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Niniejszy dokument stanowi część serii niżej wymienionych dokumentów zaplanowanych do 
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Streszczenie 

Spalanie odpadów i 

STRESZCZENIE 
 

Niniejszy Dokument Referencyjny (BREF) dla najlepszych dostępnych technik (BAT) zatytułowany  

„Spalanie odpadów” (WI) stanowi wynik wymiany informacji przeprowadzonej na mocy artykułu 16 ust. 2 

dyrektywy Rady 96/61/WE (Dyrektywa IPPC). Streszczenie zawiera opis głównych ustaleń, 

podsumowanie najważniejszych wniosków w sprawie BAT, a także pokrewnych zagadnień związanych z 

poziomami zużycia i emisji. Streszczenie powinno być odczytywane łącznie z przedmową, w której 

wyjaśnione zostały cele niniejszego dokumentu; zamierzony sposób jego wykorzystania oraz terminy 

prawnicze. Może być ono traktowane i odczytywane jako samodzielny dokument, niemniej jednak, 

ponieważ stanowi jedynie streszczenie nie przedstawia całej złożoności pełnego dokumentu. W związku z 

powyższym nie powinno się go traktować jako zastępstwa dla pełnego dokumentu i narzędzia 

pomocniczego w podejmowaniu decyzji dotyczących najlepszych dostępnych technik. 

 

Zakres niniejszego dokumentu 

 

Zakres niniejszego dokumentu został oparty na sekcjach 5.1 oraz 5.2 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC 

(Dyrektywa 96/61/WE), w zakresie w jakim obejmuje ona zagadnienia związane ze spalaniem odpadów. 

Zakres tematyczny wybrany do niniejszego opracowania nie został ograniczony w Dyrektywie IPPC przez 

wytyczne dotyczące wielkości instalacji ani przez definicje odpadów, odzysku lub usuwania w niej 

zawarte. Wybrany zakres ma zatem na celu dostarczenie pragmatycznego spojrzenia na sektor spalania 

jako całość, ale ze szczególny naciskiem położonym na te instalacje i typy odpadów, które są najbardziej 

powszechne. Dyrektywa w sprawie spalania odpadów była również czynnikiem branym pod uwagę 

podczas podejmowania decyzji o zakresie niniejszego dokumentu BREF. Ostateczna treść dokumentu 

BREF odzwierciedla informacje, które zostały przedłożone w trakcie wymiany informacji prowadzonej 

przez TWG. 

 

Niniejszy dokument zajmuje się wyłącznie zagadnieniami związanymi ze specjalistycznym spalaniem 

odpadów i nie obejmuje innych sytuacji, w których odpady są poddawane obróbce termicznej, na przykład 

procesów współ-spalania takich jak piece cementowe i duże obiekty spalania energetycznego. 

 

Mimo iż proces spalania stanowi główny przedmiot niniejszego dokumentu, zawiera on także pewne 

informacje dotyczące pirolizy odpadów i systemów gazyfikacji. 

 

Dokument BREF nie zawiera: 

 omówienia decyzji dotyczących wyboru spalania jako sposobu przetwarzania odpadów; 

 porównania spalania odpadów z innymi metodami przetwarzania odpadów. 

 

Spalanie odpadów (WI) 

 

Proces spalania jest wykorzystywany do przetwarzania wielu typów odpadów. Samo spalanie stanowi 

zaledwie część złożonego systemu przetwarzania odpadów, który łącznie zapewnia całościowe zarządzanie 

szeroką gamą odpadów, jakie powstają w społeczeństwie. 

 

Sektor spalania przeszedł proces szybkiego technologicznego rozwoju w ciągu ostatnich 10 – 15 lat. Wiele 

z tych zmian spowodowanych zostało prawodawstwem specyficznym dla przemysłu, co, w szczególności, 

przyczyniło się do zredukowania emisji do powietrza z indywidualnych instalacji. Trwający stale proces 

rozwoju, koncentruje się obecnie na udoskonalaniu technik ograniczających koszty, przy jednoczesnym 

zachowaniu lub poprawieniu wyników w zakresie ochrony środowiska. 

 

Celem spalania odpadów, podobnie jak większości zabiegów związanych z przetwarzaniem odpadów, jest 

ich utylizacja, a także ograniczenie ich objętości i związanych z nimi zagrożeń, przy jednoczesnym 

przechwytywaniu (a zatem też koncentracją) lub niszczeniu potencjalnie niebezpiecznych substancji. 

Proces spalania może zarazem dostarczyć środków umożliwiających odzyskiwanie energii oraz 

mineralnych i/lub chemicznych składników zawartych w odpadach.  
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Zasadniczo, spalanie odpadów polega na utlenianiu materiałów palnych w nich zawartych. Odpady 

stanowią zwykle bardzo złożony materiał, składający się przeważnie z substancji organicznych, minerałów, 

metali i wody. Podczas spalania, tworzą się gazy spalinowe, które zawierają większość dostępnej energii z 

paliwa w postaci ciepła. Substancje organiczne zawarte w odpadach zostają spalone, po osiągnięciu przez 

nie odpowiedniej temperatury spalania i wejściu w kontakt z tlenem. Właściwy proces spalania odbywa się 

w fazie gzowej w trakcie ułamków sekund, przy jednoczesnym uwolnieniu energii. Gdy wartość opałowa 

dostarczonych odpadów i tlenu jest wystarczająca, może to doprowadzić do termicznej reakcji łańcuchowej 

i samowystarczalnego spalania, co oznacza, że nie zachodzi konieczność dodawanie innych paliw. 

 

Mimo, że metody różnią się od siebie znacząco, sektor spalania można w przybliżeniu podzielić na 

następujące najważniejsze pod-sektory: 

 

i. Spalanie mieszanych odpadów komunalnych – przetwarzanie zwykle mieszanych i zasadniczo 

nieprzetworzonych odpadów domowych i gospodarczych, ale może czasem obejmować również niektóre 

odpady przemysłowe i komercyjne (odpady przemysłowe i komercyjne są także spalane osobno w 

specjalnych spalarniach przeznaczonych do bezpiecznego spalania przemysłowego i komercyjnego). 

ii. Spalanie wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych lub innych  - instalacje do obróbki 

odpadów, które zostały zebrane w sposób selektywny, wstępnie przetworzone lub przygotowane w inny 

sposób, co sprawia, że odpady te różnią się od odpadów zmieszanych. Sektor ten obejmuje specjalne 

spalarnie przygotowane do pozyskiwania energii z odpadów. 

iii. Spalanie odpadów niebezpiecznych – obejmuje spalanie na ternach przemysłowych i w obiektach 

handlowych (które otrzymują zwykle bardzo różnorodne typy odpadów). 

iv. Spalanie osadów ściekowych – w niektórych miejscach osady ściekowe podlegają spalaniu 

oddzielenie od innych odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych spalarniach, w niektórych zaś odpady 

tego typu łączone są do celów spalania z innymi odpadami (np. komunalnymi). 

v. Spalanie odpadów medycznych – specjalne instalacje przeznaczone do obróbki odpadów 

medycznych, szczególnie tych powstałych w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, funkcjonują 

jako obiekty scentralizowane lub wydzielone na terenie poszczególnych szpitali, etc. W niektórych 

przypadkach określone rodzaje odpadów medycznych przetwarzane są przy pomocy instalacji innego typu, 

na przykład wraz z mieszanymi odpadami komunalnymi lub odpadami niebezpiecznymi. 

 

Z danych zawarte w niniejszym dokumencie wynika, że w momencie jego tworzenia: 

 Około 20 – 25% stałych odpadów komunalnych (ang. MSW) produkowanych w UE-15 zostaje 

poddanych obróbce w procesie spalania (łączna produkcja stałych odpadów komunalnych sięga 200 

milionów ton rocznie); 

   W poszczególnych państwach członkowskich odsetek stałych odpadów komunalnych poddawanych 

spaleniu waha się od 0 do 62%; 

 Łączna liczba instalacji przeznaczonych do spalania stałych odpadów komunalnych w ramach UE-15 

wynosi ponad 400; 

 Roczna masa spalanych stałych odpadów komunalnych w poszczególnych państwach członkowskich 

waha się od 0 kg do 550 kg na jednego mieszkańca; 

 W Europie średnia masa spalanych stałych odpadów komunalnych wynosi niewiele poniżej 200 000 ton 

rocznie; 

 Średnia przepustowość instalacji spalania stałych odpadów komunalnych również zmienia się w 

zależności od państwa członkowskiego. Obiekty o najmniejszych rozmiarach średnio mają średnio mają 

przepustowość na poziomie 60 000 ton rocznie, zaś największe zbliżają się do 500 000 ton w ciągu roku; 

 Około 12% niebezpiecznych odpadów wytwarzanych w UE-15 podlega spaleniu (łączna produkcja 

zbliża się 22 milionów ton rocznie). 

 

W ciągu najbliższych 10 – 15 lat przewiduje się, że w Europie nastąpi rozwój sektora spalania stałych 

odpadów komunalnych, jako że poszukiwane są alternatywne metody zarządzania odpadami wycofanymi 

ze składowisk na mocy Dyrektywy „składowiskowej” zarówno dotychczasowe, jak i nowe państwa 

członkowskie kontrolują i wdrażają własne strategie zarządzania odpadami zgodne z tym prawodawstwem. 
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Podstawowe zagadnienia środowiskowe 

 

Odpady i zarządzanie nimi stanowią poważne problemy dla środowiska naturalnego. Termiczna obróbka 

odpadów może zatem być postrzegana jako odpowiedź na zagrożenia środowiskowe stwarzane przez źle 

zarządzane lub niezarządzane strumienie odpadów. Celem obróbki termicznej jest zapewnienie całościowej 

redukcji oddziaływań środowiskowych, które mogłyby w innych okolicznościach zostać przez te odpady 

wywołane. Jednakże, w trakcie działania instalacji spalających, mają miejsce emisja i zużycie, których 

samo wystąpienie lub wielkość zależą od projektu instalacji i sposobu jej funkcjonowania.  

 

Potencjalne oddziaływanie instalacji spalania odpadów dzieli się na następujące podstawowe kategorie: 

 całkowita emisja z procesu do powietrza i wody (w tym odory); 

 całkowita produkcja pozostałości po procesie; 

 hałas i wibracje generowane przez proces; 

 zużycie i produkcja energii; 

 zużycie surowców (odczynników); 

 emisja niezorganizowana – przede wszystkim z magazynowania odpadów; 

 ograniczenie ryzyka związanego z magazynowaniem/transportem/przetwarzaniem odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Inne skutki wykraczające poza zakres niniejszego dokumentu BREF (które jednak mogą w sposób 

znaczący wpłynąć na ogólne oddziaływanie na środowisko całego łańcucha zarządzania odpadami) 

wynikają z następujących operacji: 

 transport przywożonych odpadów i wywożonych pozostałości; 

 szeroki zakres wstępnej obróbki odpadów (np. przygotowanie paliw pozyskiwanych z odpadów). 

 

Stosowanie i przestrzeganie współczesnych standardów emisji, a także użycie nowoczesnych technik 

kontrolowania zanieczyszczeń, doprowadziło do ograniczenia emisji do powietrza do poziomów, na 

których ryzyko związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi z odpadów uważa się obecnie za bardzo 

niskie. Stałe i efektywne użycie takich technologii kontrolowania emisji do powietrza stanowi zagadnienia 

kluczowe dla środowiska.  

 

Niezależnie od roli w procesie zapewnienia skutecznej obróbki odpadów, które nie poddane takiej obróbce 

stanowiłyby potencjalne zagrożenie, wiele spalarni odgrywa szczególną rolę w procesie pozyskiwania 

energii z odpadów. W przypadkach, gdy wdrożone zostały polityki zwiększające zdolność (w większości 

komunalnych) instalacji spalania odpadów przeznaczonych do odzyskiwania wartości energetycznej 

odpadów, co zwiększa wykorzystanie tego pozytywnego wpływu na środowisko. Znaczącą korzyścią dla 

tego typu przemysłu jest zatem zwiększenie jego potencjału jako dostawcy energii. 

 

Stosowane procesy i techniki 

 

Rozdział 2 niniejszego dokumentu zawiera opis procesów i technik, które są stosowane w przemyśle 

spalania odpadów. Skupia się on przede wszystkim na najpowszechniej stosowanych termicznych 

sposobach obróbki w procesie spalania, ale także zawiera informacje dotyczące gazyfikacji i pirolizy. 

Następujące główne czynności i obszary zostały opisane w różnym stopniu szczegółowości: 

 odbiór przychodzących odpadów; 

 magazynowanie odpadów i surowców; 

 wstępna obróbka odpadów (głównie obróbka na miejscu i mielenie); 

 załadunek odpadów do pieca; 

 techniki stosowane na etapie obróbki termicznej (projekt pieca); 

  etap odzyskiwania energii (np. kotły i możliwości dostarczania energii); 

  metody oczyszczania spalin (pogrupowanych wg typu substancji); 

 zarządzanie pozostałościami po procesie oczyszczania spalin; 

 monitorowanie i kontrolowanie emisji; 

 kontrola i obróbka (np. z systemu odwadniania terenu, obróbki spalin, magazynowania); 

 zarządzanie i obróbka popiołu i popiołu paleniskowego (powstałego na etapie spalania). 
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W przypadku, gdy stosowane są techniki specjalne w zależności od rodzajów odpadów, odpowiednie 

sekcje zostały podzielone według rodzajów odpadów. 

 

Zużycie i emisja 

 

Emisje, a także zużycie materiałów i energii spowodowane przez instalacje do spalania odpadów zostały 

opisane w rozdziale 3. Zostały zaprezentowane dostępne dane dotyczące emisji z instalacji do powietrza i 

wody, hałas, a także pozostałości. Informacje dotyczące zużycia surowców także zostały zamieszczone, 

wraz z sekcją dotyczącą zużycia i produkcji energii. Większość danych to informacje całościowe 

pozyskane z ankiet przemysłowych. Część informacji dotyczących technik stosowanych w celu osiągnięcia 

tych poziomów emisji także została zamieszczona. 

 

Mimo, że niektóre europejskie instalacje muszą jeszcze zostać zmodernizowane, przemysł ten w zasadzie 

osiąga już poziomy operacyjne, które spełniają lub nawet przewyższają poziomy emisji określone w 

dyrektywie 2000/76/WE. 

 

W przypadku, gdy CHP lub ciepło (w postaci ciepła lub pary) może zostać dostarczone, możliwe jest 

odzyskanie bardzo dużego odsetka wartości energetycznej z odpadów (około 80% w niektórych 

przypadkach).  

 

Techniki, które należy wziąć pod uwagę w określaniu BAT 

 

Każda z technik opisanych w rozdziale 4 zawiera dostępne ważne informacje dotyczące: poziomów 

zużycia i emisji osiągalnych przy użyciu danej techniki; pewne wyobrażenie dotyczące kosztów i 

zagadnienia związane z technikami wykorzystującymi różne środki oraz informacje dotyczące zakresu w 

jakim dana technika może być stosowana do zakresu instalacji wymagających pozwoleń IPPC – na 

przykład nowych, istniejących już, dużych lub małych instalacji, a także różnych rodzajów odpadów. 

Uwzględniono także systemy zarządzania, techniki procesów zintegrowanych oraz mierniki na 

zakończeniach rur. 

 

Uwzględnione techniki zostały wybrane jako te, które dają możliwość osiągnięcia lub przyczynienia się do 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego w ramach przemysłu spalania odpadów. 

Ostateczna wersja BAT, uzgodniona przez TWG nie została zawarta w rozdziale 4, ale dopiero w rozdziale 

5. Omówienie danej techniki w rozdziale 4, a nie w 5, nie powinno być traktowane jako wskazanie, że 

technika ta nie może być traktowana jako BAT – przyczyną wyłączenia tej techniki z rozdziału 5 może 

być, na przykład, to, że TWG uznało, że technika ta nie jest wystarczająco powszechnie stosowana, by 

opisać ją jako ogólnie BAT. Co więcej, ponieważ nie jest możliwe zawarcie wyczerpujących informacji, a 

także ze względu na fakt, że sytuacja ma charakter dynamiczny, rozdział 4 nie może być traktowany jako 

całkowicie wyczerpujący. Inne techniki mogą także zapewniać poziomy wydajności równe lub 

przewyższające kryteria dotyczące BAT określone dalej w rozdziale 5, a przy lokalnych zastosowaniach 

techniki te mogą przyczyniać się do konkretnych zysków w sytuacjach, w których są wykorzystywane. 

 

Wymienione techniki zostały pogrupowane w przybliżeniu w kolejności, w jakiej mogą pojawiać się w 

większości instalacji spalania odpadów. Poniższa tabela zawiera tytuł podsekcji rozdziału i wskazuje 

grupy, do których dane techniki zostały przypisane.  

 

Numer sekcji rozdziału 4 Tytuł sekcji 

4.1 Ogólne praktyki stosowane przy obróbce termicznej 

4.2 Obróbka termiczna 

4.3 Odzyskiwanie energii 

4.4 Oczyszczanie spalin 

4.5 Proces uzdatniania wody i kontrola 

4.6 Techniki obróbki stałych pozostałości  

4.7 Hałas 

4.8 Narzędzia zarządzania środowiskowego 

4.9 Dobra praktyka dla społecznej świadomości i komunikacji 

Tabela: Struktura informacji zawartych w rozdziale 4 
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Rozdział 4 skupia się na technikach, które zapewniają konkretne korzyści ma każdym z poszczególnych 

etapów dających się w sposób ogólny wyróżnić w instalacjach spalania odpadów. Taki podział technik 

sprawia jednak, że mimo iż zostają wspomniane, niektóre istotne aspekty całościowej integracji wszystkich 

technik w jednej instalacji (czasem opisane w dokumencie BREF jako „między-procesowa zgodność”) 

powinny stanowić przedmiot ostrożnego namysłu podczas czytania poszczególnych sekcji rozdziału 4. 

Podrozdziały dotyczące danych operacyjnych oraz stosowalności zostały zasadniczo poświęcone takim 

aspektom. Całościowa zgodność została także poddana dalszej analizie podczas wyprowadzania 

ostatecznych wniosków dotyczących BAT w rozdziale 5. 

 

Rozdział 4 zasadniczo nie opisuje w sposób szczegółowy technik, które choć zapewniają lub przyczyniają 

się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska, są tak powszechnie stosowane, że już w tym 

momencie traktowane są jako standardowe. Jako przykład, ze względu na zastosowanie projektów 

głównych konstrukcji spalania to głównych łańcuchów odpadów jest względnie dobrze ugruntowane, 

techniki omawiane na tym etapie koncentrują się przede wszystkim na: 

a) ogólnym zagadnieniu zapewnienia, że zastosowany system spalania został dostosowany w sposób 

odpowiedni do dostarczonych do niego odpadów, oraz 

b) niektórych aspektach dotyczących poprawy wydajności spalania, np. przygotowania odpadów, kontroli 

przepływu powietrza, etc. 

 

BAT dla spalania odpadów 
Rozdział poświęcony BAT (rozdział 5) określa techniki, które TWG uznało za BAT w sensie ogólnym, w 

oparciu o informacje zamieszczone w rozdziale 4, a także uwzględniając artykuł 2(11), definicję 

najlepszych dostępnych technik oraz rozważania zawarte w załączniku IV tej dyrektywy. 

Rozdział poświęcony BAT nie określa ani nie podaje wartości dla limitów emisyjnych, ale zawiera 

sugestię, że wartości operacyjnego zużycia i emisji związanych ze stosowaniem BAT. Wprowadzenie do 

rozdziału 5 zawarte w niniejszym dokumencie BREF zostało w sposób zamierzony rozszerzone, by 

wyjaśnić niektóre zagadnienia, które zostały uznane za szczególnie ważne dla przemysłu spalania 

odpadów, w tym także powiązania pomiędzy dyrektywami dotyczącymi spalania odpadów (WID) oraz 

IPPC (por. PRZEDMOWA do niniejszego dokumentu BREF). 

Do tych szczególnych dodatkowych zagadnień należy zaliczyć: 

 różnice pomiędzy limitami emisyjnymi ustalonymi w WID a wydajnością BAT; 

 relację pomiędzy BAT a wyborem miejsca; 

 zrozumieniem i zastosowaniem BAT opisanych w rozdziale 5. 

 

Następujące akapity podsumowują kluczowe wnioski płynące z BAT, ale, by zachować pełną 

kompleksowość konieczne jest odniesienie się do rozdziału poświęconego właśnie BAT. Typowe BAT 

w zamierzeniu powinny mieć zastosowanie do całego sektora (tj. spalania odpadów, gazyfikacji oraz 

pirolizy odpadów wszelkiego typu). Inne spośród BAT mają zastosowanie wyłącznie do podsektorów, 

które zajmują się konkretnymi typami łańcuchów odpadów. Przewiduje się zatem, że specjalistyczne 

instalacje będą wykorzystywać typowe BAT wraz z odpowiednio dobranymi specjalnych  BAT. Dalsze 

uwagi dotyczące łączenia BAT zostały zawarte we wprowadzeniu do rozdziału 5. 

 

Ogólne BAT 

 

Podstawowe BAT kładą nacisk na znaczenie wyboru projektu instalacji, który byłby odpowiedni dla typu 

dostarczanych odpadów, zarówno pod względem ich fizycznych jak i chemicznych właściwości. Niniejszy 

BAT ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia, że instalacja może dokonywać obróbki odpadów w 

procesie pozbawionym zakłóceń – które same mogłyby przyczynić się do powstania dodatkowych 

oddziaływań środowiskowych. W tym zakresie istnieje także BAT dotyczący minimalizacji skutków 

planowanych i nieplanowanych przestojów. 

 

BAT obejmuje stworzenie i utrzymywanie kontroli jakości dostarczanych odpadów. Ma to na celu 

zapewnienie, że charakterystyki odpadów pozostaną odpowiednio dopasowane do przyjmującej je 

instalacji. Takie procedury kontroli jakości pozostają zgodne z zastosowaniem systemu zarządzania 

środowiskowego, który także jest traktowany jako BAT. 
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Istnieje kilka BAT dotyczących warunków i zarządzania magazynowaniem dostarczanych odpadów przed 

poddaniu ich obróbce, tak by nie powodowało to powstania zanieczyszczeń oraz uwalniania się odorów. 

Odnotowane zostały niektóre szczególne techniki i warunki magazynowania. Podejście oparte na ryzyku, 

które uwzględnia właściwości branych pod uwagę odpadów również traktowane jest jako BAT. 

 

Analiza wykazała zdolność niektórych projektów instalacyjnych do bardzo skutecznego poddawanie 

obróbce wysoce zróżnicowanych odpadów (np. mieszanych stałych odpadów komunalnych), zaś z ryzyka i 

zróżnicowanych skutków towarzyszących wstępnej obróbce wynika ostatecznie, że w ramach BAT 

powinna odbywać się wstępna obróbka dostarczanych odpadów w stopniu niezbędnym do spełnienia 

wymagań określonych w projekcie instalacji odbiorczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że poddanie 

obróbce odpadów ponad to, wymagałoby zrównoważonego namysłu na temat (prawdopodobnie 

ograniczonych) korzyści, czynników związanych z funkcjonowaniem i zróżnicowanymi skutkami. 

 

Budowa i funkcjonowanie na etapie spalania uważa się za ważne pierwotny aspekt zapobiegania 

zanieczyszczeniom, a zatem ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dyrektywie 

IPPC. W rozdziale dotyczącym BAT zostało podkreślone, że modelowanie przepływu na etapie 

projektowania może wspomagać konkretne istotne decyzje projektowe zostaną oparte na właściwych 

informacjach. W trakcie działania, za BAT uznaje się wykorzystanie różnych technik (np. kontrolowanie 

dostarczania powietrza i dystrybucję) w celu kontrolowania procesu spalania. BAT w zakresie wyboru 

projektu, który odpowiadałby dostarczanemu typowi odpadów ma tu niezwykłe znaczenie. 

 

Ogólnie korzystanie z warunków działania spalania określonych w artykule 6 Dyrektywy 2000/76/WE 

(WID) traktuje się jako zgodne z BAT. Jednakże, TWG zauważyła, że stosowanie ostrzejszych w stosunku 

do tych warunków (np. wyższej temperatury) może spowodować całościowe pogorszenie wyników w 

zakresie ochrony środowiska, a także, że odnotowano kilka przykładów instalacji przeznaczonych do 

spalania niebezpiecznych odpadów, które wykazały ogólną poprawę ochrony środowiska, podczas 

stosowania temperatur pracy niższych niż 1100ºC określonych w WID dla określonych typów odpadów 

niebezpiecznych. Ogólne wnioski z BAT mówią, że warunki spalania (np. temperatura) powinny być 

wystarczające dla osiągnięcia zniszczenia odpadów, ale, w celu ograniczenia oddziaływania krzyżowego, 

nie należy w znaczący sposób przekraczać tych warunków. Wprowadzenie pomocniczych palników w celu 

osiągnięcia i utrzymania warunków pracy podczas spalania odpadów zostało uznane za zgodne z BAT. 

 

W przypadku wykorzystywanie gazyfikacji lub pirolizy, aby zapobiec powstawaniu odpadów z usuwania 

pozostałości produktów powstałych w wyniku zastosowanych technik, uznaje się za zgodne z BAT albo 

odzyskiwanie energii z produktów na etapie spalania, albo dostarczanie ich do użytku. Poziomy emisji do 

powietrza w trakcie etapu spalania w takich instalacjach zgodne z BAT są takie same jak dla instalacji 

spalania. 

 

Odzyskiwanie energii z odpadów jest, dla tego sektora, kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia 

środowiska i stanowi obszar, w którym sektor ten może wnieść znaczący pozytywny wkład. Kilka metod 

uważanych za BAT obejmuje ten zakres tematyczny i zawiera elementy związane z: 

 szczególnymi technikami, które uznane zostały za BAT; 

 oczekiwaną wydajnością transferu ciepła w kotłach; 

 wykorzystaniem CHP, centralnego ogrzewania, dostarczania pary na skalę przemysłową oraz produkcją 

elektryczności; 

 spodziewanej efektywności odzyskiwania. 

 

Wraz z dostawami CHP oraz pary/ciepła generalnie stwarzającymi większe możliwości zwiększenia 

poziomu odzyskiwanej energii, większą rolę, w określaniu efektywności osiągalnej z danej instalacji, 

odgrywają polityki mające wpływ na dostępność pary/ciepła dla konkretnych odbiorców, niż szczegóły 

projektu, zgodnie z którym została ona wykonana. Głównie z powodów politycznych i ekonomicznych, 

wytwarzanie energii elektrycznej i jej dostawy są często wybieraną opcją związaną z odzyskiwaniem 

energii na poziomie konkretnej instalacji. Możliwości związane z CHP, centralnym ogrzewaniem oraz 

dostarczaniem pary na skalę przemysłową, są dobrze rozwinięte w nielicznych tylko państwach 

członkowskich – zasadniczo w tych, w których ceny ciepła są wysokie i/lub, które przyjęły odpowiednie 

szczegółowe polityki w tym zakresie. Dostawy energii dla zapewnienia funkcjonowanie systemów 

chłodniczych i zakładów odsalania wody ma miejsce, lecz w zasadzie wykorzystywane jest tylko w 
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niewielkim stopniu – takie rozwiązanie mogłoby być szczególnie interesujące w cieplejszych strefach 

klimatycznych, a jednocześnie stanowi rozszerzenie możliwości związanych z dostarczaniem energii 

pozyskanej z odpadów. 

 

Obróbka spalin stosowana w zakładach zajmujących się spalaniem odpadów rozwijała się przez szereg lat, 

w celu zaspokojenia rygorystycznych wymogów i w tym momencie znajduje się na wysokim poziomie 

technologicznego zaawansowania. Ich budowa i działanie są kluczowe dla zapewnienia, że wszelkie emisje 

do powietrza są kontrolowane w odpowiedni sposób. Uwzględnione techniki BAT obejmują: 

 proces wyboru systemów FGT; 

 opis kilku konkretnych technik, które zostały uznane za BAT; 

 opis poziomów wydajności, które są oczekiwane w przypadku zastosowanie metod BAT. 

 

Zakresy mocy uzgodnione w ramach szerszego TWG spowodowały pojawienie się podzielonych opinii. 

Jedno z państw członkowskich, a także zajmujące się środowiskiem organizacje pozarządowe, uważają, że 

niższe poziomy emisji, niż ustalone przez pozostałą część TWG, mogłyby również zostać uznane za BAT. 

Metody BAT dotyczące kontroli ścieków obejmują: 

 wewnętrzny proces recyrkulacji niektórych ścieków; 

 rozdzielenie kanalizacji dla niektórych typów ścieków; 

 stosowanie przyzakładowych oczyszczalni ścieków dla mokrej płuczki; 

 osiągane poziomy emisji związane z BAT dla płuczki oczyszczalni ścieków; 

 stosowanie odpowiednich technik. 

 

Osiągane zakresy uzgodnione w ramach szerszego TWG spowodowały pojawienie się odmiennej opinii 

jednego z państw członkowskich, a także pozarządowych organizacji zajmujących się środowiskiem, które 

uważają, że poziomy emisji niższe niż ustalone mogłyby również zostać uznane za BAT. 

Metody BAT dotyczące zarządzania pozostałościami obejmują: 

 

 poziom OWO w wypalonym popiołach paleniskowych jest niższa niż 3%, podczas gdy typowe wartości 

mieszczą się w przedziale między 1% a 2%; 

 wykaz technik, które złączone w odpowiedni sposób mogą umożliwić osiągnięcie tych poziomów 

spalania; 

 osobne zarządzanie popiołami paleniskowymi i popiołem lotnym oraz wymóg prowadzenia oceny 

każdego wytwarzanego strumienia; 

 ekstrakcja metali żelaznych i nieżelaznych z popiołu w celu ich odzyskania (jeśli występują w popiele 

w ilości, której odzyskanie jest opłacalne); 

 obróbka popiołów paleniskowych i innych pozostałości z wykorzystaniem określonych technik – w 

zakresie wymaganym, by sprostać warunkom akceptacji przyjętym w miejscu odzysku lub składowania. 

 

Oprócz tych szczególnych metod uznanych za BAT, bardziej szczegółowe techniki BAT zostały określone 

dla tych podsektorów tego przemysłu, które przede wszystkim zajmują się następującymi typami odpadów: 

 odpady komunalne; 

 odpady poddane wstępnej obróbce lub pochodzące z selektywnych zbiórek; 

 odpady niebezpieczne; 

 osady ściekowe; 

 odpady medyczne. 

 

Szczegółowe metody BAT dostarczają, tam gdzie jest to możliwe, bardziej precyzyjnych wniosków 

dotyczących BAT. Wnioski te dotyczą następujących konkretnych zagadnień związanych ze strumieniami 

odpadów: 

 zarządzanie dostarczanymi odpadami, magazynowanie oraz wstępna obróbka; 

 techniki spalania; 

 wydajność procesu odzyskiwania energii. 

 

Nowe techniki 

Sekcja dotyczące nowych technik nie jest kompletna. Szereg technik przekazanych przez TWG i 

włączonych do wcześniejszych projektów niniejszego dokumentu, zostało przeniesionych do tej sekcji. W 
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większości przypadków, omówione techniki zostały zaprezentowane podczas pilotażowych lub próbnych 

demonstracji. 

 

Stopień demonstracji (mierzonej w całkowitej przepustowości i godzinach pracy) pirolizy i gazyfikacji 

głównych europejskich strumieni odpadów jest niski w porównaniu ze spalaniem, a w niektórych 

zakładach zgłaszane są trudności związane z ich funkcjonowaniem. Jednak, zarówno gazyfikacja, jak i 

piroliza są stosowane w tym sektorze, a zatem, zgodnie z definicją zawartą w dokumencie BREF, nie mogą 

one być traktowane jako nowe techniki. W związku z tym, informacje dotyczące tych technik zostały 

włączone do rozdziału 4. 

 

Uwagi końcowe 

 

Wymiana informacji 

 

Niniejszy dokument BREF powstał w oparciu o kilkaset źródeł informacji i ponad 700 uwag 

konsultacyjnych poczynionych przez członków licznej grupy roboczej. Niektóre z tych informacji 

nakładały się na siebie, stąd nie wszystkie z dostarczonych dokumentów zostały uwzględnione w tym 

dokumencie. Zarówno przemysł jak i państwa członkowskie dostarczyły istotnych danych. Jakość tych 

danych w przeważającej części była dobra, szczególnie tych dotyczących emisji do powietrza, co 

umożliwiło dokonanie wiarygodnych porównań w niektórych przypadkach. Niestety nie zawsze było to 

możliwe, na przykład w przypadku danych związanych z kosztami, trudno było dokonywać porównań ze 

względu na brak spójności zebranych danych oraz sposobu ich zaprezentowania. Zaprezentowane dane 

dotyczące zużycia i emisji w większości przypadków nie dotyczą pojedynczych technik, ale całych 

zakładów lub grup technik. To doprowadziło do pewnych istotnych wniosków dotyczących BAT 

wyrażonych jako całkowite ilościowe cele działania, które dzięki połączeniu określonych 

zaprezentowanych technik, mogą doprowadzić do osiągnięcia takiej wydajności. 

 

Poziom konsensusu 

 

Zaobserwowano bardzo dobry poziom konsensusu. Osiągnięto pełną zgodę i brak zdań odrębnych w 

sprawie technik związanych z metodami BAT. Osiągnięto także dobre porozumienie w sprawie 

ilościowych metod BAT, choć operacyjne poziomy emisji związane z wykorzystywaniem BAT 

spowodowały podzielenie się opinii, gdyż jedno z państw członkowskich oraz pozarządowe organizacje 

zajmujące się środowiskiem zaprezentowały odrębną opinię w kwestii wielu związanych z BAT poziomów 

emisji zarówno do powietrza, jak i do wody. 

 

Zalecenia dotyczące przyszłych prac oraz projektów badawczo-rozwojowych 

 
Wymiana informacji oraz jej rezultaty, czyli niniejszy dokument BREF, stanowią krok w kierunku 

skonstruowania zintegrowanego systemu zapobiegania i kontrolowania zanieczyszczeń powstałych w 

wyniku spalania odpadów. Dalsze pracy mogłyby przyczynić się do kontynuacji tego procesu poprzez: 

 informacje dotyczące wykorzystywanych technik oraz ich kosztów, modernizację istniejących instalacji 

– informacje tego typu mogłyby zostać pozyskane z doświadczeń związanych z wdrażaniem WID w 

poszczególnych państwach członkowskich i mogłyby zostać porównane z kosztami/wydajnością nowych 

instalacji; 

 bardziej szczegółowe informacje dotyczące kosztów są niezbędne do przeprowadzenia bardziej 

precyzyjnego porównania zróżnicowania dostępności technik i wielkości zakładu oraz typów odpadów; 

 informacje dotyczące mniejszych instalacji – dostarczono niewiele informacji na temat małych 

instalacji; 

 informacje dotyczące instalacji, w których dokonuje się obróbki przemysłowych odpadów, które nie 

stanowią zagrożenia i oddziaływania instalacji, w których obróbce poddaje odpady mieszane, np. osady z 

odpadów ściekowych lub odpady medyczne z MSW; 

 bardziej precyzyjna ocena oddziaływania poszczególnych cech projektowych spalarni na ochronę przed 

zanieczyszczeniem, np. projekt paleniska; 

 dalsze informacje o nowych technikach; 
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 poziomy zużycia i emisji amoniaku (przede wszystkim do powietrza i wody) dla różnych systemów 

FGT (przede wszystkim mokrych, pół-mokrych oraz suchych) i związanej z nimi wydajności redukcji 

NOX; 

 oddziaływanie zakresu temperatur podczas usuwania pyłu na uwalnianie PCDD/F do powietrza i 

poziom pozostałości; 

 zbieranie dalszych doświadczeń na podstawie stałego monitoringu emisji Hg (do powietrza i wody). 

 

Innymi istotnymi zaleceniami dla dalszej pracy wykraczającej poza zakres niniejszego dokumentu, ale 

opierająca się na wymienionych informacjach, są: 

 konieczność rozważenia całkowitego oddziaływania konkurencji na przetwarzanie odpadów, a w 

szczególności konkurencje ze strony przemysłu współ-spalania odpadów – badania takie mogłyby zawierać 

użyteczne informacje dotyczące: relatywnej wiarygodności oraz zagrożeń związanych ze świadczeniem 

całościowych usług zarządzania odpadami, całkowitą emisją i odzyskiem energii w zależności różnych 

stopni dywersyfikacji, a także rozważenie i zidentyfikowanie kluczowych czynników ryzyka, czyli 

zapewnienie jakości zużytego paliwa; 

 ocena wpływu przyjętych strategii dotyczących odpadów mogłaby także okazać się użyteczna (tj. 

zbalansowanie technik wykorzystywanych na skalę krajową) oraz związanych z efektywnością instalacji 

termicznej obróbki, stopniem zintegrowania energii i polityki zarządzania odpadami w państwach 

członkowskich UE (ale także w innych państwach). Badania takie mogłyby pozwolić zidentyfikować w 

jaki sposób polityki dotyczące energii i odpadów wpływają na siebie, a także podać przykłady zarówno 

pozytywne, jak i negatywne; 

 potrzeba bardziej szczegółowego zrozumienia wpływu zarówno względnych, jak i bezwzględnych cen 

energii (elektryczność i ogrzewanie) na przeciętną efektywność instalacji produkujących energię, a także 

roli i wpływu dotacji i systemu podatkowego; 

 identyfikacja typowych barier dla rozwoju nowych instalacji i podejścia, które okazały się skuteczne; 

 rozwój odpowiednich standardów wykorzystywania popiołu paleniskowego – standardy takie okazały 

się przydatne dla rynków korzystających z takich popiołów; 

 koszty i korzyści dalszej redukcji emisji z przemysłu spalania odpadów w porównaniu z redukcją w 

obszarze innych przemysłowych i antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń. 

 

WE inicjuje i wspiera, poprzez programy RTD, szereg projektów związanych z czystymi technologiami, 

nowoczesnymi metodami obróbki ścieków, recyklingu oraz strategiami zarządzania. Projekty te będą 

mogły wnieść znaczący wkład do przyszłych przeglądów BREF. Czytelnicy są zatem proszeni o 

przesyłanie informacji do EIPPCB dotyczących wszelkich wyników badań, które mogą okazać się istotne z 

punktu widzenia zakresu niniejszego dokumentu (por. także przedmowa do niniejszego dokumentu). 
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PRZEDMOWA 
 

1. Status niniejszego dokumentu 

 

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, „Dyrektywa” w niniejszym dokumencie oznacza Dyrektywę Rady 

96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Dokument ten, 

podobnie jak dyrektywa bez strzeżeń ma zastosowanie do wszystkich przepisów prawa wspólnotowego 

dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

 

Dokument ten stanowi element serii prezentującej wyniki wymiany informacji pomiędzy państwami 

członkowskimi UE i przemysłem w sprawie najlepszych dostępnych technik (BAT), a także ich 

monitoringu i rozwoju. Został opublikowany przez Komisję Europejską na mocy artykułu 16(2) 

Dyrektywy, a zatem, podczas określania „najlepszych dostępnych technik”, musi być brany pod uwagę 

łącznie z Załącznikiem IV tej Dyrektywy. 

 

2. Istotne zobowiązania prawne Dyrektywy IPPC oraz definicja BAT 
 

Aby pomóc czytelnikowi w zrozumieniu kontekstu prawnego, w jakim dokument ten został opracowany, 

niektóre z najważniejszych przepisów zawartych w Dyrektywie IPPC, w tym także definicja pojęcia 

„najlepszych dostępnych technik”, zostały zamieszczone w niniejszej przedmowie. Opis jest oczywiście 

niekompletny i został zamieszczony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ma on żadnej wartości 

prawnej i nie zamienia ani nie ogranicza w żaden sposób obowiązujących przepisów zawartych w 

Dyrektywie. 

 

Celem Dyrektywy jest osiągniecie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń związanych z 

czynnościami wymienionymi w Załączniku I do tej Dyrektywy, a także doprowadzenie do osiągnięcia 

wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego jako całości. Podstawy prawne Dyrektywy związane 

są z ochroną środowiska. Proces jej wdrażania powinien jednocześnie uwzględniać cele takie jak 

konkurencyjność przemysłu wspólnotowego, przyczyniając się tym samym do zagwarantowania 

zrównoważonego rozwoju.  

 

W szczególności, przewiduje ona stworzenie systemu pozwoleń dla określonych kategorii instalacji 

przemysłowych wymagających zarówno od osób prowadzących je, jak i od osób odpowiedzialnych za 

regulacje prawne zintegrowanego, całościowego spojrzenia potencjalne zanieczyszczenia oraz zużycie 

związane z takimi instalacjami. Ogólnym celem takiego zintegrowanego podejścia musi być poprawa 

systemu zarządzania i kontroli procesów przemysłowych, tak by zagwarantować wysoki poziom ochrony 

całego środowiska naturalnego. Kluczowa dla tego podejścia jest ogólna zasada sformułowana w artykule 

3, mówiąca, że osoby prowadzące taką działalność powinny podjąć wszelkie możliwe działania 

zapobiegające zanieczyszczeniom, a w szczególności stosować najlepsze dostępne techniki dające im 

możliwość poprawy w zakresie ochrony środowiska. 

 

Pojęcie „najlepsze dostępne techniki” zostało zdefiniowane w artykule 2(11) Dyrektywy jako „najbardziej 

efektywne i zaawansowane w rozwoju działania i metody pracy, które wskazują na praktyczną przydatność 

konkretnych technik przede wszystkim w zapewnieniu podstaw dla wartości poziomów emisji 

stworzonych, by zapobiegać oraz, gdy nie jest to możliwe, w sposób zasadniczy zmniejszać emisje i 

oddziaływanie na środowisko jako całość.” Artykuł 2(11) wyjaśnia dalej tę definicję w następujący sposób: 

„techniki” to zarówno technologia wykorzystywana, jak i sposób, w jaki instalacje zostały zaprojektowane, 

zbudowane, a następnie są utrzymywane, eksploatowane i  wycofywane z eksploatacji; 

 

„dostępne” techniki to takie, które zostały rozwinięte na skalę, która umożliwia ich wdrożenie w 

konkretnym sektorze przemysłu, na podstawie istotnych danych ekonomicznych i technicznych, przy 

uwzględnieniu przewagi kosztowej, niezależnie od tego, czy techniki takie są wykorzystywane lub 

stworzone w danym państwie członkowskim, tak długo jak są one dostępne dla operatora na rozsądnych 

warunkach; 
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„najlepsze”, czyli najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony całego 

środowiska 

Ponadto, Załącznik IV Dyrektywy zawiera wykaz „okoliczności, które powinny być brane pod uwagę 

zawsze lub w szczególnych warunkach przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik … przy 

uwzględnieniu potencjalnych kosztów i korzyści płynących z zastosowania danego działania oraz zasady 

ostrożności i zapobiegania”. Wśród okoliczności tych znalazły się informacje opublikowane przez Komisję 

zgodnie z postanowieniami artykułu 16(2). 

  
Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń, przy określaniu warunków zawartych w 

pozwoleniu, są zobowiązane do wzięcia pod uwagę ogólnej zasady określonej w artykule 3. Warunki te 

muszą zawierać określenie limitu emisji, uzupełnione lub zastąpione w razie potrzeby równoważnymi 

parametrami lub środkami technicznymi. Zgodnie z artykułem 9(4) Dyrektywy, te limity emisji, 

równoważne parametry lub środki techniczne muszą, bez uszczerbku dla zgodności ze standardami 

ochrony środowiska, opierać się na najlepszych dostępnych technikach, bez wskazywania konkretnej 

techniki lub technologii, ale z uwzględnieniem charakterystyk technicznych danej instalacji, jej pozłożenia 

geograficznego, a także lokalnych warunków środowiskowych. We wszystkich tych przypadkach, warunki 

określone w pozwoleniu muszą zawierać postanowienia w sprawie ograniczenia długoterminowych lub 

trans-granicznych zanieczyszczeń, a także zapewniać wysoki poziom ochrony całego środowiska 

naturalnego. 

 

Na państwa członkowskie, zgodnie z artykułem 11 Dyrektywy, nałożony został obowiązek zapewnienia, że 

odpowiednie organy będą śledzić lub zostaną poinformowane o rozwoju najlepszych dostępnych technik. 

 

3. Cele niniejszego dokumentu 
 

Artykuł 16(2) Dyrektywy nakłada na Komisję obowiązek zorganizowania „wymiany informacji pomiędzy 

państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu zainteresowanymi najlepszymi dostępnymi 

technikami, związanymi z ich monitorowaniem i rozwojem”, a także publikowania wyników tej wymiany. 

 

Cel tej wymiany informacji został określony w motywie 25 Dyrektywy, w którym określono, że „rozwój i 

wymiana informacji dotyczących najlepszych dostępnych technik na poziomie wspólnotowym pomoże 

przywrócić równowagę technologiczną we Wspólnocie, będzie wspierać ogólnoświatowe upowszechnienie 

wartości limitów oraz technik stosowanych we Wspólnocie, a także pomoże państwom członkowskim w 

skutecznym wdrażaniu tej Dyrektywy.” 

 

Komisja (Environment DG) ustanowiła wymianę informacji na forum (IEF), aby wspierać prace 

toczące się na podstawie artykułu 16(2), a szereg technicznych grup roboczych zostało utworzonych 

pod patronatem IEF. W IEF, jak i w technicznych grupach roboczych zarówno państwa członkowskie, 

jak i przemysł mają swoich przedstawicieli, zgodnie z wymaganiami artykułu 16(2). 

 
Celem tej serii dokumentów jest wierne przedstawienie wymiany informacji, która miała miejsce na mocy 

artykułu 16(2), a także dostarczenie organom wydającym pozwolenia informacji odniesienia, które 

mogłyby uwzględniać podczas określania warunków tych pozwoleń. Dostarczając niezbędnych informacji 

dotyczących najlepszych dostępnych technik, dokumenty te powinny być traktowane jako wartościowe 

narzędzia wpływania na środowisko. 

 

4. Źródła informacji 

 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zebranych z szeregu różnych źródeł, w tym w 

szczególności ekspertyz sporządzonych przez grupy utworzone w celu wspierania Komisji w jej pracach, a 

także dokonywania weryfikacji działań Komisji. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się 

do jego powstania. 

 

5. W jaki sposób należy rozumieć i stosować niniejszy dokument 

 
Informacje zawarte w tym dokumencie w zamierzeniu powinny posłużyć jako podstawa dla określenia 

BAT w konkretnych przypadkach. Podczas określania BAT oraz określania opartych na BAT warunków 
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pozwoleń, zawsze należy brać pod uwagę całościowy cel, którym jest osiągnięcie wysokiego poziomu 

ochrony całego środowiska naturalnego. 

Rozdziały 1 oraz 2 zawierają ogólne informacje dotyczące sektora przemysłowego, a także procesów 

przemysłowych wykorzystywanych w tym sektorze. 

 

Rozdział 3 dostarcza danych na temat aktualnych poziomów emisji i zużycia, odzwierciedlające sytuację 

istniejących instalacji w momencie sporządzania tego dokumentu. 

 

Rozdział 4 opisuje w bardziej szczegółowy sposób redukcję emisji i inne techniki, które uważane są za 

najistotniejsze z punktu widzenia określania BAT i warunków pozwoleń w oparciu o BAT. Informacje te 

zawierają dane o poziomach emisji i zużycia, które są możliwe do osiągnięcia przy użyciu tych technik, 

pewne informacje dotyczące kosztów i krzyżowych kwestii związanych z  daną techniką, a także zakres, w 

jakim ta technika może być stosowana do szeregu instalacji wymagających pozwoleń IPPC, na przykład 

nowych, istniejących, dużych lub małych instalacji. Techniki, które są zasadniczo postrzegane jako 

przestarzałe nie zostały uwzględnione w tym rozdziale. 

 

Rozdział 5 prezentuje techniki, a także poziomy emisji i zużycia, które zostały uznane za zgodne z BAT w 

ogólnym sensie. Zatem jako cel postawiono tu dostarczenie ogólnych wskazówek w odniesieniu do 

poziomów emisji i zużycia, które mogą być traktowane jako odpowiedni punkt odniesienia pomocny 

podczas określania warunków w opartych na BAT pozwoleniach lub podczas ustalania ogólnych reguł 

wiążących zgodnych z artykułem 9(8). Należy jednak podkreślić, że niniejszy dokument nie zawiera 

propozycji konkretnych wartości dla poziomów emisji. Określenie odpowiednich warunków pozwolenia 

będzie musiało łączyć się z uwzględnieniem lokalnych, specyficznych dla danego miejsca czynników, 

takich jak charakterystyki techniczne konkretnej instalacji, jej pozłożenie geograficzne, a także lokalne 

warunki środowiskowe. W przypadku istniejących instalacji, ekonomiczna i techniczna opłacalność ich 

modernizacji także musi zostać wzięta pod uwagę. Nawet szczególny cel, jakim jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony całego środowiska, będzie często zmuszało do podejmowania różnego 

rodzaju kompromisowych wyborów pomiędzy różnego rodzaju oddziaływaniami środowiskowymi, a na 

wybory te wpływ mogę mieć lokalne uwarunkowania. 

 

Mimo iż podjęto próbę rozwiązania niektórych spośród tych problemów, nie jest możliwe ich pełne 

omówienie w tym dokumencie. Techniki i poziomy, które powinny zostać uwzględnione i zaprezentowane 

w rozdziale (rozdziałach) poświęconym BAT nie muszą koniecznie być właściwe dla wszystkich typów 

instalacji. Z drugiej strony, obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska obejmujący 

także minimalizację długoterminowych lub trans-granicznych zanieczyszczeń, implikuje, że warunki 

zawarte w pozwoleniach nie mogą zostać określone wyłącznie w oparciu o warunki lokalne. Jest zatem 

niezwykle ważne, by informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni uwzględnione przez 

organy wydające te pozwolenia. 

 

Ponieważ najlepsze dostępne techniki zmieniają się wraz z upływem czasu, niniejszy dokument zostanie 

poddany przeglądowi i zmodyfikowany w odpowiedni sposób. Wszystkie uwagi i sugestie powinny być 

przesyłane do Europejskiego Biura IPPC w Instytucie Perspektywicznych Studiów Technologicznych 

(IPTS), na następujący adres: 

Edificio Expo, c/Inca Garcilaso, s/n, E-41092 Sewilla, Hiszpania 

Tel.: +34 95 4488 284 

Fax: +34 95 4488 426 

e-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu 

Internet: http://eippcb.jrc.es 
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6. Sprzężenie pomiędzy Dyrektywą IPPC a Dyrektywą w sprawie spalania odpadów 
 

Poniższa prezentacja zagadnień wiąże się ze sprzężeniem pomiędzy Dyrektywą 2000/76/WE z dnia 4 

grudnia 2000 w sprawie spalania odpadów (Dyrektywa WI) oraz Dyrektywą 96/61/WE z dnia 24 września 

1996 dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dyrektywa IPPC). 

 

Należy zauważyć, że ostateczna wykładnia prawa wspólnotowego należy do kompetencji Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, a zatem nie można wykluczyć, że Trybunał w swojej interpretacji może 

zwrócić uwagę na nowe zagadnienia. 

Dyrektywa WI zawiera, między innymi, następujące wyraźne odniesienie do Dyrektywy IPPC: 

 

W ustępie 13 Dyrektywy WI stwierdzono, że: „Zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji 
ustanowionymi w niniejszej dyrektywie powinna być uznana jako niezbędny, ale nie wystarczający warunek 

dla zgodności z wymaganiami dyrektywy 96/61/WE. Taka zgodność może obejmować bardziej 
rygorystyczne dopuszczalne wartości emisji dla zanieczyszczeń przewidzianych w niniejszej dyrektywie, 

dopuszczalne wartości emisji dla innych substancji i innych instalacji oraz inne właściwe warunki.” 

 

Ustęp ten wyjaśnia, że zgodnie z wartościami dla limitów emisji określonymi w Dyrektywie WI nie znosi 

obowiązku działania zgodnego ze wszystkimi przepisami Dyrektywy IPPC, w tym także pozwoleniami 

zawierającymi określenie limitów emisji lub równorzędne parametry i środki techniczne określone w 

zgodzie z artykułem 9(4) lub artykułem 9(8) tej ostatniej. Zgodnie z tym, co zostało zaprezentowane w 

standardowej przedmowie do dokumentu BREF, artykuł9(4) Dyrektywy IPPC stanowi wyraz swego 

rodzaju elastyczności, ale także zawiera definicję BAT. Jednakże, jeśli bardziej rygorystyczne warunki, w 

porównaniu do warunków określonych w Dyrektywie WI, zostaną ustanowione przez odpowiednie organy 

lub poprzez ogólne zasady posiadające moc wiążącą, a które zobowiązywać będą do spełnienia warunków 

określonych w Dyrektywie IPPC dla uzyskania określonego pozwolenia, to wówczas te bardziej 

rygorystyczne warunki będą miały zastosowanie.  
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ZAKRES 

 

1. Na zakres niniejszego dokumentu wpływ miał przede wszystkim zakres dostarczonych informacji oraz 

decyzji podjętych przez członków Technicznej Grupy Roboczej (TWG) w sprawie spalania odpadów, a 

także czas i dostępne zasoby. 

 

2. Załącznik 1 do Dyrektywy IPPC (96/61/WE) dostarcza dobrego punktu wyjścia dla zakresu niniejszego 

dokumentu referencyjnego w sprawie BAT i obejmuje następujące sekcje: 

 

 

5.1 Instalacje do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów niebezpiecznych określonych w wykazie 

określonym w art. 1 ust. 4 dyrektywy 91/689/EWG, określonych w załącznikach II A i II B (działanie R1, 
R5, R6, R8 i R9) do dyrektywy 75/442/EWG oraz w dyrektywie Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 

r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (2), o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. 

 

5.2 Instalacje do spalania odpadów komunalnych określone w dyrektywie Rady 89/369/EWG z dnia 8 

czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów 
komunalnych (3) oraz w dyrektywie Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych (4), o wydajności 

przekraczającej 3 tony na godzinę. 
 

TWG pracując nad tym dokumentem, na wczesnym etapie, podjęła decyzję, że niniejszy dokument nie 

powinien być ograniczony w kwestiach wielkości zawarte w tych sekcjach Dyrektywy IPPC ani przez 

definicje odpadów, odzysku oraz unieszkodliwiania w niej zawarte. W związku z tym, wybrany zakres tego 

dokumentu ma na celu odzwierciedlenie pragmatycznego spojrzenia na cały sektor spalarniczy, ze 

szczególnym, naciskiem na te instalacje i typy odpadów, które są najbardziej powszechne. Zakres 

Dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów także stanowił czynnik brany pod uwagę przez TWG 

podczas podejmowania decyzji o zakresie niniejszego dokumentu. 

 

3. Celem dokumentu jest dostarczenie informacji dotyczących instalacji przeznaczonych do spalania 

odpadów. Nie zawiera on opisu innych sytuacji, w których odpady są poddawane obróbce termicznej, np. 

procesów współspalania, takich jak piece cementowe i duże spalarnie – te sytuacje są (lub będą) ujęte w 

dokumencie BREF dotyczącym konkretnie tego typu przemysłu. Choć niektóre spośród technik 

omówionych tu, mogłyby być stosowane także w innych rodzajach przemysłu (tzn. takich, które nie 

zajmują się wyłącznie odpadami), w których dokonuje się spalania odpadów, lub ich części, niezależnie od 

tego ,czy techniki zidentyfikowane tu lub poziomy wydajności, które one powodują, są dla tych sektorów 

metodami BAT, nie stanowią one części zakresu tego opracowania.  

 

4. Chociaż spalanie stanowi główny temat niniejszego dokumentu, zostały w nim opisane trzy 

podstawowe techniki obróbki technicznej, jako że w ogólnym sensie mają one zastosowanie do niektórych 

najpowszechniejszych typów strumieni odpadów. Mianowicie są to: 

 spalanie; 

 piroliza; 

 gazyfikacja. 

 

Omówiono tu różne techniki spalania. Proces ten jest stosowany do obróbki wielu typów odpadów. Piroliza 

i gazyfikacja są rzadziej stosowane w odniesieniu do odpadów i zasadniczo wyłącznie do wybranych ich 

typów. 

 

Kombinacja spalania, pirolizy i gazyfikacji także zostały omówione. Każda z technik łączonych została 

opisana w kontekście zakresu jej stosowania do obróbki konkretnych typów odpadów (choć nie oznacza to, 

że podana została definicja znaczenia słowa odpady – por. także komentarz 5 poniżej). 
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5. Oprócz etapu obróbki termicznej niniejszy dokument zawiera także, w różnym stopniu, informacje 

dotyczące: 

 odbioru odpadów, ich transportu i magazynowania; 

 skutków wstępnej obróbki odpadów na wybór i działanie procesów spalania odpadów (w niektórych 

przypadkach obejmuje także opis stosowanych technik); 

 stosowanych technik obróbki spalin; 

 stosowanych technik obróbki pozostałości (dla podstawowych typów pozostałości); 

 stosowanych technik obróbki ścieków; 

 wybranych aspektów odzyskiwania energii, osiągniętej wydajności oraz wykorzystywanych technik 

(dane dotyczące urządzeń prądotwórczych, etc. nie zostały uwzględnione). 

 

6. Jeśli w niniejszym dokumencie znajduje się opis lub odniesienie do konkretnej instalacji, nie prowadzą 

one do żadnych prawnych konsekwencji. Nie oznacza to, że dana instalacja została w świetle prawa 

zaklasyfikowana jako spalarnia ani, że materiał poddawany w niej obróbce został zaklasyfikowany jako 

odpady. 

 

7. Podczas zbierania informacji nie zastosowano żadnego ograniczenia dotyczącego wielkości. Jednakże, 

zauważono, że, do tego momentu, dostarczono niewiele informacji na temat mniejszych procesów spalania. 

 

8. Niniejszy dokument nie zawiera omówienia decyzji dotyczących wyboru spalania jako metody obróbki 

odpadów. Nie zostały w nim zamieszczone również żadne porównania spalania z innymi metodami 

obróbki odpadów. 

 

9.   Został opracowany osobny dokument BREF dotyczący „Obróbki odpadów”. Ma on szeroki zakres i 

obejmuje wiele innych instalacji i technik, które są wykorzystywane podczas obróbki odpadów. 
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1 OGÓLNE INFORMACJE W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW 

 

1.1 Cel spalania i podstawy teoretyczne 

 

[1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

Spalanie jest wykorzystywane jako sposób obróbki bardzo wielu typów odpadów. Sam proces spalania 

stanowi najczęściej zaledwie część bardziej kompleksowego systemu obróbki odpadów, który w całości 

przewiduje całościowe rozległe zarządzanie odpadami, które produkowane są przez społeczeństwo. 

 

Sektor spalania przeszedł w ciągu ostatnich 10 – 15 lat bardzo szybkie zmiany technologiczne. Wiele z 

tych zmian zostało spowodowanych zmianami w prawodawstwie specyficznym dla tego przemysłu, co, w 

szczególności, doprowadziło do ograniczenia emisji do powietrza z indywidualnych instalacji. Sektor ten 

stale rozwija się i proponowane są nowe techniki, które ograniczają koszty, podczas gdy działania w 

zakresie ochrony środowiska utrzymywane są na tym samym, lub nawet wyższym, poziomie.  

 

Celem spalania odpadów jest taka ich obróbka, by ograniczyć ich objętość i stwarzane przez nie 

zagrożenia, przy jednoczesnym przechwyceniu (a tym samym nagromadzeniu) lub zniszczeniu potencjalnie 

niebezpiecznych substancji, które są, lub mogą być, uwalniane podczas spalania. Proces spalania 

umożliwia także odzyskiwanie energii, minerałów i/lub substancji chemicznych zawartych w odpadach. 

 

Zasadniczo, spalanie odpadów polega na utlenianiu materiałów palnych zgromadzonych w odpadach. 

Odpady składają się zwykle z bardzo zróżnicowanego materiału, zawierającego przede wszystkim 

substancje organiczne, minerały, metale i wodę.  Podczas spalania, wytwarzają się spaliny, które zawierają 

większość paliwa energetycznego w postaci ciepła. 

 

Organiczne substancje stanowiące paliwo w odpadach ulegną spaleniu, po osiągnięciu odpowiedniej 

temperatury zapłonu i po wejściu w kontakt z tlenem. Sam proces spalania ma miejsce w fazie gazowej, 

trwa ułamki sekund i jednocześnie uwalniając energię, przy odpowiedniej wartości kalorycznej odpadów i 

ilości dostarczanego tlenu, może doprowadzić do termicznej reakcji łańcuchowej i samonośnego spalania, 

co oznacza, że nie ma konieczności dodawania innych paliw. 

 

Do głównych etapów procesu spalania zalicza się: 

 

1. suszenie i odgazowanie – w tym etapie, zwykle przy temperaturze pomiędzy 100 a 300ºC, uwolniona 

zostaje lotna zawartość (np. węglowodory i woda). Procesy suszenia i odgazowywania nie wymagają 

zastosowania czynnika utleniającego i zależą wyłącznie od dostarczonego ciepła. 

 

2. piroliza i gazyfikacja – piroliza stanowi kolejny etap dekompozycji substancji organicznych przy braku 

czynnika utleniającego, w temperaturze mieszczącej się w przedziale między 250 a 700ºC. Gazyfikacja 

zawierających węgiel pozostałości jest reakcją, w którą wchodzą te pozostałości z parą wodną i CO2 w 

temperaturze zwykle między 500 a 1000ºC, ale może mieć miejsce nawet przy temperaturze sięgającej do 

1600ºC. Zatem, stałe organiczne materiały są przetwarzane na stan gazowy. Oprócz temperatury, woda, 

para oraz tlen wspierają tę reakcję. 

 

3. utlenianie – palne gazy wytworzone na wcześniejszym etapie zostają utlenione, w zależności od 

zastosowanej metody spalania, przy temperaturze gazów zwykle między 800 a 1450ºC. 

 

Te poszczególne etapy zwykle pokrywają się, co oznacza, że czasowe i przestrzenne oddzielenie ich od 

siebie podczas spalania odpadów jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. W istocie procesy te 

częściowo zachodzą równolegle i wzajemnie na siebie oddziałują. Niemniej jednak możliwe jest, dzięki 

wykorzystaniu wewnątrz-piecowych technik. wpłynięcie na te procesy, tak by dokonać redukcji emisji 

zanieczyszczeń. Możliwości te obejmują projekt pieca, napowietrzenie oraz sterowanie kontrolne. 
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W procesie w pełnego tlenowego spalania, głównymi składnikami spalin są: para wodna, azot, dwutlenek 

węgla oraz tlen. W zależności od składu spalanego materiału, a także od warunków spalania, zostają 

wytworzone lub pozostają mniejsze ilości CO, HCL, HBr, NOx SO2, VOCs, PCDD/F, PCBs oraz metali 

ciężkich (między innymi). W zależności od temperatury spalania podczas głównego etapu spalania, lotne 

metale ciężkie oraz składniki nieorganiczne (np. sole) całkowicie lub częściowo odparowują. Substancje te 

zostają przeniesione z odpadów zarówno do spalin, jak i lotnego popiołu w nich zawartego. Wytwarzają się 

także mineralne zawartości w popiele lotnym (pyły) oraz cięższe stałe popioły (popioły paleniskowe). 

Podczas spalania odpadów komunalnych, popioły paleniskowe stanową około 10% objętości i około 20 do 

30% masy wprowadzonych stałych odpadów. Ilość popiołu lotnego jest znacznie niższa, zwykle stanowi 

zaledwie kilka procent wsadu. Proporcje stałych pozostałości zmienia się znacząco w zależności od typu 

odpadów i szczegółowego przebiegu procesu.   

 

Aby zapewnić skuteczne utlenienie procesu spalania, konieczne jest odpowiednie dostarczenie tlenu. 

Liczba określająca stosunek powietrza dostarczonego podczas spalania „n” do koniecznego dla procesu 

spalania z punktu widzenia chemicznego powietrza (inaczej stechiometrycznego), wynosi zwykle między 

1,2 a 2,5, w zależności od tego, czy paliwo jest gazowe, stałe czy płynne, a także od rodzaju pieca. 

 

Etap spalanie stanowi zaledwie jeden z etapów w całej instalacji spalania. Spalarnie stanowią zwykle 

złożony zestaw elementów spalających, które łącznie umożliwiają kompleksową obróbkę odpadów. Każdy 

z tych elementów ma nieco inną zasadniczą funkcję, zgodnie z opisem podanym w zamieszczonej poniżej 

Tabeli 1.1: 

 

Cel Odpowiedzialność 

 zniszczenie substancji organicznych 

 odparowanie wody 

 odparowanie lotnych metali ciężkich i soli nieorganicznych 

 produkcja potencjalnie użytecznego żużla 

 zmniejszenie objętości pozostałości 

Spalanie 

 odzysk nadającej się do wykorzystania energii System odzyskiwania 

energii 

 usunięcie i koncentracja lotnych metali ciężkich i materii nieorganicznej 

w postaci stałych pozostałości, np. oczyszczania pozostałości spalin, 

obróbka osadów z oczyszczalni 

  ograniczenie emisji do wszystkich ośrodków 

Oczyszczanie spalin 

Tabela 1.1: Cele różnych składników procesu spalania odpadów 

Źródło: [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

1.2 Przegląd technik spalania w Europie 

 

Skala wykorzystania spalania jako techniki zarządzania odpadami jest zmienna w zależności od lokalizacji. 

Na przykład, w państwach członkowskich UE stopień wykorzystania spalania do obróbki odpadów waha 

się od 0 do 62%. 

 

[9, VDI, 2002] W państwach członkowskich UE-15 rocznie około 200 milionów ton odpadów zostaje 

uznane za odpowiednie dla procesu obróbki termicznej. Jednakże, łączna wydajność działających spalarni 

odpadów wynosi około 50 milionów ton.  

 

Zamieszczona poniżej Tabela 1.2 zawiera przybliżone dane dotyczące obróbki odpadów w każdym z 

państw członkowskich z podziałem na odpady komunalne, niebezpieczne oraz osady ściekowe. Odpady 

składowane zostały uwzględnione ze względu na fakt, że znaczna część tych odpadów może w przyszłości 

podlegać innym metodom obróbki, w tym także spalaniu. 

 

Uwaga: jako że definicje typów odpadów różnią się w zależności od państwa, niektóre wartości mogą nie 

dać się bezpośrednio porównać. 
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Państwo 

Stałe odpady komunalne (MSW) Odpady niebezpieczne (HW) Osady ściekowe (SS) 
Łączna 

oszacowana 
produkcja MSW 

(wyrażona w 

106 ton) 

 
Rok, z którego 

pochodzi źródło 
danych 

% odpadów 

składowanych 
(lub ich ilość 

wyrażona w 106 

ton)  

% odpadów 

podlegających 
spaleniu (lub ich 

ilość wyrażona 

w 106 ton) 

Łączna 

oszacowana 
produkcja HW 

(wyrażona w 

106 ton) 

 
Rok, z którego 

pochodzi źródło 
danych 

% odpadów 

składowanych 
(lub ich ilość 

wyrażona w 106 

ton)  

% odpadów 

podlegających 
spaleniu (lub ich 

ilość wyrażona 

w 106 ton) 

Łączna 

oszacowana 
produkcja SS 

(wyrażona w 

106 ton suchej 
masy) 

 
Rok, z którego 

pochodzi źródło 
danych 

Austria 1,32 1999 51 35 0,97 1999 brak danych 0,11 0,39 1999 

Belgia 4,85 1997 42 35 2,03 1997 0,79 0,14 0,85 1997 

Dania 2,77 1996 15 56 0,27 1996 0,09 0,1 0,15 1997 

Finlandia 0,98 1997 77 2 0,57 1997 0,28 0,1 0,14 1997 

Francja 48,5 2000 55 26 brak danych 1997 

2000 

brak danych 0,77  

(uwaga 5) 

0,85 1997 

Niemcy 45 2000 30 29 9,17 2000 2,7 0,85 2,48 1998 

Grecja 3,20 1993 93 0 brak danych 1993 brak danych brak danych brak danych brak danych 

Irlandia 1,80 1998 100 0 0,23 1995 0,03 0,03 0,39 1997 

Włochy 25,40 1995 85 8 brak danych 1995 brak danych brak danych brak danych brak danych 

Luksemburg 0,30 1995 24 48 0,14 1995 brak danych brak danych brak danych brak danych 

Portugalia 4,6 2002 71 20 0,25 2001 brak danych brak danych 0,24 2000 

Hiszpania 17 1997 85 10 2 1997 brak danych 0,03 brak danych brak danych 

Szwecja 3,80 1999 

(uwaga 1) 

24 

(0,92) 

38 

(1,44) 

0,27 1999 brak danych 0,1  1997 

Holandia 10,2 2002 11 76 2,7 2002 0,6 0,28 0,69 1999 

Wielka 

Brytania 

27,20 1999 85 7 2,37 1996 0,86 0,24 1,2 1999 

(uwaga 3) 

UE-15 

łącznie 

(uwaga 6) 

 

196,92 

    

21,92 

  

5,35 

 

2,72 

 

7,58 

 

Uwagi: 
1 Szwedzki system zarządzania odpadami 2000 (RVF) 

2 

3 Raport ENDS 312, styczeń 2001 (dane obejmują współspalanie – 50%/50%) 

4 Saldo bliskie 100% dla technik obróbki ma związek, np. z odzyskiwaniem i recyklingiem 

5 Odpady niebezpieczne w zewnętrznych jednostkach zajmujących się nimi 

6 Podane wartości łączne stanowią zwykłą sumę danych podanych wcześniej, a zatem pochodzących z różnych lat. Odsetek składowania, etc. nie zostały uśrednione, 

gdyż dane mają niewielkie znaczenie w przypadku braku danych o faktycznej masie  

Tabela 1.2: Ilości odpadów komunalnych (MSW), odpadów niebezpiecznych (HW) oraz osadów ściekowych (SS) w państwach członkowskich UE-15, i ich obróbka 

[1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Tabela 1.3 pokazuje ilość niektórych typów wytwarzanych odpadów oraz liczbę spalarni odpadów w 

innych państwach europejskich: 

 

Państwo 

Rok, z 

którego 

pochodzą 

dane 

Odpady 

komunalne 
wyrażone w 

106 ton 

Łączna 

liczba 

spalarni 

MSW 

Spalarnie 

o 

wydajności 

> 3t/h 

Odpady 

niebezpieczne 
wyrażone w 106 

ton 

Łączna 

liczba 

spalarni 

HW 

Spalarnie 

o 

wydajności 

> 10t/h 

Bułgaria 1998 3,199 0 0 0,548 0 0 

Republika 

Czeska 

1999 4,199 3 3 3,011 72 14 

Estonia 1999 0,568 0 0 0,06 1 0 

Węgry 1998 5 1 1 3,915 7 brak 

danych 

Łotwa 1998 0,597 0 0 0,0411 0 0 

Litwa 1999 1,211 0 0 0,2449 0 0 

Polska 1999 12,317 4 1 1,34 13 4 

Rumunia 1999 7,631 0 0 2,323 3 3 

Słowacja 1999 3,721 2 2 1,7376 brak 

danych 

1 

Słowenia 1995 1,024 0 0 0,025 0 0 

Łącznie  39,468 10 7 13,2456 96 22 

Uwaga: Wartości łączne stanowią proste podsumowanie kolumn, stąd obejmują dane z różnych lat 

Tabela 1.3: Ilości rocznie wytwarzanych odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz liczba spalarni w 

niektórych państwach kandydujących 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Tabela 1.4 przedstawia liczbę i łączną wydajność istniejących spalarni (bez uwzględnienia planowanych 

inwestycji) dla różnych typów odpadów: 

 

 

Państwo 

Łączna 

liczba 

spalarni 

MSW 

 

Wydajność 

Mt/rok 

Łączna 

liczba 

spalarni 

HW 

 

Wydajność 

Mt/rok 

Łączna 

liczba 

spalarni 

osadów 

ściekowych 

Wydajność 

Mt/rok 

(sucha 

masa) 

Austria 5 0,5 2 0,1 1  

Belgia 17 2,4 3 0,3 1 0,02 

Dania 32 2,7 3 0,1 5 0,3 

Finlandia 1 0,07 1 0,1   

Francja 210
1
 11,748 20

3
 1,0   

Niemcy 59 13,4 31
2 

1,23 23 0,63 

Grecja 0  0    

Irlandia 0  11    

Włochy 32 1,71 6 0,1   

Luksemburg 1 0,15 0    

Portugalia 3 1,2 0    

Hiszpania 9 1,13 1 0,03   

Szwecja 30 2,5 1 0,1   

Holandia 11 5,3 1 0,1 2 0,19 

Wielka 

Brytania 

17 2,97 3 0,12 11 0,42 

Norwegia 11 0,65     

Szwajcaria 29 3,29 11 2 14 0,1 

Łącznie 467 49,7 93 5,28 57 1,66 

1 W dniu 6 stycznia 2003 r. działały 123 spalarnie MSW o łącznej wydajności 2000t/h 

2 Dane obejmują instalacje wykorzystywane w przemyśle chemicznym 

3 Wyłącznie specjalnie przeznaczone do tego celu obiekty komercyjne (nie obejmuje wewnętrznych instalacji)  

Tabela 1.4: Geograficzne rozmieszczenie spalarni odpadów komunalnych, niebezpiecznych oraz osadów 

ściekowych 

[1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Rysunek 1.1 przedstawia zróżnicowanie w wydajności spalarni odpadów komunalnych per capita: 

 
Rysunek 1.1: Wydajność spalarni odpadów komunalnych per capita 

* dane niekompletne [42, ISWA, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

1.3 Wielkość zakładów 

 

Wielkość instalacji jest bardzo zróżnicowana w całej Europie. Zróżnicowanie to można dostrzec zarówno 

w obrębie, jak i pomiędzy różnymi technikami. Największe w Europie spalarnie MSW mają wydajność 

przekraczającą 1 milion ton odpadów rocznie. Zamieszczona poniżej tabela 1.5 ukazuje zróżnicowania 

średniej wydajności spalarni w poszczególnych państwach: 

 
 

Państwo 
Średnia wydajność spalarni MSW (k 

tony/rok) 

Austria 178 

Belgia 141 

Dania 114 

Francja 132 

Niemcy 257 

Włochy 91 

Holandia 488 

Portugalia 390 

Hiszpania 166 

Szwecja 136 

Wielka Brytania 246 

Norwegia 60 

Szwajcaria 110 

ŚREDNIA 193 

Tabela 1.5: Średnia wydajność spalarni MSW w poszczególnych państwach 

 [11, Assure, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Zamieszczona poniżej tabela 1.6 pokazuje typowe zakres stosowania kilku podstawowych technologii 

spalania: 

 

Technologia Typowy zakres stosowania (tony/dzień) 

Ruchome ruszty (spalanie masy) 120 – 720 

Złoże fluidalne 36 – 200 

Piec obrotowy 10 – 350 

Modular (ograniczenie powietrza) 1 – 75 

Piroliza 10 – 100 

Gazyfikacja 250 – 500 

Uwaga: wartości dla typowego zakresu stosowania – każda z technik ma 

zastosowanie także poza tym zakresem 

Tabela 1.6: Typowe zakresy wydajności cieplnej technologii obróbki termalnej 

 [10, Juniper, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

1.4 Przegląd prawodawstwa 

 

Sektor spalania odpadów stał się na wiele lat przedmiotem rozległych regulacji prawnych zarówno na 

poziomie regionalnym, krajowym, jak i europejskim.  

 

Oprócz wymagań Dyrektywy IPPC, sektor spalania (oraz sektory powiązane) podlega wymogom 

określonym w szczególnych przepisach. Obecnie w stosunku do spalarni odpadów zastosowanie mają 

następujące dyrektywy UE: 

 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania 

odpadów komunalnych; 

 89/429/EWG w sprawie zmniejszania zanieczyszczania powietrza przez istniejące zakłady spalania 

odpadów komunalnych; 

 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (w tym także współslapalania); 

 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów (w tym także współslapalania); 

 Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 

r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
 

Należy zauważyć, że Dyrektywa 2000/76/WE stopniowo uchyla trzy pierwsze wymienione dyrektywy. 

Dyrektywa ta określa minimalne wymagania w zakresie dopuszczalnych emisji, monitoringu oraz 

określonych warunków działania. Zakres dyrektywy 2000/76/WE jest szeroki (niektóre wyjątki zostały 

wymienione w artykule 2) i nie określa ona dolnej granicy wydajności. 

 

Dyrektywa 2000/76/WE nakłada obowiązek, by określone w niej standardy zostały przyjęte przez: 

 nowe zakłady spalania odpadów, od 28 grudnia 2002 r. 

 istniejące zakłady spalania odpadów, najpóźniej do 28 grudnia 2005 r. 

 

W tym czasie, istniejące spalarnie muszą działać zgodnie z przepisami dyrektyw 89/369/EWG, 

89/429/EWG oraz 94/67/WE [2, infomil, 2002]. 

 

1.5 Skład odpadów oraz planowanie procesu 

 

Precyzyjne planowanie procesów spalania odpadów będzie zmieniać się w zależności od typu odpadów, 

które podlegają obróbce. Następujące parametry i ich zmienność stanowią główne wyznaczniki: 

 chemiczny skład odpadów; 

 fizyczne właściwości odpadów, np. wielkość cząstek; 

 termiczne charakterystyki odpadów, np. wartość opałowa, wilgotność, etc. 
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Procesy zaprojektowane w wąskim zakresie szczególnego rodzaju wsadu mogą zwykle zostać 

zoptymalizowane w większym stopniu, niż te przewidujące dostarczanie odpadów o większym 

zróżnicowaniu. To zaś umożliwia wprowadzenie udoskonaleń stabilności procesu i zakresu ochrony 

środowiska, a także może doprowadzić do uproszczenia dalszych działań, takich jak oczyszczanie spalin. 

Ponieważ oczyszczanie spalin stanowi często znaczący element kosztów związanych z procesem spalania 

(mianowicie około 15 – 35% łącznej wartości inwestycji), może to doprowadzić do ogólnej redukcji 

kosztów związanych z funkcjonowaniem spalarni. Zewnętrzne koszty wstępnej obróbki (tzn. koszty 

zasadniczo generowane poza zakresem oceny pozwolenia IPPC), lub selektywnej zbiórki określonego typu 

odpadów mogą jednak znacząco zwiększyć całkowite koszty zarządzania odpadami, a także emisję z 

całego systemu zarządzania odpadami. Często, decyzje dotyczące szerszego zarządzania odpadami (czyli 

całkowitego wytwarzania odpadów, zbiórki, transportu, obróbki oraz ich usuwania, etc.) uwzględniają 

bardzo wiele czynników. Wybór procesu spalania może stanowić element tego szerszego procesu.  

