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ODPADY –
Podstawowy akt prawny

USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach

Jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 
Zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1554, 

1564, 1592 

Ustawa o odpadach - 1997, 2001, 
2012
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Odpady medyczne

Odpady medyczne - odpady powstające 
w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań 
i doświadczeń naukowych w zakresie 
medycyny. 

Ustawa o odpadach, art. 3, ust. 1, pkt. 8
5
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Podział odpadów medycznych

Kod odpadu Nazwa

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania 
(z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne 
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. 
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania 
jednorazowe , pieluchy)

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o 
właściwościach zakaźnych 

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż 
wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

6
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Podział odpadów weterynaryjnych

Kod odpadu Nazwa

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co 
do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 
zwierząt 

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione  w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

7Odpady weterynaryjne stanowią ok. 1,5-2,0% całkowitej masy 
odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych w Polsce
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Ilość odpadów medycznych 
wytwarzanych w Polsce

Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

dolnośląskie 2,43 1,15 0,81 0,35 2,16 2,25 2,88 2,93 3,64 4,00 4,67

kujawsko-pomorskie 1,02 1,09 2,72 3,04 2,14 1,95 2,95 2,73 2,80 4,71 5,64

lubelskie 1,11 1,23 1,38 1,29 1,80 2,12 2,29 2,48 2,42 2,54 3,11

lubuskie 0,56 0,50 0,30 0,35 1,04 1,17 1,40 1,53 1,23 1,46 1,68

łódzkie 8,94 1,39 2,30 2,04 2,55 2,99 3,07 3,09 3,19 3,61 4,36

małopolskie 1,70 2,18 3,47 6,15 4,04 3,70 3,71 3,80 4,23 4,56 5,26

mazowieckie 3,63 5,51 13,93 5,62 6,86 8,04 6,80 7,17 3,20 9,65 11,36

opolskie 0,55 0,48 0,51 1,11 0,54 1,52 0,82 0,88 0,93 1,07 1,23

podkarpackie 2,26 1,13 1,10 1,81 2,03 1,88 2,71 2,68 2,63 3,75 4,42

podlaskie 0,66 0,74 0,73 1,32 1,05 1,71 2,01 1,72 1,69 1,73 1,46

pomorskie 1,60 1,42 2,17 2,78 2,35 2,67 3,16 4,39 3,70 3,90 4,48

śląskie 1,26 0,98 2,56 3,13 3,36 4,69 4,86 5,16 5,88 5,91 6,34

świętokrzyskie 1,51 2,74 1,10 1,37 1,76 2,00 1,69 1,74 1,76 1,77 2,08

warmińsko-mazurskie 0,58 0,66 1,71 0,87 1,06 3,34 1,19 1,18 1,32 2,96 3,49

wielkopolskie 1,37 1,61 2,01 1,97 2,95 7,99 3,16 3,59 3,24 4,12 4,74

zachodnio-pomorskie 1,24 2,93 1,68 2,34 1,31 2,35 2,46 2,56 2,74 2,55 2,93

R a z e m 30,41 25,73 38,47 35,54 37,01 50,37 45,16 47,63 44,60 58,29 67,25
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Ilość odpadów medycznych 
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Udział poszczególnych kodów 
odpadów

10
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Podział odpadów medycznych

Odpady specyficzne Odpady specjalne Odpady komunalne

Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady powstające w 
placówkach służby zdrowia

Odpady medyczne



12 12

2 040,1537; 75%

646,7930; 24%

7,5957; 0%

1,65; 0%

20,5100; 1%

odpady komunalne

odpady medyczne

odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne
nieujęte w innych grupach - 15

odpady nieujęte w innych grupach
- 16

odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych) - 17

2005-2010
ZOZ 
ŁÓDŹ

Odpady medyczne jako część 
odpadów szpitalnych

24%
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834,7200; 74%

208,1985; 19%

2,6300; 0%

58,7640; 5%

0,7910; 0%
24,7400; 2%

Odpady komunalne

Odpady medyczne

odpady z przemysłu
fotograficznego i usług
fotograficznych - 09

odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne
nieujęte w innych grupach - 15

odpady nieujęte w innych grupach
- 16

odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z
terenów zanieczyszczonych) - 17

2005-
2009
ZOZ
Pabianice

Odpady medyczne jako część 
odpadów szpitalnych

19%
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Skład morfologiczny odpadów 
medycznych
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Ilość wytwórców odpadów 
medycznych w Polsce

