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Rodzaje paliw z odpadów 

Ppaliwa 

 

SRFsr 

SRDF 

Paliwa z odpadów, odpady palne 

WDF  

SRF  - paliwa  wtórne z 

odpadów 

RDF – paliwa z 

odpadów komun. 



SRF – Solid Recovered Fuels 

Paliwa wtórne z odpadów  
 

•  Produkowane z innych niż niebezpieczne 
odpadów przemysłowych, handlowych i 
komunalnych, nieprzydatnych do recyklingu 

•   Odpady te mają z reguły duży udział biomasy 
– redukcja emisji metanu ze składowisk  

•   Mogą być spalane w spalarniach zgodnie z 
dyrektywą spalarniową 

•   Mogą być współspalane z paliwami kopalnymi 
przyczyniając się do redukcji emisji CO2 ze 
spalania biomasy roślinnej  



Normy CEN dla SRF 

• Komitet Techniczny CEN/TC 343 opracował 26 
technicznych specyfikacji i 4 Raporty 
Techniczne dotyczące SRF 

• Część jest opublikowanych w postaci pełnych 
ostatecznych wersji norm europejskich do 
stosowania we wszystkich krajach UE 

• Pozostałe normy w opracowaniu/ uzgadnianiu 

• Weryfikacja norm w ramach projektu 
QUOVADIS 



Parametr Wartość Jednostka Klasa 

1 2 3 4 5 

Wartość 

opałowa (NCV) 

średnia MJ/kg 

w st. rob. 

≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3 

Chlor (Cl) średnia % sm ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3 

Rtęć (Hg) mediana mg/MJ 

w st. rob. 

≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,5 

80-ty perc. ≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,3 ≤1,0 

Klasyfikacja SRF 



Zakres badań SRF wg TS 15359 



Zasady odróżnienia SRF od WDF 

O Odpady inne niż niebezpieczne. 

Zgodność z 

CEN TC343 

W 

zz 

Tak 

WwW WDF 
Nie 

Tak 

Deklaracja 

wytwórcy  
Ww 

WDF Nie 

Tak 

Zewnętrzna 

certyfikacja 
W WDF 

Nie 
Certyfikowany  

SRF 

Tak 



Krajowe wymagania jakościowe 

Przywóz paliwa (19 12 10) do Polski – 
GIOŚ, 29.02.2008 

 

- Wartość opałowa   >15 MJ/kg 

- Zawartość popiołu <20% masy 

- Wilgotność    <25% masy 

- Zawartość siarki   <0,5% masy  

      max. 3% masy 

 



Krajowe wymagania–cementownie 
(Środa – Możliwości redukcji rtęci w przemyśle cementowym, Warszawa, 2010) 

Parametr Jednostka Zakład 1 Zakład 2 Zakład 3 

Wartość opałowa MJ/kg >20 (>18) ≥18 18-22 

Wilgotność % <10 (10-15) ≤15 ≤15 

Popiół % <15 ≤20 

Siarka całkowita % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 

Chlor % ≤0,5 ≤0,8 ≤0,6 

Granulacja mm <40 <40 <25 palnik 

35 – zimny 

koniec pieca 

Gęstość nasypowa Mg/m3 0,2 – 0,6 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu

+ Mn+Ni+V 

mg/kg <2500 

Rtęć mg/kg <5 <2 

Cd+Tl mg/kg <50 

Cd+Tl+Hg mg/kg <10 

PCB+PCT mg/kg <50 



Wymagania: cementownie vs EC 
(Glorius Th., The EU-Project Recofuel, Rome 2007) 

Parameter Unit

BPG 1     

power 

plants

BPG 2           

cement 

kilns

BPG 3           

lime kilns

SBS 1         

power 

plants (BC)

SBS 2            

cement kilns/ power 

plants (HC)

NCV MJ/kg 16 - 20 20 - 24 23 - 27 13 - 18 18 - 23

Cl % < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 0,7 < 1,0

F % < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

H2O % < 35 < 20 < 12,5 < 35 < 20

S % < 0,2 < 0,3 < 0,3 < 0,5 < 0,8

Ash % < 20 < 15 < 9 < 20 < 15

As mg/kg ds < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Be mg/kg ds < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Cd mg/kg ds < 9 < 9 < 9 < 9 < 9