 

Zbiórka odpadów oraz wykorzystane systemy ich wstępnej obróbki mogą mieć ogromny wpływ na typ i 

charakter odpadów, które ostatecznie zostaną przekazane do spalarni (np. mieszane odpady komunalne lub 

RDF), a zatem także na typ spalarni, która najlepiej odpowiadać będzie danemu typowi odpadów. 

Zapewnienie selektywnej zbiórki pewnych typów elementów odpadów domowych może mieć znaczący 

wpływ na średni skład odpadów otrzymywanych w spalarniach MSW. Na przykład, osobna zbiórka 

niektórych rodzajów baterii oraz amalgamatu dentystycznego może w znacznym stopniu ograniczyć 

obecność rtęci w zakładach spalania [64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

Koszty procesu wykorzystywanego do zarządzania pozostałościami powstającymi w spalarni, a także do 

dystrybucji i użycia odzyskanej energii także odgrywają znaczącą rolę podczas wyboru procesu. 

 

W wielu przypadkach, spalarnie odpadów mogą mieć tylko ograniczoną kontrolę nad dokładną zawartością 

odpadów przez nie otrzymywanych. To zaś powoduje potrzebę, by niektóre spośród instalacji zostały 

zaprojektowane w sposób, który zapewniałby wystarczającą elastyczność umożliwiającą poradzenie sobie z 

różnorodnymi typami odpadów, jakie mogą one otrzymać. Odnosi się to zarówno do etapu spalania, jak i 

późniejszych etapów oczyszczania spalin. 

 

Podstawowe typy odpadów, do których obróbki stosuje się spalanie to: 

 odpady komunalne (odpady resztkowe – nie poddane wstępnej obróbce); 

 wstępnie obrobione odpady komunalne (np. wybrane frakcje lub RDF); 

 inne niż niebezpieczne odpady przemysłowe oraz opakowania; 

 odpady niebezpieczne; 

 osady ściekowe; 

 odpady medyczne. 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] Wiele zakładów spalania odpadów przyjmuje klika spośród tych typów odpadów. 

Odpady dzieli się zwykle na kilka równych sposobów: 

 ze względu na pochodzenie, np. domowe, komercyjne, przemysłowe, etc. 

 ze względu na charakter, np. podlegające zagniwanie, niebezpieczne, etc. 

 ze względu na metodę wykorzystaną w procesie zarządzania nimi, np. zbiórka selektywna, 

odzyskiwanie materiałów, etc. 

 

Te klasy, choć różne, zachodzą na siebie. Na przykład, odpady o różnym pochodzeniu mogą zawierać 

gnijące lub niebezpieczne elementy. 

 

Zamieszczona poniżej tabela 1.7 prezentuje dane dotyczące składu odpadów powstających na terenie 

Niemiec. Pojęcie odpady niebezpieczne odnosi się do tych typów odpadów, które zostały sklasyfikowane 

jako niebezpieczne na mocy Dyrektywy 91/689/WE. Osady ściekowe obejmują obróbkę ścieków 

komunalnych i przemysłowych:  
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Czynnik Odpady komunalne Odpady niebezpieczne Osady ściekowe 

Wartość opałowa (górna) 

(MJ/kg) 

7 – 15 1 – 42 2 – 14 

Woda (%) 15 – 40 0 – 100 3 – 97 

Popiół 20 – 35 0 – 100 1 – 60 

Węgiel (% d.s.) 18 – 40 5 – 99 30 – 35 

Wodór (% d.s.) 1 – 5 1 – 20 2 – 5 

Azot (% d.s.) 0,2 – 1,5 0 – 15 1 – 4 

Tlen (% d.s.) 15 – 22 brak danych 10 – 25 

Siarka (% d.s.) 0,1 – 0,5 brak danych 0,2 – 1,5 

Fluor (% d.s.) 0,01 – 0,035 0 – 50  0,1 – 1  

Chlor (% d.s.) 0,1 – 1 0 – 80  0,05 – 4 

Brom (% d.s.) brak danych 0 – 80  brak danych 

Iod (% d.s.)  0 – 50  brak danych 

Ołów (mg/kg d.s.) 100 – 2000 0 – 200 000 4 – 1000 

Kadm (mg/kg d.s.) 1 – 15  0 – 10 000 0,1 – 50  

Miedź (mg/kg d.s.) 200 – 700  brak danych 10 – 1800  

Cynk (mg/kg d.s.) 400 – 1400  brak danych 10 – 5700  

Rtęć (mg/kg d.s.) 1 – 5  0 – 40 000 0,05 – 10 

Tal (mg/kg d.s.) < 0,1 brak danych 0,1 – 5  

Mangan (mg/kg d.s.) 250 brak danych 300 – 1800  

Wanad (mg/kg d.s.) 4 – 11   brak danych 10 – 150  

Nikiel (mg/kg d.s.) 30 – 50  brak danych 3 – 500  

Kobalt (mg/kg d.s.) 3 – 10  brak danych 8 – 35  

Arsen (mg/kg d.s.) 2 – 5  brak danych 1 – 35  

Chrom (mg/kg d.s.) 40 – 200  brak danych 1 – 800  

Selen (mg/kg d.s.) 0,21 – 15 brak danych 0,1 – 8  

PCB (mg/kg d.s.) 0,2 – 0,4  do 60% 0,01 – 0,13  

PCDD/PCDF (ng I-TE/kg) 50 – 250  10 – 10 000 8,5 – 73  

Uwaga: 

% d.s. oznacza odsetek suchej masy 

wartość opałowa osadów ściekowych w stosunku do samych ścieków wynosi > 97% d.s. 

Sub-frakcja odpadów niebezpiecznych może wykazywać się pewną zmiennością poza tymi zakresami 

Tabela 1.7: Typowy skład odpadów w Niemczech 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Zakres projektów instalacji jest niemal równie szeroki, co składu odpadów.  

 

Nowe zakłady mają tę przewagę, że konkretne rozwiązania technologiczne mogą zostać zaprojektowane 

specjalnie, by sprostać szczególnemu charakterowi odpadów, które mają podlegać obróbce na terenie danej 

spalarni. Korzystają one także z lat doświadczeń tego sektora oraz wiedzy płynącej z praktycznego 

wykorzystywania technik, a zatem mogą stworzyć własne wysokie standardy ochrony środowiska, przy 

jednoczesnym ograniczeniu kosztów. 

 

Istniejące zakłady mają znacznie mniejszą elastyczność podczas dokonywania wyboru pomiędzy 

możliwościami modernizacji. Ich projekt może być efektem 10 a nawet 20-letniego rozwoju. W Europie 

był on często motywowany obowiązkiem ograniczenia emisji do powietrza. Kolejne etapy procesu rozwoju 

będą zatem w dużym stopniu (o ile nie całkowicie) zależeć od projektu. Zaobserwować można w tym 

sektorze wiele specyficznych dla danego miejsca rozwiązań. Wiele z tych obiektów będzie musiało 

prawdopodobnie zostać skonstruowanych w inny sposób, a nawet kompletnie przebudowane. [6, EGTEI, 

2002] 

1.6 Podstawowe zagadnienia środowiskowe 

Odpady i zarządzanie nimi same w sobie stanowią znaczące dla środowiska zagadnienie. Termiczna 
obróbka odpadów może zatem być postrzegana jako odpowiedź na zagrożenia środowiskowe stwarzane 

przez źle zarządzane lub niezarządzane strumienie odpadów. 
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Celem obróbki cieplnej (por. także sekcja 1.1) jest zapewnienie całościowej redukcji oddziaływania na 

środowisko, które inaczej mogłoby być powodowane przez odpady. Jednak, w trakcie działania instalacji 

spalających, mają miejsce zarówno emisje, jak i zużycie, na których występowanie lub skalę wpływ ma 

projekt spalarni oraz jej eksploatacja. Niniejsza sekcja zatem, w skrócie, podsumowuje główne kwestie 

środowiskowe związane bezpośrednio z instalacjami spalającymi (np. nie obejmuje szerszych oddziaływań 

lub korzyści płynących ze spalania). Zasadniczo, te bezpośrednie oddziaływania dzielą się na następujące 

główne kategorie: 

 

 całkowita emisja z procesu do powietrza i wody (w tym również odór); 

 całkowita produkcja pozostałości z procesu; 

 hałas i wibracje związane z procesem; 

 zużycie i produkcja energii; 

 zużycie surowców (odczynników); 

 emisja niezorganizowana – głównie z magazynowania odpadów; 

 redukcja ryzyka związanego z magazynowaniem/transportem/przetwarzaniem odpadów 

niebezpiecznych.  

 

Inne wpływy znajdujące się poza zakresem niniejszego dokumentu (ale które mogą w znaczącym stopniu 

wpłynąć na ogólne oddziaływanie na środowisko całego projektu) wynikają z następujących działań: 

 

 transport dostarczanych odpadów i wywożonych pozostałości; 

 szeroki zakres obróbki wstępnej (np. przygotowanie paliw pozyskanych z odpadów oraz obróbka 

związanych z nimi ścieków). 

 

1.6.1 Proces emisji do powietrza i wody 

 

Emisje do powietrza od dawna znajdują się w centrum uwagi zakładów spalających odpady. Znaczący 

postęp technologiczny, szczególnie w zakresie oczyszczania spalin, doprowadził do znacznej redukcji 

emisji do powietrza. 

 

Jednakże, kontrola emisji do powietrza pozostaje nadal w tym sektorze istotnym problemem. Ponieważ 

cały proces spalania zwykle odbywa się pod ujemnym ciśnieniem (ze względu na  powszechne włączanie 

wentylatorów wyciągowych), rutynowe emisje do powietrza zwykle odbywają się wyłącznie na poziomie 

komina. [2, infomil, 2002] 

 

Podsumowanie głównych typów emisji do powietrza z komina (opisane bardziej szczegółowo w sekcji 

3.2.1) zostało zaprezentowane poniżej: 

 cząstki stałe - cząstki stałe – zróżnicowana wielkość cząstek 

 kwasy i inne gazy - w tym, między innymi: HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOx, NH3 

 metale ciężkie - w tym, między innymi: Hg, Cd, Tl, As, Ni, Pb 

 związki węgla (non-GHG) - w tym, między innymi: CO, węglowodory (VOC), PCDD/F, PCB 

 

Wśród innych uwalnianych do powietrza czynników, gdy nie ma możliwości ich ograniczenia, znajdują 

się: 

 odory - podczas transportu i magazynowania niepoddanych obróbce odpadów 

 gazy cieplarniane (GHG) - podczas  rozkładu magazynowanych odpadów, np. metan, CO2 

 pyły - ze stref obróbki suchych odczynników oraz ze stref magazynowania 

odpadów 

Zasadnicze potencjalne źródła emisji do wody (zależne od procesu) to: 

 ścieki z urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie powietrza np. sole, metale ciężkie 

 końcowy proces zrzucania ścieków z oczyszczalni  np. sole, metale ciężkie 

 woda z kotłowni – wycieki podczas przedmuchiwania kotła np. sole 

 woda chłodząca – z zasilanych płynami systemów chłodzących np. sole, biocydy 

 drenaż dróg i innych nawierzchni np. wycieki rozcieńczonych 
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odpadów 

 obszary magazynowania, transportowania i przekazywania 

dostarczanych odpadów 

np. rozcieńczone dostarczane 

odpady 

 obszary magazynowania surowców np. środki chemiczne do 

uzdatniania 

 obszary transportu, obróbki i magazynowania pozostałości np. sole, metale ciężkie, związki 

organiczne 

 

Odpady wytwarzane w tych zakładach mogą zawierać wiele substancji stanowiących potencjalne 

zanieczyszczenia, w zależności od źródła, z którego pochodzą. Rzeczywiste emisje będą w dużym stopniu 

zależeć od procesu obróbki oraz zastosowanego systemu kontroli. 

 

1.6.2 Wytwarzanie pozostałości z instalacji 

 

Rodzaj i ilość wytwarzanych pozostałości są kluczowe dla tego sektora. Jest to spowodowane tym, że 

zapewniają one zarówno: (1) pomiar kompletności procesu spalania oraz (2) ogólnie stanowi źródło 

największej ilości odpadów powstających na terenie instalacji. 

 

[64, Uwagi TWG, 2003], [1, UBA, 2001] Chociaż ilość i rodzaj powstających pozostałości różnią się 

znacznie w zależności od projektu instalacji, jej funkcjonowania i dostarczanych odpadów, zasadniczo, 

podczas procesu spalania, wytwarzane są następujące podstawowe łańcuchy odpadów: 

 

 popiół i/lub żużel; 

 popiół w kotle; 

 przefiltrowany pył; 

 inne pozostałości z procesu oczyszczania spalin (np. chlorki wapnia lub sodu); 

 osady z oczyszczalni ścieków. 

 

W niektórych przypadkach, wymienione wyżej strumienie odpadów są segregowane, w innych są one 

mieszane w ramach lub poza procesem. 

 

Niektóre pozostałości obróbki termicznej (przede wszystkim zeszklony żużel powstający w procesach 

wykorzystujących bardzo wysoką temperaturę) mogą być następnie wykorzystywane bezpośrednio bez 

dalszej obróbki. Substancje, które mogą zostać otrzymane po obróbce popiołów paleniskowych, to:   

 

 materiały konstrukcyjne; 

 metale żelazne; 

 metale nieżelazne. 

 

Ponadto, niektóre zakłady stosujące proces mokrego FGC oraz dodatkowe specjalne wyposażenie, mogą 

odzyskiwać: 

 

 siarczan wapnia (gips); 

 kwas chlorowodorowy; 

 węglan sodu; 

 chlorek sodu. 

 

Spośród tych produktów, w zależności od typu odpadów, to popioły paleniskowe wytwarzane są 

zasadniczo w największych ilościach. W wielu lokalizacjach, często również w związku z lokalnymi 

przepisami i praktyką, popioły paleniskowe traktowane podczas recyklingu jako kruszywo na wymianę. 
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Rysunek 1.2: Popioły paleniskowe poddane recyklingowi oraz składowane ze spalarni MSW w 1999 r. 
*dane niekompletne [42, ISWA, 2002] 

 

Pozostałości wyprodukowane podczas oczyszczania spalin są istotnym źródłem produkcji odpadów. Ich 

ilość i rodzaj może zmieniać się, przede wszystkim w zależności od typów odpadów podlegających 

spalaniu oraz zastosowanej technologii. 

 

1.6.3 Hałas i wibracje 

 

[2, infomil, 2002] Poziom hałasu emitowanego przez spalarnie odpadów jest porównywalny z innymi 

zakładami przemysłu ciężkiego, a także z elektrowniami. Powszechną praktyką w przypadku nowych 

spalarni odpadów komunalnych jest obecnie ich sytuowanie w całkowicie zamkniętych budynkach, w 

możliwie najbardziej oddalonych miejscach. Zwykle wymagają one wykonywania operacji takich jak 

rozładunek odpadów, mechaniczna obróbka wstępna, obróbka spalin, a także obróbka pozostałości. 

Zazwyczaj jedynie część systemu oczyszczania spalin (rury, rurki, SCR, wymienniki ciepła, etc.), 

urządzenie chłodzące oraz strefy długoterminowego magazynowania popiołów paleniskowych znajdują się 

bezpośrednio na otwartym powietrzu. 

 

Najważniejszymi źródłami hałasu na zewnątrz są: 

 

 pojazdy wykorzystywane do transportu odpadów, substancji chemicznych oraz pozostałości; 

 mechaniczna obróbka wstępna odpadów, np. rozdrabnianie, prasowanie, etc.; 

 wentylatory, odciągające spaliny z procesu spalania i stanowiące źródło hałasu na wylocie komina; 

 hałas związany z systemem chłodzącym (chłodzenie wyparne, szczególnie chłodzenie powietrzem); 

 hałas turbin generacyjnych (wysoki poziom hałasu, stąd zwykle umieszczane są w specjalnych 

dźwiękoszczelnych pomieszczeniach); 

 awaryjne ciśnieniowe przedmuchiwanie kotłów (wymaga bezpośredniego uwolnienia do atmosfery ze 

względu na bezpieczeństwo kotłów); 

 kompresory sprężające powietrze; 

 hałas związany z transportem i obróbką popiołów paleniskowych (jeśli znajdują się na terenie tego 

samego zakładu).  

 

Systemy SCR oraz kanały spalinowe powodują niewielki hałas i często znajdują się na zewnątrz 
budynków. Inne elementy instalacji nie mają zwykle znaczenia z punktu widzenia emisji hałasu, ale mogą 

zwiększać ogólne natężenie dźwięku wytwarzanego na terenie obiektu. 
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1.6.4 Produkcja i zużycie energii 

 

Spalanie odpadów jest procesem, który zarówno zużywa, jak i wytwarza energię. W większości 

przypadków, wartość energetyczna odpadów jest wyższa, niż zapotrzebowanie procesu na energię. To 

może mieć wpływ na eksport energii netto. Tak jest zazwyczaj w przypadku komunalnych spalarni 

odpadów. 

 

Biorąc pod uwagę, że łączna ilość wytworzonych odpadów, a także jej wieloletnia tendencja wzrostowa, 

spalanie może być traktowane jako potencjalnie duże źródło energii. W niektórych państwach 

członkowskich źródło to jest już eksploatowane. Szczególnie ma to miejsce tam, gdzie wykorzystywane 

jest CHP. Kwestie energetyczne zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszego 

dokumentu por. sekcje 3.5 oraz 4.3). 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zamieszczony poniżej rysunek 1.3 prezentuje produkcję ciepła i elektryczności w zakładach spalania 

odpadów komunalnych dla poszczególnych państw w 1999 r.: 

 

 
Rysunek 1.3: Produkcja energii w spalarniach odpadów komunalnych w Europie (1999) 
* dane niekompletne [42, ISWA, 2002] 
 

Większość odpadów zawiera biomasę (w różnej ilości). W takich przypadkach, energia pozyskana z frakcji 

biomasy może stanowić substytut paliw kopalnych, a zatem odzyskiwanie z tej frakcji energii może 

przyczyniać się do zmniejszenia całkowitej emisji dwutlenku węgla związanej z procesem produkcji 

energii. W niektórych państwach, dotacje są przekazywane na ten cel, a także ulgi podatkowe. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Nakłady energii w procesie spalania mogą obejmować: 

 odpady; 

 paliwa wspierające (np. olej napędowy, gaz); 

- przy rozpoczynaniu i wygaszaniu; 

- do podtrzymywania wymaganej temperatury przy mniejszych stratach CV; 

- do ogrzania spalin przed ich oczyszczeniem lub uwolnieniem; 

 importowana energia elektryczna: 
- w fazie inicjacji oraz wygaszania, gdy wszystkie linie zostają zatrzymane, a także dla zakładów nie 

posiadających generatorów energii. 

Produkcja energii - 1999 
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(Uwaga: niektóre z wyżej wymienionych nakładów energetycznych przyczyniają się, gdy wykorzystywane 

są kotły, do produkcji pary/ciepła, a tym samym w trakcie tego procesu częściowo odzyskiwana jest 

energia) 

Wytwarzanie energii, zużycie własne i eksport mogą obejmować: 

 elektryczność; 

 ciepło (w postaci pary lub gorącej wody); 

 gaz syntezowany (dla zakładów pirolizy i gazyfikacji, które nie spalają gazu syntezowanego na 

miejscu). 

 

Efektywne odzyskiwanie zawartości energetycznej odpadów może być traktowane zasadniczo jako 

kluczowe zagadnienia dla tego przemysłu. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

1.6.5 Zużycie surowców i energii przez instalację 

 

Zakłady spalania odpadów (w zależności od procesu) mogą zużywać: 

 elektryczność, dla pracy instalacji, w których odbywa się proces; 

 ciepło, w przypadku szczególnych wymagań procesu; 

 paliwa, paliwa wspierające (np. gaz, oleje lekkie, węgiel, koksik); 

 woda, do obróbki spalin, chłodzenia i działania kotłów; 

 odczynniki do obróbki spalin, np. soda kaustyczna, wapno, wodorowęglan sodu, siarczan sodu, 

nadtlenek wodoru, węgiel aktywny, amoniak i mocznik; 

 odczynniki do uzdatniania wody, np. kwasy, zasady, tri-mercaptotriazyna, siarczan sodu, etc.; 

 sprężone powietrze, do kompresorów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

1.7 Informacje ekonomiczne 

 

[43, Eunomia, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 
Ekonomiczne aspekty spalania różnią się znacząco w zależności od regionu i państwa, nie tylko ze względu 

na aspekty techniczne, ale także w zależności od stosowanych polityk dotyczących odpadów. Opracowane 

przez TWG studium tych aspektów [43, Eunomia, 2001] dostarcza informacji na temat sytuacji w 

poszczególnych państwach członkowskich – część z tych informacji została umieszczona w 

załączniku do niniejszego dokumentu. 

 

Na koszty spalania wpływ mają zwykle następujące czynniki: 

 koszty nabycia gruntów; 

 skala (mogą zachodzić znaczne niedogodności dla zakładów działających na niewielką skalę); 

 wydajność utylizacji; 

 wymagania dla obróbki spalin/ścieków, np. wartości nałożonych limitów emisji mogą prowadzić do 

wyboru określonej technologii, która w niektórych okolicznościach stanowi dodatkowy koszt kapitałowy i 

operacyjny; 

 obróbka i unieszkodliwianie/odzyskiwanie pozostałości popiołu, np. popioły paleniskowe mogą być 

wykorzystywane do celów budowlanych, co zmniejsza koszty składowania. Koszty obróbki popiołu 

lotnego zmieniają się w znaczący sposób, ze względu na stosowanie różnych podejść i przepisów 

dotyczących potrzeby zastosowanie obróbki przed odzyskiwaniem i unieszkodliwieniem, a także charakter 

miejsca, w które zostają usunięte; 

 efektywność procesu odzyskiwania energii oraz przychody pozyskiwane z dostarczanej energii. Cena 

jednostkowa za dostarczaną energię, oraz to, czy przychody generowane są przez produkcję ciepła, czy 

elektryczności lub oba te czynniki, stanowią istotny czynnik kształtujący koszty netto; 

  odzyskiwanie metali i przychody z tym związane; 
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 podatki lub dotacje otrzymywane za spalanie i/lub nakładane w związku z emisjami – bezpośrednie i 

pośrednie dotacje mogą mieć znaczący wpływ na wysokości taryf, nawet w zakresie 10 – 75%; 

 wymagania konstrukcyjne; 

 rozwój okolicy w celu umożliwienia dostaw odpadów, a także innej infrastruktury; 

 wymagania w zakresie dostępności, np. dostępność może zostać zwiększona dzięki zdublowaniu pomp, 

ale to generuje dodatkowe koszty kapitałowe; 

 koszty planowania i budowy/okresy amortyzacyjne, podatki i dotacje, rynkowy koszt kapitału; 

 koszty ubezpieczenia; 

 koszty administracji, personelu i wynagrodzeń.  

 

Właścicielami i operatorami spalarni mogą być organy samorządowe, a także prywatne przedsiębiorstwa. 

Często spotyka się także przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego. Finansowe koszty inwestycji 

kapitałowej mogą być różne w zależności od rodzaju własności. 

 

Spalarnie odpadów pobierają opłaty za przetwarzanie odpadów. Mogą one także produkować i sprzedawać 

energię elektryczną, parę oraz ciepło, a także odzyskiwać produkty, takie jak popioły paleniskowe 

wykorzystywane do celów budowlanych, złom żelaza i metali nieżelaznych wykorzystywany w przemyśle 

metalurgicznym, HCl, sole oraz gips. Cena za te produkty, a także inwestycje niezbędne do ich 

produkowania, mają duży wpływ na koszty operacyjne instalacji. To może także mieć wpływ na 

podejmowanie decyzji dotyczącej szczegółów technicznych inwestycji i projektowanie procesów (np. czy 

możliwa jest sprzedaż ciepła po cenie uzasadniającej konieczne dla jego dostarczania inwestycje). Ceny 

oferowane za te produkty zmieniają się w zależności od państwa członkowskiego, a nawet w zależności od 

lokalizacji. 

 

 Ponadto, występują znaczne różnice ze względu na zróżnicowanie wymogów emisyjnych, kosztów płac 

oraz okresów amortyzacyjnych, etc. Z tego względu, tabela 1.8 zawierająca taryfikator opłat umożliwia 

jedynie ograniczone porównanie:  

 
 

Państwo członkowskie 
Opłaty w euro/t dla spalarni 

odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych 

Belgia 56 – 130  100 – 1500  

Dania 40 – 70  100 – 1500  

Francja 50 – 120  100 – 1500  

Niemcy 100 – 350  50 – 1500  

Włochy 40 – 80  100 – 1000  

Holandia 90 – 180  50 – 5000  

Szwecja 20 – 50  50 – 2500  

Wielka Brytania 20 – 40  brak danych 

Tabela 1.8: Opłaty w europejskich spalarniach MSW oraz HW 

[1, UBA, 2001] 

 

Ważne, by nie mylić realnych kosztów opłat „koniecznych” do opłacenia inwestycji oraz funkcjonowania, 

oraz cen rynkowych, które zostały przyjęte w celu radzenia sobie z konkurencją. Konkurowanie z 

alternatywnymi metodami zarządzania odpadami (np. składowanie, produkcja paliw, etc.), a także koszty 

inwestycyjne i wydatki związane z funkcjonowaniem mają wpływ na ostateczną wysokość opłat 

obowiązujących w spalarni. Ceny rynkowe różnią się znacznie pomiędzy poszczególnymi państwami 

członkowskimi, ale także w zależności od lokalizacji. 

 

Tabela 1.9 pokazuje (o ile nie stwierdzono inaczej) zróżnicowanie kosztów spalania odpadów 

komunalnych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Należy zauważyć, że koszty 

umieszczone w tabeli 1.9 różnią się od tych umieszczonych w tabeli 1.8 (która prezentuje dane dotyczące 

taryf): 
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 Koszty netto2 przed 

opodatkowanie w euro/tonę 

dostarczonych odpadów 

Podatek (dla 

zakładów 

odzyskujących 

energię) 

Przychody z dostaw energii 

(EUR/kWh) 
Koszty obróbki popiołu 

(EUR/tonę popiołu, chyba 

że zaznaczono inaczej) 

A 326 @ 60 kt/rok 
159 @ 150 kt/rok 
97 @ 300 kt/rok 

 Elektryczność: 0,036 
Ciepło: 0,018 

Popioły paleniskowe: 63 
Pozostałości spalin: 363 

B 72 (średnio) 12,7 EUR/t 

(Flandria) 
Elektryczność: 0,025 Nie dostępne 

DK 30 – 45 44 EUR/t Elektryczność: 0,05 Popioły paleniskowe: 34 
Obróbka pozostałości spalin: 

80 
FIN Brak  Dla gazyfikacji; 

Elektryczność: 0,034 
Ciepło: 0,017 

 

F 86 – 101 @ kt/rok 
80 – 90 @ kt/rok 
67 – 80 @ kt/rok 

 Elektryczność: 0,033 – 0,046 
Ciepło: 0,0076 – 0,023 

Popioły paleniskowe: 13 – 18 
EUR/tonę wsadu 

D 250 (50 kt/rok i mniej)1 
105 (200 kt/rok)1 
65 @ 600 kt/rok1 

 Elektryczność: 0,015 – 0,025 Popioły paleniskowe: 25 – 30 
Popioły 
paleniskowe/pozostałości 

kontroli zanieczyszczeń: 100 

- 250 
EL Brak  Brak danych Brak danych 

IRL Brak  Brak danych Brak danych 

I 41,3 – 93 (350 kt, w zależności od 
zysków z przychodów z energii i 

odzysku opakowań) 

 Elektryczność: 0,14 (stare) 
0,04 (rynek) 
0,05 (zielony certyfikat) 

Popioły paleniskowe: 75 
Popiół lotny i pozostałości 

kontroli zanieczyszczenia 

powietrza: 29 
L 97 (120 kt)  Elektryczność: 0,025 

(szacunkowo) 
Popioły paleniskowe 16 

EUR/t wsadu odpadów 
Pozostałości spalin: 
8 EUR/t wsadu odpadów 

NL 71 – 1101 
70 – 1341  Elektryczność: 0,027 – 0,04 

(szacunkowo) 
 

P 46 – 76 (szacunkowo)   Brak danych 

E 34 – 56  Elektryczność: 0,036  
S 21 – 53  Elektryczność: 0,03 

Ciepło: 0,02 
 

UK 69 @ 100 kt/rok 
47 @ 200 kt/rok 

 Elektryczność: 0,032 Popioły paleniskowe poddane 
recyklingowi (koszty netto 

dla operatora) 
popiół lotny około 90 

Uwaga:  
1. Dane dotyczą taryf, a nie kosztów; 
2. Koszty przed opodatkowaniem odnoszą się do kosztów brutto bez uwzględnienia jakichkolwiek podatków 
Tabela 0.9: Zestawienie kosztów spalania MSW w poszczególnych państwach członkowskich 

[43, Eunomia, 2001, 64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Poniższa tabela ilustruje w jaki sposób koszty kapitałowe nowej instalacji spalania MSW mogą zmieniać 

się w zależności od zastosowanych procesów obróbki spalin i pozostałości: 

 

Typ podlegających 

oczyszczaniu spalin 

Szczególne koszty inwestycyjne (EUR/tona dostarczonych odpadów/rok 

100 kt/rok 200 kt/rok 300 kt/rok 600 kt/rok 

Suche 670 532 442 347 

Suche plus mokre 745 596 501 394 

Suche plus mokre wraz 

z obróbką pozostałości 

 

902 
 

701 
 

587 
 

457 

Tabela 0.10: Szczególne koszty inwestycyjne dla nowych instalacji spalarni MSW w relacji do rocznej 

wydajności i niektórych typów spalin w Niemczech 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Tabela 1.11 pokazuje wybrane przykłady średnich specyficznych kosztów spalania (1999) dla zakładów 

(wyłącznie nowych) spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Dane wskazują, że specyficzne 

koszty spalania w dużej mierze zależą od kosztów finansowych kapitału, a tym samym od kosztów 

inwestycyjnych i wydajności zakładu. Znaczące zmiany kosztów mogą wystąpić w zależności od 
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okoliczności, takich jak, na przykład, okresy amortyzacyjne, koszty odsetek, etc. Wykorzystanie mocy 

może także mieć znaczący wpływ na koszty spalania. 

 

 

Struktura kosztów 

Zakład spalania odpadów: 

komunalnych o wydajności 250 

kt/rok w EUR 10
6
 

niebezpiecznych o wydajności 

70 kt/rok w EUR 10
6
 

Planowanie/akceptacja 

Części maszyn 

Inne komponenty 

Prace elektryczne 

Prace infrastrukturalne 

Czas budowy 

3,5 

70 

28 

18 

14 

7 

6 

32 

28 

20 

13 

7 

Łączne koszty inwestycji 140 105 

Finansowe koszty kapitału 

Personel 

Utrzymanie 

Administracja 

Zasoby/energia operacyjne 

Utylizacja odpadów 

Inne 

14 

4 

3 

0,5 

3 

3,5 

1 

10 

6 

8 

0,5 

2,5 

1,5 

0,5 

Łączne koszty działania 29 12,5 

Specyficzne koszty 

spalania (bez przychodów) 

 

Około 115 EUR/t 
 

Około 350 EUR/t 

Uwaga: Dane stanowią jedynie przykład, który ma służyć zilustrowaniu różnic  pomiędzy spalaniem 

odpadów komunalnych a spalaniem odpadów niebezpiecznych. Zarówno koszty, jak i różnice pomiędzy 

nimi mogą kształtować się na innych poziomach.  

Tabela 0.11: Przykład porównania poszczególnych elementów generujących koszty dla zakładów spalania 

odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Ceny energii: 

[43, Eunomia, 2001] Przychody generowane są ze sprzedaży energii. Poziom wsparcia na kWh dla 

elektryczności i/lub generowanie ciepła może znacznie się różnić. Na przykład, w Szwecji i Dani, 

taryfy są niższe, przynajmniej w części jest to spowodowane przychodami uzyskiwanymi ze 

sprzedaży energii cieplnej, a także elektryczności. Rzeczywiście, w Szwecji ze względu na znaczne 

przychody pozyskiwane z odzyskiwania ciepła, często rezygnuje się z generowania elektryczności. 

 
W niektórych spośród innych państw, wsparcie dla produkcji energii elektrycznej przyczyniło się do 

uzyskania przez odzyskiwanie energii znaczącej przewagi nad odzyskiwaniem ciepła. Wielka Brytania, 

Włochy i Hiszpania, między innymi, na pewnym etapie, wspierały proces spalania poprzez stosowanie 

wysokich cen energii generowanej przez spalarnie. W innych państwach członkowskich, struktura zachęt 

wspierających produkcję energii odnawialnej może także mieć wpływ na ceny relatywnie do innych metod 

obróbki odpadów, a tym samym na konkurencyjność cen. Potencjalne przychody ze sprzedaży energii w 

zakładach spalania odpadów stanowią zachętę dla wszystkich zainteresowanych stron, by uwzględniać 

nadwyżki energii już w fazie planowania spalarni. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Przychody z odzyskiwania materiałów opakowaniowych: 

[43, Eunomia, 2001] Przychody te także wpływają na relatywne ceny. Na przykład, we Włoszech i w 

Wielkiej Brytanii, spalarnie pozyskują przychody związane z odzyskiwaniem materiałów 

opakowaniowych.   
 

Należy zauważyć, że orzeczenia dotyczące odzyskiwania i usuwania mogą wpływać na prawną 

możliwość pozyskiwania tego typu przychodów przez spalarnie. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Opodatkowanie spalania: 

[43, Eunomia, 2001] W Danii podatki od spalania są wyjątkowe wysokie. Zatem, mimo iż 

podstawowe koszty są raczej niskie (przede wszystkim ze względu na skalę, a także ceny 
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otrzymywane za odzyskaną energię), koszty netto podatku są tego samego rzędu co w kilku innych 

państwach, w których nie ma ustanowionego podatku. Podatek ten, wraz z podatkiem od składowania 

został przyjęty w Danii dla promowania obróbki odpadów zgodnej z ich hierarchią. To spowodowało 

zaś gwałtowny spadek składowania na korzyść recyklingu, przy stałej ilości spalanych odpadów [64, 

Uwagi TWG, 2003]  
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2 STOSOWANE TECHNIKI 

 

2.1 Przegląd i wprowadzenie 

 

Podstawowa linearna struktura zakładu spalania odpadów może zawierać wymienione poniżej działania. 

Informacje charakteryzujące te etapy zostały zamieszczone dalej w tym rozdziale: 

 

 odbiór przysyłanych odpadów; 

 magazynowanie odpadów i surowców; 

 wstępna obróbka odpadów (jeśli to konieczne, na miejscu lub poza nim); 

 wprowadzenie odpadów do procesu; 

 termiczna obróbka odpadów; 

 odzyskiwanie energii (np. kotłownie) i konwersja; 

 oczyszczanie spalin; 

 zarządzanie oczyszczaniem pozostałości spalin (z oczyszczania spalin); 

 zwolnienie spalin; 

 monitoring i kontrola emisji; 

 kontrola i oczyszczanie ścieków (np. z odwadniania terenu, oczyszczania spalin, magazynowania); 

 zarządzanie lub oczyszczanie popiołu/popiołów paleniskowych (powstającyh na etapie spalania); 

 zrzut/usuwanie stałych pozostałości. 

 

Każdy z tych etapów zasadniczo objęty jest w zakresie projektu, dla rodzaju(ów) odpadów, które podlegają 

obróbce w danej instalacji. 

 

Wiele zakładów pracuje 24 godziny na dobę, niemal 365 dni w roku. Systemy kontroli i programy 

konserwacji odgrywają znaczącą rolę w zapewnianiu dostępności zakładu [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 
Rysunek 2.1: Przykładowy układ zakładu spalania stałych odpadów komunalnych 
 [1, UBA, 2001] 
 

W pokazanym powyżej przykładzie (Rysunek 2.1), etapy magazynowania i transportu dostarczanych 

odpadów znajdują się po lewej stronie diagramu, przed etapem spalania. System oczyszczania spalin, 

oznaczony jako oczyszczanie odpadów gazowych, został umieszczony na prawo od pieca i kotła. 

Zaprezentowany przykład przedstawia system obróbki mokrych spalin zawierający szereg pojedynczych 

operacji. Inne nowoczesne instalacje wykorzystują systemy FGT obejmujące mniejszą liczbę procesów 

jednostkowych. 

 

Dostawa Zasobnik Spalanie/ 

generator pary 

Oczyszczanie spalin 

Komin 
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Mimo iż spalanie jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym procesem, trzy podstawowe procesy 

termicznej obróbki odpadów są ważne dla tego dokumentu: 

 piroliza – termiczna degradacja materiałów organicznych w warunkach beztlenowych; 

 gazyfikacja – częściowe utlenianie; 

 spalanie – spalanie z pełnym utlenianiem.  

 

Warunki reakcji dla poszczególnych rodzajów obróbki termicznej różnią się, ale ich zróżnicowanie może 

przebiegać w następujący sposób: 

 

 Piroliza Gazyfikacja Spalanie 

Temperatura reakcji 

(ºC) 

 

250 – 700 
 

500 – 1600  
 

800 – 1450 

Ciśnienie (bar) 1 1 – 45 1 

Atmosfera Obojętne/azot Czynnik gazyfikujący: 

O2, H2O 

Powietrze 

Współczynnik 

stechiometryczny 

 

0 
 

<1 
 

>1 

Produkty procesu 

 

Faza gazowa: 

 

 

Faza stała: 

 

Faza płynna: 

 

 

H2, CO, węglowodory, 

H2O, N2 

 

Popiół, koks 

 

Pirolityczny olej i woda 

 

 

H2, CO, CO2, CH4, H2O, 

N2 

 

Żużel, popiół 

 

 

CO2, H2O, O2, N2 

 

 

Popiół, żużel 

Tabela 2.1: Typowe warunki reakcji i produkty procesów pirolizy, gazyfikacji oraz spalania 

Za: [9, VDI, 2002] 
 

Zakłady przeprowadzające pirolizę i gazyfikację na poziomie podstawowym mają podobną strukturę do 

zakładów spalania odpadów, ale różnią się znacznie szczegółami. Do głównych różnic należą: 

 wstępna obróbka, może mieć bardziej rozległy zakres, by zapewnić zbliżony profil materiału 

wsadowego. Niezbędne jest dodatkowe wyposażenie do transportu/obróbki/magazynowania 

niewykorzystanego materiału. 

 załadunek, uszczelnienie wymaga większej staranności; 

 reaktor termiczny, zamiast (lub oprócz) etapu spalania; 

 transport produktów, gazowe i stałe produkty wymagają transportu, magazynowania, a także, w 

niektórych przypadkach, dalszej obróbki; 

 spalanie produktów, może stanowić odrębny etap i obejmować odzyskiwanie energii podczas procesu 

spalania produktów, a następnie zarządzania i obróbki gazu/wody/materii stałej. 

 

2.2 Techniki obróbki wstępnej, magazynowania i transportu 

 
Różne typy odpadów podlegających spaleniu mogą wymagać innych form wstępnej obróbki, 

magazynowania i transportu. Niniejsza sekcja została skonstruowana tak, by opisywać po kolei 

najważniejsze spośród tych działań dla każdego z typów odpadów, a w szczególności dla: 

 

 stałych odpadów komunalnych; 

 odpadów niebezpiecznych; 

 osadów ściekowych; 

 odpadów medycznych. 

 

2.2.1  Stałe odpady komunalne (MSW) 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 20 

 

2.2.1.1 Zbiórka i wstępna obróbka poza zakładem spalania MSW 

 

Mimo iż temat ten nie znajduje się w bezpośrednim zakresie niniejszego dokumentu BREF, ważne, by 

zauważyć, że lokalne zbiórki i wstępna obróbka MSW mogą mieć wpływ na charakter materiałów 

otrzymywanych przez zakład spalania. Wymogi dotyczące wstępnej obróbki odpadów i innych operacji, 

powinny być zatem spójne z obowiązującym systemem ich zbierania. 

 

Zasady recyklingu mogą prowadzić do tego, że niektóre frakcje zostaną usunięte. Ich oddziaływanie będzie 

następujące: 

 

Usunięta frakcja Podstawowe oddziaływanie na pozostałe odpady 

Szkło i metale  zwiększenie wartości energetycznej; 

 zmniejszenie ilości możliwych do odzyskania metali z żużlu; 

Papier, karton i plastik  zmniejszenie wartości energetycznej; 

 możliwa redukcja zawartości chloru w przypadku dużej ilości 

PCV; 

Odpady organiczne, np. żywność i 

odpady ogrodnicze 
 zmniejszenie zawartości wilgoci (w szczególności wartości 

szczytowej); 

 zwiększenie wartości energetycznej netto; 

Odpady wielkogabarytowe  ograniczenie zapotrzebowania na usuwanie/rozdrabnianie takich 

odpadów; 

Odpady niebezpieczne  ograniczenie zawartości metali niebezpiecznych; 

 redukcja niektórych innych substancji, np. Cl, Br, Hg. 

Tabela 2.2: Główne oddziaływania selekcji i wstępnej obróbki odpadów resztkowych 

[74, UwagiTWG, 2004] 

 

Z jednego z badań dotyczących wpływu selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych (tzw. odpady szare) płyną następujące wnioski: 

 zbiórka szkła zmniejsza produkcję (-13%) a zarazem zwiększa NCV (+15%) pozostałości „szarych 

odpadów”; 

 zbiórka opakowań i papieru zmniejsza produkcję (-21%) a zarazem zmniejsza NCV (-16%) „szarych 

odpadów”; 

 ogólnie, produkcja i NCV „odpadów szarych” zmniejsza się, gdy efektywność selektywnej zbiórki 

wzrasta. Maksymalne oddziaływanie selektywnej zbiórki wyniosło -42% dla wydajności oraz -3% dla 

NCV „szarych odpadów”; 

 selektywna zbiórka ma wpływ na jakość szarych odpadów – w znaczący sposób zwiększa zawartość 

elementów drobnych, które mogą być szczególnie bogate w metale ciężkie (ich ilość wzrosła z 16% do 

33%); 

 stosunek zawartości popiołów paleniskowych zmniejszył się w związku z prowadzeniem zbiórki 

selektywnej (-3%). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Stopień, w jakim osobna zbiórka i podobne schematy wpływają na ostatecznie dostarczane do instalacji 

typy odpadów, wydają się zależeć od efektywności zastosowanych systemów segregacji i wstępnej 

obróbki. Występują tu znaczne różnice. Niektóre frakcje pozostałości zwykle pozostają w dostarczanych 

odpadach. 

 

Materiały odrzucone przez zakłady zajmujące się recyklingiem, monofrakcje odpadów, odpady komercyjne 

i przemysłowe, a także niektóre typy odpadów niebezpiecznych także mogą znajdować się w 

dostarczonych odpadach. 
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2.2.1.2 Wstępna obróbka stałych odpadów komunalnych na terenie zakładu spalania 

 

Mieszanie w zasobniku jest powszechnie stosowanym procesem do rozdrabniania MSW. Do tego procesu 

zwykle wykorzystuje się ten sam chwytak, co do ładowania zasobnika. Najczęściej, wstępna obróbka 

MSW ogranicza się do rozdrabniania sprasowanych bali, odpadów wielkogabarytowych, etc., choć 

niekiedy stosuje się bardziej zaawansowane techniki rozdrabniania. Wykorzystuje się do tego celu 

następujące urządzenia: 

 nożyce krokodylowe; 

 rozdrabniarki; 

 młyny; 

 nożyce obrotowe. 

 

Ze względów bezpieczeństwa, konieczne jest: 

 

 rozdzielenie strefy zrzutu od strefy magazynowania w zasobniku; 

 rozdzielenie elementów hydraulicznych (dostarczających olej, pomp i wyposażenia zasilającego) od 

narzędzi tnących; 

 zapewnienie urządzeń do zbierania wycieków oleju; 

 zwolnienie kompresji dla zredukowania szkód spowodowanych wybuchem. 

 

Zasadniczo, w przypadku, gdy rozmiar odpadów wielkogabarytowych jest większy, niż urządzeń 

ładujących odpady do pieca, konieczna jest ich wstępna obróbka (np. kruszenie). Innym powodem, dla 

którego dokonuje się wstępnej obróbki jest uzyskanie jednorodnych odpadów, tak by miały one spójne 

charakterystyki spalania (np. niektóre odpady o wysokim NCV). Efekt ten można uzyskać dzięki 

mieszaniu, kruszeniu lub rozdrabnianiu odpadów. 

 

Ponadto, wstępna obróbka odpadów zwykle nie jest stosowana w przypadku zakładów wyposażonych w 

piece rusztowe, ale może okazać się konieczne w zakładach innego typu. 

 

2.2.1.3 Dostarczanie i magazynowanie odpadów 

 

2.2.1.3.1 Kontrola odpadów 

 

Obszar dostarczania odpadów to strefa, do której przyjeżdżają samochody dostawcze, pociągi lub 

kontenery w celu zrzucenia odpadów do zasobnika, zwykle po wzrokowym ich skontrolowaniu i zważeniu. 

Zrzuty prowadzone są poprzez otwory między strefą dostarczania a zasobnikiem. W celu usprawnienia 

procesu umieszczania odpadów w zasobniku wykorzystywane są pojazdy z podnoszoną lub wysuwaną 

naczepą. Otwory mogą być zamykane, a tym samym służyć jako zabezpieczenie przed odorami i 

dodatkowe uszczelnienie, a także jako elementy chroniące przed pożarem i wypadkiem. Zamknięcie 

obszaru dostarczania może stanowić efektywny środek zapobiegania wydostawania się odorów, hałasu oraz 

problemów z emisją z odpadów. 

 

2.2.1.3.2 Zasobnik 

 

Zasobnik to zwykle wodoodporny, betonowy zbiornik. Odpady zostają złożone i zmieszane w nim przy 

pomocy dźwigów wyposażonych w odpowiednie chwytaki. Mieszanie odpadów pomaga uzyskać 

zrównoważoną wartość cieplną, rozmiar, strukturę i skład, etc. materiałów wrzucanych następnie do lejów 

napełniających piec.  

 

Na ternie zasobnika, a także systemu ładującego, stosowane są urządzenia zabezpieczające przed pożarem. 

Na przykład: 

 ogniotrwałe okablowanie dźwigu; 

 zabezpieczenia dla kabin dźwigowych; 
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 czujniki przeciwpożarowe; 

 automatyczne spryskiwacze, z pianą lub bez piany. 

Kabiny żurawi są tak projektowane, by operator dźwigu miał w polu widzenia cały zasobnik. Kabina taka 

jest wyposażona we własny system wentylacji, niezależny od zasobnika. 

 

Aby uniknąć nadmiernego formowania się pyłów oraz gazu (np. metanu) z procesów fermentacyjnych, a 

także nagromadzenia odorów i emisji pyłów, w pierwszej kolejności powietrze zasilające zakłady spalania 

pobierane jest często z wnętrza zasobnika. W zależności od wartości energetycznej odpadów, a także 

rozplanowania zakładu, priorytetem jest pierwotne lub wtórne dostarczanie powietrza z zasobnika. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Zasobnik ma zwykle pojemność magazynowania wystarczającą na kilka dni (zazwyczaj 3 – 5) działania 

zakładu. W dużym stopniu zależy to od lokalnych czynników i właściwości konkretnych odpadów. 

 

Ponadto, stosowane mogą być urządzenia zabezpieczające, takie jak: suche piony hydrantowe na poziomie 

lejów załadunkowych dla odpadów, czujniki pożarowe dla zespołów hydraulicznych, ognioodporne mury 

oddzielające zasobnik i przedsionek pieca, ognioodporne mury oddzielające przedsionek pieca od 

pomieszczenia kontrolnego, kurtyny wodne w oknach pomiędzy pomieszczeniem kontrolnym a piecem, 

czujniki ognia i dymu (5 – 10% powierzchni dachu), etc. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.2.2 Odpady niebezpieczne 

 

2.2.2.1 Krótka charakterystyka sektora 

 

Sektor spalania odpadów niebezpiecznych składa się z dwóch głównych podsektorów: 

 

 zakłady spalania typu komercyjnego; 

 zakłady spalania o specjalnym przeznaczeniu. 
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Podstawowe różnice pomiędzy tymi typami spalarni podsumowano w poniższej tabeli: 

 

Kryteria Spalarnie komercyjne Spalarnie specjalne 

Rodzaj własności Przedsiębiorstwa prywatne, komunalne 

lub partnerstwo; 

Zwykle prywatne przedsiębiorstwa 

(wykorzystywane do spalania własnych 

odpadów; 

Charakterystyka 

poddawanych 

obróbce odpadów 

 szeroki zakres odpadów; 

 wiedza na temat faktycznego składu 

odpadów może być ograniczona w 

niektórych przypadkach; 

 szeroki zakres odpadów; 

 często odpady pochodzące z jednego 

przedsiębiorstwa, a nawet jednego 

procesu; 

 wiedza na temat składu odpadów 

zasadniczo jest większa; 

Stosowane 

technologie 

spalania 

 głównie piece obrotowe; 

 niektóre technologie specjalnie 

przeznaczone lub ograniczone do 

konkretnych typów odpadów; 

 piece obrotowe plus; 

 szeroki zakres specjalnych technik 

przeznaczonych lub ograniczonych do 

konkretnych typów odpadów; 

Uwarunkowania 

funkcjonowania i 

projektu 

 elastyczność i szeroki zakres działania 

wymagane do zapewnienia dobrej kontroli 

nad procesem; 

 proces może zostać dokładniej 

zaprojektowany ze względu na węższą 

charakterystykę wsadów w niektórych 

przypadkach; 

Obróbka spalin  często stosuje się czyszczenie na 

mokro, by zapewnić większą elastyczność 

wydajności, a także 

 szeroki zakres technik FGT 

stosowanych w sposób kombinacyjny; 

 często stosuje się czyszczenie na 

mokro, by zapewnić większą elastyczność 

wydajności, a także 

 szeroki zakres technik FGT 

stosowanych w sposób kombinacyjny; 

Uwarunkowania 

rynkowe/kosztowe 
 przedsiębiorcy konkurują zwykle na 

otwartym (globalnym) rynku 

biznesowym; 

 niektóre zakłady czerpią korzyści z 

krajowych/regionalnych polityk 

dotyczących przeznaczenia odpadów 

produkowanych w danym regionie/kraju; 

 przemieszczanie odpadów 

niebezpiecznych w UE jest regulowane 

przez Rozporządzenie w sprawie 

przemieszczania odpadów, które 

ogranicza zakres otwartego, globalnego 

rynku; 

 konkurencja jest w większym stopniu 

ograniczona lub, w niektórych 

przypadkach nie istnieje; 

 wyższe koszty utylizacji są tolerowane 

przez użytkowników ze względu na 

politykę producenta odpadów związaną z 

utylizacją na miejscu. 

Tabela 2.3: Podsumowanie różnic pomiędzy przedsiębiorcami na rynku spalania odpadów 

niebezpiecznych 

Źródło: dyskusja z TWG 
 

[EURITS, 2002 # 41] Wydajność spalania pieców rotacyjnych wykorzystywanych w komercyjnym 

sektorze waha się od 30 000 do 100 000 ton na rok. Całkowita pojemność zależy w dużej mierze od 

wartości energetycznej odpadów, a przede wszystkim od wydajności cieplnej. 

 

Poniższe sekcje odnoszą się przede wszystkim do transportu, magazynowania i wstępnej obróbki odpadów 

niebezpiecznych w sektorze komercyjnym. 

 

2.2.2.2 Przyjmowanie odpadów 

 
Ze względu na bardzo szeroka gamę odpadów, potencjalne ryzyko stwarzane przez nie, a także 

podwyższony stopień niepewności, co do dokładnej znajomości ich składu, konieczny jest znaczny wysiłek 

związany z oceną, charakterystyką oraz śledzeniem przywożonych odpadów w trakcie całego procesu. 

Przyjęty system musi zapewniać możliwość precyzyjnego audytowania, pozwalającego na prześledzenie 

wszelkich wypadków do ich źródła. Co następnie powinno przyczynić się do przyjęcia procedur 

zapobiegających wypadkom. 
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Dokładna procedura wymagana w przypadku przyjmowania i magazynowania odpadów zależy od ich 

chemicznych i fizycznych właściwości. 

 

Identyfikacja i analiza odpadów: 

 

[1, UBA, 2001] Dla każdego typu odpadów niebezpiecznych, sporządzana jest przez producenta deklaracja 

dotycząca ich własności, tak, by osoba zarządzająca odpadami wiedziała, czy możliwa jest ich obróbka. 

Deklaracja może zawierać: 

 

 dane dotyczące producenta odpadów oraz osób odpowiedzialnych;  

 dane na temat oznaczenia odpadów i innych nazw odpadów; 

 dane o pochodzeniu odpadów; 

 dane analityczne na temat poszczególnych materiałów toksycznych; 

  ogólne charakterystyki, w tym parametry spalania, takie jak: Cl, S, wartość energetyczna, zawartość 

wody, etc.; 

 inne informacje dotyczące bezpieczeństwa lub środowiska; 

 prawnie wiążące normy; 

 dodatkowe informacje zamieszczane na żądanie zakładu przyjmującego odpady. 

 

Niektóre typy odpadów wymagają zastosowania dodatkowych środków. Jednolite, specyficzne dla 

produkcji odpady często mogą zostać odpowiednio opisane przy użyciu ogólnych terminów. Dodatkowe 

środki wymagane są zwykle w przypadku odpadów o mniej znanym składzie (np. pochodzące z wysypisk 

lub ze zbiórek niebezpiecznych odpadów gospodarczych) i w szczególności mogą one obejmować badanie 

poszczególnych pojemników na odpady. 

 

Kiedy nie jest możliwe szczegółowe opisanie składu odpadów (np. niewielkich ilości pestycydów lub 

odczynników laboratoryjnych), przedsiębiorstwo zarządzające odpadami może uzgodnić z producentem 

szczególny sposób pakowania, dzięki któremu wykluczona zostanie możliwość wejścia w reakcję podczas 

transportu, przyjmowania do spalania lub wewnątrz kontenerów. Zagrożenie może być spowodowane: 

 

 zawartością fosforków; 

 zawartością izocyjanianów; 

 zawartością metali alkalicznych (lub, na przykład, innych metali reaktywnych); 

 zawartością cyjanku i kwasów; 

 odpadami, z których podczas spalania wytwarzają się kwaśne gazy; 

 zawartością rtęci. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dostarczane odpady zwykle przechodzą specjalne dopuszczające kontrole, podczas których dostarczona 

uprzednio przez producenta deklaracja stanowi punkt wyjścia. Po dokonaniu porównania poprze wzrokowe 

i analityczne badania zgodności danych z deklaracją, odpady są przyjmowane, przenoszone do właściwej 

strefy magazynowania lub odrzucane, z uwagi na znaczące odchylenia. 

 

2.2.2.3  Magazynowanie 

 

Podstawowe zasady związane z magazynowaniem zostały opisane w dokumencie BREF poświęconym 

emisji związanej z magazynowaniem. Mimo to niniejsza sekcja pomaga w wyjaśnieniu niektórych 

problemów charakterystycznych dla przemysłu odpadów niebezpiecznych. 

 

Zasadniczo, składowanie odpadów niebezpiecznych wymaga dodatkowo uwzględnienia nieznanych 

charakterystyk i składu odpadów, co stwarza dodatkowe zagrożenie i niepewność. W wielu przypadkach, 

niepewność ta oznacza konieczność zastosowania systemu magazynowania o wyższych parametrach, niż 

stosuje się w przypadku dobrze opisanych surowców. 
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Powszechną praktyką jest zapewnienie, na ile to możliwe, by odpady niebezpieczne były magazynowane w 

tych samych pojemnikach (beczkach), które stosowane są podczas ich transportowania, co pozwala 

uniknąć dodatkowej potrzeby przenoszenia i przeładowywania. Dobra komunikacja pomiędzy 

producentami odpadów a podmiotem zarządzającym odpadami, pomaga zagwarantować, że odpady te są 

magazynowane, przenoszone, etc., w sposób gwarantujący dobre zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu. 

Równie ważne jest, by wyłącznie dobrze opisane i spójne z charakterystyką odpady były składowane w 

zbiornikach lub zasobnikach. 

 

W przypadku spalania odpadów niebezpiecznych, system magazynowania niektórych substancji może 

podlegać wymaganiom określonym w COMAH (Seveso II), a także metodami BAT opisanymi w 

dokumencie BREF dotyczącym magazynowania. Mogą jednak zajść okoliczności, gdy pierwszeństwo 

będzie miało stosowanie przepisów dotyczących zapobiegania/ograniczania skutków poważnych awarii i 
ryzyka (MAH). 

[EURITS, 2002 # 41] Odpowiednia ocena odpadów jest niezbędnym elementem podczas dokonywania 

wyboru pomiędzy opcjami magazynowania i załadunku. Poniżej wymieniono niektóre ważne kwestie: 

 wiele spalarni wyposażonych jest w zasobniki (500 – 2000 m
3
) do magazynowania stałych odpadów 

niebezpiecznych, z których odpady te załadowywane są do instalacji za pomocą dźwigów lub lejów 

ładujących; 

 płynne odpady niebezpieczne oraz ścieki zwykle składowane są w zbiornikach. W niektórych 

zbiornikach magazynowanie odbywa się w obojętnej atmosferze (np. N2). Płynne odpady są pompowane 

rurociągami do spalarek i wprowadzane do pieców obrotowych i/lub komór pospaleniowych (ang. PCC). 

Ścieki mogą być załadowywane do pieców obrotowych przy pomocy pomp tłoczących ciecze lepkie; 

 niektóre spalarnie są w stanie przyjmować niektóre substancje, takie jak toksyczne, cuchnące, 

reaktywne i korozyjne płyny, dzięki urządzeniom zapewniającym bezpośredni wtrysk, prosto z kontenera 

transportowego do pieca albo do PCC; 

 niemal połowa komercyjnych spalarni w Europie wyposażona jest w przenośniki i podnośniki do 

transportowania i wprowadzania beczek i/lub małych pojemników (np. pakietów laboratoryjnych) 

bezpośrednio do pieców obrotowych. 

 

2.2.2.3.1 Magazynowanie stałych odpadów niebezpiecznych 

[1, UBA, 2001] Stałe i nie nadające się do pompowania odpady o konsystencji pasty, które nie zostały 

odgazowane i nie posiadają zapachu, są czasowo magazynowane w zasobnikach. Strefy magazynowania i 

mieszania mogą zostać w zasobniku rozdzielone, co może zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu 

segmentów konstrukcyjnych. Dźwigi ładują zarówno odpady stałe, jak i odpady te o konsystencji pasty. 

Zasobnik musi zatem być skonstruowany w sposób uniemożliwiający emisję do gruntu. 

 

Zasobniki oraz kontenery do magazynowania muszą być zamknięte, chyba, że ze względów 

bezpieczeństwa i zdrowia (np. ryzyko eksplozji) nie jest  wskazane. Powietrze obecne w zasobniku jest 

zwykle usuwane i wykorzystywane w procesie spalania. W działaniach przeciwpożarowych wykorzystuje 

się kamery z czujnikiem ciepła, a także stały monitoring prowadzony przez pracowników (pomieszczenie 

kontrolne, operator dźwigu). 

 

2.2.2.3.2  Magazynowanie odpadów niebezpiecznych kwalifikujących się do pompowania 

[1, UBA, 2001] Większe ilości płynów i kwalifikujących się do pompowania odpadów o konsystencji pasty 

są magazynowane w zbiornikach, które muszą być dostępne w odpowiedniej liczbie i rozmiarach, by 

pomieścić wchodzące ze sobą w reakcje płyny osobno (ryzyko eksplozji, polimeryzacja). 

 

Zbiorniki, rurociągi, zawory i uszczelki muszą być dostosowane do właściwości odpadów pod względem 

konstrukcyjnym, materiałowym i projektowym. Muszą być także w odpowiednio wysokim stopniu odporne 

na korozję, a zarazem umożliwiać czyszczenie i pobieranie próbek. Płaskie zbiorniki z reguły stosowane są 

do dużych objętości. 

 

Może okazać się konieczna homogenizacja zawartości zbiornika przy użyciu mechanicznych lub 
hydraulicznych mieszadeł. W zależności od charakterystyki odpadów, zbiorniki powinny być podgrzewane 

pośrednio i dodatkowo izolowane. Zbiorniki umieszczane są w kanałach ściekowych, które muszą zostać 
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przystosowane do magazynowanych materiałów i posiadać obrzeża o wymiarach umożliwiających 

zatrzymanie ewentualnego wycieku płynnych odpadów. 

2.2.2.3.3 Magazynowanie kontenerów i kontenerów zbiornikowych 

 

[1, UBA, 2001] Ze względów bezpieczeństwa, odpady niebezpieczne są często magazynowane w 

specjalnych kontenerach, które następnie dostarczane są do zakładów spalania. Prowadzone są także 

dostawy dużych ilości płynów. 

 

Dostarczane kontenery mogą być magazynowane lub ich zawartość może być przenoszona. W niektórych 

przypadkach, zgodnie z oceną ryzyka, odpady mogą być bezpośrednio wtryskiwane osobnym rurociągiem 

do pieca. Podgrzewane linie przesyłowe mogą być stosowane do odpadów, które stan płynny osiągają w 

wyższej temperaturze. 

 

Strefy magazynowania kontenerów i kontenerów zbiornikowych są zwykle zlokalizowane na zewnątrz i 

mogą, choć nie muszą być zadaszone. Drenaż tych terenów jest zwykle kontrolowany, ze względu na 

ryzyko skażenia. 

 

2.2.2.4 Załadunek i obróbka wstępna 

 

Ze względu na rozległe charakterystyki chemiczne i fizyczne niektórych odpadów niebezpiecznych, mogą 

pojawić się trudności na etapie procesu spalania. Dlatego rozdrabnia się odpady lub poddaje je 

specjalistycznej obróbce wstępnej, by uzyskać bardziej jednolite wsady. 

 

[2, infomil, 2002] Konieczne jest także opracowanie dla każdej instalacji kryteriów akceptacji. Wytyczne te 

obejmują zakres stężeń, w ramach którego powinny zostać wymienione kluczowe charakterystyki spalania 

i właściwości chemiczne, co zapewniłoby przewidywalność przebiegu procesu, zapobiegłoby 

przekroczenie możliwości procesu, a tym samym byłoby zgodne z wymogami operacyjnymi i 

środowiskowymi (np. warunkami zawartymi w pozwoleniu). 

 

Czynniki, które określają ten zakres obejmują: 

 

 wydajność technologii oczyszczania spalin dla poszczególnych zanieczyszczeń (np. tempo przepływu 

płuczki, etc.); 

 obecność lub brak konkretnych technik oczyszczania spalin; 

 wymagane wartości limitów emisyjnych; 

 ocena wydajności cieplej pieca; 

 projekt mechanizmu zasilania odpadami i fizyczna przydatności pozyskanych odpadów. 

 

[EURITS, 2002 # 41] Niektóre spalarnie są wyposażone w specjalne i zintegrowane instalacje 

homogenizacyjne służące do wstępnej obróbki odpadów. Należą do nich: 

 

 rozdrabniarki dużych elementów (np. skażonych opakowań) [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 specjalne rozdrabniarki stosowane wyłącznie do beczek. W zależności od instalacji, obróbce 

poddawane mogą być beczki zawierające stałe i/lub płynne odpady. Rozdrobnione pozostałości są 

następnie dostarczane przez zasobnik i/lub zbiorniki; 

 rozdrabniarki połączone z mechanicznymi mieszadłami, co pozwala uzyskać jednolitą frakcję, które 

może zostać wpompowana bezpośrednio do pieca pompami do gęstych substancji. Niektóre z 

rozdrabniarek mogą być stosowane zarówno do beczek, jak i opakowań zawierających stałe odpady o 

pojemności do jednej tony. 

 

W zależności od składu odpadów i indywidualnych charakterystyk zakładu spalania, a także dostępności 

innych metod obróbki wszystkich produkowanych typów odpadów, możliwe jest korzystanie z innych 

metod obróbki wstępnej. Na przykład [1, UBA, 2001]:  

 

 neutralizacja (wartości pH między 4 a 12 są normalne przy akceptacji odpadów); 
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 odwadnianie osadów; 

 zespolenie osadów z użyciem czynnika wiążącego. 

 

 

 

Poniższy rysunek prezentuje przykładowy system obróbki wstępnej odpadów niebezpiecznych stosowany 

w pewnej komercyjnej spalarni: 

 

 
Rysunek 2.2: Przykład systemu wstępnej obróbki odpadów niebezpiecznych stosowany w komercyjnej 

spalarni HW 

[25, Kommunikemi, 2002] 
 

2.2.3  Osady ściekowe 

 

2.2.3.1 Skład osadów ściekowych 

 

Skład osadów ściekowych zmienia się ze względu na wiele czynników, w tym: 

 

 podłączenia do systemu, np. odprowadzenia przemysłowe mogą przyczynić się do zwiększenia 

zawartości metali ciężkich; 

 położenie w terenach nadmorskich, np. wpływanie słonej wody; 

 zabiegi związane z uzdatnianiem, np. wyłącznie pobieżne badanie przesiewowe, beztlenowa 

fermentacja osadów, tlenowa fermentacja osadów, dodawanie substancji chemicznych o działaniu 

oczyszczającym; 

 pogoda/pora roku, np. opady deszczu mogą rozcieńczać osad. 

 

Skład osadów ściekowych może być bardzo różny. Typowe wartości dla odwodnionych osadów 

ściekowych pochodzenia komunalnego i przemysłowego podano poniżej:  

1. Przepust azotu 

2. Rozdrabniarka 

3. Zbiorniki 

mieszające 

4. Sito 

5. Zrzut płynu 

6. Segregacja 

metali i tworzyw 

sztucznych 

1. Śluza dla odpadów 

zrzucanych żurawiem 

2. Śluza dla odpadów 

beczkowanych 

3. Komora rozdrabniająca 

4. Podajnik ślimakowy 

5. Pompa dla odpadów 
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Składnik Komunalne osady ściekowe Przemysłowe osady ściekowe 

Sucha masa (%) 10 – 45  – 
Substancje organiczne (% suchej masy) 45 – 85  – 
Metale ciężkie mg/kg suchej masy: – – 

Cr 20 – 77  170 

Cu 200 – 600  1800 

Pb 100 – 700  40 

Ni 15 – 50  170 

Sb 1 – 5  <10 

Zn 500 – 1500  280 

As 5 – 20  <10 

Hg 0,5 – 4,6 1 

Cd 1 – 5  <1 

Mo 4 – 20  – 

Tabela 2.4: Średni skład odwodnionych komunalnych osadów ściekowych po odwodnieniu  

[2, InfoMil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Do szczególnie ważnych czynników, które należy uwzględnić podczas spalania odpadów należą: 

 

 zawartość suchej masy (zwykle od 10% do 45% - co może mieć znaczący wpływ na proces spalania); 

 sfermentowanie (lub nie) osadu; 

 zawartość wapna, wapienia i innych składników warunkujących w osadzie; 

 skład osadu jako pierwotnego, wtórnego lub bio-osadu, etc; 

 odory, zwłaszcza podczas załadowywania osadu do magazynowania. 

 [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.2.3.2 Wstępna obróbka osadów ściekowych 

 

2.2.3.2.1  Proces fizycznego odwadniania 

 

[1, UBA, 2001, 64 Uwagi TWG, 2003] 

Mechaniczny drenaż przed przystąpieniem do spalania, dzięki obniżeniu zawartości wody, redukuje 

objętość mieszanki ściekowej. Procesowi temu towarzyszy zwiększenie wartości cieplnej, co z kolei 

umożliwia niezależności i ekonomiczność procesu spalania. Powodzenie mechanicznego drenażu zależy od 

zastosowanych urządzeń, przeprowadzonego kondycjonowania, a także typu i składu osadów. 

 

Dzięki zastosowaniu mechanicznego drenażu w odstojnikach, wirówkach, pasach pras filtracyjnych i 

komorach pras filtracyjnych, można osiągnąć poziom suchej masy (DS) między 10 a 45%. 

 

Osady są często kondycjonowane przed mechanicznym drenażem, co ma wspomóc sam proces 

drenowania. Jest to osiągane dzięki dodatkom, które zawierają materiały zbijające. Konieczne jest 

dokonanie rozróżnienia pomiędzy nieorganicznymi (sole żelaza i aluminium, wapno, węgiel, etc.) oraz 

organicznymi (polimery organiczne) substancjami zbijającymi. Substancje nieorganiczne nie tylko mają 

działanie zbijające, ale konstrukcyjne, tzn. zwiększają znacząco zawartość materiałów nieorganicznych, a 

tym samym stosunek niespalonych odsączonych osadów (popiołu). Z tego względu, w przypadku obróbki 

osadów ściekowych zazwyczaj stosuje się organiczne substancje kondycjonujące. 

 

2.2.3.2.2  Suszenie 

 

[1, UBA, 2001, 64, Uwagi TWG, 2003] 

Często substancja, która została wysuszona w drodze mechanicznego drenażu jest nadal niedostatecznie 

sucha dla automatycznego poddania jej termicznemu spalaniu. W takim przypadku, można zastosować 
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dodatkowe termiczne suszenie, przed włożeniem do pieca spalającego. Wówczas, objętość osadów 

ściekowych podlega dalszej redukcji, a ich wartość cieplna zostaje zwiększona. 

 

Suszenie/odwodnienie osadów ściekowych przeprowadzane jest w osobnych lub połączonych 

przedsiębiorstwach zajmujących się suszeniem. Wykorzystywane są następujące suszarnie:  

 

 suszarnia dyskowa; 

 suszarnia bębnowa; 

 suszarnia złoża fluidalnego; 

 suszarnia taśmowa; 

 suszarnia na zimne powietrze; 

 suszarnia cienkowarstwowa; 

 suszarnia wirówkowa; 

 suszarnia słoneczna (solarna); 

 kombinacja różnych typów. 

 

Procesy suszenia można zasadniczo podzielić na dwie grupy: 

 

 suszenie częściowe, do około 60 – 80% suchej masy; 

 suszenie całkowite, do około 80 – 90% suchej masy. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Alternatywą dla suszenia zewnętrznego jest suszenie osadów in-situ, podczas spalania odpadów o wyższej 

wartości energetycznej. W takim przypadku, woda pochodząca z odwodnionych osadów umożliwia 

zapobieganie nadmiernemu podniesieniu temperatury, które możliwe jest, gdy spalane są odpady o 

wysokiej wartości energetycznej. 

 

Zasadniczo, w przypadku automatycznego spalania termicznego w zakładach spalających jeden typ osadów 

ściekowych, osuszenie ścieków do zawartości 35% jest wystarczające. To może być osiągnięte dzięki 

mechanicznemu odwodnieniu i może nie wymagać dalszego termicznego suszenia. 

 

Wymagana zawartość suchych substancji w procesie automatycznego spalania dla danej instalacji zależeć 

będzie od składu osadów (zawartości energetycznej suchej masy, w dużej mierze zależnej od zawartości 

materiałów organicznych). Wpływ na to mają właściwości samych osadów, ale także stosowana metoda 

obróbki wstępnej, np. fermentacji osadów, lub użycie organicznych albo nieorganicznych substancji 

kondycjonujących osad. 

 

Dla jednoczesnego spalania osadów ściekowych razem z innymi strumieniami odpadów w komunalnych 

spalarniach (zwykle stosunek wysuszonych osadów ściekowych do odpadów komunalnych wynosi 10% 

masy wysuszonego (na poziomie 20 – 30%) osadu ściekowego) może być konieczne dodatkowe suszenie 

osadu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Ciepło niezbędne w procesie suszenia pozyskiwane jest zwykle z procesu spalania. W niektórych 

procesach spalania, suszone osady ściekowe wchodzą w bezpośredni kontakt z nośnikiem ciepła, np. w 

suszarkach konwekcyjnych lub suszarkach bezpośrednich (np. suszarkach złoża fluidalnego, taśmowych, 

dwupoziomowych). Podczas procesu suszenia produkowana jest para składająca się z pary wodnej, 

powietrza i gazów uwolnionych z osadów, zaś w bezpośrednim procesie suszenia wytwarzane są gorące 

gazy. Para i mieszanka gazów muszą zostać oczyszczone. Zasadniczo, para wodna z procesu suszenia 

wtłaczana jest do pieca. Suszarnie bezpośrednie mogą być wykorzystywane w pośrednim systemie przez 

recyrkulację odparowanych substancji. System ten przynosi wyraźne korzyści i jest często stosowany (ale 

raczej nie, albo bardzo rzadko, do spalania osadów). 

W systemach suszenia pośredniego (np. suszarkach ciepłych, dyskowych, cienkowarstwowych), ciepło jest 

wtłaczane przez generatory pary lub instalacje z olejem termicznym, a płyn podgrzewający nie wchodzi w 

kontakt z osadem. Oddawanie ciepła zachodzi między ścianami a osadem. 

 

Suszarki „kontaktowe” zasadniczo osiągają poziom suchej masy między 35 a 40%. Odparowana woda 

otrzymywana w procesie suszenie jest skażona wyciekającym powietrzem i niewielkimi ilościami gazów 
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lotnych. Para może niemal w całości skondensowana z substancji lotnych i pozostałych gazów obojętnych 

może zostać zdezynfekowana w kotle pieca. Obróbka kondensatu może skomplikować się ze względu na 

obecność NH4OH, OWO, etc. 

 

2.2.3.2.3 Fermentacja osadów 

 

Proces fermentacji osadów zmniejsza zawartość materiałów organicznych, a jednocześnie prowadzi do 

produkcji biogazu (przynajmniej w przypadku fermentacji beztlenowej). Sfermentowany osad może 

zasadniczo nieco łatwiej zostać odwodniony, niż osad niesfermentowany, co pozwala zwiększyć obecność 

suchej masy po mechanicznym odwodnieniu. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

2.2.4 Odpady medyczne 

 

2.2.4.1  Charakterystyka i skład odpadów medycznych 

 

Specjalna uwaga wymagana jest podczas zajmowania się odpadami medycznymi związana z zarządzaniem 

szczególnym rodzajem ryzyka związanym z tymi odpadami (np. zanieczyszczenia mogące prowadzić do 

zakażenia, igły, etc.), standardami estetycznymi (pozostałości pooperacyjne, etc.) i ich zachowanie podczas 

spalania (mocno zróżnicowana wartość energetyczna i zawartość wilgoci). 

 

Specyficzne odpady medyczne zawierają materiały o bardzo wysokim współczynniku NCV (plastiki, etc.) 

ale także pozostałości o bardzo dużej zawartości wody (np. krew, etc.). Odpady medyczne zwykle 

wymagają zatem długiego czasu spalania, by uzyskać pewność, że odpady zostały dokładnie przepalone a 

jakość pozostałości jest dobra. 

 

Podobnie jak w przypadku odpadów niebezpiecznych, skład konkretnych typów odpadów medycznych 

może być bardzo zróżnicowany. Odpady medyczne mogą zawierać (w różnym stopniu): 

 

 czynniki zakaźne; 

 skażoną odzież/chusteczki/tampony; 

 substancje farmaceutyczne; 

 ostre przedmioty, np. igły iniekcyjne; 

 odpady weterynaryjne; 

 części ciała; 

 zużyty sprzęt medyczny; 

 opakowania; 

 odpady laboratoryjne; 

 skażone materiały radioaktywne. 

 

W niektórych przypadkach stosuje się rozróżnienie pomiędzy drogami spalania odpadów patogennych 

(stwarzających potencjalnie zagrożenie infekcją) i nie-patogennych. Obróbka odpadów patogennych jest 

czasem ograniczona do specjalnie do tego celu przeznaczonych spalarni, podczas gdy odpady nie-

patogenne, w niektórych przypadkach, są spalane wraz z innymi odpadami w zwykłych spalarniach, np. 

spalarniach stałych odpadów komunalnych. 

 

2.2.4.2 Transport, wstępna obróbka i magazynowanie odpadów medycznych 

 

Ryzyko związane z transportem odpadów medycznych może zasadniczo zostać zredukowane dzięki 

ograniczeniu kontaktu z odpadami oraz zapewnienie dobrych warunków magazynowania, np. 

zastosowanie: 
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 przeznaczonych do tego celu pojemników i zapewnienie urządzeń myjących/dezynfekujących; 

 zamkniętych i solidnych palnych pojemników, np. na ostre i biologicznie niebezpieczne przedmioty; 

 automatycznego systemu ładowania do pieca, np. specjalne podnośniki do pojemników; 

 stref wydzielonego magazynowania i transferu (szczególnie w przypadku spalania wspólnie z innymi 

odpadami); 

 magazynowania w lodówkach lub zamrażarkach, jeśli jest to konieczne.  

 

Wstępna obróbka może zostać przeprowadzona przy użyciu: 

 

 dezynfekcji parowej, np. w autoklawie przy podwyższonej temperaturze i ciśnieniu; 

 wrzącej wody. 

 

Każda z tych możliwości pozwala na odpowiednią sterylizację odpadów, a następnie traktowanie ich w 

sposób analogiczny do innych typów odpadów komunalnych. Strefy pracy i magazynowania zwykle 

projektowane są w sposób ułatwiający dezynfekcję. 

 

Odpowiednie urządzenia czyszczące i dezynfekujące zwykle instalowane są w celu czyszczenia opakowań 

zwrotnych. Odpady stałe po dezynfekcji są zbierane w celu utylizacji. Ścieki po dezynfekcji są zbierane, a 

następnie utylizowane w procesie spalania (np. w FGT lub wraz z dostarczanymi odpadami) lub 

oczyszczane i zrzucane. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Obróbka wstępna, np. rozdrabnianie lub maceracja, może być stosowana w celu zwiększenia jednorodności 

odpadów, choć wymogi bezpieczeństwa zmuszają do starannego namysłu w przypadku niektórych typów 

odpadów medycznych.  

 

Odpady medyczne są także spalane w zakładach spalania odpadów niebezpiecznych i innych, wraz z 

innymi typami odpadów. Jeśli spalanie nie odbywa się natychmiast, odpady wymagają czasowego 

magazynowania. W niektórych przypadkach, gdy konieczne jest magazynowanie odpadów medycznych 

przez czas dłuższy niż 48 godzin, odpady trzymane są w chłodnych pomieszczeniach z górnym 

ograniczeniem temperatury (np. +10ºC). 

 

2.3 Etap obróbki termicznej 

 

Różne typy odpadów podlegają różnym procesom obróbki termicznej, jednakże nie wszystkie procesy 

obróbki termicznej są odpowiednie dla wszystkich typów odpadów. Niniejszy rozdział oraz tabela 2.5 

zawierają przegląd pojęć i zakresu zastosowań najpopularniejszych technologii, na przykład: 

 

 piece rusztowe; 

 piece obrotowe; 

 złoża fluidalne; 

 systemy pirolizy i gazyfikacji. 