Razem 39 457
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Dopuszczalne metody 
unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych

 termiczne przekształcanie odpadów 
w instalacjach lub urządzeniach 
zlokalizowanych na lądzie (D10)

 autoklawowanie (D9)

 dezynfekcja termiczna (D9)

 działanie mikrofalami (D9)

 obróbka fizyczno – chemiczna inna 
niż wymieniona w punktach 2- 4 (D9)

16
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Jak unieszkodliwiać odpady?
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Udział metod postępowania 
z odpadami medycznymi

18
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Instalacje do spalania (D10) 
odpadów medycznych w Polsce

19
33 instalacje
ok. 50 000 Mg/rok 
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Nadwyżki czy niedobór mocy 
przerobowych?
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To be - or not to be … 
czyli jaki mamy wybór?

 Spalanie ?

 Piroliza ?

 Zgazowanie ?

 Plazma?
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Spalanie

Spalanie – bardzo szybka reakcja che-
miczna paliwa z tlenem (utlenianie), 
której towarzyszy wydzielenie bardzo 
dużej ilości ciepła oraz emisja promie-
niowania. Proces przebiega powyżej 
temperatury zapłonu paliwa przy okre-
ślonym nadmiarze tlenu.
Spalanie całkowite – zachodzi wtedy, gdy 
całe paliwo ulegnie utlenieniu (spaleniu). 
Spalanie zupełne – zachodzi wtedy, gdy wszystkie 
produkty procesu spalania są niepalne.
W praktyce żaden proces spalania nie jest 
spalaniem ani całkowitym ani zupełnym.
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Co to jest piroliza ?

Pirolizą nazywamy proces transformacji 
termicznej bogatych w węgiel substancji 
organicznych, który odbywa się w pod-
wyższonych temperaturach, w środowisku 
całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy 
jego pomijalnie małej obecności. 
Proces ten jest z natury endo-
termiczny i przebiega w tem-
peraturach od 500 do 1000 C 
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Produkty pirolizy

 gaz pirolityczny - zawierający głównie 
wodór, metan, etan i ich homologi, tlenek
i dwutlenek węgla oraz siarkowodór, 
amoniak, chlorowodór, fluorowodór i inne,

 koks pirolityczny - faza stała zawierająca
węgiel oraz metale i inne substancje 
inertne, 

 faza ciekła - zawierająca mieszaninę olejów, 
smół oraz wody i rozpuszczonych w niej 
prostych aldehydów, alkoholi i kwasów 
organicznych
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Co to jest zgazowywanie?

Zgazowywanie jest procesem przemiany paliwa 
stałego w gazowe („Holzgas”). 
Zachodzi ono w temperaturach bliskich 
1000 C w obecności czynnika utleniają-
cego (powietrze, tlen, para wodna). 
Produktami zgazowania są zazwyczaj 
wodór i tlenek węgla, a także niewielkie 
ilości metanu, dwutlenku węgla, azotu 
i pary wodnej. Wartość opałowa gazu 
otrzymanego w wyniku zgazowania waha 
się ok. 5-10 MJ/Nm3. 
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Piroliza, zgazowanie, spalanie …
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Proces plazmowy

 Plazma – zjonizowana materia 
o stanie skupienia przypomina-
jącym gaz, w którym znaczna 
część cząstek jest naładowana 
elektrycznie. 

 Spalanie plazmowe – spalanie w łuku 
elektrycznym w temperaturach ok. 5000 K

 Zgazowanie plazmowe – proces zgazowa-
nia przebiegający pod wpływem ciepła 
palnika plazmowego w wyniku którego 
powstaje gaz syntezowy (syn-gas)
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Zgazowanie plazmowe

 Wytworzenie gazu syntezowego 
w wyniku zgazowania (CO + H2)

 Przetworzenie gazu syntezowego 
na paliwa ciekłe – węglowodory 
(synteza Fischera-Tropscha) lub metanol
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Umowny podział odpadów
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Przydatność typów spalarni do 
różnych rodzajów odpadów

