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Alternatywa 

 Alternatywą dla spalarni odpadów 

komunalnych może być nowoczesny 

zakład MBT (MBP, MBS), w którym 

produkowane jest paliwo alternatywne 

(RDF, SRF, EBS …) 

 Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak co 

można nazwać paliwem alternatywnym  

i co z nim można zrobić 
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Wytwarzanie 

Odpady niebezpieczne 

Wywrotka ~ 20 000 kg 

Paliwo - węgiel, trociny 

1 łopata ~ 10 kg 

PALIWO  

ALTERNATYWNE 

? ? ? 

+ 

Prosta metoda na zmianę 
kodu odpadów! 
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Paliwo alternatywne 

Paliwo alternatywne (wtórne, zastępcze, …) - są to 

odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu 

wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów 

innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału 

paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku 

przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia 

poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 

odnoszących się do procesu współspalania odpadów.  

Paliwo alternatywne - kod 19 12 10 (wg katalogu 

odpadów) - w dalszym ciągu jest odpadem,  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie 
rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń w których 

dopuszcza się ich termicznie przekształcanie (Dz. Ust. 2004, Nr 25, poz. 221) 

NIE OBOWIĄZUJE ! 
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Paliwo alternatywne 

 Paliwo alternatywne - jest to paliwo 
o unormowanych właściwościach 
jakościowych (np. wartość opałowa, 
zawartość chloru, zawartość rtęci) 
wytworzone z odpadów innych niż 
niebezpieczne, wykorzystywane jako 
źródło energii w procesach spalania 
lub współspalania odpadów.  

EN-15359:2005 – Solid recovered fuels. Specification and classes 
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Paliwo alternatywne 

EN-15359:2010 – Solid recovered fuels. Specification and classes 



7 

Normalizacja RDF/SRF 

 Komisja Europejska udzieliła w dniu 26.08.2002 
roku Europejskiemu Komitetowi Normalizacyj-
nemu (CEN) mandatu  (M/325) na opracowanie 
norm regulujących jakość i stosowanie paliw 
alternatywnych 

 Komitet techniczny CEN/TC 343 „Solid recovered 
fuels” opracował w latach 2004-2011 31 norm, z 
czego 18 norm jest już ustanowionych a kolejna 
norma zostanie opracowana do maja 2012 roku 

 Wśród opracowanych norm jest również norma 
na oznaczanie zawartości frakcji „bio”, która 
korzysta z oznaczeń węgla 14C 
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Wymagania wg EN-15359:2010 
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Wykorzystanie RDF 

 spalanie w spalarniach odpadów komunalnych 
przystosowanych do współspalania paliwa 
alternatywnego, 

 spalanie w specjalnych obiektach energetycznych 
przystosowanych jedynie do spalania paliwa 
alternatywnego posiadających status spalarni 
odpadów, 

 współspalanie w przemyśle cementowym będące 
zastąpieniem części paliwa kopalnego, 

 współspalanie w kotłach energetycznych. 
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Surowce do produkcji RDF 

 odpady komunalne, 
 opony,  
 odpadowe rozpuszczalniki i pozostałości po destylacji 

rozpuszczalników,  
 tworzywa sztuczne,  
 pozostałości z demontażu samochodów,  
 papier i karton,  
 odpady zwierzęce,  
 przepracowane oleje (oleje odpadowe),  
 trociny i drewno odpadowe,  
 masa włóknista z zakładów papierniczych,  
 osady ściekowe,  
 słoma,  
 tekstylia (głównie dywany). 
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Najczęściej wykorzystywane 
surowce do produkcji RDF 
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Czy instalacja MBT może być 
źródłem paliwa alternatywnego? 
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MBT – jak to działa? 

