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 Gospodarka odpadami poprocesowymi z oczyszcznia spalin z ZTPOK w Europie 

Plan prezentacji: 

 Część 1: 

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych  w Europie i 

Niemczech 

 Część 2: 

Odpady poprocesowe z oczyszczania spalin z ZTPOK w Europie i Niemczech 

 Część 3: 

Analiza porównawcza metod usuwania odpadów poprocesowych z 

oczyszczania spalin w stosunku do podziemnego zagospodarowania 

 Część 4: 

Praktyka podziemnego zagospodarowania odpadów poprocesowych z 

oczyszczania spalin na przykładzie firmy K+S Entsorgung GmbH 
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Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (spalanie odpadów i paliwo 

alternatywne) funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej (+ Szwajcaria i 

Norwegia) wg zdolności przerobowych 
Lp. Kraj Zdolności przerobowe 

1 Niemcy 24,5 

2 Francja 16,2 

3 Holandia 7,4 

4 Włochy 7,1 

5 Szwecja 5,2 

6 W. Brytania 5,1 

7 Dania 4,7 

8 Szwajcaria 3,6 

9 Belgia 3,2 

10 Hiszpania 2,2 

11 Austria 2,1 

12 Norwegia 1,4 

13 Portugalia 1,3 

14 Czechy 0,6 

15  Węgry 0,4 

16 Finlandia 0,3 

17 Słowacja 0,2 

18 Luxemburg 0,1 

19 Polska 0,1 

Instalacje termicznego przekształcania odpadów  komunalnych w Europie 

Źródło: Prognos AG 
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Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Europie 

• Łącznie zdolności przerobowe ZTPOK w UE (+Szwajcaria i Norwegia): 

 ok. 85 mln ton w 2010 roku.  

 Prognoza na 2020 rok: 107 mln – 116 mln ton. 

• Liczba spalarni: ok 500 

 

• Brak ZTPOK: 

 Litwa, Łotwa, Estonia, Irlandia, Słowenia, Bułgaria,  Rumunia, 

 Grecja,  Malta, Cypr 

 

Źródło: Prognos AG 



K+S Gruppe 
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Odpady poprocesowe z oczyszczania spalin z ZTPOK w Europie  

Odpady poprocesowe z oczyszczania spalin ZTPOK w UE 

(+Szwajcaria i Norwegia): 

 

• szacowana ilość odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin w 

2008:  

 od 3,5 mln do 4,6 mln ton 

 

• Prognozowana ilość odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin:  

 wzrost do 2020 rok do ok. 4,8 mln – 6,2 mln ton 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Prognos AG 

 

Źródło: Prognos AG 
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Usuwanie odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin z ZTPOK w Niemczech 

 Usuwanie odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin z 

ZTPOK w Niemczech odbywa się w: 

 

• podziemnych zakładach odzysku odpadów 

• podziemnych składowiskach odpadów 

 

 Zdolności przerobowe podziemnych instalacji odzysku i 

składowania odpadów w Niemczech: 

  około 2,5 mln ton/a 

  

Źródło: Prognos AG 
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Odzysk podziemny odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin z ZTPOK w 

Niemczech 

• Odzysk krajowych odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin: 

  

 wzrost z 842.000 ton w 2008 roku do 1.051.000 ton w 2010 roku 

 

• Odzysk zagranicznych odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin: 

 

 wzrost z 245.000 ton w 2008 roku do 344.000 ton w 2010 roku 

Źródło: Prognos AG 
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Składowanie podziemne odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin z ZTPOK w 

Niemczech 

• składowanie krajowych odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin: 

  

 wzrost z 7.000 ton w 2008 roku do 25.000 ton w 2010 roku 

 

• składowanie zagranicznych odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin: 

 

 spadek z 40.000 ton w 2008 roku do 33.000 ton w 2010 roku 

 

Źródło: Prognos AG 
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Analiza porównawcza metod usuwania odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin z ZTPOK 

 Dla bezpiecznego i trwałego usuwania odpadów poprocesowych z 

oczyszczania spalin dostępne są bardzo ograniczone możliwości ich 

zagospodarowania ze względu na zawarte w nich substancje szkodliwe: 

metale ciężkie, substancje organiczne (dioksyny, furany), a przede 

wszystkim duże ilości składników rozpuszczalnych. 

