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Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów 
w instalacjach energetycznych
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 zastępowanie malejących zasobów paliw kopalnych,

 wykorzystanie walorów energetycznych odpadów i zmniejszenie problemów

związanych ze składowaniem odpadów a przez to również zmniejszanie emisji gazów

cieplarnianych,

 zwiększenie poziomu odzysku odpadów (wypełnienie zaleceń UE w zakresie

gospodarki odpadami),

 zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł

odnawialnych (z frakcji biodegradowalnej zawartej w odpadach),

 korzyści ekonomiczne (opłaty za przyjęcie odpadów do odzysku, potencjalne korzyści

z tytułu zmniejszonej raportowanej emisji CO2 oraz produkcji energii elektrycznej ze

źródeł odnawialnych).



Problemy związane z energetycznym wykorzystaniem 
odpadów w instalacjach energetycznych

3

 niejednorodność właściwości fizykochemicznych odpadów,

 formalno-prawne traktowanie paliw wytwarzanych z odpadów nadal jako odpadów,

 wyższe wymagania w zakresie standardów emisyjnych,

 problemy z dotrzymaniem przez instalacje kotłowe parametrów wymaganych dla

termicznego przekształcania odpadów,

 problemy techniczno-eksploatacyjne w istniejących instalacjach energetycznych

(zwiększona korozja, zwiększona ilość popiołu i trudności z jego zagospodarowaniem,

konieczność zmian konstrukcyjnych w obrębie instalacji kotłowej a także w układzie

oczyszczania spalin),

 opór społeczności lokalnych przy uzyskiwaniu zezwoleń na odzysk energii z odpadów.



Możliwości technologiczne odzysku energii z odpadów
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Podstawowe procesy termochemicznej konwersji odpadów



Możliwości technologiczne odzysku energii z odpadów w energetyce

5
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Każdy typ kotła w którym prowadzony jest odzysk energii z odpadów posiada
odrębne wymagania w stosunku do parametrów jakościowych paliwa.



Kwalifikacja procesów odzysku 
związanych z energetycznym wykorzystaniem odpadów
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R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w
pozycji R1-R11.

Może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np.:
demontaż, sortowanie, kruszenie zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie,
kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed
poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11.

wybrane odpady inne 
niż niebezpieczne

wytwarzanie stałych 
paliw wtórnych

wykorzystanie stałych 
paliw wtórnych 

proces odzysku 
R12

proces odzysku 
R1

Energia

paliwa 

alternatywne

19 12 10

R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.



Możliwości formalno-prawne odzysku energii z odpadów
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Podstawowe wymagania techniczne 
dla prowadzenia odzysku energii z odpadów

8

 odpowiednia temperatura 

procesu (850 lub 1100oC 

w zależności od zawartości 

chloru) i odpowiedni czas 

przebywania spalin w obszarze tej 

temperatury (co najmniej 2 sek.),

 wysoki stopień dopalenia żużli 

i popiołów paleniskowych       
(całk. zaw. węgla organicznego <3% 

lub udział części palnych < 5%)

 obowiązek prowadzenia 

rozszerzonego monitoringu 

emisyjnego

 obowiązek dotrzymywania 

podwyższonych standardów 

emisyjnych.

Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki 

z 21 marca 2002 r. 

w sprawie wymagań 

dotyczących 

prowadzenia procesu 

termicznego 

przekształcania 

odpadów 

(Dz. U. nr 37, poz. 339, 

z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra 

Środowiska 

z 30 października 2014 r. 

w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody 

(Dz. U. , poz. 1542)

Rozporządzenie 

Ministra Środowiska 

z 4 listopada 2014 r. 

w sprawie standardów 

emisyjnych dla 

niektórych  instalacji 

oraz urządzeń 

spalania lub 

współspalania 

odpadów

(Dz. U. , poz. 1546)  



Uwarunkowania prawne dla współspalania odpadów
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Współspalanie odpadów jest procesem odzysku R1 - wykorzystanie głównie jako
paliwa lub innego środka wytwarzania energii (wymóg uzyskania odpowiednich
zezwoleń).

Współspalanie odpadów w elektrociepłowni jest procesem termicznego
przekształcania odpadów (TPO) i wymaga spełnienia odpowiednich wymagań
formalno-prawnych oraz technicznych.