Odpady/
rodzaj spalarni

Odpady 
komunalne

Odpady 
przemysłowe

Odpady 
medyczne

Osady 
ściekowe

Spalarnia 
rusztowa  - - -

Spalarnia 
fluidalna  - - 

Piec 
obrotowy -   -

Spalarnia 
komorowa 

„pirolityczna”
-   -
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Przykładowa spalarnia 
- HOVAL (Lichtenstein)
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Przykładowa spalarnia 
- ATI Muller (Francja)
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Przykładowa spalarnia 
- ATI Muller (Francja)
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Przykładowa spalarnia 
- ATI Muller (Olsztyn)
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Przykładowa spalarnia 
- PUROTHERM Pyrolyse (Austria)
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Przykładowa spalarnia 
- ENVIKRAFT (Dania)
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Przykładowa spalarnia 
- G.P.P.U. (Polska)
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Przykładowa spalarnia 
- WPS (Polska)

Produkowany w Polsce przez firmę EKOFORMA ze Szczecina 
- nie ma szans na spełnienie wymagań prawa polskiego
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Przykładowa spalarnia 
- Keppel Seghers (Belgia)

Spalarnia 
odpadów 
medycznych 
(fluidalna !) 
Seghers 
SMWD
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Przykładowa spalarnia
- SEGHERS w Koninie

Niezbyt udany 
eksperyment -
dziś zastąpiona 
piecem 
obrotowym.

Podobne (ale 
mniejsze) 
instalacje 
w Tarnowie 
i Radomiu. 

Dziś już żadna 
nie funkcjonuje.
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Przykładowa spalarnia 
– ZUO Konin (nowa)

Odpady niebezpieczne

Piec obrotowy - 400 kg/h

PROMONT Bydgoszcz
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Przykładowa spalarnia ENTECH 
- Centrum Onkologii w Bydgoszczy
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Spalarnia odpadów medycznych 
w Bydgoskim Centrum Onkologii

400 kg/h



44

Przykładowa spalarnia 
- RAF-Ekologia w Jedliczu

Spalarnia odpadów 
przemysłowych 

RAF-Ekologia w Jedliczach

Piec obrotowy, 
wydajność 

ok. 7 000 Mg/rok
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Przykładowa spalarnia 
- EKO-TOP w Rzeszowie

Spalarnia odpadów 
przemysłowych 

EKO-TOP Rzeszów

Piec obrotowy, 
wydajność 

ok. 2 500 Mg/rok
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Przykładowa spalarnia 
- EKO-TOP w Rzeszowie
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Przykładowa spalarnia
- PORT-SERVICE (Gdańsk)

Spalarnia odpadów 
przemysłowych spółki 
„PORT-SERVICE” z Gdańska
Zakupiona w Niemczech 
po 5 latach pracy 
w Niederkassel, gdzie 
została zamknięta 
z przyczyn ekonomicznych.
Wydajność 20 000 Mg/a
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Przykładowa spalarnia
- PORT-SERVICE w Gdańsku

Spalarnia „PORT-SERVICE” 
została wybudowana 
i uruchomiona w 2002 roku
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Przykładowa spalarnia
- PORT-SERVICE w Gdańsku

Spalarnia „PORT-SERVICE” 
w Gdańsku (Port Północny)
wydajność ok. 20 000 Mg/rok
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Przykładowa spalarnia
- SARPI w Dąbrowie Górniczej

Spalarnia odpadów niebezpiecznych 
- wydajność – ok. 36 000 Mg/a, 
- uruchomiona w 2003 roku, 
- zakupiona w Niemczech (RVA Böhlen)
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Przykładowa spalarnia
- SARPI w Dąbrowie Górniczej

System oczyszczania 
spalin - elektrofiltr

Piec obrotowy 
i komora dopalania
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Chemizm spalania

Pod względem chemicznym główną część 
spalanej masy (np. paliwa, odpadów, 
biomasy) stanowią węglowodory.
Reakcja spalania węglowodorów:

a właściwie:

OHCOOHC
spalanieyx 222  

OH
y

COxO
yx

HC

OH
y

COxO
y

xHC

yx

yx

22

222

242

24
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Chemizm spalania

W rzeczywistości w procesie spalania często 
dochodzi tylko do częściowego rozkładu 
węglowodorów lub powstania węgla 
elementarnego:

2 1 2 2 2

3

2x y x yspalanie
C H O C H CO H O    

 2 2 2

1
1

2 4 2x y

y y
C H x O C x CO H O
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Chemizm spalania

?