 Stosowane metody usuwania odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin: 

• Podsadzkowanie górnicze i składowanie podziemne 

• Inne procesy wstępnego przetwarzania, z następującymi po nich 

wykorzystaniem lub składowaniem naziemnym 

• Przetapianie w celu zeszkliwiania 

• Przygotowanie do ponownego użycia/poddania recyklingowi niektórych 

pozostałości z oczyszczania spalin 
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Analiza porównawcza metod usuwania odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin z ZTPOK 

 

  

 

  

 

 

Zagospodarowanie pod ziemią**  ++ 0  ++  +  +  ++  ++ 

Zestalanie  ++ 0 / -  0 / -  -  +  -  0 / - 

Stabilizacja  -  + / 0  0 / -  -  +  -  0 / - 

Neutralizacja  +  +  -  - 0  - -  - 

Metody przetapiania i zeszkliwiania  ++  - -  ++ 0  - -  +  + / 0 

Kwaśne płukanie popiołu lotnego  ++  -  0 / -  0 / -  0 / - 0 / -  0 / - 

Obróbka sodowych produktów poreakcyjnych z 

sorpcji suchej 

 +  -  0 / - 0 / - 0  -  0 / - 

                

Porównanie zagospodarowania odpadów pod ziemią (podziemny odzysk odpadów i 

podziemne składowanie odpadów) z innymi metodami usuwania odpadów 

  

* ocena pojedyncza prowadzi do podwyższenia lub obniżenia oceny całościowej  

   

** ocena na podstawie „Najlepszej dostępnej techniki (BAT) dla podsadzek z odpadów 

(odzysk podziemny) w koplaniach potasu i soli “ 

Źródło: Prognos AG 
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Analiza porównawcza metod usuwania odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin z ZTPOK 

                

 ++ Więcej niż  trzy instalacje 

referencyjne 

Znacznie tańsze niż 

zagospodarowanie pod 

ziemią 

Bardzo dobre 

zapobieganie emisji do 

wód, gleby, powietrza 

Bardzo dobre zastępowanie 

surowców i oszczędność 

zasobów naturalnych 

Bez zapotrzebowania 

energii z zewnątrz 

Trwałe 

bezpieczeństwo 

zapewnione 

Szczególnie 

polecane 

 + Jedna lub dwie instalacje 

referencyjne  

Tańsze niż 

zagospodarowanie pod 

ziemią 

Dobre zapobieganie 

emisji do wód, gleby, 

powietrza 

Dobre zastępowanie 

surowców i oszczędność 

zasobów naturalnych 

Efektywne 

wykorzystanie energii 

Trwałe 

bezpieczeństwo 

ograniczone  

Polecane 

0   Koszty porównywalne Zapobieganie emisji do 

wód, gleby, powietrza 

– konieczne dodatkowe 

działania 

Zastępowanie surowców/ 

oszczędność zasobów 

naturalnych możliwe 

Neutralna lub rzetelna 

ocena niemożliwa 

Trwałe 

bezpieczeństwo 

zależy od obróbki 

dodatkowej 

Neutralne 

 - Brak instalacji 

referencyjnych lub brak 

pewnych instalacji 

referencyjnych 

Drożej niż 

zagospodarowanie pod 

ziemią 

Zapobieganie emisji do 

wód, gleby, powietrza 

– poprzez działanie 

dodatkowe –trudne 

Zastępowanie surowców/ 

oszczędność zasobów 

naturalnych możliwa tylko 

przy dodatkowych nakładach 

Brak efektywnego 

wykorzystania energii/ 

wysokie 

zapotrzebowanie 

energii 

Brak gwarancji dla 

trwałego 

bezpieczeństwa 

Raczej 

niepolecane 

 - -   Znacznie droższe niż 

zagospodarowanie pod 

ziemią 

Brak zapobiegania 

emisji do wód, gleby, 

powietrza 

Zapotrzebowanie surowców 

jak i oszczędność zasobów 

naturalnych niemożliwa 

Bardzo wysokie 

zapotrzebowanie 

energii 

Brak trwałego 

bezpieczeństwa 

Całkowicie 

niepolecane 

Legenda/objaśnienia:    

    