Najważniejsze wymagania procesowe dla TPO:
• odpowiednio długi czas przebywania spalin w wysokiej temperaturze (co najmniej
2 sek., powyżej 850oC/ 1100oC),
• odpowiedni poziom dopalenia paliwa (całkowita zawartość węgla organicznego
w żużlach i popiołach paleniskowych nie powinna przekraczać 3% lub udział części
palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nie powinien przekraczać 5%),

Wymagania definiujące zakres pomiarów i monitoringu parametrów procesowych i emisji
zanieczyszczeń (szersze w stosunku do spalania paliw).

Obowiązek dotrzymywania podwyższonych standardów emisyjnych (wynikających
z tzw. „reguły mieszania”).



Formy odpadów i paliw z odpadów stosowanych w procesach 
odzysku energii (przykłady)

10

 



Odpady i stałe paliwa z odpadów na mapie paliw
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Odpady palne różnią się znacznie składem chemicznym w stosunku do stałych paliw kopalnych
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Parametry energetyczne paliw kopalnych i odpadów
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Niektóre grupy odpadów, a w szczególności takie jak np. osady ściekowe, posiadają wartości opałowe
znacznie niższe od wartości typowych dla paliw kopalnych i dla celów autotermicznego spalania
powinny być poddawane obróbce wstępnej (suszeniu).
Inne odpady posiadają wartości opałowe znacznie wyższe od węgli kopalnych. Zbyt wysoka wartość
opałowa spalanego materiału może skutkować problemami eksploatacyjnymi związanymi
z uszkodzeniem (nadtopieniem) wymurówki komory paleniskowej kotła.



Porównanie przykładowych parametrów energetycznych węgli
kopalnych i głównych grup odpadów stosowanych w procesach
odzysku energii (przykłady)
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Występują skrajne różnice w zawartości popiołu w odpadach w stosunku do paliw kopalnych:
odpadowe tworzywa sztuczne, drewno odpadowe (niskie), osady ściekowe (wysokie).



Różnice w składzie popiołu paliw kopalnych i odpadów 
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Odpady często różnią się znacznie składem popiołu w stosunku do paliw kopalnych.
Nawet niewielka różnica w składzie chemicznym popiołu może mieć istotny wpływ na zmianę jego
temperatur topliwości, co niesie za sobą istotne skutki eksploatacyjne.

*Badania własne IChPW



Parametry wpływające na emisję zanieczyszczeń i zagrożenia korozyjne
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Symbol
Węgiel kam. 

energetyczny

Węgiel 

brunatny

Drewno 

iglaste

Papier  

tektura

Zużyte 

opony

Odpadowe 

tw. sztuczne
SRF 1

Komunalny osad 

ściekowy

As 0,331-5,08 15,7 <0,1-1,0 1,4 11,1 n.o. 2,3 n.o.

Cd 0,031-0,312 1,10 n.o. 0,26 2,55 1,10 1,02 5,29

Co 2,31-11,8 5,10 n.o. 1,64 0,08 10,60 0,34 n.o.

Cr 3,69-44,6 35,2 0,2-100 9,7 7,1 11,3 125,0 137,1

Cu 12,4-37,1 7,5 0,5-100 40,6 42,8 5,0 165 553,2

Mn 34,6-149 24,6 40-200 43,8 13,8 n.o. 296 n. o.

Ni 3,98-25,0 13,6 <0,1-10,0 5,6 2,8 10,6 33,3 43,7

Pb 3,98-25,0 12,9 <0,5-10,0 30,7 33,7 9,9 39,2 110,8

Sb 0,913-3,42 0,6 n. o. 1,2 0,1 n. o. 30,0 n. o.

V 7,14-68,8 20,0 <2,0 4,8 6,75 n. o. 4,74 n. o.

Zn 3,18-71,7 n. o. n. o. n. o. n. o. n. o. n. o. 1097

Hg 0,016-0,168 0,15 <0,05 0,07 0,24 0,05 0,04 1,93

Zawartość metali ciężkich w paliwach kopalnych oraz głównych grupach odpadów 
stosowanych w procesach odzysku energii (przykłady)*, mg/kg s.m..

Odpady zawierają znacznie większe ilości metali ciężkich w stosunku do paliw kopalnych.

*Badania własne IChPW

n. o. – nie oznaczono



Współspalanie odpadów a możliwość gospodarczego 
wykorzystania ubocznych produktów procesowych 
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Stałe produkty współspalania odpadów z węglem kopalnym zmieniają swój kod
odpadowy z grupy 10 01 na kod z grupy 19 01, co znacznie utrudnia możliwości
ich gospodarczego wykorzystania.

Podjęcie współspalania odpadów w instalacjach energetycznych wiąże się
z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń przez dotychczasowych
odbiorców ubocznych produktów współspalania.