 

A także niektóre inne specjalne technologie. 

[EGTEI, 2002 #6] 

 

Stałe odpady komunalne – mogą być spalane w ramach kilku różnych systemów spalania, w tym za 

pomocą ruchomych rusztów, pieców obrotowych i złóż fluidalnych. Technologia złóż fluidalnych wymaga, 

by MSW miały określony stopień rozdrobnienia – co zwykle wymaga jakiejś formy obróbki wstępnej i/lub 

selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Spalanie osadów ściekowych – odbywa się w piecach obrotowych, wielopaleniskowych lub spalarniach z 

złożem fluidalnym. Stosuje się także techniki współspalania przy zastosowaniu systemów spalania 

rusztowego, w zakładach stosujących węgiel, a także procesy przemysłowe. Osady ściekowe często mają 
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wyższą zawartość wody, a w związku z tym wymagają osuszenia lub zastosowania dodatkowych paliw 

zapewniających stabilność i efektywność procesu spalania.   

 

Spalanie odpadów medycznych i niebezpiecznych – najczęściej stosowane są piece obrotowe, ale, w 

przypadku odpadów stałych, stosuje się również spalarnie rusztowe (w tym także współspalanie z innymi 

odpadami) oraz złoża fluidalne do niektórych poddanych wstępnej obróbce materiałów. Piece statyczne są 

także szeroko rozpowszechnione w spalarniach przyzakładowych oraz w zakładach chemicznych. 

 

Inne procesy zostały opracowane w oparciu o rozdzielenie faz zachodzących także w spalarni: suszenie, 

ulatnianie, piroliza, karbonizacja i utlenianie odpadów. Stosowany jest także proces gazyfikacji 

wykorzystujący jako czynnik gazyfikujący substancje takie jako para, powietrze, tlenki węgla lub tlen. 

Proces ten ma na celu redukcję objętości spalin i związanych z ich oczyszczaniem kosztów. Niektóre z tych 

zmian napotkały na techniczne i ekonomiczne trudności podczas prób stosowania ich na skalę komercyjną, 

przemysłową, a tym samym nie są już stosowane. Niektóre z nich wykorzystywane są na 

zakładachkomercyjnych (np. w Japonii), a inne były testowane w zakładach o charakterze 

demonstracyjnym w całej Europie, ale nadal mają niewielki tylko udział w obróbce odpadów w 

porównaniu do spalania.   
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Technika 
Niepoddane obróbce 

odpady komunalne 

Poddane wstępnej 

obróbce MSW i RDF  

 

Odpady niebezpieczne 
 

Osady ściekowe 
 

Odpady medyczne 

Ruszt tłokowy Często stosowane  Często stosowane  Zwykle nie stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 
Ruszt ruchomy Stosowane Stosowane Rzadko stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 
Ruszt biegunowy Stosowane Stosowane Rzadko stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 
Ruszt walcowaty Stosowane Często stosowane  Rzadko stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 
Ruszt chłodzony wodą Stosowane Stosowane Rzadko stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 
Palenisko plus piec 

obrotowy 

Stosowane Zwykle nie stosowane Rzadko stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane 

Piec obrotowy Zwykle nie stosowane Stosowane Często stosowane  Stosowane Często stosowane  

Piec obrotowy chłodzony 

wodą 

Zwykle nie stosowane Stosowane Stosowane Stosowane Stosowane 

Palenisko statyczne Zwykle nie stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane Zwykle nie stosowane Często stosowane  

Piec statyczny Zwykle nie stosowane Zwykle nie stosowane Często stosowane  Zwykle nie stosowane Stosowane 

Złoże fluidalne - 

pęcherzykowate  

Rzadko stosowane Stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane Zwykle nie stosowane 

Złoże fluidalne - obiegowe Rzadko stosowane Stosowane Zwykle nie stosowane Często stosowane  Zwykle nie stosowane 

Złoże fluidalne - obrotowe Stosowane Stosowane Zwykle nie stosowane Stosowane Stosowane 
Piroliza Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane 

Gazyfikacja Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane Rzadko stosowane 

Uwaga: Tabela uwzględnia wyłącznie zastosowanie opisanych technologii w specjalnie przeznaczonych do tego celu instalacjach. Nie obejmuje zatem 

szczegółowych rozważań na temat sytuacji, gdy obróbce podlega więcej niż jeden typ odpadów. 

Tabela 2.5: Podsumowanie aktualnie stosowanych technik obróbki termicznej do podstawowych typów odpadów w przeznaczonych do tego celu zakładach spalania 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 34 

2.3.1 Spalarnie rusztowe 

 

Spalarnie rusztowe są powszechnie wykorzystywane do spalania mieszanych odpadów komunalnych. W 

Europie, około 90% instalacji oczyszczających MSW stosuje ruszty. Wśród innych typów odpadów zwykle 

przetwarzanych w spalarniach rusztowych, często jako dodatek do MSW, można znaleźć: komercyjne i 

przemysłowe nie-niebezpieczne odpady, osady ściekowe i niektóre typy odpadów medycznych. 

 

Spalarnie rusztowe zwykle składają się z następujących elementów: 

 

 podajnik odpadów; 

 ruszt spalający; 

 zrzut popiołów paleniskowych; 

 system napowietrzania spalania; 

 komora spalania; 

 palniki pomocnicze. 

 

Rysunek 2.3 przedstawia przykładową spalarnię rusztową wyposażoną w kocioł odzyskujący ciepło: 

 
Rysunek 2.3: Ruszt, palenisko system odzyskiwania ciepła w przykładowym zakładzie spalania odpadów 

komunalnych 

Źródło: [1, UBA, 2001] 
 

2.3.1.1  Podajnik odpadów 

 

1. Zsyp dla odpadów 

2. Podajnik dla odpadów 

3. Strefa spalania 
4. Główna strefa spalania 

5. Separator dużych cząstek 

6. Zrzut popiołów 
paleniskowych 

7. Grube sita 

8. Usuwanie popiołu z kotła 
9. Zasilanie powietrzem 

pierwotnym 

10. Zasilanie powietrzem 
wtórnym 
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Odpady są odprowadzane z zasobnika, w którym są magazynowane do podajnika zsypowego przez 

znajdujący się powyżej dźwig, a następnie wprowadzane do systemu rusztowego przy pomocy rampy 

hydraulicznej lub innego urządzenia transportowego. Ruszt przesuwa odpady przez poszczególne strefy 

wewnątrz komory spalania ruchem wirowym. Ze względu na narażenie powierzchni zbiornika na duże 

naprężenia, konieczne jest stosowanie do ich budowy materiałów o dużej odporności (np. z blachy stalowej 

lub odpornego na zużycie żeliwa). Materiał musi być odporny na przypadkowe pożary w zbiorniku. 

 

Zbiornik na odpady może niekiedy być ładowany przy pomocy przenośnika. W takim przypadku, 

zamontowany powyżej dźwig zrzuca odpady do zbiornika pośredniego zasilającego przenośnik. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Jeśli dostarczone odpady nie zostały poddane wstępnej obróbce są bardzo zróżnicowane zarówno pod 

względem rozmiaru, jak i właściwości. Zsyp ma zatem wymiary umożliwiające wrzucanie materiałów o 

dużych rozmiarach, a zarazem uniemożliwiające powstawanie zatorów. Unikanie zatorów jest 

koniecznością, gdyż mogłyby one spowodować nierówne zasilanie pieca i niekontrolowane przenikanie 

powietrza do pieca.   

 

Ściany zsypu powinny być chronione przed gorącem przy użyciu: 

 

 chłodzonej wodą podwójnej pokrywy; 

 membranowej budowy ścian; 

 chłodzonych wodą zaworów odcinających; 

 ognioodpornej powłoki z cegieł. 

 

W przypadku, gdy zsyp jest pusty, można użyć zaworów (np. uszczelnione drzwi) w celu uniknięcia 

cofnięcia, a także dla ochrony przed niekontrolowanym dostaniem się powietrza do pieca. Równomierne 

ilości odpadów w zsypie są zalecane przy równomiernym zarządzaniu piecem. 

 

Połączenie pomiędzy dolnym końcem zsypu a piecem składa się z mechanizmu dozującego, który może 

być  sterowany mechanicznie albo hydraulicznie. Tempo dostarczania odpadów zwykle można regulować. 

Dla różnych typów systemów zasilających wykorzystuje się różne metody konstrukcyjne:  

 

 ruszt łańcuchowy/przenośnik płytkowy; 

 podajnik rusztowy; 

 regulowany zsyp lejkowaty; 

 podajniki RAM; 

 rampa hydrauliczna; 

 śruby tłoczące. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.3.1.2  Ruszt spalający 

 

Ruszt spalający spełnia następujące funkcje: 

 

 transport materiałów, które mają zostać spalone w piecu; 

 gromadzenie i rozluźnianie materiałów, które mają zostać spalone; 

  ustawianie głównej strefy spalania w komorze spalania, ewentualnie równocześnie z kontrolą pracy 

pieca. 

 

Zadaniem rusztu spalającego jest właściwe rozprowadzenie powietrza wewnątrz pieca, zgodnie z 

wymaganiami procesu spalania. Pierwotne wdmuchiwarki powietrza wtłaczają powietrze poprzez 

niewielkie otwory na powierzchni rusztu do poziomu paliwa. Więcej powietrza dostarcza się zwykle ponad 

poziomem, na którym spoczywają odpady, by zakończyć proces spalania. 
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Zdarza się, że niektóre drobne materiały (nazywane czasem odsiewem) spadają przez otwory rusztu, a 

następnie odzyskiwane są podczas usuwania popiołów paleniskowych. Czasem są one osobno odzyskiwane 

i mogą zostać ponownie załadowane do pieca w celu ponownego spalenia lub bezpośrednio usunięte. 

Podczas ponownego wprowadzania odsiewów do zbiornika, należy zachować ostrożność, by nie 

doprowadzić do zapłonu odpadów znajdujących się w zasobniku. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zwykle, odpady znajdują się na ruszcie nie dłużej niż 60 minut. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zasadniczo, można dokonać rozróżnienia pomiędzy zasadą ciągłego (ruszty walcowate i łańcuchowe) i 

nieciągłego (ruszty spychające) podawania odpadów. Rysunek 2.4 prezentuje niektóre typy rusztów:  

 

 

 
Rysunek 2.4: Różne typy rusztów 

Źródło: [1, UBA, 2001] 

 

Systemy rusztów można rozróżnić dzięki sposobom, w jaki odpady przenoszone są do poszczególnych stref w 

komorze spalania. Każdy z nich musi spełniać wymagania dotyczące pierwotnego zasilania powietrzem, 

prędkości dostarczania i zgarniania, a także mieszania odpadów. Inne charakterystyki mogą wymagać 

zastosowania dodatkowej kontroli lub bardziej wytrzymałej konstrukcji, która byłaby w stanie przetrwać ciężkie 

warunki panujące w komorze spalania.  

 

2.3.1.2.1 Ruszty biegunowe 

 

[4, IAWG, 1997] Ruszty są umieszczone nad całą szerokością pieca. Poszczególne  rzędy są mechanicznie 

obracane lub kołysane do góry i na boki, przesuwając i mieszając odpady. 

 

2.3.1.2.2 Ruszty tłokowe 

 

[4, IAWG, 1997] Wiele nowoczesnych zakładów (przeznaczonych do spalania odpadów komunalnych) stosuje 

ruszty tłokowe. Uzyskiwana jakość wypału jest zasadniczo dobra. 

 

Konstrukcja ta składa się z sekcji obejmujących całą szerokość paleniska, ale są ułożone jeden nad drugim. 

Część rusztów naprzemiennie porusza się do wprzód i w tył, podczas gdy przylegające elementy pozostają 

nieruchome. Odpady spadają z nieruchomych części i są poruszane i mieszane wraz z przemieszczaniem się 

wzdłuż rusztu. Istnieje szereg odmian tego typu rusztów, niektóre posiadają naprzemienne sekcje stałe i 

ruchome, w innych na jedną sekcję stałą przypada kilka ruchomych/ W tym ostatnim przypadku, sekcje mogą 

albo poruszać się razem, albo w różnym momencie cyklu. 

 

Występują zasadniczo dwa podstawowe typy rusztów tłoczących: 

 

1. Ruszty odwrócone  

Kraty rusztów poruszają się w przód i w tył w kierunku przeciwnym do ruchu odpadów. Ruszt jest nachylony od 

zakończenia podajnika w stronę spustu popiołu i składa się stałych i ruchomych stopni. 

 

2. Ruszty spychające 

Pierwotne powietrze Żużel

  

Pierwotne powietrze Żużel

  

Pierwotne powietrze Żużel

  

Ruszt walcowaty 

 

Odpady  Spaliny 

Ruszt spychający 

 

Odpady  Spaliny 

Ruszt odwrotny 

 

Odpady  Spaliny 
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Kraty rusztu układają się w szereg stopni, które oscylują w poziomie i spychają odpadu w kierunku zsypu 

popiołu. 

 

2.3.1.2.3 Ruszty ruchome 

 

Ruszty te składają się z ciągłego podajnika taśmowego lub sczepionych wiązek, które przesuwają się w piecu. 

Ograniczona możliwość poruszania odpadów (są mieszane tylko podczas przenoszenia pomiędzy pasami) 

powoduje, że metoda ta rzadko stosowana jest w nowoczesnych zakładach. [IAWG, 1997 #4] 

 

2.3.1.2.4 Ruszty walcowate 

 

Składają się z perforowanego wałka, który przedziela ruszt w poprzek. Rolki zainstalowane są po kilka 

szeregowo, a mieszanie odbywa się, gdy materiał przemieszcza się na rolkach. [IAWG, 1997 #4] 

 

2.3.1.2.5 Ruszty chłodzony 

Większość rusztów jest chłodzonych, zwykle przy pomocy powietrza. W niektórych przypadkach, stosuje się 

jako środek chłodzący płyn (zwykle wodę), który przechodzi przez wnętrze rusztu. Przepływ środka 

chłodzącego odbywa się od stref o niższej temperaturze, w kierunku obszarów o wyższej temperaturze, co 

pozwala zmaksymalizować przekazywanie ciepła. Ciepło pochłonięte przez substancję chłodzącą może być 

przenoszone i wykorzystywane w trakcie procesu lub w zewnętrznych dostawach. 

 

 Chłodzenie za pomocą wody stosowane jest zwykle, gdy wartość energetyczna odpadów jest wysoka, np. > 12 – 

15 MJ/kg dla MSW. Konstrukcja systemów chłodzących wodą jest nieco bardziej skomplikowana, niż w 

przypadku systemów zasilanych powietrzem. 

 

Dodawanie wody chłodzącej umożliwia kontrolowanie zarówno temperatury metalowego rusztu, jak i lokalnej 

temperatury spalania, a także większą niezależność od pierwotnego źródła powietrza (zwykle pomiędzy kratami 

rusztu). To zaś umożliwia optymalizację temperatury oraz dostaw powietrza (tlenu), odpowiadającą konkretnym 

wymogom spalania i jednocześnie przyczynia się do usprawnienia wydajności procesu spalania. Większa 

kontrola temperatury rusztu umożliwia spalanie odpadów o wysokiej wartości energetycznej bez pojawiających 

się zwykle problemów operacyjnych i konserwacyjnych. 

 

2.3.1.3 Zsyp popiołów paleniskowych 

 

Zrzuty popiołów paleniskowych wykorzystywane są w celu schłodzenia i usunięcia stałych pozostałości, 

które gromadzą się na ruszcie. Stanowią one także powietrzną izolację pieca, a także chłodzi i nawilża 

popiół. 

 

Zwykle, do usuwania popiołów paleniskowych, stosowane są wypełnione wodą tłoki ciśnieniowe i 

konstrukcje odciągowe. Równie powszechnie stosowane są zsypy innego typu, np. taśmociągi, co 

umożliwia przenoszenie zarówno popiołów spod rusztu, jak i różnych większych pozostałości. 

 

Woda wykorzystywana do chłodzenia jest oddzielana od popiołów z rusztu na wyjściu i może ponownie 

wprowadzona do zsypu popiołu. Zwykle, dla utrzymania wymaganego poziomu, należy uzupełniać straty 

wody w zsypie, spowodowane wyparowaniem, ale także częściowym zrzucaniem wraz z popiołem. 

Ponadto drenaż wody może być konieczny ze względu na potrzebę zapobiegania narastaniu soli – takie 

systemy nawadniające pomagają zredukować zawartość soli w pozostałościach, jeśli przepływ zostanie 

dostosowany do tego celu. Szyb zsypu popiołu jest zwykle ognioodporny i skonstruowany w sposób 

uniemożliwiający zbrylanie popiołu. 
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Rysunek 2.5: Przykładowy system usuwania popiołu w spalarni rusztowej 

Źródło: [1, UBA, 2001] 
 

2.3.1.4  Komora spalania i kocioł 

 

Spalanie odbywa się ponad rusztem w komorze spalania (por. Rysunek 2.6). Zasadniczo, komora spalania 

składa się zwykle z rusztu ulokowanego na dole, chłodzony i nie chłodzonych ścian po bokach pieca, oraz 

sufitu lub kotła grzewczego u góry. Ze względu na dużą zawartość substancji lotnych w odpadach 

komunalnych, gazy te unoszą się i tylko niewielka część spalania odbywa się na lub w pobliżu rusztu. 

 

Następujące wymagania mają wpływ na projekt komory spalania: 

 

 forma i wielkość rusztu spalającego – rozmiar rusztu determinuje rozpiętość komory; 

 wirowanie i jednolity przepływ spalin – pełne mieszanie spalin jest niezbędne dla dobrego spalenia 

spalin; 

  odpowiedni czas przebywania spalin w gorącym piecu – wystarczający czas reakcji w wysokiej 

temperaturze musi być zagwarantowany, by osiągnąć pełne spalanie; 

 częściowe chłodzenie spalin – aby uniknąć syntezy gorących popiołów lotnych w kotle, temperatura 

spalin nie może przekraczać górnej wartości limitu na wyjściu komory spalania. 
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Rysunek 2.6: Przykładowa komora spalania 

Źródło: [1, UBA, 2001] 
 

Szczegóły projektu komory spalania zwykle związane są z typem rusztu, bowiem jego budowa wymusza 

konkretne rozwiązania kompromisowe, gdyż wymagania procesu zmieniają się wraz właściwościami 

paliwa. Każdy dostawca posiada własną kombinację rusztów i komory spalania, a na ich budowę wpływ 

mają zarówno indywidualne charakterystyki pracy danej instalacji, ale także specyficzne doświadczenia 

danego dostawcy. Europejscy operatorzy MSW nie znajdują żadnych konkretnych wad ani zalet różnych 

konstrukcji komór spalania.  

 

Zasadniczo, można wyróżnić trzy różne typy budowy. Nazewnictwo bierze się z kierunku przepływu spalin 

w odniesieniu do kierunku ruchu odpadów: jednokierunkowe, odwrotnie kierunkowe, pośrednie (por. 

Rysunek 2.7). 

 

Piece przepływu jednokierunkowego, współprzepływowe, piece przepływu równoległego: 
W urządzeniach, w których zastosowano wspólny kierunek, pierwotne powietrze spalające oraz odpady są 

kierowane we tym samym kierunku przez komorę spalania. W związku z tym, wylot spalin znajduje się na 

końcu rusztu. Relatywnie, jedynie niewielka ilość energii zostaje wymieniona pomiędzy gazami 

spalinowymi a odpadami na ruszcie.  

 

Zaletą jednokierunkowego przepływu jest to, że spaliny dłużej pozostają w strefie spalania, a także, że 

muszą znaleźć się w strefie z najwyższą temperaturą. Aby ułatwić zapłon, pierwotne powietrze musi zostać 

wstępnie ogrzane przy bardzo niskich wartościach cieplnych. 

 

Piece przeciwnego przepływu lub przeciwprądu: 

W tym przypadku, przepływ pierwotnego powietrza spalającego i odpadów kierowany jest w przeciwnych 

kierunkach przez komorę spalania a wylot spalin usytuowany jest w przedniej części rusztu. Gorące spaliny 

usprawniają suszenie i zapłon odpadów. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie przedostawania się niespalonych strumieni gazu. Jako 

zasadę, w instalacjach opartych na zasadzie przeciwprądu stosuje się zwiększenie dodatku wtórnego lub 

górnego powietrza.   

 

Piece centralnego przepływu i średnio-prądowe:  

Skład stałych odpadów komunalnych może być bardzo zróżnicowany i rozwiązanie opierające się na 

średnim przepływie stanowi kompromis w przypadku wsadów o zróżnicowanej wartości. Dobra mieszanka 

wszystkich częściowych przepływów spalin musi zostać uwzględniona w ramach umożliwiających 

mieszanie zarysów i/lub dodatku powietrza wtórnego. W takim przypadku, wylot spalin znajduje się po 
środku rusztu. 

Waste feeding – zsyp dla odpadów 

Feeder table – platforma podajnika 

Sewage sludge feeder – podajnik osadów 

ściekowych 
Secondary air – powietrze wtórne 

Primary air – powietrze pierwotne 

Drying – suszenie 
De-gassing – odgazowywania 

Exhaust – wydech 

Icineration – spalania 

Slag discharge – zrzut żużla 
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Rysunek 2.7: Różne typy konstrukcji pieca wykorzystujące różne kierunki przepływu spalin i odpadów 

[1, UBA, 2001] 

2.3.1.5 Zasilanie powietrzem spalającym 

 

Powietrze spalające spełnia następujące funkcje: 

 

 dostarcza czynnika utleniającego; 

 chłodzi; 

 zapobiega tworzeniu się żużla w piecu; 

 miesza spaliny. 

 

Powietrze dodawane jest w różnych punktach komory spalania. Zwykle opisuje się je jako pierwotne i 

wtórne, choć wykorzystuje się także powietrze trzeciorzędne, a nawet ponowny obieg spalin. 

 

Powietrze pierwotne pobierane jest zwykle z zasobnika na odpady, co zmniejsza ciśnienie powietrza w 

przedsionku zbiornika i zapobiega w dużym stopniu uwalnianiu odoru ze zbiornika. Powietrze pierwotne 

jest wdmuchiwane przez wentylatory do miejsc znajdujących się poniżej rusztu, gdzie ich 

rozprzestrzenianie się może być ściśle kontrolowane za pomocą licznych skrzyni dmuchowych oraz 

zaworów dystrybucyjnych. 

 

Powietrze może zostać wstępnie ogrzane, jeśli wartość energetyczna odpadów odbiega od normy w sposób 

zmuszający do ich uprzedniego osuszenia. Powietrze pierwotne zostaje wówczas wtłoczone przez 

powierzchnię rusztu do złoża paliwowego i chłodzi kraty rusztu, doprowadzając zarazem tlen do złoża 

spalania. 

 

Powietrze wtórne jest wdmuchiwane do komory spalania z dużą prędkością przez, na przykład, lance 

iniekcyjne lub z wewnętrznych urządzeń. Ma to na celu zapewnienie pełnego spalania i odpowiada za 

intensywne mieszanie spalin, a także zapobiega swobodnemu przemieszczaniu się niespalonych strumieni 

gazowych. 

 

2.3.1.6 Palnik pomocniczy 

 

W fazie początkowej, często do rozgrzania pieca do określonej temperatury, w której spaliny mogą się 

przemieszczać, wykorzystuje się palniki pomocnicze. Takie jest podstawowe zastosowanie palników 

Piec współprądowy Piec przeciwprądowy Piec średnioprądowy 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 41 

pomocniczych. Palniki te zwykle włączają się automatycznie, jeśli temperatura podczas pracy spada 

poniżej określonego poziomu. Podczas wygaszania, palniki te są często wykorzystywane, jeśli w piecu 

pozostają jeszcze odpady. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.3.1.7 Temperatura spalania, czas i minimalna zawartość tlenu 

 

Aby osiągnąć dobre spalanie gazów spalinowych, w prawodawstwie ustalono, że minimalna temperatura 

gazowe fazy spalania powinna wynosić 850ºC (1100ºC dla niektórych typów odpadów niebezpiecznych), a 

minimalny czas przebywania spalin, powyżej tej temperatury, na dwie sekundy od ostatniego podania 

powietrza spalającego (Dyrektywa 2000/76/WE i przepisy wcześniejsze). Odstępstwa od tych warunków są 

dopuszczalne, o ile zapewniają one zbliżony poziom całkowitej ochrony środowiska. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Wcześniejsze przepisy zawierały wymóg obecności przynajmniej 6% tlenu, ale z najnowszej dyrektywy 

WE w sprawie spalania wymóg ten został usunięty. 

 

Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że w niektórych przypadkach obniżenie temperatury, krótszy 

czas przebywania i niższy poziom zawartości tlenu, pozwalają nadal osiągać dobre wyniki spalania i mogą 

nawet skutkować zwiększeniem poziomu ochrony środowiska. Mimo to, niska zawartość tlenu może 

prowadzić do poważnego ryzyka korozji, a tym samym wymuszać specjalne zabezpieczenie materiałów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zawartość tlenku węgla w spalinach jest kluczowym czynnikiem pozwalającym określić jakość procesu 

spalania. 

 

2.3.1.8 Spalanie osadów ściekowych w zakładach spalania MSW 

 

Osady ściekowe są niekiedy poddawane spaleniu wraz z innymi odpadami w zakładach spalania odpadów 

komunalnych wyposażonych w piece rusztowe (sekcja 2.3.3 zawiera informacje na temat wykorzystania 

złóż fluidalnych, a także innych technologii).  

 

W przypadku dodawania osadów do spalania MSW, często stosowane są techniki, które stanowią znaczną 

część dodatkowych kosztów inwestycyjnych. 

 

Stosuje się następujące trzy techniki: 

 

 Osuszone osady ściekowe (~ 90% suchej masy) są wdmuchiwane jak pył do pieca; 

 Odsączone osady ściekowe (~20 – 30% suchej masy) są dostarczane osobno przez zraszacze do komory 

spaleniowej i rozprowadzane na ruszcie. Osady zostają przetworzone w pokłady materiału poprzez 

przewracanie odpadów na ruszcie. Doświadczenia wykazują do 20% masy osadów (przy 25% suchej 

masy). Inne doświadczenia pokazują z kolei, że jeśli proporcja osadów jest zbyt wysoka (np. >10%), 

pojawić może się  popiół lotny lub niespalony materiał na dnie; 

 Odsączony, wysuszony lub na wpół wysuszony (~50 – 60% suchej masy) osad jest mieszany z 

pozostałymi odpadami lub wprowadzany wraz nimi do komory spalania. Może to mieć miejsce w 

zbiorniku dzięki zastosowaniu przez operatora dźwigu ukierunkowanego dozowania, lub kontrolowane w 

zsypie dzięki wpompowaniu odwodnionych osadów lub rozdzielenie systemów jeszcze w zbiorniku. [74, 

Uwagi TWG, 2004]  

 

2.3.1.9 Dodawanie odpadów medycznych do spalania odpadów komunalnych 

 

(Dania, 2002) Odpady medyczne są niekiedy dokładane do istniejących już spalarni odpadów 

komunalnych. W niektórych przypadkach odpady takie umieszczane są w tym samym zbiorniku, co MSW. 
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Stosuje się także, wyposażone w śluzy, systemy osobnego załadunku. Śluzy pomagają zapobiegać 

dostawaniu się niekontrolowanego powietrza spalającego i możliwości emisji substancji niebezpiecznych 

ze strefy załadunku. Spalanie odbywa się w tym samym piecu, co spalanie MSW. 

 

Spalanie połączone odpadów medycznych oraz stałych odpadów komunalnych może być przeprowadzane 

także bez stosowania osobnego załadunku. Na przykład, stosowane są systemy automatycznego załadunku, 

które umożliwiają bezpośrednie umieszczenie odpadów medycznych w zsypie z MSW. 

 

Przepisy krajowe czasem ograniczają odsetek odpadów klinicznych, które mogą być poddawane obróbce w 

łącznym spalaniu (np. we Francji <10% obciążenia termicznego). 

 

Należy pamiętać, że artykuł 6.7 Dyrektywy w sprawie spalania odpadów, nakłada obowiązek 

bezpośredniego umieszczania w piecu odpadów zakaźnych, bez uprzedniego mieszania ich z innymi 

kategoriami odpadów oraz bez wcześniejszej obróbki. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Spaliny z różnych typów odpadów oczyszczane są we wspólnym systemie FGT.  

 

Na rysunku 2.8 pokazano kolejność etapów w procesie osobnego załadunku: 

 

 
Rysunek 2.8: Przykładowe etapy systemu załadunku odpadów medycznych w spalarni odpadów 

komunalnych 

Źródło [49, Dania, 2002] 
 

2.3.2 Piece obrotowe 

 

Piece obrotowe są bardzo masywne i niemal wszystkie kategorie odpadów, niezależnie od typu i składu, 

mogą być w nich spalane. Piece te są, w szczególności, stosowane na szeroką skalę w spalarniach odpadów 
niebezpiecznych. Technologia ta jest także powszechnie stosowana w przypadku odpadów medycznych 
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(większość niebezpiecznych odpadów medycznych podlega spaleniu w wysokiej temperaturze w piecach 

obrotowych), w mniejszym natomiast stopniu do odpadów komunalnych. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

 Temperatura pracy pieca obrotowego waha się od 500°C (gazyfikator) do 1450°C (piec stapiający popiół 

w wysokiej temperaturze). Czasem stosuje się także wyższe temperatury, ale zwykle nie w przypadku 

spalania odpadów. 

 

Podczas stosowania konwencjonalnego spalania oksydacyjnego, temperatura zwykle jest wyższa niż 

850ºC. Temperatury w przedziale między 900 a 1200 ºC są typowe dla spalania odpadów niebezpiecznych. 

 

Zasadniczo, w zależności od kategorii odpadów, im wyższa temperatura spalania, tym wyższe 

zanieczyszczenia i spowodowane wyższą temperaturą uszkodzenia ogniotrwałej powłoki pieca. Niektóre 

piece posiadają płaszcz chłodzący (wykorzystujący wodę lub powietrze), który przedłuża żywotność 

elementów ogniotrwałych, a tym samym wydłuża czas pomiędzy kolejnymi wygaszeniami 

konserwacyjnymi. 

 

Schematyczny rysunek systemu spalania rotacyjnego znajduje się poniżej.  
 

 

Rysunek 2.9: Schemat systemu spalania w piecu obrotowym 

Źródło [EGTEI, 2002 #6] 
 

Piec obrotowy składa się z cylindrycznego pojemnika lekko nachylonego wzdłuż osi poziomej. Pojemnik 

zwykle umieszczony jest na wałkach, które umożliwiają obracanie się bębna lub oscylowanie wokół własnej osi 

(ruch zmienny). Odpady rozmieszczane są wewnątrz pieca podczas rotowania w sposób grawitacyjny. 

Bezpośrednie wtryskiwanie stosowane jest w przypadku odpadów płynnych, gazowych lub tych o konsystencji 

pasty (nadających się do pompowania)– zwłaszcza, gdy są one szczególnie niebezpieczne i w związku z tym 

zalecane jest zredukowanie narażenia pracowników. 

 

Czas przebywania substancji stałych w piecu zależy od poziomego nachylenie bębna i prędkości obrotowej: 

zwykle około 30 – 90 minut wystarczy dla osiągnięcia lepszego wypalenia odpadów.  

 

W piecach obrotowych spalane mogą być odpady stałe, płynne, gazowe, a także osady. Stałe substancje zwykle 

wtłaczane są za pomocą nie obracającego się zsypu; odpady płynne mogą być zastrzykiwane do pieca przez 

dysze palnika; odpady pompowalne i osady mogą być wtryskiwane do pieca za pomocą chłodzonych wodą rur. 

 

Aby zwiększyć stopień zniszczenia składników toksycznych, montowana jest zwykle komora dopalania, w 

której przeprowadza się dodatkowe palenie przy użyciu płynnych odpadów lub dodatkowego paliwa 

umożliwiającego podtrzymanie wystarczającej do zniszczenia poddawanych spalaniu odpadów temperatury. 

 

2.3.2.1  Piece i komory dopalania w procesie spalania odpadów niebezpiecznych 

Temperatura działania pieca w instalacjach przeznaczonych do spalania odpadów zwykle mieście się w 

przedziale między 850ºC a 1300ºC. Temperatura ta może być podtrzymywana dzięki spalaniu odpadów o 

wyższej wartości energetycznej (np. płynnych), olejów odpadowych, oleju opałowego lub gazu. Piece o wyższej 

temperaturze mogą być wyposażone w wodne systemy chłodzenia, który są korzystniejsze podczas pracy w 

Solid & Sludge – cząstki stałe i osady 

Secondary combustion chamber – komora 

spalania wtórnego 

To air pollution control device – urządzenie 

kontrolujące zanieczyszczenia do powietrza 

Pumpable waste – odpady nadające się do 

pompowania 

Ash – popiół 

Drums – beczki 

Rotary kiln – piec obrotowy 
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wysokiej temperaturze. Wyższe temperatury mogą doprowadzić do stopienia (zeszklenia) popiołów 

paleniskowych (żużel), przy niższych temperaturach zaś popioły paleniskowe ulegają spieczeniu. 

 

Temperatury w komorze dopalania (PCC) zwykle mieszczą się w zakresie między 900 a 1200ºC, w zależności 

od typu instalacji i kategorii odpadów. W większości instalacji istnieje możliwość zatłaczania wtórnego 

powietrza do komory dopalania. Ze względu na obecność wysokiej temperatury oraz wprowadzanie wtórnego 

powietrza, spalanie gazów spalinowych zostaje zakończone, a substancje organiczne (PAH, PCB i dioksyny), w 

tym także węglowodory o niskiej masie cząsteczkowej, zostają zniszczone. W niektórych krajach, dozwolone są 

odstępstwa od zasady wymogu 1100 ºC, z uwagi na badania dowodzące, że obniżenie temperatury w przypadku 

PCC nie wpływa na jakość emisji do powietrza. 

2.3.2.2 Piece bębnowe i komory dopalania w procesie spalania odpadów niebezpiecznych 

 

Do spalania odpadów niebezpiecznych stosuje się z powodzeniem kombinację pieców typu bębnowego oraz 

komór dopalania, które nadają się do obróbki odpadów stałych, tych o konsystencji pasty, płynnych i 

gazowych(por. Rysunek 2.10).  

 

 
Rysunek 2.10: Piec typu bębnowego z komorą dopalania 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Do spalania odpadów niebezpiecznych stosuje się zwykle piece typu bębnowego o długości 10 – 15 m, w 

których stosunek długości do średnicy wynosi zwykle 3 do 6, przy średnicy wewnętrznej w przedziale między 1 

a 5 metrów. 

 

Niektóre piece typu bębnowego mają przepustowość do 7000 ton rocznie każdy. Przy uwzględnieniu średniej 

wartości energetycznej odpadów, jeśli odzyskiwane jest ciepło, odpowiednio wzrasta też poziom produkcji pary. 

 

Piece bębnowe są zwykle wysoce elastyczne pod względem właściwości dostarczanych odpadów. Wśród 

dostarczanych odpadów zwykle znajdują się: 

 

 odpady stałe:    10 – 70%; 

 odpady płynne:  25 – 70%; 

 odpady o konsystencji pasty:  5 – 30%; 

 beczki:    do 15%. 

 

Aby chronić piece bębnowe przed temperaturami rzędu 1200ºC, są one wyposażone w ogniotrwałe cegły. 

Cegły te charakteryzują się wysoką zawartością Al2O3 i SiO2. Decyzja dotycząca wyboru właściwego 

Piec bębnowy 

Odpady niebezpieczne 

Odpady płynne 
Spaliny 

przeznaczone 

 do oczyszczania 

Popiół kotłowy 

Surowy popiół/żużel 
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rodzaju cegieł zależy od składu odpadów. Cegły mogą być atakowane przez związki metali alkaicznych 

(tworzenie się stopów eutektycznych o niskiej temperaturze topnienia), a także HF (tworzenie się SiF4). 

Aby chronić cegły ognioodporne przed oddziaływaniem substancji chemicznych, ale także przed 

mechanicznym oddziaływaniem spadających beczek, tworzy się zwykle na początku procesu utwardzoną 

warstwę żużlu, z użyciem odpadów formujących żużel lub materiałów składających się z mieszanki szkła 

lub szkła i piasku. Temperaturą pieca zarządza się w sposób umożliwiający zachowanie tej powłoki, 

złożonej z materiałów mineralnych pochodzących z odpadów, a także, być może, dodatków, takich jak 

piasek [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Testowano inne powłoki, ale ani wstrzykiwane, ani odciskane masy ognioodporne nie okazały się 

skuteczne. Wyłożenie pieca bębnowego specjalnymi stopami stali okazało się skuteczne jedynie w 

niektórych szczególnych przypadkach. Wytrzymałość ognioodpornej powłoki zależy od rodzaju odpadów. 

Żywotność między 4000 a 16000 godzin uważana jest za normalną. 

 

Chłodzenie pieca typu bębnowego stanowi środek przedłużający jego żywotność. Odnotowano szereg 

pozytywnych doświadczeń w różnych zakładach. 

  

Piece bębnowe są nachylone w kierunku komory dopalania, co, wraz z powolnym obracaniem się (około 3 

– 40 obrotów na godzinę) ułatwia przenoszenie stałych odpadów niebezpiecznych, które podawane są od 

przodu, a także popiołów paleniskowych produkowanych w trakcie spalania, w stronę komory dopalania. 

Następnie wszystko jest usuwane wraz z popiołem z komory dopalania poprzez zsyp mokry popiołów 

paleniskowych. Czas przebywania w piecu dla odpadów stałych zwykle wynosi ponad 30 minut. 

 

Komora dopalania, zapewnia czas dla spalania spalin wytwarzanych podczas spalania, a także spalania 

bezpośrednio zastrzykiwanych płynnych i gazowych odpadów. Minimalny czas przebywania wynoszący co 

najmniej dwie sekundy stanowi podstawowy wymóg zawarty w Dyrektywie 2000/76/WE. Rozmiar 

komory dopalania i przepływ gazu wyznaczają rzeczywisty czas przebywania. Ograniczenie czasu 

przebywania może doprowadzić do zwiększenia ryzyka niekompletnego przepalenia gazu. 

 

Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że w niektórych przypadkach obniżenie temperatury, krótszy 

czas przebywania i niższy poziom zawartości tlenu, pozwalają nadal osiągać dobre wyniki spalania i mogą 

nawet skutkować zwiększeniem poziomu ochrony środowiska. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Poniżej,  na rysunku 2.11 pokazano zakład spalania wykorzystujący piec bębnowy o wydajności spalania 

45000 ton rocznie. Zakład dzieli się na trzy główne strefy: 

 

 piec bębnowy z komorą dopalania; 

 generujący parę kocioł ogrzewający odpady; 

 wieloetapowe oczyszczanie spalin. 

 

Ponadto, zakład wyposażony jest w infrastrukturę niezbędną do magazynowania, system dostarczania 

odpadów do pieca oraz utylizacji odpadów i ścieków (z płukania mokrych gazów) wytwarzanych podczas 

spalania. 

 

 

Bunker – zasobnik 

Drum-type kiln – piec bębnowy 
Slag remover – usuwanie żużla 

After-burner chamber – komora dopalania 

Process gas cooler – chłodzenie gazu 
procesowego 

Ash remover – usuwanie popiołu 

Quench – gaszenie 
Rotation washer – myjka obrotowa 

Condensation EGR – kondensacja EGR 

Suction draft – ssanie 
SCR-plant suction draft – ssanie instalacji 

SCR (dla VA1 oraz VA2) 

Chimney - komin 
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Rysunek 2.11: Przykładowy zakład spalania odpadów niebezpiecznych z piecem bębnowym 

Źródło [1, UBA, 2001] 

2.3.3 Złoża fluidalne 

 

Spalarnie wykorzystujące złoże fluidalne są bardzo rozpowszechnione do spalania bardzo rozdrobnionych 

odpadów, np. RDF i osadów ściekowych. były one wykorzystywane przez dekady, przede wszystkim do 

spalania paliw jednorodnych, między innymi węgla, surowego węgla brunatnego, osadów ściekowych i 

biomasy (np. drewna). 

 

Złoże fluidalne spalarni jest wyściełaną komorą spalania w formie pionowego walca. W niższej części 

znajdują się pokłady materiału obojętnego (np. piasku lub popiołu), zaś ruszt lub płytka dystrybucyjna są 

fluidowane powietrzem. Odpady przeznaczone do spalania są w sposób ciągły dostarczane do pokładu 

pasku fluidalnego z góry lub z boku [66, Ullmans Encyclopaedia, 2001]. 
 

Uprzednio podgrzane powietrze zostaje wprowadzone do komory spalania poprzez otwory w złożu-płytce, 

formując złoże fluidalne z piasku obecnego w komorze. Odpady są wprowadzane do reaktora za pomocą 

pompy, podajnika gwiaździstego lub przenośnika spiralnego. 

 

W złożu fluidalnym może odbywać się suszenie, ulatnianie, zapłon i spalanie. Temperatura w pustej 

przestrzeni ponad złożem sięga zwykle 850 - 950ºC. Ponad materiałem złoża fluidalnego, wolna przestrzeń 

jest projektowana w taki sposób, by umożliwiać pozostawanie gazów w strefie spalania. W samym złożu 

temperatura jest niższa, i może sięgać około 650 ºC i więcej. 

 

Ze względu na charakter reaktora, systemy spalania wykorzystujące złoże fluidalne zwykle mają jednolity 

system rozprowadzania temperatury i tlenu, co umożliwia stabilne działanie. Spalanie odpadów 

heterogenicznych na złożu fluidalnym wymaga ich wcześniejszego przygotowania, by spełniały 

wymagania dotyczące wielkości. W przypadku niektórych typów odpadów można to osiągnąć dzięki 

selektywnym zbiórkom i/lub wstępnej obróbce, np. rozdrabniania. Niektóre rodzaje złóż fluidalnych (np. 

obrotowe złoża fluidalne) mogą przyjmować odpady o większych rozmiarach, niż inne. W takim 

przypadku odpady mogą wymagać jedynie pobieżnego rozdrobnienia. 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Na etap obróbki wstępnej składają się zwykle sortowanie i miażdżenie większych elementów, a także 

rozdrabnianie. Konieczne może być także rozdzielenie materiałów żelaznych i nieżelaznych. Cząsteczki 

odpadów muszą być małe, często ich maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 50 mm. Mimo to istnieją 

dane mówiące, że średni rozmiar dla obrotowych złóż fluidalnych wynosi 200 – 300 mm. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Zamieszczony poniżej schemat pokazuje instalację, w której mieszane MSW poddawane są wstępnej 

obróbce w celu późniejszego spalenia ich w zakładzie spalania wykorzystującym złoże fluidalne. 

Przedstawiono szereg etapów wstępnej obróbki, w tym mechaniczne sproszkowanie i separację 

pneumatyczną, wraz z końcowym etapem spalania, FGT oraz magazynowaniem pozostałości:  
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Rysunek 2.12: Schemat pokazujący wstępną obróbkę MSW przed spalaniem na złożu fluidalnym 
 

Podczas spalania w złożu fluidalnym znajdują się niespalone odpady oraz wytworzony popiół. Nadwyżka 

popiołu zwykle usuwana jest z dna pieca. [1, UBA, 2001, 33, Finlandia, 2002] 

 

Wytworzone ciepło może zostać odzyskane dzięki urządzeniom zintegrowanym wewnątrz ze złożem 

fluidalnym albo na wyjściu gazów spalinowych, możliwa jest też konstrukcja pośrednia. 

 

Relatywnie wysokie koszty procesów obróbki wstępnej koniecznych w przypadku niektórych kategorii 

odpadów ogranicza zakres ekonomicznego wykorzystania tych systemów wyłącznie do projektów 

realizowanych na większą skalę. Zostało to w niektórych przypadkach dzięki zastosowaniu selektywnej 

zbiórki odpadów, a także rozwój standardów jakości dla paliw pozyskanych z odpadów (WDF). Te 

systemy jakości dostarczyły środków tworzenia odpowiedniego systemu dostarczania odpadów dla tej 

technologii. Połączenie przygotowanych odpadów o kontrolowanej jakości (zamiast mieszanki nie 

poddanych obróbce) i spalania na złożu fluidalnym umożliwia poprawienie kontroli procesu spalania, a 

także jego potencjalne uproszczenie, a tym samym zredukowanie kosztów, etapu oczyszczania spalin. 

 

Poniższa tabela przestawia właściwości różnych frakcji odpadów, które są poddawane obróbce na złożach 

fluidalnych [33, Finlandia, 2002]: 

 

  Odpady 

przemysłowe 

Poddane wstępnej obróbce 

odpady budowlane 

Poddane wstępnej 

obróbce i sortowane 

odpady gospodarcze 

Otrzymywana dolna 

wartość grzewcza 

MJ/kg 

MWh/t 

16 – 20 

4,4 – 5,6 

14 – 15 

3,8 – 4,2 

13 – 16 

3,6 – 4,4 

Wilgotność % masy 10 – 20 15 – 25 25 – 35 

Popiół % masy 5 – 7 1 – 5 5 – 10 

Siarka % masy < 0,1 < 0,1 0,1 – 0,2 

Chlor % masy < 0,1 – 0,2 < 0,1 0,3 – 1,0 

Właściwości 

magazynowania 

% masy Dobre Dobre Dobre jako granulat 

Tabela 2.6: Właściwości różnych typów frakcji RDF (paliw z odpadów) poddawanych obróbce w złożu 

fluidalnym. 

[33, Finlandia, 2002] 
Można wyróżnić następujące technologie spalania wykorzystujące złoże fluidalne, ze względu na prędkość 

gazu i konstrukcję płytek dysz: 

 

 stacjonarne (lub pęcherzykowe) złoża fluidalne (atmosferyczne i ciśnieniowe): nieruchomy materiał 

jest mieszany, ale związany z tym ruch w górę jest nieznaczny (por. Rysunek 2.13); 
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 odmianą stacjonarnego złoża fluidalnego są obrotowe złoża fluidalne: w tym przypadku złoże obraca 

się w komorze spalania. Spalarnie stosujące obrotowe złoże fluidalne są wykorzystywane di spalania 

mieszanych odpadów komunalnych od około 10 lat; 

 obiegowe złoża fluidalne: wyższa prędkość gazu w komorze spalania odpowiada za częściowe 

usuwanie paliwa i pokładów materiału, które są ponownie wprowadzane do komory spalania przez kanały 

recyrkulacyjne (por. Rysunek 2.14).   

 

Aby rozpocząć proces spalania, złoże fluidalne musi zostać rozgrzane przynajmniej do minimalnej 

temperatury zapłonu charakterystycznej dla dostarczonych odpadów (lub wyższej, gdy jest to wymagane 

przepisami). Może to zostać osiągnięte dzięki wstępnemu ogrzaniu powietrza palnikami olejowymi lub 

gazowymi, które pozostają włączone do czasu, gdy możliwe będzie niezależne spalanie. Odpady opadają 

na złoże fluidalne, gdzie są zgniatane podczas abrazji a następie spalane. Zwykle, większość popiołów jest 

transportowana wraz z przepływem spalin i wymaga oddzielenia w urządzeniach FGT, mimo iż 

rzeczywiste proporcje popiołów paleniskowych (usuniętych z podstawy złoża) i popiołu lotnego zależą od 

technologii złoża fluidalnego oraz od samych odpadów. [1, UBA, 2001] 

 

Problemami z zanieczyszczeniami, powszechnymi w kotłowniach spalarni odpadów można zarządzać 

poprzez kontrolę jakości odpadów (głównie utrzymywanie na niskim poziomie zawartości Cl, K, Na oraz 

Al) oraz przez konstrukcję kotła i pieca. W niektórych kotłach i piecach mogą być stosowane złoża 

fluidalne (nie dotyczy to jednak kotłów rusztowych przeznaczonych do mieszanych odpadów) ze względu 

na bardziej stabilne temperatury i obecność pokładów materiału. 

 

2.3.3.1 Spalanie na stacjonarnym (lub pęcherzykowym) złożu fluidalnym 

 

Ten typ łożą fluidalnego jest powszechnie stosowany do spalania osadów ściekowych, ale także innych 

osadów przemysłowych, np. petrochemicznych i chemicznych. 

 

Stacjonarne lub pęcherzykowe złoże fluidalne (por. Rysunek 2.13) składa się z cylindrycznej lub 

prostopadłościennej wyściełanej komory spalania, złoża dyszowego oraz palnika inicjującego 

umieszczonego poniżej. 

 

 
Rysunek 2.13: Główne elementy stacjonarnego/pęcherzykowego złoża fluidalnego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Przepływ wstępnie ogrzanego powietrza wznosi się przez płytkę dystrybucyjną i fluidyzuje pokłady 

materiału. W zależności od zastosowania, wykorzystywane mogą być różne materiały złoża (piasek 

krzemowy, bazalt, mulit, etc.) a materiał może być różnej wielkości (około 0,5 – 3 mm). 

[2, InfoMIl, 2002] [64, Uwagi TWG, 2002] 
  

1. Podajnik osadów z rozdrabniarką/wtrysk 

2. Paliwo pomocnicze 

3. Tlen atmosferyczny 
4. Spaliny 

5. Złoże fluidalne 

6. Komora dopalania 
7. Komora zapłonu 

8. Okienko kontrolne 

9. Podgrzewacz powietrza 
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Odpady mogą być ładowane przez głowicę, wyposażoną po bokach w pas transmisyjny, lub bezpośrednio 

do złoża fluidalnego. W złożu odpady są miażdżone i mieszane z gorącym materiałem złoża, następnie 

osuszane i częściowo spalane. Pozostałe frakcje (lotne i pyłowe) zostają spalone ponad złożem fluidalnym 

w wolnej przestrzeni. Pozostały popiół jest usuwany wraz ze spalinami u czoła pieca. 

 

Etapy wstępnej obróbki polegające na odwadnianiu i suszeniu mogą być wykorzystywane, by odpady 

zostały spalone bez konieczności dostarczania dodatkowych paliw. Odzyskane z procesu spalania ciepło 

może zostać wykorzystane do zapewnienia energii niezbędnej do osuszenia odpadów. 

 

Przy inicjacji procesu, lub gdy jakość osadów jest niska (np. gdy osady są stare lub w przypadku dużej 

zawartości osadów wtórnych), można stosować dodatkowe paliwa (olej, gaz i/lub paliwo z odpadów), w 

celu osiągnięcia wymaganej temperatury pieca (zwykle 850ºC). Aby kontrolować temperaturę do pieca 

można zastrzykiwać wodę. 

 

Piec jest zwykle wcześniej rozgrzewany do temperatury działania przed rozpoczęciem załadunku. W tym 

celu włącznik komory spalania (por. rysunek 2.13) może zostać umieszczony poniżej dysz złoża. Jest to o 

tyle lepsze rozwiązanie od palników, że ciepło wprowadzane jest bezpośrednio do złoża fluidalnego. 

Dodatkowe podgrzewanie może zostać przeprowadzone z użyciem lanc paliwowych, które wystają ponad 

dysze w pokładach piasku. Osady ściekowe są ładowane, gdy temperatura pieca osiąga poziom operacyjny, 

czyli 850ºC. 

 

Rozmiar pieca w dużym stopniu zależny jest od koniecznego poziomu parowania (przekrój pieca), zwrotu 

ciepła w piecu (objętość pieca) oraz wymaganej ilości powietrza. 

 

Przykładowe parametry operacyjne dla spalarni osadów ściekowych wykorzystującej złoże fluidalne 

zostały umieszczone w tabeli 2.7: 

 
Parametr Jednostka Wartość 

Ilość pary kg/m2h 300 – 600 

Ilość dostarczanego powietrza Nm3/m2h 1000 – 1600 

Zwrot ciepła GJ/ m3h 3 – 5 

Końcowa temperatura spalania ºC 850 – 950 

Czas przebywania, otwarta przestrzeń i strefa dopalania s min. 2 

Wstępne ogrzewanie powietrza atmosferycznego ºC 400 – 600 

Tabela 2.7: Główne kryteria operacyjne dla stacjonarnych złóż fluidalnych 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Potrzeba wstępnego ogrzewania powietrza może zostać całkowicie wyeliminowana dzięki paliwom o 

wyższej wartości energetycznej (np. suche osady ściekowe, drewno, produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego). Ciepło może zostać usunięte poprzez membrany w ścianach i/lub wbudowane systemy 

wymiany ciepła. 

 

W niektórych procesach pierwszym etapem jest suszenie. Para wykorzystywana do suszenia może być 

produkowana przez kocioł, a następnie wykorzystywana jako środek ogrzewający niewchodzący w 

bezpośredni kontakt z osadami. Para z osadów może być odciągana z suszarki i kondensowana. 

Skondensowana woda zwykle charakteryzuje się wysoką wartością ChZT (około 2000 mg/l) oraz 

zawartością N (około 600 – 2000 mg/l) i może zawierać także inne zanieczyszczenia (np. metale ciężkie) 

pochodzące z osadów ściekowych, a zatem często wymaga oczyszczania przed ostatecznym usunięciem. 

Pozostałe nieskondensowane substancje mogą zostać spalone. Po spaleniu, gazy spalinowe mogą być 

schładzane w wymienniku ciepła, by ogrzać powietrze spalania do temperatury około 300ºC a w niektórych 

przypadkach ponad 500ºC. Pozostałe ciepło w kotle parowym może być odzyskane i wykorzystane do 

produkcji pary nasyconej (ciśnienie na poziomie około 10 barów), która może być następnie 

wykorzystywana do częściowego wstępnego osuszania osadów [64, Uwagi TWg, 2003] 
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2.3.3.2 Obiegowe złoże fluidalne (CFB) do osadów ściekowych 

 

Obiegowe złoże fluidalne (CFB, por. rysunek 2.14 poniżej) jest szczególnie odpowiednie do spalania 

wysuszonych osadów ściekowych o wysokiej wartości cieplnej. Do pracy wykorzystuje drobny materiał 

złoża i dużą prędkość gazu, który usuwa większość stałych cząstek z komory złoża fluidalnego wraz ze 

spalinami. cząsteczki są następnie oddzielane przez wylotowy rozdzielacz cyklonowy i zawracane do 

komory spalania.   

 

 
Rysunek 2.14: Główne elementy obiegowego złoża fluidalnego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Zaletą tej procedury jest wysoka stopa zwrotu ciepła i możliwość osiągnięcia bardziej jednolite temperatury 

na całej wysokości pieca, przy niskim poziomie reakcyjności. Zakłady są zwykle większe niż BFB i mogą 

przyjmować większy zakres kategorii odpadów. Odpady są wstrzykiwane z boku do komory spalania i 

spalane w temperaturze 850 – 950ºC. Nadwyżki ciepła są usuwane przez membrany w ścianach i poprzez 

wymienniki ciepła. Kondensator złoża fluidalnego znajduje się pomiędzy cyklonem odzyskującym a CFB i 

schładza powracający popiół. Proces usuwania ciepła może być kontrolowany dzięki zastosowaniu tej 

metody. 

 

2.3.3.3  Piec z rusztem rozdzielającym 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

System ten może być traktowany jako pośredni pomiędzy spalaniem wykorzystującym ruszt a spalaniem na 

złożu fluidalnym. 

 

Odpady (np. RDF, osady, etc.) są wdmuchiwane do pieca pneumatycznie na wysokości kilku metrów. 

Drobne cząstki bezpośrednio uczestniczą w procesie spalania, podczas gdy większe opadają na ruchomy 

ruszt, który porusza się w kierunku przeciwnym do zastrzykiwanych odpadów. Ponieważ największe 

cząstki zostają najbardziej rozrzucone, by zakończyć proces spalania spędzają najwięcej czasu na ruszcie. 

Powietrze wtórne jest wtłaczane, by zagwarantować, że gazy spalinowe zostały w strefie spalania 

odpowiednio zmieszane. 

 

Ze względu na mniejsze obciążenie termiczne i mechaniczne, ruszt ten, w porównaniu do spalania na 

ruszcie, ma mniej skomplikowaną budowę. W porównaniu zaś do złoża fluidalnego, jednolity rozmiar 

cząstek ma mniejsze znaczenie, a ryzyko zatkania jest niższe. 

 

 

 

 

Sewage sludge – osady ściekowe 

Lime bunker – zbiornik z wapnem 
Secondary air – powietrze wtórne 

Fluidized bed – złoże fluidalne 

Icineration chamber – komora 
spalania 

Recycling cyclone – Cyklon do 

recyklingu 
Flue gas to the boiler – spaliny do 

kotła 

Fluidized bed condenser – 
kondensator złoża fluidalnego 

Air – powietrze 

Coarse ash – gruby popiół 

Primary air – powietrze pierwotne 
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2.3.3.4 Obrotowe złoże fluidalne 

 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

System ten stanowi modyfikację złoża pęcherzykowego przeznaczonego do spalania odpadów. Cechami 

charakterystycznymi tego systemu, zapewniającymi niezawodna obróbkę odpadów stałych, są nachylone 

płyty dysz, szerokie leje odprowadzające popiół złoża oraz rozbudowane śruby zasilające i 

odprowadzające. Kontrola temperatury komory spalania pokrytej wewnątrz ogniotrwałą powłoką (złoże i 

wolna przestrzeń) dokonuje się za pośrednictwem recyrkulacji gazu, co z kolei umożliwia zastosowanie 

paliw o zróżnicowanej wartości energetycznej, np. współspalanie osadów i poddanych wstępnej obróbce 

odpadów. 

 

2.3.4  Systemy pirolizy i gazyfikacji  

 

2.3.4.1 Wprowadzenie do pirolizy i gazyfikacji 

 

[9, VDI, 2002] Alternatywne metody dla termicznej obróbki odpadów są rozwijane od lat 70. Zasadniczo, 

były one wykorzystywane do wybranych kategorii odpadów i na mniejszą skalę, niż spalanie. 

 

Technologie te, poprzez kontrolowanie temperatury procesu i ciśnienia w specjalnie zaprojektowanych 

reaktorach, zmierzają do oddzielenia składników reakcji, które zachodzą w konwencjonalnych zakładach 

spalania odpadów (por. tabela 2.1). 

 

Podobnie jak specjalnie opracowane technologie pirolizy/gazyfikacji, standardowe techniki spalania (np. 

ruszty, złoża fluidalne, piece obrotowe, etc.) mogą być stosowane w warunkach pirolitycznych lub 

gazyfikacyjnych, czyli przy obniżonej zawartości tlenu (sub-stechiometryczne) lub w niższej temperaturze. 

Pirolizie i gazyfikacji często towarzyszy wylotowe spalanie wytworzonego gazu syntezowego (por. sekcja 

2.3.4.4 dotycząca procesów złożonych). 

 

Podobnie jak w przypadku spalania (efektywne oczyszczanie odpadów), dodatkowymi celami gazyfikacji i 

pirolizy są: 

 

 przekształcenie określonych frakcji odpadów w gaz syntezowy (tzw. syngaz); 

 obniżenie wymagań dla oczyszczania gazów poprzez redukcję ilości spalin.  

 

Zarówno piroliza, jak i gazyfikacja różnią się od spalania tym, że mogą być wykorzystywane do 

odzyskiwania chemicznej (zamiast energetycznej) wartości odpadów. Pozyskane produkty chemiczne 

mogą w niektórych przypadkach być wykorzystywane jako surowiec w kolejnych procesach. Jednak, w 

przypadku stosowania ich do odpadów, najczęściej spotyka się sytuacje, gdy procedury oparte na pirolizie, 

gazyfikacji i spalaniu są powiązane, często w ramach jednego zakładu, jako integralne części procesu. W 

takim przypadku instalacja, w całości, odzyskuje raczej energetyczną, niż chemiczną wartość odpadów, 

dokładnie jak zwykła spalarnia. 

 

W niektórych przypadkach stałe pozostałości powstające w takich procesach zawierają zanieczyszczenia, 

które mogłyby, w systemie spalania, zostać przeniesione do fazy gazowej, a następnie wraz ze skutecznym 

oczyszczaniem gazów spalinowych, usunięte z pozostałościami FGT. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Następujące systemy i pojęcia zostały opracowane (z różnym powodzeniem w skali przemysłowej): 

 

Pirolityczne systemy spalania odpadów: 

 

System 1 Piroliza w piecu obrotowym – oddzielenie koksu i materii nieorganicznej – spalanie gazu 

pirolitycznego; 
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System 2 Piroliza w piecu obrotowym – oddzielenie materiału obojętnego – spalanie stałych frakcji 

bogatych w węgiel i gazu pirolitycznego; 

 

 

 

 

System 3 Piroliza w picu obrotowym – kondensacja składników gazów pirolitycznych – spalanie 

gazu, oleju i koksu; 

System 4 Piroliza na ruszcie – bezpośrednie połączenie spalania; 

System 5 Piroliza na ruszcie (wraz z piecem do wytopu, w którym wytwarza się stopione popioły 

paleniskowe o niskiej zawartości metali) – obiegowe złoże fluidalne (spalanie cząstek i 

gazu). 

 

Gazyfikacyjne systemy spalania odpadów: 
 

System 1 Czadnica z złożem stałym – w przypadku materiałów grudkowatych wymagane jest 

wstępne osuszanie;  

System 2 Czadnica z kąpielą żużlową z – podobnie jak złoże stałe, ale ze zrzutem stopionych 

popiołów paleniskowych; 

System 3 Czadnica swobodnego przepływu – dla płynów, substancji o konsystencji pasty i 

drobnych granulatów, które mogą być wstrzykiwane do reaktora przez dysze; 

System 4 Czadnica złoża fluidalnego – czadnica obiegowa złoża fluidalnego do wstępnej obróbki 

odpadów komunalnych, odwodnionych osadów ściekowych i niektórych typów odpadów 

niebezpiecznych; 

System 5 Czadnica złoża pęcherzykowego – podobnie jak spalanie na pęcherzykowym złożu 

fluidalnym, ale działa w niższej temperaturze i jako gazyfikator.  

 

Pirolityczno - gazyfikacyjne systemy spalania odpadów: 

 

System 1 Proces konwersji – piroliza w piecu obrotowym – usunięcie i oczyszczanie fazy stałej – 

kondensacja fazy gazowej – następnie czadnica swobodnego przepływu dla gazu 

pirolitycznego, oleju oraz koksu; 

System 2 Połączenie pirolizy, gazyfikacji oraz topienia – częściowa piroliza w piecu popychowym 

bezpośrednio połączona z gazyfikacją w pełnym reaktorze złoża z dodatkiem tlenu (np. 

termoselekcja). 

 

Inne systemy zostały opracowane z myślą o wstępnej obróbce odpadów, które następnie są spalane w 

innych zakładach przemysłowych. Te procesy współspalania nie znajdują się w zakresie niniejszego 

dokumentu BREF. 

 

2.3.4.2 Gazyfikacja 

 

[64, Uwagi TWG, 2002] Gazyfikacja to proces częściowego spalania substancji organicznych w celu 

produkcji gazów, które mogą być wykorzystywane jako surowiec (w procesach przekształcających) lub 

jako paliwo. 

 

[1, UBA, 2001] Dostępnych lub opracowywanych jest kilka różnych procesów gazyfikacji, które w 

zasadzie są dostosowane do oczyszczania odpadów komunalnych, niektórych typów odpadów 

niebezpiecznych i osuszonych osadów ściekowych. 

 

Ważne, by właściwości (rozmiar, gęstość) dostarczanych odpadów mieściły się w określonych limitach. 

Często zmusza to do poddania, na przykład, odpadów komunalnych specjalnej obróbce wstępnej.  

 

 
Do charakterystycznych cech procesu gazyfikacji należą: 
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 mniejsza objętość gazu w porównaniu do objętości spalin powstałych w wyniku spalania (nawet do 

współczynnika 10 przy użyciu czystego tlenu); 

 dominuje tworzenie CO zamiast CO2; 

 wysokie ciśnienie operacyjne (w niektórych procesach); 

 nagromadzenie stałych pozostałości w formie żużlu (w wysokiej temperaturze gazyfikacja żużlowa); 

 niewielka i kompaktowa agregacja (zwłaszcza w gazyfikacji ciśnieniowej); 

 materialna i energetyczna utylizacja gazu syntezowego; 

 mniejszy przepływ ścieków z oczyszczania gazu syntezowego. 

 

Wykorzystuje się następujące reaktory gazyfikacji: 

 

 czadnica z złożem fluidalnym (por. rysunek 2.17); 

 czadnica prądowego przepływu; 

 czadnica cyklonowa; 

 czadnica ze szczelnym złożem. 

 

 
Rysunek 2.15: Schematy czadnic złoża szczelnego oraz przepływu prądowego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Aby nadawać się do wykorzystania w czadnicach cyklonowych, swobodnego przepływu lub złożach 

fluidalnych, materiał musi składać się z drobnego granulatu. Dlatego, szczególnie w przypadku odpadów 

komunalnych, konieczne jest poddanie ich wcześniejszej obróbce. Z drugiej strony, odpady niebezpieczne 

mogą być poddawane gazyfikacji bezpośrednio, o ile są płynne, półpłynne lub stanowią drobny granulat.  

 

2.3.4.2.1  Przykłady procesów gazyfikacji 

 

[1, UBA, 2001] 

W Niemczech, czadnice swobodnego przepływu znajdują się w użyciu dla gazyfikacji płynnych odpadów 

niebezpiecznych w Sekundärrohstoffverwertungszentrum (SVZ; Centrum utylizacji surowców 

wtórnych) w Schwarze Pumpe. 

 
Płynne odpady dostają się reaktora przez system palników, a następnie są przekształcane w gaz syntezowy 

w temperaturze 1600 – 1800ºC. Od 1995 roku, około 31000 ton odpadów olejowych zostało poddanych 

utylizacji w tym zakładzie. 

 

Grudkowaty materiał wsadowy nadaje się do czadnic ze szczelnym złożem, ale mimo to wymagane jest 

suszenie jako element obróbki wstępnej. SVZ Schwarze Pumpe GmbH stosuje sześć czadnic ze 

szczelnym złożem do gazyfikacji mieszanek odpadów węglowych. Stosunek tempa wsadzania dla 

odpadów wynosi 85%. W reaktorach, każdy o przepustowości 8 -14 ton na godzinę, obróbce 

Bunker – zbiornik; Steam washing – mycie parą; 

Entry lock – zawór; Dust-tar injection – iniekcje pyłu, 
smoły; Water cooling jacket – płaszcz chłodzony 

wodą; Preheating zone – strefa podgrzewania; drying- 

suszenie; Degasification – odgazowanie; gasification 
– gazyfikacją; Icineration zone – strefa spalania; ash 

zone – popielnik; Water – woda; Rotary grate – ruszt 

obrotowy; Rotary grate drive – mechanizm rusztu 
obrotowego; Slag lock – śluza dla żużlu;  Steam – 

para; Oxygen – tlen; Gas water tar dust – gaz, woda, 

smoła, pył; Wash cooler – kolumna chłodząca; wash 
water – woda myjąca; Lock gas – śluza gazowa; 

steam collector – zbiornik pary 
Natural gas – gaz ziemny; oxygen – tlen; Tar oil 

fraction – olejowa frakcja smoły; Slurry – zawiesina; 

steam – para; Burner – palnik; Cooling water – woda 
chłodząca, Reactor – reaktor; Quench water – woda 

gasząca; Quencher – gaśnica; Lock – zawór; Slag – 

żużel; Soot water – woda z sadzą; Cracked gas – gaz 

skrakowany; oil – ropa; oxygen/steam – tlen/para 
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poddawane są przede wszystkim sprasowane odpady plastikowe, odwodnione osady ściekowe i 

zanieczyszczona ziemia. Odpady dostają się do reaktora poprzez zamek wejściowy i są zamieniane w 

gaz syntezowy w temperaturze około 800 – 1300ºC i ciśnieniu 25 barów, przy udziale pary i tleny 

(czynnik gazyfikujący). 

 
Modyfikacją tego typu czadnic są czadnice z kąpielą żużlową pokazane na poniższym rysunku 2.16. Jeden 

tego typu zakład działa obecnie w okresie próbnym, otrzymując wynik na poziomie 70% odpadów, przy 

przepustowości rzędu 30 ton na godzinę. Czadnica ta pracuje w temperaturze do 1600ºC a żużel zrzucany 

jest z niej w formie płynnej. 

 

 
Rysunek 2.16: Czadnica z kąpielą żużlową 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Proces gazyfikacji odpadów wykorzystujący technologię złoża fluidalnego stanowi kombinację procesu 

gazyfikacji przepływu prądowego stosowanego w Japonii (por. rysunek 2.17 poniżej) 

Waste – odpady; Waste lock – 
zawór dla odpadów; Entry system 

– system wejściowy; Fuel bed – 

złoże paliwowe; Gasification 
agent – czynnik gazyfikujący; 

Slag quench vessel – zbiornik 

chłodzący żużle; Slag – żużel; 
Slag lock – zawór dla żużla; Ring 

burner – palnik pierścieniowy; 

Slag tapping – spust żużla; 
Gasification zone – strefa 

gazifikacji; Wash cooler – 

chłodnica; gas discharge – zrzut 
gazu; waste bunker – zbiornik na 

odpady 
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Rysunek 2.17: Czadnica z złożem fluidalnym z wysokotemperaturowym piecem żużlującym 

Źródło [68, Ebara, 2003] 
 

Proces ten został zaprojektowany do generowania gazu syntezowego z odpadów składających się z 

plastikowych opakowań lub innych materiałów odpadowych o wysokiej wartości energetycznej. Głównymi 

składnikami procesu są czadnica z złożem fluidalnym i wtórna czadnica wysokotemperaturowa. Złoże 

fluidalne umożliwia szybką gazyfikację relatywnie różnorodnego materiału, który zostaje zgranulowany 

dla łatwiejszego wprowadzania go do pieca. Kilka procent składników niepalnych, nawet fragmenty 

metalowe, są dopuszczalne, ze względu na stałe usuwanie popiołu z złoża. Czadnica wysokotemperaturowa 

zbudowana jest jak cyklon, by zbierać drobne cząsteczki popiołu ze ścian. Po zeszkleniu żużel jest 

odprowadzany przez syfon. Oba reaktory działają w podwyższonym ciśnieniu, zwykle 8 barów. 

 

Pierwszy zakład stosujący tę technologię rozpoczął działalność komercyjną w roku 2001 i zajmował się 

odpadami opakowań plastikowych. Wydajność tego demonstracyjnego przedsiębiorstwa to 30 ton dziennie. 

Kolejny zakład, o wydajności 65 ton dziennie rozpoczął pracę w 2002 roku. Produkowany gaz syntezowy 

dostarczany jest do sąsiedniego zakładu produkującego amoniak. Następne, podobne instalacje znajdują się 

w fazie budowy. [68, Ebara, 2003] 

 

Także inne modyfikacje procesów gazyfikacji, dla różnych strumieni odpadów, były testowane i znajdują 

się w fazie rozwoju. 

 

2.3.4.3 Piroliza 

 

[1, UBA, 2001] Piroliza to proces beztlenowego odgazowania odpadów, podczas którego formowany jest 

gaz pirolityczny oraz koks. Wartość cieplna gazu pirolitycznego mieści się zwykle w przedziale między 5 a 

15 MJ/m
3
 dla odpadów komunalnych oraz między 15 a 30 MJ/m

3
 dla RDF. W szerszym znaczeniu, termin 

„piroliza” stanowi pojęcie ogólne, obejmujące szereg różnych kombinacji technologii, które zasadniczo 

składają się na następujące etapy: 

 

 tlenie: powstawanie gazu z lotnych cząstek odpadów w temperaturze między 400 a 600ºC; 

 piroliza: termiczna dekompozycja cząstek organicznych znajdujących się w odpadach w temperaturze 

500 – 800ºC powodująca powstawanie gazu i frakcji stałych; 

 gazyfikacja: zamiana węgla zawartego w koksie pirolitycznym w temperaturze 800 – 1000ºC przy 

pomocy substancji gazyfikującej (np. powietrza lub pary) w gaz przetworzony (CO, H2); 

Low temperature gasification – 

gazyfikacja w niskiej 
temperaturze; Waste feed – 

podajnik dla odpadów; Internally 

circulating fluidised bed – złoże 
fluidalne z wewnętrzną 

cyrkulacją; ash discharge – zrzut 

popiołu; Fluidising medium – 
ośrodek fluidalny; Slag discharge 

– zrzut żużla; Water seal & 

quench – uszczelka & gaszenie; 
Raw syngas outlet – ujście 

surowego syngazu; Cyclonic 

gasification chamber – cyklonowa 
komora gazyfikacyjna 
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 spalanie: w zależności od kombinacji technologicznej, gaz i koks pirolityczny są spalane w komorze 

spalania. 

Zakład przeprowadzający pirolizę odpadów komunalnych działa na terenie Niemiec, a kolejny, we Francji, 

ma zostać uruchomiony pod koniec 2003 roku. Inne projekty dotyczące pirolizy są prowadzone w Europie i 

poza jej granicami (zwłaszcza w Japonii) i pozyskują określone szczególne typy odpadów lub ich frakcji, 

często po wstępnej obróbce. Zakłady zajmujące się pirolizą odpadów obejmują następujące podstawowe 

etapy: 

 

1. Przygotowanie i kruszenie: kruszarka poprawia i ujednolica jakość odpadów przekazanych do obróbki, a 

tym samym usprawnia przekazywanie ciepła; 

2. Suszenie (w zależności od procesu): osobne etapy suszenia usprawniają LHV surowych gazów 

procesowych i zwiększają wydajność reakcji gazów i elementów stałych wewnątrz pieca obrotowego; 

3. Piroliza odpadów, wraz z dodaniem, do gazu pirolitycznego, nagromadzonych stałych pozostałości 

zawierających węgiel, zawierających także składniki mineralne i metaliczne; 

4. Wtórna obróbka gazu pirolitycznego oraz koksu pirolitycznego, poprzez kondensację gazów, w celu 

pozyskania użytecznego w celach energetycznych mieszanek oleju i/lub spalania gazu i koksu 

prowadzącego do zniszczenia składników organicznych i jednoczesnego wykorzystania energii. 

 

 
Rysunek 2.18: Schemat zakładu stosującego pirolizę do obróbki odpadów komunalnych 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Zasadniczo, temperatura podczas pirolizy mieści się w przedziale między 400 a 700ºC. Przy niższych 

temperaturach (około 250ºC) zachodzą, do pewnego stopnia, inne reakcje. Proces ten bywa czasem 

nazywany konwersją (np. konwersja osadów ściekowych). 

 

Oprócz termicznej obróbki niektórych odpadów komunalnych i osadów ściekowych, piroliza może być 

także wykorzystywana do: 

 

 odkażania gleby; 

 obróbki odpadów syntetycznych i zużytych opon; 

 obróbki końcówek kabli, a także metalowych i plastikowych elementów w celu odzyskiwania 

substancji. 

 

Do potencjalnych korzyści stosowania procesu pirolizy zalicza się: 

 

 możliwość odzyskiwania materialnej wartości frakcji organicznych, np. jako metanolu; 

 możliwość zwiększenia ilości wygenerowanej energii elektrycznej przy wykorzystaniu do generowania 

urządzeń gazowych lub turbin gazowych (zamiast kotłów parowych); 

 redukcja ilości spalin po spalaniu, co może, w pewnym stopniu, doprowadzić do obniżenia 

kapitałowych kosztów FGT; 

 możliwość spełnienia wymagań dla zewnętrznego stosowania wytworzonego koksiku poprzez mycie 

(np. zawartość chloru). 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

Crane system – system żurawi; Waste feed 
– podajnik odpadów; Shears – nożyce; 

Shredded waste – odpady rozdrobnione; 

Indirect cooler – chłodzenie pośrednie; 
Water – woda; Pyrolyse coke – koks 

pirolityczny; Metals – metale; Inert 

materials – materiały obojętne; Reaction 
products – produkty reakcji; Chimney – 

komin; Condenser – kondensator;Steam 

turbine – turbina parowa; Steam consumer 
– odbiornik pary; vessel – zbiornik; Spray 

scrubber – płuczka natryskowa; Steam 

generator – generator pary; Natural gas – 
gaz ziemny; Air – powietrze; Pyrolyse gas 

– gaz pirolityczny; Hot gas filter – filtr 

gorącego gazu; Fan - wentylator 
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2.3.4.3.1 Przykłady procesów pirolizy 

 

[2, InfoMil, 2002] 

W tym przykładzie, poddawane obróbce są stałe osady przemysłowe i rozdrobnione odpady 

farbiarskie/opakowania chemiczne. 

 

Jednostka „pirolizy” została połączona z zakładem termicznej obróbki zanieczyszczonej gleby, w którym 

gaz syntezowy (syngaz) z jednostki pirolizy wykorzystywany jest jako paliwo. Jednostka pirolizy składa 

się z dwóch równoległych reaktorów. Oba są wyposażone w śruby transportujące dostarczany materiał 

przez reaktory. Materiał ten składa się z osadów z filtrów oraz z innych wewnętrznych urządzeń, w których 

przeprowadzana jest obróbka ścieków, a także odpady farb. Średnia zawartość substancji organicznych 

waha się od 25 do 85%, a średnia zawartość wody wynosi około 25%.  

 

Podczas uruchamiania, reaktory zostają rozgrzane przy użyciu gazu ziemnego do temperatury około 500ºC. 

Następnie rozpoczyna się podawanie materiału, a dostarczanie gazu zostaje zatrzymane. Zawartość 

powietrza jest utrzymywana poniżej wymogów stechiometrycznych, a tym samym rozpoczyna się proces 

gazyfikacji. Temperatura gazyfikacji to około 900 – 1200ºC, zaś przepustowość reaktorów to około 2x4 

tony na godzinę. 

 

Syngaz jest schładzany w kondensatorze gaszącym. Pozostały syngaz (LHV około 7 MJ/m
3
) 

wykorzystywany jest jako paliwo w kolejnej jednostce do termicznego oczyszczania zanieczyszczonej 

gleby. Spalanie i oczyszczanie spalin odbywa się zgodnie z holenderskimi standardami emisji. 

Skondensowaną wodę z gaszenia oczyszcza się w odstojniku, by oddzielić z niej węgiel. Frakcje wody 

wykorzystywane są do nawilżania pozostałości z reaktorów. 

 

Pozostałości reaktora (przy temperaturze około 500ºC) są poddawane procesowi magnetycznej separacji w 

celu usunięcia żelaza z odpadów farb i frakcji opakowań. Pozostałe frakcje są schładzane i nawilżane 

skondensowaną wodą, w celu usunięcia na składowisko. 

