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Informacje o Projekcie

• Beneficjent: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

• Obszar realizacji Projektu: powiat stalowowolski, powiat tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg.

• Podpisanie umowy o dofinansowanie – 20.03.2013 r.

• Podpisanie umowy z Wykonawcą – 04.04.2013 r.

• Całkowity koszt Projektu: 104 871 807,90 PLN

• Koszty kwalifikowane Projektu: 85 629 290,54 PLN

• dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności: 

56 524 496,56 PLN

• Środki własne MZK Sp. z o.o.: 29 104 793,98, w tym:

• pożyczka z NFOŚiGW               – 19 000 000,00 PLN

• wkład Spółki MZK                    – 10 104 793,98 PLN

• Koszty niekwalifikowane Projektu (VAT): 19 242 517,36 PLN



Opis Zakładu

• Zakład oddano do użytku na początku sierpnia 2015 r.

• Parametry pracy ZMBPOK:

• 250 dni/rok (sortownia), 365 dni/rok (fermentacja, stabilizacja tlenowa),

• przepustowość dobowa - ≥ 240 ton odpadów, godzinowa – 13,5 Mg

• zatrudnienie 76 osób

• praca 2-zmianowa,

• Czas efektywnej pracy linii sortowniczej 

– 6,5 h/zmianę, 13h/d,

• praca w godzinach 7-22,
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Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych 

w Stalowej Woli



Sortownia

• przepustowość – 60 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych, 

• Urządzenia:

• Nadawa z rozrywarką worków,

• Kabina wstępnej segregacji,

• Sito bębnowe trzyfrakcyjne 80/340 mm,

• Dwa separatory metali żelaznych i nieżelaznych (jeden komplet dla frakcji 0-80mm, drugi 

komplet dla frakcji 80-340mm), 

• Trzy separatory optopneumatyczne TITECH (dla wydzielenia: NIR1 - tworzyw sztucznych, 

NIR2 – papier i tektura, NIR3 – komponenty paliwa alternatywnego tzw. preRDF),

• Zblokowane kabiny sortownicze frakcji pow. 340mm, papieru i tektury, metali żelaznych i 

nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych z automatycznym skierowaniem pozostałości do 

bunkra komponentów paliwa alternatywnego oraz prasy kanałowej,

• Prasa kanałowa do belowania z perforatorem do PET (siła zgniotu 65 Mg),



MODUŁ PRZYGOTOWANIA WSADU DO 
FERMENTACJI

Urządzenia:

• Sito bębnowe 60mm (frakcja 60-80mm – stabilizacja tlenowa,

0-60mm moduł przygotowania wsadu do komory fermentacyjnej),

• Sito batutowe 0-15mm (odsiew frakcji drobnych, popiołów),

z możliwością obejścia poza sezonem grzewczym (skierowanie trawy do

fermentacji)

• Separator balistyczny (odsiew frakcji inertnej: szkło, kamienie, kości itp.),

• Bunkier magazynujący zasilający komorę fermentacyjną przez 7 dni

w tygodniu (sortownia pracuje 5 dni w tygodniu zasilając bufor na

weekend),



Kompostownia

• przepustowość – 28 000 Mg/rok

• do procesu kierowane frakcje: 0-15 mm, 60-80 mm, nadwyżka frakcji 15-60 mm, odpady

wydzielone na separatorze balistycznym (inertne) oraz odwodniony pofermentat i osady z

wirówki,

• kompostownia – 6 zamkniętych tuneli (7mx 28m, wysokość załadunku do 2,7 m),

zamknięta strefa manewrowa

• tunel – konstrukcja żelbetowa, w podłodze pięć kanałów napowietrzających

(napowietrzanie od dołu ku górze), pod stropem zamontowana instalacja zraszania

• zabezpieczenie uniemożliwiające przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza

procesowego do atmosfery poprzez zasysanie powietrza i kierowane go do płuczki

kwaśnej (usunięcie amoniaku), następnie do biofiltra



• drugi stopień stabilizacji – plac dojrzewania kompostu – tworzenie pryzm,

przerzucanie i nawilżanie za pomocą mobilnej przerzucarki

• czas dojrzewania pryzm – ok. 6 tygodni do uzyskania AT4 poniżej 10 mg

O2/g s.m., straty prażenia <35% s.m, zawartość węgla organicznego

<20% s.m.

• ustabilizowany materiał będzie przesiewany na mobilnym sicie 20 mm

(elektryczne), dwie frakcje: jedna (powyżej 20 mm) zostanie wywieziona

na składowisko odpadów, druga może zostać wykorzystana do

rekultywacji,

• Obecnie proces stabilizacji tlenowej odbywa się wyłącznie w tunelach

kompostowych ( kontrolowana intensywna stabilizacja) przez okres 5-

6 tygodni, wskaźniki: AT4, straty prażenia , zawartośc węgla

organicznego są osiągane dla każdej partii.