Jeden z możliwych schematów funkcjonowania instalacji MBT 
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MBT w Niemczech 
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Przykład - Niemcy 

Potencjał: 

 69 spalarni (MVA)  

- 19,5 mln. Mg/rok 

 78 MBT  

- 9,5 mln. Mg/rok 

 34 spalarnie EBS 

- 5,8 mln. Mg/rok 

 Spalanie  - 33,2% 

 Recykling - 46,1% 

 Składowanie - 2% 



16 

Elektrociepłownia (spalarnia) 
opalana EBS (Niemcy)  
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Parametry! 

 RDF wytworzone w instalacjach MBT ma wartość 
opałową na poziomie 14-16 MJ/kg (bez suszenia) 
lub 16-18 MJ/kg (z suszeniem), 

 RDF wytworzone w instalacjach MBT jest w dal-
szym ciągu odpadem, a zatem elektrociepłownie 
opalane RDF są spalarniami odpadów (system 
oczyszczania spalin jak w spalarni odpadów)! 

 RDF wytworzone w instalacjach MBT ma zbyt niską 
wartość opałową dla przemysły cementowego w 
którym stopień zastąpienia paliw kopalnych prze-
kracza 40% (wymagania - wartość opałowa ponad 
20 MJ/kg!) 
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Cementownie  
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Paliwa alternatywne  
w przemyśle cementowym 



20 

Paliwa alternatywne  
w przemyśle cementowym 

max. 1,5 mln Mg 
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Paliwa alternatywne  
w przemyśle cementowym 

 Średnio w Polsce: - 40 % 

 Średnio w Niemczech: - 62 % 

 Średnio w Europie: - 15 % 

 Cementownia CHEŁM: - 80 %  

 Cementownia RUDNIKI: - 50 % 

Aktualny stopień zastąpienia paliw kopalnych 
przez paliwa alternatywne w przemyśle 
cementowym: 
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RDF w cementowniach 

 Cementownia CHEŁM w 2010 roku zużyła 

276 624,8 Mg odpadów jako paliwa w tym 

ok. 89 % paliwa z odpadów (19 12 10) 

 Cementownia REJOWIEC w 2010 roku zużyła 

21 483,5 Mg odpadów jako paliwa w tym  

ok. 83 % paliwa z odpadów (19 12 10) 

 Cementownia KUJAWY w 2010 roku zużyła 

77 828,1 Mg odpadów jako paliwa w tym  

ok. 77 % paliwa z odpadów (19 12 10) 
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Wymagania 

Wg IChPW w Zabrzu 
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Dylemat 

Paliwo alternatywne   

- pełnoprawny produkt czy odpad? 

Ramowa Dyrektywa Odpadowa – 2008/98/EC  
w art. 6 przewidziała możliwość utraty przez 
odpady statusu odpadów (end-of-waste status) 
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End-of-waste 

JRC-ITPS, Sevilla, 2009 
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End-of-waste 

wrzesień 2011 
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End-of-waste - RDF 

Z tych odpadów najprawdopodobniej będzie można 
produkować RDF nie będące odpadem! 
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End-of-waste - RDF 

Z tych odpadów najprawdopodobniej będzie można 
produkować RDF nie będące odpadem! 
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Tak, ale … 

 W świetle cytowanego raportu UBA - RDF (SRF) 
najprawdopodobniej nie przejdzie procedury do-
puszczenia jako produkt, 

 Produkcja RDF (SRF) jako produktu spełniającego 
kryteria End-of-Waste najprawdopodobniej nie bę- 
dzie opłacalna ekonomicznie, 

 Konieczne będzie ustanowienie nowych standardów 
emisyjnych dla spalania RDF (SRF) gdyż dopuszcze- 
nie spalania ich tak jak paliw kopalnych grozi pogor-
szeniem jakości powietrza,  

 Droga do uznania RDF (SRF) jako produktu spełniają-
cego kryteria End-of-Waste  jest jeszcze długa i wy-
magać będzie wielu dodatkowych badań i ekspertyz. 
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Dziękuję za uwagę !  


