowadza się to do analizy proponowanej
technologii i porównania jej z innymi
znanymi technologiami, zarówno w obszarze tzw. elementów generalnych,
jak i w obszarze rozwiązań szczegółowych. 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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raportów, w ramach tej analizy dokonywali porównania wybranej (zresztą
słusznie i zgodnie z tendencją obserwowaną we wszystkich krajach Unii)
technologii spalania na ruszcie z instalacjami mechaniczno-biologicznej
przeróbki odpadów (MBT) oraz instalacjami 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 instalacje termicznego przekształcania
odpadów, nie ma żadnych powodów
do wyważania otwartych drzwi i szukania „trzeciej drogi”. A jednak - pomimo, że powszechnie wiadomo, że
w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie nowo
wybudowane instalacje termicznego
przekształcania odpadów komunalnych w skali ponad 100 000 Mg/rok
były instalacjami rusztowymi - w Polsce
powróciła dyskusja: MBT czy spalarnia? Spalanie na ruszcie czy piroliza,
plazma lub zgazowanie? W tej sytuacji
wydaje się koniecznym zestawienie
i powtórzenie jeszcze raz argumentów, dla których w pozostałych państwach UE nikt już podanych powyżej
pytań nie stawia, tylko buduje instalacje
spalania odpadów komunalnych oparte o sprawdzoną technologię rusztową, argumentów szczególnie przydatnych samorządowcom w dyskusjach
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, z reguły negatywnie nastawionymi do spalania odpadów.

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 biologicznego przetwarzania w warunkach
tlenowych lub beztlenowych”.
W roku 2005 uznana i ceniona angielska ﬁrma konsultingowa Juniper
Consultancy Services opublikowała
ponad 600 stronicowy raport opisujący wszystkie znane systemy mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów komunalnych wskazując na ich
zalety i wady2). Typowa instalacja MBT
funkcjonuje w sposób następujący:
ze strumienia zmieszanych odpadów
komunalnych jest wydzielana mechanicznie na drodze przesiewania frak-

stowanie) lub beztlenowej (fermentacja
metanowa), zaś przesiew zawierający
frakcję mineralną (niepalna, popiół) kierowany jest na składowisko.
Pozostała na drugim sicie frakcja
organiczna jest następnie rozdrabniana, usuwane są z niej metale żelazne,
a następnie poddawana jest procesom
biologicznym. W przypadku kompostowania proces prowadzony jest w sposób następujący - w przeciągu 10 dni
odpady są poddawane intensywnemu
napowietrzaniu w specjalnie zamykanych tunelach (boksach), w wyniku
czego substancje organiczne ulegają
utlenieniu do CO2 zaś pozostałość stanowi kompost. Najczęściej jednak produkt takiej operacji nie spełnia wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu

 MBT czy spalanie?

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 biologicznej stabilizacji tlenowej (kompo-

i nie może być wykorzystany jako nawóz. Alternatywą dla kompostowania
jest proces beztlenowy - fermentacja
metanowa, w wyniku czego pozyskiwany jest biogaz (zawierający metan),
który może być następnie wykorzystany do celów energetycznych. Stała pozostałość po procesie fermentacji
często poddawana jest jeszcze obróbce tlenowej (kompostowaniu). Ze
względu na niską jakość kompostu,

Zgodnie z podręcznikową deﬁnicją „termin mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadów (MBP, MBT mechanical-biological treatment, MBS
- mechanical-biological stabilisation),
obejmuje procesy rozdrabniania, przesiewania, sortowania, klasyﬁkacji i separacji, ustawione w różnorodnych
konﬁguracjach w celu mechaniczne-
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a właściwie stabilizatu pozyskanego
ze zmieszanych odpadów komunalnych, 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. Dopuszcza się jedynie stosowanie stabilizatów do rekultywacji gruntów nieużytkowanych rolniczo. Z uwagi na
zawartość pewnej ilości substancji organicznych, stabilizat taki nie może być
składowany na składowiskach odpadów (zgodnie z przepisami zawartość
substancji organicznych ponad 3% nie
pozwala na składowanie na składowisku). Pojawia się więc istotny problem
z zagospodarowaniem otrzymanego
w procesie MBT stabilizatu.
Wydzielona na pierwszym sicie
frakcja energetyczna poddawana jest
następnie licznym procesom mechanicznej obróbki - od separacji metali
żelaznych (magnetyczne), metali nieżelaznych i kamieni (bezwładnościowo), po rozdrabnianie i czasami suszenie. Frakcja ta wykorzystywana jest
do produkcji tzw. paliwa alternatywnego (RDF - Refuse Derived Fuel, SRF
- Secondary Recovered Fuel, EBS Ersatzbrennstoﬀ). Ilość wytworzonego
paliwa alternatywnego sięga 40 - 55%
pierwotnej masy odpadów skierowanych do instalacji MBT. Dopuszczalne parametry jakościowe paliwa alternatywnego określa norma europejska
EN-15359 (Solid Recovered Fuels Speciﬁcations and classes), lecz paliwo wytworzone z odpadów zgodnie
z prawem europejskim („zgodnie z obowiązującym prawem UE odpady, które
są przetwarzane na paliwo, nie przestają być odpadami do czasu ich termicznego przekształcenia lub spalenia” - tak brzmi oﬁcjalna interpretacja
problemu wg Komisji Europejskiej) nie
przestaje być odpadem i może być wykorzystywane do wytwarzania energii
jedynie w spalarniach lub współspalarniach odpadów. Energetyka zawodowa, przemysłowa czy ciepłownictwo,
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które mogłyby współspalać RDF w procesie współspalania odpadów nie wykazują nadmiernego zainteresowania
paliwem alternatywnym, gdyż w celu
uruchomienia jego współspalania konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne w zakresie przystosowania kotła
oraz występują problemy techniczne korozja instalacji oraz zarastanie części
instalacji powstałym żużlem o niższej
niż w przypadku spalania węgla temperaturze topnienia. Drugim potencjalnym odbiorcą paliw alternatywnych są
cementownie. Polskie cementownie
w chwili obecnej w ok. 40-45% zastępują węgiel paliwami alternatywnymi
wytworzonymi z odpadów przemysłowych. Sumaryczna zdolność przyjęcia
paliw alternatywnych w polskich cementowniach 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 więcej, wartość opałowa paliwa alternatywnego wytworzonego z odpadów
komunalnych wynosząca 14 - 18 MJ/
kg jest zbyt niska dla cementowni. Nie
ma więc nadziei, że po paliwo alternatywne 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 Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Belgii, Austrii, Finlandii. Różne, zależne
od kraju są doświadczenia eksploatacyjne. W żadnym jednak z wymienionych krajów Unii Europejskiej MBT nie
stało się technologią dominującą, nie
wyparło spalarni odpadów, co najwyżej stało się uzupełnieniem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Dobrym przykładem dla wskazania
roli MBT w systemie gospodarki odpadami są Niemcy. W 1993 roku przyjęto wstępne regulacje prawne, w myśl
których, od 2005 roku miał obowiązywać zakaz składowania odpadów komunalnych na składowiskach. Zakaz

ten obowiązującym prawem stał się
w 2001 roku. Dokonano wtedy przeglądu możliwości spełnienia tych wymagań na obszarze całego kraju. Okazało się, że w zachodnich landach nie
powinno być problemu z dotrzymaniem tego zakazu (istniało tam ponad
50 spalarni odpadów komunalnych), to
we wschodnich landach liczba spalarni
jest niewielka (5 instalacji) i będą duże problemy z dotrzymaniem zakazu.
Cykl uzgodnień lokalizacji spalarni trwa
zwykle 2-3 lat, a sama budowa około 3
lat. Nie było więc szansy na wybudowanie wystarczającej ilości spalarni na
terenie tzw. „nowych landów”. Podjęto
więc na szczeblu ministerstwa środowiska decyzje w sprawie promowania
instalacji MBT na tym terenie. Budowa
takiej instalacji zazwyczaj nie powoduje 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 nowych 31 instalacji na terenie wschodnich landów. Bilans odpadów za rok
2003 wskazywał na deﬁcyt właśnie ok.
5 mln Mg mocy przerobowej w spalarniach odpadów. Większość istniejących instalacji MBT w zachodnich
landach produkowała paliwo alternatywne dla cementowni, nowe instalacje produkowały to paliwo bez możliwości ich odbioru przez niemieckie
cementownie - pojawił się więc wtedy
znaczący eksport paliwa alternatywnego do polskich cementowni. Nie rozwiązało to jednak całego problemu.
W latach 2004-2010 wybudowano
więc w Niemczech sieć 32 instalacji
do spalania paliwa alternatywnego
(elektrowni opalanych paliwem alternatywnym), rusztowych, z systemami oczyszczania spalin identycznymi
jak w spalarniach odpadów. W chwili obecnej w Niemczech funkcjonuje
69 spalarni odpadów komunalnych
o łącznej wydajności ponad 19 mln
Mg oraz 78 instalacji MBT (pracujących wg różnych technologii) o łącznej
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wydajności ok. 9,5 mln Mg. Instalacje
MBT produkują paliwo alternatywne,
które dziś stosunkowo rzadko traﬁa
do cementowni ze względu na zbyt
niską wartość opałową. Jest ono spalane w 34 spalarniach paliwa alternatywnego o łącznej wydajności 5,8 mln
Mg. Z technicznego punktu widzenia
te spalarnie paliwa alternatywnego
praktycznie nie różnią się od spalarni odpadów komunalnych - mają taki
sam system oczyszczania spalin gdyż
podlegają pod te same uregulowania
prawne co wszystkie spalarnie odpadów. Taki system pozwala na pokrycie
wszystkich potrzeb kraju w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych i uzyskania rewelacyjnego wskaźnika - poniżej 2% odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Nie
jest to jednak system idealny. Doświadczenia eksploatacyjne instalacji MBT
wskazują, że są to instalacje awaryjne
i zawodne pod względem technicznym
oraz uciążliwe dla otoczenia (znaczna
emisja substancji złowonnych - odorów). Występują również poważne problemy z zagospodarowaniem produktu
po obróbce biologicznej (kompostowaniu lub fermentacji) - stabilizatu, który
nie jest dopuszczony do stosowania
jako nawóz. Doniesienia z niemieckiego urzędu ochrony środowiska (Bundesumweltamt) wskazują na stopniowe
ograniczanie ilości funkcjonujących instalacji MBT. Najnowsze opracowanie
Komitetu Doradczego Niemieckiego
Ministra Środowiska zdecydowanie
odradza stosowanie MBT w gospodarce odpadami komunalnymi. Kilka
z nich już zostało wyłączonych z eksploatacji, kolejne najprawdopodobniej
zostaną wyłączone w przyszłym roku.
Podobne, negatywne doświadczenia
eksploatacyjne mają Austriacy.
Jak więc widać MBT nie zastąpi
spalarni odpadów. Może być uzupełnieniem systemu, ale nie jedynym jego
ogniwem. W Polsce istnieje pokaźna
grupa osób zafascynowanych MBT

i chcących za wszelka cenę, wbrew
nawet doświadczeniom innych krajów, przenieść tę technologię do naszego kraju. Było by bardzo źle, gdyby wycofywane z rynku niemieckiego
wyeksploatowane instalacje MBT traﬁły do Polski.

 Piroliza, zgazowanie,
plazma…
Realizacja projektów budowy instalacji termicznego przekształcania
odpadów wymaga stosowania technologii sprawdzonych i niezawodnych.
W zakresie masowego spalania odpadów komunalnych w chwili obecnej jedyną pewną, sprawdzoną technologią
jest spalanie na ruszcie. Technologia
ta została stworzona w pierwszej połowie XX wieku i od tego czasu jest
systematycznie rozwijana i unowocześniana. 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 przypadku stosuje się ruszty chłodzone
powietrzem ze specjalnym systemem
mieszania odpadów poddawanych
spalaniu, a w drugim ruszty chłodzone wodą. Ruszty pracują niezawodnie
w kilkuset instalacjach na całym świecie. Praktycznie żadne inne rozwiązanie techniczne nie pozwala na spalanie tak niskokalorycznych odpadów
jak spalarnia rusztowa. Piece obrotowe wymagają do autotermicznej pracy odpadów o wartości opałowej minimum 15 - 18 MJ/kg. Jeszcze wyższe
wymagania w zakresie wartości opałowej mają spalarnie komorowe (16 - 19
MJ/kg). Jedynym typem spalarni, która może być porównywalna w zakresie
parametrów technicznych, uniwersalności czy niezawodności ze spalarnią
rusztową jest spalarnia ﬂuidalna. Może
on również pracować przy niskokalorycznych odpadach, jednak wymaga
wstępnego rozdrobnienia odpadów, co

zmniejsza ilość wytworzonej użytecznej
energii elektrycznej (netto).
Według danych CEWEP (Confederation of European Waste to Energy Plant) oraz WtERT Europe (Waste
to Energy Research and Technological
Council) większość istniejących w Europie spalarni odpadów komunalnych
to sprawdzone spalarnie rusztowe
(w 2005 roku 382 instalacje). Niewielki ułamek stanowią spalarnie ﬂuidalne
(27 instalacji), spalarnie z oscylacyjnym
piecem obrotowym (18 instalacji) i spalarnie dwukomorowe (8 instalacji)3).
Najważniejszymi dostawcami spalarni
rusztowych są: CNIM (Francja), Andtritz Energy & Environment (Austria,
Niemcy), Martin (Niemcy), Standardkessel Baumgarte (Niemcy), Babcock
& Wilcox Volund (Dania), Keppel Seghers (Belgia), Hitachi-Zosen-Inova
(Japonia, Szwajcaria), Fisia Babcock
(Niemcy), Covanta (USA) oraz Wheelabrator (USA). W zakresie spalarni ﬂuidalnych najważniejszymi dostawcami
są: Lurgi & Lentjes (Niemcy), Foster &
Wheeler (USA), Ebara (Japonia) oraz
Alstom (Francja). Jedynym dostawcą
spalarni z oscylacyjnym piecem obrotowym jest francuska ﬁrma Cyclerval,
zaś dostawcą spalarni dwukomorowych (w pierwszej komorze zgazowanie odpadów, w drugiej dopalanie
gazów) jest angielsko-norweska ﬁrma ENERGOS (ENER-G). Podane powyżej ﬁrmy wybudowały praktycznie
wszystkie spalarnie odpadów w Europie 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 rozpowszechnienia w Europie.
W latach dziewięćdziesiątych podjęte zostały liczne próby opracowania
alternatywnych dla spalarni rusztowych
technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Najbardziej znanymi przykładami takich
działań były technologie Schwel-Bren-

3) Energy from Waste. State of the Art. Report. Statistics. 5th Edition, - ISWA, Copenhagen, May 2006;
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wania lub pirolizy, o wydajności powyżej 50 000 Mg/rok w chwili obecnej
w Europie nie ma. Instalacji plazmowych przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest w chwili obecnej na
świecie 6. Dwie największe z nich
(o wydajności ok. 45 000 Mg/rok)
znajdują się Japonii. Kolejne instalacje o wydajności ok. 25 000 Mg/rok
znajdują się w Kanadzie oraz w Japonii. Instalacja w Ottawie w marcu
2011 roku została zamknięta, wymagała ona bardzo kalorycznych odpadów (14 - 16 MJ/kg) i miała problemy
z dotrzymaniem dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń. Dwie instalacje badawcze o wydajnościach rzędu

dyną pracującą instalacją pirolityczną
dla odpadów komunalnych jest instalacja w Burgau (Niemcy) wybudowana
w 1987 roku. Na jej bazie wybudowano
podobną instalację w Arras (Francja),
która jednak w 2009 roku została zamknięta oraz w Hamm (Niemcy) o wydajności 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-

1 000 -2 000 Mg/rok znajdują się na
Tajwanie oraz w Wielkiej Brytanii. Brytyjska ﬁrma planuje podobno budowę
takiej instalacji w miejscowości Swindon o wydajności ok. 100 000 Mg/rok,
ale prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. Jednocześnie w tej samej Wielkiej
Brytanii oddano właśnie do użytku spalarnię Belvedere (w Riverside, niedaleko Londynu) - rusztową, o wydajności
585 000 Mg/rok. Kolejna o wydajności 840 000 Mg/rok (Manchester) jest
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n-Verfahren (opracowana w koncernie Simensa) oraz Thermoselect. Obie
zrobiły spektakularną klapę na początku lat dwutysięcznych. Simens wybudował instalację w miejscowości
Fürth koło Norymbergi o wydajności
ok. 100 000 Mg/rok, która po czterech latach bezowocnych prób została ostatecznie zamknięta w 2001 roku,
przynosząc stratę około 400 mln DM.
Pełnotechniczna instalacja Thermoselect w Karlsruhe o wydajności ok.
225 000 Mg/rok została po 6 latach
prób uruchomienia i osiągnięcia zakładanej wydajności w roku 2006 ostatecznie zamknięta przynosząc straty
przekraczające 500 mln Euro. Na takie eksperymenty Polski nie stać. Je-

4) Wielgosiński G. - Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. - Nowa Energia, 2011, 1, 55-67;
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w budowie. Jak więc widać ani zgazowanie, ani piroliza, ani tym bardziej
plazma nie stanowią aktualnie żadnej
konkurencji dla klasycznych instalacji 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 funkcjonowania spalani odpadów komunalnych. Do takich krajów zaliczają się
Niemcy (69 instalacji o łącznej wydajności ok. 19,5 mln Mg/rok), Holandia,
Szwecja, Belgia i Dania. Trwa budowa
spalarni w Hiszpanii, Finlandii, Francji, a przede wszystkim we Włoszech
i Wielkiej Brytanii, gdzie opóźnienia
w zakresie termicznych metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych są
największe. Kończy się budowa spalarni odpadów w Dublinie (Irlandia)
o wydajności 600 000 Mg/rok, kolejna
w Carranstown (hrabstwo Meth) o wydajności 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 spalarni 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 gruntownie zmodernizowanej (z funduszy europejskich) 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 (Karvina, Pardubice, Jihlava). Na Słowacji 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, Arnoldstein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa
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kolejnej rozpocznie się w przyszłym
roku. Wartym podkreślenia przy tym
jest to, że wszystkie wspomniane powyżej, niedawno oddane do użytku lub
aktualnie budowane spalarnie - to spalarnie rusztowe. W technologii rusztowej mają zostać wybudowane również
planowane spalarnie w Tallinie i Tartu
(Estonia), Wilnie, Kłajpedzie i Kownie
(Litwa). Rydze (Łotwa), w okręgu kaliningradzkim (Rosja), Lublanie i Mariborze (Słowenia), Helsinkach, Tampere,
Rovaniemi i Oulu (Finlandia), Timisoara, Brasov i Bukareszcie (Rumunia).
Widać więc, że w najbliższych latach
liczba spalarni będzie systematycznie
wzrastać. W chwili obecnej w Europie
funkcjonuje ponad 400 spalarni odpadów komunalnych, a na całym świecie
jest ich ponad 900.
Zgodnie z nową ramową dyrektywa w sprawie odpadów (2008/98/EC)
warunkiem koniecznym zaliczenia spalania 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 spalarnie odpadów uzyskują ten wskaźnik
na poziomie 0,75-1,2. Zmodernizowana spalarnia w Brnie ma współczynnik
efektywności energetycznej na poziomie 0,82. Podobnego wyniku należy
oczekiwać w odniesieniu do planowanych spalarni w Polsce. Spalarnie ﬂuidalne, z uwagi na konieczność
rozdrabiania odpadów komunalnych
(znaczne zużycie energii elektrycznej)
mają współczynnik efektywności energetycznej niższy o ok. 0,1. W świetle
posiadanych danych żadna technologia pirolityczna, zgazowania czy też
plazmowa nie jest w stanie zapewnić
tak wysokiego wskaźnika efektywności energetycznej. Należy oczekiwać,
że w większości przypadków będzie on
niższy od 0,6. W skrajnym przypadku
technologii Thermoselect wiadomo,
że współczynnik efektywności energetycznej dla tej technologii wynosi tylko
ok. 0,3. Jest to więc kolejny istotny argument za technologią rusztową.