Ciepło
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Chemizm spalania
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Mechanizm uwęglania

Zgazowanie uwęglonej pozostałości:

C8 + 8 H2O → 8 CO+ 8 H2
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Chemizm spalania 
- tlenki azotu

Obecność azotu w cząsteczce związków chemicz-
nych poddawanych spalaniu oraz w powietrzu do-
starczanym do spalania skutkuje emisją tlenków 
azotu (NOx) powstających wg mechanizmu:  

Stąd w gazach odlotowych stwierdzamy obecność NO, NO2, N2O

 Paliwowego
 Rodnikowego
 Termicznego



58

Chemizm spalania 
- tlenki azotu
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Obecność siarki w cząsteczce związków 
chemicznych poddawanych spalaniu 
skutkuje emisją lotnych związków siarki: 

Chemizm spalania 
- związki siarki

W warunkach nadmiaru tlenu: 

W warunkach deficytu tlenu: 

32

22

SOROSR

SOROSR

rkatalizato
 



SHRSR
redukcja 2 
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Chemizm spalania - związki 
chloru, bromu i fluoru

Obecność chloru, bromu lub fluoru w cząsteczce 
związków chemicznych poddawanych spalaniu 
skutkuje emisją odpowiednio chlorowodoru, 
bromowodoru i fluorowodoru:

HFRFR

HBrRBrR

HClRClR

spalanie

spalanie

spalanie

 

 

 

Obecność chloru w procesie spalania 
jest również źródłem emisji dioksyn
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Chemizm spalania 
- równowaga chlor - siarka

reakcja Deacona:

równoległe reakcje: 

OHClOHCl
AlFeCurkatalizato 22,,2

224  


HClSOOHClSO 2
3222


OHClOHHCl
2
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SO2 i HCl w spalarniach odpadów 
i elektrowniach
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Chemizm spalania - WWA

Powstawanie wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) - np. bezno(a)pirenu
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Chemizm spalania - WWA

Wpływ parametrów spalania (temperatury 
i nadmiaru powietrza) na powstawanie WWA 
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Chemizm 
spalania
- WWA

Wielopierścieniowe 
Węglowodory 
Aromatyczne:

Kancerogenne:

- benzo(a)pieren,
- benzo(k)fluoranten,
- benzo(b)fluoranten,
- benzo(g,h,i)perylen,
- indeno(1,2,3-c,d)piren
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Chemizm spalania - metale

Podział (specjacja) wybranych metali pomiędzy żużel, popiół, 
produkty oczyszczania spalin i spaliny w procesie spalania
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Chemizm spalania - metale

Metal
Temperatura parowania [oC]

0% Cl 10% Cl

Antymon - Sb 660 660

Arsen - As 32 32

Chrom - Cr 1613 1610

Kadm - Cd 214 214

Nikiel - Ni 1210 693

Ołów - Pb 627 15

Rtęć - Hg 14 14

Selen - Se 318 318

Tal - Tl 721 138
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Specjacja Bromu, Chloru 
i Fluoru podczas spalania

Pierwiastek
Popiół 

paleniskowy
Popiół lotny

Produkty 
oczyszczania 

spalin
Emisja

Brom 16,5 1,2 82 0,3

Chlor 9,5 1,3 89 0,2

Fluor 56,9 2,7 40 0,4
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Temperatura topnienia i wrzenia 
niektórych soli metali
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Chemizm spalania - dioksyny

W każdym procesie termicznym, w którym 
w temperaturze 200 – 700 oC znajduje się:

- materia organiczna, 
- tlen,
- chlor (w dowolnej postaci),
- niektóre metale

powstają również polichlorowane dibenzo-p-
dioksyny (PCDD) i polichlorowane dibenzofurany 
(PCDF):

FPCDDOClR
Ctutlenianiespalanie

/o700200)(
2  
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Chemizm spalania - dioksyny

 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny

(75 kongenerów)
 Polichlorowane dibenzofurany

(135 kongenerów)

Cl

Cl

O

O

Cl

Cl

O

Cl

Cl

Cl

Cl
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Dioksyny 
- aktywność biologiczna
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PCDD, PCDF, PCB, PCN …
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Źródła powstawania dioksyn

Baker J. I., Hites R. A. 
– Environmental Science 
and Technology, 
2000, 34 (14), 2879-2886

„Trace chemistry of fire”
Bumb R. R. et al. - Science, 
1980, 210, 385-390
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Źródła powstawania dioksyn

 Reakcje chemiczne powodujące zanieczyszczenie 
produktów organicznych – synteza pestycydów, 
barwników, chlorofenoli, PCB itp. 

 Procesy (reakcje) termiczne – spalanie paliw, 
spalanie odpadów, procesy metalurgiczne, 
przeróbka złomu, produkcja koksu itp. 