Co mg/kg ds < 12 < 12 < 12 < 12 < 12

Cr mg/kg ds < 120 < 120 < 120 < 250 < 250

Cu mg/kg ds < 400 < 400 < 400 < 1.000 < 1.000

Hg mg/kg ds < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 1,0 < 1,0

Mn mg/kg ds < 100 < 100 < 100 < 400 < 400

Ni mg/kg ds < 50 < 50 < 50 < 160 < 160

Pb mg/kg ds < 100 < 100 < 100 < 400 < 400

Sb mg/kg ds < 120 < 120 < 120 < 120 < 120

Se mg/kg ds < 4 < 4 < 4 < 5 < 5

Sn mg/kg ds < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

Te mg/kg ds < 4 < 4 < 4 < 5 < 5

Tl mg/kg ds < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

V mg/kg ds < 15 < 15 < 15 < 25 < 25

(*): values for digestion with aqua regia in a closed microwave system 

REMONDIS GmbH ThermWert Dr. Glorius Spezifikation.xls, Stand: 01.01.2007

BPG 1 -  paliwa  

z odpadów papieru 

 

BPG2  -  papier +  

tworz. sztuczne 

 

BPG 3 – tw. szt. 

 

SBS1, SBS2 –  

Frakcje wysokokal.  

odpadów komun. i  

wielkogabaryto-

wych 

 

BC – węgiel brun. 

 

HC – węgiel kam.  

 

 

 

 

 

 



Wymagania – Cemex 
(Gradkowski – Współspalanie paliw alternatywnych i suszonych osadów 

ściekowych w cementowniach CEMEX, Kielce, 2011) 

Parametr Jednostka 19 12 10 Wysuszony 

osad 

Rozdrobn. 

opony 

Wartość opałowa MJ/kg >20 palnik 

>17 

kalcynator 

>11 >30 

Wilgotność % <20 <10 < 1 

Siarka całkowita % ≤1,0 ≤1,0 ≤2,0 

Chlor % ≤0,7 ≤0,7 ≤0,05 

Granulacja mm <30 Granulat 

(pył) 

<30  

Suma metali 

ciężkich 

mg/kg <2000 <2000 <2000 



Wymagania - podsumowanie 

• Określone są standardy CEN dla SRF 

• Użytkownicy paliw określają własne 

wymagania ich jakości, które dostawcy paliw 

powinni spełnić 

• Zasadniczy problem stanowi zapewnienie 

jakości paliw przez dostawców, możliwości 

dostosowania się przez wytwórców paliw do 

zmiennych wymagań różnych odbiorców 



Wymagania wobec wytwórców paliw 

• Wytwarzanie paliw o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej 

ilości, 

• Pełna kontrola procesu wytwarzania paliw, zapewnienie 

odpowiedniej technologii przetwarzania odpadów, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa procesowego, warunków bhp dla 

załogi, ochrony p.poż. oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń 

do środowiska, 

• Wymagania BAT – określone są w BREF for Waste Treatment 

Industries, również dla wytwarzania paliwa z odpadów innych niż 

niebezpieczne, np. komunalnych, jednak nie są w praktyce 

wymagane od polskich wytwórców paliw (proces odzysku R15), 

• Certyfikacja paliw zgodnie z wymaganiami odbiorców (przez 

laboratoria akredytowane lub mające wdrożony system kontroli 

jakości). 



System zapewnienia jakości paliw 

• Wielostopniowa kontrola odpadów do produkcji paliwa – przez 

dostawcę odpadów oraz wytwórcę paliwa 

• Kontrola podczas przyjęcia odpadów do zakładu 

• Badania odpadów i selektywne magazynowanie 

• Ustalanie receptur paliw w odniesieniu do wymagań odbiorcy 

• Dostosowanie technologii do receptury paliwa 

• Kontrola procesu technologicznego 

• Badania gotowych paliw – własne laboratorium 

• Badania paliw przez zewnętrzne laboratoria 

• Odpowiednie magazynowanie paliw przed transportem 



Utrata statusu odpadu przez paliwo 

Niektóre rodzaje odpadów przestają być odpadami, gdy 

zostały poddane procesom odzysku/recyklingu i 

spełniają kryteria: 

• dany przedmiot lub substancja są powszechnie 

stosowane do konkretnych celów 

• istnieje rynek lub popyt nie 

• spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w 

przepisach i w normach mających zastosowanie do 

produktu,  

• ich zastosowanie nie prowadzi do niekorzystnych 

skutków dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska 



Utrata statusu odpadu przez paliwo 

• Dyrektywa 2008/89/EC w zasadzie nie daje takiej 

możliwości w odniesieniu  do paliw z odpadów – 

proces wytwarzania paliwa nie jest uznany za proces 

recyklingu, zatem paliwo nie może być uważane za 

produkt 

 

• Komisja Europejska ogłosiła jednak przetarg na ocenę 

możliwości i warunków utraty statusu odpadu przez 

paliwa wytworzone z różnych odpadów innych niż 

niebezpieczne oraz niebezpiecznych (WDF) 

 Wykonawcą oceny jest: Bundesumweltamt GmbH z 

Austrii – dostępny jest II raport przejściowy. 