Podstawowymi gazowymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda. Ze względu na to, że każdy realizowany w warunkach technicznych
proces spalania nie jest ani spalaniem

szenia przebiegu procesu spalania.
Emisji dioksyn nie wolno bagatelizować, pomimo iż ich stężenia w spalinach są bardzo niskie - sięgające
0,1 ng/m 3 (10 -10 g!). Co prawda

całkowitym ani też spalaniem zupełnym, zawsze w spalinach obserwuje się obecność tlenku węgla. Obecność w spalanym materiale (odpadach
komunalnych) związków siarki, azotu
(materia organiczna), chloru oraz ﬂuoru
powoduje również nieuchronną emisję odpowiednio dwutlenku i trójtlenku
siarki, tlenku i dwutlenku azotu, chlorowodoru i ﬂuorowodoru. Zawartość
w spalanym paliwie (odpadach) frakcji
mineralnej skutkuje również emisją pyłu zawierającego liczne metale, w tym,
metale ciężkie. Niezależnie od rodzaju
stosowanej technologii termicznego
przekształcania odpadów każdemu
procesowi spalania towarzyszy nieuchronna emisja mikrozanieczyszczeń
organicznych, w tym dioksyn i furanów,
a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Emisja dioksyn
i furanów jest nie do uniknięcia w procesach spalania. Ich stężenie w spalinach można jednak minimalizować
dzięki zastosowaniu tzw. pierwotnych
metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, które w tym przypadku w znacznej części sprowadzają się do ulep-

w ostatnich latach udowodniono, że nie
są one ani trujące ani kancerogenne,
jednak bardzo silnie zaburzają gospodarkę hormonalną organizmu prowadząc do występowania wielu groźnych
chorób. Zgodnie z postanowieniami
ratyﬁkowanej przez Polskę Konwencji
Sztokholmskiej ich emisja musi być
ograniczana. Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
jest również faktem. Są to w większości związki kancerogenne, a ich stężenie w spalinach jest zazwyczaj wielokrotnie wyższe niż dioksyn. Prawidłowe
warunki spalania panujące w nowoczesnych spalarniach rusztowych pozwalają na minimalizację ich emisji. Jak
już wspomniano żadna technologia
spalania nie gwarantuje braku emisji dioksyn, ale dzięki wieloletnim badaniom, rozwoju technologii spalania
na ruszcie oraz wydajnym systemom
oczyszczania spalin ich emisja z setek istniejących spalarni rusztowych
jest niewielka.
Wobec powyższych faktów dotyczących stosowanych technologii termicznego przekształcana odpadów ko-
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munalnych należy przyjąć, że jedynym
możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem technicznym dla spalarni odpadów komunalnych dla polskich miast
jest spalarnia pracująca wg sprawdzonej i niezawodnej technologii rusztowej.
Alternatywą dla tego rozwiązania może
być jedynie spalarnia ﬂuidalna. Wszelkie inne propozycje - zgazowania, piroliza czy instalacja plazmowa świadczą
niestety o elementarnym braku wiedzy
zgłaszających je osób.

 Ruszt, kocioł, odzysk
ciepła
Jak już wskazano, wszystkie nowoczesne, duże instalacje termicznego
przekształcania odpadów, jakie zostały wybudowane w Europie w ostatnich 5 latach to instalacje rusztowe.
W latach dziewięćdziesiątych alternatywą wydawały się instalacje ﬂuidalne, ale konieczność wstępnego rozdrabniania odpadów spowodowała,
że zrezygnowano z tych technologii.
Współczesne konstrukcje rusztu dla
spalarni odpadów mają swoje korzenie
w latach 20-stych i 30-stych ubiegłego wieku i wywodzą się z konstrukcji
rusztów dla energetycznego spalania
węgla. Swoje rozwiązania technologiczne opracowały ﬁrmy niemieckie
-Steinmüller, Niell i Martin, szwajcarski - von Roll, duńskie - Vølund oraz
Krüger - wszystkie ruszty schodkowe, a także Deutsche Babcock Anlagen - ruszt walcowy. Konstrukcje te
były przez lata rozwijane i z pierwotnymi rozwiązaniami sprzed II wojny
światowej nie mają wiele wspólnego.
Generalnie ruszty schodkowe można
podzielić na ruszty posuwowe (przesuw materiału na ruszcie „do przodu”),
ruszty przeciwbieżne (przesuw materiału na ruszcie „do tyłu”) oraz ruszty
posuwisto-zwrotne, gdzie jednocześnie
materiał przesuwany jest „do przodu” w dół rusztu i mieszany poprzez przeciwbieżny ruch części rusztowin. Najlepsze efekty daje spalanie na rusztach
posuwisto-zwrotnych, gdyż zapewniają
one najwyższy stopień wypalenia ma-
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teriału (mała zawartość niespalonych
substancji organicznych w żużlu) przy
jednoczesnym dobrym natlenieniu i wymieszaniu strefy spalania (niskie stężenia tlenku węgla oraz organicznych
produktów niepełnego spalania w gazach odlotowych). W świetle doświadczeń eksploatacyjnych nieco gorsze
efekty daje zastosowanie rusztów walcowych. Ruszt schodkowy jest najczęściej pochylony o niewielki kąt w kierunku końca rusztu w celu zapewnienia
samoczynnego przemieszczania się
spalanych odpadów w dół rusztu. Kąt
pochylenia rusztu jest tym większy im
bardziej wilgotne są odpady komunalne poddawane spalaniu. Dla odpadów
o wartości opalowej 6-10 MJ/kg zazwyczaj stosuje się ruszty chłodzone
powietrzem (pierwotnym przepływającym w szczelinach pomiędzy rusztowinami), zaś dla wyższych wartości
opałowych (10-16 MJ/kg) stosuje się
ruszty chłodzone wodą. Często, dla
zapewnienia lepszego przebiegu procesu spalania i zmniejszenia strat ciepła powietrze pierwotne wprowadzane
do procesu spalania przez ruszt jest
wstępnie podgrzewane do temperatury ok. 120-200oC za pomocą ciepła
odpadowego z instalacji. Powietrze
pierwotne podawane pod ruszt stanowi zazwyczaj ok. 50% całej ilości powietrza podawanej do procesu spalania. Powietrze wtórne podawane jest
powyżej strefy spalania, zapewniając
skuteczne dopalenie produktów niepełnego spalania i tlenku węgla powstałych bezpośrednio w procesie spalania.
Poprzez sterowanie ilością powietrza
pierwotnego podawanego do różnych
stref rusztu można również sterować
przebiegiem procesu spalania. Zazwyczaj, w spalarniach odpadów komunalnych stosuje się ok. 100-120% nadmiar powietrza w stosunku do ilości
stechiometrycznej.
Ponad komorą spalania, za doprowadzeniem powietrza wtórnego, znajduje się pionowy kocioł, najczęściej
3-ciągowy, rzadziej o większej ilości
ciągów, za którym znajdują się wymienniki ciepła, w których produkowana

jest para, a na końcu gorąca woda.
Czasami wymienniki ciepła zainstalowane są już w ostatnim, 3 ciągu kotła.
Jeżeli powierzchnie ogrzewalne zamontowane są w układzie poziomym,
mówimy o kotle 3-ciagowym z poziomym wymiennikiem ciepła, zaś jeżeli
powierzchnie ogrzewalne zainstalowane są w układzie pionowym, mówimy najczęściej o kotle 4- lub 5-ciagowym z pionowym wymiennikiem ciepła.
Ostatni wymiennik ciepła, wytwarzający gorącą wodę, nazywany jest najczęściej ekonomizerem. Do kotła wpływają
spaliny o temperaturze ponad 1 000oC,
zaś opuszczają ekonomizer w temperaturze ok. 200oC. Parametry produkowanej 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 turbina kondensacyjna, zaś w przypadku pracy w skojarzeniu (preferowana
jednoczesna produkcja ciepła i energii
elektrycznej), jest to turbina przeciwprężna lub przeciwprężno-upustowa
albo kondensacyjno-upustowa. Dla nowoczesnych spalarni odpadów planuje
się praktycznie zawsze pracę w skojarzeniu (elektrociepłownia), gdyż tylko
taki układ zapewnia uzyskanie wymaganego dyrektywą 2008/98/WE współczynnika efektywności energetycznej
powyżej 0,65 (dla instalacji nowych).
Każda z ﬁrm budujących spalarnie
odpadów komunalnych posiada własne, sprawdzone systemy rusztów oraz
układów odzysku ciepła, łącznie z konﬁguracją kotła. Nie ma żadnego preferowanego rodzaju rusztu (poza aktualnie niezalecanym rusztem walcowym)
ani układu konstrukcyjnego kotła, czy
wymaganych parametrów produkowanej pary. Jedynym, ale bardzo istotnym
ograniczeniem jest tu osiągnięcie wymaganej, dla uznania procesu spalania
odpadów za procesu odzysku, wartości współczynnika efektywności energetycznej powyżej 0,65. Doświadczenie funkcjonujących spalarni odpadów
komunalnych w Europie pokazuje, że
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współczesna instalacja termicznego
przekształcania odpadów komunalnych 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 odpadów komunalnych można przy pracy 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 układy odzysku ciepła kierowane są do
systemu oczyszczania spalin. Proces
spalania tak niejednorodnego materiału, jakim są odpady, niezależnie od tego
czy są to odpady komunalne, przemysłowe, medyczne czy też osady ściekowe, jest źródłem emisji do atmosfery
bardzo wielu substancji chemicznych,
wśród których są niejednokrotnie substancje toksyczne, rakotwórcze itp.
Główną cześć odpadów stanowi zazwyczaj materia organiczna, stąd też
oczywista jest emisja dwutlenku węgla i pary wodnej oraz tlenku węgla,
w przypadku niecałkowitego spalania.
Obecność w odpadach substancji zawierających w cząsteczce inne, oprócz
węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy ﬂuor skutkować będzie emisją dwutlenku siarki, tlenków
azotu, chlorowodoru czy ﬂuorowodoru. Z kolei obecność w materiale spalanym substancji niepalnych (tzw. popiołu) skutkować będzie emisją pyłu.
Mechanizm powstawania dwutlenku
siarki czy tlenków azotu jest bardzo
dobrze poznany i wielokrotnie opisany w publikacjach dotyczących np.
energetycznego spalania paliw kopalnych. Trzeba jednak mieć świadomość,
że rzeczywisty proces spalania daleki jest od idealnego - tj. spalania całkowitego i zupełnego. Proces spala-

nia (rozkładu termicznego i utleniania)
bardzo wielu związków organicznych
(zwartych w odpadach) nie przebiega
w sposób idealny z wytworzeniem jedynie dwutlenku węgla, tlenku węgla
i wody. Powstaje w tym procesie zazwyczaj znaczna ilość produktów pośrednich rozkładu i utleniania, które nie
ulegają następnie dalszemu rozkładowi. Wydawałoby się, że w drastycznych
warunkach spalania, w temperaturze
około 1000oC wszelkie substancje organiczne muszą ulec spaleniu. Niestety nie jest to prawda. Wiele związków
chemicznych, często palnych, nie ulega pełnej destrukcji podczas spalania
odpadów. Efektem tego jest obecność
w spalinach ze spalarni odpadów ponad 350 zidentyﬁkowanych różnego
rodzaju związków chemicznych (organicznych) - tzw. produktów niepełnego spalania.
Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów
jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych z procesów
technologicznych można generalnie
podzielić na dwie grupy - metody pierwotne i metody wtórne. Metody pierwotne to ingerencja w proces technologiczny i stworzenie takich warunków
jego przebiegu, by ilość powstających
zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza. Natomiast metody wtórne
- to zastosowanie konkretnych urządzeń i technologii w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń. Poznanie mechanizmów tworzenia się zanieczyszczeń w procesie spalania pozwala na
opracowanie takich technologii i metod prowadzenia procesu spalania, by
ilość powstających zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza.
Metody pierwotne nabierają
w ostatnich latach coraz większego znaczenia, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia są one bardziej
opłacalne (tańsze) od metod wtórnych,
zwanych „technologiami końca rury”.

Szczególnie istotną sprawą staje się
aktualnie określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu spalania
na emisję metali, wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA),
dioksyn (PCDD/F), oraz innych substancji organicznych z procesu spalania. Liczne doniesienia literaturowe
wskazują jednoznacznie, że dotrzymanie prawidłowych parametrów procesu spalania wpływa znacząco na obniżenie emisji substancji organicznych
(w tym WWA i dioksyn) do atmosfery.
Parametrem najlepiej charakteryzującym „prawidłowe warunki spalania”
jest stężenie tlenku węgla w spalinach. Pozostałe parametry określające „dobre warunki spalania” to przede
wszystkim tzw. „trzy T” - temperatura, turbulencja oraz czas (ang. time)
przebywania spalin w odpowiedniej
temperaturze. Podstawowe znaczenie ma jednak zapewnienie warunków
spalania bliskiego spalaniu całkowitemu i zupełnemu, przy zminimalizowaniu ilości powstającego tlenku węgla.
Warunki takie panują przy prawidłowym
natlenieniu strefy spalania, przy optymalnym stężeniu tlenu (dla spalania
węgla 6 - 8% , współczynnik nadmiaru powietrza ok. 1,7 - 1,8). W przypadku spalania odpadów wymagane jest
większe natlenienie strefy spalania i zapewnienie sumarycznego współczynnika nadmiaru powietrza rzędu 2,0 - 2,4
(stężenie tlenu w spalinach opuszczających strefę spalania i dopalania 10
- 13%). Badania prowadzone pod koniec lat dziewięćdziesiątych wykazały bardzo ścisłą korelację pomiędzy
stężeniem niektórych zanieczyszczeń
w spalinach, a stężeniem tlenku węgla,
co jednoznacznie świadczy o wpływie
warunków spalania na emisję zanieczyszczeń organicznych (w tym dioksyn i furanów).
Spaliny po oddaniu ciepła kierowane są do systemu oczyszczania spalin. Jest on zazwyczaj wielostopniowy i zapewnia ponad 99% usunięcie

5) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration. - European Commission, Brussels, August 2006
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zanieczyszczeń. W świetle licznych
doświadczeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, można stwierdzić, że
współczesny system oczyszczania
spalin w instalacji termicznego przekształcania odpadów musi obejmować
następujące elementy:
 System odpylania spalin (elektroﬁltr lub ﬁltry tkaninowe). Efektywność systemu odpylania jest
bardzo istotna z punktu widzenia
ochrony środowiska, gdyż to właśnie pył jest nośnikiem emisji metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm, miedź,
chrom, mangan, arsen, nikiel, antymon i tal), jak również cząsteczki pyłu są doskonałym sorbentem
dioksyn, stąd też dążenie do maksymalizacji wydajności urządzeń
odpylających. Zazwyczaj w nowoczesnych, dużych spalarniach
odpadów (komunalnych lub przemysłowych) do odpylania spalin
stosuje się elektroﬁltry - urządzenia pozwalające zatrzymać nawet 99,9% emitowanego pyłu.
Wadą elektroﬁltrów jest dodatni
wpływ pola elektrostatycznego na
przebieg syntezy „de novo” polichlorowanych dioksyn i furanów.
Ostatnio coraz częściej stosuje
się ﬁltry tkaninowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów ﬁltracyjnych, odpornych na
wysokie temperatury (np. włókna szklane powlekane specjalnie
preparowanym teflonem) udaje
się uzyskać bardzo wysokie stopnie odpylenia przy jednoczesnym
znacznym ograniczeniu stężenia
dioksyn w spalinach. Doświadczenie uczy, że zastosowanie ﬁltrów
tkaninowych jest dziś możliwe zarówno w małych spalarniach odpadów medycznych, jak i wielkich
spalarniach odpadów komunalnych. Do odpylania spalin w spalarniach odpadów komunalnych
nie stosuje się cyklonów i multicyklonów, gdyż nie są one w stanie zapewnić uzyskania stężeń
pyłu w spalinach poniżej 10 mg/
m3u wymaganego przez przepisy
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(dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji). Również
nie stosuje się bardzo skutecznych, ale jednocześnie bardzo drogich i kłopotliwych w eksploatacji
(bardzo wysoki spadek ciśnienia)
odpylaczy mokrych Venturiego.
 Układ usuwania gazów kwaśnych
- najczęściej w funkcjonujących
dużych spalarniach odpadów komunalnych jest to układ mokry,
dwustopniowy. W pierwszym stopniu następuje schładzanie spalin
zimną wodą, nawilżanie i absorpcja chlorowodoru oraz ﬂuorowodoru przy pH równym ok. 2,0, zaś
w drugim stopniu absorpcja pozostałych gazów kwaśnych (przede
wszystkim SO2) w zawiesinie wodorotlenku lub węglanu wapniowego przy pH ok. 5,5, a czasem
wodorotlenku sodowego lub węglanu albo wodorosiarczynu sodowego. Jest to absorpcja połączona
z reakcją chemiczną, w wyniku której otrzymuje się zazwyczaj odpadowy gips oraz chlorek i ﬂuorek
wapnia. Wariantem metody jest
zastosowanie suchej technologii
odsiarczania (w oparciu o tlenek,
wodorotlenek lub węglan wapniowy lub ostatnio kwaśny siarczyn sodowy), z wcześniejszym
schłodzeniem i nawilżeniem spalin wodą (przy okazji absorpcja HCl
i HF). Zastosowanie suchych układów usuwania gazów kwaśnych
stało się ostatnio coraz częstsze,
szczególnie w połączeniu z odpylaniem na ﬁltrach tkaninowych.
W takim układzie udaje się osiągnąć stopnie skuteczności usuwania zanieczyszczeń ponad 99% ,
przy jednocześnie niższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Trzeba tu jednak pamiętać,
że szczególnie dodatnio na wydajność usuwania gazów kwaśnych
metodą suchą wpływa nawilżenie
spalin - reakcja chemiczna przebiegająca w warstewce cieczy
na powierzchni stałego sorbentu

jest wielokrotnie szybsza od reakcji powierzchniowej gaz-ciało
stałe. W efekcie, układy bez nawilżania spalin osiągają skuteczności o 10-40% niższe od układów
z nawilżaniem. Połączenie metody suchej z cyklonem bądź elektroﬁltrem nie jest dobre, gdyż czas
kontaktu suchego sorbentu z zanieczyszczonymi gazami spalinowymi jest zbyt krótki dla uzyskania
wysokiej skuteczności (najczęściej
osiąga się skuteczność usunięcia
gazów kwaśnych nie przekraczającą 60%). W przypadku ﬁltrów
tkaninowych warstwa ciała stałego (pył z sorbentem) osadzonego
na tkaninie ﬁltracyjnej pracuje bardzo skutecznie, co pozwala, przy
dobrym nawilżeniu na osiągnięcie
skuteczności przekraczającej 99%
. Sucha metoda wapniowa swoje optimum ma w temperaturze
ok. 140-150oC, zaś sucha metoda z wodorowęglanem sodowym
najlepsze efekty daje w temperaturze bliskiej 200oC. Skuteczność
suchej metody wodorowęglanowej
jest o ok. 10% wyższa od suchej
metody wapniowej w tych samych
warunkach. W niektórych instalacjach stosowana jest metoda półsucha wapniowa, polegająca na
wprowadzeniu do urządzenia przypominającego suszarkę rozpyłową zawiesiny wodorotlenku wapnia
i uzyskaniu po procesie mieszanki suchego siarczynu i siarczanu
wapniowego, który musi być usunięty np. na ﬁltrze tkaninowym.
Metoda półsucha zapewnia podobną skuteczność usuwania gazów kwaśnych, jak metoda, mokra
będąc przy tym tańszą. Najtańszą metodą jest jednak metoda
sucha z nawilżaniem połączona
z odpylaniem na ﬁltrze tkaninowym, zapewniająca również redukcję 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 dodatkowych kosztów na oczyszczanie ścieków, względnie ich
odparowanie do strumienia spalin
(możliwe dzięki ich niewielkiemu
strumieniowi) przed urządzeniem
odpylającym. Coraz więcej nowych
instalacji spalarni odpadów komunalnych, budowanych w ostatnich
latach, wyposażonych jest w suchy system usuwania gazów kwaśnych.
 Dozowanie koksu aktywnego (węgla aktywnego) w celu eliminacji (adsorpcji) polichlorowanych
dioksyn i furanów, a następnie odpylanie gazów spalinowych na ﬁltrach tkaninowych - tzw. metoda
strumieniowo-pyłowa. Połączenie
metody strumieniowo-pyłowej z cyklonem, elektroﬁltrem lub odpylaczem mokrym jest niekorzystne,
gdyż czas kontaktu zanieczyszczeń z węglem jest zbyt krótki
i stąd udaje się osiągnąć skuteczność jedynie ok. 60% . Podobnie
jak dla suchej metody usuwania
gazów kwaśnych jedynie dobre
efekty daje zastosowanie ﬁltrów
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 dbałości o bezpieczeństwo pracy, gdyż
ze względu na wysokie temperatury spalin (ok. 140oC) oraz egzotermiczność procesu adsorpcji
na węglu zdarza się, że wewnątrz
adsorbera temperatura znacznie
wzrasta, co może doprowadzić
do samozapłonu węgla. Adsorpcja pozwala na ograniczenie emisji
również i innych związków organicznych oraz niektórych metali
ciężkich (np. rtęci i kadmu), które
adsorbują się na powierzchni węgla (koksu) aktywnego. W niektórych 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 równowaga pomiędzy np. rtęcią związaną w żużlu a rtęcią w gazach
odlotowych, stąd wprowadzenie
zwiększonej ilości rtęci do procesu
spalania - zaadsorbowanej na sorbencie węglowym - nie powoduje
istotnego wzrostu jej emisji, choć
w szczególnych przypadkach może dojść do kumulacji rtęci w układzie). W warunkach krajowych
tego rodzaju sposób unieszkodliwiania zużytego węgla aktywnego
może wymagać oddzielnego pozwolenia, mimo, że jak wskazują
doświadczenia eksploatacyjne, nie
wiąże się on ze wzrostem stężeń
zanieczyszczeń. W metodzie strumieniowo-pyłowej zużyty pył węgla
aktywnego odpylany jest w układzie ﬁltrów tkaninowych wspólnie
z produktami półsuchego lub suchego oczyszczania gazów spalinowych. Stanowi on wtórny odpad,
który składowany jest na składowiskach odpadów niebezpiecznych
lub coraz częściej poddawany
zestalaniu. Ostatnio w wielu spalarniach, szczególnie odpadów
medycznych lub przemysłowych,
powszechne zastosowanie znalazła mieszanina suchego, dobrze
rozdrobnionego tlenku wapnia
oraz pylistego węgla aktywnego
(w ilości ok. 5 - 10%) powszechnie znana pod handlową nazwą
np. SORBALIT®, SORBACAL®
lub SPONGIACAL®, której wtrysk
do strumienia spalin połączony
z odpylaniem na ﬁltrach tkaninowych pozwala bardzo skutecznie
(powyżej 99%) usuwać zarówno
gazy kwaśne jak i metale ciężkie,
a także dioksyny i inne mikrozanieczyszczenia organiczne ze spalin.
 System redukcji tlenków azotu
(DeNOx) dotychczas instalowany opcjonalnie, lecz dziś już coraz
częściej, ze względu na konieczność spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie

standardów emisyjnych z instalacji. Aktualnie, we współczesnych
spalarniach posiadających nowoczesne instalacje oczyszczania gazów spalinowych, system redukcji
tlenków azotu jest powszechnie instalowany. Proces redukcji tlenków
azotu może być realizowany dwiema podstawowymi technikami:
- SNCR - selektywna redukcja niekatalityczna polegająca na wprowadzeniu do komory spalania
(pierwszego ciagu kotła, za doprowadzeniem powietrza wtórnego) gazowego amoniaku, wody amoniakalnej bądź wodnego
roztworu mocznika, które to substancje w temperaturze ok. 850
- 1050oC redukują tlenki azotu
do wolnego azotu. Istotną sprawą jest tutaj odpowiedni zakres
temperatury. Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu
przebiega z najlepszą wydajnością w temperaturze ok. 900 950oC. Zarówno wzrost temperatury powyżej 1050oC, jak i spadek
poniżej 850oC powodują spadek
efektywności redukcji, który maksymalnie wynosi ok. 50 - 70% .
- SCR - selektywna redukcja katalityczna polegająca na tym, że
gazy spalinowe w temperaturze
ok. 200 - 350oC i wymieszaniu
z roztworem amoniaku (mocznika) kierowane są na monolityczne złoże katalityczne (katalizator
wolframowo-wanadowo lub manganowo-wanadowy na nośniku
z dwutlenku tytanu), gdzie następuje redukcja tlenków azotu do
wolnego azotu. Proces ten przebiega bardzo dobrze z wydajnością powyżej 90%, często 95 99%.
Zarówno selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu (SNCR) jak
i selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR) prowadzone są przy
udziale roztworu amoniaku lub mocznika. Dodatkowym efektem zastosowania
systemu katalitycznej lub niekatalityczej
redukcji tlenków azotu jest również sku-
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ciężkich (np. rtęci) oraz układ DeNOx.
Koszt takiego systemu stanowił ponad
50% kosztów budowy spalarni i ważył
w sposób istotny na kosztach eksploatacyjnych. Po roku dwutysięcznym,
w wyniku prowadzonych badań zmieniono system oczyszczania spalin na
prostszy, lecz równie wydajny. Składa
się on z reguły z układu DeNOx metodą
SNCR, absorbera półsuchego (lub suchego), wtrysku węgla aktywnego i odpylania na ﬁltrach tkaninowych. Koszt
takiego systemu nie przekracza dziś
30% kosztów budowy spalarni. Wartym podkreślenia jest fakt, że współczesne suche systemy oczyszczania
spalin z nawilżaniem są równie skuteczne, co droższe systemy mokre. Technologie oczyszczania gazów odlotowych ze spalarni odpadów osiągnęły
dziś taki stopień rozwoju, że nie stanowi
żadnego problemu osiągnięcie stężeń
zanieczyszczeń w spalinach na poziomie 10-20% wartości dopuszczalnych
określonych w dyrektywie 2000/76/WE
i rozporządzeniu w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji.

stępujące elementy w systemie oczyszczania spalin - elektroﬁltr do usunięcia
pyłów, mokry (najlepiej dwustopniowy)
układ absorpcyjny do usunięcia gazów
kwaśnych, adsorber węglowy w celu usunięcia dioksyn i lotnych metali

W zakresie usuwania dioksyn furanów pojawiły się również nowe technologie - jest to zastosowanie do odpylania membran ﬁltracyjnych nasyconych
solami wolframu i wanadu (metoda ﬁltracyjno-katalityczna REMEDIA®), na
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teczna redukcja emisji polichlorowanych dioksyn i furanów - przebiegająca
dla układów katalitycznych z wydajnością ok. 90 - 99% (katalityczny rozkład - odchlorowanie i utlenienie dioksyn), zaś dla układów niekatalitycznych
z wydajnością ok. 60 - 70% (wiązanie
chloru w streﬁe spalania i poza strefą
spalania, podczas chłodzenia spalin,
a przede wszystkim inhibicyjne działanie azotu w odniesieniu do syntezy de
novo dioksyn i furanów).
Systemy oczyszczania gazów odlotowych w spalarniach odpadów na
przestrzeni lat ulegały licznym modyﬁkacjom. W miarę rozwoju nauki dokonywał się równocześnie istotny postęp
techniczny. W latach sześćdziesiątych
i wcześniej budowano spalarnie odpadów praktycznie bez jakichkolwiek systemów oczyszczania spalin. W latach
siedemdziesiątych pojawiły się systemy
odpylania, w latach osiemdziesiątych
systemy usuwania gazów kwaśnych.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dominowało przekonanie, że nowoczesna
spalarnia odpadów musi posiadać na-
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których równocześnie zachodzi katalityczny rozkład dioksyn oraz zastosowanie wypełnień i elementów konstrukcyjnych ze specjalnie preparowanego
polipropylenu (z dodatkiem węgla aktywnego), w którym zachodzi trwała
absorpcja cząsteczek dioksyn (dodatkowe wiązanie wewnątrz elementów
z polipropylenu poprzez adsorpcje na
cząstkach węgla aktywnego) zwana 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 spalarniach odpadów praktycznie nie istnieje.

 Postępowanie
z żużlami i popiołami
oraz produktami
oczyszczania spalin
Ilość żużli i popiołów po procesie
termicznego przekształcania odpadów jest ściśle proporcjonalna do ilości substancji niepalnych zawartych
w odpadach komunalnych poddawanych spalaniu. Zdecydowana większość substancji niepalnych, których
główną część stanowią metale oraz
zawiązki krzemu, tworzy żużel i popiół
zwany czasem popiołem dennym. Zazwyczaj jest go ok. 25-30% masy odpadów poddawanych spalaniu. Metale
w żużlu znajdują się w postaci tlenków,
soli (głównie siarczanów, czasem chlorków), a także w postaci metalicznej.
W wyniku sezonowania (kilkutygodniowego 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 popiołem jest powszechny we wszystkich krajach UE za wyjątkiem Austrii,
gdzie jest on składowany jako odpad.
Stężenie metali w żużlu jest stosunkowo wysokie i tym samym może być
on również poddany procesom odzy-
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sku. Przykładowo, stężenie aluminium
oraz cynku jest często porównywalne ze stężeniem w niektórych rudach
tych metali. Według najnowszych danych CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plant) z żużli
i popiołów pochodzących z wszystkich spalarni odpadów komunalnych
w Europie (ponad 400 instalacji o łącznej 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 przeciągu 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 intensywne prace badawcze nad technologią
odzysku fosforu z popiołów po spalaniu osadów ściekowych.
Drugim wtórnym odpadem powstającym w procesie termicznego
przekształcania odpadów są produkty oczyszczania spalin. W przypadku
suchej i półsuchej metody oczyszczania gazów odlotowych jest to zazwyczaj mieszanka pyłów z procesu spalania oraz związków wapnia (siarczanu,
siarczynu, chlorku i ﬂuorku oraz węglanu, tlenku i wodorotlenku wapniowego). Do odpadów tych zalicza się również popioły lotne wytrącone w kotle
i układach odzysku ciepła. Mieszanka
tych odpadów jest trudnorozpuszczalna w wodzie, lecz zawiera znaczne
ilości metali ciężkich (o różnym stopniu związania) oraz zaadsorbowanych
produktów niepełnego spalania (WWA,
chlorofenoli i chlorobenzenów, a także
dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych naftalenów).
Stanowi ona odpad niebezpieczny, który w większości krajów UE jest stabilizowany (np. cementowany) w celu zmniejszenia wymywalności oraz
składowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych. W Niemczech
składowany jest w wyrobiskach starej

kopalni soli niedaleko Heilbronn, razem z odpadami wypalonego paliwa
jądrowego. Odpadu tego jest zazwyczaj ok. 4-5% początkowej masy odpadów 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 społeczna akceptacje dla lokalizacji tego typu 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 komunalnych bierze się z nieznajomości stanu współczesnej techniki oraz
własnych, nienajlepszych doświadczeń dotyczących spalania odpadów.
Każdy z nas w swoim życiu rozpalał
ognisko i widział jak pali się węgiel lub
drewno w piecu lub w kominku. Każdy więc wie, że procesowi spalania towarzyszy 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 zawsze budziło i budzi obawy o bezpieczeństwo, oddziaływanie na zdrowie
ludzi i środowisko, możliwe awarie.
Nie inaczej jest w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów zwanych najprościej spalarniami.
Obawy o prawidłowe funkcjonowanie,
o oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, obawy o bezpieczeństwo zamieszkujących w pobliżu osób towarzyszyły 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. Doświadczenia budowy i eksploatacji ponad
400 spalarni odpadów komunalnych
w Europie i ponad 900 funkcjonujących na całym świecie wskazują jednoznacznie, że zagrożenie takie nie
występuje i zamieszkiwanie w pobliżu
spalarni odpadów nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem. Najważniejsze dane dotyczące oddziaływania
spalarni odpadów na środowisko opisano w publikacji w numerze 1 Nowej
Energii z 2008 roku6).
Szczegółowe badania dotyczące
rzeczywistego oddziaływania instalacji termicznego przekształcania odpadów na środowisko oraz zamieszkałych w pobliżu ludzi przeprowadzili
na przełomie lat dziewięćdziesiątych
i na początku lat dwutysięcznych Portugalczycy. W 1999 roku w Portugali
uruchomiono dwie duże spalarnie odpadów komunalnych - jedną w Lizbonie
(600 000 Mg/rok) i drugą w Porto (400
000 Mg/rok). Ponieważ na tych terenach (jak i w całej Portugalii) nie było
wcześniej spalarni odpadów porównali
oni bardzo szczegółowo stan środowiska oraz stan zdrowia mieszkańców
na terenie w pobliżu lokalizacji spalarni
przed ich wybudowaniem oraz przez
kilka lat po ich wybudowaniu i uruchomieniu. Wyniki swoich prac opublikowali w prestiżowych czasopismach
naukowych w latach 2006-2007. Konkluzja ich badań jest następująca - nie
zaobserwowano zwiększenia stężenia
metali ciężkich oraz dioksyn w środowisku i w organizmach zamieszkujących
w pobliżu ludzi oraz nie stwierdzono
żadnego wpływu funkcjonowania spalarni odpadów na zdrowie okolicznych
mieszkańców.
Podobną analizę wykonano w latach 2005-2008 rozpatrując problem
zmiany systemu gospodarki odpadami 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;
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wisk odpadów stwarza wielokrotnie
wyższe zagrożenie zdrowotne niż zamieszkiwania w pobliżu spalarni odpadów. W bogatej literaturze przedmiotu
można znaleźć wiele publikacji naukowych w poważnych czasopismach naukowych, jak i raportów dotyczących
zagrożeń - a właściwie braku zagrożeń ze strony spalarni odpadów komunalnych dla środowiska i zdrowia
okolicznych mieszkańców. Chronologicznie pierwszy był raport niemieckiego związku lekarzy z 1993 na temat
skutków zdrowotnych zamieszkiwania
w pobliżu spalani odpadów. Późniejszy
raport rządowej agencji zdrowia Wielkiej Brytanii (2000) potwierdził te dane.
Jak więc widać, na przykładzie setek istniejących i funkcjonujących instalacji termicznego przekształcania
odpadów, zarówno w Europie jak i na
świecie, spalanie odpadów jest powszechną praktyką, a instalacje tego
typu (w szczególności klasyczne spalarnie rusztowe stanowiące zdecydowaną większość instalacji) są instalacjami niezawodnymi, bezpiecznymi,
nieoddziaływującymi w sposób szkodliwy na środowisko. Polska jako członek Unii Europejskiej musi dostosować
swoją gospodarkę odpadami do standardów unijnych, a to oznacza jednoznacznie budowę spalarni odpadów.
Współczesne konstrukcje spalarni odpadów podlegają takim samym regułom technicznym i prawnym w Polsce,
jak i w innych krajach Unii, a to oznacza, 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 komunalnymi zostały wytyczone przez kraje Unii
Europejskiej już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i są z powodzeniem od lat wprowadzane w życie.
Podstawowym, strategicznym celem
jest zmniejszenie ilości powstających
odpadów (co jednak jest w praktyce
mało realne), maksymalne wykorzysta-
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nie powstałych odpadów w postaci recyklingu materiałowego, surowcowego
lub energetycznego, a dopiero na końcu składowanie tego, czego nie udało
się zagospodarować innymi metodami.
Jest całkowicie zrozumiałym i jasnym,
że polski system gospodarki odpadami powinien być zgodny z polityką UE
w tym zakresie. Widać w tym zakresie
oznaki poprawy sytuacji, ale w dalszym
sytuacja w Polsce jest daleko niezadowalająca i odmienna niż w najbardziej
uprzemysłowionych krajach UE.
Czołowe kraje Unii, takie jak Niemcy, Holandia, Francja, Austria, Belgia,
Dania czy Szwecja składują zaledwie
kilka procent (1 - 5% ) odpadów komunalnych, znaczną część poddają recyklingowi (ok. 60% ), niewielką część
wykorzystują do produkcji kompostu
(1 - 10% ) i blisko 30 - 40% spalają
w nowoczesnych, bezpiecznych spalarniach odpadów. W Polsce udział recyklingu sięga ok. 13% , kompostowania ok. 4% , spalania ok. 0,5% zaś
reszta (ok. 83% ) jest składowana. To
musi ulec zmianie.
Podstawową barierą rozwoju technologii termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, czyli mówiąc prościej ich spalania jest przede
wszystkim opór społeczny przed realizacją tego typu inwestycji. Na drugim
miejscu należy wymienić brak kapitału
dla sﬁnansowania tego typu przedsięwzięć. Druga bariera (kapitałowa) jest
obecnie stosunkowo łatwa do pokonania, gdyż od 1 stycznia 2012 roku odpady stają się własnością gmin, które
od mieszkańców będą pobierać opłaty
za ich odbiór. Pozwoli to na zaprojektowanie odpowiedniego systemu gospodarki odpadami, w którym znajdzie
się również miejsce dla spalarni odpadów. Bariera pierwsza jak na razie wydaje się niepokonywalna. Strach przed
spalarnią jest powszechny i umiejętnie
podsycany przez niektóre ruchy ekologiczne programowo, wbrew logice
i oczywistym faktom, zwalczające spalarnie odpadów. Okazuje się, że łatwiej
do świadomości publicznej przebija się