 

Rysunek zawiera ogólny schemat zawierający przepływ głównych mas: 

 

 
Rysunek 2.19: Schemat procesu jednostki pirolizy ATM 

Źródło [2, infomil, 2002] 
 

Główną zaletą tej jednostki pirolizy jest to, że nadwyżka LHV, obecna w poddanych obróbce osadach z 
filtrów, oraz odpadach farb, może być bezpośrednio wykorzystana jednostce obróbki termicznej 

zanieczyszczonej gleby. Efektywność energetyczna jest zatem przynajmniej porównywalna ze spalaniem 

odpadów. Co więcej, frakcje złomu żelaza (15%) są usuwane w celu odzyskania, podczas gdy ilość 

Kiln TRI – piec TRI; Afterburn 
TRI – dopalanie TRI; 

 Water – woda; Quench – 

gaszenie; Waste water – ścieki; 
Decanter – odstojnik; Decanter 

residue – pozostałości z 

odstojnika; Overflow tank – 
zbiornik przepływowy; Residue – 

pozostałości; Cooler/mixer – 

chłodnica/mieszalnik; Metal scrap 
– złom metali; Magnet – magnes; 

Dryer – suszarka; Schredder – 

rozdrabniarka; Waste input – 
wsad odpadów; Start up burner – 

palnik zapłonowy; Natural gas – 
gaz ziemny; Pyrogas - pirogaz 
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odpadów poddanych obróbce zostaje zredukowana o około 50%. Pozostałe pozostałości mogą zostać 

poddane częściowej obróbce we własnych instalacjach ATM. Całkowite koszty zostają zmniejszone dzięki 

temu, że zastosowano zarówno spalanie, jak i obróbkę spalin mocno zanieczyszczonej gleby, a także 

oczyszczalnię ścieków. 

 

2.3.4.3.2 Przykłady procesów pirolizy w połączeniu z elektrownią 

 

[1, UBA, 2001] 

Jest to przykład, gdy jednostka pirolizy została zaprojektowana jako dodatek do istniejącej elektrowni. 

Składa się ona z dwóch linii pieców typu bębnowego, z których w ciągu roku może, zgodnie z planem, 

przyjąć 5000 ton odpadów. Istniejące kotły będą, przy pełnym obciążeniu, otrzymywać do 10% produkcji 

ciepła z pieca z pirolitycznych paliw alternatywnych. 

 

Specyfikacja zakładu ConTherm: 

 

Beztlenowe podgrzewanie w temperaturze około 500ºC w pośrednio rozgrzanym piecu typu bębnowego, 

prowadzi do termicznego rozkładu przygotowanych paliw odpadowych. Składniki organiczne zostają 

rozbite na gazowe węglowodory, a jednocześnie produkowane są koks, gaz pirolityczy, metale oraz 

materiały obojętne. 

 

Metale w odpadach podanych do pieca, są obecne w postaci metalu i mogą zostać usunięte w najczystszej 

formie. W tym celu na końcu pieca typu bębnowego, gdzie stałe odpady są rozdzielane na indywidualne 

frakcje, umieszczono urządzenia do ponownej utylizacji. Pozostałości zostają oddzielone na grube (metale, 

substancje bierne) i drobne frakcje. 99% węgla jest obecne w postaci koksu we frakcji drobnej. Po 

przesiewaniu, grube frakcje są przenoszone do zsypu mokrego popiołu, schładzane i oddzielane na żelazne 

i nieżelazne w zakładzie przetwarzającym. 

 

Energia termiczna jest emitowana radiacyjnie przez powłokę pieca, a także, choć w mniejszym stopniu, 

przez unoszenie do odpadów wewnątrz pieca typu bębnowego. Pirolityczny piec typu bębnowego został 

zaprojektowany do podgrzewania odpadów w ciągu godziny do temperatury około 450 – 550ºC i 

gazyfikacji. Końcowy gaz pirolityczny składa się z: 

 

 odparowanej wody; 

 tlenku węgla; 

 wodoru; 

 metanu; 

 węglowodany wyższego rzędu. 

 

Cyklon odpyla gaz pirolityczny. Pokłady gazu i cząstek węgla są dodawane do żużla pirolitycznego. 

 

Integracja ConTherm z elektrownią:  

 

Elektrownia posiada maksymalną moc cieplną pieca rzędu 790 MW. Oprócz zwykłych paliw: węgla, koksu 

i koksu naftowego, może używać także koksu i gazu pirolitycznego. 

 

Koks jest najpierw wprowadzany do zasobników, mielony wraz z węglem, a następnie wdmuchiwany do 

kotła z palikami pyłu. Spalanie produktów pirolizy przebiega w temperaturze około 1600ºC. Podczas 

spalania, substancje organiczne zostają zamienione na CO2 i wodę. Ze względu na wysoką proporcję siarki 

do chloru w surowych spalinach, a także ze względu na proces schładzania do około 120ºC, powstawanie 

jakichkolwiek nowych dioksyn jest niemożliwe. Wszystkie substancje toksyczne, które nie zmieniły 

postaci na gazową są wiązane z granulatem w komorze topnienia i wraz z podlegającym recyklingowi 

pyłem powietrznym i biernym materiałem ziemnym. 

 

Bilans energetyczny i pomiar masy: 

 

Bilans masy i energii w ConTherm został zilustrowany na poniższym schemacie: 
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Rysunek 2.20: Bilans energetyczny i pomiar masy w zakładzie ConTherm 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

 

 

W zależności od wartości energetycznej RDF (np. 15 – 30 MJ/m
3
), możliwe jest zredukowanie zużycia 

paliw pierwotnych, takich jak węgiel do poziomu 0,5 – 1,0 tony węgla kamiennego na tonę RDF. 

 

Dane dotyczące emisji nie zostały dostarczone.  

 

Koszty: 

 

Ze względu na połączenie instalacji pirolizy z elektrownią, a także wykorzystanie produktów pirolizy w 

elektrowni, nowa instalacja (a tym samym koszty kapitałowe) ograniczona została do:  

 

 odbioru i magazynowania odpadów (zasobnik); 

 systemu pieca typu bębnowego wraz z konieczną instalacją grzewczą; 

 systemu przetwarzania substancji wartościowych. 

 

Elektrownia ma wspólną jednostkę spalania, system utylizacji ciepła z odpadów, system oczyszczania 

spalin oraz komin. Wykorzystanie niezbędnych w procesie urządzeń, maszyn i infrastruktury należących 

do elektrowni, obniża koszty inwestycyjne, a tym samym obniża wysokość płaconych odsetek. Ponadto 

zredukowana zostaje liczebność załogi oraz koszty operacyjne i konserwacyjne. Zatem, koszty utylizacji 

odpadów za tonę są także obniżone i mogą być nawet niższe niż w samodzielnych spalarniach. 

[1, UBA, 2001] 

 

2.3.4.4 Procesy łączone 

 

Pojęcie to jest stosowane do kombinacji różnych procesów termicznych (pirolizy, spalania, gazyfikacji). 

2.3.4.4.1 Piroliza – spalanie 

 

[1, UBA, 2001] 

Następujące techniki znajdują się na różnym etapie rozwoju: 

 

1. Piroliza w piecu typu bębnowego z następującym później spalaniem w wysokiej temperaturze 

pirolitycznego gazu oraz koksu. Na terenie Niemiec nie zakończono jeszcze procesu pełnego uruchamiania 

tego typu zakładu. 

 

2.  Piroliza w piecu typu bębnowego, po której następuje kondensacja smoły gazowej i olejów, a następnie 

spalanie w wysokiej temperaturze pirolitycznego gazu, oleju i koksu. 

1000 kg substitute fuel mixture (waste material 

rich in calorific value) – mieszanka paliw 

zastępczych (o wysokiej wartości energetycznej); 

Schredder light fraction – lekka frakcja 

rozdrobniona; Industrial waste – odpady 

przemysłwe; Natural gas – gaz ziemny; 

Combustion air – powietrze spalające; Sum total 

– łączna suma; Air preheating – wstępne 

podgrzewanie powietrza; Pyrolyse drum-type 

kiln –bębnowy piec pirolityczny; Pyrolyse gas to 

boiler firing system – gaz pirolityczny dla układu 

spalania kotła; Cyclone – cyklon; Heat loss – 

strata ciepła; Inert materials (stones, glass) to 

reprocessing – materiał obojętny (kamienie, 

szkło) do ponownego przetworzenia; Metals to 

reprocessing – metale do ponownego 

przetworzenia; Pyrolyse coke to boiler firing 

system – koks pirolityczny dla układu spalania 

kotła; Waste gas drum-type kiln heating to 

chimney – piec bębnowy podgrzewający spaliny 

do komina 
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3. Piroliza na ruszcie bezpośrednio połączona z procesem spalania w wysokiej temperaturze. 

 

Stałe pozostałości z tych procesów maja formę granulatu, co jest korzystne w przypadku późniejszego 

ponownego ich wykorzystania lub utylizacji. Osady ściekowe (odwodnione lub wysuszone) mogą być 

utylizowane wraz z frakcjami odpadów komunalnych. 

 

Proces numer 2 (powyżej) jest zasadniczo podobny do procesu numer 1, ale różni się w dwóch 

podstawowych aspektach: 

 

 gazy pirolityczne ulegają schłodzeniu na wyjściu z pieca bębnowego do depozytów olejowych, pyłu i 

wody; 

 następnie ma miejsce utlenianie w wysokiej temperaturze w specjalnym piecu agregacyjnym, w którym 

produkty pirolizy, mieszanka oleju, wody i pyłu, pirolityczny gaz i koks są spalane, a stałe pozostałości 

zostają zamienione w ciekły stop. 

 

 
Rysunek 2.21: Piroliza na ruszcie połączona bezpośrednio z procesem spalania w wysokiej temperaturze 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Piroliza na ruszcie bezpośrednio połączona z procesem spalania w wysokiej temperaturze (por. rysunek 

2.21) została opracowana jako modyfikacja konwencjonalnego spalania rusztowego, ale z zamiarem 

produkowania płynnego wytopu. Odpady są najpierw poddawane pirolizie na ruszcie przez bezpośrednie 

podgrzanie. Ciepło to pochodzi z procesu częściowego spalania gazów pirolitycznych w czystym tlenie. W 

kolejnym etapie, produkty, gaz pirolityczny, koks i substancje bierne podlegają odpowiednio spaleniu lub 

stopieniu, w wysokiej temperaturze w bezpośrednio połączonym piecu bębnowym. Gromadzące się 

pozostałości stopu zawierają szkło, kamienie, metale i inne bierne substancje, i różnią się od odpowiednich 

produktów powstałych w wyniku opisanego powyżej procesu 1. 

 

Municipal waste – 

odpady komunalne; 

Bunker – zbiornik; 
Pyrolyse – piroliza; Grate 

system – system rusztów; 

Icineration – spalanie; 
Drum-type kiln – piec 

bębnowy; Wet declincer - 

– wodny zbiornik 
opadowy; Waste gas – 

spaliny; Slag – żużel; 

Waste gas to heat 
utilisation and waste gas 

cleaning – wykorzystanie 
ciepła pochodzącego ze 

spalin i oczyszczanie 

spalin  
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Rysunek 2.22: Proces RCP  

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Proces RCP (por. rysunek 2.22) stanowi modyfikację pirolizy rusztowej bezpośrednio połączoną z 

procesem spalania w wysokiej temperaturze. Stopione popioły paleniskowe są pozbawiane składników 

metalicznych i ulepszane do jakości dodatku do cementu podczas specjalnego etapu wtórnej obróbki. Na 

ternie Niemiec, koncepcja procesu RCP jest obecnie stosowane po raz pierwszy na skalę przemysłową w 

zakładzie o przepustowości 90 000 ton rocznie (koszty inwestycji to około 88 milionów EUR) połączonym 

z istniejącym zakładem spalania odpadów komunalnych w Bremerhaven. 

 

Techniki stosowane do oczyszczania spalin dla wymienionych wyżej trzech łączonych procesów 

obejmujących pirolizę, nie różnią się zasadniczo od systemów stosowanych w zakładach spalania odpadów 

komunalnych. W ich wyniku powstają takie same pozostałości i produkty reakcji, ich typ i skład zależy 

przede wszystkim od wybranego systemu oczyszczania spalin. Jednak, w przeciwieństwie do spalania 

odpadów komunalnych, pył z filtrów może zostać zutylizowany w komorze topienia. 

 

Przykłady pirolizy – instalacje spalania odpadów komunalnych w Holandii: 

 

[2, InfoMil, 2002] 

Niespecyficzne odpady kliniczne są regularnie odbierane ze szpitali i innych instytucji opieki zdrowotnej, 

obejmujących zarówno gabinety lekarskie, dentystyczne, jak i weterynaryjne. Odpady są zbierane w 

specjalnych pojemnikach o pojemności 30 lub 60 litrów, które są wypełniane przez instytucje, a które nie 

powinny być ponownie otwierane. Odpady są następnie spalane, wraz z pojemnikami, które spełniają 

funkcję paliwa pomocniczego. Nie-medyczne odpady ze szpitali i instytucji ochrony zdrowia są zbierane i 

utylizowane jak zwykłe odpady komunalne. 

 

Zebrane odpady są magazynowanena miejscu w szczelnych kontenerach transportowych. Pojemniki są 

zbierane i transportowane pół-automatycznie do jednostki spalającej, która jest zlokalizowana w 

zamkniętym budynku. Zasilanie spalarni odbywa się przez śluzę powietrzną, co zapobiega wprowadzeniu 

powietrza nie biorącego udziału w spalaniu. 

 

Spalanie odbywa się w dwuetapowym procesie (por. rysunek 2.23). W niższej komorze spalania zachodzi 

kontrolowana piroliza, która poprzedza spalanie z udziałem powietrz pierwotnego, zachodzące w miarę 

przemieszczania się odpadów przez komorę. W końcu, odpady lądują w wypełnionym wodą zsypie 

popiołu, z którego popiół jest usuwany za pomocą przenośników łańcuchowych. 

 

Spaliny zostają spalone przy udziale powietrza wtórnego oraz, w razie potrzeby, dodatkowego paliwa w 

temperaturze około 1000ºC. Następnie, są schładzane w nasyconym parą kotle (para o temperaturze 225ºC 

Charge – zsyp; Lock – śluza; 

Pyrolyse – piroliza; Dosing 
apparatur – urządzenie 

dozujące; Secondary 

icineration chamber – komora 
dopalania; Melting furnace – 

piec stapiający; Metal 

discharge – zrzut metalu; 
Circulating fluidised bed – 

obrotowe złoże fluidalne; 

Oxygen lance – lance tlenowe; 
Waste hest boiler – kocioł 

odzysknicowy; Crude gas to 

waste gas cleaning – surowy 
gaz do oczyszczania spalin; 

Fluid bed condenser – 

kondensator płynu złoża; 
Transformer – tranformator; 

Slag treatment – obróbka 

żużlu;  Granulation – 
granulacja; Cement grinding 

addition – dodatek zmielonego 

cementu; 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 62 

i ciśnieniu 10 barów), wymienniku ciepła oraz w płuczce. Para dostarczana jest do sąsiedniego zakładu 

spalania odpadów komunalnych, który wykorzystuje parę i oddaje wodę zasilającą kocioł. 

 

Płuczka to dwuetapowy system usuwania kwaśnych składników. Oczyszczone spaliny są podgrzewane (w 

wymienniku ciepła oraz w wymienniku ciepła między parą, płynem a gazem) przed przejściem przez 

worek filtra pyłowego z wtryskiem absorbującym (węgiel aktywowany i wapno), w celu usunięcia dioksyn 

oraz jednostkę SCR usuwającą NOx. Stężenia emisji z ulatniających się spalin są zgodne z holenderskimi 

standardami. Spaliny wydostają się przez wysoki na 55 metrów komin. 

 

 
Rysunek 2.23: Przykładowy zakład pirolizy-spalania odpdów medycznych, ZAVIN, Holandia 

Źródło [2, infomil, 2002] 
 

2.3.4.4.2 Piroliza – gazyfikacja 

 

[1, UBA, 2001] 

Można wyróżnić dwa różne typy procesów łączących pirolizę i gazyfikację: 

 

 rozłączne (piroliza, po której następuje gazyfikacja = proces konwersji); 

 bezpośrednio połączone procesy. 

 

Proces konwersji: 

 

W procesie konwersji metale oraz, w razie potrzeby, materiał bierny mogą zostać usunięte po zakończeniu 

etapu pirolizy. Ponieważ pirolityczny gaz i koks wymagają ponownego ogrzania w procesie gazyfikacji, 

techniczne i energetyczne wymagania są tu wyższe, niż w procesie połączonym. Skondensowane pary 

spalin są oczyszczane tak jak ścieki i zrzucane. 

 

W procesie konwersji, odpady muszą zostać rozdrobnione i osuszone, nim będą mogły zostać użyte 

podczas pierwszego termicznego etapu. Etap ten w zasadzie odpowiada etapowi, który zachodzi podczas 

procesu tlenia. Kolejne etapy to: 

 

 piroliza w bębnie; 

 usunięcie stałych pozostałości; 

 oddzielenie drobnych frakcji wzbogaconych węglem; 

 sortowanie metali i frakcji obojętnych. 

 

Gaz pirolityczny zostaje schłodzony, by skondensować pary spalin oraz olej pirolityczny. Następnie jest 

dostarczany, wraz z olejem pirolitycznym i drobnymi frakcjami do drugiego etapu termicznego, który 

stanowi reaktor gazyfikujący przepływu prądowego. Olej oraz drobne frakcje zostają zgazyfikowane w 

przepływie prądowym w wysokim ciśnieniu przy temperaturze 1300ºC. Wytworzony w ten sposób gaz 

syntezowy jest oczyszczany a następnie spalany w celu odzyskania jego energii. Stałe pozostałości są 

usuwane jako stopiony granulat poprzez kąpiel wodną. Ich typ i ilość odpowiadają odpadom z procesu 

tlenia. 
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Budowa zakładu zajmującego się konwersją, o przepustowości 100 000 ton rocznie dla odpadów 

komunalnych oraz 16 000 ton rocznie dla odwodnionych osadów ściekowych, została zatwierdzona w 

Northeim, w Dolnej Saksonii (D). 

 

Dzięki bezpośredniemu połączeniu, można usprawnić poziom generowania elektryczności, ale metale i 

materiały bierne zostają stopione i, jak dotąd, nie znaleziono dla nich zastosowania. 

Połączone procesy gazyfikacji-pirolizy i stapiania: 

 

W takich procesach, (por. rysunek 2.24) nierozdrobnione odpady są suszone w piecu popychowym, a 

następnie poddawane częściowej pirolizie.  Z tego pieca są one bezpośrednio przenoszone, bez przerwy, do 

stojącej czadnicy ze złożem, gdzie zostają poddane gazyfikacji (w niższej części) w temperaturze do 

2000ºC z dodatkiem tlenu. Czysty tlen jest dodawany także w górnej części reaktora gazyfikującego, by 

zniszczyć, dzięki utlenianiu, gazyfikacji i reakcjom krakingu, pozostałe składniki organiczne zawarte w 

wytworzonym gazie syntezowym. 

 

Mimo iż proces ten został opisany jako zdolny do oczyszczania szerszego zakresu odpadów, zwykle jest 

wykorzystywany do odpadów komunalnych i nie-niebezpiecznych odpadów przemysłowych. Odpady o 

LCV 6 – 18 MJkg oraz zawartości wody do 60% mogą być poddawane obróbce w ramach tego procesu. 

Odpady z demontażu pojazdów (automotive shredder residue – ASR) zawierające nawet do 3,5% chloru są 

poddawane obróbce wraz odpadami MSW w mniej więcej równych proporcjach [69, Thermoselect, 2003]. 

 

Gaz syntezowy poddawany jest procesowi oczyszczania, a następnie spalany, co pozwala na wykorzystanie 

jego wartości energetycznej. Pierwotnie stałe pozostałości opuszczały reaktor stopione. Podczas testów, na 

każdą tonę dostarczonych odpadów, wytworzono około 220 kg popiołów paleniskowych zawierających 

około 30 kg metali. 

 

 
Rysunek 2.24: Schemat pirolizy popychowej (przykład działania przedstawiony przez Thermoselect) 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Zakład tego typu, którego przepustowość wynosi 108 000 ton rocznie znajduje się obecnie w budowie w 

Ansbach. Kolejny, o przepustowości 225 000 ton rocznie został zbudowany w Karlsruhe (D), ale nie 

osiągnął jeszcze projektowanej wydajności. Dwa zakłady tego typu działają już w Japonii (2003). 

 

2.3.4.4.3  Gazyfikacja – spalanie 

 

Przykład połączenia gazyfikacji ze spalaniem stopionego popiołu przedstawiono poniżej na rysunku 2.25: 
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Rysunek 2.25:Połączenie gazyfikacji na złożu fluidalnym oraz procesu spalania w wysokiej temperaturze 

Źródło [68, Ebara, 2003] 
 

Rozdrobnione pozostałości, opakowania plastikowe oraz rozdrobnione MSW zostają poddane gazyfikacji 

w posiadającym obieg wewnętrzny pęcherzykowym złożu fluidalnym, które działa przy temperaturze 

około 580ºC. Większe bierne cząstki i metale są zrzucane na dno i oddzielane od materiału złoża, który jest 

zawracany do czadnicy. Popiół drobnocząsteczkowy, drobne cząstki koksiku  i palne gazy są przenoszone 

do cyklonowej komory topienia popiołu, gdzie, dzięki dodaniu powietrza, otrzymywany jest wymagany 

wysoki poziom temperatury niezbędny do stopienia popiołu (zwykle 1350 – 1450ºC). 

 

Komora topienia popiołu stanowi integralną część kotła parowego, służącego do odzyskiwania energii. 

 

Produktami tego procesu – poza parą i energią – są fragmenty metalu, zeszklony żużel (o niskiej 

przesączalności i stabilny), a także koncentracje metali pozyskane z popiołu wtórnego. 

 

W odróżnieniu od innych typów gazyfikacji, ten proces odbywa się w ciśnieniu atmosferycznym i raczej 

przy użyciu powietrza niż tlenu. Aby zredukować rozmiar cząstek do 300 mm średnicy, konieczna jest 

wstępna obróbka MSW polegająca na ich rozdrobnieniu. Odpady, które spełniają ten wymóg, mogą być 

oczyszczane bez rozdrabniania. W różnych działających zakładach, oprócz MSW poddawane obróbce są 

także inne kategorie odpadów, takie jak osady ściekowe, mączka kostna, odpady medyczne oraz żużel i 

osady przemysłowe. [68, Ebara, 2003] 
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2.3.5 Inne techniki  

 

2.3.5.1 Schodkowe i statyczne piece martenowskie 

 

Statyczne piece martenowskie składają się z ekranowanej komory, w której odpady u podstawy pieca, 

zostają spalone, często przy wstrzykiwaniu paliw dodatkowych ponad płonącymi odpadami, co pomaga 

podtrzymać temperaturę. W niektórych przypadkach mechanizm załadunku odpadów składa się z prostego 

otwierania drzwi (choć nie jest to powszechnie stosowane w nowszych zakładach, ze względu na 

niestabilność procesu spalania spowodowaną niekontrolowanym przedostawaniem się powietrza) lub 

odbywa się poprzez taran hydrauliczny, który dodatkowo miesza odpady. Procesy takie często opierają się 

na porcjowaniu, z odprowadzaniem popiołu prowadzonym pomiędzy załadunkiem poszczególnych partii. 

Mechanizm odprowadzający popiół zwykle składa się z bardzo prostego systemu odciągania – w starszych, 

małych jednostkach odprowadzanie popiołu wykonuje się ręcznie przy pomocy skrobaczek, choć powoduje 

to trudności związane z dostępem ognia do pieca. Taka bardzo podstawowa technologia była szeroko 

rozpowszechniona, szczególnie w mniejszych zakładach spalania (<250 kg/h), ale obecnie jest rzadko 

stosowana ze względu na nowe przepisy określające normy emisji do powietrza, wypalania popiołu, etc., a 

których technologia ta nie może, w większości przypadków, spełniać. Systemy były stosowane czasem, by 

umożliwić utylizację martwych zwierząt i ich części, odpadów opakowań oraz niektórych typów odpadów 

medycznych – niemniej jednak, zasadniczo, mają one, jak już zauważono niską wydajność. 

 

Schodkowe piece martenowskie są modyfikacją pieców statycznych i zwykle składają się z 2 do 4 palenisk 

statycznych ustawionych w serię stopni. Odpady są zasadniczo wpychane do pieca i poprzez kolejne 

stopnie przy użyciu taranów hydraulicznych. Popychanie i mieszanie odpadów pozwala na podsycanie i 

usprawnienie spalania. Systemy takie nadal są stosowane, szczególnie w zakładach o wydajności poniżej 

1t/h. Mechanizm załadunkowy składa się zwykle ze szczelnego zsypu lub hydraulicznej ładowarki 

dostarczającej materiał partiami. Popiół zbierany jest zwykle cały czas, i może odbywać się przez zbiornik 

wodny, który uniemożliwia dostęp powietrza i zapobiega przedostawaniu się ognia do pieca. Metoda ta 

może spełnić wymagania określone w nowych przepisach dla niektórych typów odpadów. Wypalanie 

odpadów może przebiegać w różny sposób i w dużej mierze zależy od kategorii odpadów – zwykle, aby 

spełnić standardy spalania, konieczna jest wstępna obróbka – rozdrabnianie. 

 

2.3.5.2 Wielopaleniskowy piec martenowski 

 

Wielopaleniskowy piece martenowskie są zwykle stosowane do spalania osadów (np. osadów ściekowych). 

 

Wielopaleniskowy piec martenowski (por. rysunek 2.26) składa się z cylindrycznego płaszcza stalowego, 

poziomych warstw oraz obrotowej tulei z zamontowanymi ramionami mieszającymi. Piec jest wyłożony 

ognioodpornymi cegłami. Liczba tac do suszenia, spalania i chłodzenia jest określana w oparciu o 

charakterystyki pozostałości odpadów. Piece martenowskie wielopaleniskowe są także wyposażone w 

palnik inicjujący, mechanizm dozujący osady, dmuchawy powietrza obiegowego i świeżego powietrza z 

rękawa.  

 

Osady ściekowe są ładowane od góry pieca i przesuwają się w dół przez poszczególne paleniska w 

kierunku przeciwnym do powietrza spalającego, które dostarczane jest od dołu pieca. Wyższe paleniska 

pieca stanowią strefę osuszania, w której odpady są pozbawiane wody, natomiast gorące spaliny zostają 

schłodzone. 
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Rysunek 2.26: Główne funkcje wielopaleniskowego pieca martenowskiego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Materiał, który ma zostać spalony dostarczany jest do najwyższej warstwy pieca, gdzie jest 

przechwytywany przez zębatkowe mieszadła, rozdzielany i przepychany poprzez poszczególne poziomy 

pieca dzięki stałemu ruchowi wirowemu.  W przeciwnym kierunku do osadów, od najwyższych poziomów 

spalających do stref suszenia, wznoszą się gazy spalinowe. Osady są osuszane przez spaliny i rozgrzewane 

do temperatury zapłonu. Objętość krążącego powietrza zwiększa się podczas procesu suszenia pod 

wpływem pary i lotnych cząsteczek, a następnie jest wyprowadzane w kierunku najwyższych partii 

spalania. 

 

Spalanie zasadniczo odbywa się w palenisku centralnym, gdzie temperatura spalania jest ograniczona do 

980ºC, gdyż powyżej zostałby osiągnięty poziom syntezy popiołu osadowych i rozpocząłby się proces 

formowania klinkieru. Aby zapobiec wyciekom gorących i toksycznych gazów spalinowych, 

wielopaleniskowe piece martenowskie zawsze pracują w ciśnieniu próżniowym.  

 

Konwersja osadów organicznych do CO2 i H2O zachodzi w temperaturze między 850 a 950ºC. Jeśli 

wymagana temperatura spalania nie może zostać osiągnięta w sposób niezależny, używa się wspierających 

proces palników inicjujących. Alternatywnie, do osadów można dodawać stałych paliw pomocniczych. 

Popiół zostaje schłodzony do temperatury około 150ºC w niższych warstwach pieca przez przeciwprądowe 

chłodne powietrze, a następnie usunięty przez odpowiedni system. Wytworzone spaliny są dostarczane do 

komory poreakcyjnej, gdzie przebywają przynajmniej dwie sekundy. Składniki węglowe, które nie uległy 

jeszcze konwersji są tu utleniane. 

 

Wielopaleniskowe piece martenowskie są wykorzystywane w przypadku osadów, których popioły tworzą z 

materiałem złoża fluidalnego tak drobne eutektyki, że prowadziłoby to problemów z działaniem pieca z 

złożem fluidalnym. 

 

Wielopaleniskowe piece martenowskie mogą działać także po usunięciu spalin na najwyższym poziomie 

suszenia, a następnie dodaniu ich do procesu dopalania (np. w komorze dopalania). Jest to korzystne w 

przypadku, gdy na miejscu znajdują się kotłownie, umożliwiające zasilanie spalinami tych zakładów. 

Procesy dopalania i oczyszczania gazów spalinowych odbywają się na ich terenie. 
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Konieczne parametry operacyjne zostały zaprezentowane w poniższej tabeli: 

 

Parametry pracy Jednostka Wartość 

Zdolność odparowania kg/m
2
h 25 – 45 

Konwersja ciepła w warstwach spalania GJ/m
2
h 0,4 – 0,6 

Temperatura końcowa spalania ºC 850 – 950 

Czas przebywania, wolna przestrzeń i strefa dopalania s min. 2 

Wstępne podgrzewanie powietrza atmosferycznego ºC max. 600 

Tabela 2.8: Kryteria operacyjne dla wielopaleniskowych pieców martenowskich 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Zamieszczony poniżej rysunek 2.27  pokazuje praktyczny przykład zakładu spalania osadów ściekowych o 

przepustowości 80 000 ton rocznie.  

 

 
Rysunek 2.27: Przykład zakładu spalania osadów ściekowych stosującego wielopaleniskowy piec 

martenowski 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Powyższy zakład składa się z następujących niezbędnych elementów: 

  

 wielopaleniskowego pieca martenowskiego; 

 komory dopalania; 

 kotła ściekowego wykorzystującego ciepło; 

 wieloetapowego procesu oczyszczania spalin. 

 

Nagromadzone osady ściekowe są kondycjonowane, czyli przetwarzane na formę odpowiednią do 

odfiltrowania wykorzystywanych dodatków lub innych środków. Osady są maksymalnie odwadniane w 

komorze wyposażonej w prasy filtracyjne, a następnie czasowo magazynowane w zasobniku, z którego 

wytłoki umieszczane przez ładowarkę w pojemnikach, które mają pojemność około 1,5 tony każdy. Osady 

są wyładowywane z pojemników do ładowarki kontenerowej znajdującej się na najwyższym poziomie 

spalarni, a stamtąd w sposób ciągły dostarczane do pieca. W ciągu godziny obróbce może zostać 

poddanych do 12 ton osadów ściekowych, co stanowi łączną objętość 8 pojemników. 
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2.3.5.3 Wielopaleniskowy piec martenowski z złożem fluidalnym 

W wolną przestrzeń stacjonarnego złoża fluidalnego wmontowanych jest kilka warstw, co umożliwia 

wstępne osuszenie osadów przez gazy spalinowe. Przy wykorzystaniu tego procesu, jedynie niewielka ilość 

wody musi być odparowywana na złożu fluidalnym, co oznacza, że powierzchnia rusztu i całego pieca 

mogą zostać zredukowane.  

 

W wielopalnikowych piecach martenowskich ze złożem fluidalnym jednolite spalanie wspomagane jest 

dzięki optymalizacji dostaw powietrza, dodatków piasku i odparowywaniu na poziomie poszczególnych 

warstw i złoża fluidalnego. Można uniknąć podwyższenia temperatury (pomiędzy szczytem a podstawą 

pieca zachodzi zróżnicowanie temperatury) prowadzącego do formowania NOx. 

 

 
Rysunek 2.28: Podstawowe elementy wielopaleniskowego pieca martenowskiego z złożem fluidalnym 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

2.3.5.4 Systemy modułowe 

 

[Bontoux, 1997 #7] 

Spalanie odpadów może być przeprowadzane w sposób selektywny w mniejszych zakładach, które mogą 

być specjalnie przygotowane do: 

 

 konkretnych typów odpadów; lub 

 odpadów poddanych odpowiedniej obróbce wstępnej. 

 

Te specjalne formy spalania odpadów są często wykorzystywane przez specjalnie dostosowane spalarnie  

komercyjne lub przemysłowe, które zwykle przyjmują jednorodne strumienie odpadów. W rezultacie, 

korzystają one z zoptymalizowanych warunków funkcjonowania i oczyszczają znacznie mniejszy tonaż 

odpadów, niż masowe spalarnie. 

 

Jednym z wykorzystywanych projektów jest spalanie „dwuetapowe” lub „z ograniczonym dostępem 

powietrza”, podczas którego odpady są częściowo spalane a częściowo poddawane pirolizie na przedzie 

paleniska, podczas gdy powstający koksik zostaje w pełni spalony w jego tylnej części. 

 

 

W zależności od konstrukcji pieca, mogą być w nim spalane róże rodzaje odpadów. (Energos 2002) Oprócz 

szczególnych strumieni nie-niebezpiecznych odpadów przemysłowych (np. opakowań i papieru, albo 

odpadów przemysłu rybnego), modułowe procesy pół-pirolityczne mogą być skutecznie stosowane do 
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poddanych wstępnej obróbce (rozdrobnionych) odpadów komunalnych. W Europie działają zakłady o 

rocznej wydajności 35 000 – 70 000 ton. Z pozyskanych danych wynika, że emisja NOx z tych zakładów 

nie przekracza 100 mg/m
3
, i to bez stosowania specjalnych ograniczeń, wyłącznie dzięki precyzyjnej 

konstrukcji procesu spalania oraz jego kontroli. Podczas, gdy w przypadku większości tej wielkości 

zakładów koszty utylizacji w przeliczeniu na jednostkę są bardzo wysokie, koszty systemów 

dostosowanych do konkretnych typów odpadów zostają znacząco zredukowane dzięki połączeniu: 

 

 stosowania systemów oczyszczania gazów na niewielką skalę, podczas gdy zróżnicowanie gazów 

spalinowych jest ograniczone ; 

 lokalizowania zakładów w sąsiedztwie użytkowników ciepła w celu zwiększenia dostawy energii i 

przychodów, które kompensują koszty utylizacji. 

 

2.3.5.5 Komory spalania dla odpadów płynnych i gazowych 

 

Dla odpadów gazowych i płynnych, podobnie jak dla odpadów stałych rozproszonych w cieczy, komory 

spalania są specjalnie projektowane (por. rysunek 2.29). Komory te znajdują powszechne zastosowanie w 

przemyśle chemicznym przy spalaniu płynów i przetwarzaniu gazów spalinowych. W przypadku odpadów 

zawierających chlorki, można odzyskiwać nadający się do użycia HCl. 

 

Wszystkie komory dopalania z zakładach spalania odpadów niebezpiecznych są z konieczności komorami 

spalania. W jednym z zakładów (Rawenna, Włochy) komora dopalania jest wystarczająco duża, aby cała 

obróbka termiczna mogła się w niej odbywać. 

 

Temperatura pracy jest zwykle ustalana na poziomie zapewniającym zniszczenie odpadów wsadzanych do 

komory. W niektórych przypadkach, dla szczególnych kategorii strumieni odpadów, wykorzystywane są 

systemy katalityczne, które zachodzą przy obniżonej do 400 – 600ºC temperaturze. Zasadniczo, dla komór 

niekatalitycznych wybiera się temperatury przekraczające 850ºC. Paliwa pomocnicze często są stosowane 

do podtrzymania stabilnych warunków spalania. Odzyskane ciepło może być dostarczane w postaci gorącej 

wody/pary przez system kotłów. 

 

 
Rysunek 2.29: Zasada działania komory spalania odpadów gazowych i płynnych 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

2.3.5.6 Cykloidalna (wirowa) komora spalania osadów ściekowych 

 

Cykloidalne komory spalania pierwotnie zostały skonstruowane w celu spalania starego koksu 

pozyskanego podczas oczyszczania spalin w zakładach spalania odpadów, ale obecnie są stosowane do 
termicznej utylizacji osadów ściekowych. Optymalny rozmiar cząsteczek dla zapłonu paliwa wynosi od 1 
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do 5 mm. Zatem jedynie wysuszone granulowane osady ściekowe mogą być wykorzystywane w tym 

systemie. 

 

Granulki paliwowe są grawimetrycznie rozprowadzane w promieniowych rynnach do niższych części 

komory spalania, która ma budowę metalowego, chłodzonego powietrzem zbiornika. Tlen atmosferyczny 

jest wdmuchiwany do komory spalania na różnych poziomach: pierwotne powietrze dostaje się do pieca 

pod pewnym kątem przez dolną część zbiornika, natomiast powietrze wtórne jest wstrzykiwane na różnych 

poziomach przez przylegające dysze powyżej podajnika paliwa. Dystrybucja pierwotnego i wtórnego 

powietrza zmienia się w zależności od specyfiki użytego paliwa. 

 

Spalanie osadów ściekowych wymaga stałego rozkładu temperatur w przedziale od 900 do 1000ºC w całej 

komorze spalania. Przy użyciu tej metody, temperatura popiołu pozostaje poniżej punktu jego rozmiękania. 

Popiół lotny jest usuwany z komory spalania wraz ze spalinami. Grubsze ziarna wirują w polu 

tangencjalnym aż do spalenia w stopniu wystarczającym do ich usunięcia jako materiały drobnoziarniste. 

Surowy popiół, pozostały popiół lub elementy metalowe będą usuwane w dół poprzez system śluz. 

 

 
Rysunek 2.30: Przykład pieca cykloidalnego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

2.3.5.7 Przykładowe procesy spalania płynnych i gazowych odpadów zawierających chlor z opcją 

odzysku HCl 

 

[1, UBA, 2001] Proces ten obejmuje: 

 

 komorę spalania; 

 generator pary; 

 proces oczyszczania spali połączony z odzyskiem kwasu chlorowodorowego; 

 komin spalinowy (por. rysunek 2.31). 

 

Zakład zajmuje się oczyszczaniem płynnych i gazowych odpadów zawierających chlor wykorzystując w 

tym celu ciepło z odpadów i wytwarzając kwas chlorowodorowy. 

 

Ciepło zostaje zamienione na parę w generatorze (212ºC, 20 barów) i przeniesione w celu 

rozdystrybuowania. Obecne cząsteczki spalin wytworzone podczas spalania zostają rozdzielone, co 

umożliwia uzyskanie maksymalnego stężenia kwasu chlorowodorowego w urządzeniach oczyszczających 

spaliny. Usuwanie i utylizacja HCl zwykle odbywa się w danym zakładzie. 

Gazowe substancje resztkowe (gazy spalinowe) są dostarczane do instalacji odzyskującej za pomocą 

rurociągów. Przepływ każdego z rodzajów spalin odbywa się przed spalaniem w osobnym kontenerze. 

Płynne cząsteczki zostają wewnątrz tych kontenerów oddzielone od spalin. Linie zasilające są wyposażone 

w śluzy zabezpieczające przed cofaniem się materiału, zgodne z klasyfikacją spalin. Liczba linii zależy od 

mechanizmów kontrolnych. Przepływ jest zbierany podczas pomiaru, który kompensuje temperaturę i 
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ciśnienie. Spaliny są dostarczane do komory spalania przez regulator ciśnienia wyposaży w system kontroli 

ciśnienia maksymalnego. Ponadto, wszystkie gazociągi przesyłające spaliny do komory spalania są 

wyposażone w automatyczne awaryjne zawory zamykające.  

 

 
Rysunek 2.31: Schemat zakładu odzyskującego HCl z gazów resztkowych oraz płynnych odpadów 

halogenowanych 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Rurociągi przesyłowe dla odpadów płynnych są także wyposażone w awaryjne zawory zamykające. 

Wszystkie płynne odpady są kierowane do wielopaliwowego palnika, umieszczonego na przedniej stronie 

komory spalania. Odparowanie tych cieczy odbywa się za pośrednictwem sprężonego powietrza i/lub pary, 

która została wprowadzona do paleniska w ramach osobnego systemu kontroli ilości gazu. Ponadto, różne 

przepływy spalin są wprowadzane do palnika wielopaliwowego za pomocą lanc, z których każda składa się 

z koncentrycznych rur. Kilka przepływów spalinowych może zostać dostarczonych osobną drogą do 

komory spalania. W celu schodzenia i wyeliminowania ryzyka korozji, lance są stale spryskiwane 

powietrzem przez szczelinę pierścieniową.  

 

Źródło energii pierwotnej (gaz ziemny) jest niezbędne do uruchomienia instalacji i podtrzymania właściwej 

temperatury w komorze spalania. Gaz jest także dostarczany do palnika wielopaliwowego osobną dyszą. 

Przepływ gazu naturalnego jest regulowany przez urządzenia kontrolujące ilość gazu i jest dostarczany do 

palnika przez regulator ciśnienia w zależności od temperatury w komorze spalania. Gaz ziemny jest także 

niezbędny do zapalenia palnika wielopaliwowego. Dwa automatyczne zawory zamykające z 

automatycznymi spustami także znajdują się w rurociągach doprowadzających  gaz ziemny do palnika 

wielopaliwowego oraz do płomienia inicjującego. 

 

Instalowane są dwa niezależne systemy alarmowe na wypadek awarii (UV oraz IR) w celu monitorowania 

płomienia palnika. Ponadto, płomień palnika może być obserwowany przez okienko kontrolne, a także przy 

użyciu kamery zainstalowanej na tylnej ścianie kotła odzyskowego. Ilość powietrza jest rejestrowana przy 

pomocy odpowiednich wskaźników, a także przez ciśnienie wytwarzane przez dmuchawę. 

 

Cylindryczna komora spalania jest skonstruowana w sposób zapewniający odpowiedni czas przebywania w 

niej odpadów, który skutkuje doskonałym poziomem wypalenia w temperaturze ponad 1100ºC podczas 

normalnego trybu pracy. Komora spalania została zaprojektowana dla temperatury 1600ºC. Temperatura 

pracy jest stale monitorowana przez elementy termiczne. Ze względu na tak wysoką temperaturę, cała 

komora spalania, aż po wejście do kotła parowego, jest wyłożona wyłącznie ognioodpornymi cegłami. 

Pokrywa komory spalania jest wykonana z blachy kotłowej. Oczyszczanie spalin na mokro odbywa się w 

dwóch wieżach myjących z równoczesnym odzyskiwaniem nadającego się do technicznych zastosowań 

kwasu chlorowodorowego o najwyższym stężeniu. Zastosowanie odpadów chlorowych umożliwia 

odzyskanie HCl o stężeniu na poziomie 5 – 20%.  
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2.3.5.8 Przykładowe procesy spalania płynnych odpadów z dużą zawartością chloru z opcją odzysku 

chloru 

 

[2, infomil, 2002] 

Omawiana jednostka spalania płynnych odpadów z dużą zawartością chloru (chlorowane węglowodory) 

jest zlokalizowana na terenie zakładu przemysłowego, a jej całkowita wydajność wynosi około 36 000 ton 

rocznie. Poddawane obróbce odpady pochodzą zarówno z tego zakładu, jak i od zewnętrznych klientów. 

Na odpady nałożone jest ograniczenie zawartości cząstek stałych (<10 g/kg), fluoru, siarki oraz metali 

ciężkich. Obróbce poddawane są także PCB. 

 

Spalanie odbywa się w dwóch piecach przy temperaturze na poziomie 1450 - 1550ºC (czas przebywania 

gazu 0,2 – 0,3 s). Taka temperatura mo¿e zwykle byæ utrzymana bez udzia³u paliw dodatkowych. Woda 

jest zastrzykiwana, aby ograniczyć formowanie się Cl2. Po opuszczeniu pieca, spaliny przechodzą przez 

sekcję gaszącą, gdzie temperatura jest obniżana do około 100ºC. Substancje nierozpuszczalne w wodzie 

oraz metale ciężkie są usuwane z krążącego płynu w zbiorniku gaszącym. Spaliny przedostają się dalej 

przez izotermiczny i adiabatyczne absorber. Odzyskany kwas solny jest destylowany pod wysokim 

ciśnieniem, po czym następuje schłodzenie gazu do temperatury 15ºC, co redukuje zawartość wody w 

zasadzie do zera. Odzyskany odwodniony HCl jest wykorzystywany w zakładzie produkującym 

monomeryczny chlorek winylu. 

 

Spaliny przechodzą przez skruber alkaliczny oraz filtr z węglem aktywnym (przeznaczonym do absorpcji 

dioksyn). OWO, HCl, NOx, O2, CO oraz pyły są poddawane stałej analizie. Zawartość dioksyn oraz PCB w 

emisjach znajduje się na poziomie poniżej 0,1 ng TEQ/Nm
3
. Inne emisje do powietrza pozostają zgodne z 

holenderskimi wartościami limitów emisyjnych.  

 

Ścieki z dogaszarki oraz skrubera są oczyszczane zarówno w jednostce fizycznej/chemicznej utylizacji, jak 

i instalacji biologicznego oczyszczania ścieków. Zawartość dioksyn pozostaje na poziomie < 0,006 ng 

TEQ/l. Zawartość PCB jest poniżej poziomu wykrywalności (<10 ng/l). 

 

Schemat procesu przedstawiono na rysunku 2.32 

 

 
Rysunek 2.32: Schemat działania zakładu odzyskującego chlor prowadzonego przez Akzo Nobel 

Źródło [2, infomil, 2002] 
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Główną zaletą tej spalarni o specjalnym przeznaczeniu jest możliwość odzyskiwania chloru. Także w tym 

przypadku, całkowite koszty są niższe ze względu na umieszczenie instalacji wewnątrz większego zakładu 

chemicznego. 

 

2.3.5.9 Spalanie ścieków 

 

[1, UBA, 2001] 

Ścieki mogą być oczyszczane przez spalanie zawartych w nich składników organicznych. Jest to specjalna 

technologia oczyszczania przemysłowych ścieków, w których organiczne, a czasem także nieorganiczne 

składniki mogą zostać chemicznie utlenione w wysokiej temperaturze przy udziale tlenu atmosferycznego, 

a podczas tego procesu odparowana zostaje woda. Pojęcie „utleniania fazy gazowej” jest stosowane dla 

odróżnienia tego typu spalania od innych technologii, takich jak mokre utlenianie. Proces utleniania fazy 

gazowej jest stosowany, jeśli substancje organiczne w wodzie nie mogą zostać ponownie wykorzystane lub 

gdy ich odzyskanie nie jest opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, a także gdy inne techniki nie 

mogą zostać zastosowane. 

 

Spalanie ścieków jest procesem egzotermicznym. Niezależne spalanie może zachodzić jedynie, gdy wsad 

organiczny jest wystarczający do niezależnego odparowania zawartości wody i doprowadzenia do 

przegrzania. Zatem zakłady spalania ścieków, w przypadku odpadów o niskiej zawartości substancji 

organicznych, zwykle muszą korzystać z paliw pomocniczych. Zapotrzebowanie na dodatkową energię 

można ograniczyć dzięki zredukowaniu zawartości wody, co może zostać osiągnięte przez zastosowanie 

uprzednio połączonych lub wieloetapowych urządzeń kondensujących. Ponadto, zainstalować można 

części odzyskujące parę (kocioł) do kondensacji wytworzonego w piecu ciepła. 

 

W zależności od konkretnej zawartości materiałów organicznych i nieorganicznych w ściekach, a także od 

różnych uwarunkowań lokalnych, konstruowane są różne typy zakładów. 

 

Ścieki i paliwo są wstrzykiwane przez palniki lub lance w kilku miejscach wewnątrz komory spalania. Tlen 

atmosferyczny jest także dostarczany w kilku punktach (powietrze pierwotne = tlen atmosferyczny 

zmieszany z paliwem, powietrze wtórne = mieszanka powietrza). 

 

 Na rysunku przedstawionym poniżej zaprezentowano spalarnię ścieków z systemem odparowania 

(koncentracji) ścieków [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 
Rysunek 2.33: Przykładowa spalarnia ścieków z systemem odparowania (koncentracji) ścieków 
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unit. 

Źródło [1, UBA, 2001] 
Przykład instalacji przeznaczonej do spalania ścieków żrących: 

 

[2, Infomil, 2002] 

Woda żrąca stanowi szczególny strumień ścieków z zakładów MSPO (Mono-Styrene Propylene-Oxide). 

Woda taka jest produkowana w szeregu etapów w ramach tego procesu i zawiera około 10 – 20% 

składników organicznych oraz związków sodu (głównie NaCl). 

 

Zarówno frakcje o dużej zawartości substancji organicznych, jak i sód utrudniają, a nawet uniemożliwiają 

zastosowanie biologicznego oczyszczania wody. Wartość energetyczna tego typu wody jest zbyt niska, by 

poddać ją niewspomaganemu spalaniu, zatem konieczne współspalanie lub dodanie paliwa pomocniczego. 

Wysoka zawartość sodu oraz duże ilości tych odpadów mogą powodować trudności dla współspalania w 

spalarniach odpadów komunalnych. 

 

Technologiami obróbki, które można stosować w tym przypadku są spalanie i mokre utlenianie. W 

niniejszym przykładzie wykorzystuje się w tym celu cztery statyczne pionowe spalarnie (o łącznej 

wydajności około 350 – 400 ton rocznie), które rozpoczęły pracę na przełomie 1999 i 2000 r. 

 

Wykorzystywane są statyczne pionowe spalarnie stępujące. Odpady o niskiej wartości energetycznej (żrąca 

woda z 10 -20% zawartością substancji organicznych) mogą być przeprowadzane przez opadową wyparkę 

warstewkową, która napędzana jest nadmiarem pary o niskim ciśnieniu, która pochodzi z procesu 

chłodzenia ściany pieca, a tym samym zużywa mniej paliwa w spalarni. 

 

Pozostały płyn oraz wytworzona para są spalane z gazem ziemnym i/lub paliwem o wysokiej wartości 

energetycznej (odpady lub olej opałowy). Powstałe w ten sposób spaliny są częściowo schładzane przez 

membrany w ścianach, wytwarzając parę o ciśnieniu 27 barów. Następnie, spaliny są dogaszane w celu 

oczyszczenia gazów z soli sodowych i innych rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń. 

 

W sekcji odzyskiwania ciepła, woda z wtórnego obiegu jest rozpylana ponad spalinami. Woda jest 

zapalana w komorze zapłonowej, wytwarzając około 30 t/h pary na jednostkę. 

 

 

 

Po odzyskaniu ciepła, spaliny są przepuszczane przez płuczkę typu Venturi oraz przez mokry odpylacz 

elektrostatyczny, w gdzie usuwane są pyły i aerozole. 

 

Spalarnia pracuje w temperaturze 930 – 950ºC, przy niewielkiej nadwyżce powietrza (3 – 4% 02). W 

zależności od zawartości substancji organicznych, przepustowość wody żrącej wynosi 10 -15 t/h na 

jednostkę. 

 

Woda pochodząca z gaszenia jest oczyszczana w złożach wymiany jonowej, co ma na celu usunięcie z niej 

metali ciężkich. Specjalne złoża przeznaczone do tego celu koncentrują molibden (katalizowany w procesie 

MSPO) do stanu, w którym nadaje się on do ponownego użycia. 

 

Główną zaletą spalarni tego typu jest możliwość spalania dużych ilości niskokalorycznych odpadów 

zawierających duże stężenie soli. 

 

Na poniższym rysunku zaprezentowano przykładową instalację wykorzystującą ten proces: 
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Rysunek 2.34: Schemat działania zakładu zajmującego się oczyszczaniem żrącej wody zarządzanego przez 

AVR 

Źródło [2, Infomil, 2002] 
 

2.3.5.10 Technologie plazmowe 

 

Plazma to mieszanka elektronów, jonów i cząstek neutralnych (atomów i molekuł). Ten rodzaj gorącego, 

zjonizowanego gazu przewodzącego może być wytwarzany dzięki przepuszczeniu gazu przez pole 

elektryczne lub magnetyczne. Plazmy stanowią źródło substancji reaktywnych, natomiast wysoka 

temperatura wspiera szybkie zachodzenie reakcji chemicznych. 

 

Procesy plazmowe wykorzystują do produkcji plazmy wysoką temperaturę (5000 – 15000ºC) pochodzącą z 

konwersji energii elektrycznej na ciepło. W procesach tych silny prąd elektryczny przepuszczany jest przez 

bierny strumień gazowy. 

 

W takich warunkach, dzięki wstrzykiwaniu do plazmy, struktura niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich 

jak PCB, dioksyny, furany, pestycydy, etc. jest rozbijana na atomy. Proces ten jest wykorzystywany do 

obróbki substancji organicznych, metali, PCB (w tym także urządzenia działające na małą skalę) oraz 

HCB. W wielu przypadkach konieczna może okazać się wstępna obróbka odpadów. 

 

Konstrukcja systemu oczyszczania gazów odlotowych zależy od wymaganej metody utylizacji odpadów, 

natomiast pozostałości składają się z zeszklonych cząstek stałych lub popiołu. Efektywność procesu 

niszczenia dla tej technologii jest dość wysoka, i wynosi >99,99%. Plazma jest ugruntowaną już 

technologią komercyjną, choć proces ten może być bardzo złożony, kosztowny i wymagać dużej uwagi. 

 

Plazmy termiczne mogą być generowane przez przepuszczania pomiędzy elektrodami prądu elektrycznego 

DC lub AC przez gaz, dzięki zastosowaniu częstotliwości radiowych (RF) pola magnetycznego bez użycia 

elektrod lub dzięki zastosowaniu częstotliwości mikrofalowych. Różne typy technologii plazmowych 

zostały zaprezentowane poniżej: 

 

1. Argonowy łuk plazmowy 
Jest to „lotny” proces plazmowy, co oznacza, że odpady mieszane są bezpośrednio ze strumieniem plazmy 

argonowej. Argon stosuje się jako gaz plazmatyczny, ponieważ pozostaje obojętny i nie wchodzi w reakcje 

ze składnikami palnika. 
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Dane mówią o wysokiej efektywności niszczenia i usuwania (DRE) przekraczającej 99,9998% dla 

niszczenia substancji zubażających warstwę ozonową (ODS) przy 120 kg/h oraz 150kW zasilania. 

 

Zaletą tej technologii nad innymi systemami plazmowymi jest jej udowodniona w ciągu wielu lat wysoka 

skuteczność niszczenia na skalę komercyjną zarówno CFC oraz halonów. Wykazuje ona także niski 

poziom emisji PCDD/F. Masowe emisje zanieczyszczeń także pozostają na niskim poziomie, ze względu 

na relatywnie małą ilość spalin wytwarzanych w tym procesie. Ponadto, duża gęstość energetyczna w 

bardzo kompaktowym procesie umożliwia łatwy transport.  

 

2. Sprzężona indukcyjnie plazma o częstotliwości radiowej (ICRF) 

W metodzie ICRF stosuje się palniki sprzężonej indukcyjnie plazmy, a sprzężenie energii z plazmą 

następuje dzięki wygenerowaniu pola elektromagnetycznego przez cewkę indukcyjną. Brak elektrod 

umożliwia pracę z wieloma rodzajami gazów, w tym także biernych, redukcyjnych lub w natlenionej 

atmosferze, a także pozwala osiągnąć wyższy stopień niezawodności, niż procesy opierające się na łukach 

plazmowych. 

 

Dane mówią o wysokiej efektywności niszczenia i usuwania (DRE) przekraczającej 99,99% dla niszczenia 

CFC przy przepustowości 50 – 80 kg/h. 

 

Udowodniono wysoki stopień niszczenia CFC na skalę komercyjną w tym procesie, a także niską emisję 

zanieczyszczeń. Plazma ICRF nie wymaga stosowania argonu, zatem może być tańsza w użyciu niż inne 

podobne systemy. Ponadto, niewielka ilość wytwarzanych gazów skutkuje niską masową emisją 

zanieczyszczeń. 

 

3. Plazma AC 
Plazma AC jest wytwarzana bezpośrednio dzięki zastosowaniu wysokiego napięcia przy częstotliwości 

60Hz, a poza tym jest zbliżona do sprzężonej indukcyjnie plazmy RF. Sytem ten, zarówno pod względem 

elektrycznym, jak i mechanicznym, nie jest skomplikowany, dlatego uznawany jest za wysoce niezawodny. 

Proces ten także nie wymaga stosowania argonu i może używać jako gazów plazmatycznych różnych 

typów gazów pracujących, w tym również powietrze lub parę. Uważa się także, że nadaje się on do obróbki 

zanieczyszczeń olejowych w ODS. 

 

4. Łuk plazmowy CO2 
Gorąca plazma wytwarzana jest dzięki przesłaniu potężnego impulsu elektrycznego do biernego gazu 

atmosferycznego, takiego jak argon. Po uformowaniu, pole plazmowe podtrzymywane jest dzięki 

zwykłemu sprężonemu powietrzu lub niektórym gazom atmosferycznym, w zależności od oczekiwanych 

rezultatów procesu. 

 

Temperatura plazmy w momencie wytworzenia znacznie przekracza 5000ºC, kiedy to płynne lub gazowe 

odpady są w nią bezpośrednio wstrzykiwane. Temperatura w górnym reaktorze osiąga poziom około 

3500ºC i stopniowo spada w strefie reakcji, aż do precyzyjnie kontrolowanej temperatury około 1300ºC. 

 

Cechą szczególną tego procesu jest wykorzystanie uformowanego w trakcie reakcji utleniania CO2, jako 

gazu podtrzymującego plazmę. 

 

Proces wykazał wysoki stopień efektywności niszczenia i usuwania (DRE) materiałów ogniotrwałych. 

Masowe emisje zanieczyszczeń są na bardzo niskim poziomie, przede wszystkim ze względu ma niewielką 

ilość spalin produkowanych w procesie. 

 

5. Plazma mikrofalowa 

Podczas tego procesu dostarcza się energię mikrofalową (2,45 GHz) do specjalnie zaprojektowanej 

koncentrycznej jamy, w celu wygenerowania plazmy termicznej pod ciśnieniem atmosferycznym. Do 

zainicjowania plazmy wykorzystuje się argon, ale poza tym proces nie wymaga już gazu do 

podtrzymywania plazmy. 

 

DRE dla plazmy mikrofalowej przekracza, według posiadanych danych, 99,99%, podczas gdy niszczenie 

CFC-12 przy przepustowości 2 kg/h. 
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Dane mówią o wysokiej efektywności niszczenia tego procesu oraz o jego zdolności do uzyskiwania 

wysokich temperatur pracy w bardzo krótkim czasie, co skutkuje elastycznością pracy i skróceniem czasu 

przestojów. 

 

W procesie nie jest potrzebne zastosowanie gazu biernego, co poprawia efektywność energetyczną, obniża 

koszty działania, a także ilość wytwarzanych spalin. Ponadto, proces jest bardzo kompaktowy. 

 

6. Łuk plazmowy azotowy 

W tym procesie wykorzystywany jest nieprzeniesiony palnik plazmy DC, działający dzięki schłodzonym 

wodą elektrodom i wykorzystujący azot jako gaz pracujący generujący plazmę termiczną. Proces został 

opracowany w 1995 r. i obecnie dostępne są wykorzystujące go systemy komercyjne. 

 

W procesie uzyskuje się DRE na poziomie 99,99%, przy niszczeniu CFC, HCFC oraz HCF, przy 

przepustowości 10 kg/h. 

 

Główną zaletą tej technologii jest kompaktowość urządzeń. System wymaga powierzchni o wymiarach 

zaledwie 9 x 4,25 m dla instalacji, w czym zawiera się już przestrzeń przeznaczona do przygotowania i 

odwodnienia produktów ubocznych (CaCl2 oraz CaCO3). Zatem instalacja może być przewożona do miejsc 

generowania odpadów, dzięki czemu odpady mogą być oczyszczane na miejscu. 

 

2.3.5.11 Różne techniki spalania osadów ściekowych 

 

Typowe warunki działania stosowane podczas spalania osadów ściekowych: 

Oprócz osadów ściekowych spaleniu często podlegają także inne odpady pochodzące z obróbki ścieków, 

np. pływające szumowiny, materiały odsiane oraz oddzielone tłuszcze. 

 

Zakłady otrzymujące częściowo wysuszone osady potrzebują mniej paliwa, niż w przypadku osadów nie 

podanych obróbce. Wartość cieplna osadów dla termicznego samozapłonu wynosi od 4,8 MJ/kg do 6,5 

MJ/kg. Wartość między 2,2 MJ/kg a 4,8 MJ/kg obserwowane są podczas spalania osadów nie poddanych 

obróbce. Poziom około 3,5 MJ/kg traktowany jest jako graniczny dla termicznego samozapłonu. 

Konieczność dodawania paliw pomocniczych może zostać zredukowana dzięki zastosowaniu odpowiedniej 

wewnętrznej strategii odzyskiwania energii, np. odzysku ciepła ze spalin wykorzystywanego do ogrzania 

powietrza spalającego i/lub dostarczenia ciepła niezbędnego do osuszenia osadów. 

 

W mono-spalarniach osadów ściekowych, jako dodatkowe paliwo najczęściej wykorzystywany jest zużyty 

olej. Wykorzystywane mogą być także oleje opałowe, gaz ziemny, węgiel, rozpuszczalniki, płynne oraz 

stałe odpady, a także skażone powietrze. W przypadku przefermentowanych osadów preferowany jest 

zanieczyszczony gaz. 

 

Na konieczność dostarczania dodatkowej energii wpływ ma przede wszystkim wstępne ogrzewanie oraz 

stopień niezbędnego odwodnienia. 

Spalarnie osadów ściekowych zwykle projektowane i używane są w temperaturze między 850 a 950ºC. 

Temperatury poniżej 850ºC mogą skutkować emisją odorów, podczas przekroczenie 950ºC może 

powodować topienie się popiołu. Powszechnie stosuje się czas przebywania gazu przekraczający 2 

sekundy. 

 

Osiągany podczas spalania poziom temperatury w dużej mierze zależy od zawartości energetycznej oraz 

ilości osadów ściekowych przeznaczonych do spalenia, a także od zawartości tlenu atmosferycznego. 

 

Funkcjonuje kilka spalarni osadów ściekowych (często wykorzystujących złoże fluidalne), które działają w 

temperaturze bliższej 820ºC bez obniżenia wydajności lub zwiększania emisji. 
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Zestawienie systemów piecowych przeznaczonych do spalania osadów ściekowych: 

 

Opisane systemy piecowe działają w ramach różnych procesów technologicznych. Struktura i konstrukcja 

pieca oraz stosowana w zakładzie spalania technologia, a w związku z tym także urządzenia oczyszczające 

niepołączone z systemem oraz środki transportu dla różnych przepływów materiałowych mają znaczący 

wpływ na emisje. Charakterystyki poszczególnych pieców zostały zamieszczone w poniższej tabeli: 

 
  

Piec z złożem 

fluidalnym 

 

Wielopaleniskowy 

piec martenowski 

Wielopaleniskowy 

piec martenowski z 

złożem fluidalnym 

 

 

Piec wirowy 

Podstawowe 

cechy techniki 
 brak ruchomych 

mechanicznych 

elementów i niewielki 

zużycie; 

 osobne wstępne 

suszenie nie jest 

potrzebne; 

 rozbudowana 

konstrukcja pieca z 

ruchomymi 

elementami; 

 chłodzony wał 

pusty; 

 osobne wstępne 

suszenie nie jest 

potrzebne; 

 ruchomy pusty 

wał; 

 niewielki rozmiar 

złoża fluidalnego 

 brak ruchomych 

mechanicznych 

elementów i niewielki 

zużycie; 

 brak materiału 

złoża fluidalnego; 

Aspekty 

działania 

 szybkie rozpalanie 

i wygaszenie przy 

krótkim czasie 

nagrzewania i 

schładzania, co 

umożliwia przerwy w 

działaniu; 

 długi czas 

nagrzewania, 

konieczne ciągłe 

działanie; 

 średni czas 

nagrzewania i 

schładzania; 

 porównywalne z 

złożem fluidalnym; 

 stosowany do 

wielu typów odpadów; 

Możliwe 

problemy z 

działaniem 

 nagromadzanie się, 

de-fluidyzacja; 

  możliwa emisja 

substancji 

organicznych, ruchome 

elementy w piecu; 

 podtrzymywanie 

pożądanej temperatury; 

Podstawowe 

cechy etapu 

spalania 

 wymagane 

niewielkie nadwyżki 

powietrza; 

 pełne spalanie 

wyłącznie ponad 

złożem fluidalnym; 

 spalania trudne do 

kontrolowania; 

 odporne na zmiany 

we wsadach i materiał 

gruboziarnisty; 

 niskie 

zapotrzebowanie na 

powietrze; 

 dobra kontrola 

spalania; 

 pełne spalanie na 

złożu fluidalnym; 

 większa odporność 

na zmiany jakościowe 

osadów niż piece z 

złożem fluidalnym; 

 udział materiałów 

stałych; 

 długi udział gazów; 

 krótki czas 

przebywania; 

 zróżnicowane 

dostawy pierwotnego i 

wtórnego powietrza na 

różnych poziomach; 

Zawartość 

popiołu w 

spalinach 

 wysoka;  niska;  wysoka;  wysoka; 

Usuwanie 

popiołu 

 wraz ze spalinami i 

usuwaniem piasku; 

 bezpośrednio z 

najniższych warstw; 

 wraz ze spalinami i 

usuwaniem piasku; 

 wraz ze spalinami; 

 surowy popiół z 

dna; 

Pozostałości  popiół; 

 materiał złoża 

fluidalnego; 

 popiół;  popiół; 

 materiał złoża 

fluidalnego; 

 popiół; 

 możliwy także 

popiół gruboziarnisty; 

Tabela 2.9: Zestawienie systemów piecowych przeznaczonych do spalania osadów ściekowych 

Źródło [1, UBA, 2001] 

2.4 Etap odzyskiwania energii 

 

2.4.1 Wprowadzenie i zasady ogólne 

 

[28, FEAD, 2002] 
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Spalanie jest procesem egzotermicznym (generującym ciepło). Większość produkowanej podczas spalania 

energii dostarczana jest do spalin. Chłodzenie spalin umożliwia: 

 

 odzyskiwanie energii z gorących gazów spalinowych; oraz 

 oczyszczanie spalin przed ich wypuszczeniem do atmosfery. 

W zakładach nieposiadajcych systemu odzyskiwania energii, gazy zwykle są schładzane przez 

wstrzykiwaną wodę, powietrze lub obydwa te czynniki. W większości przypadków wykorzystywane są 

kotły. 

W zakładach spalania odpadów, kotły spełniają dwie powiązane ze sobą funkcje: 

 

 chłodzenie spalin; 

 przekazywanie ciepła ze spalin do innych płynów, zwykle wody, która, najczęściej, wewnątrz kotła jest 

zamieniana w parę. 

 

Właściwości pary (ciśnienie i temperatura) lub gorącej wody są zależne od lokalnego zapotrzebowania na 

energię i ograniczeń operacyjnych. 

 

Konstrukcja kotła zależ przede wszystkim od: 

 

 właściwości pary; 

 właściwości spalin (możliwość korozji, erozji i zanieczyszczenia).  

 

Właściwości gazów spalinowych w dużym stopniu zależne są do składu odpadów. Na przykład odpady 

niebezpieczne mają bardzo zróżnicowany skład i, niekiedy, różną zawartość substancji żrących (np. 

chlorków) w niepoddanym obróbce gazie. Ma to znaczący wpływ na wybór dających się zastosować 

technik odzyskiwania energii. W szczególności, kocioł może podlegać intensywnej korozji, może także 

zajść potrzeba obniżenia ciśnienia pary w przypadku takich odpadów. 

 

Podobnie cykl termiczny (cykl woda/para) zależy od zamierzonego celu, na przykład: 

 

 najwyższego zasilania energią wymagają najbardziej skomplikowane cykle, ale 

 prostsze cykle są odpowiednie do innych sytuacji, np. dostarczania ciepła. 

 

Wodne ściany (ściany komory spalania są wykonane z wypełnionych wodą rur wymieniających ciepło – 

zwykle posiadających jakiś rodzaj płaszcza ochronnego) są często stosowane do chłodzenia spalania gazów 

w pustych przepustach kotła (wiązek wymienników ciepła). Pierwszy przepust musi zasadniczo pozostać 

wolny, ponieważ gorące gazy są zbyt żrące, a pyły zbyt lepkie, by skutecznie wykorzystywać rury 

wymieniające ciepło w tym obszarze. 

 

W zależności od rodzaju spalanych odpadów oraz budowy pieca, niezbędne ciepło może być generowane 

do wsparcia samopodsycania procesu spalania (zatem zewnętrzne paliwa nie będą koniczne). 

 

Podstawowe zastosowanie energii przekazanej do kotła polega na: 

 

 produkcji i dostarczaniu ciepła (w postaci pary lub gorącej wody); 

 produkcji i dostarczaniu energii elektrycznej; 

 kombinacji obu powyższych procesów. 

 

 

 

Przekazywana energia może być wykorzystywana na miejscu (zamiast energii dostarczanej z zewnątrz) 

i/lub poza zakładem. Energia ta może być wykorzystywana w wielu różnych procesach. Zwykle ciepło i 

para wykorzystywane są w przemysłowych lub lokalnych sieciach ciepłowniczych, przemysłowym 

przetwarzaniu ciepła i pary, a także, czasem, jako paliwo w procesie chłodzenia i systemach 

klimatyzacyjnych. Energia elektryczna często dostarczana jest do krajowych sieci dystrybucji i/lub 

zużywana w ramach wytwarzającej ją instalacji.  
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2.4.2 Czynniki zewnętrzne wpływające na efektywność energetyczną 

 

2.4.2.1 Typ i charakter odpadów 

 

Właściwości dostarczanych do instalacji odpadów będą determinować wybór właściwych technik, a także 

stopień w jakim możliwe będzie efektywne odzyskanie energii. Podczas wyboru procesu brane są pod 

uwagę zarówno chemiczne, jak i fizyczne właściwości. 

 

Na właściwości chemiczne i fizyczne odpadów dostarczanych do zakładu lub do pieca wpływ może mieć 

wiele czynników, w tym: 

 

 umowy z dostawcami odpadów (np. przemysłowe odpady dodane do MSW); 

 wewnętrzna lub zewnętrzna obróbka odpadów lub wymogi dotyczące zbiórki/oddzielania; 

 czynników rynkowych, które zmieniają sposób obróbki niektórych strumieni odpadów. 

 

W niektórych przypadkach operator będzie miał ograniczone możliwości oddziaływania na rodzaj 

dostarczanych odpadów, w innych wpływ ten będzie znaczący. 

 

Typ wsadu 

 

Uwagi i przykłady 

NCV w substancji pierwotnej 

(wraz z zawartością wody) 

Zakres GJ/t Średnio GJ/t 

Mieszane stałe odpady 

komunalne (MSW) 

Mieszane odpady z gospodarstw 

domowych 

6,3 – 10,5 9 

Odpady wielkogabarytowe np. meble, etc. dostarczane do 

zakładów spalania MSW 

10,5 – 16,8 13 

Odpady zbliżone do MSW Odpady podobne do zwykłych 

odpadów z gospodarstw, ale 

powstające w sklepach, biurach, etc. 

7,6 – 12,6 11 

Resztkowe MSW po 

procesach recyklingu 

Odfiltrowane frakcje z kompostu i 

procesów odzyskiwania materiałów 

6,3 – 11,5 10 

Odpady przemysłowe Osobno zbierane frakcje ze sklepów, 

biur, etc. 

10 – 15 12,5 

Odpady opakowaniowe Osobno zebrane opakowania 17 – 25 20 

RDF – paliwa odpadowe Granulaty lub materiały wełniste 

pozyskane z odpadów komunalnych 

lub podobnych nie-niebezpiecznych 

odpadów 

11 – 26 18 

Specyficzne produkty 

przemysłowe 

np. plastikowe i papierowe odpady 

przemysłowe 

18 – 23 20 

Odpady niebezpieczne Zwane też odpadami chemicznymi 

lub specjalnymi 

0,5 - 20 9,75 

 

Osady ściekowe 

Powstałe z oczyszczania zużytej 

wody 

por. niżej por. niżej 

Nieprzetworzone (odwodnione do 

25% suchej masy) 

1,7 – 2,5 2,1 

Sfermentowane (odwodnione do 25% 

suchej masy) 

0,5 – 1,2 0,8 

Tabela 2.10: Zakres i typowe wartości energetyczne netto dla niektórych dostarczanych do spalania 

odpadów 

Źródło (Sub-grupa energetyczna 2003) 
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Rysunek 2.35: Wykres przedstawiający zarejestrowaną zmienność NCV odpadów w spalarniach MSW na 

przestrzeni 4 lat 
 

Obliczanie wartości energetycznej netto odpadów: 

 

Rozważając efektywność każdego procesu spalania, ważne jest, by wziąć pod uwagę przepływ energii w 

systemie. W spalarni ocena efektywności może być trudna ze względu na niepewność wartości 

energetycznej głównego wsadu energetycznego, czyli odpadów. 

 

Istnieje kilka metod obliczeniowych wartości energetycznej. Stosując przykładową metodę przedstawioną 

poniżej, otrzymano następujące wyniki NCV dla 50 przebadanych (głównie niemieckich) zakładów 

spalania MSW (dane z 2001 r.): 

 

Jednostki NCV Minimalne Średnie Maksymalne 

MJ/kg 8 10,4 12,6 

MWh/tona 2,2 2,9 3,5 

Tabela 2.11: Obliczone wartości NCV dla odpadów poddawanych obróbce w 50 europejskich zakładach 

spalania MSW 

Źródło [Sub-grupa energetyczna, 2002 #29] 
 

Przykładowa metoda obliczeniowa: 

 

W poniższym równaniu zaprezentowano metodę umożliwiającą bardzo proste, ale wiarygodne (+/-5%) 

obliczenie NCV odpadów. Straty ciepła, etc. także zostały uwzględnione. Dane niezbędne do wykonania 

obliczeń są ogólnie dostępne w zakładach spalania i mogą zostać zmierzone lub obliczone z prostych 

danych, takich jak na przykład parametry pary. 

)/(085.1/008.0)/(133.1( tonaGJxTxcmmxNCV bstxstw  

 

NCV = niższa wartość energetyczna (NCV) spalanych odpadów z mmstw / ≥ 1 (GJ/tona) 

 
gdzie: 

))(( / bstxffstxstw xccxmmm  

stwm  = ilość pary wytworzonej z odpadów w tym samym okresie czasu co stm np. rocznie (tona/rok) 

stxm  = łączna ilość wytworzonej pary w określonym okresie czasu, np w ciągu roku (tona/rok) 

xm  = ilość zużytego dodatkowego paliwa w odpowiadającym okresie czasu, np. ciągu roku 

(tona/rok) 
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m = masa odpadów spalonych w określonym okresie czasu, np. w ciągu roku (tona/rok) 

stxc  = entalpia pary netto, czyli entalpia pary minus entalpia wody w kotle (GJ/tona) 

fc  = wartość energetyczna netto dodatkowego paliwa dodanego do produkcji pary (GJ/tona) 

bT  = temperatura spalin po opuszczeniu kotła przy 4 – 12 % stężeniu O2 w spalinach (°C) 

0.008 = specyficzna zawartość energii w spalinach (GJ/tona x °C). 

1.133 oraz 1.085 to stałe otrzymane z równań regresyjnych 

b
 = efektywność wymiany ciepła do kotła (około 0.80) 

 

Uwaga: Niniejsza metoda obliczeniowa NCV ma zastosowanie wyłącznie do istniejących zakładów, a nie 

do określania rozmiarów nowych instalacji. Należy także zauważyć, że równanie może być stosowane dla 

zakresu stężenia O2 w przedziale 4 – 12%, podczas gdy oryginalnie projektowano 7 – 9% O2. Zakłady 

projektowane dla zakresu poza 7 – 9% będą wymagały, dla zachowania dokładności, zastosowania 

zmodyfikowanych współczynników. 

 

2.4.2.2 Wpływ lokalizacji zakładu na proces odzyskiwania energii 

 

Oprócz jakości odpadów oraz aspektów technicznych, na możliwą efektywność procesu spalania odpadów 

w dużym stopniu wpływ mają opcje odbioru wyprodukowanej energii. Procesy z opcją dostarczania energii 

elektrycznej, pary lub ciepła będą mogły w większym stopniu skorzystać z wygenerowanego podczas 

spalania ciepła i nie będą musiały odprowadzać ciepła w chłodniach, co prowadziłoby do obniżenia 

efektywności. 

 

 Najwyższa efektywność utylizacji energii z odpadów zwykle jest osiągana, gdy ciepło pozyskane z 

procesu spalania może być stale dostarczane do sieci ciepłowniczej, lub jako para technologiczna, etc. albo 

w połączeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej. Jednakże, wdrożenie takich systemów w dużej mierze 

zależy od lokalizacji zakładu, a w szczególności od dostępności wiarygodnych odbiorców dostarczanej 

energii. 

 

Samo generowanie energii elektrycznej (bez ciepła) jest często spotykane, i zasadniczo zapewnia środki dla 

odzyskiwania energii z odpadów, co czyni proces w mniejszym stopniu zależnym od warunków lokalnych. 

Poniższa tabela podaje przybliżone zakresy potencjalnej efektywności zakładów spalania w różnych 

sytuacjach. Rzeczywiste dane w poszczególnych zakładach w dużej mierze są zależne od specyfiki miejsca. 

Celem tabeli jest zatem dostarczenie środków do porównania, który, w sprzyjających okolicznościach, 

mógłby zostać osiągnięty. Niepewność metody obliczeniowej także sprawia, że dane są trudne do 

porównania – w tym przypadku dane nie uwzględniają wydajności kotła (typowe straty ~20%), co 

tłumaczy, dlaczego w niektórych przypadkach pojawiają się wartości zbliżone do 100% (w niektórych 

przypadkach przywołane także zostały wartości przekraczajże 100%): 

 

Typ zakładu Zgłoszona potencjalna efektywność termiczna % 

((ciepło + elektryczność)/zysk energetyczny z kotła) 

Wyłącznie produkcja elektryczności 17 – 30  

Połączone zakłady produkcji ciepła i energii 

(CHP) 

70 – 85  

Stacje grzewcze sprzedające parę i/lub 

gorącą wodę 

80 – 90 

Sprzedaż pary do dużych zakładów 

chemicznych 

90 – 100  

Zakłady CHP i grzewcze z kondensacją 

wilgoci w spalinach 

85 – 95  

Zakłady CHP i grzewcze z kondensacją i 

pompami ciepła 

90 – 100  

Uwaga: Przedstawione w tabeli dane zostały uzyskane przez zwykłe dodanie wyprodukowanych MWh 

ciepła i MWh elektryczności i podzieleniu przez zysk energetyczny z kotła/ Nie uwzględniono żadnych 

innych istotnych czynników, takich jak: zapotrzebowanie na energię w procesie (paliwa dodatkowe, 
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dostarczona energia elektryczna); relatywnej wartości CO2 dostarczanej elektryczności i ciepła (np. 

przeniesienie generowania) 

Tabela 2.12: Potencjalna efektywność konwersji energii dla różnych typów zakładów spalania odpadów 

Źródło [RVF, 2002 #5] 
 

Potencjalna efektywność zależy od własnej konsumpcji ciepła i energii elektrycznej. Bez uwzględniania 

tego zużycia, obliczona efektywność niektórych zakładów mogłaby wynosić ponad 100%. Zakłócenia 

efektywności zdarzają się także, gdy dyskontowane są straty wymiany ciepła w kotle (np. efektywność 

kotła 80% oznacza, że 20% ciepła spalin nie jest zamieniane w parę, czasem efektywność jest podawana w 

odniesieniu raczej do ciepła zamienionego w parę, niż do samego ciepła z odpadów). 