Odpady będące przedmiotem oceny 

• Gazowe: biogaz, gazowe produkty zgazowania i pirolizy 

• Ciekłe:  biodiesel, bioetanol, oleje odpadowe (mineralny i 

syntetyczny), oleje spożywcze, odpadowe rozpuszczalniki, 

koncentraty z procesów przemysłowych (np. destylacji, 

separacji membranowej, wirowania, ługi zużyte itp.,), ciekłe 

pozostałości pirolizy (np. olej pirolityczny), 

• Stałe: drewno, opony, guma, tw. sztuczne, papier, tekstylia, 

bioodpady, różne rodzaje paliw wytworzonych z odpadów 

innych niż niebezpieczne, w tym odpadów komunalnych 

(RDF), uboczne produkty zwierzęce, wysuszone osady 

ściekowe i placki pofiltracyjne, stałe pozostałości pirolizy 

(np. smoły). 



Wnioski z dotychczasowej oceny  

• Sama tylko informacja o rodzaju odpadu jest niewystarczająca do oceny 

jego przydatności do wytworzenia WDF, a tym bardziej do oceny kryteriów 

utraty statusu odpadu, 

• W ocenie należy uwzględnić możliwość uwolnienia szeregu substancji do 

wód, powietrza i gleby w wyniku przetwarzania odpadu oraz  współspalania  

WDF, 

• Obecnie istnieją  standardy oceny produktu i kryteria utraty statusu 

odpadów tylko dla biogazu, biodiesla i bioetanolu,  mogą być one jeszcze 

dalej rozwijane w przyszłości, 

• Dla WDF z 4 rodzajów odpadów poddanych ocenie wydaje się możliwe 

opracowanie kryteriów  utraty statusu odpadu, tj: dla odpadów papieru, 

drewna, tłuszczy zwierzęcych oraz oleju i tłuszczu jadalnego, 

• Dla pozostałych odpadów konieczne są szczegółowe badania, które mogą 

potrwać wiele lat,  bez gwarancji uzyskania pozytywnych wyników, 

• Schemat procedury selekcji i badania WDF z pozostałych odpadów zawiera 

następny slajd. 



Schemat procedury  

badań i selekcji WDF 

 

 

STUDY ON THE SUITABILITY OF 

THE DIFFERENT WASTE-DERIVED 

FUELS FOR END-OF-WASTE 

STATUS IN ACCORDANCE WITH 

ARTICLE 6 OF THE WASTE 

FRAMEWORK DIRECTIVE 

Second Interim Report 



Ryzyka wynikające z  uznania  

paliwa z odpadów za produkt 

Ryzyka 

 

• Rozszerzenie szarej strefy - nielegalne działania wytwórców paliw, 

• Nadmierny wzrost liczby instalacji spalających paliwa z odpadów,   

• Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza – ryzyko dla społeczeństwa, 

 

Przeciwdziałanie poprzez: 

 

• Ograniczenie stosowania paliw tylko w dużych Elektr., EC i Cement. 

• Wprowadzenie i egzekwowanie wymagań BAT dla  zakładów 

wytwarzania paliwa z odpadów oraz odzysku energii z tych paliw, 

• Wzmocnienie kontroli jakości paliw z odpadów, obowiązkowa  

certyfikacja zewnętrzna, 

• Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów spalających 

paliwa z odpadów 



Hierarchia postępowania z odpadami 

Zapobieganie 

Przygotowanie do  

ponownego użycia  

Recykling 

Odzysk, np. energii 

Unieszkodliwianie 



Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
Biostabilizacja  vs. biosuszenie 



Rozwój odzysku energii                       

z odpadów w w Polsce 

W gospodarce odpadami komunalnymi docelowe rozwiązania 

powinny być zgodne z hierarchią postępowania z odpadami.  