agresywna, często kłamliwa propaganda przeciwników spalarni niż rzeczowe
argumenty specjalistów.
Niezależnie jednak od oporów społecznych zmiana systemu gospodarki odpadami w Polsce musi nastąpić.
Z jednej strony wymaga tego konieczność dostosowania do standardów Unii
Europejskiej, z drugiej względy praktyczne - kłopoty z pozyskiwaniem nowych terenów pod składowiska odpadów, kurczące się zasoby surowców,
w tym energetycznych (wykorzystanie
właściwości palnych odpadów) przy
jednoczesnym, stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię.
Czeka nas więc ogromne wyzwanie
- konieczność przekonania społeczeństwa do wybranej drogi postępowania,
szeroka akcja edukacyjna skierowana
zarówno do dzieci i młodzieży, ale także do ludzi starszych, często rozczarowanych własną sytuacją ekonomiczną, programowo nie wierzącą w żadne
zapewnienia tzw. „władzy” i niechętną jakimkolwiek zmianom. Będzie to
również walka ze stereotypami typu
„czarny, trujący dym ze spalarni odpadów”, „uciążliwość zapachowa spalarni” (przez analogię do odoru wydobywającego się z pojemnika na śmieci),
„częste awarie”, „emisja trujących dioksyn” (które nie wcale nie są takie trujące i kancerogenne jak powszechnie
się sądzi) itp.
Reasumując przedstawione powyżej rozważania, należy wyraźnie podkreślić, że spalarnie odpadów pracują 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. Należą one do najbardziej bezpiecznych
i niezawodnych, a zarazem nieodzownych elementów systemu gospodarki
odpadami. 
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KILKA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE
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nowego systemu gospodarowania
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owy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony do naszego porządku prawnego
ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej Nowelizacja) wzbudza w dalszym

N

ciągu wiele kontrowersji. Dyskusje
licznych zwolenników i równie licznych
przeciwników, lub może raczej sceptyków, toczą się wokół kwestii legalności
(braku legalności), efektywności (braku efektywności) i praktyczności (braku praktyczności) zaproponowanych
rozwiązań. Jeszcze za wcześnie, aby
przesądzać która grupa miała rację. Ten
rok natomiast jest na pewno okresem,
który powinien być wykorzystany do tego, aby prawidłowo i rzeczywiście skutecznie wdrożyć nowy system. Jednym
z istotnych zagadnień, z którym będzie
musiała poradzić sobie praktyka jest
kwestia zapewnienia efektywnego modelu odbioru odpadów.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej Ustawa), podmiotem odpowiedzialnym za
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prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych był tzw. właściciel
nieruchomości, który musiał zatroszczyć
się o znalezienie podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych
i dalej, zawrzeć z nim odpowiednią umowę. Dopiero brak umowy uruchamiał
po stronie gminy obowiązek zorgani-

zowania odbioru odpadów za opłatę,
której wysokość była naliczana zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
Ustawa przewidywała także możliwość
przejęcia przez gminę obowiązku zagospodarowania odpadów, ale tylko na
podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio
referendum gminnym. Takie rozwiązanie w zasadzie w praktyce nie funkcjonowało. Niewywiązanie się przez właściciela nieruchomości z obowiązku
właściwego pozbycia się odpadów komunalnych mogło być karane grzywną.
Jednocześnie dotychczasowy model zakładał, że na terenie każdej gminy
prowadzą działalność podmioty uprawnione do zbierania odpadów komunalnych z danego terytorium, przy czym
Ustawa, w zasadzie poza obowiązkiem
uzyskania zezwolenia i zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego,
nie wprowadzała żadnych innych wy-

mogów (ograniczeń), aby dany podmiot mógł faktycznie wykonywać usługę odbioru odpadów od mieszkańców
czy też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
(system bezprzetargowy, wielość podmiotów 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 nieruchomości i odbierających odpady komunalne określone były warunki wykonania
usługi i sankcje za jej nieprawidłowe
wykonanie. W przypadku jakichkolwiek
problemów z odbiorem odpadów, właściciel miał roszczenie do podmiotu odbierającego, wynikające w szczególności z zawartej przez strony umowy.
Minusem systemu był fakt, że nie każdy
z właścicieli przekazywał odpady podmiotom uprawnionym, nie tak rzadkie
były także przypadki braku jakichkolwiek umów, gdzie w praktyce odpady
lądowały w przysłowiowym lesie.
Nowy model zakłada zwolnienie
właściciela nieruchomości z obowiązku zawierania indywidualnych umów
z odbiorcami odpadów komunalnych
(umowy będą zawierane pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady,
wyłonionym w drodze przetargu), ale
jednocześnie faktycznie pozostawia nadal aktualny obowiązek właściciela nieruchomości właściwego ich zagospodarowania. Zgodnie z Nowelizacją, do
obowiązków właściciela nieruchomości
należy bowiem nadal w szczególności: (a) zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymywania czystości i porządku obowiązującym na terenie danej gminy oraz (b) pozbywanie
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób
zgodny z przepisami Ustawy i przepisami odrębnymi. Nadal także sankcją
za nie wykonanie powyższych obowiązków będzie kara grzywny. Jednocześnie jednak, w związku z tym, że wła-
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ściciel nieruchomości będzie zwolniony
z obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie podmiotem, będzie on
zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy
tzw. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wykonanie takiej
usługi przez podmiot wybrany w drodze
przetargu przez gminę. Konsekwentnie, sam odpad będzie przekazywany
podmiotowi wskazanemu przez gminę. Nie jest więc do końca uprawniona
głoszona często teza, o tym, że to dana gmina jest „właścicielem” odpadów
wytworzonych na terenie takiej gminy.
Można jedynie mówić o tym, że gmina, poprzez prawo władczej ingerencji
w sposób zagospodarowania odpadu
komunalnego (wybór podmiotu, któremu właściciel nieruchomości jest zobowiązany odpad przekazać), w pewnym sensie „przejmuje władztwo” nad
wytworzonym odpadem komunalnym,
lub dokładniej, w zamian za określoną
opłatę „przejmuje obowiązek” właściciela nieruchomości w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadu
Wprowadzony model ma na celu
przede wszystkim usprawnienie mo-

delu gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym w szczególności promowanie
selektywnego zbierania, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych
na składowisko, czy
też całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk
odpadów. Cele są
pożądane, ale nowy
model stwarza kilka
istotnych problemów
prawnych, z którymi
będzie musiała poradzić sobie praktyka.
Warto zwrócić uwagę
na kilka z nich.
I tak chyba słusznie podnoszone są
głosy o potencjalnym ryzyku braku możliwości wyegzekwowania przez właścicieli nieruchomości prawidłowego wykonania usługi
przez podmiot wybrany przez gminę.
Dotychczas oddający i przekazujący
odpad byli związani umową, która regulowała wzajemne obowiązki stron,
sposób ich wykonania i ewentualnie
- wyegzekwowania. W nowym systemie takiego powiązania nie będzie.
W świetle Ustawy, sposób wykonania
usługi będzie określany przez gminę,
pośrednio także w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie
(zgodnie z Ustawą, regulamin powinien
określić w szczególności częstotliwość
i sposób pozbywania się odpadów komunalnych). 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 bezpośredniej ingerencji w sposób wykonania usługi, a jednocześnie może zostać ukarany za niewłaściwe pozbycie
się odpadów – takie rozwiązanie systemowe może okazać się mało satysfakcjonujące.

Podobnie zresztą, trudny w praktyce
do wyegzekwowania przez właściciela
nieruchomości może okazać się przepis, zgodnie z którym, w przypadku, gdy
gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przekazania
odpadów komunalnych, na koszt gminy,
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. Z prawnego punktu widzenia od razu nasuwa się pytanie: przy
pomocy jakich instrumentów prawnych
będzie można wyegzekwować zapis „na
koszt gminy”?. Nowelizacja nie przewiduje żadnych rozwiązań w tym zakresie.
Dalej, Ustawa przewiduje dwa potencjalne rozwiązania (modele) w zakresie odbioru odpadów komunalnych, różne w zależności od tego, od kogo takie
odpady są odbierane, tj. (i) od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czy też (ii) od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (czyli w zasadzie odbiór odpadów komunalnych od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku pierwszej grupy,
gminy są zobowiązane, mocą Ustawy,
do zorganizowania systemu odbierania
odpadów komunalnych. W przypadku
drugim, gmina może taki obowiązek nałożyć na siebie sama, w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa
miejscowego. Konsekwentnie, zgodnie
z Ustawą, mieszkańcy gminy zostają
objęci systemem opłat za gospodarowanie odpadami obligatoryjnie, a podmioty 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 ﬁzycznych
wykonujących działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania?
W praktyce może okazać się, że koszt
zagospodarowania odpadów komunalnych, jaki będzie ponosił taki podmiot
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w związku z prowadzoną działalnością,
jest dużo niższy od kosztu zagospodarowania odpadu komunalnego, jaki
ponieść musi podmiot, który prowadzi
działalność gospodarczą na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy tylko i wyłącznie dlatego, że ten
pierwszy wykonuje swoją działalność
w miejscu swojego zamieszkania. Powstaje pytanie, czy jest to zamierzony
zabieg ustawodawcy.
Warto wreszcie zasygnalizować, że
zgodnie z Nowelizacją, podmiotami zobowiązanym do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi są tzw. właściciele nieruchomości. Zgodnie z Ustawą, przez właściciela nieruchomości rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością. I dalej, zgodnie z Nowelizacją,
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z tą ostatnią regulacją, co do
zasady odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jest solidarna. Powstaje więc kolejne pytanie jaki będzie
faktyczny krąg podmiotów zobowiązanych do zapłaty zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku, gdy dany
podmiot zamieszkujący (lub przebywający 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 mieszkańców nieruchomości odpadów komunalnych w oparciu o zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów
umowy na odbiór odpadów. To okres,
w jakim będą tworzone praktyczne ramy funkcjonowania nowego systemu.
Należy sobie życzyć, aby jego faktyczne wdrożenie było jak najbardziej bezproblemowe, bo kwestia zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczy
nas wszystkich. 
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WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
I KINETYCZNE
składników morfologicznych odpadów
decydujących o wyborze technologii termicznej
utylizacji

O

dpady 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.
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otychczas spotykane utrudnienia,
ograniczenia i zdarzające się awarie instalacji prowadzące do zrzutu zanieczyszczonych spalin lub wytworzonych popiołów zawierających znaczne
ilości niedopału, które tworzą nowy odpad, przeznaczony do dalszej utylizacji,
spowodowały obawy ekologów i protesty ludności przeciwko termicznej utylizacji, która przy zastosowaniu poprawnej technologii spalania jest praktycznie
jedyną technologią „zielonej” utylizacji
odpadów pozwalającą uzyskać minimalną emisję substancji szkodliwych
do otoczenia i maksymalną sprawność
termiczną energetycznego recyklingu
odpadów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi
w 43% są biodegradowalne i stanowią
biomasę zaliczaną do odnawialnych
źródeł energii (OZE).
Funkcjonowanie elektrociepłowni
opalanej biomasą pochodzącą z (OZE)
oraz formowanymi alternatywnymi paliwami energetycznymi (FAPE) pochodzącymi z odpadów, uwarunkowane
jest lokalnymi możliwościami i potrzebami w zakresie przesyłania i wykorzystania wyprodukowanej energii. Najbardziej sprawny termicznie i elastyczny
eksploatacyjnie jest hybrydowy układ
instalacji składającej się z turbozespołu parowego i olejowego ORC pracującego w skojarzeniu. Pewne niedomagania związane z dotychczasowym
unieszkodliwianiem odpadów, spowodowały w ubiegłych latach zainteresowanie alternatywnymi metodami odgazowania i zgazowania odpadów oraz
ich kombinacjami.
Z technologicznego punktu widzenia stosowane dotychczas instalacje
do termicznej utylizacji odpadów wykorzystujące techniki spalania na ruszcie
nie dawały praktycznie żadnych możliwości ograniczenia emisji substancji
szkodliwych do otoczenia metodami
„pierwotnymi” oraz nie dają możliwości
spalania odpadów w innej postaci jak
w postaci ciała stałego o odpowiedniej