 

W przypadku braku zewnętrznego zapotrzebowania na energię, część jest często wykorzystywana na 

miejscu do zasilania samego procesu spalania, a zatem umożliwia zmniejszenie zewnętrznych dostaw 

energii do bardzo niskiego poziomu. Dla zakładów komunalnych, takie zużycie może być rzędu 10% 

energii ze spalonych odpadów. 

 

Systemy chłodzenia są wykorzystywane do kondensacji wody w kotle do ponownego wprowadzenia jej do 

kotła.  

 

Procesy, które zostały odpowiednio ulokowane w zakresie dostępu do energetycznych sieci 

dystrybucyjnych (lub indywidualnych synergicznych użytkowników energii) zwiększają 

prawdopodobieństwo, że zakład spalania będzie osiągał wyższą wydajność całkowitą. 

2.4.2.3  Czynniki uwzględniane podczas wyboru planu cyklu energetycznego 

 

Odnotowano, że następujące czynniki są brane pod uwagę podczas określania lokalnych uwarunkowań 

projektu nowego zakładu spalania odpadów [51, CNIM, 2003]: 

 

Czynniki do rozważenia Szczegółowe aspekty do rozważenia 

 

 

Dostarczane odpady 

 Ilość i jakość; 

 Dostępność, regularność, zróżnicowanie dostaw w zależności od pory 

roku; 

 Możliwość zmiany zarówno jakości, jak i ilości odpadów; 

 Skutki oddzielania odpadów i recyklingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość sprzedaży 

energii 

Ciepło: 

 Do wspólnot, np. sieci grzewczych; 

 Do prywatnych przedsiębiorstw; 

 Wykorzystanie ciepła, np. procesowe, grzewcze; 

 Ograniczenia geograficzne; dostępność rurociągów dostawczych; 

 Trwałość popytu, czas trwania kontraktów na dostawy; 

 Obowiązek dostępności dostaw, czy istnieje inne źródło ciepła, w 

przypadku zamknięcia spalarni? 

 Uwarunkowania pary/gorącej wody: ciśnienie(normalne/minimalne), 

temperatura, tempo przepływu, możliwość (lub brak) zwrotu kondensatów? 

 Sezonowa krzywa popytu; 

 Subsydia mogą znacząco wpłynąć na warunki ekonomiczne; 

 Udział odbiorców ciepła w finansowaniu zakładu, bezpieczeństwo 

umów na dostawy. 

 

Elektryczność: 

 Krajowa lub przemysłowa (rzadziej) sieć, konsumpcja własna zakładu, 

własna konsumpcja klientów (w zakładach oczyszczających osady 

ściekowe); 

 Ceny elektryczności znacząco wpływają na inwestycję; 

 Subsydia lub pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą zwiększać 

inwestycje; 
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 Wymagania techniczne: woltaż, moc, dostępność połączenia z siecią 

dystrybucyjną.  

Warunki lokalne  Wybór środka chłodzącego: powietrze lub woda; 

 Warunki meteorologiczne w czasie: temperatura, higrometria (min,. 

średnie, max. krzywe); 

 Akceptowalność „słupów” odparowujących wodę (chłodnie 

kominowe); 

 Dostęp do źródła zimnej wody: rzeki, morza; 

- Temperatura i jakość wody; 

- Ilość, która może być przepompowana w danej porze roku; 

- Dozwolony wzrost temperatury. 

Połączenie ciepła i 

elektryczności 
 Podział w zależności od pory roku; 

 Zmiany podziału w przyszłości. 

Inne  Wybór pomiędzy: zwiększaniem produkcji energii, redukcją kosztów 

inwestycyjnych, kompleksowością działania, wymaganiami dostępności, 

etc. 

 Dopuszczalne poziomy hałasu (chłodnice powietrzne); 

 Dostępna przestrzeń; 

 Ograniczenia architektoniczne. 

Tabela 2.13: Czynniki uwzględniane podczas wyboru projektu cyklu energetycznego dla zakładów 

spalania odpadów 

Źródło [51, CNIM, 2003] 

2.4.3 Wydajność energetyczna spalarni odpadów 

 

[Sub-grupa energetyczna, 2002 #29] 

 

Aby umożliwić porównanie wydajności energetycznej różnych spalarni odpadów, konieczne jest 

zapewnienie spójnej metody porównawczej. W szczególności niezbędne jest dokonanie standaryzacji: 

 

 zakresu oceny, czyli jakie elementy są włączone/wyłączone; 

 metody obliczeniowej; 

 sposobu radzenia sobie z różnymi typami zasilania i pozyskanej energii, np. ciepło, para, elektryczność, 

paliwa podstawowe, recyrkulacja energii wygenerowanej na miejscu, etc. 

 

Kolejna sekcja opisuje typowe substraty i produkty zaobserwowane w wielu zakładach spalania odpadów. 

 

Por. także załącznik 10.4 zawierający informacje na temat obliczeń wydajności energetycznej. 

 

2.4.3.1  Nakłady energetyczne spalarni odpadów 

 

[Pod-grupa energetyczna, 2002 #29] 

Oprócz energii zawartej w odpadach, w spalarniach stosowane są także inne substraty, które muszą zostać 

uwzględnione podczas rozważania wydajności energetycznej zakładu jako całości. 

 

Nakłady energetyczne: 

Zużycie energii zwykle daje się łatwo obliczyć. W przypadkach, gdy stosowane są ekonomiczne zachęty 

wspierające produkcję energii elektrycznej ze spalania (np. jako źródła odnawialnego), mogą pojawić się 

różnice cenowe pomiędzy energią kupowaną i eksportowaną. Zakłady mogą w związku z tym dokonać 

wyboru (ze względów ekonomicznych), by eksportować całą wytworzoną w spalarni energię elektryczną, a 

energię niezbędną do przeprowadzania procesu spalania pobierać z sieci. W takim przypadku, zakład 

spalania będzie często posiadał różne obiegi elektryczności dla energii wchodzącej i wychodzącej. 
 

Nakłady pary/gorącej wody: 
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Para (ciepło lub gorąca woda) mogą być wykorzystywane w tym procesie. Źródło może być zewnętrze, ale 

mogą też pochodzić z wtórnego obiegu. 

 

Paliwa: 

Paliwa mają kilka niezbędnych zastosowań. Na przykład, paliwa konwencjonalne są zużywane, by: 

 

i. zapewnić podtrzymywanie wymaganej temperatury w komorze spalania (przekłada się to następnie 

na produkcję pary); 

ii. zwiększyć temperaturę w komorze spalania do wymaganego poziomu przed załadowaniem odpadów 

do instalacji (ma to częściowe przełożenie na produkcję pary); 

iii. zwiększyć temperaturę spalin (np. po przejściu przez mokrą płuczkę), aby uniknąć korozji filtrów 

workowych i kominów, a zarazem zmniejszyć widoczność słupów; 

iv. wstępnie ogrzać powietrze spalające; 

v. ogrzać spaliny do oczyszczania ich w specjalnych urządzeniach, takich jak SCR lub filtry 

tkaninowe. 

 

Podczas rozważania całkowitej wydajności procesu odzyskiwania energii z odpadów, należy zauważyć, że 

niektóre spośród tych pierwotnych zastosowań paliw mogą mieć wpływ na produkcję pary, podczas gdy 

inne takiego wpływu nie mają. Pominięcie tego aspektu może, ze względu na niepoprawne przypisanie 

energii pozyskanej ze spalania paliw pierwotnych, dać mylące dane na temat wydajności. Na przykład: 

 

 paliwa wykorzystywane w palnikach pomocniczych w (w pełni) czynności i oraz (częściowo) w 

czynności ii, będą miały wpływ na produkcję pary (zwykle stanowią około 50 -70% dodatkowego zużycia 

paliwa), podczas gdy 

 paliwa wykorzystywane do czynności ii (pozostałe 30 – 50% zużycia paliw dodatkowych), iii oraz v nie 

będą miały wpływu na produkcję pary. 

Nakłady paliwowe (np. węgiel/koks, oprócz odpadów) mogą także być stosowane w instalacjach 

gazyfikujących, aby wspomóc produkcję gazu syntezowego o pożądanym składzie chemicznym i wartości 

energetycznej.  

2.4.3.2 Energia wyprodukowana w spalarni odpadów  

 

Elektryczność: 

Produkcja energii elektrycznej daje się łatwo obliczyć. Część wyprodukowanej elektryczności może być 

zużywana podczas procesu spalania. 

 

Paliwa: 

Paliwa (np. gaz syntezowy) produkowane są zwykle w instalacjach pirolizy/gazyfikacji i mogą być 

eksportowane lub spalane na miejscu wraz z (zwykle) lub bez odzyskiwanie energii. 

 

Para/gorąca woda: 

Ciepło uwolnione podczas spalania odpadów często jest odzyskiwane z korzyścią, np. w celu dostarczania 

pary lub gorącej wody użytkownikom przemysłowym lub indywidualnym, przekazywania do 

zewnętrznych elektrowni, a nawet jako paliwo systemów chłodzących. 

 

Połączone instalacje cieplne i energetyczne (CHP) dostarczają zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej. 

Para/gorąca woda nie wykorzystane przez spalarnię mogą być eksportowane. 

2.4.4 Techniki stosowane w celu usprawnienia odzysku energii 

2.4.4.1 Wstępna obróbka dostarczanych odpadów  

 

Występują dwie podstawowe kategorie technik wstępnej obróbki, które są istotne z punktu widzenia 

odzysku energii: 

 homogenizacja; 

 ekstrakcja/separacja. 
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Homogenizacja odpadów stanowiących substraty polega na mieszaniu otrzymanych odpadów w instalacji 

wykorzystującej techniki fizyczne (np. mieszanie w zasobniku, a czasem rozdrabnianie) opisane w innym 

miejscu niniejszego dokumentu, co pozwala dostarczać wsad o stałych właściwościach spalania.  

 

Główną korzyścią jest poprawienie stabilności procesu, co umożliwia sprawne dalsze działanie. 

Stabilniejsze parametry pary wychodzącej z kotła, umożliwiają zwiększenie produkcji energii elektrycznej. 

Korzyści dla całkowitej wydajności energetycznej mogą wydawać się ograniczone, ale pojawić się mogą 

inne koszty operacyjne oraz oszczędności. 

 

Ekstrakcja/separacja obejmuje usuwanie określonych frakcji z odpadów przed wysłaniem ich do komory 

spalania. 

 

Techniki są bardzo różne: od ekstensywnych fizycznych działań służących do produkcji paliw z odpadów 

(RDF) i miksowania odpadów płynnych, by spełnić szczególne wymagania jakościowe, po prostą kontrolę 

wzrokową i usuwanie przez operatora dźwigu dużych przedmiotów, które nie nadają się do spalenia, takich 

jak bloki betonu lub duże przedmioty metalowe. 

 

Do głównych korzyści należy zaliczyć: 

 

 zwiększenie jednorodności, szczególnie w przypadku, gdy stosowane są bardziej skomplikowane 

metody obróbki wstępnej (por. powyżej uwagi dot. korzyści jednorodności); 

 usuwanie przedmiotów wielkogabarytowych – a tym samym zmniejszenie ryzyka zatkania i 

nieplanowanych przestojów; 

 możliwość zastosowania złóż fluidalnych lub innych technik poprawiających wydajność spalania. 

 

Ekstrakcja, oddzielanie i homogenizacja odpadów mogą znacząco poprawić wydajność energetyczną 

instalacji spalania. Przede wszystkim dlatego, że procesy te mogą znacząco zmienić właściwości odpadów, 

które są ostatecznie dostarczane do procesu spalania, co może z kolei sprawić, że proces spalania może 

zostać zaprojektowany tak, by odpowiadał węższemu zakresowi odpadów i w związku z tym prowadzi do 

optymalizacji działania (przy zmniejszonej elastyczności). Jednakże, z szerszej perspektywy (poza 

zakresem niniejszego dokumentu), ważne jest, by zauważyć, że techniki wykorzystywane podczas 

przygotowywania różnych paliw także zużywają energię i powodują dodatkowe emisje. 

 

(Uwaga: Zakres niniejszego dokumentu BREF nie zawiera rekomendacji systemów upstreamowych, które 

mogłyby wpłynąć na cechy procesu spalania i zawartość energetyczną otrzymywanych odpadów. Uznaje 

się w nim jednak, że zagadnienia te odgrywają kluczową rolę dla właściwości odpadów otrzymywanych na 

etapie końcowym w instalacji, a tym samym dla osiągalnych efektów.)  

 

2.4.4.2 Kotłownie i przesył ciepła  

 

Rurowe kotły wodne są zwykle wykorzystywane do wytwarzania pary i gorącej wody z potencjału 

energetycznego gorących gazów spalinowych. Para i gorąca woda zwykle produkowane są w wiązkach 

rurek znajdujących się na drodze spalin. Powłoka pieca, wolne przepusty oraz przestrzeń, w której 

umieszczone są parowniki i wiązki rur podgrzewacza, zwykle wyposażone są w chłodzone wodą ściany 

membranowe. 

 

Podczas wytwarzania pary możliwe jest zwykle wyróżnienie trzech obszarów powierzchni ogrzewalnych 

pokazano na rysunku 2.36: 
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Rysunek 2.36: Ilustracja poszczególnych obszarów powierzchni ogrzewalnych w generatorze pary 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

Objaśnienia dla niektórych funkcji pokazanych na rysunku 2.36 (powyżej); 

 

7 Wstępne podgrzewanie dodawanej wody (ekonomizer): 

W tym obszarze dostarczana do kotła woda jest podgrzewana przez gazy spalinowe do temperatury bliskiej 

wrzenia (wiązka powierzchni ogrzewalnych). 

 

6 Odparnik: 
W tym obszarze woda dostarczana z ekonomizera jest podgrzewana aż do poziomu pary nasyconej (wiązka 

powierzchni ogrzewalnych oplatająca ściany komory spalania). 

 

5 Przegrzewacz: 

W tym obszarze nasycona para z odparnika jest przegrzewana do temperatury końcowej (zasadniczo, ma 

budowę wiązki powierzchni ogrzewalnych lub powierzchnie ogrzewalne grodziowe). 

Wyróżnić można następujące tradycyjne systemy odparowywania (por. rysunek 2.37): 

 
Rysunek 2.37: Podstawowe sytemu przepływu w kotle 

Źródło [1, UBA, 2001] 

a Naturalny obieg  
FR rura spustowa 

UP Pompa obiegowa 

b Wymuszony obieg 
SP Popma zasilająca 

SR Przewody unoszące 

c Wymuszony ciągły 
przepływ 

U Przegrzewacz 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 88 

 Obieg naturalny: przepływ mas wody/pary w odparniku podtrzymywany jest ze względu na różnicę 

gęstości ośrodka w ogrzanych i nieogrzanych rurach. Mieszanka wody i pary wpływa do bębna, gdzie 

woda i para zostają rozdzielone. Nasycona para dociera następnie do przegrzewacza. 

 Obieg wymuszony: obieg ten odpowiada obiegowi naturalnemu, ale został poszerzony o pompę 

obiegową wspierającą obieg w odparniku.  

 Obieg wymuszony ciągły (jednokrotne przejście przez kocioł): w tym systemie dostarczana woda 

jest wtłaczana w ciągłym obiegu do ekonomizera, odparnika i przegrzewacza. 

 

Chłodnice natryskowe i powierzchniowe są wykorzystywane w kotłach obiegowych do podtrzymania 

dokładnego poziomu wymaganej temperatury. Ich zadaniem jest równoważenie zmian temperatury pary, 

które są rezultatem zmian właściwości dostarczanego wsadu, jakości odpadów, nadwyżki powietrza, a 

także zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych. 

 

Przygotowanie wody podawanej do kotła i jej uzupełnianie jest niezbędne dla skutecznego działania i 

redukcji korozji (wewnątrz rur) lub ryzyka uszkodzenia turbiny. Jakość wody kotłowej musi być wyższcza, 

gdy stosuje się parę o zwiększonych parametrach. 

 

Przy określaniu parametrów pary pozyskiwanej z kotłów opalanych odpadami, konieczne są 

kompromisowe rozwiązania. Podczas gdy wybór wyższej temperatury i ciśnienia pozwala w większym 

stopniu wykorzystać energię zgromadzoną w odpadach, to para o takich parametrach możne znacząco 

zwiększyć problemy korozyjne, zwłaszcza powierzchni przegrzewacza i odparnika. W spalarniach 

odpadów komunalnych zwykle stosuje się parę o ciśnieniu 40 barów oraz temperaturze 400ºC, choć w 

przypadku, gdy ma miejsce produkcja elektryczności, zwłaszcza przy poddanych wstępnej obróbce MSW i 

przygotowanych RDF, stosowane są wyższe parametry (wartości rzędu 60 barów oraz 520ºC). W 

przypadku produkcji ciepła, wytwarzana morze być para o niższych własnościach lub nawet przegrzana 

woda. Ze względu na raczej niskie (w porównaniu do elektrowni korzystających z paliw pierwotnych) 

parametry pary, zwykle stosowane są kotły z naturalnym obiegiem pary. 

 

Cechą charakterystyczną procesu spalania odpadów jest duża zawartość pyłu w gazach spalinowych. 

Czynniki, które mogą przyczynić się do usuwania pyłów z obszaru kotła poprzez separację grawitacyjną 

popiołów lotnych, są:  

 

 niska prędkość spalin, oraz 

 zmiany kierunku na ścieżce przepływu gazu. 

 

Duża zawartość popiołu w spalinach stwarza zagrożenie równie wysokiego zanieczyszczenia powierzchni 

wymieniających ciepło. Prowadzi to do zmniejszenia transferu ciepła, a tym samym do obniżenia 

wydajności. Dlatego duże znaczenie ma oczyszczanie powierzchni przekazujących ciepło. czyszczenie 

może być wykonywane ręcznie lub automatycznie za pomocą lanc (sprężone powietrze lub strumienie 

wodne), falami dźwiękowymi lub uderzeniowymi, lub przy pomocy urządzeń przeznaczonych do 

czyszczenia zbiorników.   

 

W zakładach spalania odpadów stosowane mogą być różne rozwiązania dla kotłów. Na rysunku 2.38, od 

lewej do prawej przedstawiono: 

 

 kotły poziome; 

 połączenie kotłów poziomych i pionowych; 

 kotły pionowe. 
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Rysunek 2.38: Przegląd różnych systemów kotłowych: poziome, łączone i pionowe 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

W systemach poziomych i pionowych zwykle występuje szereg pustych przestrzeni otoczonych 

przepuszczającymi parę ścianami, za którymi znajdują się wiązki powierzchni przekazujących ciepło, np. 

odparnik, przegrzewacz oraz ekonomizer. Wybór odpowiedniego systemu zależy od projektu budynku, 

obranych parametrów pary i charakterystyki odbiorcy. 

 

2.4.4.2.1 Korozja w kotłach 

 

[1, UBA, 2001] Wraz z wprowadzeniem minimalnego czasu przebywania w danej temperaturze i wymagań 

dotyczących zawartości tlenu, nasilił się problem z korozją w wytwornikach pary w instalacjach spalania 

odpadów. 

 

Korozja powodowana jest przez chemiczne oddziaływania spalin i cząsteczek popiołu z pieca. Komora 

spalania, ściany wodne pierwszego pustego przepustu oraz przegrzewacza są tymi elementami, które w 

największym stopniu są narażone na ryzyko korozji. 

 

Erozja, czyli abrazja materiałów powierzchniowych poprzez zwykłe pionowe zużycie eksploatacyjne, 

powodowana jest przede wszystkim przez cząsteczki popiołu obecne w spalinach. Erozja pojawia się 

przede wszystkim w miejscach przekierowania gazu. 

Zużycie rur powodowane jest połączeniem korozji i abrazji. Korozja pojawia się na gładkich 

powierzchniach metalowych. Jeśli produkty korozji ułożą się cienką warstwą na powierzchni rury (warstwa 

utleniona), działają one jak powierzchnia ochronna i spowalniają dalszą korozję. Jeśli ta warstwa ochronna 

zużyje się w drodze erozji i ponownie na powierzchni znajdzie się metal, cały proces rozpoczyna się na 

nowo. 

 

Spójne omówienie procesów korozyjnych jest trudne, ponieważ parametry fizyczne, chemiczne, 

metalurgiczne i krystalograficzne, a także właściwości techniki spalania oddziałują wzajemnie na siebie. 

Wyróżnia się różne typy korozji spalin: 

 Podczas procesu rozpalania: korozja w wysokiej temperaturze; 

 

 Korozja początkowa: ograniczone czasowo powstawanie chlorku żelaza przed uformowaniem się 

pierwszej warstwy utlenionej na „czystej” stali podczas rozruchu.  Reakcja ta zachodzi stale po usunięciu 

filtru ochronnego przez erozję; 

 

 Korozja niskotlenowa: powodowana przez formowanie się FeCl2 w odtlenionej atmosferze spalinowej, 

np. pod warstwami utlenionego, skażonego lub ognioodpornego materiału oraz wewnątrz pieca. FeCl2 jest 

wystarczająco lotny w temperaturach wykorzystywanych podczas spalania odpadów i dlatego jest aktywny. 

Wskaźnikiem dla tego typu korozji jest obecność CO (co tłumaczy często stosowany, choć błędny termin – 

korozja CO). Sytuacja mikroskopowa na granicy pomiędzy materiałem a pokrywającą go warstwą ma 

decydujące znaczenie. Korozja jest obserwowana w poszczególnych przypadkach przy ciśnieniu pary 

przekraczającym 30 barów, ale najczęściej nawet powyżej 40. Stopień skorodowania wzrasta wraz z 
temperatura metalu. Produkty korozji pojawiają się w postaci kruchych warstw; 
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 Korozja w wysokiej temperaturze i przy udziale chloru: korozja spowodowana obecnością chloru, który 

uwalnia się podczas zasiarczania chlorków alkalicznych, i atakuje wodorotlenki ołowiu lub żelaza. Taki 

mechanizm korozyjny jest obserwowany w instalacjach spalania odpadów, gdzie temperatura spalin  

przekracza 700ºC a temperatura w rurach ściennych jest wyższa niż 400ºC. Produkty korozji można 

zaobserwować jako czarne mocno zwarte pęcherze zawierające higroskopijna warstwę czerwonego FeCl3 

w grubszych filmach; 

 

 Korozja stopionej soli: spaliny zawierają substancje alkaliczne i podobne do nich składniki, które mogą 

formować eutektyki. Składniki eutektyczne mają niższą temperaturę topnienia niż pojedyncze składniki, 

które budują system eutektyczny. Te stopione systemy są wysoce reaktywne i mogą powodować poważną 

korozje stali. Mogą one wchodzić w reakcję z ognioodpornymi elementami i prowadzić do wewnętrznego 

formowania się składników takich jak kalsilit, leucyt, sanidyn, które niszczą mechanicznie powłoki 

ognioodporne. Może również prowadzić do tworzenia się stopów o niskiej lepkości na powierzchni 

składających się z dostarczonego materiału oraz warstw ognioodpornych (korozja elementów 

ogniotrwałych). 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 Korozja elementów elektromechanicznych: proces ten opiera się na wyrównywaniu potencjałów 

elektrycznych różnych materiałów. Przewodnik może mieć formę płynną lub stałą, która charakteryzuje się 

odpowiednią przewodnością w obserwowanej temperaturze. Przewodnictwo może występować przy 

temperaturze punktu rosy wody aż po temperaturę punktu rosy kwasu siarkowego do stopionej soli; 

 

 Stabilna korozja: ze względu na dużą zawartość chlorków (zwłaszcza CaCl2) depozyty mają 

właściwości higroskopijne. Wilgoć w powietrzu rozpuszcza te składniki i powoduje chemiczny rozpad 

widoczny na materiale. 

 Korozja w punkcie rosy: gdy temperatura spada poniżej punktu rosy kwasu, na zimnych 

powierzchniach pojawia się mokra korozja chemiczna. Szkód z tym związanych można uniknąć poprzez 

podniesienie temperatury lub dobranie odpowiednich materiałów. 

 

W rzeczywistości, z perspektywy termodynamicznej, jakiś stopień skorodowania jest nieunikniony. Środki 

zaradcze mogą jedynie pomóc ograniczyć szkody do akceptowalnego poziomu. Skutki korozji wymagają 

konstruktywnego i skutecznego przeciwdziałania. Potencjalne źródła udoskonaleń znajdują się przede 

wszystkim w obszarze generatorów pary. Niskie parametry pary, długi czas reakcji przed wejściem do 

powierzchni ogrzewalnych, obniżenie prędkości spalin oraz ujednolicenie profilu prędkości mogą 

przynieść pożądane rezultaty. Płaszcze ochronne, narzędzia stamping i owiewki także mogą być 

wykorzystywane do zabezpieczenia powierzchni ogrzewalnych. 

 

Przy określaniu częstotliwości czyszczenia kotła, konieczne jest odnalezienie kompromisu pomiędzy 

najlepszym możliwym transferem ciepła (powierzchnia z metalowych rur) a optymalną ochrona 

antykorozyjną. 

 

2.4.4.3 Wstępne podgrzewanie powietrza spalającego  

 

Podgrzewanie powietrza spalającego jest korzystne przede wszystkim w przypadku spalania odpadów o 

dużej zawartości wody. Wstępnie podgrzane powietrze osusza odpady, a tym samym ułatwia ich zapłon. 

Dostarczane ciepło może być pozyskiwane ze spalania odpadów w systemach wymiany ciepła. 

 

Wstępne ogrzewanie pierwotnego powietrza spalającego może mieć pozytywny wpływ na ogólną 

wydajność energetyczną w przypadku produkcji energii elektrycznej. 

2.4.4.4 Ruszty chłodzone wodą  

 

Chłodzenie rusztów wodą wykorzystywane jest do ich ochrony. Woda jest stosowana jako środek 

chłodzący przechwytujący ciepło ze złoża płonących odpadów i wykorzystujący je w innym punkcie 
procesu. Zazwyczaj ciepło pobrane jest ponownie dostarczane do procesu w celu podgrzania powietrza 
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spalającego (pierwotnego i/lub wtórnego) lub ogrzania kondensatu. Inną możliwością jest bezpośrednie 

zintegrowanie chłodnicy wodnej z obiegiem kotła i wykorzystywanie jej jako parownika. 

 

Ruszty takie są stosowane, gdy wartość energetyczna netto odpadów jest wyższa, zwykle przekraczająca 10 

MJ/kg. Przy niższych wartościach energetycznych ich zastosowanie jest ograniczone. Obserwowane w 

Europie zwiększenie wartości energetycznej odpadów komunalnych rozszerzyło zakres zastosowania tej 

techniki.  

 

Inne powody wykorzystania rusztów chłodzonych wodą zostały omówione w sekcji 2.3.1.2.5.  

2.4.4.5 Kondensacja spalin  

 

[5, RVF, 2002] 

Woda znajdująca się w spalinach pochodzących ze spalania składa się z odparowanej wody z paliwa oraz 

wody z reakcji utleniania wodoru, a także wody odparowanej z powietrza spalającego. Podczas spalania 

odpadów, zawartość wody w spalinach po przejściu przez kocioł i ekonomizer zwykle mieści się w 

przedziale 10 – 20% objętości, odpowiadając temperaturze punktu rosy wody wynoszącej około 50 - 60ºC. 

Podczas oczyszczania kotła parą, zawartość wody w spalinach wzrasta do około 25%. 

 

Minimalna osiągalna temperatura suchego gazu w tym punkcie wynosi 130 – 140ºC przy zastosowaniu 

tradycyjnych materiałów do budowy kotła. Ta temperatura jest zwykle powyżej punktu rosy kwau, ze 

względu na zawartość SO3 i H2O w spalinach. 

 

Niższe temperatury prowadzą do korozji. Skuteczność cieplna kotła (para lub gorąca woda pochodząca z 

odpadów) będzie, w takich warunkach, wynosić około 85%, według obliczeń opierających się na wartości 

energetycznej wsadu. Jednak, jeśli w spalinach znajduje się więcej dostępnej energii, następować będzie 

odparowywanie wody, o ukrytej energii specyficznej około 2500 kJ/kg oraz suchego gazu o specyficznym 

cieple 1kJ/(kg ºC). 

 

Zwroty wody z sieci ciepłowniczej o temperaturze 40 – 70ºC (w zależności od konfiguracji systemu), mogą 

być bezpośrednio wykorzystywane w instalacjach spalania biopaliw, które zwykle są bardzo mokre i 

uzyskują punkt rosy dla wody na poziomie 60 – 70ºC w spalinach. 

 

Przykład: Sztokholm/Hogdalen (Szwecja): 
W zakładzie w Sztokholmie/Hogdalen system ten jest wykorzystywany dla trzech konwencjonalnych 

kotłów rusztowych zasilanych parą oraz dla jednego obiegowego złoża fluidalnego. Spaliny z 

konwencjonalnych rusztów są schładzane w kotłach cieplnych zasilanych oczyszczonymi odpadami do 

temperatury około 140ºC. Zwroty wody z sieci ciepłowniczej wykorzystywane są jako chłodziwo. 

 

FGT rozpoczyna się od systemu suchego oczyszczania dla każdego z kotłów, w których suche gaszone jest 

wstrzykiwane i mieszane ze spalinami w reaktorze. Zanieczyszczenia kwasowe wchodzą w reakcje z 

wapnem i formują się stałe sole, które następnie są usuwane na filtrach tkaninowych wraz z popiołem 

lotnym i nadwyżką wapna. Końcowa reakcja zachodzi w placku pyłowym w workach. Kocioł ze złożem 

fluidalnym ma nieco inny reaktor, ponieważ krążący pył z filtrów tkaninowych jest lekko nawadniany 

przed zmieszaniem go ze świeżym wapnem i wstrzykiwany do gazów spalinowych. 

 

Drugi etap oczyszczania wykorzystuje mokre płuczki, które nasycają spaliny i usuwają resztę kwaśnych 

gazów, szczególnie chlorowodór (HCl) i dwutlenek siarki (SO2). Nasycone gazy opuszczając mokre 

płuczki mają temperaturę 60ºC i są zasysane do kondensatora rurkowego, który jest schładzany wodą o 

temperaturze 40 – 50ºC wracającą z sieci ciepłowniczej. Jeden mokry system wykorzystywany jest dla 

wszystkich trzech kotłów, natomiast kocioł CFB ma osobny system. 

 

Jeśli temperatura powracającej wody wynosi 40ºC (co jest normalną temperaturą w przypadku tego 

zakładu, ale bardzo niską w porównaniu do warunków klimatycznych w większości Europy) jeszcze 14% 

dodatkowej energii może zostać odzyskane w kondensatorze. Z drugiej strony, gdy temperatura wody 
wynosi 50ºC, zaledwie około 7% dodatkowej energii może zostać odzyskane. W skrajnym przypadku, gdy 

temperatura osiąga 60ºC nie odzyskuje się już żadnego dodatkowego ciepła. 
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W przypadku Sztokholm/Hogdalen spaliny są ponownie ogrzewane przed wentylatorem ID i 

zatrzymywane, zaś dla potrzeb ogrzania wykorzystywana jest pewna ilość pary MW o niskim ciśnieniu. 

Możliwe jest także działanie z pominięciem etapu ponownego ogrzewania, ale za to z mokrym 

wentylatorem i stosem. 

 

 

 
Rysunek 2.39: Kontrola zanieczyszczeń i odzysk dodatkowego ciepła poprzez kondensację skroplonej ze 

spalin wody w zakładzie CHP Sztokholm/Hogdalen zasilanym spalaniem odpadów  

Źródło [RVF, 2002 #5] 
 

Ten uproszczony przykład pokazuje, że kondensacja może być efektywna jedynie, jeśli zachodzi 

stosunkowo duża różnica temperatur pomiędzy punktem rosy wody w spalinach a wodą chłodzącą (zwykła 

bieżąca woda z wodociągu). Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, zainstalowane mogą zostać pompy 

(patrz niżej). 

 

Należy zauważyć, że w tym przypadku, zimna bieżąca woda wracająca z sieci ciepłowniczej dostarcza 

energii dla procesu kondensacji gazów spalinowych. Sytuacja taka możliwa jest jedynie w regionach, gdzie 

występują niższe temperatury otoczenia, głównie w Europie północnej. 

 

2.4.4.6 Pompy ciepła  

 

[RVF, 2002 #5] 

Głównym zadaniem pomp ciepła jest przeniesienie energii na wyższy poziom temperaturowy. Występują 

trzy różne typy pomp ciepła wykorzystywanych w instalacjach spalania. Zostały one opisane poniżej wraz 

z przykładami.  

 

2.4.4.6.1 Sprężarkowe pompy ciepła 

 

Ten typ pomp jest najbardziej rozpowszechniony. Jest, na przykład, instalowany w lodówkach, 

klimatyzatorach, chłodziarkach, osuszaczach i pompach ciepła wykorzystywanych do ogrzewania za 

pomocą energii pozyskanej ze skał, gleby, wody i powietrza. Zwykle pompę napędza silnik elektryczny, 

ale w przypadku dużych instalacji stosuje się sprężarki turbinowe. 

 

W obiegu zamkniętym, substancja chłodząca (np. R134a) przechodzi przez kondensator, ekspander, 

odparnik i kompresor. Kompresor spręża substancję, która skrapla się w wysokiej temperaturze i dostarcza 

ciepła do sieci ciepłowniczej. Tam substancja jest zmuszana do rozszerzenia się do niskiego ciśnienia, co 

powoduje odparowanie i absorpcję ciepła z wody z kondensatora spalin w niższej temperaturze. Zatem 

energia przy niskich temperaturach w wodzie z kondensatora spalin została przeniesiona do sieci 

ciepłowniczej na wyższym poziomie temperatury. W typowych warunkach spalania, stosunek uzyskanego 

ciepła do zasilania kompresora (stosunek ciepła do energii) może wynosić 5. Pompy sprężarkowe mogą 

spożytkować sporo energii ze spalin. 

Delivery border – dostawa; coal - 

węgiel, reactor - reaktor, bag house 
filter -filtr workowy, acid scrubber - 

kwaśna płuczka; neutral scrubber - 

płuczka neutralna; demister - 
odmgławiacz; condenser - sprężarka; 

district heat water - woda z 

miejskiego systemu ogrzewania; 
pressurised air - sprężone powietrze; 

cooling water, etc. - woda chłodząca, 

etc; ID fan - wentylator,  reheater - 
nagrzewnica;  steam - para; samples 

for testing - próbki do badania; 

recovered water to be used in the 

plant - odzyskana woda do 

wykorzystania w zakładzie; sludge - 

ścieki; water treatment - 
Oczyszczanie ścieków; residue to 

deposit - pozostałości do 

składowania; lime - wapno 
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2.4.4.6.2 Absorpcyjne pompy ciepła 

 

Pompy te, podobnie jak pompy sprężarkowe, pierwotnie miały służyć chłodzeniu. Komercyjne pompy 

ciepła pracują na wodzie w obiegu zamkniętym w generatorze, kondensatorze, odparniku i absorberze. 

Obieg jest podtrzymywany nie przez kompresję, ale przez absorpcję wody w roztworze solnym, najczęściej 

bromku litu, w absorberze. Rozcieńczona woda/roztwór solny jest pompowany do generatora, gdzie woda 

jest odparowywana dzięki zastosowaniu gorącej wody lub pary pod niskim ciśnieniem, a następnie 

kondensowana w kondensatorze w wysokiej temperaturze. Ciepło jest przekazywane do sieci 

ciepłowniczej. Nagromadzone roztwory solne są ponownie wprowadzane do absorbera. Proces 

kontrolowany jest ciśnieniowo, w relacji do ciśnienia par cieczy, wody oraz bromku litu. 

 

Zużycie energii elektrycznej jest na bardzo niskim poziomie i ogranicza się do niewielkiej pompy 

pomiędzy absorberem i generatorem, w której znajduje się kilka elementów ruchomych. Stosunek 

otrzymanego ciepła i zasilania absorbera zwykle wynosi około 1,6. 

 

2.4.4.6.3 Otwarte pompy ciepła 

 

Trzeci rodzaj pomp ciepła bywa czasem nazywany otwartymi pompami ciepła. Zasadą ich funkcjonowania 

jest ograniczanie zawartości wody w spalinach poniżej skraplacza dzięki wykorzystaniu wymiennika ciepła 

i wilgoci z powietrza jako pośrednika. 

 

Wyższa zawartość wody w spalinach w skraplaczu oznacza wyższy punkt rosy wody, a także większe 

różnice pomiędzy punktem rosy wody a punktem rosy wody zwracanej z sieci ciepłowniczej. 

 

2.4.4.6.4 Przykładowe dane różnych typów pomp ciepła 

 

Poniższa tabel została uzupełniona danymi pochodzącymi z trzech różnych zakładów znajdujących się na 

terenie Szwecji, z których każdy wykorzystuje inny z wymienionych powyżej rodzajów pomp ciepła. 

 

Jak wynika z tabeli, stosowanie pomp wiąże się ze zużyciem energii, a zatem produkcja energii netto jest 

mniejsza, ale za to produkcja ciepła zostaje zwiększona. 

 

 

 Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 

Typ pompy ciepła Sprężarkowa Absorpcyjna Otwarta 

Produkcja ciepła netto z 

pompą ciepła  

 

82 
 

80 
 

81 

Produkcja ciepła netto bez 

pompy ciepła  

 

60 
 

63 
 

70 

Wariancja dla produkcji 

ciepła 

 

+37% 
 

+28% 
 

+16% 

Produkcja elektryczności  

netto z pompą ciepła  

 

15 
 

15 
 

0 

Produkcja elektryczności  

netto bez pompy ciepła  

20 19 0 

Wariancja dla produkcji 

elektryczności 

 

-25% 
 

-21% 
 

0 

Dane odnoszą się do zasilania energią 100, zatem wszystkie liczby są wyrażone w procentach. 

Przykład 3 nie produkuje energii elektrycznej. 

Źródło: dane zostały zebrane w trzech przykładowych zakładach na terenie Szwecji. 

Tabela 2.14: Przykładowe dane pokazujące zmiany w produkcji ciepła i elektryczności w zależności od 

typu zastosowanej pompy ciepła 

Źródło [5, RVF, 2002] 
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2.4.4.7 Recyrkulacja spalin  

 

Część (około 10 – 20% objętości) gazów spalinowych (zwykle oczyszczonych) podlega recyrkulacji, 

zwykle po wcześniejszym odpyleniu, zastępując dopływ wtórnego powietrza do komory spalania. 

 

Istnieją dane mówiące, że technika ta ogranicza straty ciepła ze spalin i zwiększa wydajność energetyczną 

procesu o około 0,75 – 2,0%. Odnotowano także dodatkowe korzyści związane z redukcją NOx. 

 

Izolacja kanałów recyrkulacyjnych zapewnia skuteczną ochronę przed korozją zdarzającą się w tym 

obszarze. 

 

2.4.4.8 Ponowne ogrzewanie spalin do temperatury pracy urządzeń FGT  

 

Niektóre urządzenia służące do kontroli zanieczyszczenia powietrza wymagają ponownego ogrzania spalin, 

by umożliwić ich skuteczne działanie. Przykłady obejmują systemy SCR i filtry workowe, które zasadniczo 

wymagają temperatury rzędu, odpowiednio, 250ºC i 120ºC. 

 

Energia do podgrzewania gazów może być pozyskiwana z: 

 

 zewnętrznych źródeł energii (np. ogrzewania elektrycznego, gazu lub palników olejowych); 

 wykorzystania ciepła wytworzonego w procesie (np. wycieki pary z turbiny). 

 

Użycie wymienników ciepła do przechwytywania ciepła po przejściu przez urządzenia redukuje 

konieczność wykorzystywania energii zewnętrznej. Czynności te są wykonywane, gdy następny etap 

procesu nie wymaga, by temperatura spalin była równie wysoka jak ta emitowana z wcześniejszych 

urządzeń. 

2.4.4.9 Redukcja widoczności dymów 

 

W niektórych lokalizacjach wrażliwość na widoczność dymów jest wysoka. Niektóre techniki (np. mokra 

płuczka) także przyczyniają się do zwiększenia wilgotności spalin, a tym samym zwiększenia możliwości 

pojawienia wyraźnych dymów. Niższe temperatury zewnętrzne i wyższa wilgotność zwiększają ryzyko 

kondensacji dymów, a zarazem ich widoczność. 

 

Zwiększanie temperatury spalin jest jedną z możliwości redukowania widoczności słupów dymu, podobnie 

jak usprawnienie właściwości dyspersyjnych. W zależności od zawartości wilgoci w spalinach i warunków 

atmosferycznych, widoczność dymu może w znacznym stopniu zostać redukowana temperatury uwalniania 

wynoszącej 140ºC. 

Zmniejszenie zawartości wilgoci spalin także redukuje widoczność dymu. Może to zostać osiągnięte dzięki 

wybraniu alternatywnej obróbki spalin (czyli unikaniu mokrych systemów) lub dzięki wykorzystaniu 

płuczek kondensujących do usuwania wody ze spalin (por. sekcja 2.4.4.5). 

2.4.4.10 Usprawnienie cyklu wodno-parowego: wpływ na wydajność i inne aspekty 

Wybór cyklu wodno-parowego ma zasadniczo znacznie większy wpływ na wydajność energetyczną 

instalacji, niż usprawnianie poszczególnych elementów systemu, a zatem dostarcza większych możliwości 

wykorzystania energii z odpadów. 

 

Poniższa tabela przedstawia przykładowe informacje dotyczące technik działania, które są stosowane do 

odzyskiwania energii z odpadów komunalnych do zasilania spalarni, wraz z oszacowaniem ich „wagi”. 

Dane zostały obliczone dla jednej przykładowej instalacji, która wytwarza wyłącznie energię elektryczną 

[50, CNIM, 2003]: 

 

Technika 

Zwiększenie zysku 

energetycznego netto (dane 

szacunkowe) i inne korzyści 

 

Wady 

Zwiększenie ciśnienia pary 3% dla 60 bar zamiast 40 bar zwiększenie kosztów inwestycyjnych, 
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nieznaczne zwiększenie ryzyka korozji 

Zmniejszenie podciśnienia 

turbiny (np. aby poprawić 

podciśnienie stosowane 

mogą być hydro-

kondensatory 

 

 

 

1 do 2% dla redukcji 20 

mbarów 

znaczący wzrost kosztów 

inwestycyjnych (obszar kondensacji 

powietrza: +10% między 120 a 110 mbar 

w temperaturze powietrza = 15ºC) 

zwiększenie rozmiaru i natężenia 

dźwięku 

niepewność dotycząca zobowiązania 

dostawców w sprawie bardzo niskiego 

ciśnienia 

Ogrzewanie wtórnego 

powietrza 

0,7 do 1,2% wzrost kosztów i złożoności w 

przypadku 2 wentylatorów 

Dwuetapowe ogrzewanie 

powietrza (dwa spusty z 

turbiny) 

1 do 1,5% wzrost kosztów 

zwiększenie zapotrzebowania na 

przestrzeń 

Zwiększenie temperatury 

odgazowywacza 

0,9% dla 140ºC zamiast 130ºC zwiększenie rozmiaru i kosztów 

ekonomizera 

Dodanie grzałki kondensatu 0,5 do 1,2% koszty urządzeń i orurowania 

niekoniecznie odpowiednie dla małych 

instalacji TG 

problemy z korozją mogą pojawić się 

zwłaszcza podczas faz przejściowych 

(inicjacja, wygaszanie, etc.) 

Recykling części spalin 0,75 do 2% dla spadku o 1% 

suchego O2 

------ 

Spadek poziomu NOx o około 

100 mg/Nm
3
 

zwiększenie kosztów inwestycyjnych 

spadek O2 zmniejsza korzyści z 

recyklingu spalin 

problemy z korozją mogą pojawić się 

zwłaszcza podczas faz przejściowych 

(inicjacja, wygaszanie, etc.) 

Redukcja temperatury 

spalin na wyjściu z kotła 

0,4 do 0,7% dla każdych 10ºC 

mniej w przedziale między 190 

a 140ºC  

temperatura wyjścia z kotła jest 

określona zgodnie z typem systemu FGT 

Wykorzystanie SNCR 

pozbawionego NOx zamiast 

SCR 

3 do 6% w zależności od 

zastosowanego systemu 

por. dyskusja na temat SCR i SNCR 

pozbawionego NOx 

Optymizacja wyboru 

zestawu TG 

Natychmiastowo 1 do 2% 

W dłuższym okresie znacznie 

wyższe zróżnicowanie jeśli 

dostępność jest niska 

niektóre zestawy TG mają wyższą 

wydajność w warunkach nominalnych, 

ale kosztem niższej niezawodności, 

dostępności i/lub elastyczności przy 

częściowym załadunku 

Redukcja zawartości O2 w 

spalinach – 1% ( w zakresie 

6 – 10%) 

1 – 2% wzrostu wraz ze zmniejszeniem zawartości O2 

wzrastać może ilość CO 

niski poziom tlenu może zwiększać 

ryzyko korozji 

Tabela 2.15: Modyfikacje cyklu parowo-wodnego: korzyści w zakresie wydajności i innych aspektów 

Źródło [50, CNIM, 2003] 
 

2.4.5 Generatory pary i proces hartowania w spalarniach odpadów niebezpiecznych 

 

W Europie występują dwa podstawowe podejścia do chłodzenia gazów spalinowych w spalarniach 

odpadów niebezpiecznych. Ich podstawowe zalety i wady zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

System chłodzenia 

gazu 

 

Zalety 
 

Wady 

Kocioł odzysknicowy 

ciepła 
 możliwa wysoka wydajność 

odzysku energii (70 – 80% może być 

 możliwe ryzyko zwiększenia 

powstawania dioksyn w kotle; 
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zamienione na parę); 

 niższe zużycie wody i objętości 

oczyszczanej wody. 

 dodatkowe koszty kapitałowe i 

konserwacyjne systemu kotłowego. 

Szybkie chłodzenie 

hartujące 
 zmniejszenie ryzyka powstawanie 

dioksyn; 

 potrzeba dodatkowej kontroli emisji 

dioksyn może być zredukowana; 

 możliwe jest oczyszczanie odpadów 

przy pomocy bardziej różnorodnych i o 

wyższej zawartości halogenków i soli 

wsadów, przy wykorzystaniu tej 

techniki. 

 niski stopień odzysku energii; 

 zużycie wody może być wyższe; 

 objętość oczyszczanej wody może 

być większa. 

Tabela 2.16: Podsumowanie głównych różnic pomiędzy hartowaniem a odzyskiwaniem ciepła 

Źródło przyjęte za [Cleanaway, 2002 #46], [EURITS, 2002 #41] 
 

Kotły odzysknicowe w instalacjach spalania odpadów niebezpiecznych: 

[EURITS, 2002 #41] 

Gorące gazy spalinowe są schładzane w generatorze pary (lub kotle) o wydajności mieszczącej się w 

przedziale między 16MW a 35MW, w zależności od instalacji. Wyprodukowana para ma ciśnienie od 13 

do 40 barów i temperaturę od 207 do 385ºC. Wzorcowo, w pełni wyposażona instalacja wytwarza zwykle 

średnio 4 – 5 ton pary na tonę spalanych odpadów, zatem uzyskuje wydajność energetyczną na poziomie 

70 – 80% (energia pary do energii w odpadach). W przypadku, gdy produkowana jest energia elektryczna, 

większość instalacji wyposażonych jest w ekonomizer i przegrzewacz. Szereg czynników wpływa na 

wydajność generatorów pary wykorzystywanych w spalarniach odpadów niebezpiecznych, w tym także 

skład gazu i możliwość powstawania osadów na powierzchniach wymienników ciepła. Ma to znaczący 

wpływ na wybór materiałów konstrukcyjnych, a także na żywotność i funkcjonowanie sprzętu. 

 

W przypadku niektórych instalacji, para wykorzystywana jest w turbinach do produkcji energii 

elektrycznej. Elektryczność wykorzystywana jest w spalarni do własnych celów lub eksportowana. 

Alternatywnie, para może być przekazywana bezpośrednio do wykorzystania w procesach przemysłowych, 

np. do produkcji substancji chemicznych lub do innych procesów utylizacji odpadów, lub dostarczana do 

sieci ciepłowniczej. Możliwe są także różne formy połączenia tych zastosowań. 

 

Szybkie chłodzenie hartujące: 

Niektóre instalacje nie są wyposażone w kocioł, ale gazy spalinowe są schładzane dzięki bardzo 

szybkiemu schładzaniu hartującemu (np. 1100ºC do 100ºC w mniej niż 1 sekundę). Ma to na celu 

zapobieganie powstawaniu dioksyn, a tym samym pozwala uniknąć konieczności stosowania technik 

„końca rury” do usuwania dioksyn. Instalacje te bywają nazywane „gaszarkami” i są stosowane w 

niektórych zakładach, w których obróbce poddawane są różnorodne halogenowane odpady. To ogranicza 

możliwość odzyskiwania energii. 

 

2.4.6 Przykłady odzyskiwania energii w spalarniach ze złożem fluidalnym 

 

Konstrukcja i wielkość złoża fluidalnego wpływa na działanie kotła oraz na ilość i rodzaj produkowanej 

energii [33, Finlandia, 2002]. Dwa poniżej omówione przykłady prezentują przybliżone dane na spalarni o 

różnych rozmiarach:  

 

1. Kotłownie wytwarzające 15 – 30 MW ciepła i niskociśnieniową parę: 

Kotły ze złożem fluidalnym tej wielkości zużywają około 35000 – 40000 ton odzyskanego paliwa rocznie. 

Jeśli pochodzi ona z odpadów przemysłowych, porozbiórkowych i selektywnie zbieranych opakowań z 

gospodarstw domowych, może ona wykorzystywać tego typu materiał wytworzony w mieście 

posiadającym około 150000 mieszkańców. Produkcja ciepła wynosi około 150 GWh, które mogą zostać 

wykorzystane w przemyśle lub w miejskiej sieci ciepłowniczej. 
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Kotły tej wielkości są bardzo zbliżone w działaniu do kotłowni wykorzystujących normalną energię o 

mocy 50 – 100 MW. Ich działanie jest stabilne i jednolite, ze względu na gotowe kontrolowane paliwa 

pozyskiwane z sortowanych odpadów oraz ciężkie złoże. 

 

Gdy dostępny jest odpowiedni odbiorca energii, możliwe jest osiągnięcie wydajności energetycznej rzędu 

70 – 90%. 

 

Technologia spalarni wykorzystujących rotacyjne złoża fluidalne została opracowana z myślą o wydajności 

cieplnej rzędu 10 – 55 MW (ciepła) i odpowiadającej jej przepustowości odpadów 22000 – 167000 ton 

rocznie. Energia odzyskiwana jest przez generatory pary i wykorzystywana do produkcji elektryczności i/ 

lub ciepła w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Wydajność cieplna może sięgać nawet 80%, 

natomiast wydajność elektryczna to zwykle około 25%. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

2. Zakłady produkujące 50 – 100 MW energii elektrycznej: 
Jeśli rozmiar odpadów do kotła energetycznego jest <30 MW, mogą pojawić się trudności ze znalezieniem 

właściwego odbiorcy dla takiej ilości energii cieplnej. Jeśli jednak produkowana jest także elektryczność, 

ekonomiczność dostarczania odpadów do kotłów energetycznych zależy przede wszystkim od ceny 

elektryczności, a nie od ceny ciepła. 

 

Wydajność elektryczna z dobrze scharakteryzowanymi, kontrolowanymi pod względem jakości wsadami, 

może być relatywnie wysoka i osiągać poziom 30 – 35% przy typowej temperaturze pary 450 – 500ºC.  

 

2.5 Stosowane techniki oczyszczania spalin i systemy kontroli 

 

2.5.1 Podsumowanie stosowanych technik FGT 

 

Systemy oczyszczania spalin składają się z szeregu pojedynczych procesów, które łącznie pozwalają na 

kompleksową obróbkę gazów spalinowych. W niniejszym rozdziale podano opis poszczególnych procesów 

skonstruowanych w zależności od substancji, na którą mają w pierwszej kolejności oddziaływać. 

 

Tabela 2.17 (poniżej) prezentuje podsumowanie zastosowań kilku różnych systemów stosowanych w 

sektorze spalania odpadów komunalnych. Saldo stosowanych systemów jest różne w zależności od rodzaju 

strumienia odpadów. Opis każdej z wymienionych w tabeli technik został podany nieco niżej w tej sekcji: 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 98 

Liczba zakładów spalania MSW wykorzystujących różne systemy oczyszczania spalin 

 Suche z FF Półsuche z 

FF 

Mokre Mokre i 

suche 

SD i mokre Wyłącznie 

odpylacz 

elektrostatyczny 

Wyłącznie 

filtry 

tkaninowe 

SNCR 

pozbawione 

NOx 

SCR 

pozbawione 

NOx 

Austria   2     stosowane stosowane 

Belgia 2 9 8  1   stosowane stosowane 

Dania 7 17 6   1 1 stosowane  

Francja 13 25 45   19  stosowane  

Niemcy 5 16 30 2 5  1 17 42 

Wielka 

Brytania 

 

1 
 

9 
     

 

stosowane 
 

Węgry      1    

Włochy 26 6 3 8 4     

Holandia  1 5  4   3 stosowane 

Norwegia 4 1 3       

Portugalia  3      3  

Hiszpania 1 7        

Szwecja 5 1 7 2   2 stosowane stosowane 
Szwajcaria  1 29      stosowane 
Łącznie 64 95 138 12 14 21 4 23 43 (z 200)

3
 

Uwagi: 

1. Wszystkie dane (oprócz SCR) pochodzą z danych dostarczonych do TWG w [42, ISWA, 2002] – Tabele 1 i 2 oraz Uwagi TWG. 

2. Funkcjonują inne kombinacje działania jednostek FGT ale nie zostały ujęte w tabeli. 

3. Dane dostarczone do EIPPCB przez FEAD sugerują, że 43 spośród 200 przebadanych spalarni MSW wykorzystuje SCR. 

4. Dane belgijskie pochodzą wyłącznie z Regionu Flamadzkiego i Brukseli. 

5. termin stosowane oznacza, że technika jest wykorzystywana – dane dla pustych pól nie zostały dostarczone. 

Tabela 2.17: Podsumowanie podstawowych systemów FGT wykorzystywanych w spalarniach MSW w Europie w latach 2000/2001 

Źródło przyjęte za [42, ISWA, 2002, 64, TWGComments, 2003] 
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Niektóre techniki oczyszczania spalin zostały także szczegółowo objaśnione w dokumencie BREF 

dotyczącym oczyszczania ścieków i gazów/systemów zarządzania w sektorze chemicznym (CWW). 

 

2.5.2 Przegląd całościowych łączonych opcji systemów FGT 

 

Poszczególne elementy systemu FGT łączą się, aby zapewnić skuteczny całościowy system oczyszczania 

zanieczyszczeń, które znajdują się w spalinach. Jest wiele składników i elementów konstrukcyjnych, które 

mogą być łączone ze sobą na wiele sposobów. Poniższy schemat pokazuje pewne opcje i ich przykładowe 

połączenie. Łatwo dostrzec, że w tym opracowaniu występuje łącznie 408 różnych połączonych systemów: 
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Rysunek 2.40: Schemat możliwych kombinacji systemów FGT 
 

Proces 

półmokry – z 

mleczkiem 

wapiennym 

sucha adsorpcja 

filtry katalityczne 

(mokra lub sucha) adsorpcja (de-diox, etc.) 

mocznik w 

postaci stałej filtr katalityczny 

mechaniczna atomizacja 

filtry katalitycze (de-diox, etc.) 

(mokra lub sucha) adsorpcja 

SCR de-diox 

roztwór mocznika 

wtrysk sprężonego 

powietrza 

Mokry 

proces 

z płynnymi ściekami 

2 etapy; 1 woda + 1 soda; 

taca;kolumny rozpryskowe 

lub wypełnione 

dopalanie 

2 etapy; 1 wapno + 1 soda; 

kolumny rozpryskowe 

ewapo-krystalizacja 

(mokra lub sucha) adsorpcja (de-diox, etc.) 

filtry katalitycze (de-diox, etc.) 

1 etap z użyciem sody 

(NaOH), taca; kolumna 

rozpryskowa lub 

wypełniona mieszane lub bez 

płynnych ścieków 

kondensacja roztwór amoniaku 

czysty gas (wysoki 

koniec) 

surowy gaz (niski 

przepływ) 

roztwór mocznika 

roztwór amoniaku 

czysty gaz (wysoki 

koniec) 

wtrysk wody 

rozcieńczanie 

powietrzem 

surowy gaz (niski 

przepływ) 

Suche procesy – z 

zestawem filtrów 

wapno bez recyrkulacji 

mocznik w postaci stałej 

bez ponownego 

wprowadzania 

popiołu lotnego 

recyrkulacja 

popiołu lotnego 

cyrkulacyjne złoże fluidalne 

wtrysk ¾ suchego 

G.S.S. wapna 

wymiennik ciepła 

dopalanie 

sucha adsorpcja 

sucha adsorpcja 

wodorowęglan sodu z 

filtracją tkaninową 

wodorowęglan sodu 

z podwójną filtracją 

czysty gaz (wysoki 

koniec) 

dopalanie 

sucha adsorpcja 

mocznik w postaci 

stałej 

roztwór mocznika 

rozwtór amoniaku 

wapno z recyrkulacją 

surowy gaz (niski 

przepływ) 

sucha adsorpcja 

sucha adsorpcja 

filtry katalityczne 

filtry katalityczne 
408 możliwych kombinacji 
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2.5.3 Techniki redukcji emisji pyłów 

 

[1, UBA, 2001] Wybór urządzeń odpylających gazy dla pyłów zawartych w spalinach zależy przede 

wszystkim od: 

 

 zawartości pyłów w strumieniu gazu; 

 średniej wielkości cząsteczek; 

 rozkładu wielkości cząsteczek; 

 tempa przepływu gazu; 

 temperatury spalin; 

 kompatybilności z innymi składnikami całego systemu FGT (czyli ogólnej optymizacji); 

 wymagań dotyczących stężeń na wylocie. 

 

Niektóre parametry rzadko bywają znane (np. rozkład wielkości cząsteczek lub ich średnia wielkość) i 

stanowią dane empiryczne. Dostępne opcje oczyszczania lub utylizacji dla osadzających się substancji 

także mogą wpłynąć na wybór systemu FGT, np., jeśli istnieje miejsce oczyszczania i wykorzystywania 

popiołu lotnego, może on być zbierany osobno, a nie wraz z pozostałościami FGT. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.5.3.1 Odpylacze elektrostatyczne 

[1, UBA, 2001] 

Odpylacze elektrostatyczne bywają także czasem nazywane filtrami elektrostatycznymi. Na skuteczność 

usuwania pyłów przez odpylacze elektrostatyczne wpływ ma w dużej mierze oporność elektryczna pyłu. 

Jeśli jest wyższa niż 10
11 

– 10
12

 Ωcm wydajność jest niższa. Oporność warstwy pyłu zależy od składu 

odpadów, zatem może ona gwałtownie się zmieniać wraz ze zmianami składu odpadów, szczególnie w 

spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zawartość siarki w odpadach (a także zawartość wody przy 

temperaturze pracy poniżej 200ºC [64, Uwagi TWG, 2003]) często obniża oporność powłoki pyłowej, 

podobnie jak SO2 (SO3) w spalinach, a tym samym ułatwia umieszczenie ich w polu elektrycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2.41: Zasada działania odpylacza elektrostatycznego 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 
W przypadku osadzanie się pyłów drobnocząsteczkowych i aerozoli, instalacje podtrzymujące efekt pola 

elektrycznego przez tworzenie opadu w spalinach (preinstalowane kondensatory oraz mokre odpylacze 

Elektrody wyładowcze 

Tarcza zbierająca 
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elektrostatyczne, odpylacze elektrostatyczne kondensacyjne, elektro-dynamiczne płuczki Venturiego, 

zjonizowane chłodnice natryskowe) mogą poprawić efektywność. 

 

Typowe temperatury pracy dla odpylaczy elektrostatycznych mieszczą się w przedziale 160 – 260ºC. 

Zasadniczo unika się pracy w wyższej temperaturze (np. powyżej 250ºC), gdyż może to zwiększać ryzyko 

formowania się PCDD/F (a tym samym emisję). 

 

2.5.3.2 Mokre odpylacze elektrostatyczne 

 

[1, UBA, 2001] Zasada działania mokrych odpylaczy elektrostatycznych opiera się na tej samej 

technologii, co zwykłych odpylaczy elektrostatycznych. W ich konstrukcji jednak pył na kolektorach 

płytowych jest spłukiwany płynem, zwykle wodą. Może to się odbywać w sposób ciągły lub okresowy. 

Technika ta sprawdza się w przypadkach, gdy wilgotne lub chłodniejsze spaliny wchodzą do opylacza 

elektrostatycznego. 

 

2.5.3.3 Kondensacyjne odpylacze elektrostatyczne 

 

[1, UBA, 2001] Kondensacyjne odpylacze elektrostatyczne są wykorzystywane do warstw bardzo 

drobnych, stałych, płynnych lub lepkich cząsteczek, na przykład w spalinach pochodzących z instalacji 

spalania odpadów niebezpiecznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych mokrych odpylaczy 

elektrostatycznych, powierzchnia zbierająca kondensacyjnych odpylaczy elektrostatycznych składa się z 

pionowych plastikowych rurek ułożonych w wiązki, które są zewnętrznie chłodzone wodą. 

 

Spaliny zawierające pyły są najpierw schładzane do temperatury punktu rosy w dogaszarce dzięki 

bezpośredniemu wstrzyknięciu wody, a następnie do punktu  nasycenia parą. Podczas dalszego schładzanie 

gazów w rurkach zbierających, w efekcie kondensacji pary, na wewnętrznych ściankach rurek, formuje się 

cienka warstwa gładkiego płynu. Następnie układ ten zostaje uziemiony i służy jako bierna elektroda. 

 

Cząsteczki osadzają się dzięki oddziaływaniu pola elektrycznego między elektrodami rozmieszczonymi w 

osiach rur a powierzchnią kondensacji w przepływie ciągłym. W tym samym czasie, powierzchnia 

kondensatora także powoduje stałe usuwanie nagromadzonych cząsteczek z obszaru, w którym się 

odłożyły. Nawet pyły nierozpuszczalne w wodzie i mokra sadza zostają spłukane. Nieustannie ponawiane 

zamaczanie zapobiega powstawaniu suchym miejsc i przywieraniu, które mogłyby spowodować iskrzenie 

(wyładowania elektryczne pomiędzy elektrodami). Uniknięcie iskrzenia umożliwia zastosowanie wyższego 

napięcia, co z kolei prowadzi do poprawienia i utrzymania na wysokim poziomie wydajności osadzania 

(por. rysunek 2.42).  
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Rysunek 2.42: Kondensacyjny odpylacz elektrostatyczny 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

2.5.3.4 Jonizujące mokre płuczki 

 

[1, UBA, 2001] Zadaniem jonizujących mokrych płuczek (IWS) jest usuwanie różnego typów 

zanieczyszczeń ze strumienia gazów spalinowych. IWS składają się przede wszystkim z: 

 elektrostatycznego ładowania cząsteczek, elektrostatycznego przyciągania i osadzania aerozoli 

(mniejszych niż 5 µm); 

 pionowego osadzania dużych, płynnych i stałych cząsteczek (większych niż 5 bm); 

 absorpcji niebezpiecznych korozyjnych i cuchnących gazów. 

 

System IWS stanowi połączenie filtrów elektrostatycznych oraz płuczki z wypełnieniem. Istnieją dane o 

niskim poborze energii, a także wykazuje on skuteczność osadzania cząsteczek zarówno na poziomie sub-

mikronowym, jak i na poziomie cząsteczek mikronowych. 

 

Strefa wysokiego napięcia instalowana jest przed każdym z etapów odbywających się w wieży z 

wypełnieniem. Zadaniem strefy wysokiego napięcia jest jonizowanie cząsteczek (pyłu, aerozoli, cząsteczek 

sub-mikronowych) zawartych w gazach spalinowych. Cząsteczki o ujemnym ładunku wywołują przeciwny 

ładunek na neutralnych powierzchniach mokrego materiału wypełniającego, a także opadających kropli 

wody. W związku z tym są one przyciągane i wypłukiwane w wypełnionej sekcji. Nazywane jest to 

obrazem/siłą przyciągania (IF attraction), czyli przyciąganiem dzięki przesunięciu elektronów. 

Niebezpieczne, korozyjne i cuchnące gazy także są absorbowane przez ten sam płyn płuczki i chemicznie 

wiązane, w celu usunięcia wraz ze ściekami z płuczki. 

 

Kolejny typ jonizującej mokrej płuczki obejmuje także system Venturi. Zmiany ciśnienia, które zachodzą 

w Venturi umożliwiają rozrost stałych cząstek i naładowanie ich przez elektrody. Następnie są one zbierane 

przez gęstą warstwę złożoną z kropelek wody dostarczonych dyszą, służącą jako elektroda zbierająca. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

High voltage generator - Generator 

wysokiego napięcia; collecting surface 

(tube) - Powierzchnia zbierająca (rurka); 
crude gas (saturated vapour) - Surowy gaz 

(sprężona para); condensate discharge - 

zrzut stężonych substancji; cooling water -
Woda chłodząca; clean gas - Czysty gaz; 

continually rinsing condensate layer as 

passive electrode - Stale płukana 
powierzchnia kondensatu jako elektroda 

bierna, spray electrode - elektroda 

rozpryskowa 
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2.5.3.5 Filtry tkaninowe 

 

Filtry tkaninowe, zwane także filtrami workowymi, są bardzo rozpowszechnione w zakładach spalania 

odpadów. Wydajność filtracyjna jest bardzo wysoka w dużym zakresie rozmiarów cząsteczek. W 

przypadku cząsteczek o rozmiarach poniżej 0,1 mikrona, skuteczność ta obniża się, ale frakcja ta w 

spalinach pochodzących z instalacji spalania odpadów pojawia się relatywnie rzadko. Dzięki tej technologii 

osiąga się niski poziom emisji pyłów. Może być ona wykorzystywana także po zastosowaniu ESP oraz 

mokrych płuczek. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zgodność środka filtrującego z właściwościami spalin i pyłów, a także temperatura pracy filtra są ważne 

dla skutecznego działania. Środek filtrujący powinien mieć odpowiednie właściwości termicznej, fizycznej 

i chemicznej odporności (np. hydroliza, kwasy, zasady, utlenianie). Tempo przepływu gazu określa 

odpowiedni rozmiar powierzchni filtrującej, czyli prędkość filtrowania. 

 

Mechaniczny i termiczny nacisk na materiał filtra określa żywotność, potrzeby energetyczne i 

konserwacyjne. 

 

W trakcie ciągłego trybu pracy następuje stopniowa utrata ciśnienia w środku filtrującym ze względu na 

nagromadzenie cząsteczek. Kiedy wykorzystywane są systemy suchej sorpcji, formowanie się placków na 

filtrze pomaga w usuwaniu kwasu. Zasadniczo, różnica ciśnień w poprzek filtra wykorzystywana jest do 

monitorowania konieczności oczyszczania filtra. Okresowe wymiany są konieczne po osiągnięciu czasu 

eksploatacji lub w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń (np. wzrastające straty ciśnienia mogą być 

spowodowane nieodwracalnym nagromadzeniem się miałkiego pyłu w materiale filtra). Szereg parametrów 

umożliwia kontrolowanie żywotności worków: spadkowa tendencja poziomu ciśnienia, analizy wizualne i 

mikroskopowe, etc. Potencjalne wycieki w filtrze workowym mogą zostać wykryte także w związku ze 

zwiększeniem emisji lub zakłóceniami procesu. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie suchej depozycji jest ograniczone dla pyłów, które wykazują właściwości higroskopijne w 

wysokich temperaturach (300 – 600ºC) i stają się lepkie przy takiej temperaturze. Taki typ pyłów formuje 

osady w urządzeniach, które nie mogą być usuwane w wystarczającym stopniu dzięki konwencjonalnym 

metodom czyszczenia w trakcie pracy, ale mogą wymagać usuwania przy pomocy ultradźwiękowych 

drgań. Pyły tego rodzaju mogą pochodzić ze złożonych soli, np. z odpadów zawierających fosfor, siarkę 

lub krzem.  

 

 
Rysunek 2.43: Przykładowy filtr tkaninowy 

Źródło [1, UBA, 2001] 
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2.5.3.6 Cyklony i multicyklony 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

Cyklony i multicyklony wykorzystują siły odśrodkowe do oddzielania cząstek stałych ze strumieni 

gazowych. Multicyklony różnią się od zwykłych cyklonów tym, że zawierają one szereg małych cyklonów. 

Napływający gaz dostaje się do separatora tangencjalnie i opuszcza go poprzez centralny port. cząstki stałe 

są wypychane na zewnątrz cyklonu i zbierane po bokach w celu ich następnego usunięcia. 

 

Zasadniczo, same cyklony nie mogą osiągnąć poziomów emisji stosowanych obecnie w nowoczesnych 

instalacjach spalania odpadów. Mogą one jednak odgrywać znaczącą rolę, gdy traktowane są jako 

predustery przed innymi etapami oczyszczania gazów spalinowych. Zapotrzebowanie na energię jest 

zwykle niskie, ze względu na brak ciśnienia występującego w poprzek cyklonu. 

 

Zaletą cyklonów jest szeroki zakres temperatury pracy i solidna konstrukcja. Erozja cyklonów, szczególnie 

w momencie uderzenia brudnych gazów może stanowić problem, gdy spaliny zawierają więcej cząsteczek, 

a zwłaszcza gdy materiał złoża wydostaje się z instalacji wyposażonych w złoże fluidalne. Obrotowe złoża 

fluidalne zwykle są połączone z cyklonem w celu usuwania i recyrkulacji materiału złoża do pieca. 

 

2.5.4 Techniki redukcji kwasów w stanie gazowym (emisje np. HCl, HF oraz SOx) 

 

Substancje te są zasadniczo usuwane z gazów spalinowych przy użyciu odczynników alkalicznych. 

Stosowane są następujące procesy oczyszczania spalin: 

 Procesy suche: suchy czynnik sorpcyjny (np. wapno, wodorowęglan sodu) jest dodawany do strumienia 

spalin. Produkt reakcji także jest suchy. 

 Procesy pół-mokre (wilgotne): zwane też pół-suchymi, do strumienia gazów dodawany jest czynnik 

sorpcyjny w postaci roztworu wodnego (np. mleczko wapienne) lub zawiesiny (np. pulpa). Roztwór wodny 

odparowuje a produkty reakcji są suche. Pozostałości mogą zostać recyrkulowane w celu poprawienia 

utylizacji odczynników. Odmianę tego typu procesów stanowią procesy szybkiego suszenia, które obejmują 

wstrzykiwanie wody (co prowadzi do szybkiego schłodzenia gazów) oraz odczynnika na filtr wlotowy. 

 Procesy mokre: strumień spalin wprowadzany jest do wody, nadtlenku wodoru i/lub roztworu 

czyszczącego zawierającego część odczynników (np. roztwór wodorotlenku sodu). Produktami reakcji są 

roztwory wodne. 

 

2.5.4.1 Usuwanie dwutlenku siarki i chlorowców 

 

[1, UBA, 2001] Dwutlenek siarki i chlorowce w stanie gazowym są oczyszczane ze spalin dzięki 

wstrzyknięciu chemicznych lub pirolitycznych odczynników sorpcyjnych, które wchodzą w kontakt ze 

spalinami. W zależności od stosowanej techniki, produkty reakcji mogą być rozpuszczone lub wystąpić w 

postaci suchych soli. 

 

Systemy suche: 

 

W suchych procesach sorpcji czynnik absorbujący (zwykle wapno lub wodorowęglan sodu) wprowadzany 

jest do reaktora w postaci suchego proszku. Dawkowanie odczynnika może być zależne zarówno od 

temperatury, jak i od rodzaju odczynnika. W przypadku wapna dawka zwykle wynosi dwukrotność lub 

trzykrotność ilości stechiometrycznej substancji, która ma zostać wytrącona, w przypadku wodorowęglanu 

sodu ilość ta jest mniejsza. Jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z limitami emisyjnymi w całym 

zakresie stężeń wejściowych. Produkty reakcji zazwyczaj mają postać stałą i muszą być usuwane ze spalin 

jako pył w kolejnych etapach, zwykle na filtrach workowych. 

 

Przedawkowanie wapna (lub innego odczynnika) prowadzi do równoległego zwiększenia ilości 

pozostałości, chyba że przeprowadzona zostanie recyrkulacja odczynnika, gdy nie uczestnicząca w reakcji 

frakcja może zostać poddana recyrkulacji a stosunek stechiometryczny odpowiednio obniżony. 
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Jeśli w procesie nie występuje etap pre-osadzania (np. odpylacz elektrostatyczny), cząsteczki usuwane są 

wraz ze zużytymi odczynnikami oraz produktami reakcji. Placki odczynników, które powstają na filtrach 

tkaninowych umożliwiają skuteczny kontakt pomiędzy spalinami a absorbentem. 

 

Słupy dymu są rzadko widoczne dzięki zastosowaniu tej techniki. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2.44: Schemat suchego systemu FGT z wstrzykiwaniem odczynnika do rury FG oraz wylotowym 

filtrem workowym 
 

Systemy pół-mokre: 

Zwane także procesami pół-suchymi. Podczas absorpcji spray‟u, czynnik absorpcyjny wstrzykiwany jest 

albo jako zawiesina, albo jako roztwór do gorącego strumienia spalin w reaktorze spray‟u (por. rysunek 

2.45). 

 

Ten typ procesu wykorzystuje ciepło spalin do odparowania rozpuszczalnika (wody). Produkty reakcji 

mają postać stałą i muszą zostać wytrącone ze spalin w postaci pyłu na kolejnych etapach, np. w filtrze 

workowym. Proces ten zwykle wymaga zwiększenia dawki czynnika sorpcyjnego z 1,5 do 2,5. 

 

Także tu filtr tkaninowy odgrywa ważną rolę w procesie. Słupy dymów przy zastosowaniu tej techniki 

także są rzadko widoczne. 

 

 
Rysunek 2.45: Zasada funkcjonowania absorbera  spray’u 

Typowy suchy proces (wtrysk stałego odczynnika do 

rury) Z opylaczem na końcu linii 

1. Surowy gaz 
2. Absorber sprayowy 

3. Dodatek sorpcji 

4. Filtr  

5. Czysty gaz 
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[1, UBA, 2001] 
 

 

 

Stosowane są także systemy, które mieszczą się gdzieś pomiędzy zwykłymi suchymi i pół-mokrymi 

systemami. Zwane są one niekiedy systemami szybkiego suszenia. (Alstom 2003) W systemach tych 

dokonuje się ponownego wstrzyknięcia do wlotu gazu części elementów stałych zebranych na filtrach 

workowych. Dodawana jest woda w kontrolowanych dawkach do zebranego popiołu lotnego oraz 

odczynnik, w celu zapewnienia swobodnego przepływu oraz ograniczenia podatności na lepkość i 

łuszczenie się. Nie jest wymagana wieża kontaktowa ani obróbka pulpy (por. systemy pół-mokre) nie są też 

wytwarzane ścieki (por. systemy mokre). 

 

Recykling odczynników zmniejsza zapotrzebowanie na nie, a także ilość wytwarzanych stałych 

pozostałości. Powszechne są dawki stechiometryczne na poziomie 1,5 do 2. Recykling odczynnika może 

być stosowany także w systemach suchych i pół-mokrych. 

 

Systemy mokre: 

 

Procesy oczyszczania gazów spalinowych opierają się na różnych typach płuczek. Na przykład: 

 

 płuczka natryskowa; 

 płuczka wirowa; 

 płuczka Venturi; 

 płuczka wieżowa sucha; 

 płuczka spreju; 

 płuczka wieżowa z wypełnieniem. 

 

Roztwór z płuczki jest (w przypadku wstrzykiwania wyłącznie wody) silnie kwaśny (zwykle pH 0 – 1) ze 

względu na formowanie się kwasów w procesie osadzania. HCl oraz HF w większości usuwane są na 

pierwszym etapie mokrej płuczki. Ścieki z tego etapu są poddawane wielokrotnemu oczyszczaniu, przy 

niewielkim dodatku wody i odprowadzane z płuczki w celu utrzymania wydajności usuwania gazów. W 

środku kwasowym, osadzanie SO2 jest niewielkie, dlatego konieczny jest kolejny etap płuczki, w którym 

zostanie on usunięty. 

 

Usuwanie dwutlenku siarki prowadzone jest na etapie kontrolowanego mycia przy pH zbliżonym do 

neutralnego lub zasadowym (zwykle pH 6 – 7), podczas którego dodawana jest soda kaustyczna lub 

mleczko wapienne. Ze względów technicznych usuwanie odbywa się na osobnym etapie mycia, w którym, 

dodatkowo, zachodzi usuwanie HCl oraz HF. 

 

W przypadku, gdy poddawane obróbce odpady zawierają brom i jod, substancje te mogą zostać wytrącone 

ze strumienia spalin, o ile równocześnie obróbce poddawane są odpady zawierające siarkę. Oprócz 

zawartości siarki, formują się rozpuszczalne w wodzie sole bromu i jodu, które mogą się osadzać podczas 

mokrych procesów oczyszczania spalin z SO2. Ponadto, osadzanie się elementarnych cząstek bromu i jodu 

może zostać usprawnione dzięki specyficznemu wykorzystaniu etapów oczyszczania (roztwór siarczynowy 

lub wodorosiarczynu). W każdym z tych przypadków ważne, by wiedzieć, które spośród odpadów 

zawierają brom lub jod. 