 Reakcje fotochemiczne (pod wpływem światła 
słonecznego – UV),

 Reakcje enzymatyczne (pod wpływem 
peroksydaz),

 Procesy naturalne - wybuchy wulkanów, pożary 
lasów).  
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Mechanizm powstawania 
dioksyn

 Synteza homogeniczna – z chlorowanych prekursorów 
(chlorofenoli, chlorobenzenów) lub niechlorowanych 
prekursorów (fenole, związki aromatyczne, papier, lignit, 
drewno, tworzywa sztuczne) i chlorowanych donorów 
(PCV, NaCl, HCl, Cl2) w temperaturze ponad 500oC,

 Synteza heterogeniczna – w obecności katalizatorów 
(miedź, żelazo, glin, cynk) z niechlorowanych prekur-
sorów i chlorowanych donorów 
lub 
z rodników organicznych, węgla elementarnego (sadzy),  
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
oraz cząsteczkowego chloru (synteza de novo) w tem-
peraturze 200-400oC.
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Synteza „de novo”

 Synteza de novo jest reakcja wolną, wręcz bardzo 
wolną, a reakcja powstawania dioksyn w fazie 
gazowej np. z chlorofenoli jest od niej znacznie 
- ok. 102 - 105 razy szybsza 

 Synteza de novo jest bardzo wolną reakcją 
chemicz-ną i powstała w okresie zakłóceń sadza 
może sta-nowić źródło węgla dla syntezy de nowo 
przez bardzo długi okres czasu powodując wzrost 
emisji dioksyn nawet o 200% czy nawet 500%



79

Pył emitowany z procesów spalania
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Synteza - destrukcja na cząstkach popiołu

Procesy zachodzące na 
powierzchni cząstek pyłu



81Öberg T., Bergbäck B., Filipsson M. – Chemosphere, 2008, 71, 135-1143

?

??
?

Katalityczny wpływ metali 
na syntezę dioksyn
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Synteza -
destrukcja 
PCDD/Fs

Optimum syntezy „de novo”
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Wpływ temperatury na 
przebieg syntezy „de novo”
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Synteza „de novo”
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Synteza „de novo”
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Synteza „de novo”
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Wpływ parametrów spalania 
na bilans powstających dioksyn

Parametry 
spalania

Żużel
Popioły 

lotne
Pył z 

elektrofiltru
Emisja do 
atmosfery

T = 830 oC
CO = 25 ppm

0,33 
μg/Mg

0,14 
μg/Mg

21,2 
mg/Mg

11,2 
μg/Mg

T = 850 oC
CO = 1 ppm

0,35 
μg/Mg

0,22 
μg/Mg

12,3 
mg/Mg

1,6 
μg/Mg
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Dioksyny w procesach spalania

Podczas syntezy w fazie gazowej powstają głównie 
nisko schlorowane dioksyny, natomiast w reakcji 
katalitycznej (w tym „de novo”) powstają dioksyny 
wyżej schlorowane.  

Ocenia się, że udział syntezy „de novo” w końcowej 
emisji dioksyn z procesów spalania jest największy 
a niejednokrotnie decydujący.

W szczególnym przypadku zgodnie z tym mechaniz-
mem może powstawać nawet i 99 % wszystkich 
dioksyn powstających w procesie spalania.
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Emisja dioksyn – Polska 2011

0,04%

0,30%

0,00%

6,28%

0,11%

16,13% 4,57%

6,69%

15,72%
50,15%

Procesy spalania w sektorze
produkcji i transformacji energii 
Procesy spalania poza przemysłem 

Procesy spalania w przemyśle .

Procesy produkcyjne .

Zastosowanie rozpuszczalników 

Transport drogowy .

Inne pojazdy i urządzenia 

Zagospodarowanie odpadów 

Rolnictwo

Inne źródła emisji .
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Warunki spalania (węgla) 
a emisja dioksyn

Grochowalski A., Konieczyński J. - Chemosphere, 2008, 73, 97-103

Stężenie PCDD/Fs 
w spalinach
ng TEQ/m3

u

Masa 
spalanego 

węgla
Mg/h

Strumień 
gazów 

spalinowych
m3/h

Współczynnik 
emisji 

PCDD/Fs
μg TEQ/Mg węgla

Kotły energetyczne ze złożem fluidalnym

0,0012 16 330 000 0,025

Kotły energetyczne z paleniskiem pyłowym

0,0012 28 400 000 0,020

Kotły energetyczne z paleniskiem rusztowym

0,0042 5 120 000 0,100

Małe piece do indywidualnego ogrzewania

9,2 0,05 1 500 276

4,1 0,02 700 144
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Porównanie stężeń dioksyn
podczas spalania