D

granulacji i wilgotności. Praktycznie niemożliwe jest spalanie osadów ściekowych oraz substancji mazistych, pulp
i ciał stałych o wilgotności wyższej od
50%. Powyższe utrudnienia i ograniczenia oraz zdarzające się zrzuty zanieczyszczonych spalin lub popiołów zawierających znaczne ilości pierwiastka
C, które tworzą nowy odpad konieczny do dalszej utylizacji spowodowały
powstanie „weta” ludności w stosunku do utylizacji odpadów komunalnych
poprzez spalanie.
Dotychczas powszechnie stosowane kotły z rusztem wędrownym, schodkowym, wirowym lub wibracyjnym do
termicznej utylizacji odpadów posiadają wiele niedogodności eksploatacyjnych pod względem niezawodności
pracy - dużą awaryjność oraz jakość
spalania i selektywność spalanych odpadów. Kotły te charakteryzują się dużym niedopałem w postaci karbonizatu
w żużlu oraz w lotnym koksiku. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych
do atmosfery metodami „pierwotnymi”
w procesie spalania jest również niemożliwe do zrealizowania. Z uwagi na
wysoką zawartość NOx, SOx i par metali ciężkich w spalinach opuszczających komorę spalania kotła, koniecznym jest stosowanie drogich metod
oczyszczania spalin z emitowanych
szkodliwych substancji, metodami
„wtórnymi”.1-2)
Występujące niekiedy w różnych
częściach świata kataklizmy ekologiczne, spowodowały znaczną nieufność
ludności w stosunku do radykalnych
metod likwidacji wszelkiego rodzaju
odpadów, a w szczególności do odpadów organicznych, które zawsze niosą
za sobą przykry zapach.
Niektóre pomysły ekologiczne „są
zupełnie bezużyteczne”. Na rzekomej ochronie robi się potworne pieniądze. Rzecz jasna naszym kosztem.
Za wszystkie chore „ekologiczne” pomysły ostateczny rachunek jest wystawiony 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 dobrodziejstwem ekologicznym i ekonomicznym nie jest do końca prawdziwa.
Jak podają niektóre publikacje ukazujące się w „starych” państwach unijnych, prawdopodobnie do wytworzenia
kompletnego wiatraka, jego transportu, a po wyeksploatowaniu do utylizacji
potrzeba tyle energii, że bilans zysków
i strat może okazać się ujemny. Dodając „zapaskudzony” krajobraz, hałas
i zakłócone szlaki wędrownego ptactwa można mieć bardzo poważne wątpliwości co do „ekologicznego” wytworzenia energii w farmach wiatrowych.
Podobnie „ekologiczne” współspalanie
biomasy drzewnej z węglem w energetycznych kotłach pyłowych nie doczekało się jak dotychczas uczciwego
bilansu zysków i strat dla (naturalnego
środowiska) ekosystemu.
Dotychczas realizowana termiczna utylizacja odpadów komunalnych
przy wykorzystaniu kotłów energetycznych z różnego rodzaju rusztami jest
technologią realizującą proces utylizacji w sposób niedoskonały, termicznie
i ekologicznie. W każdej bowiem sytuacji powstaje stały odpad w postaci
dennego i lotnego popiołu, który zawiera nawet do 20% niedopału w postaci karbonizatu zawierającego prawie
w 100% pierwiastek C. W technologii
spalania odpadów na ruszcie wytwarza
się więc odpad, który oprócz niespalonego koksiku zawiera skondensowane pary metali ciężkich. Stały produkt
procesu spalania odpadów, jakim jest
żużel i popiół, musi więc być w dalszym
ciągu składowany lub być poddany dalszemu procesowi utylizacji jako odpad.
Wyniki badań ﬁzykochemicznych
i kinetycznych podstawowych struktur morfologicznych odpadów komunalnych, 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
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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 przyczyny niskiej sprawności termicznej kotłów
rusztowych - obojętnie przy jakim rodzaju rusztu - na poziomie 50-60%.
Wykonane oznaczenia parametrów
ﬁzycznych i chemicznych, 17-stu podstawowych struktur morfologicznych
odpadów oraz produktów termicznego ich rozkładu, pozwoliły opracować
technologię, w której w ciągły sposób
z możliwie wysoką sprawnością termodynamiczną, przebiega proces termicznej przemiany substancji odpadów przy
prawie zerowej emisji substancji szkodliwych do otoczenia, znacznie niższej
od dopuszczalnych norm.
Zamieszczona dokumentacja zdjęciowa żużli i popiołów uzyskanych
w warunkach technologii rusztowej
i technologii typu „K” oraz uzyskane wyniki oznaczeń emisji substancji szkodliwych do otoczenia w pełni potwierdzają założenia technologiczne, według
których proces termicznego rozkładu
substancji palnych (organicznych i nieorganicznych) przebiega oddzielnie od
procesu spalania (w kontrolowanej atmosferze) gazów pirolitycznych i karbonizatu.
Technologia typu „K” pozwala
w sposób całkowity i zupełny termicznie utylizować praktycznie wszystkie
rodzaje odpadów niezależnie od zawartości substancji balastowych (wilgoci i substancji mineralnych) przy ilości
paliwa wspomagającego limitowanego
głównie przez zawartość wilgoci. Utylizowane odpady mogą mieć ﬁzyczną formę rozdrobnionego ciała stałego, mułu
lub gęstej mazi.
Bardzo istotne znaczenie ekonomiczne, z punktu widzenia produkcji
energii w elektrociepłowni opalanej
FAPE (Formowane Alternatywne Paliwa Energetyczne) zaliczanej do OZE
jest założenie, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi około 43% wszystkich odpadów. Wynika stąd prosty wniosek,
że około 40% wyprodukowanej energii
w EC opalanej FAPE zaliczane będzie
do energii „zielonej”.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w dużej mierze uzależniony od regionu kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej
części kraju, morfologicznie znacznie
różnią się od odpadów pochodzących
z obszarów wiejskich, czy małomiasteczkowych.
Zaprojektowanie procesu technologicznego termicznej konwersji odpadów wymaga gruntowego poznania ich
własności ﬁzykochemicznych i kinetycznych. Informacje dotyczące składu elementarnego, kaloryczności, zdolności
do suszenia, odgazowania oraz procesu
spalania są niezbędne dla zaprojektowania poszczególnych elementów instalacji, w której realizowany jest proces
optymalnego termicznie i bezpiecznego
ekologicznie energetycznego recyklingu odpadów.
Analiza dotychczas przeprowadzonych wyników oznaczeń własności ﬁzykochemicznych badanych substancji wykazała znaczne różnice zarówno
co do zawartości wilgoci (W), popiołu
(A), jak i wartości opałowej (Qri) próbek pochodzących z różnych składników morfologicznych odpadów. Rozrzut
określonych parametrów wskazuje na
konieczność dość ścisłego określenia
składnika morfologicznego odpadu, który będzie poddany procesowi termicznej utylizacji.
Z energetycznego punktu widzenia
projektowanie instalacji do spalania odpadów komunalnych musi opierać się
na bardzo wiarygodnych informacjach
dotyczących zawartości wilgoci, popiołu, kaloryczności, składu elementarnego substancji organicznej i nieorganicznej, stopnia konwersji w gaz pirolityczny
w trakcie odgazowania, własności ﬁzycznych popiołu w wysokich temperaturach, właściwości kinetycznych gazów
pirolitycznych i właściwości ﬁzykochemicznych karbonizatów.
Parametry te muszą być konieczne
określone dla wybranych odpadów, dla
których będzie konstruowana instalacja
kotłowa. Nie można w żadnym przypadku przez „per analogie” przenosić

oznaczeń i wyników badań dotyczących
konwencjonalnych paliw stałych na paliwa pochodzące z odpadów.
Występują jednak pewne utrudnienia technologiczne, które muszą być
uwzględnione przy projektowaniu instalacji do energetycznego recyklingu
odpadów. Utrudnienia te wynikają z własności ﬁzykochemicznych substancji
organicznej, a szczególnie z jej części
mineralnej. Bardzo ważnym problemem
występującym przy spalaniu odpadów
w kotłach energetycznych, są pierwiastki grupy metali alkalicznych, takich jak:
wapń i magnez, grupy azotowców: fosfor i azot, grupy chlorowców: chlor, grupy litowców: sód i potas.
Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania poszczególnych
struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują nakładanie
się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania straty niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu
straty kominowej, spowodowanej niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty rusztu,
w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych odmian
morfologicznych odpadów.
W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie 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 ruszcie, powodując stratę niecałkowitego
spalania w żużlu. W tym przypadku strata niecałkowitego spalania pochodzi
głównie z tych struktur morfologicznych
odpadów, które charakteryzują się najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania.
W zależności od składu morfologicznego, strata ta może być na tyle
znaczna że obniży sprawność termiczną układu kotłowego o kilka procent.
Strata ta stwarza kłopot w postaci żużla, który staje się odpadem koniecznym
do składowania lub do dalszej utylizacji,

2012-02-14 09:11:59

ponieważ będzie zawierał znacznie powyżej 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 niedopał w żużlu, stanowiąc stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Nakładanie się procesów termicznych przebiegających w fazie gazowej
i w fazie stałej, powoduje powstanie
niekorzystnych zjawisk, prowadzących
do powstania z jednej strony strat w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej - karbonizatu, a z drugiej strony powstania 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, ponieważ są to charakterystyczne własności
technologiczne dla tego typu układów
reakcyjnych.
Rozwiązaniem problemu jest układ
ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego jednocześnie w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas,
gdy proces suszenia i odgazowania powstaje 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 przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak aby
ilość powstałych NOx termicznych była
minimalna. W streﬁe suszenia i pirolizy
powinna być również dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach
przy pomocy dodatkowo wprowadzonych związków wapnia (CaCO3).
Powstały w trakcie odgazowania
popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być do tej części komory
spalania, w której oddzielnie od gazów
pirolitycznych, w ściśle określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej - poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu
- zostanie całkowicie spalony.
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Układ technologiczny gdzie proces
termicznej utylizacji jest ciągły i przebiega przy ściśle określonych parametrach
termodynamicznych i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych
fazach procesu termicznej przemiany
daje możliwość całkowitego, zupełnego i w pełni ekologicznego procesu spalania.
Układ taki zapewnia osiągnięcie
maksymalnej sprawności termicznej
oraz optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego.

 Własności
ﬁzykochemiczne
wybranych odmian
morfologicznych
odpadów
Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w dużej mierze uzależniony od regionu kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej
części kraju, morfologicznie znacznie
różnią się od odpadów pochodzących
z obszarów wiejskich, czy małomiasteczkowych. Niezależnie od tych czynników można jednak z całą pewnością
przyjąć że głównymi składnikami morfologicznymi 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 ceramiczne odpady budowlane, szkło oraz metale żelazne i metale kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte
z ogólnej masy odpadów w procesie
sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego przed procesem termicznej utylizacji.
Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich rozmiarów, aby mogło
nastąpić ich zagęszczenie. Sprasowana postać odpadów jest najbardziej
ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze składowiska do instalacji termicznej utylizacji.
Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia i prasowania formowane
alternatywne paliwo energetyczne
(FAPE) posiada w zależności od rodzaju substancji i stopnia sprasowania, gęstość nasypową (Drn) w granicach 400÷600 kg/m3 oraz wilgotność
w granicach (Wr) 5-15%, co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe
w stosunku do odpadów luźno ułożonych, a w przypadku wilgoci jest 3-4
krotnie mniejsze od wilgoci materiału
surowego.
W takim przypadku, transport
FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego problemu logistycznego i ekologicznego. Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla
środowiska naturalnego i nie jest żadną
uciążliwością dla otoczenia ludzkiego
wzdłuż trasy dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji usytuowanej
w ludzkim środowisku mieszkalnym.
Przykładowa instalacja, która będzie 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, uciążliwość dla otoczenia spowodowana ich
transportem jest całkowicie pomijalna.
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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 budowlanego

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 pochodzenia 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
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

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

Odpadem który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe. Osady ściekowe powinny być
przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków
lub powinny być odwodnione mechanicznie w wirówkach lub prasach.
Częściowo pozbawiony wody osad
ściekowy może być poddany procesowi termicznej utylizacji samodzielnie lub
może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony
łącznie z biomasą.
Własności ﬁzykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów komunalnych podane
zostały w tabeli 1. W celach porównawczych podano również własności
ﬁzykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych
pochodzących z oczyszczalni ścieków
„GOS” Łódź.
Parametrami substancji palnej które 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 odrębne struktury połączone ﬁzycznie z substancją organiczną lub może otaczać je.
Wpływ i oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny, często nieprzewidywalny 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 mineralnej, zawsze prowadzi do wzrostu
czasu zapłonu substancji palnej. Rozpatrując zawartość wilgoci (Wr) i popiołu (Ar) w przedstawionych w tabeli
1 składnikach morfologicznych odpadów, należy zaznaczyć bardzo duży
rozrzut szczególnie zawartości wilgoci (Wr). W dostarczonej próbce odpadów, zawartość wilgoci poszczególnych
składników morfologicznych waha się
od 0,68% do 28,45%.
Zawartość wilgoci roboczej (Wr) jest
ściśle uzależniona od strukturalnej budowy ﬁzycznej danej substancji. Wilgoć
robocza (Wr), a szczególnie wilgoć przemijająca (Wp) jest bowiem ściśle związana z wilgotnością analityczną (Wa), która jest ﬁzyczną cechą danej substancji.
Wilgotność osadów ściekowych w sta-

nie dostarczonym (roboczym), przytoczona jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko i sięga 78,12%, natomiast
wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna, które w stanie luźnym posiada wilgotność (W r) około
40÷60%, po sprasowaniu posiada wilgotność rzędu 9,62÷11,84%.
Składnikiem paliwa, który decyduje o czasie całkowitego wypalania danej substancji jest karbonizat (Kr), który
pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Ilość karbonizatu pozostałego
po odgazowaniu oraz jego struktura ﬁzykochemiczna (skład chemiczny i sposób ułożenia siatek krystalicznych węgla) decyduje o szybkości wypalania
się danego składnika morfologicznego
odpadów. Czas wypalania poszczególnych 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 powstałą stratę kominową (Sk) oraz stratę
niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Pozostałość karbonizatu (Kr) po
procesie odgazowania jest więc bardzo
ważną cechą ﬁzykochemiczną składników morfologicznych, które w bardzo
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istotny sposób wpływają na sprawność
termiczną oraz sprawność ekologiczną
procesu termicznej utylizacji. Obniżenie sprawności termicznej wynika ze
wzrostu straty kominowej (Sk) i straty
niecałkowitego spalania (Sn), a pogorszenie sprawności ekologicznej wynika ze wzrostu zawartości koksiku (C)
w żużlu i popiele.

 Własności kinetyczne
procesu spalania
odmian morfologicznych
odpadów
Badania procesu spalania prób
wyodrębnionych gatunków morfologicznych odpadów przeprowadzono
w temperaturze 1000oC przy przepływie powietrza przez warstwę spalanej
substancji. Badania przeprowadzono
dla prób o różnej masie w równoważnych warunkach termodynamicznych.
W trakcie badań określono czas
odparowania wilgoci i czas nagrzania
próbki do momentu w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia mieszanki palnej zdolnej do zapłonu.
Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest zawartość wilgoci.
Czas zapłonu (z) ustalonej masy próbki, rośnie proporcjonalnie ze wzrostem
zawartości wilgoci (W r) w próbie wejściowej. W warunkach kotłów rusztowych, przy stałym przesuwie rusztu,
zapłon poszczególnych frakcji morfologicznych będzie rozciągnięty na
znaczną długość rusztu, nawet w stosunku jak 1:20.
Najkrótszy czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych charakterystyczny jest dla odpadów pochodzenia
zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób wybuchowy, powodujące eksplozję substancji mięsnej.
W podobny sposób przebiega proces współspalana i spalania gazów
pirolitycznych z peletów i brykietów
pochodzących z tkanki roślinnej. Wydzielające się gazy powodują wzrost
ciśnienia wewnątrz peletu lub brykietu
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i ich rozpad na drobne elementy, które
spalają się jako niezależne, niewielkie
fragmenty.
Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów mięsnych
- poza kostnymi - peletów, brykietów
pochodzenia roślinnego oraz odpadów
pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie
krótszy od czasu spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów
gumowych, PCV i odpadów kostnych.
Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów, proces ich termicznego
rozkładu jest gwałtowny i ma z reguły
charakter wybuchowy - poza odpadami
gumowymi, PCV i osadami ściekowymi - połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem. W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej
w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga
poziom 1500-1600oC.
Najkrótszy czas spalania pozostałości po odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów i brykietów
pochodzenia roślinnego, makulatury, odpadów pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego, odpadów tekstylnych
i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuższy czas wypalania karbonizatu, charakterystyczny jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego
oraz z tworzyw sztucznych.

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów
pochodzących z odpadów PCV, gumy, kości i skóry. Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od czasów
wypalania karbonizatów pochodzących
z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów roślinnych. Długi czas wypalania
karbonizatów pochodzących z PCV
i gumy jest spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub impregnujących związki organiczne substancji
wyjściowych odpadów. Wewnętrzne
struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji
mineralnej spowalniają proces wyjścia
atomów C z łańcuchowych układów
sieciowych i wejście w reakcje z cząsteczką O2. Struktury te w znaczący
sposób powodują wydłużenie czasu
wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania.
Całkowity czas spalania (c) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy przedstawia rys. 1.
Najkrótszy całkowity czas wypalania
substancji odpadów charakterystyczny
jest dla peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych.
Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) pochodzących z or-

Wc, s
320
1- brykiet z drzew mieszanych
2- palety z drzew mieszanych
3- odpady z drewna budowlanego
4- makulatura
5- odpady tekstylne
6- odpady z tworzyw sztucznych
7- odpady z PCV
8- odpady pochodzenia roślinnego
9- odpady organiczne mięsne
10- odpady organiczne kostne
11- odpady tekstylne
12- odpady skórne
13- odpady gumowe
14- odpady ściekowe
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Rys. 1. Całkowity czas spalania w zależności od masy próbki
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niespalone
elementy odpadu

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

 Temperatury spalania
gazów pirolitycznych

strefa suszenia

strefa odgazowania i spalania
gazów pirolitycznych

strefa spalania karbonizalu

Rys. 2. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów

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 zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od
peletów i brykietów pochodzenia roślinnego, lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry, PCV
i gumy. Jest to szczególnie widoczne
w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów.
W zakresie określonego rozdrobnienia, całkowity lecz inny czas wypalania (c) identycznych masowo, lecz
niekiedy różniących się geometrycznie, różnych struktur morfologicznych
odpadów powoduje dezorganizacje
procesu spalania się warstwy wsadu
na ruszcie - niezależnie od jego typu.
Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie, posiadająca jednakowy
opór hydrauliczny dla przepływającego
przez dane strefy powietrza, staje się
z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych, warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”.
Wypalone substancje odpadów
stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie, przez któ-

re przepływa swobodnie powietrze
przeznaczone do spalania. Następuje ucieczka powietrza, które nie bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego
paliwa. Powietrze to bez specjalnych
oporów hydraulicznych przepływa
z nadmierną prędkością, powodując
dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów, powodując dalsze obniżenia szybkości
spalania. Nierównomierna szybkość
wypalania różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje
struktury warstwy spalających się odpadów na ruszcie, co obrazuje rycina
przedstawiona na rys. 2.
W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie 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 ruszcie, powodując stratę niecałkowitego
spalania w żużlu. W tym przypadku
strata niecałkowitego spalania pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów, które charakteryzują się
najniższą reakcyjnością i najdłuższym
czasem spalania.
W zależności od składu morfologicznego strata ta może być na tyle
znaczna, że obniży sprawność termicz-

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów podawanych 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 charakteryzują się odmiennymi czasami suszenia i spalania wydzielanych gazów
pirolitycznych. Różnice te dokładnie
zostały opisane w rozdziale 3.
Przestrzeń na ruszcie, gdzie odbywa się proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych
odmian morfologicznych odpadów, jest
dość znaczna i dla określonej prędkości przesuwu rusztu może wynieść kilka metrów. Na powyższej przestrzeni
rusztu, podana mieszanina odpadów
w czasie około 2 min. będzie generowała proces spalania gazów pirolitycznych. Z przedstawionej na rys. 3
zależności określającej temperaturę
spalania gazów pirolitycznych w zależności od czasu trwania procesu, wynika, że w tym samym czasie i w tym
samym miejscu na ruszcie będą się
spalać gazy pirolityczne pochodzące
z różnych odmian morfologicznych odpadów posiadających substancję mineralną o odmiennym składzie chemicznym.
W najkrótszym czasie w początkowej streﬁe rusztu będą spalać się gazy pirolityczne pochodzące z tworzyw
sztucznych i odpadów kostnych. Należy tu jednak zaznaczyć że temperatura spalania gazów pirolitycznych
pochodzących z tworzyw sztucznych
jest o około 200oC wyższa od temperatury spalania gazów pirolitycznych
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pochodzących z odgazowania kości. Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z tworzyw
sztucznych wynosi około 1600oC, a pochodzących z odpadów kostnych wynosi około 1400oC. Następna, dalsza,
prawie wyodrębniona przestrzeń na
ruszcie jest przyporządkowana streﬁe
spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, odpadów PCV, peletów i drewna odpadowego. Najniższą temperaturę spalania
rzędu 1410oC osiągają gazy pochodzące 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 pochodzące z odpadów tekstylnych, makulatury, drewna budowlanego i osadów
ściekowych. Temperatura spalania gazów pirolitycznych osadów ściekowych
wynosi około 1390oC, makulatury około 1430oC, odpadów roślinnych około 1450oC, tekstylnych około 1480oC,
drewna budowlanego około 1520oC,
a odpadów mięsnych około 1560oC.
Proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych odmian
morfologicznych spalających się w danej streﬁe rusztu jest jednorodnym procesem przebiegającym w mieszaninie
gazów pirolitycznych pochodzących
z całej grupy odpadów znajdujących
się w danej przestrzeni rusztu.