Zawartość frakcji biodegradowalnej w SRF
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Energia elektryczna wytwarzana z wykorzystaniem SRF może być potencjalnie kwalifikowana w części
jako pochodząca z odnawialnego źródła energii (biomasy).
Energetyczne wykorzystanie odpadów przyczynia się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

*Badania własne IChPW

Średnio ok. 59,5%



Podsumowanie
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 Odpady stanowią niewykorzystane dotychczas w pełni źródło energii. Istnieje wiele
szczegółowych rozwiązań technologicznych konwersji termochemicznej odpadów,
gotowych do implementacji w skali przemysłowej.

 Energetyczne wykorzystanie odpadów przynosi wymierne korzyści: zarówno
ekologiczne, związane ze zmniejszeniem ilości składowanych odpadów,
przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatycznym jak i ekonomiczne związane z
oszczędzaniem ograniczonych zasobów paliw kopalnych.

 Odzysk i sprzedaż energii z odpadów zawierających frakcję biodegradowalną może
przynieść dodatkowe efekty w postaci zaliczenia jej w części/całości do energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 Należy jednak pamiętać, aby działania związane z odzyskiem energetycznym
prowadzone były bez zagrożeń środowiskowych - zgodnie z wymaganiami formalno-
prawnymi dla procesu termicznego przekształcania odpadów.



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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SPALANIE W KOTŁACH RUSZTOWYCH

Exeter Energy, Connecticut, USA,

Paliwo: opony rozdrobnione i w całości

Kocioł 31,3 MW

Największa instalacja spalania zużytych opon
na świecie, pracująca od 1991 roku. Spala
rocznie około 10 mln szt. zużytych opon
samochodowych

Operator: CMS Generation

Spalanie odpadów gumowych (USA)



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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Technologia Alstom/EBARA – proces TwinRec

Instalacja Aomori, Japonia, 

400Mg/dobę, 2 x 40 Mwth, 17 MWe

ZGAZOWANIE ODPADÓW

 

550-630 °C

1350-1450 
°C

powietrze

złoże fluidalne
cyrkulujące 
wewnętrznie

fluidizujące
powietrze

usuwanie 
popiołu

odpady

usuwanie 
stopionego 
popiołu

Zgazowanie i spalanie wysokotemperaturowe: bezciśnieniowy reaktor z cyrkulującym wewnętrznie złożem 
fluidalnym (550-630oC) i cyklonowa komora spalania (1350-1450oC) z ciekłym odbiorem żużla



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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ZGAZOWANIE ODPADÓW W ŁUKU PLAZMY

Instalacja Utashinai, Japonia  - 200 Mg/dzień

Proces Hitachi Metals (Hitachi, Japonia)



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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PIROLIZA ODPADÓW

Proces R21 (Siemens/Takuma, Mitsui - Japonia)

Piroliza: piec obrotowy ogrzewany przeponowo
- gorącym powietrzem
Czas: 1 h, Temperatura: 450oC
Spalanie w powietrzu: 1300oC

Instalacja Toyohashi, Japonia - 120 000 Mg/rok



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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EEW Energy from Waste GmbH, Premnitz, (Niemcy), 
120 000 Mg RDF/rok

SPALANIE PALIW Z ODPADÓW (RDF)



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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SPALANIE ODPADÓW  KOMUNALNYCH

Spalarnie odpadów komunalnych z piecem oscylacyjnym francuskiej firmy CYCLERVAL



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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Zgazowanie odpadów i współspalanie gazu z węglem w kotle pyłowym

elektrownia Kymijärvi w Lahti, Finlandia 



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej
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Zgazowanie odpadów – współspalanie gazu  ze zgazowania odpadów 
w kotle opalanym paliwem konwencjonalnym

Funkcjonowanie instalacji zgazowania odpadów przy elektrowni Kymijärvi w Lahti
stało się powodem wszczęcia przez Komisje Europejska postepowania przeciwko
Finlandii przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (sprawa C-
209/09).
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału jeżeli gaz ze zgazowania odpadów jest współspalany
w kotle energetycznym to jest to współspalanie odpadów, (Dyrektywa 2000/76/EC)
natomiast jeżeli gaz ten jest oczyszczany przed wprowadzaniem do kotła to jest to
energetyczne spalanie paliw (Dyrektywa 2001/80/EC)



Przykłady realizacji odzysku energii z odpadów w skali przemysłowej

27

PIROLIZA ODPADÓW KOMUNALNYCH WasteGen, DG Engineering
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Dziękuję za uwagę