Niekontrolowane spalanie 
w pojemniku na śmieci

cPCDD  1 400 ng TEQ/m3

Nowoczesna spalarnia 
odpadów komunalnych 
cPCDD < 0,1 ng TEQ/m3

Fot.: prof. A. Grochowalski©
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Znaczące źródła emisji 
dioksyn wokół nas

Niekontrolowane 
spalanie odpadów, 
wypalanie traw itp. Fot.: prof. A. Grochowalski©
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„Jest całkowicie jasne, że klasyfikacja TCDD 
dokonana przez IARC jako kancerogen I klasy 
nie znajduje potwierdzenia. W rzeczywistości 
wyniki badań wskazują, że TCDD nie jest 
związkiem kancerogennym dla człowieka w 
małych dawkach i prawdopodobnie nie jest 
również kancerogenem w dawkach dużych” 

Cole P., Trchopoulos D., Pastides H., Starr T., Mandel J. S. 
– „Dioxin and cancers: a critical review”

– Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2003, 38, 378-388

Toksyczność dioksyn
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Zanieczyszczenia powstające 
podczas procesu spalania:

 Tlenek i dwutlenek węgla (CO i CO2)
 Pył (z zawartością metali ciężkich – szczególnie Hg, Cd, 

Tl, As, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn,)
 Związki siarki (SO2, SO3, H2S, COS)
 Tlenki azotu (NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5)
 Chlorowodór i fluorowodór (HCl i HF)
 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane 

dibenzofurany (PCDD/Fs), polichlorowane bifenyle (PCB)
 Związki organiczne będące produktami częściowego 

rozk-ładu termicznego substancji, produktami 
niepełnego spa-lania lub produktami wtórnej syntezy 
(np. formaldehyd)
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Ograniczanie emisji 
zanieczyszczeń

 Metody pierwotne – ingerencja w proces 
spalania i stworzenie takich warunków by 
ilość powstających zanieczyszczeń była 
jak najmniejsza („niskoemisyjne spalanie”)

 Metody wtórne – oczyszczanie gazów odlo-
towych z powstałych w procesie spalania 
zanieczyszczeń

 Metody pierwotne mają zawsze pierwszeń-
stwo przed wtórnymi
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Wytyczne BAT dla oczyszczania 
gazów odlotowych w spalarniach

 w zakresie odpylania spalin:
- odpylacze elektrostatyczne suche
- odpylacze elektrostatyczne mokre
- odpylacze elektrostatyczne kondensacyjne
- filtry tkaninowe

 w zakresie usuwania gazów kwaśnych (SO2, HCl, 
HBr i HF):
- proces suchy (odsiarczanie suche),
- proces półsuchy (odsiarczanie półsuche),
- proces suchy impulsowy (metoda sucha modyfikowana),
- proces mokry,
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Wytyczne BAT dla oczyszczania 
gazów odlotowych w spalarniach

 w zakresie usuwania tlenków azotu:
- selektywna niekatalityczna redukcja (SNCR),
- selektywna katalityczna redukcja (SCR).

 w zakresie usuwania metali ciężkich:
- dokładne odpylanie,
- utlenienie metalu do postaci jonowej (dotyczy 
przede

wszystkim rtęci) i chemiczne związanie w 
absorberze,
- adsorpcja na węglu aktywnym (dotyczy przede

wszystkim rtęci, kadmu, talu i arsenu).

 w zakresie usuwanie związków organicznych:
- utlenienie katalityczne na katalizatorze SCR,
- adsorpcja na węglu aktywnym (złoże stałe, złoże

przesypujące się, iniekcja pyłu do strumienia spalin 
i odpylenie na filtrach tkaninowych),
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Ograniczanie emisji anieczyszczeń 
– metody pierwotne



99

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
– metody pierwotne

Wpływ stężenia CO na emisje zanieczyszczeń 
organicznych z procesu spalania odpadów
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Tlenek węgla podczas spalania

 Wielkie elektrownie (np. Elektrownia 
Bełchatów), elektrociepłownie (Veolia Łódź), 
nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych 
– stężenie tlenku węgla – 1-5 mg/m3,