Uzyskane wyniki badań pozwalają
stwierdzić że podczas procesu spalania odpadów komunalnych w kotłach
rusztowych, na ruszcie występują wyraźne trzy strefy spalania gazów pirolitycznych pochodzących z wyodrębnionych odmian morfologicznych
odpadów. Strefy te są wyraźnie zaznaczone, przesunięte w czasie i w przestrzeni. Nie jest to jednak podział
sztywny, gdyż jest on ściśle uzależniony od zawartości wilgoci (Wr) oraz
stopnia rozdrobnienia geometrycznego
i masowego. Przedstawione na rys. 3
zależności, pokazują jakie mogą wystąpić temperatury w danej streﬁe rusztu i jakie konsekwencje mogą powodować w pozostałej części substancji
organicznej i nieorganicznej odpadów.
Z przedstawionej na rys. 3 zależności
wyraźnie widać, że równoczesne przemiany termiczne substancji dwóch lub
większej ilości odmian morfologicznych
odpadów o odmiennych charakterystykach ﬁzykochemicznych i kinetycznych
mogą powodować trudne do przewidzenia skutki, przeważnie o charakterze negatywnym.
Negatywnym skutkiem takiego
procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest zatapianie substancji palnej odpadów przez stopioną
substancję mineralną popiołu. Rys. 1
i 3 pokazuje, że przemianę termiczną na ruszcie przechodzi jednocześnie odpad gumowy i odpad kostny.
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Temperatura spalania gazów pirolitycznych w tej streﬁe 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 powstaje karbonizat po odgazowaniu odpadów gumowych, którego czas wypalania (k) jest znacznie dłuższy od czasu
spalania gazów pirolitycznych. Jeżeli
ziarno karbonizatu pochodzące z gumy
znajdzie się w pobliżu płynnej fazy popiołu pochodzącego z kości, wówczas
zostanie zatopione wewnątrz powłoki
żużla. Proces spalania zostaje przerwany i powstaje niedopał w postaci karbonizatu składającego się w znacznej
mierze z pierwiastka C.
Zjawisko to obrazują zdjęcia przedstawione na rys. 4 i 5. Zdjęcia przedstawiają fragment żużla otrzymanego
ze spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotle rusztowym spalarni
na „Targówku” w Warszawie. Przedstawiony obraz pokazuje typowy przykład
historii spalania mieszaniny odpadów
komunalnych na ruszcie. Analiza koloru
warstw poszczególnych aglomeratów
żużlowych pozwala dokładnie prześledzić historię przebiegu procesu spalania. Zatopiony wewnątrz karbonizat
(rys. 4) na pewno pochodził z odmiany
morfologicznej, która uległa całkowicie
procesowi odgazowania, ponieważ powłoka stopionego żużlu jest jednolita,
bez śladów penetracji wydzielających
się gazów pirolitycznych. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zatopiony
karbonizat pochodzi z odpadów gumowych lub z PCV. Kolor i struktura warstwy oblepiającej karbonizat wskazuje
na odpad pochodzący z kości zwierzęcych. Dalsze warstwy spieku mogą pochodzić już z dowolnej odmiany morfologicznej odpadów. Analiza innych,
dowolnie wybranych spieków (rys. 5),
potwierdza w całej rozciągłości przytoczoną analizę.
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Rys. 3. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób
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 Charakterystyki ﬁzyczne
popiołu pochodzące
z różnych rodzajów
morfologicznych
odpadów
Zachowanie się substancji popiołu
podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku paliwa stałego) określają
charakterystyczne temperatury, jakie
przechodzi popiół w trakcie procesu
spalania.
Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur,
oznaczenie sprowadza się do określenia:
 temperatury spiekania (ts),
 temperatury mięknienia (tm),
 temperatury topnienia (tt),
 temperatura płynięcia (tp)
Charakterystyczne temperatury popiołu badanych struktur morfologicznych odpadów przedstawione zostały
w tabeli 2.
Charakterystyczne temperatury
popiołu są ściśle uzależnione od składu chemicznego substancji mineralnej spalanych struktur morfologicznych
odpadów. Temperatury popiołu ulegają szczególnemu obniżeniu wówczas,
wczas,
gdy w substancji mineralnej występuystępują duże ilości Na i K. Ponieważ odpady
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
ęcego
zawierają największą ilość Na i K,
dlatego charakterystyczne temmperatury ich popiołów są niskie.
e.
Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego
o
wynosi około 710oC, odpadów
w
mięsnych - 890oC, a odpadów
w
kostnych - 950oC.
Najwyższe temperatury mięknieknienia charakterystyczne są dla odpadów
padów
pochodzących z tworzyw sztucznych,
cznych
PCV i gumy. Temperatura mięknienia popiołu pochodzącego z tworzyw
sztucznych wynosi około 1300oC. Popiół 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

Rys. 5. Aglomeraty żużla pochodzące ze spalania odpadów komunalnych
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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

rusztu, w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych
odmian morfologicznych odpadów.
Proces spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest procesem niecałkowitym
i zawsze prowadzi do niecałkowitego
spalania i obecności niespalonych części (paliwa) odpadów w żużlu z reguły
znacznie przekraczających 5% udziału masowego żużla. Powstaje w ten
sposób odpad, który musi być składowany na specjalnych składowiskach
lub musi być przeznaczony do dalszej
utylizacji. Wielkość niedopału w dużej
mierze jest zależna od składu morfologicznego odpadów i może dochodzić
nawet do 30%.

9.

Odpady organiczne
mięsne

887

924

995

1064

 Granulacja paliwa

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

Tab. 2. Fizyczne temperatury popiołu
Temperatura
mięknienia
tm oC

Temperatura
topliwości
tt oC

Temperatura
płynięcia
tp oC

Lp.

Rodzaj substancji

Temperatura
spalania
ts oC

1.

Pelety, brykiety, kęsy
z pospółki drzew liściastych i iglastych

1175

1970

1305

1348

2.

Drewno odpadowe
poużytkowe - meblowe,
stolarskie

1148

1169

1205

1264

3.

Odpady z drewna budowlanego

1145

1188

1224

1296

piołu odpadów roślinnych i zwierzęcych
których wartości zawierają się w przedziale 900-1150oC. Niskie wartości tych
temperatur szczególnie w przypadku
odpadów kostnych powodują istotną
dezorganizację procesu spalania odpadów o niskiej reakcyjności.
Powstaje bowiem sytuacja, gdy
płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych
zatapia niespalony karbonizat pochodzący np. z odpadów gumowych, czy
tekstylnych. Oblepione płynnym popiołem ziarna karbonizatów są zatopione wewnątrz powłoki żużlowej. Proces
spalania zostaje przerwany, a wewnątrz
powstaje niedopał w postaci niespalonego karbonizatu, co bardzo dokładnie
obrazują zdjęcia fragmentu żużla pobranego spod rusztu kotła rusztowego
spalarni odpadów w Warszawie.
Przedstawiona na rys. 4 i 5 dokumentacja zdjęciowa jest charakterystycznym przypadkiem spalania od-
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padów komunalnych, składających się
z różnych gatunków morfologicznych,
różniących się zarówno substancją organiczną, jak i substancją mineralną.
Różnice pomiędzy poszczególnymi
strukturami morfologicznymi występują praktycznie we wszystkich charakterystykach mających wpływ na proces
spalania. Różnice te, co pokazały zamieszczone wyniki badań, są na tyle
znaczne, że powodują trudne do przewidzenia skutki, wzajemnie nakładających się lub znoszących się efektów
ﬁzykochemicznych.
Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania poszczególnych
struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują nakładanie
się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania straty niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu
straty kominowej spowodowanej niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty

pochodzącego
z biomasy lub odpadów
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
niedopał w żużlu, stanowiąc stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Polska Norma PN 82/G-97003
w przypadku spalania miału węglowego 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 klasycznych kotłów z rusztem wędrownym
maksymalny udział podziarna przy spalaniu miału węglowego nie powinien
być większy jak 30÷40%, a w przypadku spalania biomasy nie powinien być
większy jak 20÷30%. Wzrost udziału
masowego podziarna powoduje wzrost
straty niecałkowitego spalania (Sn) spowodowany przesypem surowego paliwa lub karbonizatu do leja żużlowego
lub unoszenia lekkich ziaren koksiku
łącznie z lotnym popiołem przez spaliny. Wzrost udziału ziaren ponadwymiarowych 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 znaczne straty w niespalonym karbonizacie
w żużlu i w lotnym popiele. Zawartość
części palnych w żużlu (Snż) wskutek
niewłaściwie dobranej granulacji paliwa może wynosić nawet 25÷30%
udziału masowego, a w lotnym popiele 15÷20%.
W przypadku spalania w kotłach
rusztowych biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i biomasy pochodzącej z biodegradowalnych odpadów, uzyskanie granulacji podawanej
do kotła nadawy w zakresie podobnym
do paliw węglowych jest praktycznie
niemożliwe. Wynika to między innymi
ze struktury ﬁzycznej poszczególnych
składników morfologicznych odpadów
oraz poszczególnych rodzajów biomasy. Praktyczne możliwości uzyskania jednorodnej granulacji, obojętnie
w jakim przedziale wymiarowym, są
możliwe wyłącznie w odniesieniu do
jednorodnego rodzaju biomasy. Uzyskanie takiej jednorodności w stosunku do biomasy pochodzącej z różnorakich odpadów biodegradowalnych
jest praktycznie niemożliwe. W danym 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 problemu granulacji pierwotnej, występuje
dodatkowo problem wtórnego rozpadu
ziaren biomasowych (fragmentyzacji),
w trakcie procesu suszenia, a szczególnie w fazie termicznego rozkładu
substancji organicznej. W warunkach
szybkiego nagrzewu, jaki występuje
w fazie suszenia i termicznego rozkładu, gdy ziarna paliwowe poddane są
procesowi udaru cieplnego od promieniowania sklepienia zapłonowego kotła
oraz od promieniowania płomienia gazów pirolitycznych, ziarna wierzchniej

warstwy paliwa nagrzewane są z szybkością 102÷103 oC/s. W wyniku udaru
cieplnego, bardzo szybko w fazę gazową przechodzi znaczna część fazy
stałej substancji organicznej biomasy.
Wewnątrz ziarna gwałtownie rośnie ciśnienie, które powoduje rozpad ziarna
na szereg mniejszych fragmentów, których ilość i wielkość zależy od rodzaju
biomasy i szybkości nagrzewu.
Rodzaj rozpadu ziarna biomasy zależy również w dużej mierze od faktu,
czy ziarno jest w postaci naturalnej, czy
jest uformowane mechanicznie w postaci peletu, brykietu czy kęsu. W każdej z wymienionych form, obserwuje
się inny rodzaj rozpadu.
W przypadku ziarna naturalnie uformowanego obserwuje się rozpad na
kilka większych fragmentów i szeregu
mniejszych, których ilość i wielkość jest
uzależniona od rodzaju biomasy i parametrów procesu termicznej obróbki.

100

Nieco odmienny charakter obserwuje się u ziaren uformowanych podczas wcześniejszej obróbki mechanicznej.
W przypadku peletów w niskich
temperaturach pirolizy obserwuje się
rozpad ziarna na kilka części poprzecznie do dłuższego boku oraz na kilka
mniejszych fragmentów pochodzących
z sąsiedztwa przełomu. W miarę wzrostu temperatury i szybkości nagrzewu rośnie fragmentaryzacja ziarna pod
względem ilości powstałych podziaren
o coraz mniejszej masie.
Nieco odmienny mechanizm rozpadu obserwuje się w przypadku brykietów. W wyniku wzrostu ciśnienia gazów
wewnątrz ziarna następuje jego rozpad
we wszystkich możliwych kierunkach,
z odrzuceniem niektórych fragmentów ziarna na dość znaczne odległości. 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 zapłonu

2012-02-14 09:12:02

przebiega głównie w części zewnętrznej, stopniowo przesuwając się w czasie do wnętrza ziarna. W miarę wzrostu
temperatury procesu i szybkości nagrzewu fragmentaryzacja ziarna obejmuje coraz głębsze rejony ziarna i przebiegu z coraz większą intensywnością.
W najwyższych zakresach temperatur procesu obserwuje się wybuchowy charakter rozpadu ziarna brykietu
na wiele podziaren o zbliżonych rozmiarach, niewiele różniących się wymiarowo od substancji z której uformowane zostało ziarno brykietu.
Badania przeprowadzono dla próbek o masie około 50g. Badane próbki 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 temperaturze dokonane zostało zliczanie oddzielnych fragmentów (ziaren) powstałych w wyniku rozpadu początkowo
jednolitej gabarytowo próbki.
Z przeprowadzonych badań wynika odmienny charakter zachowania
się jednolitych strukturalnie próbek folii, PCV, gumy, biomasy „agro”, drewna
i tkanki zwierzęcej oraz uformowanej
mechanicznie biomasy w postaci peletów 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 rozpoczyna się w sposób zauważalny w temperaturach wyższych od 600oC i w znacznym stopniu jest zależny od rodzaju
substancji. Ziarna odpadów pochodzących z substancji nieorganicznej,
takiej jak: folia, PCV i guma rozpadowi termicznemu podlegają w niewielkim stopniu. Występuje jedynie sporadyczny podział na nadziarno, powyżej
3 mm, oraz niewielkie ilości podziarna,
które powstają z odprysków na krawędzi podziału.
Zupełnie inny charakter rozpadu
obserwuje się w przypadku biomasy
organicznej. W miarę wzrostu tempe-
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ratury i szybkości nagrzewu obserwuje się rozpad jednolitego ziarna na dużą ilość niewielkich wymiarowo ziaren,
w tym większym stopniu, im większa
jest temperatura procesu. W temperaturze powyżej 900oC, obserwuje się
coraz większy udział podziarna, którego ilość jest uzależniona od struktury
ﬁzykochemicznej badanej substancji.
Rys. 6 przedstawia udział masowy podziarna, poniżej 3 mm badanych
struktur biomasy i innych odpadów nieorganicznych w zależności od temperatury procesu. Udział masowy podziarna
pochodzącego z dużych struktur masowych 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 praktycznie występują w pierwotnej formie geometrycznej, a więc w postaci dużych
ziaren tylko jako nadziarno.
Duże (pierwotne) ziarna pochodzące z biomasy drzewnej i biomasy
„agro” ulegają procesowi termicznej
destrukcji o coraz mniejszych rozmiarach, ze wzrostem temperatury procesu. Udział masowy podziaren ze wzrostem temperatury jest tym większy im
dana substancja organiczna zawiera
więcej części lotnych i ﬁzyczna struktura wewnętrzna jest bardziej luźno
upakowana.
Proces spalania różnych rodzajów
biomasy przebiega więc różnorodnie
w zależności od temperatury procesu
oraz od sposobu ﬁzycznego uformowania biomasy podawanej do komory spalania.
Podawana na ruszt mieszanina
substancji organicznej niezależnie od
faktu czy jest wstępnie uformowana
mechanicznie w postaci peletów lub
brykietów, czy jest w postaci nieuformowanej pospółki, już w trakcie procesu suszenia może ulec wstępnemu
rozpadowi na mniejsze fragmenty, które
w fazie dalszego udarowego nagrzewu
ulegają dalszemu rozpadowi na mniejsze fragmenty, które w przeważającej
mierze stanowią podziarno o wymiarach od 0 do 3 mm.

Rozpad substancji organicznej na
małe ziarna jest wynikiem gwałtownego 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 siatek występują niewielkie siły ﬁzyczne,
które nadają trwałość ﬁzyczną ziarnu.
Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz ziarna powoduje rozpad całej
struktury w czasie dekompresji gazów
pirolitycznych. Bardziej prosty i szybko
zachodzący rozpad następuje w przypadku ﬁzycznie uformowanych struktur
peletów i brykietów.
W tym przypadku następuje głównie fragmentaryzacja do struktur geometrycznych substancji pierwotnej.
Bardzo rzadko obserwuje się wtórny rozpad wyjściowych ziaren trocin,
otrąb, śruty czy zmiotków zbożowych.
Rozpad tych ziaren nie następuje, ponieważ nie występuje wzrost ciśnienia
wewnątrz takiej wielkości ziaren.
Zachodząca w procesie suszenia
i odgazowania fragmentaryzacja biomasy organicznej i w bardzo niewielkim stopniu substancji nieorganicznej
jest w dużym stopniu przyczyną wzrostu straty przesypu przez ruszt, wzrostu oporów przepływu powietrza przez
warstwę paliwa, oraz wzrostu straty lotnego koksiku w lotnym popiele.
W przeciwieństwie do paliw węglowych, w przypadku biomasy niezależnie od jej rodzaju nie obserwuje się
w procesie termicznej obróbki zjawisk
prowadzących do spiekania niespalonej substancji.
W fazie indukcji zapłonu nie obserwuje 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 pozostałego po odgazowaniu karbonizatu.
Strata niedopału występuje jedynie
w przypadku oblewania odgazowanych
ziaren karbonizatu przez roztopiony popiół 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 ﬁzykochemicznych i kinetycznych wybranych(podstawowych) odmian morfologicznych odpadów w sposób jednoznaczny
wykazały, że bardzo trudno prowadzić
jest proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących (dowolną) mieszankę różnych struktur
morfologicznych, jednocześnie w czasie ciągłego procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej na
ruszcie.