Kompostownia



Fermentacja

• przepustowość – 15 000 Mg/rok,

• do procesu kierowana jest wstępnie przygotowana i oczyszczona frakcja 15-60 mm
(separator metali żelaznych i nieżelaznych, separator balistyczny),

• fermentacja w warunkach termofilowych (ok. 55˚C),

• komora fermentacyjna (technologia LARAN® - dostawca Strabag) – wyposażona w
5 mieszadeł poprzecznych, uniemożliwiających sedymentację, całkowicie
zaizolowana, z systemem grzewczym, wyposażona w 3-stopniowy system
zabezpieczeń przed nadciśnieniem
i podciśnieniem,

• podczas procesu fermentacji następuje stabilizacja odpadów oraz produkowany
jest biogaz.



Odwadnianie pofermentatu

• odwadnianie mechaniczne wielostopniowe realizowane jest poprzez prasę

śrubową i wirówkę dekanterową

• Osad po stabilizacji beztlenowej odwodniony na prasie zawiera nie mniej

niż 40 % suchej masy

• zawartość suchej masy w osadach z wirówki wynosi między 38 a 40 %,

zawartość suchej masy odcieków z wirówki wynosi między 10 a 11 %,

• Pofermentat i osady z wirówki kierowane do stabilizacji tlenowej wspólnym

przenośnikiem wstęgowym,



Kogeneracja

Wyprodukowany w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do

produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Biogaz po oczyszczeniu (odsiarczanie + odwadnianie)

i sprężeniu do ciśnienia wymaganego kierowany będzie do jednostki CHP

(Combined Heat and Power).

Zespół kogeneracyjny (CHP) – kompletny biogazowy zespół prądotwórczy

i generator rozbudowany o moduł odzysku ciepła.

Moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego – 527 kW

Moc cieplna agregatu kogeneracyjnego – 539 kW



Efektywność ekologiczna i ekonomiczna 

• Powstały w procesie fermentacji metanowej gaz, kierowany jest do spalenia w 

jednostce kogeneracyjnej (silniku gazowym), co pozwoli na uzyskanie energii 

elektrycznej oraz cieplnej : 

Jednostka kogeneracyjna*

(silnik gazowy w wyciszonym kontenerze)

Energia cieplna:

11 500 GJ/rok

Energia elektryczna:

3 100 MWh/rok Energia elektryczna:

3 500 żarówek
(żarówka 100 – watowa, świecąca 1 rok)

Energia cieplna:

160 domów jednorodzinnych
(  pow. domu ok.200 m2 , 1 rok grzewczy  )

* - szacunkowe obliczenia dla instalacji fermentacji metanowej produkującej 172 Nm3/h, 100% obciążenie jednostki kogeneracji, 250 dni pracy

Uzyskana tą drogą energia cieplna i energetyczna wykorzystywana jest na potrzeby własne Zakładu.



Sprzęt obsługujący ZMBPOK

• ładowarka czołowa 530R,

• Dwie ładowarki teleskopowe Bobcat TL470,

• Dwa samochody hakowe DAF DMC 26 Mg,

• Dwa wózki widłowe Heli LPG 2,5 Mg,

• Przerzucarka prymzowa Komptech Topturn X55,

• Rozdrabniacz mobilny Komptech Crambo,

• Rozdrabniacz do gruzu REV 100,

• Mobilne sito bębnowe elektryczne z generatorem prądu Luxor,

• Podnośnik teleskopowy Genie,

• Prasa do styropianu.



Efekty przetwarzania w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli 
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Efekty przetwarzania w Zakładzie Mechaniczno – Biologicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli 
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System zbiórki odpadów w Stalowej 
Woli

• Na przestrzenie ostatnich lat MZK Sp. z o.o. rozbudowała system

selektywnej zbiórki odpadów (szkło bezbarwne i kolorowe, makulatura,

zmieszane odpady opakowaniowe-tworzywa, odpady ulegające

biodegradacji, wielkiegabaryty)

• W Stalowej Woli powstały dwa PSZOKi:

• Pierwszy „Rupieciarnia”, zlokalizowany w centrum miasta wybudowany

ze Środków RPO woj. podkarpackiego funkcjonuje od 2011 r.

• Drugi „Rupieciarnia 2”, zlokalizowany obok ZMBPOK wybudowano ze

środków POIiŚ funkcjonuje od stycznia 2016 r.



Wyniki instalacji fermentacji

• powstały w procesie fermentacji metanowej gaz, kierowany jest do spalenia w jednostce 

kogeneracyjnej (silniku gazowym), produkującej  energię elektryczną i cieplną: 

• w wyniku prowadzenia fermentacji (stabilizacja beztlenowa) wydzielonej, najbogatszej 

w organikę frakcji odpadów (15-60mm), oprócz pozyskania biogazu zmniejszeniu ulega 

zarówno waga tych odpadów (straty procesowe) jak i ich potencjał biologiczny,

• dalsza stabilizacja (tlenowa) odwodnionego pofermentatu i osadów z wirówki wraz z 

frakcjami 60-80mm, 0-15mm, fr. twardą z speparatora balistycznego startuję z 

niższego poziomu aktywności oddechowej, skutkiem czego jest krótszy czas prowadzenia 

procesu i większa gwarancja osiągnięcia zakładanych wyników,

• wsad kierowany do intensywnej stabilizacji tlenowej charakteryzuje się większym 

uwodnieniem – konieczność dobrego przemieszania wszystkich dodawanych frakcji, 

skutkiem czego mniejsza ilość wody/odcieku do zraszania, 



Wyniki instalacji fermentacji

• Bilans energii elektrycznej w przykładowym miesiącu:

• zamówiona moc – 550 kW (moc pobrana 461 kW), koszt – 5 736,5 zł netto, F-ra 

za energię elektryczną wraz z zamówioną mocą – 22 811,12 zł netto,

• pobrana energia elektryczna od operatora – 59,1 MWh,

• zużyta energia elektryczna łącznie – 113,108 MWh,

• produkcja energii elektrycznej w kogeneracji – 117,325 MWh,

• oddana energia elektryczna do operatora – 63,317 MWh, 



Wyniki instalacji fermentacji

• Energia cieplna:

• zamówiona moc 300kW, pobór ciepła z sieci zewnętrznej praktycznie tylko w 

temperaturach poniżej 0˚C – wspomaganie 

• poza sezonem grzewczym sieć zewnętrzna (operator Enesta) jest nieczynna 

(maj – wrzesień),

• ciepło z kogeneracji służy:

• podgrzaniu ciepłej wody użytkowej,

• ogrzaniu kabin segregacji, hali przygotowania wsadu B02, i innych pomieszczeń 

socjalnych,

• ogrzaniu budynku administracyjnego,

• zapewnieniu temperatury procesowej w komorze fermentacyjnej (55 ˚C),



Wyniki instalacji fermentacji

• Próby dozowania frakcji 0-15 mm w lipcu 2016 r.,

• korzyści:

• znaczne zwiększenie produkcji biogazu (największa produkcja biogazu w m-cu lipiec),

• odstawienie sita batutowego (15 mm), zmniejszenie poboru energii elektrycznej,

• lepsza stabilizacja frakcji organicznej,

• zauważone problemy:

• liniowy wzrost zawartości siarkowodoru w surowym (nieoczyszczonym biogazie) z poziomu ok. 1500 ppm do 

poziomu 3000-3500 ppm,

• niemal liniowy wzrost zawartości siarkowodoru w oczyszczonym biogazie z poziomu 0-50 ppm do poziomu 

200 ppm,

• konieczność operowania większym podciśnieniem przy rozładunku komory/napełnianiu zbiornika 

ekstrakcyjnego,

• konieczność operowania większym nadciśnieniem przy transporcie pofermentatu ze zbiornika ekstrakcyjnego 

do zbiornika buforowego nad prasą,

• zwiększona zawartość piasku w pofermentacie – w dłuższej perspektywie skutkować będzie szybszą 

degradacją prasy i wirówki, szybsze osadzanie się piasku w zbiorniku pod prasą i zapychaniem samej 

wirówki,

• większe zużycie energii elektrycznej przez mieszadła,

• zapychanie zbiornika buforowego nad prasą,

• efekt piaskowania,  



Wyniki instalacji fermentacji

• Próby dozowania frakcji 0-15 mm w lipcu 2016 r.,

• Wnioski:

• w przypadku niedociążenia komory fermentacyjnej, poza sezonem grzewczym warto zastosować 

membrany w sicie batutowym o mniejszych oczkach, umożliwiających odsiew piasku i popiołów bez 

trawy drobnej organiki np. 8 lub 10 mm,

• koniecznie trzeba separować frakcję drobną (popół i piasek) ze strumienia odpadów kierowanych 

do fermentacji przez cały rok,

• w celu zwiększenia produkcji biogazu jak i lepszej ochrony urządzeń: podających, odbierających 

do/z fermentacji jak i odwadniających pofermentat warto podawać do komory inne bioodpady 

(wytłoki, odpadowe masy roślinne, odpady spożywcze itp. – katalog otwarty uzależniony od 

lokalnej podaży) 



Wyniki instalacji fermentacji

• Inne wnioski/spostrzeżenia:

• regularny odbiór pofermentatu - zachowanie drożności rurociągów ekstrakcyjnych i transportujących do 

modułu odwadniania,

• korelacja napełnienia komory fermentacyjnej  w stosunku do dozowanej ilości odpadów (czas prowadzenia 

procesu w komorze/przetrzymania odpadów) w ZMBPOK ok. 65-70% napełnienia (technologia umożliwia 

max. 95% napełnienia),

• utrzymywanie w miarę stałej zawartości s.m. na poziomie ok. 30%, absolutne min.>20%, - zapobieganie 

sedymentacji szkła i efektu kuli śnieżnej,

• równomierne karmienie gwarancją zachowania stałej zawartości CH4 i niskiego zasiarczenia,

• zastosowanie maksymalnie dużego zbiornika biogazu (uśrednianie biogazu, lepsze wykorzystanie CHP),

• zastosowanie dwóch modułów kogeneracyjnych typoszerg 60% i 90% (umożliwienie pracy CHP w 

maksymalnym obciążeniu – niższe koszty eksploatacji).  

































DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Janusz Siek

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 842 34 11
www.mzk.stalowa-wola.pl  