 

W przypadku, gdy jako czynnik neutralizujący na etapach mokrego oczyszczania spalin wykorzystywane 

jest mleczko wapienne lub wapno, gromadzić się będą siarczan (pod postacią gipsu), węglany i fluorki, w 

postaci nierozpuszczalnych w wodzie pozostałości. Substancje te mogą zostać usunięte w celu 

zredukowania zawartości soli w ściekach, a tym samym ograniczenia ryzyka ich inkrustacji w systemie 

płuczki. Pozostałości procesu oczyszczania (np. gips) mogą być odzyskiwane. Podczas stosowania 

roztworów sody kaustycznej, nie występuje takie zagrożenie, ponieważ produkty reakcji są rozpuszczalne 

w wodzie. Przy wykorzystaniu NaOH, formować może się CaCO3 (w zależności od twardości wody), co 

ponownie doprowadzi do powstawania osadu wewnątrz płuczki. Osady muszą być usuwane regularnie 

poprzez zakwaszanie. 
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Poniższy diagram pokazuje typowy dwuetapowy system mokrej płuczki. Liczba etapów płuczki mieści się 

zwykle w przedziale między 1 a 4, z wieloma etapami w każdym ze zbiorników: 

  

 

 
Rysunek 2.46: Schemat dwuetapowej mokrej płuczki z górnym odpylaniem  
 

Ścieki z płuczek mokrych: 

 

Dla zachowania wydajności płuczek oraz zapobiegania zatorom w systemie mokrych płuczek, część 

płynów z płuczki musi być usuwana z obiegu jako ścieki. Ścieki te muszą zostać poddane specjalistycznej 

obróbce (neutralizacja, wytrącanie metali ciężkich), przed zrzuceniem ich lub wewnętrznym 

zastosowaniem. Usuwaniu rtęci poświęcona jest szczególna uwaga. Lotne związki rtęci, takie jak HgCl2, 

zostają skondensowane podczas schładzania spalin i rozpuszczone w ściekach z płuczki. Dodawanie 

odczynników w celu specyficznego usuwania Hg daje możliwość usuwania rtęci z procesu. 

 

W niektórych instalacjach, wytworzone ścieki są odparowywane w zakładzie spalania poprzez ponowne 

rozpylenie ich w gazach spalinowych jako dogaszacza w połączeniu z filtrem pyłowym. 

 

2.5.4.2 Bezpośrednie odsiarczanie 

 

[1, UBA, 2001] Odsiarczanie w złożach fluidalnych może być przeprowadzane przez dodawanie 

absorbentów (np. wapnia lub związków wapnia/magnezu) bezpośrednio do komory spalania. Stosowane są 

dodatki takie jak pył wapienny, wodzian wapnia i pył dolomitowy. System ten może być wykorzystywany 

wraz z dolnym odsiarczaniem spalin. 

 

Układ dysz i prędkość wtryskiwania wpływają na rozkład absorbentów, a tym samym na stopień osadzania 

się dwutlenku siarki. Część z produktów będących wynikiem reakcji jest usuwana dołem z instalacji 

filtrowych, mimo to znacząca ich część pozostaje wraz z popiołem paleniskowym. Zatem bezpośrednie 

odsiarczanie może wpływać na jakość popiołów paleniskowych [64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

Idealne warunki dla bezpośredniego odsiarczania występują w piecach cykloidalnych ze względu na stały 

poziom temperatury. 

 

Zebrano dane, że zastosowanie wyłącznie tej techniki nie prowadzi do osiągnięcia zgodności z 

wymaganiami ELV Dyrektywy 2000/76/WE [1, UBA, 2001]. Ilość pozostałości z samego systemu 

oczyszczania spalin może zostać ograniczona, co z kolei skutkuje obniżeniem kosztów utylizacji. 

 

Absorpcja (i adsorpcja) zanieczyszczeń może odbywać się także w reaktorze z obrotowym złożem 

fluidalnym, w którym wprowadzane są pozostałości i odczynniki do obiegu w komorze spalania w dużych 

dawkach. Recyrkulacja spalin utrzymuje przepływ gazów powyżej minimalnego poziomu niezbędnego do 

Typowy mokry proces (2 etapy) z odpylaczem na początku linii 
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zachowania fluidyzacji złoża. Materiał złoża zostaje oddzielony na filtrze workowym. Wstrzykiwana woda 

znacząco zmniejsza zużycie absorbentów (a tym samym wytwarzanie pozostałości). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.5.5 Techniki redukcji emisji tlenków azotu  

 

[3, Austria, 2002] 

Tlenki azotu (NOx) mogą formować się na trzy sposoby: 

 

 Termiczne NOx: podczas spalania część azotu zawartego w powietrzu zostaje utleniona do tlenków 

azotu. Reakcja zachodzi w znaczącym stopniu w temperaturze powyżej 1300ºC. Tempo reakcji zależy 

wykładniczo od temperatury i jest wprost proporcjonalne do zawartości tlenu. 

 NOx z paliwa: podczas spalania część azotu zawartego w paliwie zostaje utleniona do tlenków azotu. 

 Formowanie NOx w radykalnych reakcjach (bezpośrednie NOx): azot atmosferyczny może zostać 

utleniony w reakcji z cząsteczkami CH i pośredni produkt HCN. Ten mechanizm formowania ma 

relatywnie mniejsze znaczenie w przypadku spalania odpadów. 

 

 
Rysunek 2.47: Zależność temperatury od różnych mechanizmów formowania NOx podczas spalania 

odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 
 

2.5.5.1 Podstawowe techniki redukcji NOx 

 

[1, UBA, 2001] Produkcja NOx może być ograniczona dzięki zastosowaniu środków kontroli pieca, które: 

 zapobiegają nadmiernemu dopływowi powietrza (tym samym zapobieganie dostarczania dodatkowego 

azotu); 

 zapobiegają stosowaniu niepotrzebnie wysokich temperatur w piecu (w tym także lokalnych gorących 

punktów wewnątrz pieca).  

 

2.5.5.1.1 Dostarczanie powietrza, mieszanie gazu i kontrola temperatury 

 

Wykorzystanie dobrze rozprowadzonego pierwotnego i wtórnego powietrza w celu uniknięcia skoków 

temperatury, które skutkują powstaniem stref wysokiej temperatury a, tym samym, zwiększeniem 

produkcji NOx jest szeroko stosowanym i ważnym podstawowym środkiem obniżania produkcji NOx. 
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Mimo iż dla zapewnienia utlenienia substancji organicznych niezbędna jest znacząca ilość tlenu (dając 

niski poziom emisji CO i VOC), nadmiar powietrza może doprowadzić do nadmiernego utleniania azotu 

atmosferycznego i produkcji dodatkowego NOx. 

 

Osiągnięcie skutecznego mieszania gazów oraz kontrola temperatur są ważnymi czynnikami w tym 

procesie. 

 

2.5.5.1.2 Recyrkulacja gazów spalinowych (FGR) 

 

Technika ta obejmuje zastąpienie około 10 – 20% wtórnego powietrza spalającego wprowadzonymi 

ponownie do obiegu gazami spalinowymi. Redukcja NOx osiągana jest dzięki temu, że dostarczane 

ponownie do obiegu gazy spalinowe posiadają niższą zawartość tlenu, a tym samym niższą temperaturę 

spalin, co prowadzi do spadku poziomo tlenku azotu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.5.5.1.3  Wstrzykiwanie tlenu 

 

Wstrzykiwanie albo czystego tlenu, albo powietrza wzbogaconego tlenem pozwala dostarczyć wymaganą 

do procesu spalania ilość tlenu, przy jednoczesnym obniżeniu ilość wprowadzanego dodatkowego azotu, 

który mógłby przyczyniać się do dodatkowej produkcji NOx.  

 

2.5.5.1.4 Spalanie etapowe 

 

Spalanie etapowe wykorzystywane jest tylko w niektórych przypadkach. Obejmuje redukcję dostarczanego 

tlenu w pierwotnych strefach zachodzenia reakcji, a następnie zwiększenie ilości powietrza (i tym samym 

tlenu) w kolejnych strefach spalania w celu utlenienia uformowanych gazów. Techniki tego typu wymagają 

skutecznego mieszania powietrza/gazów we wtórnej strefie w celu zapewnienia, że obecność CO (a także 

innych produktów częściowego spalania) pozostaje na niskim poziomie. 

 

2.5.5.1.5 Wstrzykiwanie gazu ziemnego (dopalanie) 

 

[70, USEPA, 1994] 

Zabieg wstrzykiwania gazu ziemnego do obszaru ponad rusztem pieca może być stosowany do 

kontrolowania emisji NOx z paleniska. Dla instalacji spalania MSW opracowano dwa odrębne procesy 

opierające się na zastosowaniu gazu ziemnego: 

 

 Dopalanie – trzyetapowy proces zaprojektowany w celu zamiany NOx na N2 dzięki wstrzykiwaniu gazu 

ziemnego do różnych stref dopalania zlokalizowanych powyżej pierwotnej strefy spalania; 

 Odazotowanie metanem – w tej technice gaz ziemny zostaje wstrzyknięty bezpośrednio do pierwotnej 

jednostki spalającej w celu zahamowania procesu powstawania NOx. 

 

2.5.5.1.6 Wtryskiwanie wody do pieca/palnika 

 

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone wtryskiwanie wody zarówno do pieca, jak i bezpośrednio do 

palnika może być wykorzystywane do zmniejszenia temperatury w gorących punktach w pierwotnej strefie 

spalania. Taki spadek temperatur szczytowych może prowadzić do zahamowania formowania się 

termicznego NOx. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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2.5.5.2 Wtórne techniki redukcji NOx 

 

[1, UBA, 2001] Dyrektywa 2000/76/WE nakłada obowiązek, by dzienna średnia wartość czystego gazu 

NOx (w postaci NO2) wynosiła 200 mg/Nm
3
. Aby osiągnąć zgodność na tym poziomie, powszechnie 

stosowane są środki wtórne. Dla większości procesów skuteczne okazało się stosowanie jako czynnika 

redukującego amoniaku lub jego pochodnych (mocznik). Tlenki azotu w spalinach zwykle składają się z 

NO i NO2 i przy użyciu czynnika redukującego są redukowane do azotu N2 i pary wodnej. 

 

Równania reakcji: 

 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O 

 

Dwa procesy mają duże znaczenie w procesie usuwania azotu z gazów spalinowych: selektywna redukcja 

nie-katalityczna (SNCR) oraz selektywna redukcja katalityczna (SCR). 

 

Zarówno NH3 jak i mocznik stosowane są w roztworach wodnych. Ze względów bezpieczeństwa NH3 

zwykle dostarczany jest w postaci 25% roztworu.  

2.5.5.2.1 Proces selektywnej redukcji nie-katalitycznej (SNCR) 

 

W procesie selektywnej redukcji nie-katalitycznej (SNCR) tlenki azotu (NO + NO2) są usuwane dzięki 

selektywnej redukcji nie-katalitycznej. W tego typu procesach czynnik redukcyjny (zwykle amoniak lub 

mocznik) są wtryskiwane do pieca i wchodzą w reakcję z tlenkami azotu. Reakcja zachodzi w temperaturze 

między 850 a 1000ºC, w strefach o wyższym lub niższym tempie zachodzenia reakcji w zależności od 

poziomu temperatury w tym zakresie. 

 

 
Rysunek 2.48: Zasada działania SNCR  

[1, UBA, 2001] 
 

Redukowanie NOx przy użyciu SNCR o więcej niż 60 – 80%, wymaga wyższego dodatku środka 

redukującego. To może zaś prowadzić do emisji amoniaku, zwanej też wyciekiem amoniaku. Relacja 

pomiędzy redukcją NOx, emisją amoniaku i temperaturą reakcji podana została na rysunku 2.49 poniżej: 

 

Woda amoniakalna;  mieszalnik próżniowy; Filtr 
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Rysunek 2.49: Związek pomiędzy redukcją NOx, produkcją NOx, wyciekiem amoniaku i temperaturą 

reakcji dla procesu SNCR 

[Austria, 2002 #3] [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Na rysunku 2.49 pokazano, że przy temperaturze reakcji, na przykład 1000ºC, redukcja NOx wyniesie 

około 85%, natomiast wyciek amoniaku sięgnie około 15%. Ponadto, przy takiej temperaturze powstanie 

NOx ze spalania wstrzykniętego NH3, na poziomie około 25%. 

 

Rysunek 2.49 pokazuje także, że przy wyższych temperaturach (z działem amoniaku), procentowo redukcja 

NOx jest większa i podczas gdy wycieki amoniaku są mniejsze, wzrasta poziom produkcji NOx z amoniaku. 

W wysokich temperaturach (> 1200ºC) NH3 zostaje utleniony i formuje NOx. Przy niższych temperaturach 

pracy redukcja NOx jest mniej skuteczna, a wycieki amoniaku większe. 

 

Zastosowanie mocznika zamiast amoniaku w procesie SNCR prowadzi do relatywnie wyższej emisji N2O 

w porównaniu do redukcji amoniakiem. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Aby zapewnić optymalną utylizację amoniaku przy różnym stopniu obciążenia, co może doprowadzić do 

wahań temperatury w komorze spalania, NH3 może być wtryskiwane w kilku warstwach. 

 

Podczas stosowania wraz z systemem płukania na mokro, nadmiar amoniaku może być usuwany w mokrej 

płuczce. Amoniak może następnie być odzyskiwany ze ścieków z płuczki przy użyciu wyprowadnicy 

amoniaku i wprowadzany z powrotem do systemu zasilania SNCR.  

 

Dla optymalizacji procesu SNCR ważne jest skuteczne mieszanie gazów spalinowych i odczynnika 

redukującego NOx, a także odpowiedni czas przebywania gazu, niezbędny do umożliwienia wystąpienia 

reakcji redukcji NOx. 

 

W przypadku procesów pirolizy i gazyfikacji, optymalizacja SNCR osiągana jest dzięki wstrzykiwaniu 

odczynnika do stref spalania gazu syntezowego przy ściśle kontrolowanej temperaturze i skutecznym 

mieszaniu gazu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ulatnianie się NH3; redukcja 

NOx; Produkcja NOx, 

temperatura 
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2.5.5.2.2 Proces selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 

 

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) jest procesem katalitycznym, podczas którego amoniak zmieszany 

z powietrzem (czynnikiem redukującym) dodawany jest do spalin i przechodzi przez katalizator, zwykle 

siatkę (np. platynową, rodową, TiO2, zeolitową). [74, Uwagi TWG, 2004] Podczas przechodzenie przez 

katalizator, amoniak wchodzi w reakcję z NOx czego wynikiem jest azot i para wodna. 

 

Dla zachowania skuteczności, katalizator zwykle wymaga temperatury między 180 a 450ºC. Większość 

systemów stosowanych do spalania odpadów stale działa przy temperaturze mieszczącej się w zakresie 230 

- 300ºC. Poniżej 250ºC konieczne jest zastosowanie katalizatora o większej objętości, a jednocześnie 

zachodzi podwyższone ryzyko zanieczyszczenia oraz intoksykacji katalizatora. W niektórych przypadkach 

stosowane są w katalizatorach obwody regulowane temperaturą, co umożliwia uniknięcie uszkodzeń 

jednostki SCR. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Proces SCR wykazuje wysoką skuteczność redukcji NOx (zwykle ponad 90%) przy dawkach czynnika 

redukującego bliskich stechiometrycznym. Przy spalaniu odpadów, SCR zwykle stosowany jest w strefach 

czystych gazów, czyli po przeprowadzeniu odpylania i usunięciu kwaśnych gazów. W związku z tym gazy 

spalinowe zwykle wymagają podgrzania, aby osiągnięta została skuteczna temperatura dla reakcji w 

systemie SCR. Prowadzi to do dodatkowego zapotrzebowania na energię w systemie oczyszczania gazów 

spalinowych. Jednakże, gdy poziom SOx w spalinach został już obniżony do bardzo niskich wartości na 

wejściu do sekcji SCR, podgrzewanie może zostać znacząco zredukowane, a nawet pominięte. Wymienniki 

ciepła stosowane są do zredukowania dodatkowego zapotrzebowania na energię. 

 

Po przejściu przez mokry system FGT,krople moga zostać usunięte, aby zapobiec osadzaniu się soli 

wewnątrz katalizatora. Ze względu na ryzyko zapłonu, bardzo ważną rolę pełnią środki zabezpieczające, 

np. obejścia, systemy kontroli CO, etc. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Niskotemperaturowy SCR wymaga regenerowania katalizatora ze względu na formowanie się soli 

(szczególnie chlorku amonu i siarczanu amonu). Regeneracja może być punktem krytycznym, ponieważ 

sublimacja soli może prowadzić do przekroczenia ELV stosowanych do emisji do powietrza niektórych 

zanieczyszczeń, np. HCl, SO2, NOx [74, Uwagi TWG, 2004]. 

 

SCR czasem umieszczany jest bezpośrednio po ESP, aby zredukować lub wyeliminować potrzebę 

ponownego podgrzewania spalin. Przy wykorzystaniu tej opcji, należy rozważyć dodatkowe ryzyko 

formowania się PCDD/F w ESP (szczególnie, gdy ESP pracuje w temperaturze powyżej 220 - 250ºC). 

Takie działanie może doprowadzić do zwiększenia emisji PCDD/F do pozostałości ESP oraz do wyższego 

stężenia w strumieniu gazu opuszczającego ESP i przechodzącego przez jednostkę SCR. System SCR 

może być stosowany także do niszczenia PCDD/F. Wielowarstwowe systemy SCR są wykorzystywane do 

zapewnienia połączonej kontroli NOx oraz PCDD/F. 

 

 
Rysunek 2.50: Zasada działania SCR  

[3, Austria, 2002] 
 

Aby utrzymać temperaturę w katalizatorze i oszczędzić część importowanej energii, spaliny zrzucane z 

reaktora mogą być kierowane przez gazowo-gazowy wymiennik ciepła w celu wstępnego podgrzania 

wchodzących gazów (por. rysunki w sekcji 4.4.4.1). 

 

 

Spaliny, dodatek NH3 Reaktor SCR Oczyszczone spaliny 
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2.5.6 Techniki redukcji emisji rtęci  

 

2.5.6.1 Techniki podstawowe 

 

Rtęć jest bardzo lotna, a zatem przekazywana jest niemal wyłącznie w strumieniach gazów spalinowych. 

Wartość graniczna określona w dyrektywie dotyczącej spalania odpadów wynosi 0,05 mg/m
3
. W 

niektórych państwach członkowskich ustalono jeszcze niższe średnie dzienne limity na poziomie 0,03 

mg/m
3
 (przy stałym monitoringu) [1, UBA, 2001]. Ciągły pomiar zalecany jest także w niektórych 

krajowych przepisach dotyczących spalania odpadów (np. w Austrii, Niemczech). Większość instalacji nie 

może sprostać tym wymaganiom, szczególnie dla szczytowych obciążeń, o ile nie zostaną one uzupełnione 

o specjalne środki oczyszczania gazów z Hg. 

 

Jedynymi istotnymi technikami podstawowymi zapobiegania emisji rtęci do powietrza są te, które 

zapobiegają lub kontrolują, o ile to możliwe, zawartość rtęci w odpadach: 

 

 efektywna selektywna zbiórka odpadów, które mogą zawierać metale ciężkie, np. telefony komórkowe, 

baterie, amalgamaty dentystyczne, etc. 

 informowanie producentów odpadów o konieczności segregowania rtęci; 

 identyfikacja i/lub ograniczenie możliwości pozyskiwania odpadów potencjalnie zawierających rtęć: 

- poprzez próbkowanie i analizę odpadów, gdy jest to możliwe, 

- poprzez planowe akcje próbkowania/ testowania, 

 w przypadku, gdy wiadomo, że takie odpady zostaną dostarczone – kontrolowane dodawanie ich w celu 

uniknięcia nadmiernego obciążenia systemu. 

 

2.5.6.2 Techniki wtórne 

 

[1, UBA, 2001] Rtęć odparowuje całkowicie w temperaturze 357ºC i pozostaje w stanie gazowym w 

spalinach po przejściu przez piec i kocioł. Rtęć pochodzenia nieorganicznego (przede wszystkim Hg
2+

 w 

postaci chlorku) oraz rtęć elementarna są oczyszczane w systemie FGT w różny sposób i dlatego konieczne 

jest szczegółowe zastanowienie nad przeznaczeniem obu. 

 

Wybór procesu zmniejszającego zawartość rtęci zależy od ilości materiału załadowanego do systemu oraz 

od zawartości chloru w spalanym materiale. Przy podwyższonej zawartości chloru, rtęć w niepoddanych 

obróbce spalinach będzie coraz bardziej przechodzić w formę jonową, która może wytrącać się w mokrych 

płuczkach. Jest to szczególnie ważne w zakładach spalania osadów ściekowych, gdzie zawartość chloru w 

niepoddanym obróbce gazie może być całkiem niska. Jeśli jednak zawartość chloru w (suchych) osadach 

ściekowych wynosi 0,3% masy lub więcej, zaledwie 10% rtęci w oczyszczonym gazie ma postać 

elementarną, a sama eliminacja jonów rtęci może pozwolić osiągnąć poziom emisji Hg 0,03 mg/Nm
3
. 

[2004, Uwagi TWG, 2004] 

 

Rtęć metaliczna może być usuwana ze strumienia spalin poprzez: 

 

 przekształcenie w jony rtęci dzięki dodaniu utleniaczy, a następnie osadzeniu w płuczce – ścieki mogą 

zostać przekazane do oczyszczalni ścieków zawierających metale ciężkie, gdzie rtęć może zostać 

zamieniona w bardziej stabilną postać (np. HgS), a tym samym bardziej nadającą się do ostatecznej 

utylizacji [74, Uwagi TWG, 2004] lub 

 bezpośrednie osadzenie na siarce z domieszką węgla aktywnego, koksie w palenisku lub zeolitach. 

 

Testy wykazały, że neutralizacja dwutlenku siarki w piecu dzięki dodaniu wapienia, może redukować 

zawartość metalicznej rtęci, sprawiając, że cały system usuwania tego pierwiastka ze strumieni gazu jest 

bardziej skuteczny. 

 

W zakładach spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, średnia zawartość chloru jest zwykle 

dostatecznie wysoka, podczas normalnego funkcjonowania, by zapewnić, że Hg jest obecna głównie w 
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formie jonów. Jednak szczególne właściwości niektórych odpadów mogą zaburzyć tę sytuację i może 

wystąpić konieczność utylizacji metalicznej rtęci, zgodnie z omówioną powyżej procedurą. 

Odpady o wysokiej zawartości Hg: 

 

Podczas spalania odpadów o wysokiej zawartości Hg w spalarniach odpadów niebezpiecznych, osadzanie 

się rtęci na poziomie 99,9% może być zapewnione jedynie przy wysokim poziomie nachlorowania 

odpadów, które są równocześnie spalane w odpowiedniej proporcji do zawartości Hg. Wieloetapowe 

mokre płuczki są typowe dla tego rodzaju zakładów. Wysoki udział jonów Hg (np. >99,9%) w 

niepoddanych obróbce spalinach w kotle przed oczyszczaniem gazu spowodowane jest dołączeniem 

odpadów o wysokiej zawartości chloru. To wspiera całkowite usuwanie Hg z gazów spalinowych. 

 

Wysoka zawartość chloru (około 4% wsadu), a tym samym wysokie doraźne stężenie Cl2 prowadzi do 

dużego nachlorowania Hg i osadzania tego pierwiastka na poziomie bliskim 100%. Przy mniejszej 

zawartości chloru skuteczność wytrącania się Hg gwałtownie spada. 

 

 
Rysunek 2.51: Związek pomiędzy emisją Hg a zawartością chloru w niepoddanych obróbce gazach w 

zakładzie spalania odpadów niebezpiecznych 

Źródło [1, UBA, 2001] 
 

2.5.7 Techniki redukcji innych emisji metali ciężkich  

 

[1, UBA, 2001] Inne metale ciężkie podczas spalania są zamieniane przeważnie w nie-lotne tlenki i 

osadzane wraz z popiołem spalin. Zatem główne techniki mające duże znaczenie są jednocześnie tymi, 

które stosuje się do usuwanie pyłu (por. sekcja 2.5.3). 

 

Istnieją dane mówiące, że węgiel aktywny jest także wykorzystywany do ograniczania emisji metali 

ciężkich [74, Uwagi TWG, 2004]. 

 

2.5.8 Techniki redukcji emisji organicznych związków węgla  

 

Skuteczne spalanie dostarcza najważniejszego środka redukowania emisji do powietrza organicznych 

związków węgla. 

 

[1, UBA, 2001] Spaliny z zakładów spalania odpadów mogą zawierać śladowe ilości bardzo wielu 

substancji organicznych, w tym: 

 

 chlorowcowane węglowodory aromatyczne; 

 wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH); 

 benzen, toluen i ksylen (BTX); 

Zawartość chloru w surowych spalianach z kotła/wielkość cząstek 
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 PCDD/F. 

 

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny (PCDD) i dibenzofurany (PCDF) mogą formować się po wyjściu z 

pieca ze związków prekursorowych. Związkami takimi są, na przykład, polichlorowane bifenyle (PCB), 

polichlorowany difenylometan (PCDM), chlorobenzeny i chlorohydroksybenzen. 

 

PCDD oraz PCDF mogą formować się także podczas reakcji katalitycznych węgla lub związków węgla z 

nieorganicznymi związkami chloru nad tlenkami metali, np. miedzi. Reakcje te zachodzą szczególnie dla 

popiołu lotnego lub pyłu filtrowego w temperaturze pomiędzy 200 a 450ºC. 

 

Uważa się, że trzy wymienione poniżej mechanizmy prowadzą do formowani się dioksyn/furanów podczas 

spalania odpadów: 

 

1. powstawanie PCDD/F z chlorowanych węglowodorów obecnych lub formowanych w piecu (takich jak 

chlorohydrobenzen lub chlorobenzen); 

2. synteza de novo w zakresie niskich temperatur (zwykle obserwowana w kotłach, suchych ESP); 

3. niezupełny rozkład PCDD/F dostarczonych wraz z odpadami. 

 

Optymalny proces spalania spalin w dużym stopniu niszczy związki prekursorowe. Powstawanie 

PCDD/PCDF z takich substancji jest tym samym ograniczone. 

 

Dopuszczalna wielkość emisji łącznie dla dioksyn i furanów została określona w Dyrektywie 2000/76/WE 

na 0,1 ng ITEQ/m
3
. W celu osiągnięcia tego poziomu stosuje się, między innymi, procesy adsorpcji oraz 

katalizę utleniającą. Kataliza utleniająca także redukuje emisję wyciekającego NH3 oraz CO. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Emisje organicznych związków węglowodorów także mogą być ograniczone dzięki kolejnym etapom 

wytrącania pyłu i aerozoli, ponieważ te rodzaje zanieczyszczeń najlepiej adsorbują na drobnej frakcji pyłu 

oraz poprzez wymuszone chłodzenie spalin (kondensację).  

 

2.5.8.1  Adsorpcja na odczynnikach węgla aktywnego w napowietrzonych systemach 

przepływowych  

 

Aktywny węgiel jest wstrzykiwany do strumienia gazu. Węgiel jest odfiltrowywany z gazu przy użyciu 

filtrów workowych. Aktywny węgiel wykazuje wysoką skuteczność absorpcyjną dla rtęci, a także dla 

PCDD/F. 

 

Różne rodzaje węgla aktywnego wykazują różną skuteczność adsorpcji. Uważa się, że jest to związane z 

właściwościami cząsteczek węgla, na które wpływ ma proces produkcyjny. 

 

2.5.8.2 Systemy SCR  

 

Systemy SCR wykorzystywane są do redukcji NOx (por. opis w sekcji 2.5.5.2.2). Niszczą one także 

gazowe formy PCDD/F (nie związane cząsteczki) dzięki katalitycznemu utlenianiu. Jednakże, w tym 

przypadku, system SCR musi zostać odpowiednio zaprojektowany, ponieważ zwykle wymaga większego, 

wielowarstwowego SCR, niż w przypadku samej funkcji usuwania tlenków azotu. Notuje się skuteczność 

niszczenia PCDD/F na poziomie 98 – 99,9%. 

 

Podstawowe wykorzystywane reakcje to: [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

C12HnCl8 nO2 + (9 + 0.5 n) O2 => 12CO2 + (n-4)H2O + (8-n)HCl oraz 

C12HnCl8 nO + (9.5 + 0.5 n) O2 => 12CO2 + (n-4)H2O + (8-n)HCl 
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2.5.8.3 Katalityczne filtry workowe  

 

{Belgia, 2002) Filtry workowe są albo impregnowane katalizatorem, albo katalizator jest bezpośrednio 

mieszany z materiałem organicznym podczas produkcji tkanin. Filtry takie są stosowane do ograniczania 

redukcji emisji PCDD/F. 

 

Gazowa postać PCDD/F może zostać zniszczona w katalizatorze raczej niż adsorbowana w węglu (jak w 

przypadku systemów z wtryskiwaniem węgla). Cząsteczkowe frakcje PCDD/F mogą być usuwane przez 

odfiltrowanie. Katalizator nie reaguje z rtęcią, a zatem zwykle konieczne jest wdrożenie dodatkowej 

techniki usuwania rtęci (jak np. odczynników węgla aktywnego lub siarki, etc.), pozwalającej na spełnienie 

aktualnych wartości limitów emisji do powietrza. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Aby zapewnić skuteczne niszczenie PCDD/F oraz zapobiec adsorpcji PCDD/F w mediach, temperatura 

gazu wchodzącego do filtrów workowych powinna przekraczać 190ºC. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.5.8.4 Dopalanie adsorbentów węglowych  

 

[55, EIPPCBsitevisit, 2002] Węgiel stosowany jest do adsorbowania dioksyn (i rtęci) w wielu spalarniach 

odpadów. Jeśli w procesie przewidziano inne ujście rtęci, które zapewnia odpowiednią wydajność 

usuwania (czyli większą niż wydajność wejściowa, w celu uniknięcia krążenia, a tym samym zwiększenia 

emisji), możliwe jest obniżenie emisji dioksyn netto z instalacji poprzez dopalanie adsorbowanych 

PCDD/F w ponownym wprowadzaniu do pieca. Zwykle dodatkowe usuwanie rtęci zapewniane jest w 

systemie mokrej płuczki o niskim pH. W strumieniach gazowych o niskiej zawartości HCl może nie 

zachodzić usuwanie rtęci na odpowiednim poziomie, aby wykorzystywać ten proces. 

 

Przykładowe zastosowania tej techniki wraz z procesem dopalania: 

 adsorbenty statycznego złoża koksowego; 

 adsorbenty napowietrzonego przepływu węgla aktywnego; 

 wkładki impregnowane węglem wykorzystywane do adsorpcji dioksyn w mokrych płuczkach i 

zapobiegania tzw. efektowi pamięci. 

 

W niektórych państwach członkowskich lokalne przepisy nie pozwalają na stosowanie dopalania. 

 

2.5.8.5 Wykorzystanie impregnowanych węglem tworzyw sztucznych do adsorpcji PCDD/F 

 

[58, Andersson, 2002] Tworzywa sztuczne są często stosowane do budowy urządzeń służących 

oczyszczaniu spalin ze względu na ich doskonałą odporność na korozję. PCDD/F adsorbowane są na tych 

tworzywach w mokrych płuczkach, gdzie typowa temperatura działania wynosi 60 – 70ºC. Jeśli 

temperatura wzrośnie nawet o zaledwie kilka stopni Celsjusza, lub gdy stężenie dioksyn w gazie zmaleje, 

adsorbowane PCDD/F może zostać desorbowane do fazy gazowej i tym samym zwiększyć emisję do 

powietrza. PCDD/F o niższej zawartości chloru podlegają desorpcji w najwyższym stopniu wraz ze 

wzrostem temperatury. To zaś może prowadzić do zwiększenia wartości TEQ poniżej mokrych płuczek. 

 

Dodatek wypełnienia wieży do płuczki zawierającej polipropylen wraz z węglem zapewnia możliwość 

selektywnego absorbowania PCDD/F (Hg nie podlega absorpcji w wypełnieniu). Po upływie określonego 

czasu materiał ten zostaje nasycony. Zatem osadzony materiał może być regularnie usuwany w celu 

zutylizowania lub, jeśli jest to dozwolone, spalenia w piecu. [74, Uwagi TWG 2004] 

 

Przy stężeniach wejściowych 6 – 10ng TEQ/Nm
3
, notuje się skuteczność usuwania fazy gazowej rzędu 60 

– 75% dla całej mokrej płuczki. Dla porównania, bez zaimpregnowania materiału wypełniającego jest to 

zaledwie 0 – 4%. Dane pokazują, że wydajność absorpcji nie spadała w czasie trwania okresu testowego (1 

rok). [58, Andersson, 2002], [74, Uwagi TWG 2004] 

 

Instalacja, zbliżona do wspomnianej powyżej, osiąga stężenie pozostałości 2 – 3 ng TEQ/Nm
3
, co 

samodzielnie nie wystarcza do osiągnięcia poziomu 0,1 ng/Nm
3
 określonego w Dyrektywie 2000/76/WE. 
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Technika ta może być także wykorzystywana w bardziej rozbudowanych instalacjach z wieżami z 

wypełnieniem i/lub wraz z późniejszym górnym lub dolnym FGT toksyn, w celu osiągnięcia całkowitej 

zgodności PCDD/F (także przy rozruchu oraz z urządzeniami FGT w obejściach). [74, Uwagi TWG 2004] 

 

2.5.8.6 Statyczne złoża filtracyjne 

 

[1, UBA, 2001] Filtry w ruchomych złożach z aktywnym koksem są wykorzystywane we wtórnym 

procesie oczyszczania spalin pochodzących ze spalania komunalnych i niebezpiecznych odpadów. 

Wykorzystując system adsorpcji, możliwe jest wytrącanie substancji zawartych w spalinach w bardzo 

niskich stężeniach przy jednoczesnej wysokiej efektywności. Koks z węgla brunatnego powstały w 

procesach wykorzystujących paleniska koksowe wykorzystywany jest w absorbentach ruchomych złóż. 

 

Mokre i suche złoża koksowe są wykorzystywane podczas spalania odpadów. Mokre systemy 

wykorzystują dodatkowo przeciwprądowy przepływ wody, która omywa koks. W ten sposób temperatura 

reaktora zostaje obniżona i część nagromadzonych zanieczyszczeń zostaje wymywa z filtra. Kiedy aktywny 

węgiel brunatny wykorzystywany jest zamiast koksu/węgla kamiennego, nie jest konieczne wstępne 

podgrzewanie spalin powyżej punktu rosy kwasu i proces może efektywnie zachodzić z „mokrymi” lub 

nasyconymi wodą gazami spalinowymi. Z tego względu aktywny absorber węgla brunatnego może być 

umieszczony bezpośrednio za płuczką mokrych spalin. [64, Uwagi TWH, 2003]  

 

Gazy spalinowe przechodzą przez wypełnienie ziarnistego koksowego pieca martenowskiego (HFC – 

ziarna koksu o średnicy 1,25 – 5 mm). Osadzanie się HFC zasadniczo zależy od mechanizmów adsorpcji i 

filtracji. Jest zatem możliwe, że osadzeniu ulegnie niemal cała emisja istotnych składników gazów 

spalinowych, w szczególności pozostałości zawartości kwasu solnego, fluorowodorowego, tlenki siarki, 

metale ciężkie (np. rtęć), czasem nawet do poziomów poniżej progu wykrywalności. 

 

Istotną cechą systemów z ruchomymi złożami jest wysoka efektywność dla wszystkich typów emisji, ze 

względu na dużą zawartości aktywnego koksu, a co za tym idzie odchylenia w procesie spalania i górnym 

oczyszczaniu spalin związane z normalną pracą nie wpłyną niekorzystnie na proces. 

 

Gazy spalinowe są prowadzone do wypełnienia z aktywnego koksu ponad dystrybucyjnym złożem 

wyposażonym w szereg dubeltowych tulejek. Gaz przepływa przez nie od dołu w górę, podczas gdy HFC 

przechodzi przez absorber od góry ku dołowi. Dzięki temu osiągnięty zostaje idealny poziom dystrybucji 

gazów spalinowych w całym przekroju absorbera, a także optymalne wykorzystanie możliwości absorbera 

przy jednoczesnym minimalnym zużyciu aktywnego koksu. 

 

Wyniki operacyjne z zakładów działających na skalę przemysłową (spalarnie odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych) pokazują, że wartości emisji, szczególnie dla dioksyn i furanów znajdują się znacznie 

poniżej wartości granicznych określonych w Dyrektywie 2000/76/WE. 

 

Przy stosowaniu tego typu procesów zalecana jest szczególna troska, w celu zapewnienia, że temperatura i 

CO są dobrze monitorowane i kontrolowane tak, by uniknąć ognia w filtrze koksowym. Filtr może zostać 

nasycony po jakimś czasie i wówczas powinien zostać usunięty i wymieniony na nowy.  

 

2.5.8.7 Szybkie hartowanie gazów spalinowych 

 

Technika ta obejmuje wykorzystanie płuczek wodnych do schłodzenia spalin bezpośrednio z temperatury 

spalania do temperatury poniżej 100ºC i jest wykorzystywana w niektórych spalarniach odpadów 

niebezpiecznych. Zastosowanie szybkiego hartowania redukuje obecność spalin w strefach 

temperaturowych, w których możliwa byłaby dodatkowa synteza de novo PCDD/F. 

 

Płuczka musi być zaprojektowana w sposób umożliwiający radzenie sobie z wysoce cząsteczkowymi 

wsadami (i innymi zanieczyszczeniami), które zostaną przeniesione do wody z płuczki. 
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Wykorzystywane są pojedyncze lub wieloetapowe płuczki, w których kolejne etapy czasem podlegają 

schłodzeniu w celu zredukowania strat wody zwianych z odparowaniem wraz z gazami spalinowymi. 

 

Kotły nie są stosowane, a zatem odzyskiwanie energii jest ograniczone do transferu ciepła z gorących 

płynów z płuczki. 

 

2.5.9 Redukcja gazów cieplarnianych (CO2, N2O)  

 

[1, UBA, 2001] Istnieją zasadniczo dwa sposoby redukowania emisji gazów cieplarnianych: 

 

 podnoszenie efektywności odzyskiwania i dostarczania energii (por. sekcje 2.4 oraz 4.3); 

 kontrolowanie emisji CO2 przy zastosowaniu obróbki gazów spalinowych. 

 

Produkcja węglanu sodu możliwa jest dzięki wchodzeniu CO2 ze spalin w reakcję z NaOH. Technika 

będzie omawiana nieco dalej w sekcji 6.5 dotyczącej nowych technik. 

 

2.5.9.1 Zapobieganie emisji podtlenku azotu 

 

Emisja podtlenku azotu podczas spalania odpadów może powstawać w związku ze: 

 

 stosowaniem niższych temperatur spalania – szczególnie poniżej 850ºC; 

 stosowaniem SNCR do redukcji NOx (zwłaszcza jeśli odczynnikiem jest mocznik). 

 

[71, JRC(IoE), 2003] Według zebranych danych, optymalna temperatura dla równoczesnej minimalizacji 

produkcji zarówno NOx, jak i N2O mieści się w przedziale 850 – 900ºC. W warunkach, gdy temperatura w 

komorze dopalania jest wyższa niż 900ºC, notuje się niskie emisje N2O. Podobnie, emisje N2O przy 

zastosowaniu SCR są także niskie. Zatem, jeśli temperatura spalania przekracza 850ºC, zwykle SNCR 

stanowi jedyne znaczące źródło emisji N2O w nowoczesnych spalarniach odpadów. 

 

Przy braku odpowiedniej kontroli, SNCR, zwłaszcza przy stosowaniu mocznika, może przyczyniać się do 

zwiększenie emisji podtlenku azotu. Podobnie, możliwe jest, że podtlenek azotu będzie emitowany z 

procesu przy podstechiometrycznym poziomie tlenu (np. procesy gazyfikacji i pirolizy), a także z pieców 

ze złożem fluidalnym działających w określonych warunkach. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Aby uniknąć emisji podtlenku azotu, stosuje się następujące techniki: 

 

 ograniczenie dawek odczynnika SNCR poprzez optymalizację procesu SNCR; 

 wybór optymalnego okna temperaturowego do wstrzykiwania odczynnika SNCR; 

 wykorzystanie metod modelowania przepływu do optymalizacji rozmieszczenia dysz wtryskowych; 

 projektowanie zapewniające efektywne mieszanie gazu/odczynnika w odpowiedniej strefie 

temperaturowej; 

 strefy spalania ponadstechiometrycznego zapewniające utlenienie podtlenku azotu; 

 wykorzystywanie amoniaku zamiast mocznika w SNCR. 

 

2.5.10 Przegląd technik obróbki gazów spalinowych stosowanych w spalarniach odpadów 

niebezpiecznych  

 

Niniejsza sekcja zawiera przegląd technik stosowanych do obróbki spalin w komercyjnym sektorze 

spalania odpadów niebezpiecznych w Europie. Szczegółowy opis samych technik FGT zamieszczono 

wyżej w tym rozdziale. 
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[EURITS, 2002 #41] Po przejściu przez generator pary lub zahartowaniu, spaliny są wprowadzane do 

sekcji oczyszczania. W niemal 40% instalacji, sekcja ta rozpoczyna się od suszenia rozpyłowego lub innej 

zbliżonej techniki dalszego schładzania gazów, a także odparowywania zużytej wody (w instalacjach, które 

nie posiadają zrzutu wody). Inne instalacje obejmują etap pośredniego hartowania, które obniża 

temperaturę gazów spalinowych dla dalszej obróbki (np. z 250ºC do 60ºC). 

 

Różne techniki wykorzystywane do redukowania stężenia związków zanieczyszczających zawartych w 

spalinach zostały opisane poniżej. 

 

Systemy spłuczek stosowane są do zmniejszania zawartości substancji kwaśnych (np. jak w poniższym 

przykładzie Cl, S) w gazach spalinowych. Niemal 80% instalacji zostało wyposażonych w kwaśne i 

zasadowe systemy mokrej płuczki, z których 30% posiada dodatkowe systemy płuczki przeznaczone do 

usuwania specyficznych składników (np. Br, I, Hg). Pozostałe 20% wykorzystuje suche płuczki z iniekcją 

wapna lub wodorowęglanu. 

 

W celu zmniejszenie zawartości pyłu i metali ciężkich w spalinach, stosowane są odpylacze 

elektrostatyczne (ESP) i tkaninowe filtry workowe: 

 

 54% instalacji zostało wyposażonych w suche ESP (jedna z instalacji wyposażona w mokre ESP); 

 70% instalacji zostało wyposażonych w workowe filtry tkaninowe; 

 25% instalacji łączy te dwie techniki; 

 jedna z instalacji została wyposażona w instalację składającą się z dwóch tkaninowych filtrów 

workowych. 

 

Systemy ESP zwykle są instalowane na przedzie mokrych płuczek, co ma na celu zmniejszenie ilości 

stałych elementów wpuszczanych do płynu płuczącego, ale nie w przypadku suchych lub półsuchych 

systemów obróbki, gdzie wykorzystywane są filtry workowe. Same filtry workowe stanowią system 

kontroli pyłu. 

 

Aby zredukować uwalnianie dioksyn do powietrza, stosuje się następujące techniki: 

 

 węgiel aktywny (lub alternatywny odczynnik taki jak koks z węgla brunatnego) jest wstrzykiwany 

przed tkaninowym filtrem workowym (67% instalacji);  

 wykorzystywane są stałe łoża z filtrem z aktywnego węgla (17% instalacji); wykorzystywane mogą 

być zarówno suche, jak i mokre systemy, a także alternatywnie jako odczynnik koks z węgla brunatnego; 

 jedna z instalacji wykorzystuje Selektywną Redukcję Katalityczną (SCR) w celu zmniejszenia 

zawartości dioksyn, a także innych substancji organicznych i NOx.  

 

Instalacje z bardzo szybkim systemem schładzania i bez kotła nie wykorzystują dodatkowych środków 

ograniczających dioksyny (8%). Zawartość dioksyn w spalinach jest bardzo niska ze względu na proces 

szybkiego schładzania. Jeśli spaliny są dostarczane do ESP po etapie schładzania, temperatura musi być 

niższa niż 220°C, aby uniknąć ponownego formowania się dioksyn. 

 

Aby ograniczyć emisję NOx: 

 

 29% instalacji wykorzystuje Selektywną Katalityczną (SCR) lub Selektywną Niekatalityczną 

(SNCR) Redukcję (niemal wszystkie w Niemczech); 

 trzy instalacje stosują SNCR, oraz 

 cztery instalacje stosują SCR.  

 

58% instalacji już spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie 2000/76/WE dotyczącej dopuszczalnych 

poziomow emisji (ELV) rzędu 200 mg/Nm
3
 bez konieczności stosowania szczególnych technik redukcji 

NOx. Pozostałe 42% instalacji nie posiada specjalnych systemów usuwania NOx i nie spełnia jeszcze 

wymagań dla ELV. 

 

2.5.11 Obróbka spalin dla spalarni osadów  
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[2, infomil, 2002] Rodzaj zastosowanego FGT zależy w dużej mierze od składu odpadów i często jest 

zbliżony do tych stosowanych w przypadku spalania odpadów komunalnych. Jednakże, szczególną uwagę 

należy zwrócić na kwestię usuwania tlenków azotu (NOx) oraz rtęci. 

 

W dwóch holenderskich zakładach spalania wyposażonych w łoże fluidalne, emisja NOx została 

zredukowana dzięki wstrzykiwaniu amoniaku w trakcie procesu spalania (SNCR). Stosując taki system, 

możliwe jest zredukowanie normalnego stężenia 100 – 200 mg/Nm
3
 do poziomu poniżej 70 mg/Nm

3
. 

 

 

Podczas procesu spalania osadów, rtęć uwalniana jest przeważnie w stanie metalicznym. W spalarniach 

odpadów komunalnych, ze względu na dużą koncentrację chlorku w odpadach komunalnych, rtęć 

występuje zwykle w postaci zjonizowanej (przeważnie chlorków). Metaliczna rtęć jest trudniejsza do 

usunięcia ze spalin, niż rtęci w postaci zjonizowanej. Techniki redukcji emisji Hg zostały opisane w sekcji 

2.5.6. 

 

2.6 Oczyszczanie ścieków i techniki kontroli 

2.6.1 Możliwe źródła ścieków  

 

[2, infomil, 2002] 

Potencjalne emisje do wody z zakładów spalania odpadów są następujące: 

 

 ścieki z procesu 

Ścieki z procesu zwykle powstają w znaczący sposób z mokrych systemów FGT. Inne typy systemów 

oczyszczania spalin (suche i półsuche) zwykle nie przyczyniają się do powstawania ścieków. Mogą także 

zostać podjęte środki, tak by w przypadku systemów mokrych ścieki nie wydostawały się poza instalację 

(por. niżej). 

 

 ścieki ze zbiórki, obróbki i magazynowania (na otwartym powietrzu) popiołów paleniskowych 

Ten rodzaj ścieków może być wykorzystywany jako woda zasilająca mokre odżużlacze, a tym samym 

zwykle nie muszą być spuszczane. Pozostaje jednak ważne, by posiadać odpowiednich rozmiarów 

przestrzeń do magazynowania (i obróbki), by możliwe było poradzenie sobie z wahaniami ilości 

magazynowanych substancji spowodowanych opadami deszczu. Zasadniczo, do możliwości obróbki dla 

nadmiaru ścieków zalicza się: spuszczenie ich do dostępnego systemu obróbki ścieków z procesu; 

spuszczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej; i/lub specjalny rodzaj utylizacji. Ten rodzaj ścieków może być 

ponownie wykorzystywany w systemie FGT, o ile ich jakość jest odpowiednia, zwykle po obróbce 

sedymentacyjnej lub odfiltrowaniu, etc. 

 

 inne mniej specyficzne strumienie ścieków procesowych 

Na przykład, ścieki z obiegu wody/pary (powstałej podczas przygotowania wody zasilającej kocioł, 

kanalizacji z kotła oraz spuszczania wody chłodzącej). W wielu rzeczywistych sytuacjach, te strumienie 

wody mogą być ponownie wykorzystywane podczas procesu spalania oraz obróbki spalin (np. jako 

uzupełnienie wody), a zatem nie prowadzi do emisji do środowiska. Jednakże, recykling ścieków w 

systemie FGT jest możliwe wyłącznie w przypadku półmokrych lub mokrych systemów, o ile jakość wody 

jest odpowiednia. W innym przypadku ścieki są zrzucane (głównie ze względu na wysoką zawartość soli). 

 

 ścieki sanitarne 

Pochodzą z toalet, kuchni i czyszczenia. Zwykle, w celu poddania ich obróbce w komunalnych zakładach 

oczyszczania ścieków, odprowadzane są do systemu kanalizacji. W przypadku, gdy nie ma innej 

możliwości wykorzystywane mogą być szamba. Ponieważ ten typ ścieków nie jest charakterystyczny dla 

spalarni odpadów, nie są one omawiane w niniejszym dokumencie. 

 

 czysta deszczówka 

Ścieki te powstają z opadów deszczu na niezanieczyszczone powierzchne, takie jak dachy, drogi 

dojazdowe, place parkingowe, etc. Zwykle woda taka jest zrzucana poprzez systemy zrzucania „czystej” 



Rozdział 2 

Spalanie odpadów 122 

wody i odprowadzana bezpośrednio do lokalnych wód powierzchniowych lub poprzez suche studzienki. 

Wstępna obróbka może być niezbędna w przypadku deszczówki pochodzącej z dróg lub placów 

parkingowych. 

 

 zanieczyszczona deszczówka 

Powstaje z opadów deszczu na powierzchnie zanieczyszczone (strefy rozładunku, etc.). Zwykle jest 

oddzielana od czystej wody i może być poddawana obróbce przed wykorzystaniem lub zrzuceniem. 

 

 zużyta woda chłodząca 

Zdecydowanie największa wydajność schładzania wymagana jest w przypadku, gdy stosowane jest 

schładzanie skraplaczami, np. w przypadku produkcji energii elektrycznej w turbinach parowych. W 

zależności od projektu zakładu, usunięte muszą zostać różne typy strumieni wody chłodzącej. 

 

W tym: 

 woda chłodząca z konwekcyjnego chłodzenia kondensatora, który jest połączony z turbiną parową; 

 woda chłodząca, odprowadzona z systemu chłodzenia odparowanej wody, wykorzystywanej do 

schładzania skraplacza; 

 woda chłodząca z różnych elementów wyposażenia innego typu, które wymagają chłodzenia (zsypy, 

systemy hydrauliczne, korowiarki, etc.) 

 

Ponieważ te strumienie wody chłodzącej nie są specyficzne dla spalania odpadów, omawiane są w 

europejskim „Dokumencie referencyjnym w sprawie stosowania najlepszych dostępnych technik do 

chłodzenia przemysłowego”. 

 

 skondensowane ścieki z częściowego wstępnego osuszania osadów ściekowych 

Ten typ ścieków jest specyficzny dla spalarni osadów ściekowych, choć nie powstają one zawsze, ze 

względu na fakt, że wytworzona podczas osuszania para czasem odparowuje wraz ze spalinami ze spalania 

zamiast podlegać kondensacji. Zasadniczo ma to wysokie chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) oraz 

zawiera istotną ilość N (głównie w postaci NH3), a także innych zanieczyszczeń, które pierwotnie były 

obecne w poddawanych obróbce osadach. Taka wysoka zawartość azotu może stanowić wąskie gardło 

systemu obróbki; w tym przypadku stosowane mogą być techniki usuwania azotu, choć może wystąpić 

ryzyko zanieczyszczenia oraz dodatkowego zapotrzebowania na energię podczas tego działania. 

Rozwiązaniem w tym przypadku może okazać się ponowne wprowadzenie do pieca, podczas gdy 

odzyskany roztwór amoniaku (o stężeniu około 10%) może być wykorzystywany do usuwania NOx w 

systemie SNCR. 

 

2.6.2 Podstawowe zasady kontroli ścieków  

 

[2, infomil, 2002] 

Następujące podstawowe zasady mają zastosowanie podczas kontrolowania procesu spalania ścieków: 

 

1. Stosowanie optymalnej techniki spalania: 

 

Stosowanie zoptymalizowanego procesu spalania, ważne z punktu widzenia stabilności procesu spalania, 

dostarcza także środków skutecznej kontroli emisji do wody, w przypadku gdy wykorzystywane są mokre 

procesy (nie ma to znaczenia w innych procesach w odniesieniu do zrzucania wody, ponieważ w procesach 

innych niż mokre zwykle nie powstaje problem uwalniania wody). Niepełne spalanie ma niekorzystny 

wpływ na skład spalin i popiołów lotnych, ze względu na zwiększenie zawartości składników organicznych 

o właściwościach zanieczyszczających i/lub toksycznych. To, z kolei, może wpływać na skład płuczki 

ścieków.  

 

2. Zmniejszenie ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków 

 

Poniżej zaprezentowane niektóre przykładowe środki, które mogą być stosowane do osiągnięcia tego celu: 
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 maksymalizacja recyrkulacji zanieczyszczonych ścieków w systemach mokrej obróbki spalin (płuczka) 

lub półmokrych systemach obróbki, w tym także skuteczna kontrola parametrów procesu, w celu 

zmniejszenia ilości ścieków, które mają zostać zrzucone; 

 dodatkowe chłodzenie zanieczyszczonych ścieków z mokrych systemów obróbki spalin (por. także 

płuczki kondensacyjne w sekcji 2.4.4.5), co skutkuje niższymi stratami wody a zarazem zmniejszeniem 

zużycia wody. Taka konstrukcja może ograniczyć zużycie wody przeznaczonej do chłodzenia. 

 zastosowanie ścieków do technologii obróbki wolnych gazów spalinowych (np. półsuchych lub suchych 

systemów sorpcyjnych), 

 wykorzystanie wody z kotła do zasilania płuczki; 

 obróbka ścieków laboratoryjnych w płuczce; 

 zastosowanie ścieków do odżużlacza; 

 wykorzystanie ścieków ze stref magazynowania popiołów paleniskowych na otwartym powietrzu do 

dostarczania wody do odżużlaczy; 

 bezpośrednie zrzucanie czystej deszczówki z dachów i innych czystych powierzchni; 

 wykorzystanie rozdzielonych ścieków do zredukowania powierzchni narażonych obszarów 

wykorzystywanych do magazynowania i obróbki (np. zadaszone ogrodzenia). 

 

3. Zgodność z odpowiednim normami emisji wody  
 

Niektóre opcje procesu podlegają znacznemu wpływowi czynników lokalnych. Przykładem tego jest 

odprowadzanie solanki z płuczek. Podczas gdy zrzuty takie mogą być dopuszczalne w środowisku 

morskim, to zrzuty do słodkiej wody wymagają uwzględnienia czynników związanych z rozcieńczaniem, 

etc. Decyzje takie mogą zatem spowodować fundamentalne zmiany w projekcie procesu spalania, 

zwłaszcza systemu FGT i wyboru obróbki ścieków. 

 

4. Optymalne działanie systemów uzdatniania wody 
 

Zrzuty mogą zostać ograniczone poprzez optymalizację działania systemu uzdatniania. 

 

Odpowiednia wydajność obszaru buforowego magazynowania ścieków daje operatorom czas na 

reagowanie na zakłócenia warunków procesu. 

 

2.6.3 Wpływ systemów obróbki spalin na ścieki  

 

[2, infomil, 2002] 

Produkcja ścieków zależy od wybranego typu systemu obróbki spalin. Wykorzystywane są następujące 

podstawowe rodzaje systemów FGT: 

 

1. sucha obróbka spalin; 

2. pół-mokra obróbka spalin; 

3. mokra obróbka: 

a) wraz z obróbką ścieków fizyczną/chemiczną płuczką; 

b) płuczką wraz z połączonym odparnikiem ścieków; 

c) płuczką z osobnym odparnikiem ścieków. 

 

Spośród tych opcji, jedynie 3(a) posiada strumień ścieków przeznaczonych do zrzucenia. Opcje obróbki 

płuczki ścieków z systemu 3(a) omawiane są w następnych sekcjach, wraz z technikami 

wykorzystywanymi do odparowywania ścieków (opcje 3b oraz 3c). 

2.6.4 Przetwarzanie ścieków z systemów mokrej obróbki spalin  

 

Ścieki z procesu powstające podczas mokrej obróbki spalin zawierają szeroką gamę składników 

zanieczyszczających. Ilość ścieków oraz stężenia zależą od składu odpadów, a także od konstrukcji 
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systemu mokrych spalin. Recyrkulacja ścieków w mokrych systemach FGT może skutkować znaczącą 

redukcją ilości ścieków oraz, w konsekwencji, wyższym stężeniem zanieczyszczeń. 

 

Do obróbki ścieków z systemów mokrej obróbki spalin stosowane są trzy główne metody: 

 

 fizyko-chemiczna obróbka opierająca się na korekcji pH i sedymentacji. W tym systemie wytwarzany 

jest strumień poddanych obróbce ścieków zawierających rozpuszczone sole, które, o ile nie zostaną 

odparowane (por. poniżej) wymagają zrzucenia; 

 odparowanie w trakcie w procesu spalania odpadów dzięki zastosowaniu suszarek rozpyłowych, w 

ramach pół-mokrych systemów FGT lub innych systemów wykorzystujących filtry workowe. W takim 

przypadku rozpuszczone sole są zawarte w pozostałościach z systemu obróbki spalin. Nie występuje emisja 

ścieków innych niż te, które zostały odparowane wraz ze spalinami (więcej szczegółów na temat wewnątrz 

procesowego odparowania w sekcji 2.6.4.7.1); 

 oddzielne odparowanie ścieków. W tym przypadku, odparowane ścieki są skondensowane, ale 

ponieważ zwykle są one bardzo czyste mogą często być zrzucane (lub ponownie wykorzystywane) bez 

konieczności zastosowania specjalnych środków (więcej szczegółów na temat oddzielnego odparowania w 

sekcji 2.6.4.7.2). 

 

Kwestie te są omawiane w poniższych sekcjach. Niektóre spośród tych technik zostały także opisane w 

Dokumencie referencyjnym w sprawie obróbki ścieków i spalin/systemów zarządzania w sektorze 

chemicznym” (CWW BREF). 

 

W przypadku stosowania SNCR do kontroli NOx następującym po systemie FGT, konieczne może być 

związanie NH3. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.6.4.1 Obróbka fizyko-chemiczna 

 

Typowa konfiguracja dla jednostek obróbki fizyko-chemicznej dla obróbki ścieków została podana poniżej 

na rysunku 2.52: 

 

 
Rysunek 2.52: Schemat procesu dla fizyko-chemicznej obróbki ścieków z systemu mokrej obróbki spalin 

Źródło [2, infomil, 2002] 
 

Zaprezentowany proces składa się z następujących etapów, spośród których wykorzystane mogą być tylko 

niektóre lub wszystkie: 

 

 neutralizacja zanieczyszczonych ścieków; 

 flokulacja zanieczyszczeń; 
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 osadzanie uformowanych osadów; 

 odwadnianie osadów; 

 odfiltrowanie ścieków („polerowanie”); 

 

Wprowadzone mogą być także inne etapy: 

 

 wytrącanie (np. metali ciężkich); 

 koagulacja; 

 kontrola pH i temperatury. 

 

Do neutralizacji często wykorzystywane jest wapno. Skutkuje to wytrącaniem się siarczynów i siarczanów 

(gips). Podczas usuwania siarczynów/siarczanów do wód powierzchniowych jest dopuszczalna (np. w 

niektórych środowiskach morskich), soda kaustyczna (NaOH) może być wykorzystywana zamiast wapna, 

co skutkuje znacząco niższym poziomem produkcji placków filtracyjnych. 

 

Usuwanie zawartości metali ciężkich opiera się na flokulacji, po której następuje proces wytrącania. 

Zawarte metale ciężkie mają bardzo niską rozpuszczalność z pH w przedziale 9 – 11. Przy pH powyżej 11 

metale ciężkie mogą ponownie się rozpuszczać. Optymalne pH jest różne dla poszczególnych metali 

ciężkich. 

Dwu- (lub więcej) etapowa neutralizacja poprawia stabilność i kontrolę zrzucanych kwaśnych substancji 

(pH). Pierwszym etapem jest zgrubna neutralizacja, zwłaszcza w przypadku ścieków z pierwszego 

kwaśnego etapu systemu płuczki. Drugim etapem jest neutralizacja cząstek drobnoziarnistych. Zapewnie 

odpowiedniej wydajności magazynowania ścieków pomaga zredukować zróżnicowanie procesu w czasie, 

dzięki zapewnieniu pojemności buforowej. 

 

Flokulacja wodorotlenków metali ciężkich odbywa się pod wpływem czynników flokulacyjnych (poli-

elektrolitów) oraz FeCl3. Dodatkowe usuwanie rtęci oraz innych metali ciężkich może być 

przeprowadzone, jeśli dołączone zostaną elementy zespalające. 

 

Wytrącanie fluorków wymaga pH w przedziale pomiędzy 8 a 9. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wytrącanie zwykle odbywa się w osadnikach lub separatorach płytkowych. 

 

Powstałe osady są zwykle odwadniane w prasach filtracyjnych. Zawartość suchej masy 40 – 60% może 

zostać osiągnięta, w zależności od wykorzystanych substancji chemicznych i innych okoliczności. 

 

Jeśli to konieczne, w przypadku filtrowania powstałych ścieków („polerowanie”), filtry piaskowe i/lub 

filtry z aktywnym węglem mogą być stosowane. Bezpośrednim efektem zastosowania filtrów piaskowych 

jest przede wszystkim redukcja zawiesin, ale to może także prowadzić do ograniczenia stężenia metali 

ciężkich. Filtrowanie przy użyciu węgla aktywnego jest szczególnie skuteczne w przypadku zmniejszania 

zawartości składników PCDD/F, PAH, etc. Aktywny węgiel musi być regularnie wymieniany. 

Wykorzystywane są także inne systemy (np. filtry płytkowe). 

 

Fizyko-chemiczna obróbka ścieków wymaga specjalnego nadzoru podczas działania, ponieważ systemy te 

należą do szczególnie wrażliwych. 

 

2.6.4.2 Zastosowanie siarczków 

 

Do przeprowadzania flokulacji zwykle stosowane są substancje organiczne (np. polielektrolity). 

Dodawanie czynników zespalających oraz siarczków (np. Na2S, tri-mercaptanu – TMT, etc) umożliwia 

dalszą redukcję zrzutów rtęci i innych metali ciężkich. 

 

Wykorzystanie siarczków wymaga specjalnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa, ze względu na ich 

toksyczność. Jedną korzyścią z ich wykorzystania są niższe koszty siarczków w porównaniu do innych 

elementów zespalających. 
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2.6.4.3 Zastosowanie technologii membran 

 

Jedną z opcji obróbki ścieków zanieczyszczonych solami i mikro-zanieczyszczeniami jest filtracja 

membranowa. Technika ta jest szczególnie skuteczna w przypadku dużych przepływów wody o relatywnie 

niskim stężeniu soli. Przy wyższym stężeniu soli, gwałtownie wzrasta zużycie energii. 

 

Zawartość soli w poddawanych obróbce ściekach ze spalania jest wysoka (aż do 10%). Zatem opcja ta 

zwykle wymaga znacznego zwiększenia nakładów energetycznych. 

 

Pozostała woda z dużym stężeniem substancji rozpuszczalnych musi być usuwana przy odpowiednim 

ujściu. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.6.4.4 Wiązanie amoniaku 

 

W przypadku zastosowania systemu usuwania NOx SNCR, ścieki z mokrych płuczek zawierają związki 

amoniaku. Rzeczywista zawartość amoniaku zależy od warunków działania jednostki usuwania NOx 

SNCR. W zależności od faktycznej zawartości amoniaku, jego usuwanie ze ścieków może być jedną z 

opcji. 

 

Jednostki usuwania amoniaku składają się przede wszystkim z podgrzewanych kolumn destylacyjnych. 

Pary są kondensowane w wyniku czego powstaje roztwór amoniaku. Choć stężenie amoniaku zwykle jest 

niższe niż pierwotne stężenie w produktach przemysłowych, roztwór taki może być ponownie 

wykorzystany w procesie SNCR. 

 

Usuwanie amoniaku wymaga zwiększenia pH do poziomu 11 – 12,5 oraz wykorzystania pary. 

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia notowane jest w przypadku stosowania wapna do neutralizacji. 

 

2.6.4.5 Oddzielna obróbka ścieków z pierwszego i ostatniego etapu systemu płuczki 

 

Pierwszy etap(y) systemów mokrej płuczki są zwykle przeprowadzane przy bardzo niskim poziomie pH. W 

tych warunkach działania ze strumieni spalin usuwany jest zwłaszcza HCl. Usuwanie SO2 odbywa się na 

końcowym etapie, przy neutralnym pH. 

 

Jeśli te dwa strumienie ścieków poddawane są obróbce osobno, proces obróbki ścieków może zostać 

zoptymalizowany dla każdego ze strumieni, a także możliwe jest odzyskanie nadającego się do recyklingu 

gipsu z płuczki ścieków SO2. 

 

Ścieki z pierwszego etapu płuczki są neutralizowane przy użyciu wapna, po którym następuje usuwanie 

zawartości metali ciężkich poprzez normalną flokulację oraz wytrącania. Poddawane obróbce ścieki 

zawierają przede wszystkim CaCl2 są zmieszane ze ściekami z końcowego etapu, zawierającymi przede 

wszystkim Na2SO3/4. To skutkuje formowaniem się gipsu i płynnych ścieków, zawierających przede 

wszystkim NaCl. 

 

 W zależności od warunków lokalnych, ścieki zawierające sole są albo zrzucana, albo odparowywane. 

Odparowanie powoduje produkcję NaCl, soli kuchennej. 

 

Ponieważ sól jest oddzielona od innych pozostałości oczyszczania spalin zawartych w ściekach, powoduje 

to bardzo znaczącą redukcję całkowitej ilości pozostałości – wytrącone osady związków metali ciężkich są 

jedynymi pozostałymi odpadkami. 
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2.6.4.6 Beztlenowa obróbka biologiczna (konwersja siarczanów do siarki elementarnej)  

 

Jednym z problemów związanych ze zrzucaniem poddanych obróbce ścieków mogą być pozostałości 

siarczanów. Siarczany mogą wpływać na konkretne systemy kanalizacyjne. Dla rozwiązania tego problemu 

wprowadzono beztlenową obróbkę biologiczną ścieków pochodzących ze spalania odpadów. 

 

Siarczany w ściekach mogą zostać zredukowane do siarczynów w reaktorze dzięki aktywności bakterii 

beztlenowych. Ścieki z tego reaktora, które mają wyższą zawartość siarczynów, poddawane są obróbce w 

kolejnym reaktorze, w którym siarczyny są poddawane biologicznemu utlenianiu w atmosferze tlenowej do 

siarki elementarnej. Należy podjąć działania w celu zapewnienia, że odpowiednia ilość tlenu dostępna 

podczas etapu tlenowego, gdyż w innym przypadku zamiast elementarnej siarki powstaną tiosiarczany, co 

ograniczy usuwanie ścieków. 

 

Następnie siarka jest usuwana ze ścieków w laminowanym separatorze. Zebrane osady są odwadniane w 

odstojnikach, co powoduje powstawanie placków siarkowych, które nadają się do wykorzystania. Pozostałe 

ścieki mogą zostać wykorzystane w płuczkach i/lub usunięte. 

 

Odnotowano, że technologia może być trudna do zastosowania w przypadku odpadów niebezpiecznych 

[64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

2.6.4.7 Systemy odparowania dla obróbki ścieków 

 

Jeśli zrzut rozpuszczalnych soli (chlorków) nie jest dopuszczalny, obróbka ścieków wymaga ich 

odparowania. W tym celu możliwe jest zastosowanie dwóch podstawowych opcji: 

 

 odparowanie w ramach procesu, 

 oddzielne odparowanie. 

 

2.6.4.7.1 Odparowanie w ramach procesu 

 

W takim układzie, ścieki są poddawane recyklingowi w procesie za pośrednictwem suszarki rozpyłowej. 

Poniżej, na rysunku 2.53 przedstawiono obraz konfiguracji takiego procesu:  

 

 
Rysunek 2.53: Odparowanie ścieków w ramach procesu z mokrej płuczki 

[2, infomil, 2002] 
 
Suszarka rozpyłowa może być porównywana z absorberem rozpyłowym, wykorzystywanym w półmokrych 

systemach FGT. Różnica polega na tym, że w przypadku półmokrej obróbki, wtryskiwane jest wapno oraz, 
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w przypadku odparowywania w ramach procesu, wykorzystywane są ścieki z płuczki do zastrzykiwania po 

etapie neutralizacji. Etap ten może być połączony wraz z flokulacją i osadzaniem się zanieczyszczeń, co 

skutkuje oddzieleniem pozostałości (placek filtracyjny). W niektórych przypadkach do absorbera 

rozpyłowego wstrzykiwane jest wapno dla wstępnej neutralizacji gazu. 

 

Zneutralizowane ścieki zawierające sole rozpuszczalne wstrzykiwane są do strumienia spalin. Woda 

zostaje odparowana a pozostałe sole i inne zanieczyszczenia są usuwane na etapie usuwania pyłu (np. ESP 

lub filtr workowy). Takie oczyszczanie spalin składa się z mieszaniny lotnych popiołów, soli i metali 

ciężkich. 

 

W związku z zastosowaniem systemu mokrej płuczki, zużycie substancji chemicznych jest zbliżone do 

stechiometrycznego, a w konsekwencji produkcja pozostałości jest niższa niż w półsuchych systemach 

FGT. 

 

2.6.4.7.2 Oddzielne odparowanie 

Oddzielne odparowanie opiera się na odparowaniu w systemie odparowania podgrzewanej pary. Poniżej, 

na rysunku 2.54 przedstawiono przykładowy schemat takiego procesu. 

 

 
Rysunek 2.54: Oddzielne odparowanie ścieków z płuczki dla płuczki mokrej 

[2, infomil, 2002] 
 

Ścieki zawierające sole rozpuszczalne wprowadzane są do zbiornika, zawierającego mieszankę ścieków i 

już częściowo odparowanego płynu. Następnie woda częściowo zostaje odparowana w reaktorze przy 

niskim ciśnieniu. Niezbędne ciepło dostarczane jest dzięki (niskociśnieniowej) parze i przekazywane do 

płynu w wymienniku ciepła. Nadmiar płynu wpływa z powrotem do zbiornika. 

Opary są schładzane, w wyniku czego powstaje czysty kondensat, który następnie jest usuwany. 

 

Ze względu na wzrastanie zawartości soli w wpłynie, rozpoczyna się proces krystalizacji soli. Następnie 

kryształki soli są oddzielane w odstojniku i gromadzone w zbiornikach. 

 

Rysunek 2.54 pokazuje dwuetapowy proces, w którym zainstalowane są dwa odparniki. Ciepło dostarczane 

do drugiego odparnika pochodzi z pierwszego z odparników, co zatem prowadzi do ograniczenia 

specyficznego zużycia energii. Dodatkowo, jeśli energia nie jest wykorzystywana w innym celu (np. sieci 

grzewcza) efektywne zużycie energii może być zredukowane dzięki zastosowaniu pary pod niskim 

ciśnieniem.  
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Technika ta wymaga energii i może pojawić się ryzyko operacyjne związane z zanieczyszczeniem 

krystalizacji. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

2.6.4.8 Przykładowy proces produkcji kwasu solnego z następującym później oczyszczaniem 

 

[1, UBA, 2001] 

Podczas spalania odpadów zawierających chlor, formowany jest chlorowodór. Chlorowodór jest 

absorbowany w wodzie tworząc kwas solny. Kwas produkowany w taki sposób ma postać bezbrawnej 

cieczy i jest pozbawiony zanieczyszczeń po obróbce. Ma stężenie około 19% masy HCl i może być 

wykorzystywany jako surowiec w różnych komercyjnych instalacjach, np. w celu kontrolowania pH w 

zakładach produkcji chloru. 

 

Podczas produkcji kwasu solnego, spaliny opuszczające kocioł parowy są najpierw przekazywane do 

dogaszarki i schładzane. Powłoka jednostki dogaszającej zawiera dysze, poprzez które kwas solny z dolnej 

kolumny omywającej wstrzykiwany jest do spalin. Część chlorowodoru zostaje następnie odparowana, co 

powoduje schłodzenie gazów spalinowych. 

 

Kwas solny z dogaszarki jest przekazywany do kolumny myjącej wraz ze schłodzonymi spalinami. W 

kolumnie myjącej chlorowodór oraz inne kwaśne gazy zawarte w spalinach podlegają absorpcji. Kwas 

solny jest następnie transportowany do tymczasowego zbiornika. Spaliny, pozbawione teraz chlorowodoru, 

opuszczają kolumnę myjącą przez odmgławiacz zainstalowany na przedzie kolumny i wchodzą do 

jonizacyjnej mokrej płuczki. 

 

Kwas solny powstały w kolumnie wymywającej kwasy w systemie płukania spalin jest pozbawiany soli i 

cząstek stałych w systemie odparników. Ten etap oczyszczania prowadzi do umożliwienia wykorzystania 

kwasu solnego w różnych zakładach produkcyjnych. 

 

Z tymczasowego zbiornika kwas solny zostaje przepompowany do odparnika, w którym nieobrobiony 

kwas jest próżniowo przekształcany w mieszaninę azeotropową. Nadmiar wody oraz niewielkie ilości 

chlorowodoru przechodzą przez fazę gazową i zostają skondensowane wraz z wodą w kolumnie 

adsorpcyjnej. 

 

Z jednostki próżniowej, poddawany obróbce płyn jest pompowany do instalacji ściekowej wraz z 

nadmiarem wody. Nieobrobiony kwas przekształcony w azeotrop zostanie odparowany, a następnie 

ponownie skondensowany. Reszta kwasu zawierającego cząstki stałe i metale ciężkie jest podbierana z 

odparnika i wpompowana do mieszalnika w celu neutralizacji. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

2.6.5 Oczyszczanie ścieków w spalarniach odpadów niebezpiecznych 

 

55% europejskich instalacji spalania odpadów niebezpiecznych nie zrzuca ścieków. Wykorzystują one albo 

systemy, które nie generują ścieków (np. suche lub półsuche FGT) lub odparowują wodę poprzez komin 

dzięki zastosowaniu suszarek rozpyłowych lub w oddzielnej instalacji odparnikowej, niekiedy po usunięciu 

ze ścieków rtęci [74, Uwagi TWG, 2004]. 

 

Pozostałe 45% instalacji spalania odpadów niebezpiecznych posiada instalacje oczyszczania ścieków. 

Aktualna sytuacja została opisana poniżej, na rysunki 2.55 i może zostać podsumowana w następujący 

sposób: 

 

 można dokonać ogólnego rozróżnienia pomiędzy spalarniami wyposażonymi w kocioł oraz pozostałymi 

instalacjami HWI wyposażonymi w system szybkiego dogaszania, gdzie, z powodów technicznych, w 

przypadku tych drugich przepływ odprowadzanych ścieków jest większy. (Uwaga: niektóre instalacje HWI 

są wyposażone zarówno w system szybkiego dogaszania, jak i w kocioł) [74, Uwagi TWG, 2004]. 
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Instalacje wyposażone w kocioł odprowadzają między <1 a 5l/kg spalanych odpadów. Instalacje 

posiadające jedynie system dogaszania-schładzania odprowadzają od 10 do 20l/kg, choć możliwe jest 

zredukowanie w nich przepływu wody do poziomu 5l/kg dzięki zastosowaniu recyrkulacji ścieków do 

instalacji oczyszczania ścieków lub ich recykling w jednostce dogaszającej; 

 zwykle ścieki z sekcji kwaśnej mokrego oczyszczania gazu (zawierające NaCl, CaCl2, Hg, CaF2 oraz 

SO3) są mieszane ze ściekami z sekcji zasadowej (zawierającymi Na2SO4) w celu wytrącenia części gipsu 

(a także w celu zmniejszenia zawartości siarki w ściekach do poziomu poniżej 2g/l, czyli stężenia 

rozpuszczania gipsu) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. Istnieje jednak jedna instalacja, w której 

ścieki z płuczek kwaśnych i zasadowych są poddawane oddzielnej obróbce. 

 

 
Rysunek 2.55: Przegląd zastosowanych systemów oczyszczania ścieków w handlowych spalarniach 

odpadów niebezpiecznych 

[EURITS, 2002 #41] 
 

To, czy instalacja posiada urządzenie oczyszczania ścieków na miejscu, czy przekazuje ścieki do 

zewnętrznych oczyszczalni, zależy od jej lokalizacji. 

 

Poniżej, na rysunku 2.56 pokazano typowy układ instalacji oczyszczania ścieków przeznaczonej do 

obróbki ścieków z sekcji oczyszczania mokrych spalin pochodzących ze spalania odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Do podstawowych elementów tych instalacji należą: 

 

 neutralizacja (np. dodawanie wapna, NaOH/HCl); 

 dodawanie odczynników właściwych dla wytrącania metali w postaci wodorotlenków lub siarczków 

metalicznych (np. substancje flokulacyjne, tri-mecapo-tri-azyna, siarczyny, polielektrolity); 

 usuwanie osadów: albo przy pomocy sedymentacji grawitacyjnej i dekantacji, albo zastosowania 

technik mechanicznych takich jak prasy filtracyjne, wirówki. 

 

W niektórych zakładach oczyszczania ścieków, ścieki te są polerowane dzięki przepuszczaniu ich przez 

filtr piaskowy, za którym znajduje się filtr z aktywnym węglem. 
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Rysunek 2.56: Przykład instalacji oczyszczania ścieków w komercyjnym sektorze HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 

2.7 Obróbka stałych pozostałości i techniki kontroli 

2.7.1 Typy stałych pozostałości  

 

Spalanie odpadów prowadzi do powstania różnych typów stałych pozostałości, spośród których niektóre są 

w poszczególnych krajach wykorzystywane w różnym stopniu. Można rozróżnić pozostałości powstające 

bezpośrednio w wyniku procesu spalania oraz te, które powstają w wyniku działania systemu FGT. 