 Kotłownie osiedlowe i blokowe – stężenie 
tlenku węgla – 10-100 mg/m3,

 Nowoczesne piece domowe – stężenie tlenku 
węgla – 100-1000 mg/m3,

 Stare piece domowe – stężenie tlenku węgla 
– 500-5000 mg/m3,

 Wielkie elektrownie (np. Elektrownia 
Bełchatów), elektrociepłownie (Veolia Łódź), 
nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych 
– stężenie tlenku węgla – 1-5 mg/m3,

 Kotłownie osiedlowe i blokowe – stężenie 
tlenku węgla – 10-100 mg/m3,

 Nowoczesne piece domowe – stężenie tlenku 
węgla – 100-1000 mg/m3,

 Stare piece domowe – stężenie tlenku węgla 
– 500-5000 mg/m3,
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Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
– metody pierwotne

Zanieczyszczenie Jednostka

Stężenie zanieczyszczeń w 
gazie surowym – przed 

systemem oczyszczania spalin
Dopuszczalne 
stężenie wg 
dyrektywy 
2000/76/EC 
2010/75/EC 

Instalacja bez 
zastosowania 

metod 
pierwotnych

Instalacja z 
zastosowaniem 

metod 
pierwotnych

Pył mg/m3 2 000 - 10 000 1 000 - 1 500 10

Tlenek węgla mg/m3 50 - 80 10 - 15 50

Suma związków 
organicznych

mg/m3 20 - 100 0,5 - 2 10

PCDD/Fs ng TEQ/m3 5 - 12 0,5 - 1,5 0,1
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Oczyszczanie gazów odlotowych 
– odpylanie
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Oczyszczanie gazów 
odlotowych – odpylanie
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Oczyszczanie gazów odlotowych 
- metoda sucha
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Oczyszczanie gazów odlotowych 
- metoda półsucha
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Oczyszczanie gazów odlotowych 
- metoda mokra
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Usuwanie gazów kwaśnych 
- Porównanie technologii

Rodzaj 
technologii

Absorbent Produkt Skuteczność Koszt

Sucha

CaO, 
Ca(OH)2, 
CaCO3

Suchy, stały
Stały, 
suchy

Popiół + 
CaSO3, 

CaSO4, CaO 
– odpad

do 50 %

Niski
Suchy z 

nawilżaniem
do 97 %

NaHSO3 Suchy, stały
Stały, 
suchy

Popiół + 
Na2SO3, 
– odpad

do 97 %

Półsucha Ca(OH)2 Zawiesina
Stały, 
suchy

Popiół + 
CaSO3, 

CaSO4, CaO
– odpad

50 – 98 % Średni

Mokra CaCO3 Zawiesina Zawiesina
CaSO4
– gips 

użytkowy
80 – 99 % Wysoki
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Usuwanie NOx
- porównanie skuteczności

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

NOx[mg/m ]3
N

SNCR

SCR

Obowiązujący aktualnie w Holandii i proponowany jako 
nowy BAT standard emisyjny NOx na poziomie 70 mg/m3

u

jest osiągalny tylko przy zastosowaniu SCR
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SCR, SNCR 
– uboczna emisja NH3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Stężenie [mg/m ] NOx
3

Emisja
[mg/m ]

 NH3
3

NH3 slip
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Usuwanie Hg 
- porównanie skuteczności

W Niemczech w nowelizacji 13 BImSchV (energetyka) 
oraz 

17 BImSchV (spalarnie) w 2010 roku przyjęto nowy 
standard emisyjny rtęci – 0,03 mg/m3

u (zamiast 0,05)

0 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

Hg [mg/m ]3
N

0,030

2-stopniowe: metoda 
mokra+adsorpcja

1-stopniowe:
filtr z węglem aktywnym

1-stopniowe:
adsorpcja

1-stopniowe:
metoda mokra

2-stopniowe: metoda mokra
+filtr z węglem aktywnym
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Metody ograniczania 
emisji dioksyn

 Metody pierwotne – ingerencja w proces 
technologiczny i stworzenie takich warun-
ków jego przebiegu, by ilość powstających 
dioksyn była możliwie najmniejsza:
- unikanie obecności chloru,

- temperatura w procesie spalania, jej wartość 
i rozkład temperatur w instalacji,

- dobre warunki procesu spalania (niskie
stężenie tlenku węgla),

- duże szybkości przepływu spalin, wysoka
turbulencja,

- dobre odpylenie, szybkie schłodzenie
spalin poniżej 200 oC.
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Metody ograniczania 
emisji dioksyn