Spalanie w spalarniach powinno być traktowane jako podstawowa 

metoda odzysku energii z odpadów pozostałych po selektywnym 

zbieraniu surowców oraz bioodpadów.  

Paliwa z odpadów powinny być wytwarzane w ilościach 

odpowiadających zapotrzebowaniu odbiorców – cementowni 

oraz elektrowni.   

Nie ma uzasadnienia dla budowy odrębnych elektrowni dla spalania 

paliw z odpadów, gdyż budowa instalacji wytwarzania paliw oraz 

elektrowni dla ich spalania jest kosztowniejsza pod względem 

inwestycyjnym i eksploatacyjnym od budowy spalarni – także 

większe obciążenie dla środowiska.  

 



Bariery stosowania paliw z odpadów 

 

• Zbyt niskie opłaty za składowanie odpadów, 

zwłaszcza palnych 

• Egzekucja zakazu składowania odpadów 

palnych – ścisłe zdefiniowanie tego pojęcia 

• Aspekty prawne 

• Niski poziom świadomości ekologicznej 

społeczeństwa  

 



Aspekty prawne 

• Brak wsparcia wytwarzania paliwa w systemie prawnym – brak 

uznania profesjonalnych instalacji wytwarzania paliw z odpadów 

komunalnych (spełniających wymagania BAT) za instalacje 

regionalne – konieczność zmiany projektu ustawy o odpadach.  

  

• Instalacje wytwarzania paliw mogą znacząco przyczynić się do 

wzrostu odzysku odpadów surowcowych (wstępne sortowanie 

frakcji surowcowych) i bioodpadów (biologiczne suszenie i 

włączenie do paliwa) oraz ograniczenia składowania odpadów, a 

w szczególności odpadów ulegających biodegradacji. 

 

• Należy odróżnić sortownie odpadów od instalacji wytwarzania 

paliw, w których  sortownie są tylko elementem wstępnego 

przygotowania odpadów do wytworzenia paliwa. 

 



Aspekty prawne 

Konieczność uregulowania warunków wytwarzania paliw z odpadów: 

- w projekcie rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów 

brak opcji biologicznego suszenia frakcji organicznej – stabilizacja przed 

składowaniem powinna być traktowana jako ostateczne, najmniej korzystne  

rozwiązanie zagospodarowania frakcji biodegradowalnej,  

- wraz ze wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie spadać będzie masa 

odpadów do wytwarzania paliwa, a także wartość opałowa odpadów – 

konieczność suszenia frakcji biodegradowalnej dla włączenia jej do paliwa, 

- celowe jest  opracowanie odrębnego rozporządzenia (na podst. art.7, ust.4 

ustawy o odpadach) dla określenia wymagań technicznych i emisyjnych (BAT) 

dla produkcji paliw, aby uniknąć dotychczasowych problemów eksploatacyjnych 

i zagrożeń dla ludzi i środowiska lub wprowadzenie obowiązku uzyskania 

pozwolenia zintegrowanego i spełnienia  wymagań BAT przez wszystkie 

instalacje wytwarzania paliw (zmiana rozp. MŚ z dnia 22 lipca 2002, Dz.U.122, poz. 

1055), 

-  celowe jest wprowadzenie wymogu, aby producenci paliw spełniali wymagania 

standardów CEN TC343 oraz posiadali wdrożone Zintegrowane Systemy 

Zarządzania Jakością i Środowiskiem, czego oczekują potencjalni odbiorcy paliw  

z sektora energetycznego. 

-   

 



Podsumowanie 

• Konieczność wdrożenia przez wszystkich wytwórców paliw systemów 

zapewnienia ich jakości, 

• Konieczność certyfikacji paliw z odpadów przez niezależne laboratoria, 

• Konieczność zwiększenia kontroli warunków wytwarzania paliw oraz ich 

stosowania, 

• Konieczność zmiany projektów nowych przepisów – ustawy o odpadach 

(dla uznania instalacji wytwarzania paliw z odpadów komunalnych za 

instalacje regionalne)  i  rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym 

przetwarzaniu odpadów w celu uwzględnienia w nim suszenia 

biologicznego oraz opracowania nowego rozporządzenia w aspekcie 

zapewnienia odpowiedniej jakości paliw, bezpieczeństwa ich 

wytwarzania oraz  minimalizacji emisji. 

 Niniejsza prezentacja jest efektem realizacji stażu w projekcie Zielony 

Transfer współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 