Źródło: Prognos AG 
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Analiza porównawcza metod usuwania odpadów poprocesowych z oczyszczania 

spalin z ZTPOK 

• W podsumowaniu powyższej analizy można zarekomendować usuwanie odpadów 

poprocesowych z oczyszczania spalin z ZTPOK wyłącznie pod ziemią jako 

podziemny odzysk. Przemieszczanie odpadów pod ziemie nie oznacza przy tym 

wykluczenia recyklingu materiałowego. Przy takim sposobie postępowania istnieją 

możliwości ponownego wykorzystania niektórych składników odpadów (np. metali) 

zarówno przed ich przemieszczeniem pod ziemię , jak również po ich 

przemieszczeniu pod ziemią (w zależności od zastosowanej metody zabudowy w 

kopalni). Sposób ten, jako bardzo dobrze eliminujący zagrożenia powodowane 

przez odpady, należy zaliczyć do „Najlepszej dostępnej techniki”. 

• Warunki podziemnego usuwania odpadów poprocesowych z ZTPOK należy uznać 

za korzystniejsze od innych metod usuwania odpadów także ze względu na 

mniejsze zapotrzebowanie powierzchni, surowców i energii. 

• W porównaniu z innymi metodami usuwania odpadów poprocesowych z 

oczyszczania spalin z ZTPOK na korzyść zastosowania podziemnego odzysku i 

podziemnego składowania przemawiają również jednostkowe koszty oraz inne 

zalety ( przede wszystkim zapewnienie możliwości zablokowania przedostawaniu 

się zanieczyszczeń do środowiska oraz zapewnienie długotrwałego 

bezpieczeństwa). 
Źródło: Prognos AG 
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Grupa K+S   |  Zakres działalności 

Sites in 25 countries 

Międzynarodowa Grupa K+S: 

 

• Produkcja nawozów sztucznych 

• Sól kamienna i potasowa 

 

• ponad 14.300 pracowników 

• obroty 2013: 3.9 mld € 

• Od września 2008: DAX  
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 Grupa K+S   |  Struktura grupy 

K+S Group 

Potash and Magnesium 

Products Business Segment 

Salt Business Segment 

Complementary  Activities 

- K+S Transport 

- CFK (Trading) 

- Animal Hygiene 

  Products 

Waste Management  

& 

Recycling 
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K+S Entsorgung  |  Profil 

• Działalność w grupie K+S od 1991 

 

• Dziłalność międzynarodowa z 

przedstawicielstwami w 8 krajach 

 

• Pionier podziemnej gospodarki odpadami z 

pierwszym podziemnym składowiskiem 

odpadów: Herfa-Neurode (1972) 

 

• obroty 2013: 89.6 mln € 

Europe‘s leading company in 

the field of underground 

waste disposal 
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K+S Entsorgung  |  Zakres działalności 

Recykling 

K+S Entsorgung 

Podziemna gospodarka 

odpadami 

Składowanie 

 podziemne 

(UTD) 

Odzysk 

 podziemny 

 (UTV) 

Szlaka solna 

(REKAL) 

Odpady 

 budowlane 
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K+S Entsorgung  |  Zakres działalności 

Składowanie 

podziemne 

Rozwiązanie dla wysoce szkodliwych materiałów 

trwałe bezpieczeństwo i trwałe odizolowanie od 

biosfery 

Odzysk podziemny 

Rozwiązanie dla mniej szkodliwych materiałów 

wykorzystanie właściwości materiałów do: 

• podsadzki układanej 

• podsadzki płynnej 

• podsadzki zwałowa 

Recykling odpadów 

budowlanych 

Recykling gruzu 

Wykorzystanie odpadów jako materiał pokryciowy przy 

zazielenianiu hałd kopalnianych 

Przemysł przetopu 

aluminium wtórnego 

Rozwiązanie systemowe:  

• produkcja soli topnikowej 

• recykling szlaki solnej 

• odzysk czystego surowca 

• składowanie pyłów filtracyjnych 
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Zakłady gospodarki odpadami  |  Niemcy 

1 Podziemne składowisko odpadów Zielitz 

2 Podziemne składowisko odpadów  

Herfa-Neurode 
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1 Podziemne składowisko odpadów Zielitz 

2 Podziemne składowisko odpadów 

Herfa-Neurode  

 

3 Podziemny zakład odzysku Zielitz 

4 Podziemny zakład odzysku Bernburg 

5 Podziemny zakład odzysku Wintershall 

6 Podziemny zakład odzysku Hattorf 

7 Podziemny zakład odzysku Unterbreizbach 

Zakłady gospodarki odpadami  |  Niemcy 
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K+S Entsorgung GmbH 