Pozostałości FGT mogą stanowić drobne popioły lotne i/lub produkty reakcji i nie wchodzące w reakcje 

dodatki z systemu FGT (lub połączonego systemu oczyszczania ścieków). Ta druga kategoria pozostałości 

często nazywana jest Flue-gas Treatment (Oczyszczanie gazów spalinowych, FGT) lub Air Pollution 

Control (Kontrola zanieczyszczeń powietrza, APC). Stałe pozostałości z procesów (mokrych) płuczek 

oczyszczających ścieki często są wyciskane w celu uformowania cząstek stałych zwanych plackami 

filtrowymi lub mieszane z popiołem lotnym w celu ograniczenia rozmiaru lub, w celu lepszego 

odwodnienia, z gipsem pochodzącym z instalacji. [74, Uwagi TWG, 2004] Ponadto, gips i sól mogą być 

odzyskiwane z systemów mokrego oczyszczania gazów spalinowych, o ile wykorzystane zostaną 

odpowiednie procesy (por. poniżej oraz sekcja 2.6). [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Do pozostałości powstających na etapie spalania w spalarni należą: 
 

Spalanie odpadów komunalnych: 

 

 popioły paleniskowe powstające z rusztowego spalania odpadów komunalnych. Ze względu na ich dużą 

ilość, typ pozostałości jest niezwykle istotny;,możliwe sposoby ich zastosowania zostały omówione w 

sekcji 3.4.2; 

 popiół z kotła jest zbierany z kotła zakładów spalania odpadów komunalnych i często poddawany 

obróbce wraz z popiołem lotnym -74, Uwagi TWG, 2004]; 

 popiół lotny, jest zbierany na etapie usuwania pyłu podczas spalania odpadów komunalnych i został 

omówiony dalej wraz z pozostałościami FGT. Ten typ pozostałości zwykle jest usuwany, często po 

wstępnej obróbce, ale był wykorzystywany jako materiał wypełniający do asfaltu w cywilnych 

konstrukcjach budowlanych, w państwach, w których działania takie są dopuszczalne. [74, Uwagi TWG, 

2004] Obróbka i usuwanie zostało obszerniej omówione poniżej. 

 

Odpady niebezpieczne i specyficzne odpady medyczne: 

 

 żużel, powstający ze spalania odpadów niebezpiecznych w piecach obrotowych. Zasadniczo, ten typ 

pozostałości jest usuwany na składowiska bez dodatkowej obróbki lub mogą być poddawane recyklingowi, 

jeśli jest to lokalnie dopuszczane; 

 inne popioły są podobne do tych powstających w MSWI, jako że mogą zawierać wyższe stężenia 

zanieczyszczeń, ale zasadniczo praktyką jest ich usuwanie. 
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Osady ściekowe: 

 

 popiół lotny, powstający ze spalania osadów ściekowych na złożach fluidalnych. Ten typ odpadów 

może być wykorzystywany jako materiał wypełniający w konstrukcjach cywilnych, w państwach, w 

których praktyka taka jest dopuszczalna. Jest on także stosowany w Niemczech jako materiał wypełniający 

kopalnie, w obu przypadkach bez dalszej obróbki. Popiół lotny, który nie jest wykorzystywany jest 

składowany w terenie; 

 popiół ze złoża, powstający ze spalania osadów ściekowych na złożach fluidalnych. Jest to relatywnie 

wąska kategoria i jest on często dodawany do popiołu lotnego lub składowany bez dalszej obróbki.  

 

RDF: 

 

 popiół ze złoża, powstający ze spalania RDF na złożach fluidalnych. W zależności od szczegółowych 

charakterystyk materiału, ilość popiołu ze złoża może być znacząco większa, niż w przypadku spalania 

osadów ściekowych. Doświadczenie w ponownym wykorzystaniu tego popiołu jest niewielkie; 

 popiół, powstający w wyniku spalania na niewielką i średnią skalę odpadów drewna. Dotyczy to 

relatywnie niewielkich ilości i nie jest dalej omawiane. 

 

Niektóre instalacje działają w szczególnie wysokiej temperaturze (np. > 1400°C) i mają na celu przede 

wszystkim stopienie popiołu i uformowanie żużlu. Żużel taki może poprawiać możliwości wykorzystania 

ze względu na niższą przepuszczalność, etc. Żużlujące piece obrotowe o wysokiej temperaturze oraz 

połączenie z procesem gazyfikacji spalania stanowią przykłady tego typu systemów. Ten ostatni typ 

wykorzystywany jest w Japonii, gdzie stosowane są bardzo wysokie normy przepuszczalności do 

pozostałości MSWI, zwłaszcza w celu zwiększenia poziomu ponownego użycia pozostałości i obniżenia 

konieczności składowania. 

 

Zarówno w Europie jak i poza jej granicami występują różnice w polityce i procedurach dotyczących 

ponownego wykorzystywania pozostałości ze spalania. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Drugą kategorią pozostałości są pozostałości FGT: 
Pozostałości FGT zawierają stężone ilości zanieczyszczeń (np. niebezpiecznych substancji oraz soli), a tym 

samym zwykle nie są uważane za odpowiednie do celów recyklingu. Głównym celem jest zatem 

znalezienie bezpiecznego dla środowiska sposobu ich ostatecznej utylizacji. Można wyróżnić następujące 

typy obróbki pozostałości gazów spalinowych: 

 pozostałości z suchej i półmokrej obróbki gazów spalinowych. Pozostałości te stanowią mieszaninę 

wapnia i/lub soli sodowych, przede wszystkim chlorków i siarczynów/siarczanów. Występują także pewne 

ilości fluorków oraz niewchodzących w reakcję odczynników chemicznych (np. wapno lub węglan sodu). 

Mieszanina ta zawiera także pewną ilość popiołów lotnych, które nie zostały usunięte na żadnym z 

poprzednich etapów usuwania pyłu. Może on zatem być zanieczyszczony metalami ciężkimi oraz PCDD/F. 

Normalną metodą usuwania tego popiołu jest jego składowanie jako odpadów niebezpiecznych, (np. big-

bagi). Przeciekanie pozostałości jest istotnym aspektem późniejszego składowania, zatem w Europie 

obecnie stosuje się obróbkę zmierzającą do obniżenia przeciekania (np. w Austrii, Holandii, Portugalii, 

Francji). Pozostałości FGT powstające z obróbki suchego wodorowęglanu sodu mogą zostać oczyszczone 

w procesach przemysłowych, np. w postaci surowców w przemyśle chemicznym; to może wymagać 

segregacji popiołów lotnych oraz pozostałości soli (np. dwuetapowej filtracji spalin) w celu zmniejszenia 

wewnętrznej zawartości. Transport do końcowego odbiorcy może być czynnikiem krytycznym z punktu 

widzenia finansowego. [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 poprawa właściwości składowania poprzez krzepnięcie na zimno; 

 placki filtrowe z fizycznej/chemicznej obróbki ścieków z mokrej obróbki spalin. Materiał ten 

charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością metali ciężkich, ale może zawierać także sole o ograniczonej 

rozpuszczalności, takie jak gips. Normalnym sposobem usuwania jest składowanie (jako odpad 

niebezpieczny). Pozostałości te mogą być skoncentrowane w PCCD/F, a tym samym czasem poddawane 

wstępnej obróbce przed składowaniem; 

 gips. Gips może także być odzyskiwany z lub bez oczyszczania, w zależności od parametrów procesu i 

wymagań jakościowych. Odzyskiwanie gipsu jest możliwe, gdy wapień lub wapno jest wykorzystywane w 

dwuetapowej mokrej płuczce z efektywnym separatorem kropelkowym. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Odzyskany gips może być recyrkulowany w niektórych okolicznościach. 
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 sole powstające z odparowania ścieków w ramach procesu. Pozostałości te są porównywalne do 

pozostałości z (pół-) suchej obróbki spalin; 

 sole powstające z oddzielnego odparowania ścieków. Wykorzystanie soli lub usuwanie zależy od ich 

składu pozostałości. Są one zwykle czystsze niż w przypadku odparowania w ramach procesu; 

 pozostałości z polerowania gazów spalinowych. Możliwości są zależne od zastosowanych absorbentów 

(węgiel aktywny, koks, wapno, wodorowęglan sodu, zeolit). Pozostałości (aktywnego) węgla z reaktorów 

ze stałymi złożami nie są czasem dopuszczane do spalania w zakładach spalania odpadów, o ile nie są 

spełnione określone warunki procesowe. Pozostałości systemów z załadowanym złożem także mogą 

podlegać spaleniu, o ile zastosowanym absorbentem jest wyłącznie aktywowany węgiel lub koks. Jeśli 

stosowana jest mieszanka innych odczynników oraz węgla aktywnego, pozostałości zwykle są 

przekazywane do zewnętrznej obróbki lub utylizacji, ze względu na zwiększone ryzyko korozji. W 

przypadku zastosowania zeolitu, przede wszystkim zachodzi możliwość odzyskania rtęci, ale technika ta 

nie jest jeszcze dostępna w praktyce. [2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003]; 

 wykorzystanie jako materiał filtracyjny w kopalniach soli – w niektórych państwach członkowskich 

różne typy pozostałości FGT wykorzystywane są jako wypełniacz w kopalniach. 

 

2.7.2 Obróbka i recykling stałych pozostałości 

 

Wysoka zawartość minerałów pozostałości popiołów ze spalania może sprawiać, że będą one odpowiednie 

do użycia jako materiał drogowy lub konstrukcyjny. Wykorzystanie jest możliwe w przypadku, gdy 

materiał spełnia szereg środowiskowych i technicznych kryteriów. Wymaga to optymalizacji jakości 

popiołu dzięki wykorzystaniu pierwotnych lub wtórnych środków. Zasadnicze aspekty brane pod uwagę, 

to: 

 wypalanie; 

 reaktywność minerałów; 

 wymywanie metali; 

 zawartość soli; 

 wielkość cząsteczek oraz rozkład wielkości cząsteczek. 

 

Pozostałości z wielu nowoczesnych zakładów spalania odpadów spełniają środowiskowe i techniczne 

wymagania dla tych parametrów jakościowych. Bariery polityczne i regulacyjne stanowią czasem główną 

przeszkodę dla stosowania (w szczególności) popiołów paleniskowych z odpowiednio 

zaprojektowanych/funkcjonujących instalacji. 

 

Metody obróbki pozostałości zwykle zmierzają do optymalizacji jednego lub więcej z tych parametrów w 

celu odwzorowania pierwotnej jakości materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na dużą ich produkcję, 

mniej niebezpieczny charakter i niższy poziom wypłukiwania, obróbka w celu recyklingu jest stosowana 

przede wszystkim do popiołów paleniskowych MSW. Wykorzystanie popiołów paleniskowych jest 

szczególnie promowane w Holandii (wykorzystanie na poziomie >90%), Danii (90%), Niemczech (80%), 

Francji (>70%), Belgii oraz UK (21%). 

[Vehlow, 2002 #38], [Vrancen, 2001 #39], [56, UKENVAgency, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003], [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Obróbka popiołów z filtrów i kotłów przeprowadzana jest zaledwie w kilku instalacjach na terenie Europy. 

W Holandii popiół lotny z zakładów MSWI oraz SSI stosowany jest jako wypełniacz do drogowych 

materiałów konstrukcyjnych (asfalt) bez jakiejkolwiek wcześniejszej obróbki odbywającej się na terenie 

zakładu. Około 1/3 łącznej ilości popiołu lotnego z zakładów MSWI oraz 80% popiołu lotnego z zakładów 

SSI (łącznie około 80 000 ton rocznie) jest wykorzystywane w ten sposób. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Pierwotne środki kontrolowania końcowych pozostałości obejmują optymalizację kontroli procesu spalania 

mającą na celu [Vehlow, 2002 #38]: 

 zapewnienie doskonałego wypalenia związków węgla; 

 usprawnienie ulatniania się metali ciężkich takich jak Hg oraz Cd ze złoża fluidalnego, oraz 
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  zespolenie elementów litofilnych w popiele paleniskowym, a tym samym ograniczenie ich 

wypłukiwania. 

 

Wtórne systemy obróbki obejmują jedno lub więcej spośród poniższych działań: 

 redukcja wielkości umożliwiająca segregację metali i poprawę jakości technicznej; 

 oddzielenie metali żelaznych i nieżelaznych, które mogą zostać poddane recyklingowi w przemyśle 

metalurgicznym; 

 mycie mające na celu usuwanie soli rozpuszczalnych; 

 postarzanie, w celu ustabilizowania złożonej struktury i zredukowanie reaktywności; 

 poddanie obróbce spoiwem hydraulicznym lub węglowodorowym, w celu ponownego użycia jako 

podkład drogowy; 

 obróbka termiczna w celu utworzenia i zespolenia zawartych metali w szklistą matrycę. 

 

Zarówno pierwotne, jak i wtórne środki zostaną omówione szczegółowo w sekcji 4.6. 

 

 

 

 

2.7.3 Obróbka stosowana do pozostałości z obróbki gazów spalinowych  

 

Informacje zawarte w niniejszej sekcji pochodzą z [48, ISWA, 2003]. Więcej szczegółów na temat technik 

dotyczących poszczególnych opisanych poniżej kategorii obróbki można znaleźć w sekcji 4.6. 

 

2.7.3.1 Scalanie i chemiczna stabilizacja pozostałości FGT  

 

Podstawowym celem scalania jest wytworzenie materiałów posiadających fizyczne i mechaniczne 

właściwości sprzyjające redukcji zanieczyszczeń uwalnianych z matrycy pozostałości. Dodatek cementu, 

na przykład, zasadniczo obniża przepuszczalność i porowatość pozostałości oraz, z drugiej strony, 

zwiększa wytrzymałość, siłę i objętość. Dodatkowo, zwykle zwiększa także zasadowość mieszanki, a tym 

samym poprawia właściwości wymywania produktu, choć rozpuszczalność metali pochodzenia 

atmosferycznego, takich jak ołów i cynk może zostać w efekcie zwiększona.  

 

Scalony produkt zwykle dzielony jest na bloki (np. 1 m
3
) lub bezpośrednio przekazywany na składowisko. 

Główną uwagę zwraca się tu na redukcję oddziaływania pomiędzy wodą a pozostałościami. Zgodnie ze 

szwajcarskimi badaniami, ma to wpływ wyłącznie na właściwości wymywania składowanych produktów w 

ciągu pierwszych kilku lat magazynowania. 

 

Metody scalania powszechnie wykorzystują kilka, zwykle nieorganicznych, czynników wiążących: cement, 

wapno oraz inne pucolanowe materiały takie jak węglowy popiół lotny, piecowe popioły paleniskowe lub 

pył cementowy z pieca, choć wykorzystywane mogą być także niektóre spoiwa organiczne takie jak 

bitumen/asfalt lub parafina i polietylen. Kombinacja spoiw i różnych typów zastrzeżonych lub 

niezastrzeżonych dodatków również są stosowane. Najpowszechniej stosowaną techniką scalającą jest bez 

wątpienia stabilizacja cementem. 

 

Głównym celem chemicznej stabilizacji jest wiązanie metali ciężkich w bardziej nierozpuszczalnych 

formach, niż te w jakich są obecne w pierwotnych niepoddanych obróbce pozostałościach. Ta metoda 

stabilizacji wykorzystuje zarówno osadzanie metali w formie nowych minerałów, jak i wiązanie metali w 

minerałach dzięki sorpcji. Proces ten obejmuje rozpuszczanie metali ciężkich w pozostałościach, a 

następnie wytrącanie w, lub sorpcję do, nowych minerałów. 

 

Niektóre spośród metod stabilizacji obejmują wstępne mycie, podczas którego większość rozpuszczalnych 

soli, a także do pewnego stopnia metale są usuwane przed etapem wiązania chemicznego pozostałych 

metali. Metoda ta może zostać uzupełniona odwadnianiem ustabilizowanego produktu i usunięcie 

związków organicznych. 
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[74, Uwagi TWG, 2004] 

2.7.3.2 Termiczna obróbka pozostałości FGT  

Obróbka termiczna pozostałości spalania (niekiedy FGT oraz popioły paleniskowe są mieszane w celu 

wspólnej obróbki) obywa się na dużą skalę w zaledwie kilku krajach, przede wszystkim w celu 

zredukowania objętości pozostałości, ale także zmniejszenia zawartości metali ciężkich i substancji 

organicznych i poprawienia właściwości wymywania przed składowaniem. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Obróbkę termiczną można podzielić na trzy kategorie: zeszklenie, stapianie i spiekanie. Różnice pomiędzy 

tymi procesami zasadniczo wiążą się z charakterystykami i właściwościami produktu końcowego: 

 

 Zeszklenie jest procesem, podczas którego pozostałości są poddawane działaniu wysokiej temperatury 

(obecnie od 1300°C do 1500°C) a następnie gwałtownie hartowanie (powietrzem lub wodą) w celu 

uzyskania amorficznej szklistej macicy. Po schłodzeniu, stop formuję jednolitą fazę produktową zwaną 

witrifikatem. Czasem do pozostałości dodawane są dodatki, które wspomagają formowanie macicy 

szklanej. [64, Uwagi TWG, 2003]; 

 Stapianie jest procesem podobnym zeszklenia, ale etap hartowania jest kontrolowany, co umożliwia 

maksymalną krystalizację stopu. To skutkuje powstaniem produktu wielofazowego. Temperatury i 

możliwe oddzielanie specyficznych faz metali są zbliżone do tych w wykorzystywanych procesie 

zeszklenia. Możliwe jest także dodawanie specyficznych dodatków wspomagających krystalizację macicy. 

[64, Uwagi TWG, 2003]; 

 Spiekanie obejmuje podgrzewanie pozostałości do poziomu, przy którym rozpoczyna się wiązanie 

cząstek a faza chemiczna w pozostałościach zostaje przeformowana. To pozwala uzyskać produkt o 

większej gęstości, z mniejszą porowatością i większą wytrzymałością, niż produkt pierwotny. Typowe 

temperatury oscylują wokół 900°C. Podczas spalania MSW niektóre poziomy spiekania odbywają się 

zwykle w piecu. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, gdy piece rusztowe stanowią część procesu. 

 

Niezależnie od faktycznie stosowanego procesu, termiczna obróbka pozostałości w większości przypadków 

skutkuje powstaniem bardziej homogenicznego, gęstszego produktu o wyższych właściwościach 

wypłukiwania. Zeszklenie także zwiększa korzyści płynące z fizycznego ograniczania zanieczyszczeń 

zawartych w szklanej macierzy. 

 

Zapotrzebowanie na energię samodzielnie przeprowadzanej obróbki tego typu jest zasadniczo bardzo 

wysokie. Głównym problemem jest przekazywanie ciepła do reaktora stapiającego. [74, Uwagi TWG, 

2004] W niektórych przypadkach stopienie pozostałości jest osiągane wewnątrz instalacji (tzn. nie wymaga 

osobnego procesu stapiania) przy wykorzystaniu wyższej temperatury na etapie spalania (por. 2.3.4.4.3). W 

takich przypadkach zapotrzebowanie na energię jest częściowo zaspokajane dzięki zastosowaniu energii 

cieplnej z gazów spalinowych, a tym samym zużycie dodatkowego paliwa pochodzenia zewnętrznego 

może być ograniczone. 

 

Spaliny emitowane podczas obróbki termicznej stałych pozostałości mogą zawierać wysoki poziom 

zanieczyszczeń takich jak NOx, OWO, SOx, pył oraz metale ciężkie, etc. Zatem niezbędna jest właściwa 

obróbka gazów spalinowych. Czasem wytworzone spaliny są dostarczane do FGT spalarni, o ile znajduje 

się w pobliżu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wysokie stężenie soli w pozostałościach FGT mogą powodować problemy z korozją podczas obróbki 

spalin z tego typu procesów. Spiekanie nie jest wykorzystywane jako specyficzna opcja obróbki dla 

pozostałości FGT, choć niektóre powiązane techniki obróbki obejmują ten proces. 

 

2.7.3.3 Ekstrakcja i separacja pozostałości FGT  

 

Opcje obróbki za pomocą procesów separacji i ekstrakcji mogą, zasadniczo, obejmować wszystkie typy 

procesów wyodrębniających określone składniki z pozostałości. Jednakże największy nacisk został 

położony na procesy obejmujące wyodrębnianie metali ciężkich i soli wraz z kwasem. 

 

Niektóre spośród technik zostały zaproponowane zarówno w Europie, jak i w Japonii. Większość z tych 

technik wykorzystuje roztwory kwasowe pochodzące z pierwszej płuczki w mokrych systemach FGT. 
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2.7.3.4 Chemiczna stabilizacja pozostałości FGT  

 

Głównym celem chemicznej stabilizacji jest związanie metali ciężkich w mniej rozpuszczalnych 

związkach, niż są one obecne w pierwotnie nie poddanych obróbce pozostałościach. Te metody stabilizacji 

wykorzystują zarówno wytrącanie metali do nowych minerałów, jak i wiązanie metali w minerałach dzięki 

sorpcji. Proces ten obejmuje rozpuszczanie metali ciężkich w pozostałościach i następnie wytrącanie, lub 

sorpcję, w nowych minerałach. 

 

Niektóre spośród metod stabilizacji obejmują także etap wstępnego mycia, podczas którego większość 

rozpuszczalnych soli, a także, do pewnego stopnia, metale są usuwane przed chemicznym wiązaniem 

pozostałych metali. Metody te uzupełnione są etapem odwadniania ustabilizowanego produktu. 

 

2.7.3.5 Inne metody lub praktyki przeznaczone do pozostałości FGT  

 

Powszechnie stosowaną metodą zarządzania w spalarniach wyposażonych w system mokrego oczyszczania 

ma na celu połączenie popiołu lotnego z osadami wytworzonymi podczas obróbki roztworów płuczki. 

Produkt, który powstaje nazywany jest Bamberg cake. Siarczki z osadów wykorzystywane w urządzeniach 

przeznaczonych do obróbki ścieków w celu wytrącenia metali ciężkich mogą wspomóc zmniejszenie 

wypłukiwania metali ciężkich z Bamberg cake‟ów na składowiskach. Metoda ta jest wykorzystywana do 

poprawienia właściwości pozostałości przed składowaniem od ponad dekady. 

 

Możliwe jest także poddanie popiołu lotnego działaniu kwaśnych wód z płuczek. Odnotowano, że może to 

pomóc w uzyskaniu bardzo znaczącego poziomu ekstrakcji metali ciężkich oraz związków organicznych. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.8 Monitoring i techniki kontroli 

2.8.1 Systemy kontroli spalania 

[2, infomil, 2002] 
Jedno z głównych wyzwań związanych ze spalaniem odpadów wynika często z dużych zmian składu 

odpadów, w tym także różnic niektórych właściwości posiadających znaczący wpływ na proces spalania. 

Ze względu na takie duże zróżnicowanie, proces spalania został opracowany w taki sposób, by radzić sobie 

z tymi wahaniami warunków procesu. Jednakże, w przypadku wystąpienia niekorzystnych okoliczności, 

niezbędna może okazać się interwencja w proces. 

 

Zastosowanie złożonych systemów kontroli jest zatem istotnym wkładem w proces. Systemy te powodują 

zmniejszenie zróżnicowania w czasie procesu spalania (poprawa stabilności) i przestrzeni (zwiększenie 

jednolitości). Poprawa kontroli nad procesem ma wiele zalet, takich jak (uwaga: główne czynniki poprawy 

podane zostały w nawiasach):  

 lepsza jakość popiołów paleniskowych (ze względu na odpowiednie rozprowadzenie powietrza 

pierwotnego oraz lepsze pozycjonowanie procesu spalania na ruszcie); 

 mniejsza produkcja popiołu lotnego  (w związku z mniejszym zróżnicowaniem ilości pierwotnego 

powietrza spalającego); 

 lepsza jakość popiołu lotnego (mniej nieopalonego materiału ze względu na większą stabilność procesu 

w piecu); 

 ograniczenie formowania CO oraz CxHy (w związku z większą stabilnością warunków procesu 

zachodzącego w piecu, tzn. brak „zimnych” punktów); 

 obniżenie formowania NOx (w związku z większą stabilnością warunków procesu w piecu, np. brak 

„gorących” punktów); 

 lepsze wykorzystanie potencjału (w związku z ograniczeniem utraty wydajności cieplnej związanej ze 

zróżnicowaniem); 

 lepsza wydajność energetyczna (w związku z obniżeniem średniej ilości powietrza spalającego); 

 poprawa działania kotła (ponieważ temperatura jest bardziej stabilna, piki temperaturowe są mniejsze, a 

tym samym ryzyko korozji i zatykania formacjami z popiołu lotnego także jest niższe); 
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 lepsze działanie systemu obróbki spalin (ponieważ ilość i skład spalin są bardziej stabilne); 

  wskazane korzyści powodują także zmniejszenie zapotrzebowania na konserwację i zwiększenie 

wydajności zakładu. 

Aby zapewnić sobie możliwość kontrolowania procesu spalania, niezbędne są szczegółowe informacje na 

temat procesu, opracowany musi zostać system kontroli („filozofia”), a także konieczne jest zapewnienie 

możliwości ingerowania w proces. Projekt całego systemu kontroli zależy od szczegółów konstrukcji 

rusztu i pieca u każdego z dostawców. W związku z tym w niniejszej sekcji przedstawiono zaledwie 

przegląd informacji na temat potencjalnych procesów, filozofii systemu kontroli i procedur 

interwencyjnych. 

 

Informacje na temat procesu mogą obejmować: 

 

 temperaturę rusztu dla różnych ustawień; 

 grubość warstwy odpadów na ruszcie; 

 spadek ciśnienia na ruszcie; 

 temperaturę pieca i spalin przy różnych ustawieniach; 

 określenie rozkładu temperatury na powierzchni rusztu dzięki optycznym lub działającym w 

podczerwieni systemom pomiarowym; 

 pomiary CO, O2, CO2 i/lub H2O (przy różnych ustawieniach); 

 produkcję pary. 

 

Filozofia kontroli może zakładać klasyczny system kontroli, który stanowi część komputerowego procesu 

kontroli. Ponadto, możliwe jest zastosowanie rozmytych systemów kontroli. 

Kontrolne interwencje obejmują: 

 

 system dozowania odpadów; 

 częstotliwość i prędkość ruchów rusztu w różnych częściach rusztu; 

 ilość i rozkład powietrza pierwotnego w różnych sektorach rusztu; 

 temperaturę powietrza pierwotnego (o ile dostępne są urządzenia do wstępnego podgrzewania); 

 ilość i rozkład powietrza wtórnego w piecu (oraz, o ile jest to możliwe, recyrkulowanych gazów 

spalinowych). 

2.8.2 Przegląd stosowanych procedur monitoringu emisji 

 

Ogólne informacje na temat monitoringu emisji zaprezentowano w dokumencie BREF „Dokument 

referencyjny w sprawie ogólnych zasad dotyczących monitoringu” (kod MON). 

[1, UBA, 2001] 

 

Niedawno wydana dyrektywa UE (2000/76/WE) w sprawie spalania odpadów zawiera wymagania 

dotyczące pomiaru emisji. 

 

Następujące składniki emisji muszą być monitorowane w sposób ciągły: 

 

 pył; 

 HCl; 

 SO2; 

 CO; 

 CxHy; 

 NOx (w przypadku stosowania standardów emisyjnych); 

 HF (ale nie w przypadku, gdy proces gwarantuje odpowiedni poziom usuwania HCl. 

 

Stałe pomiary nie są konieczne w przypadku HCl, HF oraz SO2, w przypadku gdy w procesie nie jest 

możliwe przekroczenie norm emisyjnych (Art. 11(6) Dyrektywy UE 2000/76/WE). 

 

Ponadto, następujące parametry procesu muszą być monitorowane w sposób ciągły: 
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 temperatura pieca; 

 O2; 

 ciśnienie; 

 temperatura ujścia spalin; 

 zawartość pary wodnej (o ile pomiary emisji są wykonywane w osuszonych spalinach). 

 

Do innych elementów emisji, które powinny być monitorowane regularnie (przynajmniej 2 – 4 razy w 

roku) zalicza się: 

 

 metale ciężkie; 

 PCDD/F. 

 

Techniki pomiarowe rtęci (Hg) oraz dioksyn (PCDD/F) są relatywnie skomplikowane i kosztowne. 

 

Pomiary rtęci są bardziej skomplikowane niż pomiary innych metali ciężkich, ponieważ znacząca część 

emitowanej rtęci jest w stanie gazowym. Niektóre analizatory mierzą jedynie elementarną rtęć, podczas 

gdy inne mogą dokonywać pomiaru rtęci całkowitej (np. zjonizowanej i elementarnej). W ostatniej 

dekadzie systemy pomiarowe rtęci stały się bardziej złożone. Starsze typy pomiarów często nie były 

wiarygodne, ze względu na pominięcie gazowej części emisji rtęci. Stały pomiar rtęci okazał się do 

pewnego stopnia skuteczną metodą i w niektórych krajach jest metodą zalecaną (np. w Niemczech i w 

Austrii).   

 

Jednocześnie nie stosuje się obecnie systemu stałego monitoringu dioksyn. Jednakże dostępny jest system 

systematycznego próbkowania, który funkcjonuje w niektórych zakładach spalania na terenie Austrii i 

Belgii, a od sześciu miesięcy w holenderskich spalarniach odpadów niebezpiecznych. Próbki mogą być 

poddawane analizie tak często jak to konieczne lub pożądane. 

 

W niektórych przypadkach wpływ emisji może być oceniony dzięki bio-monitoringowi (np. porostów). 

Mimo iż może okazać się trudne przypisanie wpływów do poszczególnych źródeł, monitoring taki jest 

użyteczny dla oceny powiązanych wpływów w przypadku występowania wielu źródeł. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

2.8.3 Doświadczenia związane ze stałym próbkowaniem emisji dioksyn 

 

(Belgia 2002) 

Zgodnie z normą EN1948 emisja dioksyn ze spalania odpadów podlega próbkowaniu na przestrzeni 6 – 8 

godzin. Pomiar zwykle przeprowadzany jest raz lub dwa razy w roku, choć w niektórych przypadkach ze 

znacznie większą częstotliwością.  

 

Stałe próbkowanie okazało się użyteczne dla oceny emisji dioksyn podczas niekorzystnych warunków 

procesu. Technika ta była wykorzystywana do wykazania niskiej emisji PCDD/F przy różnych warunkach 

działania. Wyniki mogą zostać wykorzystane jako wskazówki dla wprowadzenia technologicznych 

udoskonaleń lub innych zmian. 

 

 Dane dotyczące kosztów stałego próbkowania dioksyn (wg Indaver): 

 

Inwestycja:               110 000 – 140 000 EUR 

Testowanie systemu:            4900 EUR (szacunkowo) 

Analizy (26 próbek/rok):           20 000 EUR/rok 

Konserwacja przez dostawcę (prewencyjna):     2500 EUR/rok. 

2.8.4 Doświadczenia związane ze stałym pomiarem emisji rtęci 
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Stały pomiar i rejestracja emisji rtęci i jej związków jest wymagana w przepisach prawnych dotyczących 

instalacji spalarni na terenie Niemczech od 1999 roku, z wyjątkiem instalacji, dla których można w 

wiarygodny sposób dowieść, że poziom rtęci jest niższy niż 20% określonego limitu. 

 

Odnotowano, że stały monitoring HWI jest prowadzony przy pomocy jednostki redukcyjnej oraz narzędzia 

zimnej pary od 1992. 

 

Standardową metodą referencyjną porównawczych pomiarów podczas kalibracji jest metoda 

wykorzystująca nadmanganian potasu zgodnie z EN 13211. Należy zauważyć, że metoda ta pozwala 

określić całkowitą zawartość rtęci (tzn. metalicznej/elementarnej Hg + zjonizowanej Hg), podczas gdy 

niektóre spośród analizatorów rtęci wykrywają jedynie zawartość rtęci metalicznej. 

 

Podczas testów, narzędzia są kalibrowane dzięki zastosowaniu gazów testowych, które muszą być 

wytwarzane bezpośrednio przed ich wykorzystaniem (np. dzięki ustawieniu odpowiedniego ciśnienia gazu 

w fazie gazowej ponad reaktorem rtęciowym). Podczas stosowania gazów testowych może okazać się 

konieczne uwzględnienie czasu trwania cyklu instrumentów pomiarowych. Tak samo, interwał 

próbkowania porównywalnych pomiarów musi być dostosowany do fazy wzbogacania urządzeń 

pomiarowych. 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe odpowiednio przetestowane stale działające urządzenia 

pomiarowe wykorzystywane do pomiaru emisji rtęci: 

 

Właściwe urządzenia 

pomiarowe 

 Ogłoszenie w GMBI 

Typ Producent/Dystrybutor Rok Nr Strona 

OPSIS AR 602 Z OPSIS AB 1994 289 869 

  1996 42 882 

HG MAT II Seefelder Messtechnik 1995 7 101 

HGMAT 2.1 Seefelder Messtechnik 1998 20 418 

HM 1400 VEREWA 1996 28 592 

HG 2000 SEMTECH AB 1996 28 592 

MERCEM Bodenseewerk Perkin-Elmer 1996 28 592 

SM 3 

Quecksilbermonitor 

Mercury Instrument und 

IMT Innovative Messtechnik 

 

1999 
 

33 
 

720 

Hg 2010 SEMTECH AB 2000 60 1193 

Hg-CEM Seefelder Messtechnik 2000 60 1193 

HM 1400 TR VEREWA 2001 19 386 

MERCEM SICK UPA 2001 19 386 

Tabela 2.18: Przetestowane stałe urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiaru emisji rtęci 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Dane dotyczące kosztów stałego pomiaru rtęci (szacunkowe): 

 

Inwestycja:          30 000EUR 

Testowanie systemu:       5000 EUR 

 

2.8.5 Przegląd urządzeń zabezpieczających i pomiarowych 

 

Sekcja ta obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem rozumianym jako zapobiegania wypadkom, 

które mogłyby powodować powstawanie zanieczyszczających emisji. 

 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

Bezpieczeństwo zakładów jest ważnym aspektem w planowaniu, tworzeniu i funkcjonowaniu zakładów 

spalania odpadów. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zakładu oraz bezpieczeństwo pracy, 
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istotne dla bezpieczeństwa elementy instalacji są wyposażone w systemy ochronne. Ma to na celu 

zapobieżenie, w możliwie najwyższym stopniu, występowaniu awarii lub wypadków mogących 

wywoływać niekorzystne skutki dla środowiska w otoczeniu zakładu, lub zredukowanie takich skutków, 

gdy awarie lub wypadki jednak będą miały miejsce.  

 

Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy zakładów spalania odpadów oraz, tym samym 

potencjalne źródła zagrożeń, w poszczególnych obszarach, w których określone substancje są obecne lub 

mogą zostać wytworzone w istotnych dla bezpieczeństwa ilościach. 

 

W szczególności są to: 

 

 zbiorniki na odpady i inne obszary magazynowania potencjalnie niebezpiecznych odpadów; 

 instalacje spalania i oczyszczania gazów spalinowych; 

 urządzenia do magazynowania niezbędnych substancji pomocniczych (np. amoniaku, węgla aktywnego, 

etc). 

 

Systemy ochronne wykorzystywane do kontrolowania ryzyka obejmują: 

 

 systemy kontroli uwalniania zanieczyszczeń, takich jak systemy retencji wykorzystanej wody 

pożarowej, obwałowywanie zbiorników substancji stanowiących zagrożenie dla wody; 

  systemy ochrony pożarowej i urządzenia takie jak zapory ogniowe, czujniki, systemy gaszenia ognia; 

 systemy ochrony przed eksplozjami, takich jak systemy zwalniania ciśnienia, obejścia, urządzenia 

umożliwiające unikanie powstawania źródeł zapłonu, obojętne systemy gazu, uziemienie, etc; 

 systemy ochrony przeciw działaniom sabotażowym (np. ochrona budynku, kontrola dostępu oraz środki 

nadzoru); 

 systemy ochrony przeciwpiorunowej; 

 ścianki działowe oddzielające transformatory i urządzenia retencyjne; 

 czujniki ognia oraz ochrona w miejscach, gdzie zlokalizowane są skrzynki elektryczne; 

 czujniki zanieczyszczeń (amoniaku, gazu, etc.) w pobliżu obszarów magazynowania, dystrybucji, etc. 

 

Inne elementy składniki instalacji wymagane ze względu na bezpieczństwo funkcjonowania: 

 

 maszyny i urządzenia zaprojektowane w celu zapewnienia zasilania i odbioru energii (np. awaryjne 

generatory prądy); 

 elementy niezbędne do rozładunku, usuwania lub magazynowania substancji niebezpiecznych lub 

mieszanek substancji niebezpiecznych, takich jak zbiorniki, zrzuty awaryjne oraz systemy opróżniania; 

 ostrzeżenia, alarmy i systemy bezpieczeństwa, które zostają uruchomione, gdy zakłócone zostanie 

normalne działanie, zapobiegają zakłóceniom normalnego funkcjonowania lub umożliwiają przywrócenie 

normalnych warunków pracy. Obejmuje to wszystkie urządzenia i systemy kontroli w zakładzie. W 

szczególności obejmuje to wszelkie urządzenia i systemy związane z różnymi parametrami procesu, które, 

z jednej strony są niezbędne dla zapewnienia normalnego funkcjonowania, a z drugiej strony, w przypadku 

wystąpienia zakłóceń pozwalają na przywrócenie w dotkniętymi nimi obszarze bezpiecznych warunków i 

poinformowanie personelu wykonującego pracę o zakłóceniach we właściwym momencie. 

 

Reakcja urządzeń zabezpieczających na awarię lub wypadek może spowodować czasowe zwiększenie 

emisji zanieczyszczeń. Celem wszystkich środków bezpieczeństwa musi być skrócenie tego czasu do 

minimum i przywrócenie bezpieczeństwa na terenie zakładu. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
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3 EMISJE I ZUŻYCIE 

 

3.1 Wprowadzenie 

 

Na emisje i zużycie w spalarniach odpadów wpływ mają przede wszystkim: 

 

 skład i zawartość odpadów; 

 parametry techniczne pieca(konstrukcja i działanie); 

 konstrukcja i działanie urządzeń oczyszczających spaliny. 

 

Emisje do powietrza: 

 

Emisje HCl, SO2, HF, SO2, NOx oraz metali ciężkich są przede wszystkim zależne od struktury odpadów 

oraz jakości procesu oczyszczania spalin. Na emisje CO oraz VOC wpływają przede wszystkim techniczne 

parametry pieca oraz stopień heterogeniczności odpadów na etapie spalania. Konstrukcja pieca oraz jego 

działanie w dużym stopniu wpływają także na NOx. Emisja pyłu w dużej mierze zależy od wydajności 

obróbki spalin. Emisje PCDD/PCDF do powietrza zależne są od struktury odpadów, pieca (temperatura 

oraz czas ekspozycji) oraz warunków działania zakładu (reformacja i synteza de novo są możliwe przy 

określonych warunkach) oraz wydajności oczyszczania gazów spalinowych. 

 

Zakłady spalania odpadów komunalnych zwykle wytwarzają około 4500 – 6000 m
3
 spalin na tonę 

odpadów (przy 11% tlenie). W przypadku zakładów spalania odpadów niebezpiecznych, wartość ta (przy 

11% tlenie) poziom ten wynosi zwykle 6500 – 10000 m
3
, w zależności przede wszystkim od średniej 

wartości termicznej odpadów. Instalacje korzystające z pirolizy, gazyfikacji lub powietrza wzbogacanego 

tlenem mają niższą emisję spalin na tonę spalanych odpadów. 

 

Poziomy emisji do powietrza odnotowane w niniejszym dokumencie są zgłaszane w określonych okresach 

uśredniania – zwykle rocznych, dziennych i półgodzinnych. W niektórych instalacjach, szczególnie tych, w 

których obróbce poddawane szczególnie heterogeniczne odpady, mogą występować warunki przejściowe, 

które powodują chwilowe stężenie emisji, które znajdują się poza numerycznym zakresem uśrednionych 

poziomów. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Emisje do wody: 
 

W zależności od typu zastosowanej metody oczyszczania spalin, emisje do ośrodka wodnego także mogą 

mieć miejsce. Mokre oczyszczanie spalin stanowi główne źródło ścieków, choć w niektórych przypadkach 

ścieki te mogą być także usunięte dzięki odparowaniu. 

 

Niektóre inne strumienie odpadów mogą powstawać podczas magazynowania, z kotłów, etc. Kwestie te 

zostały już omówione w sekcji 2.6.1. 

 

Stałe pozostałości: 

 

Stałe pozostałości, które mogą być wytwarzane to: 

 

 popioły paleniskowe lub żużel – przede wszystkim niepalne frakcje odpadów; 

 popiół z kotła – popiół, który gromadzi się i jest usuwany z kotła; 

 popiół lotny – lekki popiół, który jest przenoszony wraz ze spalinami a następnie jest usuwany przez 

urządzenia FGT; 

 pozostałości nagromadzone po kontroli zanieczyszczenia powietrza, poddane reakcji lub nie, które 

gromadzą się w urządzeniach FGT; 

 pozostałości z obróbki ścieków. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
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Na wytwarzanie i zawartość tych stałych pozostałości wpływ mają: 

 

 skład i zawartość odpadów, np. różne zawartość popioły wpływa na ilość powstających popiołów 

paleniskowych lub innych substancji, które znajdą się w pozostałościach czyszczenia spalin; 

 konstrukcja i działanie pieca, np. instalacje pirolityczne celowo wytwarzają koksik  zamiast popiołu, zaś 

piece o wyższej temperaturze mogą szklić lub spiekać popiół i doprowadzać do ulatniania się pewnych 

frakcji; 

 konstrukcja i przebieg obróbki spalin, np. niektóre systemy oddzielania pyłu od pozostałości 

chemicznych, mokre systemy wytwarzają ścieki do obróbki usuwania cząstek stałych.  

 

Energia pozyskana z instalacji: 
 

Na osiągnięte poziomy eksportu zasadniczy wpływ mają: 

 

 dostępność odbiorców energii (szczególnie dostaw ciepła/pary); 

 projekt instalacji (w szczególności w przypadku otrzymywania elektryczności, gdy parametry pary 

wybrane dla generowania elektryczności mają znaczący wpływ na ilość generowanej energii). 

 

Zastosowany system otrzymywania energii znajduje się często pod wpływem dochodów pozyskanych ze 

sprzedaży dostaw energii. Względne i bezwzględne ceny ciepła, pary oraz elektryczności mają wpływ na 

końcową konstrukcję, a tym samym otrzymaną energię oraz osiągnięty poziom efektywności. 

 

Zużycie energii w instalacji: 
 

Do głównych czynników wywierających wpływ zalicza się: 

 

 skład odpadów – niektóre odpady wymagają dodatkowych paliw wspierających ich obróbkę, inne są 

auto-termiczne, tzn. same wytwarzają odpowiednią ilość ciepła, by wspierać spalanie bez zastosowania 

dodatkowej energii; 

 projekt instalacji, np. zróżnicowane zapotrzebowanie na energie różnych urządzeń obróbki spalin, 

zasadniczo, im niższy wymagany poziom emisji, tym wyższe zużycie energii w FGT. 

 

Inne rodzaje zużycia: 
 

Zużycie odczynników chemicznych jest zwykle połączone z projektem i działaniem urządzeń 

oczyszczających gazy spalinowe – które, w znacznej mierze, są zależne od typu odpadów oraz pożądanych 

poziomów emisji – niższe emisje do powietrze zwykle wymagają zastosowania większej ilości 

odczynników. 

 

3.1.1 Dzielenie substancji podczas spalania odpadów 

 

[1, UBA, 2001] 

Ze względu na chemiczne właściwości, poszczególne elementy zawarte w odpadach są rozkładane w różny 

sposób w procesie spalania. Tabela 3.1 przedstawia przykład takiego rozkładu w oparciu o badania 

austriackie w zakładzie spalania Spittelau w Wiedniu. 

 

Rozkład ten jest różny w poszczególnych zakładach, w zależności od zastosowanej metody oczyszczania 

spalin, typu odpadów oraz innych czynników, ale dane te stanowią przybliżony procentowy rozkład 

różnych substancji w MSWI. Wzięta pod uwagę instalacja wykorzystuje ESP jako wstępny odpylacz, przed 

etapem mokrego FGT wraz z ETP do obróbki ścieków z płuczki: 
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Substancja 

Zrzut 

oczyszczonych 

spalin 

 

ESP pyłu 

 

Ścieki 

Placki filtracyjne 

w obróbki 

ścieków 

 

Popioły 

paleniskowe 
2, 3 

Węgiel % 98 (+/-2) <1 <1 <1 1,5 (+/-0,2) 

Chlor % <1 35 54 <1 11 

Fluor % <1 15 (+/-1) <1 <1 84 (+/-1) 

Siarka % <1 38 (+/-6) 8 (+/-1) 6 (+/-1) 47 (+/-7) 

Fosfor % <1 17 (+/-1) <1 <1 83 (+/-1) 

Żelazo
1
 % <1 1 (+/-0,5) <1 <1 18 (+/-2) 

Miedź % <1 6 (+/-1) <1 <1 94 (+/-1) 

Ołów % <1 28 (+/-5) <1 <1 72 (+/-5) 

Cynk % <1 54 (+/-3) <1 <1 46 (+/-3) 

Kadm % <1 90 (+/-2) <1 <1 9 (+/-1) 

Rtęć % <1 30 (+/-3) <1 65 (+/-5) 5 (+/-1) 

Uwaga: 

1. pozostałe około 80% oddzielane jako złom; 

2. bio-dostępność materiałów pozostałych w popiele paleniskowym zależy od wypłukiwania in-situ 

podczas następującego później wykorzystania/usuwania; 

3. ryzyko towarzyszące ponownemu wykorzystaniu popiołów paleniskowych nie jest koniecznie związane 

z występowaniem lub niewystępowaniem wskazanych substancji – znaczenie mają także  chemiczna i 

fizyczna postać substancji oraz właściwości środowiska, w którym materiał będzie wykorzystywany. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

Tabela 3.1: Rozkład poszczególnych substancji w przykładowej instalacji MSWI (w % masy) 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Dodatkowe zróżnicowanie jest efektem różnego składu odpadów, zwłaszcza w przypadku instalacji 

spalania odpadów niebezpiecznych. 

 

Tabela 3.2 pokazuje procentowy rozkład sześciu metali ciężkich: Hg, Cd, As, Pb, Cu oraz Zn, 

uśrednionych w okresie testowym w HWI. Tabela pokazuje także masę fakcji następujących stałych 

pozostałości: żużlu, popiołu lotnego oraz placków filtracyjnych, powiązane z ilością odpadów spalanych 

podczas testu. 

 
Metal 

ciężki 

 

Stałe odpady do utylizacji 

  

Uwalnianie do środowisku 

 Żużel Popiół 

lotny 

Placek 

filtracyjny 

Suma Węgiel 

aktywny 

Do 

powietrza 

Ścieki 

wody 

Składowanie 

wody 

W 

terenie 

Suma 

% 

masy 

frakcji 

30 3 4        

Hg <0,01 <0,01 99,88 99,88 0,05 <0,01 0,07 0 0 0,07 

Cd 1,3 94,2 4,49 99,99 <0,01 <0,01 <0,01 0 0 <0,01 

As 14,6 80,0 5,39 99,99 <0,01 <0,01 <0,01 0 0 <0,01 

Pb 41,2 56,0 2,75 99,95 <0,01 0,03 0,02 0 0 0,05 

Cu 75,9 22,4 1,69 99,99 <0,01 <0,01 0,01 0 0 0,01 

Zn 41,9 56,9 1,17 99,97 <0,01 <0,01 0,02 0 0 0,03 

Tabela 3.2: Procentowy (%) rozkład metali ciężkich w procesie spalania odpadów niebezpiecznych 

 [41, EURITS, 2002] 
 

Do najważniejszych parametrów wpływających na zachowanie metali należą: 

 

 temperatura pieca; 

 nadmiar O2 w piecu; 

 zawartość chloru i siarki w odpadach; 

 masa stałych cząstek przeniesionych w spalinach. 
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Przeciętne warunki podczas testowania HWI, które przyczyniły się do zebrania danych zawartych w tabeli 

3.2 podano w tabeli 3.3. 

 

Czynnik Dane testowe 

Temperatura pieca 1120 ± 40°C 

Temperatura PCC 1100 ± 20°C 

Zawartość tlenu (w piecu) 11,9 ± 1,3°C 

Zawartość Cl (w odpadach) 5,1 ± 1,0°C 

Zawartość S (w odpadach) 1,0 ± 0,2°C 

Tabela 3.3: Przeciętne warunki pracy podczas testu dzielenia w instalacji HWI 

 [41, EURITS, 2002] 
 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 3.2 można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące wziętych 

pod uwagę metali: 

 

 około 99,6% zanieczyszczeń zostaje skoncentrowane w postaci stałych pozostałości; 

 około 70 – 80% zanieczyszczeń zostaje skoncentrowanych i unieruchomionych we frakcji popiołu 

lotnego oraz placków filtrowych; ilość pozostałości w masie wynosi około 7% pierwotnie dostarczonych 

odpadów; 

 usuwanie Hg ze spalin (w tym przypadku) przede wszystkim skutkuje niskim pH na pierwszym etapie 

oczyszczania gazu. 

 

3.1.2 Przykład bilansu dioksyn dla MSWI 

 

[1, UBA, 2001] 

PCDD/PCDF są zawarte w dostarczanych odpadach komunalnych, ale także w produkcie końcowym 

(ulatniającym się powietrzu, ściekach i pozostałościach) zakładów spalania odpadów komunalnych. 

Większość pierwotnej zawartości PCDD/PCDF zostaje zniszczona podczas procesu spalania, ale może 

także nastąpić ich ponowne formowanie. 

 

Przedstawiony poniżej bilans jest typowy dla zakładu mieszczącego się na terenie Niemiec, działającego 

bez uwalniania wody z procesu oraz spełniającego niemieckie limity dla emisji: 

 

 

Strumienie końcowe 

Ilość na kg 

dostarczanych 

odpadów 

 

Specyficzny wsad 

Specyficzne obliczenia dla 

strumienia na kg 

dostarczanych odpadów 

Spaliny 6,0 m
3
 0,08 ng/m

3
 0,48 ng/kg 

Popioły paleniskowe 0,25 kg 7,0 ng/kg 1,75 ng/kg 

Ścieki 0 n/a 0 

Pył filtrowy i inne 

pozostałości z 

oczyszczania spalin 

0,07 kg 220 ng/kg 15,40 ng/kg 

Całkowite uwalnianie do wszystkich ośrodków: 17,63 ng TEQ/kg odpadów 

Uwaga: szacunkowy wsad wraz z odpadami: 50 ng TEQ/kg odpadów 

Tabela 3.4: Bilans PCDD/PCDF dla zakładu spalania odpadów komunalnych w Niemczech 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Na podstawie danych z tabeli 3.4 można zaobserwować, że dla podanego przykładu, szacunkowe 

uwalnianie produktów końcowych wynosi około 1% wsadu (0,48 ng TEQ/kg na 50 ng TEQ/kg). 

Szacunkowe uwalnianie produktów końcowych do wszystkich ośrodków wynosi 17,63 ng TEQ/kg wsadu 

odpadów, co odpowiada 35,3% szacunkowego wsadu (tzn. że zaobserwowano zniszczenie 64,7% netto 

PCDD/F pierwotnie zawartych w odpadach). Można zatem wyciągnąć wniosek, że w tym przypadku 
instalacja działa jak ujście dla PCDD/F. [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Inne dane pochodzące z badań przeprowadzonych w 1997 roku (francuskie Ministerstwo 

Środowiska/TIRU) w 8 MSWI oraz 2 HWI wykazały znaczące zróżnicowanie zawartości pozostałości 

PCDD/F: 

 

 popioły paleniskowe:       0,3 – 300 ng I-TEQ/kg 

 popiół z kotła:       40 – 700 ng I-TEQ/kg 

 popiół lotny:        60 – 5000 ng I-TEQ/kg 

 placki filtrowe (mokre FGT):   600 – 30 000 ng I-TEQ/kg 

 pozostałości półmokrego FGT:  800 ng I-TEQ/kg (około). 

 

W przypadku gdy dane pokazują zróżnicowanie w wykazanym powyżej zakresie, trudno wyciągnąć 

wnioski dotyczące całkowitego bilansu masy PCDD/F. 

[63, Uwagi TWG, 2003] 

 

Poniższe dane stanowią przykład MSWI (na terenie Francji) funkcjonującego z uwalnianiem do wody: 

 

Strumień końcowy Specyficzna zawartość 

Spaliny 0,1 ng I-TEQ/Nm
3 

Popioły paleniskowe 7 ng I-TEQ/kg 

Pozostałości FGT 5200 ng I-TEQ/kg 

Ścieki < 0,3 ng I-TEQ/l 

Uwaga: Przykład podany dotyczy MSWI z FGT dla ESP oraz mokrą płuczką (2 etapy) + SCR 

Tabela 3.5: Przykładowe dane na temat zawartości PCDD/F dla MSWI we Francji 

 [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

3.1.3 Skład niepoddanych obróbce spalin w zakładach spalania odpadów 

 

Skład niepoddanych obróbce spalin w zakładach spalania odpadów zależy od struktury odpadów oraz 

parametrów technicznych pieca. 

 

Tabela 3.6 dostarcza przeglądu typowych stężeń niepoddanych obróbce spalin po przejściu przez kocioł, 

ale przed obróbką spalin. 
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Składniki 

 
 

Jednostki 

Zakłady spalania 

Odpady 

komunalne 

Odpady 

niebezpieczne 

Przemysłowe 

osady ściekowe 

(złoże fluidalne) 

Pył mg/Nm
3
 1000 – 5000 1000 – 10000 30000 – 200000 

Tlenek węgla (CO) mg/Nm
3
 5 – 50 <30 5 – 50 

OWO mg/Nm
3
 1 – 10 1 – 10 1 – 10 

PCDD/PCDF ng TEQ/Nm
3
 0,5 – 10 0,5 – 10 0,1 – 10 

Rtęć mg/Nm
3
 0,05 – 0,5 0,05 – 3 0,2 

Kadm + tal mg/Nm
3
 <3 <5 2,5 

Inne metale ciężkie (Pb, 

Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, 

Ni, V, Sn) 

mg/Nm
3
 <50 <100 800 

Nieorganiczne związki 

chloru (jak HCl) 

mg/Nm
3
 500 - 2000 300 - 100000  

Nieorganiczne związki 

fluoru (jak HF) 

mg/Nm
3
 5 – 20 50 – 550  

Związki siarki, łącznie 

SO2/SO3 liczone jako 

SO2 

mg/Nm
3
 200 – 1000 1500 – 50000  

Tlenki azotu, liczone 

jako NO2 

mg/Nm
3
 250 – 500 100 – 1500 <200 

Podtlenek azotu mg/Nm
3
 <40 <20 10 – 150 

CO2 % 5 – 10 5 – 8  

Para wodna (H2O) % 10 – 20 6 – 20  
Uwaga: 
1. Zakłady przeznaczone do osadów ściekowych, to zakłady, w których odbywa się spalanie przemysłowych osadów ściekowych; 
2. Informacje w niniejszej tabeli odnoszą się do niemieckich zakładów. Dane pochodzące ze starszych zakładów mogą być znacząco 

wyższe, zwłaszcza w przypadku emisji, na które wpływ mają techniczne parametry pieca, np. CO, OWO, etc. 
3. Wartości dla odpadów niebezpiecznych odnoszą się do mieszanych komercyjnych zakładów HW, a nie do zakładów zajmujących się 
wyodrębnionymi strumieniami.  
Tabela 3.6: Stężenie spalin po przejściu przez kocioł (spaliny niepoddane obróbce) w różnych zakładach 

spalania odpadów (O2 wartość referencyjna 11 %) 

 [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Odpady komunalne: 

 

W przypadku odpadów komunalnych, ich struktura zależy, między innymi, od systemu zbioru różnych 

frakcji odpadów oraz wykorzystania lub nie obróbki wstępnej. Na przykład, osobna zbiórka różnych frakcji 

odpadów komunalnych może wpływać na wartość termiczną tych odpadów w następujący sposób: 

 

 szkło i papier – redukcja zawartości popiołu, co skutkuje zwiększeniem termicznej wartości; 

 papier – redukcja wartości termicznej; 

 lekkie opakowania – redukcja wartości termicznej; 

 odpady kliniczne/medyczne – wzrost wartości termicznej. 

 

Parametry, takie jak zawartość chloru oraz metali ciężkich także mogą ulec zmianie, ale zmiany mieszczą 

się w typowych przedziałach wariacji. Dostarczanie rozdzielonych zbiórek różnych frakcji odpadów z 

gospodarstw domowych może mieć znaczący wpływ na średni skład odpadów otrzymywanych w MSWI. 

Na przykład, osobna zbiórka baterii i amalgamatów dentystycznych może znacząco wpłynąć na ilość rtęci 

dostarczanej do zakładu spalania. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Przemysłowe odpady nie-niebezpieczne: 

 

W przypadku tego typu odpadów pochodzących z przedsiębiorstw, zakres wahań może być znacząco 

wyższy niż w przypadku MSW. W przypadku spalania wraz z innymi MSW, w celu ograniczenia tych 
wahań można zastosować mieszanie w zbiorniku oraz rozdrabnianie. 

 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 147 

Odpady niebezpieczne: 

 

Skład odpadów niebezpiecznych może być zróżnicowany w znacznie większym stopniu.  W przypadku 

odpadów niebezpiecznych zawartość fluoru, bromu, jodu i krzemu może być znacząca. W przeciwieństwie 

do odpadów komunalnych jednak struktura odpadów niebezpiecznych jest zwykle sprawdzana już w 

zakładzie dzięki kontrolnym analizom istotnych czynników. Ze względu na możliwe zróżnicowanie, 

spalanie odpadów niebezpiecznych jest przygotowywane z uwzględnieniem średniej struktury odpadów 

(menu), a niekiedy także z uwzględnieniem odpowiednich rezerw związanych z oczyszczaniem spalin. 

 

Takie „menu” spalania może zostać stworzone dzięki celowemu mieszaniu dostarczanych odpadów w 

zbiornikach lub zasobnikach, lub dzięki osobnemu załadunkowi odpadów do pieca za pośrednictwem 

różnych rur w godzinnych dawkach odpowiadających konstrukcji instalacji. Czynnik ten należy także 

uwzględnić w przypadku dostarczania odpadów w beczkach, które same mogą stanowić nagłe zwiększenie 

ładunku. Zakłady spalania zaprojektowane specjalnie w celu odzyskiwania HCl oraz SO2 ze strumieni 

odpadów zawierających, odpowiednio, chlor i siarkę mogą wytwarzać gazy o zróżnicowanej strukturze. 

 

Osady ściekowe: 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

Zmiany niepodanych obróbce gazów w zakładach spalania osadów ściekowych odpowiadają zmianom 

składu spalanych odpadów. Zatem wpływ na nie ma zastosowanie lub brak obróbki wstępnej oraz skład 

otrzymywanych osadów. Skład osadów ściekowych w znacznym stopniu zależy od rodzaju zlewni 

obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków (STW), w miejscu gdzie powstają osady, a także metod 

obróbki zastosowanych w STW. 

 

Podczas spalania osadów ściekowych wraz z innymi odpadami zróżnicowanie jakości osadów może mieć 

znacznie mniejszy wpływ na jakość nieobrobionych gazów ze względu na wpływ buforowania innych 

odpadów. Zawartość wody w osadach ściekowych może okazać się korzystna dla instalacji MSWI, jak 

podczas wtryskiwania poprzez specjalne dysze w wybranych punktach ponad złożem odpadów (często w 

strefie dopalania gazów), dostarcza dodatkowych metod kontroli temperatury oraz może współdziałać z 

pierwotną kontrolą NOx. 

 

Odpady medyczne: 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

Zróżnicowanie nieobrobionych gazów w medycznych zakładach spalania odpowiada zasadniczo zmianom 

składu spalanych odpadów. Fizyczna obróbka wstępna, która mogłaby ograniczyć zakres zróżnicowania 

składu takich gazów nie jest zbyt często stosowana, z uwagi na zagrożenie infekcjami. 

 

Kategoryzacja dostarczanych strumieni odpadów według źródła ich pochodzenia i prawdopodobnych 

właściwości spalania (zwykle w odniesieniu do CV, zawartości wody oraz kaloryczność), a także 

wprowadzanie ich do procesu spalania w celu spełnienia określonych receptur dla wsadu, może być 

wykorzystywane do ograniczania zakresu spalania w odniesieniu do zróżnicowania składu surowych 

gazów. 

 

3.1.4 Emisja gazów istotnych z punktu widzenia zmian klimatu 

 

Źródła całkowitych emisji istotnych z punktu widzenia zmian klimatycznych 

 

Łączna emisja istotna z punktu widzenia zmian klimatycznych na terenie Niemiec w roku 1999 oraz emisje 

ze spalania odpadów (odniesione do kopalnej części odpadów, która uznawana jest za mająca znaczący 

wpływ na zmiany klimatyczne w Niemczech) zostały zebrane w tabeli 3.7: 
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Zanieczyszczenia w 1999 

 
 

Łączne 

emisje 

(kt/rok) 

Potencjał tworzenia 

efektu cieplarnianego 

(GWP) 

odpowiedników CO2 

(kt/rok) 

 

Spalanie odpadów 

(część kopalna) łącznej 

emisji (kt/rok) 

Dwutlenek węgla (CO2) 858511 858511 8685 

Podtlenek azotu (N2O) 141 43710 0,81 (252)* 

Metan (CH4) 3271 68691 n/a 

Fluorowane węglowodory 3284 4290  

CF4 (prefluorowane węglowodory) 0,186 1209  

C2F6 (prefluorowane węglowodory) 0,046 423  

C3F8 (prefluorowane węglowodory) 0,011 77  

SF6(prefluorowane węglowodory) 0,229 5473  

Łączne GWP  982384 (c. 9000)* 

Pośrednio aktywne gazy cieplarniane 

Tlenek azotu (NOx jako NO2) 1637  15,2 (122,24)* 

Tlenek węgla (CO) 4952  3,82 (11,46)* 

NMVOC (nie-metanowe lotne 

związki organiczne) 

1651  0,76 (8,36)* 

Amoniak (NH3) 624  0,3 

Formowanie aerozoli 

Dwutlenek siarki SO2 831  n/a 

(…)* w nawiasach: przekształcona wartość emisji w odpowiednikach CO2 w porównaniu do GWP 

Tabela 3.7: Łączna emisja istotna z uwagi na zmiany klimatu w Niemczech w roku 1999 w porównaniu z 

emisjami powstającymi ze spalania odpadów 

 [1, UBA, 2001] 
 

Tabela ta pokazuje, że w 1999 roku w Niemczech spalanie odpadów było odpowiedzialne za 1% emisji 

GHG. 

 

3.2 Emisje do powietrza 

3.2.1 Emisja gazów istotnych z punktu widzenia zmian klimatu 

 

[1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Tlenek węgla 

CO jest bezwonnym toksycznym gazem. Tlenek węgla (CO) w spalinach pochodzących z zakładów 

spalania jest produktem niepełnego spalania związków węgla. CO jest wytwarzane w przypadku lokalnego 

braku dostatecznej ilości tlenu i/lub niedostatecznie wysokiej temperatury spalania, by przeprowadzić pełną 

oksydację do dwutlenku węgla. W szczególności może to mieć miejsce w przypadku spontanicznego 

odparowania lub szybkiego spalania substancji, lub też gdy zmieszanie spalanych gazów z dostarczanym 

tlenem jest słabe. Stały pomiar poziomu CO może być wykorzystywany do kontrolowania efektywności 

procesu spalania. CO stanowi miarę jakości spalania. Jeśli emisja CO jest bardzo niska, wówczas jakość 

wypalania gazów jest wysoka a emisje OWO utrzymują się na niskim poziomie (i odwrotnie). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Po uwolnieniu CO do atmosfery, po pewnym czasie zostaje on utleniony do CO2. Należy unikać 

szczególnie wysokiego stężenia CO (>dolnej granicy wybuchowości), gdyż może ono prowadzić do 

tworzenia się mieszanek wybuchowych w spalinach. W szczególności, w zakładach spalania odpadów 

niebezpiecznych zwiększona emisja CO może współwystępować wraz z niektórymi rodzajami odpadów 

beczkowanych. 
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Pomiar CO w takich zakładach prowadzony jest w sposób ciągły. Udaje się osiągnąć średnie dzienne 

emisje CO mieszczące się poniżej 50 mg/Nm
3
; w niektórych zakładach dzienne średnie znajdują się 

znacznie poniżej tej wartości. [64, Uwagi TWG, 2003] 

Odnotowano, że obróbka NOx przy użyciu SCR może zwiększać poziom emisji CO. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Suma węgla w substancjach organicznych (OWO) 
Współczynnik ten obejmuje szereg gazowych substancji organicznych, których osobne wykrywanie jest 

zwykle skomplikowane lub niemożliwe. Podczas spalania odpadów organicznych zachodzi dużo reakcji 

chemicznych, spośród których część ma charakter niekompletny. Prowadzi to do skomplikowania struktury 

związków występujących w śladowych ilościach. Pełne obliczenie wszystkich substancji w ramach 

współczynnika OWO nie jest możliwe, jednakże spalanie zasadniczo zapewnia zniszczenie substancji 

organicznych z wysoką skutecznością. 

 

OWO w spalinach może być mierzony w sposób ciągły. Niskie poziomy OWO są głównymi wskaźnikami 

jakości procesu spalania. Odnotowywane są emisje w przedziale od 0,1 mg/Nm
3
 do 10 mg/Nm

3
. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

Chlorowodór 

Wiele typów odpadów zawiera chlorowane związki organiczne lub chlorki. W odpadach komunalnych 

zwykle około 50% chlorków pochodzi z PCV [64, Uwagi TWG, 2003]. W procesie spalania związki 

organiczne są niszczone a chlor jest przekształcany w HCl. Część HCl może następnie wchodzić w reakcje 

z metalicznym chlorkami ze związków nieorganicznych, które także są obecne w odpadach.  

 

HCl jest związkiem o wysokiej rozpuszczalności w wodzie i ma wpływ na wzrost roślin. Pomiar tego 

związku prowadzony jest w sposób ciągły w zakresie 0,1 – 10 mg/Nm
3
. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wytwarzanie i emisja Cl2 ma mniejsze znaczenie w przypadku normalnych warunków spalania. Jednakże 

ma to kluczowe znaczenie w kontekście awarii i korozji. Zatem warto kontrolować wytwarzanie, tak by 

wspomniany proces odbywał się w fazie gazowej i nie po osadzeniu się w rurach kotła. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Fluorowodór 
Mechanizm powstawania HF w zakładach spalania odpowiada procesowi formowania HCl. Głównymi 

źródłami emisji HF w zakładach spalania odpadów komunalnych są zapewne fluorowane tworzywa 

sztuczne lub tkaniny oraz, w poszczególnych przypadkach, rozkład CaF2 w trakcie spalania osadów. 

 

HF jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i może wywierać wpływ na rozwój roślinności. Pomiar tego 

związku prowadzony jest w sposób ciągły w zakresie 0,1 – 10 mg/Nm
3
. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Różne typy fluorowanych odpadów są poddawane obróbce w zakładach spalania odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Jodowodór i jod, bromowodór i brom 

Odpady komunalne zawierają zwykle bardzo niewielkie ilości związków bromu i jodu. Emisje bromu lub 

jodu mają zatem mniejsze znaczenie dla zakładów spalania odpadów komunalnych. 

 

W zakładach spalania odpadów niebezpiecznych, obróbce poddawane są niekiedy organiczne i 

nieorganiczne odpady zawierające brom lub jod. Na przykład związki bromu nadal można odnaleźć w 

niektórych urządzeniach elektronicznych jako substancje chroniące przed ogniem. Jod może znajdować się 

w lekach,  jak również może być wykorzystywany do obróbki metalowych powierzchni. Podsumowując, 

ilość tych substancji jest niewielka w porównaniu do związków chloru. Brom i jod wspomagają utlenianie 

rtęci oraz zmniejszają zawartość rtęci w oczyszczonych gazach dzięki poprawie wydajności mokrych 

płuczek. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Chemiczne właściwości elementarnego jodu i bromu, jeśli występują, mogą powodować zabarwienie 

dymów kominowych. Można podejmować specjalne działania w celu zapobiegania  tworzenia i uwalniania 
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elementarnego jodu i bromu. Substancje te także mogą mieć toksyczne i drażniące działanie. [64, Uwagi 

TWG, 2003] 

 

Tlenki siarki 
Jeśli odpady zawierają siarkę, podczas procesu spalania odpadów powstanie przede wszystkim SO2. Przy 

zachowaniu odpowiednich warunków reakcji, SO3 także może zostać wytworzone. Dla MSW stosunek SO3 

wynosi około 5% na wylocie z FGT (uwaga: zawartość SO3 jest ważna dla określenia punktu rosy kwasu). 

Do powszechnych źródeł siarki w strumieniach odpadów należą: odpady papierowe, płyty kartonowo-

gipsowe (siarczan wapnia) oraz osady ściekowe. [64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

SO2 powoduje zakwaszanie i może być mierzone w sposób ciągły z emisją w zakresie 1 – 50 mg/Nm
3
 (stp. 

11% O2). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Tlenki azotu 
Różne tlenki azotu są emitowane z zakładów spalania. Mogą one mieć właściwości toksyczne, kwaśne lub 

sprzyjać efektowi cieplarnianemu w zależności od zawartości tlenu. W wielu przypadkach są one mierzone 

przy użyciu stałego monitoringu emisji. 

 

NO i NO2 emitowane z zakładów spalania odpadów pochodzą z przemiany azotu zawartego w odpadach 

(tzw. paliw NOx) oraz z przemiany azotu atmosferycznego z powietrza utleniającego do tlenków azotu 

(termiczne NOx). W zakładach spalania odpadów komunalnych zawartość termicznego NOx jest zwykle 

bardzo niska ze względu na obniżoną temperaturę w komorze dopalania. Produkcja termicznego NOx 

zwykle staje się większa w temperaturze powyżej 1000°C. W MSWI ilość termicznego NOx może także w 

sposób krytyczny zależeć od ilości i sposobu wtryskiwania powietrza wtórnego do komory dopalania –

wyższy poziom NOx odnotowano przy wyższej temperaturze dysz (tzn. powyżej 1400°C). 

 

Mechanizm formowania się NOx z azotu zawartego w odpadach jest niezwykle skomplikowany. Między 

innymi jest tak dlatego, że azot może być obecny w odpadach pod różnymi postaciami, które, w zależności 

od warunków chemicznych, mogą reagować zarówno do NOx, jak i do azotu elementarnego. Zwykle notuje 

się współczynnik zamiany na poziomie około 10 – 20% azotu z paliw w zależności od typu odpadów. Duży 

wpływ może mieć wysokie stężenie chloru i siarki, obecność O2 oraz temperatura. Stosunek NO/NO2 w 

całkowitej emisji NOx wynosi zwykle 95% NO oraz 5% NO2. 

 

Podtlenek azotu nie jest zwykle traktowany jako część emisji NOx. Związek ten (N2O) może być 

emitowany, o ile zastosowana zostanie niewłaściwa temperatura w procesie spalania (np. poniżej 850°C) 

oraz gdy zawartość tlenu nie jest wystarczająca. Emisja N2O z procesu spalania jest zatem czasem 

skorelowana z emisją CO. 

 

W przypadku stosowania SNCR do usuwania NOx, możliwe jest odnotowanie wzrostu wytwarzania N2O w 

zależności od dawek oraz temperatury. Zmierzono wartości na poziomie 20 – 60 mg/m
3
, ale zwykle w 

przypadku, gdy pożądane były niskie poziomy NOx (tzn. N2O może znacząco wzrosnąć przy wyższych 

dawkach SNCR stosowanych w celu realizacji niskiej emisji NOx). Jest przypadek, gdy wykorzystywany 

jest mocznik (alternatywnym odczynnikiem jest amoniak). 

 

Podczas spalania odpadów komunalnych, odnotowuje się emisję N2O na poziomie 1 -12 mg/Nm
3
 (pomiar 

indywidualny) przy średniej 1 – 2 mg/Nm
3
. Dla spalania MSW na złożach fluidalnych zmierzone wartości 

N2O (pomiar indywidualny) są zwykle wyższe. 

 

Indywidualne pomiary w zakładach spalania odpadów niebezpiecznych wykazują emisję N2O na poziomie 

30 – 32 mg/Nm
3
 [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Normalny poziom emisji N2O dla spalania osadów na złożach fluidalnych może osiągać niski poziom 10 

mg/Nm
3
, podczas gdy niektóre wartości sięgają nawet 500 mg/Nm

3
. 

 

Mimo, że spalanie ma niewielki wpływ na emisję podtlenku azotu (w kategoriach emisji antropogenicznej), 

przyczyniają się one do zwiększenia wpływu na efekt cieplarniany emisji z procesu spalania. 
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NOx przyczynia się do wzrostu zakwaszenia i eutrofizacji i może być mierzone w sposób ciągły. Emisje w 

nowoczesnych zakładach zwykle mieszczą się w przedziale od 30 do 200 mg/Nm
3
 (średnia dzienna, stp. 

11% O2). [74, Uwagi TWG, 2004] Niektóre instalacje mogą przyczyniać się do zwiększenia średnich 

dziennych poziomów NOx aż do 400 mg/Nm
3
 – zasadniczo są to instalacje obecnie zamykane lub 

modernizowane tak, by spełniały określony w Dyrektywie 2000/76/WE limit 200 mg/Nm
3
. 

 

Pył 
Emisja pyłu z zakładów spalania odpadów przede wszystkim składa się z drobnoziarnistego popiołu 

pochodzącego z procesu spalania unoszonego wraz ze strumieniem gazu. W zależności od bilansu reakcji, 

inne składniki i elementy zostają skoncentrowane w tym pyle. Oddzielanie pyłu od spalin przy użyciu 

kontroli zanieczyszczeń usuwa większość pyłu i obecnych organicznych i nieorganicznych substancji (np. 

chlorków metali, PCDD/F, etc.). 

 

Urządzenia służące do kontroli zanieczyszczeń powietrza znacząco redukują całkowitą zawartość 

cząsteczek w zakładach spalania odpadów. Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów spalania, typ 

urządzeń kontrolujących zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na rozkład wielkości cząsteczek 

emitowanego pyłu. Urządzenia filtracyjne są zwykle bardziej wydajne w przypadku większych cząstek 

oraz, tym samym zmieniają proporcję drobniejszych cząsteczek w ostatecznej emisji do powietrza, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu całkowitej emisji cząsteczkowej. 

 

Pył zwykle mierzony jest w sposób ciągły, a emisja zwykle mieści się w przedziale między <0,05 a 15 

mg/Nm
3
 (stp, 11% O2). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Rtęć i związki rtęci 

Rtęć nadal może znajdować się w odpadach komunalnych, zwłaszcza w postaci baterii, termometrów, 

amalgamatów dentystycznych, świetlówek lub przełączników rtęciowych. Osobna zbiórka tych elementów 

pomaga zredukować całkowitą zawartość w MSW, ale współczynniki zbiórki sięgający 100% nie jest 

osiągany w praktyce. 

 

Rtęć jest wysoce toksycznym metalem. Bez odpowiedniej kontroli zanieczyszczenia powietrza, spalanie 

odpadów zawierających rtęć może powodować znaczącą emisję.  

 

Emisja może być mierzona w sposób ciągły, możliwe jest także osiągnięcie poziomów w przedziale 

pomiędzy 0,0014 a 0,05 mg/Nm
3
 (11% O2). [74, Uwaga TWG, 2004] W krótkim okresie wyższa emisja 

może być odnotowywana w przypadku, gdy stężenie na wejściu jest bardzo zróżnicowane. 

 

Podczas spalania odpadów niebezpiecznych wyróżnia się specyficzne strumienie, które mogą zwiększać 

stężenie rtęci w dostarczanych odpadach: 

 smoły z koksowni; 

 odpady z elektrolizy zasad chlorowych (amalgamacja); 

 żrące osady olei z rafinerii; 

 związki chemiczne zawierające rtęć. 

 

Forma emisji rtęci zależy w dużej mierze od właściwości chemicznych spalin. Zwykle występuje 

równowaga pomiędzy metaliczną rtęcią (Hg0) oraz HgCl2. W przypadku występowania wysokiego stężenia 

HCl w spalinach (w stosunku do czynnika redukującego SO2) rtęć zasadniczo zawarta będzie w spalinach 

w postaci HgCl2, który może zostać oddzielony od spalin znacznie łatwiej niż rtęć metaliczna. Jeśli jednak 

HCl jest obecne w spalinach w niskim stężeniu (np. w zakładach spalania osadów ściekowych) rtęć 

występuje w spalinach przeważnie w postaci metalicznej i jest tym samym trudniejsza do kontrolowania. 

 

Temperatura spalania także wywiera wpływ na formowanie się HgCl2. 

 

W płuczkach mokrych (wyłącznie) usunięte HgCl2 może zostać zredukowane, o ile SO2 jest także obecne 

(oddzielenie tych substancji jest jednym z powodów, dla którego dla usuwania HgCl2 oraz SO2 są 

stosowane różne etapy płuczki). HgCl2 uformowane w tym czasie może wpłynąć na zaburzenie proporcji 

HgCl2 i Hg. Reakcjom tym można zapobiec dzięki obniżeniu pH w mokrych płuczkach i usuwaniu Hg z 

mokrych płuczek. 
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Rtęć metaliczna jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie (59 cg/l przy 25°C). Chlorek rtęci (II) jest 

znacznie bardziej rozpuszczalny przy 73 g/l, a zatem może być oddzielany w mokrych płuczkach, podczas 

gdy oddzielenie rtęci metalicznej wymaga dalszych etapów oczyszczania spalin (por. sekcja 2.5.6, gdzie 

przedstawiono więcej informacji). 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Związki kadmu i talu 
Powszechnym źródłem kadmu w zakładach spalania odpadów komunalnych są urządzenia elektroniczne 

(w tym także akumulatory), baterie, niektóre rodzaje farb i stabilizowane kadmem tworzywa sztuczne. 

Natomiast tal w zasadzie nie występuje w odpadach komunalnych. 

 

Odpady niebezpieczne mogą zawierać wysokie stężenie związków Cd oraz Tl. Oczyszczanie osadów 

ściekowych oraz odpadów beczkowanych z powłok i elementów metalowych może stanowić znaczące ich 

źródło. 

 

Kadm jest wysoce toksyczny i może gromadzić się w glebie. Odnotowuje się emisję w przedziale od 

0,0002 do 0,2 mg/Nm
3
 (11% O2). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Inne związki metali ciężkich 

Termin ten obejmuje metale ciężkie takie jak antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, 

wanad, cyna i ich związki. Dlatego w europejskich i wielu państwowych przepisach dla celów pomiarów 

emisji są one traktowane łącznie. Grupa ta obejmuje metale o działaniu rakotwórczym oraz związki metali 

takich jak arsen i chrom (IV), a także metale o właściwościach toksycznych. 

 

Retencja tych metali w dużej mierze zależy od skutecznej separacji pyłu, ponieważ są one wiązane w pyle 

ze względu na ciśnienie par ich związków, zawartych w spalinach (przede wszystkim tlenkach i chlorkach). 

 

Polichlorowane bifenyle 

Niska zawartość polichlorowanych bifenyli (PCB) notowana jest w większości strumieni odpadów 

komunalnych, a także niektórych odpadów przemysłowych. Odpady o dużej zawartości PCB zwykle 

pojawiają się jedynie w przypadku specjalnych programów zbiórek i niszczenia, a wówczas stężenie PCB 

okazuje się w takich odpadach bardzo wysokie. 