 Wtórne metody ograniczania emisji 
dioksyn:

- Adsorpcja na węglu aktywnym (na złożu 
stałym bądź też metoda strumieniowa), 

- Katalityczny rozkład dioksyn na katalizatorze
wanadowym lub platynowo-wanadowym, 

- Metoda filtracyjno-katalityczna
(REMEDIA® firmy W.L. GORE Associates)

- Metoda absorpcyjno-adsorpcyjna (ADIOX®

firmy Götaverken Miljö)
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Metody ograniczania 
emisji dioksyn

 Wtórne metody ograniczania emisji dioksyn:
- Metoda radiacyjna (z wiązką elektronów),
- Metoda wyładowań koronowych,
- Adsorpcja w nanorurkach węglowych,
- Nanokataliza (V2O5, WO3, MnO2, CrO2),
- Wtrysk inhibitorów (związki siarki, azotu,

związków alkalicznych) – wiązanie chloru 
w strefie syntezy „de novo”.
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Ograniczanie emisji PCDD/Fs
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Instalacja termicznego przekształca-
nia (spalarnia) odpadów medycznych 
w Bydgoskim Centrum Onkologii

SNCR

SCR

Usuwanie gazów 
kwaśnych

Filtr
tkaninowy
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SNCR – selektywna niekatalityczna 
redukcja tlenków azotu

950oC
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SNCR – redukcja emisji NOx
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Redukcja emisji [%]

Jednocześnie uzyskano ok. 65% 
redukcję emisji PCDD/Fs
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SCR – katalityczna redukcja emisji 
NOx oraz PCDD/Fs

SCR

Patent PL 218 300 
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Redukcja emisji NOx

Badania: lipiec 2017
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Redukcja emisji PCDD/Fs

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

Spaliny
surowe

200oC, n = 1,2 200oC, n = 2,0 250oC, n = 1,2 300oC, n = 1,2 350oC, n = 1,2

ng TEQ/m3
N

82,7%

64,9%
76,0%

51,4% 48,7%
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Usuwanie gazów kwaśnych

 Suche usuwanie gazów 
kwaśnych (SO2 oraz 
HCl, a także HF i HBr)

 Reagent – NaHCO3

 Wtrysk suchego 
reagenta do spalin, 
odpylenie na filtrze 
tkaninowym

 Temperatura procesu: 
140-180oC

Badania: styczeń 2018

Filtr tkaninowy
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Redukcja emisji SO2
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Redukcja emisji HCl
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Podsumowanie wyników badań

 SNCR:      usuwanie NOx – 54-90%
usuwanie PCDD/Fs – ok. 65%

 SCR:         usuwanie NOx – 10-72%
usuwanie PCDD/Fs – 51-83%

 Usuwanie gazów kwaśnych:
usuwanie SO2 – 87-99%
usuwanie HCl – 93-99%
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Podsumowanie wyników badań

Zanieczysz-
czenie

Jednostka
Badania I

SCNR
Badania II

SCR
Badania III
SO2 i HCl

Wartość 
dopuszczalna

SO2 mg/m3
u - - 13 - 43 50

NOx mg/m3
u 45 - 74 46 - 144 - 200

HCl mg/m3
u - - 3,1 - 8,5 10

PCDD/Fs ng TEQ/m3
u

0,0045 -
0,0048

0,0064 -
0,0190

- 0,1
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Uwaga - odpady zwierzęce

 Odpady zwierzęce – Ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 roku o odpadach; Wymagania: warunki 
spalania, wyposażenie spalarni, standardy 
emisyjne, monitoring, pomiary emisji, 

 Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 roku; Wymagania: warunki spalania, 
Nie jest wymagany system oczyszczania 
spalin, monitoring ani pomiary emisji!
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Odpady zwierzęce

Schemat przykładowej instalacji
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Odpady zwierzęce

 Struga S.A. w Strudze Jezuickiej
 PPH Hetman Sp. z o.o. w Olszówce
 „Indykpol” Olsztyn
 „Farmutil” Piła
 TERMO-EKO-ENERGIA Sp. z o. o. w Chrzanowie
 PROMAROL PLUS w Ciepielówku 

Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego kategorii I, II i III
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ITPOK – Polska 2018

Białystok               Bydgoszcz                   Konin

Kraków                    Poznań                Warszawa
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Spalać czy nie spalać … 
oto jest pytanie …

Dziękuję za uwagę!