Rozwiązaniem problemu jest układ
ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego jednocześnie w czasie i w przestrzeni. 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 przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak, aby
ilość powstałych NOx termicznych była
minimalna. W streﬁe suszenia i pirolizy
powinna być również dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach
przy pomocy dodatkowo wprowadzonych związków wapnia (CaCO3).
Powstały w trakcie odgazowania
popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być do tej części komory
spalania, w której oddzielnie od gazów

pirolitycznych, w ściśle określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej - poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu zostanie całkowicie spalony.
Układ technologiczny, gdzie proces
termicznej utylizacji jest ciągły i przebiega przy ściśle określonych parametrach
termodynamicznych i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych
fazach procesu termicznej przemiany
daje możliwość całkowitego, zupełnego
i w pełni ekologicznego procesu spalania. Układ taki zapewnia osiągnięcie
maksymalnej sprawności termicznej
oraz optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego.
Tak zaprojektowany układ termicznej utylizacji odpadów komunalnych
zrealizowany jest w układzie technologicznym typu „K”. Schemat technologiczny typu „K” przedstawiony jest na
rys. 7. Układ chroniony jest patentami
i zgłoszeniami patentowymi.3-6)

Rys. 7. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych metodą „K”

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.
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Instalacja składa się z układu przyﬂuidyzacyjnego i koncentrację karbonigotowania i podawania odpadów wraz
zatu w złożu. Warunki termiczne są zaz układem podawania katalizatora wapwsze takie, aby temperatura złoża nie
niowego. Proces suszenia i odgazoprzekroczyła temperatury mięknienia
wania inicjowany i podtrzymywany jest
popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie
przez płomień paliwa wspomagającego,
z komory ﬂuidalnej i komory separacji są
którego ilość jest ściśle uzależniona od
częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowity
zawartości wilgoci w podawaproces dopalania
nych odpadach,
ewentualnie nieoraz zależy od
spalonych gazów
ciepła rozkładu
palnych i lotnego
utylizowanej subkoksiku przebiestancji. Wydzielaga w strefie popłomiennej, płony w trakcie odgazowania chlor
mienia olejowego
i tlenki siarki neulub gazowego
palnika umiesztralizowane są
czonego w kow tej fazie procesu przez gazomorze dopalania.
we tlenki wapnia
Popiół denny
powstałe w wyodprowadzany
niku termicznego
z leja zsypowego
rozkładu CaCO3.
komory fluidalTe m p e r a t u r a
nej ma strukturę
w obrotowej koluźno ułożonych
morze suszenia
ziarenek substancji minerali pirolizy jest ścinej składającej
śle kontrolowa- Rys. 8. Popiół pochodzący z odpadów
na i jest zawsze spalanych w temperaturach niższych od
się w przeważajątemperatury spiekania (ts)
mniejsza od temcej mierze z pierperatury spiekawiastka Ca i Mg.
nia. W komorze obrotowej następuje
Popiół nie zawiera aglomeratów żużrozkład substancji odpadów na fazę
lowych co przedstawia dokumentacja
gazów pirolitycznych i stałą fazę karzdjęciowa przedstawiona na rys. 8.
bonizatu.
W górnej części komory dopalaGazy pirolityczne odprowadzane
nia w streﬁe temperatur 950-1000oC
są do komory ﬂuidalnej z którą bezpowdmuchiwany jest w postaci fazy stałej
średnio łączy się komora ﬂuidalna. Gazy
mocznik, który daje możliwość zmniejszenia zawartości NOx w spalinach na
pirolityczne spalają się w górnej części
komory ﬂuidalnej w obecności powiewyjściu z instalacji kotłowej poniżej
trza doprowadzonego w kilku strefach
100 mg/um3.
tak, aby temperatura płomienia nie była
Osiągnięte efekty termicznej utyliwyższa od 1250÷1300oC.
zacji odpadów metodami „pierwotnymi”
Karbonizat i popiół odprowadzane
podczas procesu spalania w instalacji
są do złoża ﬂuidalnego, które zamyka
kotłowej praktycznie w całym zakresie
komorę ﬂuidalną od spodu. Karbonizat,
spełniają normy emisji w fazie gazopopiół i materiał inertny stanowi subwej i stałej określone przez odpowiedstancję złoża ﬂuidalnego. Karbonizat
nie dyrektywy unijne i rozporządzenia
w złożu spala się w określonej atmoskrajowe. 
ferze tlenowej przy określonej temperaturze kontrolowanej przez skład gazu
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Wnioski
1. Odmiany morfologiczne odpadów
komunalnych znacznie różnią się
między sobą, zarówno własnościami ﬁzykochemicznymi, jak i kinetycznymi.
2. Różnice we własnościach kinetycznych poszczególnych odmian morfologicznych odpadów uniemożliwiają ich spalanie, jako mieszaniny
paliwowej w kotłach rusztowych.
3. Skład chemiczny substancji mineralnej różnych odmian morfologicznych jest na tyle odmienny, że utrudnia spalanie mieszaniny odpadów
w kotle rusztowym z uwagi na temperatury spiekania popiołów przynależnych do różnych odmian morfologicznych.
4. Spalanie odpadów komunalnych
w kotle rusztowym powoduje znaczy
wzrost straty kominowej (Sk) i straty niecałkowitego spalania w żużlu (Snz), powodujących obniżenie
sprawności termicznej kotła nawet
o kilka procent.
5. Znaczna zawartość części palnych
w żużlu spowodowana jest zatopieniem koksiku w płynnym żużlu. Powoduje to powstanie żużlu o zawartości części palnych powyżej 5%,
który staje się odpadem przeznaczonym do składowania lub do dalszej utylizacji.
6. Proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych, aby był wysokosprawny termicznie i bezpieczny
ekologicznie, musi przebiegać w warunkach rozdziału w czasie i przestrzeni procesów termicznego rozkładu odpadów oraz spalania gazów
pirolitycznych i karbonizatu.
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West Real Estate S.A.
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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.
est Real Estate sp. z o.o. (WRE) implementuje rozwiązanie skutecznego i ekologicznego systemu zarządzania
odpadami. Idąc za przykładem zachodnich sąsiadów, ﬁrma wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. WRE wchodzi w skład grupy kapitałowej West Real Estate S.A., notowanej
na rynku akcji NewConnect.

W

ylko w województwie dolnośląskim w roku 2010 wyprodukowane zostało 457,2 tys. Mg masy
biodegradowalnej, z czego tylko 22 tys.
Mg poddano utylizacji. W Polsce roczną „fabrykację” odpadów oﬁcjalnie zarejestrowanych szacuje się na około
13 mln ton. W jak bardzo fatalnym sta-

T

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

Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku
odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład.
Powoduje to powstawanie w deponowanym 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 składowisk jeszcze przez kolejnych 15 do
20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem
z tej sytuacji wydaje się więc być przetwarzanie opadów komunalnych, dodaje Karcz.

 Inwestycja
w środowisko
Przyglądając się możliwościom jakie oferuje ﬁrma West Real Estate, zastanowić się można, ile niewykorzystanych „dóbr cywilizacji” spoczywa
na wysypiskach, przyprawiając ekologów i lokalną społeczność o ból głowy. Dzięki inwestycji, której podjęła się
dolnośląska spółka, niebawem będziemy mogli obserwować efekty, mające zbawienny wpływ na środowisko.
Wkrótce na terenie województwa dolnośląskiego powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów. Jest
to jedna z najbardziej nowoczesnych
pod względem rozwiązań technologicznych inwestycji w Europie i niewątpliwie jedyna tego typu w Polsce.
Firma WRE zaproponowała nie tylko
efektywne (zakład jest w stanie przetworzyć sam 180 Mg masy odpadów
komunalnych w ciągu doby), ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym powstawać
będzie czysta energia. Strategia ﬁrmy
wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
oraz plany województwa dolnośląskiego o zmniejszeniu składowania odpadów na najbliższe lata.

 TAK ekologicznej
energii
Spółka WRE S.A. zadbała o wybitnie proekologiczny charakter inwestycji. Inżynierowie przewidują prawie
100% skuteczność termiczną procesu.
Oznacza to, że spośród początkowej
masy odpadów, na składowisko traﬁ
jedynie niepalna substancja mineralna (popiół bez zawartości części pal-
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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 najbardziej zaawansowaną technologią
przekształcania odpadów na świecie,
komentuje Prezes WRE.

 Kompleksowość
realizacji - Innowacja
technologiczna
Całość procesu i jego realizacja została 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 odpowiadał za przyjęcie, sortowanie i magazynowanie segregowanych odpadów,
drugi zaś służyć ma termicznemu przekształcaniu uporządkowanej już frakcji. Co więcej, dojdzie tam również do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w turbogeneratorze parowym.
Proces technologiczny oparty jest
o zjawisko szybkiej pirolizy i rozdzielnego spalania produktów rozkładu. Wykorzystano w nim komorę obrotową
do suszenia i pirolizy oraz zespół kotła
ﬂuidalnego, którego konstrukcja składa się z kilku komór: ﬂuidalnej, separacji, dopalania oraz ciągu konwekcyjnego. Dzięki podziałowi powietrza na
powietrze pierwotne, wtórne i trzecie
oraz jego dowolne dozowanie, konstruuje się proces spalania w całej
objętości komory ﬂuidalnej. Zastosowany zabieg umożliwia ograniczenie
temperatury w jądrze płomienia spalających się gazów pirolitycznych do
poziomu 1200÷1300°C. Dzięki regulowanej temperaturze spalania karbonizatu przy kontrolowanej temperaturze i nadmiarze powietrza w złożu
ﬂuidalnym w zakresie temperatur do
750÷900°C możliwa jest prawie całkowita neutralizacja siarki, chloru oraz
niektórych metali ciężkich w obecności

CaCO3 do związków obojętnych chemicznie, usuwanych z popiołem, który jest pełnowartościowym surowcem
budowlanym. Proces skutkuje ograniczeniem koncentracji tlenków (cząstek N2, O2) w streﬁe spalania i pozwoli
na utrzymanie procesu tworzenia się
termicznych NOx na niskim poziomie.
To ważne, gdyż wdychanie tlenków
azotu nawet przez krótki czas jest bardzo szkodliwe. Dodatkową innowacją w tym procesie jest wykorzystanie
w spalaniu zanieczyszczonego powietrza pobieranego z odciągów wentylacyjnych układu rozładunku i sortowania
odpadów komunalnych oraz magazynowania wysortowanej frakcji przeznaczonej do spalenia. Zapobiega to po
pierwsze przykrym zapachom, ale także umożliwia niemal całkowite oczyszczenie powietrza z wszelkich gazów,
które mogą gromadzić się już na etapie sortowania odpadów, komentuje dr
inż. Henryk Karcz. W procesie oczyszczania gazów powstających podczas
spalania wprowadzonych będzie szereg procedur, które w efekcie pozwolą
na oczyszczenie emitowanego do atmosfery gazu z nadmiernej ilości tlenków siarki, tlenków azotu, WWA, Corg,
oraz metali ciężkich. Instalacja będzie
spełniała wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
zawartych w dokumencie referencyjnym Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) z siedzibą w Sewilli – Reference
Document on the Best AvailableTechniques 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 kluczowymi elementami. Korzyści wynikające z planowanej inwestycji mówią
same za siebie. Pozbywając się nadmiernych ilości odpadów komunalnych,
zyskamy energię do życia w czystym
środowisku. 
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David Palmer Boyd
prezes zarządu,
Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE
Z TERMICZNYM PRZETWARZANIEM
odpadów i stabilnością finansową

P

olska 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 unĳne zaczną mieć zastosowanie wobec Polski.

2012-02-14 09:12:07

rzedłużenia terminów były już udzielane, ale droga do wdrożenia rozwiązania jest jeszcze daleka. Nawet
gdyby wszystkie proponowane projekty były już dziś zatwierdzone i sﬁnansowane, wybudowanie ich przed terminem ostatecznym nie byłoby w żaden
sposób możliwe. Większość projektów
zakłada rok 2016 jako najwcześniejszy
termin zakończenia prac, jeżeli wszystko poszłoby jak w zegarku.
Ze względu na fakt, że ponad 90%
odpadów komunalnych unieszkodliwianych jest na wysypiskach, a w najlepszym 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 środowiskowy jak i ekonomiczny. Nie odpowiem na wszystkie te pytania, gdyż
niektóre z nich muszą być przedyskutowane w ramach publicznej debaty,
ponieważ działamy tak, aby nasi obywatele mieli coraz większą świadomość
problemów i ich wpływu na ich codzienne życie.

P

 „Termiczne”
przetwarzanie odpadów
nie oznacza wyłącznie
„spalania”
Spalanie to tylko jedna z form przetwarzania termicznego. Są jeszcze dwie
inne: piroliza i zgazowanie. Wszystkie
metody termiczne mają swoje wady
i zalety, które powinny zostać zrozumiane przez rząd i społeczeństwo. Jeżeli
dostrzegamy tylko jedną technologię,
wówczas tracimy szanse na faktyczne rozwiązanie lokalnych problemów,
wymuszając rozwiązania typu „jeden
rozmiar dla wszystkich”. Na przykład
jeżeli spalanie jest jedynym akceptowanym rozwiązaniem, wówczas ogromne obiekty spalarni budowane są w lokalizacjach, gdzie wytworzona energia
cieplna nie może zostać wykorzystana,
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gdyż nie znajduje się w pobliżu miasta
lub miejskich zakładów ciepłowniczych.

 Zielone certyﬁkaty
i uznanie przez Rząd
Wszystkie metody przetwarzania
termicznego powinny uzyskać wyraźne miejsce w polskim prawie i regulacjach rządowych dotyczących zielonego certyﬁkatu, tak jak ma to miejsce
w innych państwach unijnych. Niedokonanie tego obróci się przeciwko nam
i będzie stanowiło ograniczenie ﬁnansowej zdolności projektów.

 Rozwiązania termiczne
trzeba oceniać
całościowo.
Powinniśmy oceniać więcej czynników niż tylko wskaźnik ilości odpadów,
które można przetworzyć w danej lokalizacji. Gdyby tylko to brane było pod
uwagę – wówczas im większy, tym lepszy - bez względu na to, na ile efektywny czy nieefefektywny jest dany proces.
Powinniśmy rozważyć zagadnienia
takie jak: a) odległość, którą przebywają
odpady w celu przetworzenia wraz z całym ich wpływem środowiskowym, ekonomicznym i transportowym, b) energia
potrzebna do funkcjonowania obiektu,
c) rzeczywista produkcja NETTO energii elektrycznej, d) czy dany projekt jest
faktycznie zakładem w systemie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej (CHP), e) ile odpadów pozostaje po obróbce, które trzeba składować na wysypisku, f) czas potrzebny
na wybudowanie i skomercjalizowanie
funkcjonowania obiektu, oraz g) rzeczywiste koszty dla polskiego podatnika?
Jest wiele innych pytań, ale te wymienione wyżej trzeba przeanalizować,
a nie jedynie przejść nad nimi w poszukiwaniu jak najszybszej odpowiedzi. Budujemy rozwiązania na 20 lat, a nawet
dłużej, a nie tylko na jutro.
W związku z tym, że nasza ﬁrma
uczestniczyła w publicznej debacie na
temat termicznego przetwarzania odpadów i w rozwoju projektów w Polsce,

stało się dla nas oczywiste, że niektórzy
ludzie i społeczności mają bardzo wąski
punkt widzenia na gospodarkę odpadami. Wszyscy powinni zauważyć, że jest
wiele technologii, które mogą pomóc
w znalezieniu skutecznego rozwiązania
dla naszego kraju.
Trzeba także zrozumieć, że są pewne rozwiązania, które mogłyby generować przychody dla społeczności lokalnych, zamiast stawać się kolejnym
obciążeniem ﬁnansowym, który udźwignąć musi podatnik.
Istnieją rozwiązania dla małych
i średnich miast, które mogą wyglądać
zupełnie inaczej od rozwiązań dla dużych aglomeracji. Tego rodzaju lokalne
rozwiązania powinny być docenione
i promowane przez rząd centralny, ponieważ mogą zmniejszyć ciężar, który
narasta w trakcie poszukiwania ostatecznych „mega rozwiązań” w obliczu
nadchodzącego kryzysu.
Kiedy odpowiemy już na powyższe
pytania i zaproponujemy najlepsze technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne rozwiązanie dla społeczności małych i dużych, wówczas będziemy mogli
uznać, że rozwiązaliśmy polski dylemat
odpadów. 
Zabierzmy się razem do pracy zanim 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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Katarzyna Kuźma, Partner i parolina Szymczak, associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki,
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

W JAKIEJ FORMULE
PROWADZIĆ ITPOK
czyli wybór optymalnej formy
organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

J

ednym 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.

elem ustawodawcy było uregulowanie w UCPG w sposób szczególny – w stosunku do ustawy o gospodarce komunalnej3) – form realizacji
Zadania oraz innych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. UCPG
w art. 3a ust. 1 wskazuje trzy formy realizacji przez gminy zapewnienia budowy, 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 wyłącza możliwości samodzielnej budowy

C

instalacji przez przedsiębiorców, bez
jakiegokolwiek udziału gminy.
Wskazanie jednego uniwersalnego
i optymalnego modelu organizacyjnoprawnego dla realizacji Zadania nie jest
możliwe. Każdy z przypadków wymaga
odrębnej analizy i rozwiązania dopasowanego do konkretnych warunków lokalnych. Wobec powyższego, artykuł
koncentruje się na wybranych okolicznościach, które determinują wybór formy realizacji Zadania zarówno z punktu
widzenia gmin, jak i przedsiębiorców zainteresowanych budową i eksploatacją
ITPOK, a w szczególności na ryzykach
związanych z budową prywatnego ITPOK przez przedsiębiorcę.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż wybór modelu realizacji
Zadania jest ściśle powiązany z metodą przetwarzania odpadów, którą ma
zapewniać Instalacja Regionalna. Wybór konkretnej metody przetwarzania
oraz technologii, którą będzie stosować instalacja ma bezpośredni wpływ
na koszt budowy, jak również na koszty i przychody z eksploatacji Instalacji
Regionalnej.