1 Podziemne składowisko odpadów Zielitz 

2 Podziemne składowisko odpadów  

Herfa-Neurode  

 

3 Podziemny zakład odzysku  Zielitz 

4 Podziemny zakład odzysku Bernburg 

5 Podziemny zakład odzysku Wintershall 

6 Podziemny zakład odzysku Hattorf 

7 Podziemny zakład odzysku Unterbreizbach 

 

8 Zakład recyklingu aluminiowej szlaki solnej 

Sigmundshall 

9 Zakład recyklingu odpadów budowlanych 

Sehnde 

Zakłady gospodarki odpadami | Niemcy 
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Geologia  |  Zakład Werra – Bezpieczeństwo  

Deposit thickness up to 500 metres    |    Gastight 
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Mining  |  Preparation for blasting 

2 | Blast hole drilling 

1 | Large hole drilling 

3 | Filling with explosives 
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K+S Entsorgung GmbH 
Mining  |  Underground transport of salt 

1 | Transport of ore  2 | Transport via conveyor to the shaft 
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K+S Entsorgung GmbH 
Mining  |  Preparation of the cavities 

1 | Scaling of the roof 2 | Installation of roof bolts 
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K+S Entsorgung GmbH 
Mining  |  Construction of roadways 

1 | Filling up with salt 2 | Levelling, humidification, compacting 
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K+S Entsorgung GmbH 

Przykłady przyjmowanych odpadów:  

 

• Ziemia, gruz, osady ściekowe zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi, metalami 

ciężkimi 

• Pyły filtracyjne zawierające metale ciężkie 

• Odpady poprocesowe z oczyszczania spalin ze 

spalarni odpadów zawierające metale ciężkie, 

dioksyny, furany 

 

Podziemny odzysk odpadów  | Rodzaje odpadów 

Basic principle: Safety 
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Podziemny odzysk odpadów  |  Podsadzka z odpadów 

Cel podsadzki: zabezpieczenie wyeksploatowanych wyrobisk 

Wykorzystanie odpadów jako podsadzka polega na zastosowaniu odpadów zamiast materiałów 

inertnych do wypełnienia starych wyrobisk pokopalnianych.  

 

Celem tego wypełnienia jest zabezpieczenie wyeksploatowanych wyrobisk poprzez: 

Wsparcie filarów przez materiał podsadzkowy i unikanie odkształceń 

 

Podsadzkę z odpadów zalicza się do innych procesów odzysku.  

Jest to proces R5. 
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• Wykorzystanie materiałowych właściwości odpadów  

• Zastosowanie niegórniczych odpadów mineralnych 

• Wsparcie filarów materiałem podsadzki, przeciwdziałanie deformacji 

• Alternatywa dla odpadów mniej szkodliwych 

• Obowiązek podsadzki uzasadniony tylko w wyznaczonych sektorach kopalni 

Podziemny odzysk odpadów  |  Podsadzka z odpadów 

Cel podsadzki: zabezpieczenie wyeksploatowanych wyrobisk 
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Podziemny odzysk odpadów  |  Rodzaje podsadzki 

• Transport samochodami do 

miejsca zabudowy 

• Rozładunek i zabudowa 

materiału 

• Wykorzystanie materiałów 

mniej zanieczyszczonych 

Podsadzka zasypowa Podsadzka układana Podsadzka płynna 

• Pneumatyczny transport 

materiału 

• Produkcja gęstej cieczy 

• Pompowanie do 

wyeksploatowanych komór  

 

• Przygotowanie i pakowanie  

• Układanie big-bags 

• Wypełnienie luk solą 

Rodzaj podsadzki zależy od właściwości odpadów i warunków terenu 
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Podziemny odzysk odpadów poprocesowych z oczyszczania spalin z ZTPOK: 

Zalety 

• ograniczenie ilości powstających odpadów 

• przekazanie odpadów bez wstępnego przerobu 
– unikanie pracochłonności 

• ograniczenia zapotrzebowania na surowce 

• Ograniczenie ilości transportów   

• ograniczenie emisji do powietrza 

• ograniczenie kosztów 

• zmniejszenie zapotrzebowania na nowe 
składowiska 

• trwałe odizolowanie odpadów od środowiska 
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 T h a n k   y o u   f o r   y o u r   a t t e n t i o n  ! 