 Dlaczego ITPOK?
Za zastosowaniem metody termicznego przekształcania odpadów przemawia wiele czynników, w tym uwa-

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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runkowań natury prawnej. Termiczne
przekształcanie odpadów w hierarchii
postępowania z odpadami przewidzianej przez art. 4 Dyrektywy 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy („Dyrektywa Ramowa”) stanowi
- przy spełnieniu wymagań w zakresie
efektywności energetycznej - proces
odzysku. Dyrektywa Ramowa powinna 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 składowisku odpadów danego typu.4) Wprowadza on restrykcyjne wymagania w zakresie składowania odpadów wykluczając
de facto możliwość składowania nieprzetworzonych zmieszanych odpadów
komunalnych. Jednocześnie Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami wskazuje
termiczne przekształcanie odpadów jako rekomendowane dla Regionów liczących powyżej 300.000 mieszkańców.
Ponadto, rozważając wybór metody
przetwarzania i konkretne technologie
należy brać pod uwagę nie tylko kryteria wynikające z zasad gospodarowania odpadami. Niektóre z metod przetwarzania, tj. termiczne przekształcanie
odpadów, nie tylko zapewniają realizację obowiązków w zakresie gospodarki
odpadami, ale również mogą przyczynić się do zaspokojenia innych potrzeb
lokalnych, jak na przykład zaopatrzenie
w energię cieplną.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności jedną z preferowanych metod zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich termiczne
przekształcanie. Oczywiście budowa instalacji do termicznego przekształcania
odpadów komunalnych („ITPOK”) ma
racjonalne uzasadnienie jedynie w dużych Regionach, w których przeprowadzone badania morfologii odpadów
wskazują na ich wysoką kaloryczność
i nie jest jedyną metodą, która powin-

na być brana pod uwagę przez decydentów.
Na potrzeby dalszego wywodu
przyjmujemy, iż pierwszy etap przygotowania realizacji Zadania, tj. wybór metody przetwarzania został zakończony
zarówno po stronie gminy, jak i przedsiębiorcy i planowana Instalacja Regionalna zapewniać będzie termiczne
przekształcanie odpadów w jednej z dostępnych technologii (spalanie odpadów
przez ich utlenianie, piroliza, zgazowanie, proces plazmowy). Równocześnie
zakładamy, iż budowa ITPOK została
zaplanowana w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami.

 Prywatny ITPOK
Jak wskazano powyżej, na gruncie UCPG możliwym jest rozwiązanie,
zgodnie z którym przedsiębiorca buduje Instalację Regionalną, a następnie świadczy na rzecz gmin z Regionu
usługi zagospodarowania odpadów.
Rozwiązanie to wydaje się – pomijając
znaczące koszty takiego przedsięwzięcia - bardzo atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorców, pozwala bowiem
na budowę i eksploatację instalacji bez
konieczności udziału w jednej z konkurencyjnych procedur wskazanych
w art. 3a UCPG.
Jednakże samodzielna realizacja
Instalacji Regionalnej wiąże się z dużym ryzykiem, wobec braku gwarancji strumienia odpadów dla instalacji.
UCPG wprowadza wprawdzie swego rodzaju monopol Instancji Regionalnych na zagospodarowanie m.in.
zmieszanych odpadów komunalnych,
jednak nie rozstrzyga problemu konkurencji kilku Instalacji Regionalnych
w ramach Regionu oraz wydaje się
wprowadzać odrębną regulację w zakresie powierzania zagospodarowania
odpadów w stosunku do ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy prawo
zamówień publicznych5) („PZP”). Wobec powyższego, możliwość zlecenia
samego zagospodarowania (przetwa-

rzania) odpadów komunalnych należy
uznać za wątpliwą. W konsekwencji
zlecenie świadczenia usługi zagospodarowania odbywać się będzie na podstawie art. 6d ust. 1 UCPG w ramach
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do przetargów organizowanych na podstawie art. 6d ust.
1 UCPG stosuje się w zakresie nieuregulowanym PZP. Oznacza to, że
usługa zagospodarowania odpadów
będzie zlecana bądź przedsiębiorcy
odbierającemu odpady od właścicieli
nieruchomości, który jako podwykonawcę wskaże ITPOK, bądź konsorcjum, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorcy odbierający odpady
oraz ITPOK. Nawet gdyby przyjąć, iż
Instalacja Regionalna będzie jedyną
w ramach Regionu i będzie wyczerpywać całość zapotrzebowania Regionu
na usługi zagospodarowania, to gminy stosując przepisy ustawy PZP zlecać 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 ryzykiem, że inny przedsiębiorca wybuduje kolejną Instalację Regionalną lub
gmina/gminy z terenu Regionu wybuduje instalację gminną na podstawie
art. 3a ust. 1 UCPG, np. w ramach
partnerstwa-publiczno prywatnego.
W tym ostatnim przypadku na podstawie umowy PPP zagospodarowanie
odpadów zostanie powierzone nowej
związanej z gminą Instalacji Regionalnej, a prywatny ITPOK zostanie pozbawiony całości bądź części strumienia odpadów komunalnych. Ryzyka
te można określić jako nieistotne przy
przyjęciu założenia, że wobec istnienia
Instalacji Regionalnej spełniającej zapotrzebowanie Regionu nowa Instalacja nie powstanie. Jednak założenie takie jest w naszej ocenie nieuprawnione.
Z punktu widzenia gminy rozwiązanie jest także korzystne, gdyż całe
ryzyko związane z przedsięwzięciem,
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w tym ryzyko ﬁnansowania i budowy
oraz ryzyko przychodowe spoczywa na
przedsiębiorcy prywatnym. Natomiast
zdecydowaną wadą tego rozwiązania dla gminy jest brak jakiegokolwiek
wpływu na poziom cen oferowanej
przez ITPOK usługi zagospodarowania odpadów.
Wobec powyższego uznać należy,
iż samodzielna budowa prywatnych
Instalacji Regionalnych przez przedsiębiorców jest możliwa, ale obarczona licznymi ryzykami, które przy skali 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 regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych, lub
b) dokonać wyboru podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym6), lub
c) dokonać wyboru podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009
r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi7).
Jedynie w przypadku negatywnego
wyniku przeprowadzonego postępowania gmina może samodzielnie przeprowadzić realizację Zadania.
Wybór jednej z wyżej wymienionych form realizacji Zadania powinien
zostać dokonany po dokładnej i kom-

pleksowej analizie szeregu czynników.
Poniżej wskazujemy jedynie niektóre z nich.

 Wpływ na poziom długu
publicznego
Jednym z podstawowych czynników mających istotny wpływ na decyzję o wyborze formy realizacji Zadania
jest możliwość sﬁnansowania budowy ITPOK przez gminę bądź związek
międzygminny oraz wpływ realizacji inwestycji na poziom długu publicznego gmin (także jako członków związku
międzygminnego). Z tej perspektywy
rozwiązaniem interesującym wydaje się
model realizacji Zadania na zasadach
określonych w ustawie o PPP lub koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Kluczowa dla rozwoju rynku PPP
w Polsce będzie ocena wpływu zobowiązań z umów PPP na dług publiczny, 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 modelem realizacji zadania, także z punktu
widzenia jego wpływu na stan ﬁnansów
publicznych gmin.

 Gotowość
przedsiębiorcy do
realizacji zadania
Istotny wpływ na wybór modelu
będą miały oczekiwania podmiotów
prywatnych, uwarunkowane przede
wszystkim stopniem gotowości do przejęcia przez nie ryzyka ekonomicznego realizacji Zadania. Gmina powinna
więc w pierwszej kolejności przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli na
stwierdzenie, czy istnieją przedsiębiorcy prywatni zainteresowani realizacją
Zadania w formule PPP lub koncesji.
Poziom przychodów z tytułu eksploatacji planowanej infrastruktury może nie
gwarantować operatorowi ITPOK odpo-

wiedniego zwrotu z inwestycji. W takim
przypadku gmina powinna realizować
Zadanie w formule tradycyjnej, tj. udzielić zamówienia publicznego i zaniechać
kosztownych i czasochłonnych przygotowań procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza.
Wydaje się, iż w przypadku ITPOK
możliwość osiągnięcia dodatkowych
przychodów związanych z wytwarzaniem przez ITPOK energii cieplnej oraz
elektrycznej, jak również ewentualnych
przychodów związanych z kwaliﬁkacją
energii wytwarzanej w ITPOK jako OZE
zwiększy zainteresowanie przedsiębiorców realizacją Zadania w formule PPP/
koncesji. Ten aspekt powinien jednak
zostać dokładnie zweryﬁkowany w kontekście planowanych zmian w prawie
energetycznym.

 Przygotowanie gminy
do przeprowadzenia
procedury wyboru
partnera prywatnego
Kolejnym z czynników wpływających na wybór formy realizacji Zadania
jest stopień przygotowania gminy do
wyboru wykonawcy, partnera prywatnego bądź koncesjonariusza. Postępowania prowadzone w celu wyłonienia
partnera prywatnego oraz koncesyjne
są zazwyczaj o wiele bardziej skomplikowane i długotrwałe w porównaniu do
postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego. Wymagają również zatrudnienia przez gminę profesjonalnych doradców technicznych, ﬁnansowych oraz
prawnych, co zwiększa koszty prowadzenia postępowania.
Czynników wpływających na wybór formy realizacji Zadania jest oczywiście znacznie więcej, w szczególności
w kontekście możliwości wspólnego przeprowadzenia inwestycji przez
kilka gmin. Wybór optymalnej formy realizacji Zadania jest natomiast jednym
z kluczowych elementów powodzenia
inwestycji. Z tego powodu warto nań
poświęcić wystarczający czas i środki. 

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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ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W KRAJACH UE-11
Kluczowe wyzwania w zakresie
wypełnienia wymogów unĳnych

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).

łównym celem Raportu była analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w wymienionych krajach
UE (w tym dokonaniu punktowej oceny
poziomu zaawansowania gospodarki
odpadami). Na bazie przeprowadzonych analiz zidentyﬁkowane zostały
również kluczowe wyzwania stojące
przed krajami UE-11 w zakresie dostosowania krajowych systemów gospodarki odpadami do wymogów unijnych
oraz przedstawione zostały możliwe
sposoby rozwiązania kluczowego problemu z jakim zmagają się wszystkie

G
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kraje z grupy UE-11, czyli zmiana struktury zagospodarowania odpadów komunalnych. W szczególności przedstawione zostały następujące informacje:
 Poziom przekroczenia celu unijnego w zakresie redukcji ilości
biodegradowalnych odpadów
komunalnych kierowanych na
składowiska w 2010 roku w poszczególnych krajach UE-11
 Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które
kraje UE-11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż

przez składowanie w 2020 roku
Możliwe sposoby zmiany struktury
zagospodarowania odpadów komunalnych w UE-11
 Szacunkowe nakłady inwestycyjne w krajach UE-11 związane
ze zmianą struktury zagospodarowania odpadów komunalnych
(w szczególności szacunki nakładów na budowę niezbędnych
instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych).
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 Wyniki badania
w zakresie oceny
gospodarki odpadami
komunalnymi w krajach
UE-11
Analizy stanu gospodarki odpadami w UE-11 przeprowadzone przez
Ernst & Young pozwoliły zidentyﬁkować cztery kluczowe wyzwania stojące
przed omawianymi krajami:
 Wyzwanie 1: pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego.
 Wyzwanie 2: oddzielenie tempa
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego, poprawa szczelności
systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów oraz zmiana
struktury zagospodarowania odpadów.
 Wyzwanie 3: ograniczenie ilości
składowanych odpadów biodegradowalnych przy wykorzystaniu potencjału termicznej utylizacji.
 Wyzwanie 4: spełnienie wymagań
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w szczególności poprzez usprawnienie
systemów selektywnej zbiórki.
W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu gospodarki odpadami przygotowany został ranking omawianych
krajów. Oceny dokonano na podstawie
dziewięciu kryteriów1) wynikających ze
zidentyﬁkowanych czterech głównych
wyzwań w zakresie gospodarki odpadami. Kryteria te zostały przedstawione
kolejnych wyzwaniach.

Najbardziej zaawansowany system gospodarowania odpadami komunalnymi 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 przekształcaniu (11%). Dodatkowo Czechy
osiągają najwyższe wskaźniki w zakresie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (odpowiednio
74% i 67%).
Najgorzej z gospodarką odpadami radzi sobie Rumunia (6 na 27
punktów). Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów do PKB jest drugi najwyższy w UE-11 (8,6 kg/PPS, przy
średniej dla UE-11 – 5,8, kg/PPS). System odbioru odpadów jest najbardziej
nieszczelny spośród wszystkich krajów
UE-11 – aż 89kg/mieszkańca wytwarzanych odpadów traﬁa do środowiska
w sposób nieewidencjonowany. Udział
odzysku i recyklingu w strukturze zagospodarowania odpadów wynosi mniej
niż 1%. Termicznemu przekształcaniu
odpadów komunalnych w ogóle się nie
poddaje. Wśród krajów UE-11 Rumunia osiąga najniższe wskaźniki odzysku,
w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (odpowiednio 41% i 34%). Polska z 14 punktami na 27 możliwych
znalazła się mniej więcej w połowie
stawki analizowanych krajów. Podsumowanie wyników oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych krajach przedstawiono na
wykresie nr 1.

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 odpadów wytworzonych i zagospodarowanych.
IV. Zmiana ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych w latach
2005-2009.
 Wyzwanie 3:
V. Szacunkowy stopień przekroczenia celu na 2010 rok
w zakresie redukcji ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych kierowanych na
składowiska.
VI. Udział odzysku i recyklingu
w strukturze zagospodarowania
odpadów komunalnych.
VII. Udział termicznego przekształcania w strukturze zagospodarowania 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 znaczące problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Większość
krajów otrzymała bowiem około połowę możliwych punktów, a najwyższa
osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27
możliwych punktów.2)
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Czechy

:ĊJU\

àRWZD

Estonia

Polska

Litwa

6áRZDFMD

6áRZHQLD

Grecja

%XáJDULD

Rumunia

Wyk. 1. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku

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
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 Podsumowanie i kluczowe wnioski
Z analiz przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że najpoważniejszym 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 biodegradowalnych. W sumie w 2010 roku w całej UE-11 dopuszczalny poziom składowanych 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).

Przy produkcji odpadów utrzymującej się na stałym poziomie, w 2020 roku
kraje UE-11 będą musiały zagospodarować inaczej niż przez składowanie ok.
10,8 mln Mg biodegradowalnych odpadów komunalnych. W celu spełnienia
wymagań unijnych konieczna jest zatem zmiana struktury zagospodarowania odpadów: odejście od systemu, w którym większość zbieranych
odpadów jest kierowana na składowiska i przyjęcie modelu, w którym
większość odpadów poddaje się recyklingowi, odzyskowi i termicznemu
przekształcaniu.
O ile w UE-11 składowanie odpadów jest dominującą (ok. 85%) metodą ich zagospodarowania, o tyle w UE27 średnio 38% odpadów kieruje się
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w Rumunii do 57% na Litwie.

0
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odpadów
biodegradowalnych

Wyk. 2. Szacunkowe przekroczenie dopuszczalnej ilości składowanych
biodegradowalnych odpadów komunalnych w 2010 roku w UE-11
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Wyk. 3. Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które kraje UE11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż przez składowanie w 2020 roku

na składowiska, a w Szwecji – zaledwie 1%. W krajach UE-27 średnio
20% odpadów poddaje się termicznej
utylizacji (w Szwecji – 49%), zaś recyklingowi i innemu odzyskowi odpowiednio: 24% i 18% (w Szwecji – 36%
i 14%). W celu spełnienia wymagań unijnych – zwłaszcza w zakresie redukcji składowanych bioodpadów – kraje UE-11 powinny dążyć
przynajmniej do przyjęcia struktury zagospodarowania zbliżonej do
obecnej średniej struktury zagospodarowania w UE-27. Na wykresie

3) Rumunia osiągnęła wymagany poziom redukcji biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach tylko dlatego, że znaczna ilość (ok. 20%) wytworzonych biodegradowalnych odpadów komunalnych w ogóle nie została zebrana.
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nr 4 przedstawiono strukturę zagospodarowania odpadów w UE-11, w UE-27
i w Szwecji w 2010 roku.
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Jednym ze sposobów na zmianę struktury zagospodarowania odpadów komunalnych i ograniczenie
ilości biodegradowalnych odpadów
komunalnych kierowanych na składowiska jest budowa zakładów termicznej utylizacji odpadów. Spalarnie odpadów są jedynymi instalacjami,
które mogą przetworzyć zmieszane odpady komunalne, a jak wynika z przeprowadzonej analizy, skuteczność selektywnej 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.
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Wyk. 4. Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2010 roku

odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach. Do obliczeń 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 zagospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzeba ok. 57 spalarni odpadów
komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji został oszacowany na poziomie ok. 10 mld EUR. W przypadku uszczelnienia systemów
odbioru odpadów komunalnych ilość biodegradowalnych odpadów, które będzie trzeba zagospodarować, a co za tym idzie – liczba niezbędnych instalacji
dodatkowo wzrośnie.
Szczegółowe dane dotyczące szacunkowej ilości spalarni potrzebnych w każdym z krajów, a także związanych z ich budową kosztów zostały przedstawione
na wykresie nr 5. 

 Szacunkowe nakłady
inwestycyjne w krajach
UE-11 na instalacje
termicznej utylizacji
odpadów komunalnych
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Jak wcześniej wspomniano, w 2020
roku kraje UE-11 będą musiały zagospodarować inaczej niż przez składowanie dodatkowo ok. 10,8 mln Mg odpadów. Jednym z możliwych sposobów
zagospodarowania tak znaczącej ilości
odpadów – oprócz kompostowania i innych 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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