 

W zakładach spalania odpadów niebezpiecznych, utylizowane są odpady zawierające nawet 60 – 100% 

PCB. Tak samo jest w przypadku specjalnych zakładów przeznaczonych do spalania wysoko chlorowanych 

węglowodorów. PCB są niszczone bardziej efektywnie przy zastosowaniu wyższej temperatury spalania 

(tzn. powyżej 1200°C); jednakże niższe temperatury (np. 950°C) wraz z odpowiednimi warunkami 

mieszania oraz czasem pozostawania w piecu także okazały się skuteczne podczas spalania PCB. [74, 

Uwagi TWG, 2004] PCB zawarte w surowych spalinach z zakładów spalania odpadów mogą być efektem 

niepełnego zniszczenia. 

 

Emisje PCB są klasyfikowane przez niektóre organizacje międzynarodowe jako potencjalnie toksyczne 

(np. WHO). Toksyczny potencjał (zbliżony do dioksyn oraz furanów) przypisywany jest niektórym spośród 

PCB (PCB koplanarne). 

 

Węglowodory wielopierścieniowe 
Związki te zostały dobrze rozpoznane jako produkty niekompletnego spalania. Mają one właściwości 

toksyczne, a także działanie rakotwórcze i mutagenne. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Polichlorowane dibenzo-dioksyny i furany (PCDD/F) 

Dioksyny i furnay (PCDD/F) stanowią grupę związków, spośród nich niektóre są niezwykle toksyczne i 

uważane za rakotwórcze. Dioksyny i furany odgrywają zasadniczą rolę w dyskusji na temat spalania 

odpadów już od wielu lat. Ich produkcja i uwalnianie nie jest specyficzne dla spalania odpadów, ale 

występuje we wszystkich typach procesów termicznych przy spełnieniu określonych warunków. 
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[64, Uwagi TWG, 2003] W ostatnich latach, w sektorze WI odnotowano znaczący postęp w zakresie 

kontroli emisji PCDD/F. Udoskonalenia konstrukcji i funkcjonowania spalania oraz obróbki spalin 

przyczyniły się do stworzenia systemów, które mogą doprowadzić do niskich poziomów emisji. Krajowe 

[44, RVF, 2001] oraz regionalne kontrole emisji potwierdziły, że dzięki zapewnieniu zgodności z 

Dyrektywą 2000/76/WE sprawia, że spalanie ma niewielki wpływ na całkowite emisje dioksyn i furanów 

do powietrza [45, FEAD, 2002] 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] W dobrze zaprojektowanych i zarządzanych zakładach spalania, bilans 

materiałowy wykazuje, że spalanie skutecznie usuwa dioksyny ze środowiska (por. sekcja 3.1.2). Bilans 

taki sporządzany jest najbardziej korzystny dzięki zapewnieniu, że: 

 

 dostarczane dioksyny i substraty są efektywnie niszczone dzięki wykorzystaniu odpowiednich 

warunków spalania; 

 zredukowane zostaną warunki, które mogą przyczynić się do powstawania PCDD/F i ponownego ich 

powstawania, w tym synteza de-novo. 

 

Dioksyny i furany wchodzą do procesu wraz z odpadami i są bardzo skutecznie niszczone, o ile 

zastosowana zostanie odpowiednia temperatura spalania oraz warunki procesu. Standardy dla warunków 

pracy zostały określone w obowiązujących europejskich przepisach prawnych dotyczących spalania (tzn. 

Dyrektywa 2000/76/WE). Dioksyny i furany obecne w surowych spalinach z zakładów spalania odpadów 

pochodzą z rekombinacji węgla, tlenu i chloru. Właściwe substraty (np. z chlorofenoli) mogą także 

wchodzić w reakcje formując dioksyny oraz furany. Podczas tworzenia substancji istotną rolę odgrywają 

pewne katalizatory w postaci przejściowych związków metali (np. miedzi). 

 

Amoniak 

Amoniak ma znaczący wpływ na eutrofikację i zakwaszanie środowiska. Emisja amoniaku może 

powstawać w wyniku przedawkowania lub złej kontroli czynników redukujących NOx, które 

wykorzystywane są do kontrolowania NOx. Emisja zwykle mieści się w przedziale od 1 do 10 mg/Nm
3
, 

przy średniej 4 mg NH3 /Nm
3
. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Dwutlenek węgla (CO2) 
Podczas spalania jednej tony odpadów, wytwarzane jest około 0,7 – 1,7 ton CO2. Ten dwutlenek węgla 

uwalniany jest bezpośrednio do atmosfery i, w rezultacie, stanowiąc znaczącą część CO2 istotnego z punktu 

widzenia klimatu, (powstając z paliw kopalnych) przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

Ponieważ odpady komunalne stanowią heterogeniczną mieszankę biomasy oraz materiałów kopalnych, 

ilość CO2 z MSWI o pochodzeniu kopalnym (np. tworzywa sztuczne), która uważana jest za istotną z 

uwagi na zmiany klimatyczne mieści się zwykle w przedziale 33 – 50%. 

 

Metan CH4 
Można założyć, że, jeśli spalanie odbywa się w warunkach utleniających, poziom metanu w spalinach 

będzie bliski zeru, a tym samym nie wystąpi jego emisja do powietrza. Metan mierzony jest jako składnik 

VOC [64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

Metan może być także wytwarzany w zbiorniku na odpady, jeśli panują tam nisko tlenowe warunki a 

następnie zachodzą procesy beztlenowe. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku, gdy odpady są 

magazynowane przez dłuższy czas i nie zostały dobrze zmieszane. Gdy do powietrza zasilającego komorę 

spalania wprowadzane są gazy z obszaru magazynowania, zostają one spalone a emisja zostanie 

zredukowana do nieistotnego poziomu. 
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3.2.2 Zakłady spalania odpadów komunalnych 

3.2.2.1 Zestawienie danych dotyczących emisji do powietrza z MSWI  

 

Tabela 3.8 przedstawia szereg danych na temat emisji do powietrza z niektórych europejskich zakładów 

MSWI. Podano wartości uśredniane co trzydzieści minut, codziennie i rocznie. Należy zauważyć, że w 

niektórych przypadkach w tabeli uwzględniono wyniki pomiarów nieciągłych (lub punktowych). Zostały 

one oznaczone symbolem (N) w kolumnie typ pomiaru. Ponadto, w przypadku pomiarów nieciągłych w 

kolumnie średnia, zaprezentowane wartości nie zostały zebrane w okresie uśredniania dla tej kolumny i 

powinny być interpretowane jedynie jako pomiary nieciągłe: 

 

 

Czynnik 

 

Rodzaj 

pomiaru 

Średnie dzienne (przy 

zastosowaniu stałych 

pomiarów) w mg/m
3
 

Półgodzinne średnie (przy 

zastosowaniu stałych 

pomiarów) w mg/m
3
 

Roczne 

średnie w 

mg/m
3
 

 C: ciągły 

N: nieciągły 

Limity w 

2000/76/WE 

Przedział 

wartości 

Limity w 

2000/76/WE 

Przedział 

wartości 

Przedział 

wartości 

Pył C 10 0,1 – 10 20 <0,5 – 15 0,1 – 4 

HCl C 10 0,1 – 10 60 <0,1 – 80 0,1 – 4 

HF C/N 1 0,1 – 10 4 <0,02 – 1 0,01 – 0,1 

SO2 C 50 0,5 -50 200 0,1 – 250 0,2 – 20 

NOx C 200 30 – 200 400 20 – 450 20 – 180 

NH3 C n/a <0,1 – 3  0,55 – 3,55  

N2O  n/a     

VOC (jako 

OWO) 

C 10 0,1 – 10 20 0,1 – 25 0,1 – 5 

CO C 50 1 – 100 100 1 – 150 2 – 45 

Hg C/N 0,05 0,0005–0,05 n/a 0,0014-0,036 0,0002-0,05 

Cd N n/a 0,0003-0,003 n/a   

As N n/a <0,0001-0,001 n/a   

Pb N n/a <0,002-0,044 n/a   

Cr N n/a 0,0004-0,002 n/a   

Co N n/a <0,002 n/a   

Ni N n/a 0,0003-0,002 n/a   

Cd oraz Tl N 0,05  n/a  0,0002-0,03 

Σ innych 

metali 1 

N 0,5  n/a  0,0002-0,05 

Σ innych 

metali 2 

N n/a 0,01 – 0,1 n/a   

Benzopiren N n/a  n/a  <0,001 

Σ PCB N n/a  n/a  <0,005 

Σ PAH N n/a  n/a  <0,01 

PCDD/F 

(ng 

TEQ/m
3
) 

N 0,1 (ng 

TEQ/m
3
) 

 n/a  0,0002-0,08 

(ngTEQ/m
3
) 

1. W niektórych przypadkach nie ma obowiązujących limitów emisji dla NOx. Dla takich instalacji typowy zakres wartości wynosi 250 – 550 
mg/Nm3 (nieciągły pomiar); 
2. Inne metale 1 = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V; 
3. Inne metale 2 = Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Co, Ni, Se oraz Te; 
4. Gdy wskazano nieciągły pomiar (N) okres uśredniania nie ma zastosowania. Okresy próbkowania dla takich pomiarów zwykle trwają 4 – 

8 godzin; 
5. Dane standaryzowane dla 11% O2, suchy gaz, 273 K oraz 101,3 kPa. 
Tabela 3.8: Zakres poziomów emisji działania czystych gazów odnotowane w niektórych europejskich 

zakładach MSWI 

[1, UBA, 2001], [2, infomil, 2002], [3, Austria, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

 

 

 

 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 155 

Tabela 3.9 przedstawia emisje do powietrza dla różnych substancji na tonę spalanych MSW. Podane 

poniżej dane stanowią średnie dla 12 MSWI w regionie Flandrii w Belgii z 1999 roku oraz dla 3 zakładów 

MSWI w Austrii [3, Austria, 2002]: 

Tabela 3.9: Operacyjne poziomy emisji do powietrza z MSWI wyrażone na tonę spalanych MSW 

[64, Uwagi TWG, 2003] [3, Austria, 2002] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

3.2.2.2 Dane dotyczące europejskich emisji do powietrza dla MSWI  

 

Dane zaprezentowane tu zostały oparte na wynikach ankiety z 142 europejskich zakładów spalania 

odpadów nie-niebezpiecznych przekazanych do TWG [45, FEAD, 2002] wraz z dodatkowymi uwagami 

pochodzącymi od TWG [64, Uwagi TWG, 2003]. 

 

Informacje odnoszą się raczej do linii procesowych niż poszczególnych zakładów. Wielkość zbioru danych 

może zatem, w niektórych przypadkach, być większa niż liczba przebadanych zakładów. Zbiór danych nie 

stanowi kompletnej ankiety MSWI – większość zakładów, które wykazywały zgodność jedynie z 

wcześniejszą Dyrektywą dotyczącą spalania odpadów z 1999 roku, zostało wykluczonych z tej analizy. 

 

Chlorowodór i fluorowodór 

 

Zastosowanie mają różne krajowe wartości limitów emisji. 

 

Większość zaprezentowanych danych została oparta na ciągłych pomiarach. 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>50 mg/Nm
3
 0 

>30<50 mg/Nm
3
 10 

>10<30 mg/Nm
3
 24 

>5<10 mg/Nm
3
 35 

<5 mg/Nm
3
 73 

Uwaga: W przypadku niemieckich zakładów tylko niektóre 

reprezentatywne przykłady zostały wzięte pod uwagę. Wszystkie 

spalarnie (około 50 zakładów), które nie zostały tu wymienione 

pracują na poziomie poniżej 10 mg/Nm
3
. 

Tabela 3.10: Badanie emisji HCl w europejskich MSWI 

Źródło [45, FEAD, 2002] 
 

Zasadniczo wykorzystuje się trzy typy systemów oczyszczania spalin: 

1. mokre systemy wykorzystujące różne typy płuczek, w których HCl jest wypłukiwany wodą, zwykle przy 

pH <1; 

2. pół-mokre systemy, które wykorzystują wapno w wodzie; 
3. systemy suche, które wykorzystują wapno lub wodorowęglan sodu (zwykle z aktywnym węglem), często 

w połączeniu z filtrami workowymi. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

Czynnik Średnia wartość (g/tona spalania) 

 12 zakładów belgijskich 3 zakłady austriackie 

Pył 165 7 

HCl 70 4 

HF 2,2 0,36 

SO2 129 24,8 

NOx 2141 189 

CO 126 101 

OWO 19 - 

Hg 0,048 0,1 

Cd + Tl 0,095 - 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn 1,737 - 

PCDD/F 250 ng TEQ/tona spalania 44,4  ng TEQ/tona 

spalania 
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Emisja zależeć będzie, między innymi, od ilości wykorzystanych dodatków oraz 

operacyjnych/konstrukcyjnych możliwości zakładu. 

 

Dane dotyczące fluorowodoru (HF) opierają się zwykle na nieciągłych pomiarach. HF jest redukowany 

przy użyciu tych samych czynników, co HCl, co oznacza, że efektywne systemy oczyszczania 

przeznaczone dla HCl radzą sobie także z HF. Chemiczne właściwości HF nie są dokładnie takie same, jak 

HCl, zatem skuteczność usuwania HF będzie się nieco różnić w zależności od zastosowanego systemu. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>5<10 mg/Nm
3
 0 

>2<5 mg/Nm
3
 1 

>1<2 mg/Nm
3
 1 

<1 mg/Nm
3
 53 

Tabela 3.11: Badanie emisji HF w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
 

Dwutlenek siarki 

 

Zastosowanie mają różne krajowe wartości poziomów emisji. 

 

Większość danych pochodzi z ciągłych pomiarów. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>200 mg/Nm
3
 3 

>100<200 mg/Nm
3
 5 

>50<100 mg/Nm
3
 16 

>25<50 mg/Nm
3
 25 

<25 mg/Nm
3
 123 

Tabela 3.12: Badanie emisji dwutlenku siarki w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
 

Typy stosowanych metod oczyszczania spalin są takie same, jak wspomnianych w przypadku HCl, przy 

czym zasadniczą różnicę stanowi to, że w przypadku mokrych płuczek działają one przy lekko zasadowym 

pH (zwykle 7 – 8). 

 

Pył 

Większość danych pochodzi z pomiarów ciągłych. Pokazują one wartość dla pyłu całkowitego. 

 

W przypadku pyłu zwykle stosowane są trzy metody oczyszczania spalin: 

 

1. suche odpylacze elektrostatyczne (suche ESP); 

2. mokre odpylacze elektrostatyczne (mokre ESP) (uwaga: mokre ESP nie są często stosowane w MSWI); 

3. filtry workowe (BF). 

 

W kilku przypadkach (przede wszystkim w NL oraz D), stosowane jest połączenie dwóch z tych procesów, 

na przykład suchych odpylaczy elektrostatycznych bezpośrednio za kotłem wraz z filtrem workowym 

znajdującym się bezpośrednio przed kominem. 

 

Ostatnio najnowsze zakłady posiadają wyłącznie filtry workowe. 

 

Do usuwania pyłu znacząco przyczynić mogą się także mokre płuczki. Zwykle obserwowana jest około 

50% skuteczność usuwania pyłu (wraz z dodatkowo wybranymi metalami ciężkimi). 

 

 

Należy zauważyć, że wszystkie te narzędzia są połączone i zasadniczo wzajemnie na siebie wpływają. W 

przypadku suchych i pół-mokrych procesów, filtry workowe działają także jak reaktory dla usuwania 
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kwasu. Co więcej, mogą one także usuwać PCDD/F oraz metale (w tym także rtęć i kadm), o ile dobrane 

zostaną odpowiednie odczynniki, np. aktywny węgiel. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>50 mg/Nm
3
 3 

>30<50 mg/Nm
3
 1 

>10<30 mg/Nm
3
 8 

>5<10 mg/Nm
3
 29 

<5 mg/Nm
3
 103 

Tabela 3.13: Badanie emisji pyłu w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
 

Tlenki azotu 
 

Większość danych pochodzi z pomiarów ciągłych. W niektórych państwach obecnie nie funkcjonują żadne 

limity dla NOx ze spalarni odpadów komunalnych. 

 

Wiele zakładów już osiąga wyniki poniżej 200 mg/Nm
3
. W niektórych przypadkach notuje się nawet 

poziomy emisji poniżej 70 mg/Nm
3
. 

 

Do obniżenia poziomu tworzenia się NOx stosuje się szereg technik kontroli spalania. SCR lub SNCR 

stanowią główne techniki wykorzystywane do dalszego obniżania emisji NOx w MSWI. Wartości emisji 

poniżej 100 mg/Nm
3
 zwykle wymagają zastosowania SCR. Korzystanie z SNCR może także prowadzić do 

emisji na poziomie poniżej 150 mg/Nm
3
 a wyjątkowo nawet poniżej 100 mg/Nm

3
 (np. gdy zastosowane 

zostaną podstawowe środki redukcji NOx). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>400 mg/Nm
3
 9 

>300<400 mg/Nm
3
 35 

>200<300 mg/Nm
3
 22 

>100<200 mg/Nm
3
 48 

<100 mg/Nm
3
 11 

Uwaga: 11 zakładów (nie linii) o poziomie poniżej 100 

mg/Nm
3
 znajduje się w NL – wszystkie spełniają odpowiednie 

ELV 70 mg/Nm
3
. Inne zakłady pracujące na poziomie poniżej 

100, ale nie uwzględnione tu znajdują się w Europie 

(przeważnie w D, A, B). 

Tabela 3.14 Badanie emisji tlenków azotu w europejskich MSWI 

Źródło [45, FEAD, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

OWO (Ogólny węgiel organiczny) 
 

OWO jest istotnym miernikiem skuteczności spalania. Osiągane poziomy spalania stanowią przede 

wszystkim wynik konstrukcji systemu spalania oraz komory dopalania, ponieważ możliwości obniżenia 

tych emisji poprzez oczyszczanie spalin są raczej ograniczone. Takie same urządzenia jak stosowane do 

usuwania pyłu mają zastosowanie do stałych cząstek organicznych. Niektóre spośród związków 

organicznych mogą zostać zredukowane dzięki zastosowaniu węgla aktywnego. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>10 mg/Nm
3
 4 

>5<10 mg/Nm
3
 7 

<5 mg/Nm
3
 79 

Tabela 3.15: Badanie emisji całkowitego węgla organicznego w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
 

PCDD/PCDF 
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Dane dotyczące emisji PCDD/PCDF z MSWI nie prezentują całego zakresu obecnie działających 

zakładów. Dane pochodzące z Danii oraz z Włoch nie były dostępne. Nie uwzględniono także danych z 

Francji, mimo że w wielu przypadkach emisje okazały się wyższe niż 0,1 ng/m
3
. 

 

Emisje PCDD/PCDF odnotowane tu zostały oparte na nieciągłych pomiarach, zwykle prowadzonych dwa 

razy w roku. Zebrano także doświadczenia z ciągłych pomiarów dioksyn, zwłaszcza dla MSWI we Flandrii 

(B) oraz w Austrii. 

 

W celu osiągnięcia niskich poziomów emisji PCDD/PCDF, istotne jest stosowanie zarówno pierwotnych, 

jak i wtórnych środków. W systemie spalania, skuteczne mieszanie gazów (duże turbulencje) wpływa na 

poprawę niszczenia PCDD/PCDF oraz podobnych związków obecnych już w odpadach. Unikanie okna 

temperaturowego dla ponownej rekombinacji PCDD/PCDF oraz podobnych związków w kotle oraz w 

systemie obróbki spalin umożliwia uniknięcie formowania się nowych PCDD/F. 

 

Dla dalszej redukcji stosowane są zwykle trzy mechanizmy oczyszczania spalin: 

 

1. statyczne filtry z aktywnym węglem; 

2. filtry workowe z opcją wtryskiwania aktywnego węgla (zwykle zmieszanego z innymi odczynnikami); 

3. katalityczny rozkład gazowych PCDD/F. 

 

Oba wspomniane wyżej systemy wykorzystujące aktywny węgiel redukują jeszcze dodatkowo emisję rtęci. 

Systemy katalityczne stosowane są to redukowania NOx oraz PCDD/F. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>2 ng/Nm
3
 3 

>1<2 ng/Nm
3
 11 

>0,5<1 ng/Nm
3
 4 

>0,1<0,5 ng/Nm
3
 7 

>0,05<0,1 ng/Nm
3
 22 

<0,05 ng/Nm
3
 72 

Tabela 3.16: Badanie emisji PCDD/F (TEQ) w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Rtęć 

 

Dane obejmują wyniki pochodzące z ciągłych pomiarów (stosowanych w Niemczech od ponad dwóch lat 

oraz w Austrii od ponad roku) oraz nieciągłych pomiarów (minimum dwa razy w roku). Zatem możliwe 

jest, że dane nie okażą się porównywalne w dużym stopniu. Stałe pomiary obejmują także przypadki 

podwyższonego poziomu emisji związanego ze zwiększoną zawartością w dostarczanych odpadach, 

notowaną w niektórych zakładach. 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>200 μg/Nm
3
 0 

>100<200 μg /Nm
3
 1 

>50<100 μg /Nm
3
 3 

>30<50 μg /Nm
3
 7 

<30 μg /Nm
3
 83 

Tabela 3.17: Badanie emisji rtęci w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
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Dla kilku zakładów na terenie Francji, pomiar rtęci nie odbywa się oddzielnie, lecz wraz z Cd (ELV jest 

podawane jako suma obu). Ponieważ rozkład tych czynników nie musi być przewidywalny, wyniki zostały 

przedstawione w poniższej dodatkowej tabeli: 

 

Poziom średnich rocznych Liczba zakładów/linii 

>200 μg/Nm
3
 0 

>100<200 μg /Nm
3
 1 

>50<100 μg /Nm
3
 5 

>30<50 μg /Nm
3
 8 

<30 μg /Nm
3
 18 

Tabela 3.18: Połączone emisje Cd oraz Hg w wybranych MSWI we Francji 

[45, FEAD, 2002] 
 

Zakłady, z których dane zostały uwzględnione w niniejszym raporcie posiadają, między innymi, 

następujące typy systemów oczyszczania spalin. Przedstawiono także poziomy emisji Hg: 

 

Identyfikator 

systemu 

Suche 

ESP 

Mokre 

płuczki 

kwaśne 

Mokre 

ESP 

Filtry 

workowe 

Wstrzykiwanie 

aktywnego 

węgla 

Filtry z 

aktywnym 

węglem 

Emisje 

Hg 

(μg/Nm
3
) 

1       0,1 

2       0,1 

3       1,77 oraz 

1,93 oraz 

3,16 

4       3 

5       3 oraz 6 

6       2 oraz 7,3 

oraz 10 

7       22 oraz 

50 

Tabela 3.19: Wyniki emisji i techniki stosowane do kontroli Hg w europejskich MSWI 

[45, FEAD, 2002] 
 

Najniższe wartości są obserwowane w przypadku zastosowania węgla aktywnego, zarówno w systemach 

statycznego złoża, jak i w systemie wtryskiwania aktywnego węgla wraz z filtrem workowym. Zużycie 

oraz jakość aktywnego węgla (np. impregnacja siarki) bezpośrednio wpływa na poziomy emisji. Techniki 

w tabeli 3.19 odpowiadają różnym wymaganiom ELV oraz różnym poziomom kosztów. 

 

W pewnych warunkach (np. wysoka zawartość rtęci) przekroczone mogą zostać limity wydajności 

usuwania w systemach FGT, co prowadzi do czasowo podwyższonych emisji Hg.  MSW zwykle zawierają 

niewielkie ilości Hg. Jednakże zaobserwowano także krótkotrwałe wzrosty zawartości. Jest to zasadniczo 

związane z obecnością w MSW baterii, przełączników elektrycznych, termometrów, odpadów 

laboratoryjnych, etc. 

 

Mokre płuczki kwasowe mogą służyć jako pochłaniacze rtęci, o ile ma ona postać Hg(II), w postaci 

chlorków. Rtęć, która została przeniesiona ze strumienia gazu do płynów płuczki może być wówczas 

usunięta w zakładach oczyszczania ścieków lub przechwytywana w suszarkach rozpyłowych dla ścieków 

w spalinach. W drugim przypadku możliwe jest dokonanie recyklingu rtęci, o ile obecny jest odpowiedni 

etap usuwania Hg. 

 

Może być konieczne dodatkowe oczyszczanie, jeśli rtęć jest obecna w metalicznej postaci (por. techniki 

usuwania Hg). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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3.2.2.3 Emisje do powietrza ze spalarni ze złożem fluidalnym 

 

Skuteczny transfer ciepła oraz masy umożliwia działanie przy niższych temperaturach (jednak nadal 

istnieje dolna granica) niż w spalarniach o innych konstrukcjach Niższe temperatury często stosowane są 

wraz z bardziej jednolitym rozkładem temperatur, co pozwala wyeliminować gorące punkty i strefy 

wysokiego natlenienia, co umożliwia redukcję wytwarzania termicznego NOx, jak również zamiana azotu z 

paliwa w NOx może pozostawać na niskim poziomie. Niższe temperatury spalania oraz brak dostępu 

powietrza mogą niekiedy prowadzić do formowania podtlenku azotu (N2O). Normalne poziomy emisji N2O 

dla złóż fluidalnych przeznaczonych do spalania osadów to około 10 mg/Nm
3
, przy czym czasem notowane 

są wartości do 100 mg/Nm
3
 i wyższe. Wartości te są wyższe niż w przypadku innych systemów spalania. 

 

Zasadniczo niższy poziom produkcji NOx wynikające ze spalania przygotowanych lub segregowanych 

odpadów dzięki spalaniu na złożu fluidalnym może prowadzić do podobnych lub niższych poziomów 

emisji dzięki zastosowaniu prostszych FGT niż systemy spalania przy wysokim poziomie NOx. 

 

Ze względu na relatywnie niższą temperaturę spalania na złożu fluidalnym, zawartość metali ciężkich w 

spalinach (a tym samym pozostałości FGT) może być niższa niż w przypadku rusztowego spalania 

odpadów mieszanych. Rzeczywiste poziomy emisji do powietrza zależą od odpadów oraz od wybranych 

systemów oczyszczania spalin. 

 

Odnotowano, że połączenie spalania na złożu fluidalnym w temperaturze 850 – 950°C oraz SNCR 

(amoniak) redukuje emisje NOx w holenderskich zakładach spalania osadów ściekowych no poziomu 

poniżej 70 mg/Nm
3
. 

[2, infomil, 2002] 
 

3.2.3 Zakłady spalania odpadów niebezpiecznych 

 

3.2.3.1  Podsumowanie danych dotyczących emisji do powietrza z HWI 

 

Tabela 3.20 zawiera wyniki badania europejskich (głównie niemieckich i holenderskich) zakładów z 

uwzględnieniem emisji typowych dla tych zakładów. Przedstawiono uśrednianie co trzydzieści minut, 

dzienne oraz roczne. Ważne, by pamiętać, że uwzględniono także dane pochodzące z pomiarów 

nieciągłych i oznaczono je symbolem (N) w kolumnie dotyczącej typu pomiaru. Ponadto, w przypadku gdy 

w kolumnie uśrednianie pojawiają się pomiary nieciągłe, podane wartości pomiarów nieciągłych nie 

zostały zebrane w podanym okresie uwzględniania dla tej kolumny i powinny być interpretowane jako 

pomiary nieciągłe: 
 

Parametr 

 

Typ pomiaru 

 

Dzienne średnie (mg/Nm3) 

 

Średnie półgodzinne (mg/Nm3) 

Średnie 

roczne 

(mg/Nm3) 

  

C: ciągły 

N: nieciągły 

 

Limity w 

2000/76/WE 

Typowy 

przedział 

wartości 

 

Limity w 

2000/76/WE 

Typowy 

przedział 

wartości 

Typowy 

przedział 

wartości 

Pył C 10 0,1 – 10 20 0,1 – 15 0,1 – 2 

HCl C 10 0,1 – 10 60 0,1 – 60 0,3 – 5 

HF C/N 1 0,04 – 1 4 0,1 – 2 0,05 – 1 

SO2 C 50 0,1 – 50 200 0,1 – 150 0,1 – 30 

NOx C 200 40 – 200 400 50 – 400 70 – 180 

OWO C 10 0,1 – 10 20 0,1 – 20 0,01 – 5 

CO C 50 5 – 50 100 5 – 100 5 – 50 

Hg C/N 0,05 0,0003 – 0,03 n/a 0,0003 – 1 0,0004 – 0,05 

Cd + Tl N 0,05 0,0005 – 0,05 n/a  0,0005 – 0,05 

Σ inne metale 

ciężkie 

N 0,5 0,0013 – 0,05 n/a  0,004 – 0,4 

PCDD/PCDF 

(ng TEQ/m3) 

N 0,1 0,002 – 0,1 n/a  0,0003 – 0,08 

1. Dane zestandaryzowane przy 11% tlenu, suchym gazie, 273K oraz 101,3 kPa; 
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2. Inne metale  = Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V. 

Tabela 3.20: Typowy zakres emisji czystych gazów do powietrza z zakładów spalania odpadów 

niebezpiecznych 

[1, UBA, 2001], [2, infomil, 2002], [64, TWGComments, 2003], [74, TWGComments, 2004] 

3.2.3.2 Przegląd danych dotyczących europejskich emisji do powietrza z HWI 

 

[41, EURITS, 2002] 

Sekcja zawiera przegląd komercyjnego sektora spalania odpadów niebezpiecznych w UE. Informacje 

podano dla 24 europejskich komercyjnych instalacji z piecami obrotowymi, które łącznie mają roczną 

wydajność 1500000 ton odpadów (70% łącznej przepustowości specjalistycznych spalarni odpadów w UE, 

które mogą być wykorzystywane na zasadach komercyjnych przez strony trzecie).  Instalacje 

przyzakładowe, jak w przemyśle chemicznym, nie zostały w tym przeglądzie uwzględnione. Rokiem 

odniesienia dla zebranych danych jest 1999 – 2000. Niektóre bardziej szczegółowe dane są nowsze i 

pochodzą z lat 2001 – 2002. 

 

W spalarniach tych obróbce poddawane są bardzo zróżnicowane strumienie odpadów, Skład i fizyczne 

właściwości mogą się różnić znacząco pomiędzy poszczególnymi piecami, a także w poszczególnych 

okresach czasu. W związku z tym pieca są wyposażane w bardzo zaawansowane systemy oczyszczania 

spalin. 

 

Ogólny przegląd 

 

Ze względu na efektywność procesu oczyszczania spalin, emisje do powietrza z różnych instalacji 

uwzględnionych w tym przeglądzie spełniają normy wyznaczone w Dyrektywie 2000/76/WE dotyczącej 

spalania odpadów. W poniższej tabeli 3.21 przedstawiono zestawienie emisji ze spalarni odpadów w 

postaci średnich rocznych stężeń. Podano także wartości minimalne i maksymalne oraz uśrednione dla 

poszczególnych instalacji. 

 

Parametr mg/Nm
3
 o ile 

nie podano inaczej 

Średnie roczne 

Minimum Maksimum Średnia 

HF 0,01 <1 0,3 

OWO 0,01 6 1,5 

O2 (%) 8 13,66 11,0 

NOx 44,4 <300 139 

Pył 0,075 9,7 1,69 

HCl 0,25 8,07 1,56 

SO2 0,1 22,7 7,8 

Hg 0,0004 0,06 0,01 

Cd + Tl 0,00014 0,046 0,01 

Suma metali <0,004 0,84 0,2 

PCDD/PCDF (ng 

TEQ/Nm
3
) 

0,0003 <0,1 0,038 

CO 3 26 12,9 

Tabela 3.21: Dane z przeglądu średnich rocznych emisji do powietrza z europejskich spalarni odpadów 

niebezpiecznych 

[41, EURITS, 2002] 
 

W zamieszczonej poniżej tabeli 3.22 podano średnie przepływy masy (w kg/t spalanych odpadów) dla 

niektórych substancji wraz z całkowitą ilością dla wszystkich instalacji (o ile zostały zarejestrowane). Te 

drugie pokazują, że wyniki wyjściowe dla sektora wynikające z obróbki mieszczą się w przedziale 1,3 – 1,5 

miliona ton odpadów rocznie. 
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Parametr 
Średni przepływ masy (kg/t 

spalanych odpadów) 

Łączna zarejestrowana wartość 

(t/tok) 

Pył 0,0098 16,2 

SO2 0,047 60,6 

NOx 0,87 1191 

Hg 0,000056 0,083 

Suma metali 0,0013 1,3 

CO 0,07 76,2 

HCl 0,0097 16,8 

Tabela 3.22: Dane z przeglądu przepływów masy i rocznych emisji z sektora do powietrza w 

komercyjnych spalarniach odpadów niebezpiecznych w Europie 

[41, EURITS, 2002] 
 

Przegląd dla poszczególnych parametrów 
 

W poniższych akapitach w sposób bardziej szczegółowy omówione zostaną emisje dla poszczególnych 

parametrów. W przypadkach, w których było to możliwe, omówiono także związek pomiędzy zastosowaną 

technologią a poziomem emisji. 

 

Liczby na osi X na zamieszczonych poniżej wykresach nie odnoszą się do konkretnych instalacji. Na 

wykresach zamieszczono także, stężenia (słupki, odnoszące się do lewej osi Y) oraz przepływy masy 

(romby, odnoszące się do prawej osi Y). Przepływy masy określone w oparciu o dane nie-bezwględne (np. 

wartości mniejsze niż poziom oznaczania) oznaczono pustymi rombami. 

 

Dane dotyczące HF nie zostały opisane szczegółowo, ponieważ wszystkie zebrane dla 24 instalacji, które 

zostały uzyskane przeważnie w wyniku pomiarów ciągłych, są poniżej 1 mg/Nm
3
, co stanowi dolną granicę 

poziomu oznaczania (LDL) dla tej techniki monitoringu. Dodatkowe dane uzyskano dzięki pomiarom 

nieciągłym, czyli technice o niższym poziomie oznaczania, które potwierdziły te wnioski. 

 

OWO nie zostały opisane w sposób szczegółowy, ponieważ 95% danych zebranych, które także 

zasadniczo pochodzą z ciągłego monitoringu, były poniżej 1 – 2 mg/Nm
3
. Dwie instalacje odnotowały 

wyższe roczne średnie emisji: 4 oraz 6 mg/Nm
3
. 

 

Dane dotyczące O2 przedstawiono, by dowieść, że średnie poziomy stężenia są zbliżone do standardowego 

poziomu odniesienia 11%, dla którego przeliczane są nieobrobione dane. 

 

Tlenki azotu 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono średnie roczne wartości NOx dla wszystkich instalacji: 

 

 średnie stężenie przepływu masy NOx wyrażono jako NO2 w mg/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe 

warunki, 

 średni przepływ masy NOx wyrażony jako NO2 w g/t spalanych odpadów. 

 

Dane są wynikiem stałych pomiarów tego parametru w spalinach. Indywidualne punkty pomiarowe zostały 

zwykle rozmieszczone co pół godziny, a następnie obliczane są odpowiednio dziennie i roczne średnie. 

Analityczny dolny poziom wykrywalności dla stałego pomiaru tego czynnika wynosi zwykle 5 – 10 

mg/Nm
3
. 

 

Dla każdej z instalacji wskazano także na stosowane w nich techniki ograniczania NOx, czyli: 

 

 wykorzystanie selektywnej redukcji niekatalitycznej (oznaczanej jako SNCR); 

 wykorzystanie selektywnej redukcji katalitycznej (oznaczanej jako SCR); 

 brak specjalnej techniki redukcyjnej. 
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Rysunek 3.1: Średnie roczne emisje NOx do powietrza oraz zastosowane techniki redukcji w europejskich 

HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 90% instalacji działa na poziomie poniżej 200 mg/Nm
3
; 

 50% instalacji działa na poziomie między 50 a 150 mg/Nm
3
. W tym przypadku nie odnotowano 

żadnego szczególnego wyraźnego związku z zainstalowaną techniką redukcji (uwaga: niektóre instalacje 

działają na poziomie, który nie jest najniższym możliwym technicznie osiągalnym poziomie, np. SCR nr 5 

działa na poziomie 180 mg/Nm
3
); 

 dla czterech instalacji wyposażonych w SCR, emisje znajdują się odpowiednio na poziomie 180, 120, 

72 oraz 59 mg/Nm
3
. Poziom funkcjonowania każdej z tych instalacji różni się i niekoniecznie odpowiada 

najniższym technicznie osiągalnym wartościom. Ponadto, wpływ warunków, które determinują 

formowanie się NOx podczas spalania nie mogą zostać wyprowadzone na podstawie dostępnych danych; 

 dla trzech instalacji wyposażonych w SNCR, odnotowano emisje na poziomie 157, 118 oraz 93 

mg/Nm
3
 odpowiednio, w tym przypadku zastosowanie ma ta sama uwaga, którą umieszczono w 

powyższym punkcie; 

 w przypadku inny instalacji wyposażonych w SCR/SNCR emisje są bardzo zróżnicowane, przede 

wszystkim ze względu na różne warunki formowania NOx w poszczególnych instalacjach; 

 kilka instalacji nie posiadających SCR ani SNCR, ale o niższej emisji NOx (<120 mg/Nm
3
)  pracują w 

niższej temperaturze w komorze dopalania (PCC): 950 – 1000°C, w porównaniu do instalacji działających 

w temperaturze 1100 – 1200°C w PCC. 

 

Pył 

 

Na poniższym wykresie zaprezentowano roczne średnie wartości pyłu dla wszystkich instalacji: 

 

 średnie stężenie pyłu w mg/Nm
3
, 11%, suche i standardowe warunki; 

 średni przepływ masy w g/t spalanych odpadów; 

 

Dane pochodzą z ciągłych pomiarów tego czynnika w spalinach. Indywidualne punkty pomiarowe zostały 

zwykle rozmieszczone co pół godziny, a następnie obliczane są odpowiednio dziennie i roczne średnie. 

Analityczny dolny poziom wykrywalności dla stałego pomiaru tego czynnika wynosi zwykle około 1 – 2 

mg/Nm
3
. 

 

Instalacja 

 

Technika redukcji No 

 

(g/tona) 

 

Temperatura (PCC) 
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Dla każdej z instalacji wskazano technikę emisji pyłu. W tym przypadku są to: 

 

 stosowanie odpylaczy elektrostatycznych (ESP), suchych lub mokrych ESP; 

 wykorzystanie filtrów workowych; 

 wykorzystanie kombinacji obu tych technik. 

 

 
Rysunek 3.2: Średnia roczna emisja pyłu do powietrza i stosowane techniki redukcji w europejskich HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 96% instalacji działa na poziomie poniżej 5 mg/Nm
3
; 

 jedna instalacja wykazuje poziom emisji pomiędzy 5 – 10 mg/Nm
3
. 

 

HCl 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości HCl dla wszystkich instalacji: 

 

 średnie stężenia HCl oraz lotnych związków chloru w mg/Nm
3
, 11%, suche i standardowe warunki; 

 średni przepływ masy HCl w g/t spalanych odpadów. 

 

Dane pochodzą z ciągłych pomiarów tego czynnika w spalinach. Indywidualne punkty pomiarowe zostały 

zwykle rozmieszczone co pół godziny, a następnie obliczane są odpowiednio dziennie i roczne średnie. 

Analityczny dolny poziom wykrywalności dla stałego pomiaru tego czynnika wynosi zwykle około 1 – 2 

mg/Nm
3
. 

 

Dla każdej instalacji wskazano też na zastosowaną technikę redukcji HCl. Do stosowanych technik należą: 

 

 wstępne schładzanie spalin; 

 stosowanie mokrych płuczek (wtryskiwanie opartych na wapnie związków w wodzie) wraz z 

następującą później ewaporacją wody z płuczki; 

 stosowanie mokrych płuczek wraz z następującym po nich zrzutem oczyszczonej wody z płuczki; 

 zastosowanie suchych lub pół-mokrych płuczek wraz z iniekcją związków opartych na wapnie w 

wodzie; 

 iniekcje NaHCO3. 

Instalacja 
 

Suche ESP 
 

Mokre ESP Filtr workowy 
 

ESP i filtr workowy  

Pył (g/tona) Pył (g/tona, wartość<) 
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Większość HCl w surowych spalinach ze spalania odpadów niebezpiecznych pochodzą z substancji 

organicznych zawierających chlor, ale także z nieorganicznych soli, takich jak NaCl. 

 

W temperaturach osiąganych podczas spalania, ważne by rozważyć równowagę Deacona: 

 

4HCl + O2  2H2O + 2Cl2 (+114,5 kJ) 

 

Podczas spalania odpadów zawierających węglowodory równowaga przesuwa się ku lewej stronie 

równania, ponieważ podczas spalania formowany jest nadmiar H2O, a w efekcie w gazach spalinowych 

powstaje HCl. Gdy, na przykład, spalane są odpady o niskiej zawartości wodoru, np. PCB, nie ma to 

miejsca, a równowaga przesuwa się w prawą stronę równania, co oznacza, że formowana będzie mieszanka 

HCl oraz Cl2. W tym przypadku oczyszczanie spalin musi być zastosowane do odchlorowywania gazów 

spalinowych. 

 

 
Rysunek 3.3: Średnie roczne emisje HCl do powietrza i stosowane techniki redukcji w europejskich HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 90% instalacji działa na poziomie poniżej 2 mg/Nm
3
; 

 dane te nie wskazują na żaden związek pomiędzy zastosowaną techniką a średnimi rocznymi 

poziomami emisji; 

 dla trzech innych instalacji emisje wyniosły odpowiednio 8, 4 oraz 3 mg/Nm
3
 

 

SO2 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości SO2 dla wszystkich instalacji. Zostały 

podane: 

 

 średnie stężenie SO2 w mg/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe warunki; 

 średni przepływ masy SO2 w g/t spalanych odpadów. 

 

Dane pochodzą z ciągłych pomiarów tego czynnika w spalinach. Indywidualne punkty pomiarowe zostały 

zwykle rozmieszczone co pół godziny, a następnie obliczane są odpowiednio dziennie, miesięczne i roczne 

średnie. Analityczny dolny poziom wykrywalności dla stałego pomiaru tego czynnika wynosi zwykle około 

1 – 5 mg/Nm
3
. 

HCl 
(g/ 

tonę 

spala- 
nych 

odpa- 

dów)  

 

Instalacja 

Mokra płuczka & odparowanie wody 

 
Chłodzenie & wtrysk NaHCO3 

 HCl (g/tonę wartość <) 

 

Mokra płuczka (lub gaszenie) & oczyszczanie ścieków 

Sucha płuczka 

 HCl (g/tonę) 
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Dla każdej instalacji przedstawiono także techniki redukcji SO2. W tym przypadku są to: 

 

 wstępne schładzanie spalin; 

 wykorzystanie mokrej płuczki (iniekcje związków opartych na wapnie w wodzie) oraz następujące po 

tym odparowanie wody z płuczki; 

 wykorzystanie mokrej płuczki oraz następujący po tym zrzut oczyszczonej wody z płuczki; 

 wykorzystanie suchej lub pół-mokrej płuczki (iniekcje związków opartych na wapnie w wodzie); 

 iniekcje NaHCO3 w kanale transportowym spalin. 

 

Formowanie się SO2 podczas procesu spalania rozpoczyna się od związków S w odpadach, np.  

 

CxHyS + O2  CO2 + SO2 + H2O 

 

Zachodzi bezpośredni liniowy związek pomiędzy ilością SO2 w surowych spalinach oraz ilością siarki w 

odpadach. Większość związków zawierających siarkę, także nieorganicznych, zostaje rozłożonych podczas 

spalania i trafia do surowych spalin w postaci SO2. 

 

 
Rysunek 3.4: Roczne średnie emisje dwutlenku siarki do powietrza oraz zastosowane techniki redukcji w 

europejskich HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

 

 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 90% instalacji działa na poziomie poniżej 20 mg/Nm
3
; 

 suche systemy dają wyniki rzędu 5 – 23 mg/Nm
3
, przy czym średnia wynosi około 12 mg/Nm

3
. 

Redukcja SOx może zostać usprawniona dzięki zastosowaniu suchego wodorowęglanu sodu zamiast 

suchych systemów wapna [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 mokre systemy dają wyniki rzędu 2 – 22 mg/Nm
3
, przy czym średnia wynosi około 4 mg/Nm

3
; 

 około 50% instalacji działa na poziomie poniżej 5 mg/Nm
3
, co stanowi poziom bliski analitycznemu 

poziomowi oznaczania dla ciągłych pomiarów tego parametru; 

 dla dwóch innych instalacji emisje wynosiły odpowiednio 23 oraz 21 mg/Nm
3
. 

SO2 
(g/ 

tonę 

spala- 
nych 

odpa- 

dów)  

 

Instalacja 

Mokra płuczka & odparowanie wody 

 
Chłodzenie & wtrysk NaHCO3 

 
SO2 (g/tonę wartość <) 

Mokra płuczka (lub gaszenie) & oczyszczanie ścieków 

Sucha płuczka 

 
SO2 (g/tonę wartość <) 
 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 167 

 

Rtęć 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości rtęci dla wszystkich instalacji. Zostały 

podane: 

 

 średnie stężenie rtęci w mg/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe warunki; 

 średni przepływ masy rtęci w g/t spalanych odpadów. 

 

Dane z ośmiu instalacji pochodzą z ciągłych pomiarów tego czynnika w spalinach. Indywidualne punkty 

pomiarowe zostały zwykle rozmieszczone co pół godziny, a następnie obliczane są odpowiednio dziennie, 

miesięczne i roczne średnie. Analityczny dolny poziom wykrywalności dla stałego pomiaru tego czynnika 

wynosi zwykle około 1 – 2 μg/Nm
3
. 

 

Wszystkie z instalacji ze stałym monitoringiem wykazują średnie roczne na poziomie niższym niż 5 

μg/Nm
3
. 

 

Dane pochodzące z innych instalacji są pozyskiwane dzięki okresowym nieciągłym pomiarom Hg, 

przeprowadzanych z częstotliwością od dwóch razy w miesiącu do dwóch razy w roku. Analityczny dolny 

poziom wykrywalności dla tej metody pomiaru tego czynnika wynosi 1 μg/Nm
3
. 

 

Dla każdej instalacji podano technikę redukcji rtęci. W tym przypadku są to: 

 

 wykorzystanie mokrej płuczki (im niższe pH wody w płuczce, tym wyższa efektywność usuwania Hg); 

 iniekcje węgla aktywnego (lub alternatywnego odczynnika, np. koksu węgla brunatnego); 

 wykorzystanie statycznego filtra z węglem aktywnym (lub alternatywnego odczynnika, np. koksu węgla 

brunatnego). 

 

Na wykresie nie wspomniano o możliwości stosowania węgla aktywnego ani o obecności filtrów z 

aktywnego węgla, ponieważ wszystkie instalacje zostały w nie wyposażone, za wyjątkiem instalacji 5, 6 

oraz 11. 

 

Rtęć w spalinach pochodzi z odpadów zawierających rtęć. Zaobserwowano bezpośredni liniowy związek 

pomiędzy ilością rtęci w spalinach oraz ilością rtęci w odpadach. W przypadku jednej z instalacji 

wyposażonej w mokre płuczki gazowe oraz filtr z węgla aktywnego, obliczono, że łączna ilość 

wprowadzanej wraz z odpadami rtęci sięga 1000 kg/rok przy wydajności spalarni na poziomie 50000 t/rok. 

Biorąc pod uwagę maksymalny rocznie emitowany strumień Hg wraz ze spalinami na poziomie niższym 

niż 1,25 kg/rok, oznacza to skuteczność usuwania rzędu 99,99%. 

 

Instalacje o stałym lub okresowym wysokim poziomie dostarczanej Hg mogą dodawać do mokrych 

płuczek odczynniki zawierające siarkę w celu zwiększenia efektywności usuwania Hg. Istotne jest zatem 

przeprowadzanie screeningu dostarczanych odpadów. 
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Rysunek 3.5: Roczne średnie poziomu emisji Hg do powierza oraz stosowane techniki redukcji w 

europejskich HWI 

Źródło [41, EURITS, 2002] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 90% instalacji działa na poziomie poniżej 0,01 mg/Nm
3
; 

 dla trzech innych instalacji emisje wynoszą odpowiednio 0,06, 0,04 oraz 0,013 mg/Nm
3
. 

 

Choć niniejsze wyniki tego nie odzwierciedlają, istnieją praktyczne doświadczenia, które pokazują, że typ 

węgla aktywnego (fizyczne właściwości oraz impregnacja węgla) mają wpływ na efektywność usuwania 

Hg. 

 

Inne metale: suma As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości dla metali dla wszystkich instalacji. Zostały 

podane: 

 

 średnie stężenie sumy metali w mg/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe warunki; 

 średni przepływ masy metalu w g/t spalanych odpadów. 

 

Dla większości instalacji wyniki stanowią średnią od 2 do 8 nieciągłych pomiarów rocznie. Pomiary te 

prowadzone są w oparciu o metodę 29 opracowaną przez US Environmental Protection Agency (EPA). 

 

Ponad 60% instalacji działa na poziomie poniżej 0,2 mg/Nm
3
. 

 

Odnotowane różnice w limitach oznaczalności: 

Główna potencjalna różnica w zgłaszanych wartości jest w pewnym stopniu wynikiem sposobu zgłaszania 

metali niewykrytych. W niektórych państwach metale te są liczone jako zero, w innych podawany jest próg 

oznaczalności. 

 

Limit oznaczalności analizowanych metali zależy od łącznej ilości pobranych próbek oraz od typu 

poddawanych analizie metali (odnotowano progi aż do 0,018 mg/Nm
3
 w przypadku niektórych metali). 

 
 

Hg 
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Sucha płuczka 
 

Mokra płuczka 
 

Chłodzenie & wtrsyk NaHCO3 
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Wszystkie instalacje posiadają wtrysk AC lub filtr 
AC z wyjątkiem numerów 5, 6 oraz 11 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 169 

W innych państwach notowany jest poziom oznaczalności (0,001 lub 0,005 mg/Nm
3
), niezależnie od typu 

metali lub ilości pobranych próbek. 

 

Biorąc pod uwagę limity detekcyjny dla niewykrytych metali, skutkują zgłaszaniem znacznie wyższych 

łącznych wartości dla dziesięciu z notowanych metali. 

 

W rezultacie jedynie dane równe lub wyższe niż 0,05 mg/Nm
3
 zostały uwzględnione na wykresie, 

natomiast wyniki poniżej 0,05 mg/Nm
3
 zostały zaprezentowane jako poniżej 0,05 mg/Nm

3
. 

 

 
Rysunek 3.6: Średnie roczne emisje innych metali do powietrza oraz techniki ich redukcji w europejskich  

HWI 

Źródło [41, EURITS, 2002] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 63% instalacji działa na poziomie poniżej 0,2 mg/Nm
3
 i dla tych instalacji nie zachodzi bezpośredni 

związek z zastosowanymi technikami redukcji; 

 pięć pozostałych instalacji, wyposażonych w filtry workowe, notuje wyższe emisje metali. 

 

Kadm i tal 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości kadmu i talu dla wszystkich instalacji. 

Zostały podane: 

 

 średnie stężenie sumy Cd oraz Tl w mg/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe warunki. 

 

Dla większości instalacji przedstawiono średnie stężenia z dwóch do ośmiu nieciągłych pomiarów w roku. 

Pomiary te przeprowadzane są w oparciu o metodę 29 US Environmental Protection Agency (EPA). 

 

75% instalacji działa na poziomie poniżej 0,02 mg/Nm
3
. Główną potencjalną różnicę w zgłaszanych 

wartościach wynikają częściowo z różnic traktowania niewykrytych metali, podobnie jak w paragrafie 

dotyczącym innych metali (powyżej). Wykorzystywanie progu oznaczalności dla metali niewykrytych 

skutkuje wyższymi wartościami metali. W związku z tym jedynie dane równe lub wyższe 0,01 mg/Nm
3
 

zostały przedstawione na wykresie, natomiast wyniki niższe niż 0,01 mg/Nm
3
 zostały oznaczone jako 

mniej niż 0,01 mg/Nm
3
. 
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Rysunek 3.7: Średnie roczne emisje Cd oraz Tl do powietrza oraz techniki redukcji w europejskich HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

Dioksyny i furany 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono roczne średnie wartości polichlorowanych dibenzo-dioksyn 

(PCDD) oraz polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) dla wszystkich zbadanych instalacji. Zostały 

podane średnie stężenia jako TEQ ng/Nm
3
, 11% O2, suche i standardowe warunki. Dla większości 

instalacji podano średnie z dwóch do czterech nieciągłych pomiarów rocznie (w oparciu o CEN: EN 1948). 

 

Różnice w poziomie oznaczalności: 

 

Zachodzą znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi certyfikowanymi laboratoriami zajmującymi się 

oznaczaniem poziomu dioksyn w sposobie raportowania osiągalnych limitach dla metody analitycznej. 

Wahają się one od 0,01 do mniej niż 0,001 ng TEQ/Nm
3
, bez względu na fakt, że przeprowadzane są 

porównywalne procedury próbkowania (np. trwający 6 – 8 godzin okres próbkowania). Najniższe poziomy 

oznaczalności odnotowano w niemieckich laboratoriach. 

 

Na wykresie uwzględnione zostały wyłącznie dane równe lub wyższe niż 0,01 ng TEQ/Nm
3
, natomiast 

rezultaty poniżej tej wartości zostały oznaczone jako niższe niż 0,01 ng TEQ/Nm
3
. 

 

Główne potencjalne różnice mogą być efektem niespójnego traktowania niewykrytych izomerów 

PCDD/PCDF, spośród których część liczona jest jako LOD (EN 1948 punkt 3), a część jako zero. 

Relatywny wpływem tego zróżnicowania jest funkcja odpowiednio przypisanych czynników toksycznej 

równoważności (TEF) dla tego izomeru. 

 

Na podstawie wykresu nie można wyciągnąć żadnych konkretnych wniosków na temat skuteczności 

różnych technik, ponieważ zestawienie wyników nie jest bezpośrednio powiązane z typem 

zainstalowanych technologii redukcyjnych. Niskie wartości emisji oraz zmienna dokładność pomiarów 

analitycznych na tym poziomie są dodatkowymi czynnikami zakłócającymi. Monitoring wyników z 

zakładów stosujących ciągłe próbkowanie pokazuje zbliżone poziomy jak monitoring krótkookresowy. 
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Rysunek 3.8: Średnie roczne emisje of PCDD/F do powietrza oraz stosowane techniki redukcji w 

europejskich HWI 

[41, EURITS, 2002] 
 

PCB oraz PAH 
 

Emisja polichlorowanych bifenyli (PCB) nie zawsze jest monitorowana. Dostępne dane przedstawiają 

wartości przeważnie niższe od poziomu wykrywalności i wahające się od <1 μg/Nm
3
 do <2 μg/Nm

3
. Tu 

również konieczne jest poczynienie krytycznej uwagi o charakterze analitycznym dotyczącej różnorodności 

zgłaszanych poziomów detekcji dla metod pomiarowych. 

 

Emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) nie zawsze jest monitorowana. 

Dostępne dane przedstawiają dane w przedziale od <1 μg/Nm
3
 do <0,1 μg/Nm

3
. Tu również konieczne jest 

poczynienie krytycznej uwagi o charakterze analitycznym dotyczącej różnorodności zgłaszanych 

poziomów detekcji dla metod pomiarowych. 

 

Tlenek węgla 

 

Skuteczność spalania jest częściowo charakteryzowana przez poziom CO, który wskazuje także na 

formowanie się innych produktów niepełnego spalania (PIC). 

 

Średnie roczne wartości dla wszystkich przebadanych instalacji uzyskano w wyniku ciągłych pomiarów 

wahają się od 3 do 26 mg/Nm
3
. 

 

CO jest typowym parametrem o niskim bazowym poziomie emisji, ale okresowo wykazuje gwałtowne 

wzrosty związane z nagłymi zmianami lokalnych warunków spalania (np. wahania temperatury 

poszczególnych części pieca). Monitoring i kontrola tych pików emisyjnych stanowi istotny aspekt 

codziennej pracy spalarni. Obniżenie pików CO możliwe jest dzięki zastosowaniu wstępnej obróbki 

beczkowanych odpadów oraz ujednolicaniu wsadów. 
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Na zamieszczonym rysunku 3.9 pokazano redukcje emisji CO osiągnięte w HWI dzięki zastosowaniu 

rozdrabniania beczek i innych technik mielenia dostarczanych odpadów (techniki zostały opisane w sekcji 

2.2.2.4 oraz na rysunku 2.2): 

 

 
Rysunek 3.9: Redukcje emisji CO uzyskane dzięki wprowadzeniu technik wstępnej obróbki  w 

spalarniach odpadów niebezpiecznych 

[20, EKOKEM, 2002] 
 

3.3 Emisje do wody 

3.3.1 Objętości ścieków powstających z oczyszczania gazów spalinowych 

 

[1, UBA, 2001] 

Woda w spalarniach odpadów wykorzystywana jest w wielu celach. Mokre systemy oczyszczania spalin 

powodują powstawanie ścieków podczas gdy pół-mokre i suche systemy zwykle nie przyczyniają się do 

ich tworzenia. W niektórych przypadkach ścieki z mokrych systemów zostają odparowane a inne są 

poddawane obróbce i zrzucane. 

 

W tabeli 3.23 zaprezentowano przykłady typowych ilości wody z płuczek zużywanej podczas oczyszczania 

spalin z zakładów spalania odpadów. 

 
 

Typ zakładu i przepustowość 
 

Sposób oczyszczania spalin 
Przybliżone ilości ścieków 

(m
3
/tona odpadów) 

Zakłady spalania odpadów komunalnych o 

przepustowości 250000 t/rok 

2 etapy, mleczko wapna 0,15 (wartość konstrukcyjna) 

Zakłady spalania odpadów komunalnych o 

przepustowości 250000 t/rok 

2 etapy, wodorotlenek sodu (przed 

urządzeniami kondensacyjnymi) 

0,3 (wartość operacyjna) 

Zakłady spalania odpadów niebezpiecznych o 

przepustowości 60000 t/rok 

2 etapy, mleczko wapna 0,15 (średnia roczna) 

Zakłady spalania odpadów komunalnych o 

przepustowości 30000 t/rok 

2 etapy, wodorotlenek sodu  0,2 (średnia roczna) 

Tabela 3.23: Typowe wartości dla ilości wody z płuczek powstającej z FGT w zakładach spalania odpadów 

oczyszczających odpady o niskiej zawartości chloru 

[1, UBA, 2001] 
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3.3.2 Inne potencjalne źródła ścieków z zakładów spalania odpadów 

 

[1, UBA, 2001] 

Oprócz ścieków z oczyszczania spalin, mogą one także pochodzić z wielu innych źródeł. Znaczący wpływ 

może mieć regionalne zróżnicowanie opadów deszczu. Przede wszystkim w związku ze zróżnicowaniem 

elementów projektowych, nie wszystkie spośród tych strumieni będą pojawiać się we wszystkich 

zakładach, zaś tu wymieniono strumienie, które mogą pojawić się: 

 

Ścieki Przybliżona ilość Występowanie 

Kondensaty kominowe po mokrej 

płuczce 
 20 m

3
/d 

 6600 m
3
/rok 

(c) stałe 

Mokre usuwanie popiołu/mokra redukcja  5 m
3
/d 

 1650 m
3
/rok 

c 

Odwrotny przepływ wody z wymiennika 

jonowego 
 1 m

3
/4 tygodnie 

 120 m
3
/rok 

(d) nieciągłe 

Woda z kotła  500 m
3
/rok d 

Woda z oczyszczania pojemników  800 m
3
/rok d 

Woda z pozostałego czyszczenia  300 m
3
/rok d 

Skażona deszczówka  200 m
3
/rok (Niemcy) d 

Woda laboratoryjna  200 m
3
/rok d 

Dane przeliczono dla 330 dni funkcjonowania w roku 

Tabela 3.24: Inne potencjalne źródła ścieków, wraz z przybliżonymi ilościami, w zakładach spalania 

odpadów 

[1, UBA, 2001] 
 

3.3.3 Instalacje nie uwalniające wody z procesu 

 

[1, UBA, 2001] 

W niektórych zakładach spalania ścieki powstające z mokrych płuczek gazowych zostają odparowane w 

procesie spalania dzięki zastosowaniu suszarek rozpyłowych. To może eliminować potrzebę zwalniania 

ścieków z tego procesu. 

 

W takich przypadkach ścieki zwykle są poddawane wstępnej obróbce w zakładach oczyszczania ścieków 

(ETP), przed wprowadzeniem ich do suszarek rozpyłowych. Oczyszczanie w ETP może pomóc zapobiec 

recyrkulacji oraz nagromadzaniu się niektórych substancji. Recyrkulacja Hg jest szczególnie niebezpieczna 

i dlatego zwykle dodawane są specjalne odczynniki pozwalające usuwać Hg z systemu. 

 

Sól (NaCl) może być odzyskiwana z oczyszczonych ścieków i wykorzystywana do użytku przemysłowego 

lub też zbierana w pozostałościach FGT. 

 

3.3.4 Zakłady z fizyko-chemicznym oczyszczaniem ścieków 

 

[1, UBA, 2001] 

Obróbka ścieków z oczyszczania spalin w zakładach spalania odpadów nie różni się zasadniczo od obróbki 

ścieków pochodzących z innych procesów przemysłowych. 

 

Ścieki z zakładów spalania odpadów komunalnych zwykle zawierają następujące substancje: 

 

 metale ciężkie, w tym rtęć; 

 sole nieorganiczne (chlorki, siarczany, etc.); 

 związki organiczne (fenole, PCDD/PCDF). 
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W poniższej tabeli przedstawiono poziomy skażenia ścieków pochodzących z urządzeń oczyszczających 

spaliny z zakładów spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych przed poddaniem ścieków obróbce. 

 
 

Parametr 
 

Spalanie odpadów komunalnych 
Spalanie odpadów niebezpiecznych dla 

powszechnych zakładów komercyjnych 

 Minimum Maksimum Średnia Minimum Maksimum Średnia 
Wartość pH <1  n/a Brak danych Brak danych n/a 

Przewodnictwo 

(μS) 

 >20000  Brak danych Brak danych  

ChZT (mg/l) 140 390 260 Brak danych Brak danych 22 

OWO (mg/l) 47 105 73 Brak danych Brak danych  

Siarczany (mg/l) 1200 20000 4547 615 4056  

Chlorki (mg/l) 85000 180000 115000 Brak danych Brak danych  

Fluorki (mg/l) 6 170 25 7 48  

Hg (μg/l) 1030 19025 6167 0,6 10  

Pb (mg/l) 0,05 0,92 0,25 0,01 0,68  

Cu (mg/l) 0,05 0,20 0,10 0,002 0,5  

Zn (mg/l) 0,39 2,01 0,69 0,03 3,7  

Cr (mg/l) <0,05 0,73 0,17 0,1 0,5  

Ni (mg/l) 0,05 0,54 0,24 0,04 0,5  

Cd (mg/l) <0,005 0,020 0,008 0,0009 0,5  

PCDD/PCDF 

(ng/l) 

 

Brak danych 
 

Brak danych 
 

Brak danych 
 

Brak danych 
 

Brak danych 
 

Brak danych 

Tabela 3.25: Typowe zanieczyszczenie ścieków pochodzących z urządzeń mokrego FGT w zakładach 

spalania odpadów przed obróbką 

[1, UBA, 2001] 
 

Dwie poniższe tabele przedstawiają: 

 

 tabela 3.26 prezentuje specyficzne roczne emisje do wód powierzchniowych i/lub ścieki z różnych 

spalarni odpadów na terenie Holandii w 1999 roku; 

 tabela 3.27 prezentuje wpływ obróbki ścieków na ścieki z MSWI oraz dostarcza porównania 

wydajności dla różnych standardów. 
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Zakład Spalanie As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn Chlorki Siarczany ChZT N-

Kjedhala 
 (kg/rok) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (mg/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) 

Spalarnie odpadów komunalnych 
Gevudo 171 23,2 9,1 17 115 3,04 72 39,9 552 4990 2070 298 46 
AVR Rotterdam 386 0,5 0,3 5 6 0,10 9 8,6 4 n/a n/a 15 1 
AVR-Botlek 1106 0,6 2,7 2 4 0,72 5 2,1 20 n/a n/a 34 4 
AVR AVIRA 301 0,0 2,0 2 6 0,07 2 1,6 26  0 133 10 

AVI Roosendaal 55 4,4 0,1 7 62 0,02 16 4,9 45 0 0 24 1 
ARN 250 3,7 1,3 43 25 0,71 23 44,4 181 708 111 207 131 
AVI Amsterdam 789 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 

AVI Noord- 452 0,1 0,1 1 3 0,02 4 0,4 27 1 n/a n/a n/a 
AVI Wijster 433 23,1 0,0 30 58 0,16 53 36,9 226 335 84 380 44 
AZN 603 0,2 0,2 0 2 0,17 0 0,3 23 4602 254 18 4 
AVI Twente 285 n/a 0,0 0 0 n/a 0 0,0 1 2 n/a 12 1 
Spalarnie odpadów niebezpiecznych 
AVR-Chemie DTs 44 4,6 4,6 14 25 6,84 23 18,3 228 n/a n/a 319 26 
Spalarnie odpadów medycznych 
ZAVIN 7 191,1 632,1 658 2694 4391,27 11676 459,0 72832 n/a n/a 658 16 
Spalarnie osadów ściekowych 
DRSH 368 21,4 3,5 5 79 5,97 15 3,0 92 1561 4560 1829 n/a 
SNB 406 5,8 0,6 18 17 1,23 8 12,3 51 725 31 816 768 
V.I.T 89 1,9 1,5 3 14 0,51 19 6,0 56 n/a 56083 155 30 
Tabela 3.26: Emisje do wód powierzchniowych oraz ścieki z holenderskich spalarni odpadów 1999 roku 

[2, infomil, 2002] 
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Z
a
n

ie
cz

y
sz

cz
en

ie
 Ścieki 

 
 

Wartość limitów 

 

Wsad 

Ścieki oczyszczane 

(Trimercatotriazyna dod. 

150 ml/m
3
) 

 

Wsad 

Ścieki oczyszczane 

(Trimercatotriazyna dod. 

55 ml/m
3
) 

Pierwszy etap mokrej płuczki 289 l/t wsadu odpadów Pierwszy etap płuczki 55 l/t wsadu odpadów 

 Niemcy 

33Abw 

mg/l 

Dyr. WE 

2000/76 

mg/l 

Zakres  

Średnia 

Zakres  

Średnia 

Zakres  

Średnia 

Zakres  

Średnia Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
pH    0,3 0,6 0,5 6,7 8,3 7,6 7,4 8,4 8,1 9,4 11,1 10,3 

Zawiesina 

cz. stałe 

95% 

100% 

30 30          1 56 (1) 23,8 

45 45          1 56 (1) 23,8 

Hg  0,03 0,03 1,8 5,7 3,6 <0,001 0,013 0,01 0,04 1,42 0,82 <0,001 0,013 <0,003 

Cd  0,05 0,05 <0,01 0,76 0,45 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 0,62 0,37 <0,01 0,02 <0,01 

Tl  0,05 0,05 <0,01 0,03 0,028 <0,01 0,013 <0,01 <0,01 0,02 0,016 <0,01 0,023 <0,013 

As  0,15 0,15 <0,03 0,1 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,06 <0,03 <0,10 <0,04 

Pb  0,1 0,2 1,2 24 8,8 0,03 1,2 0,13 0,7 9,2 3,5 <0,05 1,4 (2) <0,11 

Cr  0,5 0,5 0,46 1,3 0,7 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,14 0,06 <0,02 0,03 <0,02 

Cu  0,5 0,5 1,9 29 8,6 0,1 0,32 0,23 0,81 3,1 1,4 0,02 0,79 (3) 0,10 

Ni  0,5 0,5 1,9 4,5 2,5 0,23 0,64 0,41 0,02 0,13 0,08 <0,02 0,83 (4) <0,20 

Zn  1,0 1,5 4,1 67 24 0,17 0,25 0,22 6,9 36 17 0,01 1,7 (5) 0,19 

Dioksyny ng/l 0,3 0,3 Płynne 0,01   <0,01   <0,01   <0,01 

Dioksyny ng/l Stałe 11,7 0,25 15,9 0,32 

Uwagi: 

1. 1 nadmierny na 24 pomiary w 2001 r. 

2. 5 nadmiernych na 104 pomiary 0,18 – 0,27 (1x1,1) mg/l w 2001 r. 

3. 2 nadmierne na 104 pomiary 0,66 oraz 0,79 mg/l w 2001 r. 

4. 3 nadmierne na 104 pomiary 0,57 – 0,83 (1x1,1) mg/l w 2001 r. 

5. 1 nadmierny na 104 pomiary w 2001 r. 

Tabela 3.27: Jakość ścieków (po obróbce z użyciem Trimercaptotriazyny) – porównanie pomiędzy surowymi i oczyszczonymi ściekami oraz różnymi standardami 

[52, Reimann, 2002] 
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3.3.5 Zakłady spalania odpadów niebezpiecznych – dane z badań europejskich 

 

[EURITS, 2002 #41] 

 

Dane w niniejszej sekcji opisują emisje do wody powstające ze strumieni ścieków pochodzących z obróbki 

spalin. Dane zostały zebrane na podstawie badania europejskich, komercyjnych spalarni odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z raportem [EURITS, 2002 #41]. 

 

3.3.5.1 Przegląd danych dotyczących emisji do wody z europejskich HWI 

 

Przegląd rocznych średnich wartości minimalnych i maksymalnych dla różnych instalacji podano w tabeli 

3.28. 

 

Stężenia większości czynników różnią się znacząco w zależności od instalacji oraz od przepływu wody 

(wyrażony w litrach na kilogram spalanych odpadów). 

 

 Średnie roczne 

Czynnik wszystkie w mg/l 

(chyba, że zaznaczono inaczej) 

 

Minimum 
 

Maksimum 

Zawiesina cz. stałych 3 60 

ChZT <50 <250 

Cd 0,0008 0,02 

Tl 0,01 0,05 

Hg 0,0004 0,009 

Sb 0,005 0,85 

As 0,0012 0,05 

Pb 0,001 0,1 

Cr 0,001 0,1 

Co <0,005 <0,05 

Cu 0,01 0,21 

Mn 0,02 0,2 

Ni 0,004 0,11 

V <0,03 0,5 

Sn <0,02 <0,5 

Zn <0,02 0,3 

Cl
-
 3000 72000 

SO4
2-

 300 1404 

Dioksyny (ng TEQ/l) 0,0002 <0,05 

Przepływ wody (l/kg odpadów) 0,2 20 

Tabela 3.28: Średnia roczna zmienność stężeń emisji do wody po oczyszczeniu z komercyjnych instalacji 

spalania odpadów niebezpiecznych, które stosują zrzuty ścieków 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 

Poniżej, w tabeli 3,29 przedstawiono emisje do wody w postaci przepływu masy tych substancji w mg/kg 

dostarczanych odpadów: 
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 mg/kg spalanych odpadów 

Parametr Minimum Maksimum 

Zawiesina cz. stałych 2,4 325 

ChZT 76,5 1040 

Cd 0,001 0,16 

Hg 0,00048 0,112 

Sb 0,0325 0,72 

As 0,001 0,325 

Pb 0,0084 0,65 

Cr 0,0024 2 

Co 0,045 0,325 

Cu 0,0085 4,2 

Mn 0,023 1 

Ni 0,0042 2 

V 0,325 0,6 

Sn 0,09 0,565 

Zn 0,0226 1,95 

Cl 4520 60000 

SO4
2- 

240 6572 

Tabela 3.29: Przepływ masy emisji do wody z przebadanych komercyjnych HWI w Europie 

[EURITS, 2002 #41] 
 

3.3.5.2 Przegląd danych dotyczących emisji do wody według parametrów z europejskich HWI 

 

Zawiesiny 
 

Na wykresie poniżej przedstawiono średnie roczne wartości dla zawiesin we wszystkich przebadanych 

instalacjach wyrażone jako zawiesina cząstek stałych w mg/l ścieków. 

 

Dla każdej instalacji wskazano typ skutecznej techniki oczyszczania ścieków dla tych zawiesin, czyli: 

 

 wykorzystanie filtrów piaskowych; 

 oddzielna obróbka kwaśnych i zasadowych wód z płuczki – w tym przypadku nie zastosowano 

wymuszonego odpylania ani późniejsze odpylanie CaSO4, a w odprowadzanych zrzutach znajduje się 

więcej siarczanów; 

 brak dodatkowego etapu oczyszczania wody. 

 

Z wykresu dotyczącego metali ciężkich (rysunek 3.6) można wywnioskować, że metale te stanowią 

zaledwie marginalny składnik zawiesin. 

 

Powstawanie pozostałości zawiesin w ściekach, które są zrzucane może zostać opisane na trzy sposoby: 

 

 frakcje pozostałości odfiltrowanych składników, które nie zostają usunięte w odstojnikach lub filtrach; 

 przy wykorzystaniu wód gruntowych zawierających Fe (II) do oczyszczania spalin, może zachodzić 

powolne utlenianie Fe(II) do Fe(III) a następnie wytrącanie Fe(OH)3, co może skutkować powstawaniem 

zawiesin, gdzie czas przebywania w zakładach oczyszczania ścieków jest krótszy niż czas niezbędny do 

zakończenia reakcji; 

 w pozostałych przypadkach zawiesiny mogą powstawać w wyniku reakcji zachodzących już po 

wytrącaniu się siarczanów oraz węglanów z Ca
2+

, który jest obecne w ściekach lub innych strumieniach 

zużytej wody, które wchodzą w kontakt ze ściekami przed ich zrzuceniem oraz gdy czas przebywania jest 

krótszy niż czas niezbędny do zakończenia reakcji. 
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Rysunek 3.10: Średnie roczne dla zrzutów zawiesin do wody oraz stosowanych technik redukcji w 

europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 wszystkie instalacje działają na poziomie poniżej 60 mg/l; 

 instalacje, które posiadają technikę osobnej obróbki kwaśnych i zasadowych wód z płuczki osiągają 

najniższe emisje zawiesin (3 mg/l). 

 

Rtęć 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono średnie roczne wartości rtęci dla wszystkich instalacji, jako: 

 

 średnie stężenie w mg/l, dla 24-godzinnych reprezentatywnych próbek dla stałych zrzutów (90% 

instalacji) lub reprezentatywnych próbek z partii dla zrzutów partiami (10% instalacji); 

 percentyl 95 w mg/l, jeśli dostępne są wartości dzienne lub kilka wartości tygodniowych; 

 percentyl 99 w mg/l, jeśli dostępne są wartości dzienne lub kilka wartości tygodniowych. 

 

Dla pięciu strumieni odpadów, Hg mierzone są dziennie (lub kilka razy w tygodniu), natomiast dla czterech 

instalacji dane uzyskiwane są tygodniowo lub miesięcznie. Można wyciągnąć wniosek, że dane zawarte na 

wykresie są reprezentatywne dla pełnego roku funkcjonowania. 

 

Dla każdego typu instalacji wskazano technikę oczyszczania ścieków, w zakresie w jakim mają one wpływ 

na emisje rtęci. Są to: 

 

 wytrącanie rtęci jako składnika M-siarczku lub M-trimercaptotriazyny; 

 wytrącanie w postaci składnika M-siarczku, a następnie wykorzystanie filtrów z aktywnym węglem; 

 brak dodatkowego etapu oczyszczania wody. 

 

Rtęć w ściekach pochodzi, oczywiście z rtęci zawartej w odpadach. Powszechną praktyką jest, że spalarnie 

stosują limity dla zawartości rtęci w określonych okresach czasu. 

 

 

 

Instalacja  
 

Zawiesi
ny  

cząstek  

stałych 
(mg/l) 

 

Bez techniki redukcji 
 

 Gaszenie + filtr piaskowy 
 

 

Oddzielna obróbka płynów kwaśnych/zasadowych + filtr piaskowy 
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W przypadku jednej instalacji wyposażonej w mokrą płuczkę gazową, obliczono, że łączna zawartość rtęci 

dostarczanej w odpadach wynosi 2000 kg/rok dla instalacji o wydajności 100000 t/rok. Biorąc pod uwagę, 

że maksymalna roczna emisja rtęci ze ścieków to mniej niż 4 kg/rok, możliwe jest osiągniecie skuteczności 

jej usuwania na poziomie wyższym niż 99,8% dzięki zastosowaniu wytrącania M-trimercaptotriazyny, a 

następnie skutecznego usuwania osadów. 

 

 
Rysunek 3.11: Średnie roczne zrzuty rtęci do wody oraz zastosowane techniki redukcji w europejskich 

HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 wszystkie instalacje działają na poziomie poniżej 0,01 mg/l; 

 wartości percentyla 95 oraz 99 zmieniają się w zależności od instalacji, w trzech przypadkach wykryto 

punktowe wzrosty wartości Hg (średnia <P95 <99), która może wynosić do 50 μg/l i więcej. Przyczyną 

tego są nieoczekiwane zdarzenia, np. nieoczekiwanie wysoka zawartość rtęci we wsadzie lub uszkodzenia 

instalacji oczyszczających; piki zaobserwowane w dwóch przypadkach (P99=P95=średnia), czego 

powodem w jednym przypadku było to, że zrzuty dokonywane są okresowo, a nie w sposób ciągły, 

natomiast w drugim przypadku było to spowodowane tym, że Hg nie jest obecne w nie poddanej obróbce 

wodzie z płuczki zasadowej; 

 nie zaobserwowano bezpośredniego związku pomiędzy technikami redukcyjnymi a średnimi rocznymi 

emisjami dla rtęci. 

 

Emisje metali 
 

Na poniższym wykresie przedstawiono średnie roczne emisje metali dla wszystkich instalacji, jako: 

 

 średnie stężenia w mg/l, dla 24-godzinnych reprezentatywnych próbek w przypadku stałych zrzutów 

(90% instalacji) lub dla reprezentatywnego próbkowania partii w przypadku zrzutów partii (10% 

instalacji); 

 percentyl 95 w mg/l, jeśli dostępne są wartości dzienne lub kilka wartości tygodniowych; 

 percentyl 99 w mg/l, jeśli dostępne są wartości dzienne lub kilka wartości tygodniowych. 

 

Technika oczyszczania ścieków stosowana do zmniejszania emisji metali składa się z wytrącania metali w 
postaci wodorotlenków i/lub siarczków metali. W celu optymalizacji wytrącania, stosowane są dodatki 

flokulacyjne. 

Instalacja  
 

 
95 

i 

99 
percent

yl 

(mg/l) 

 

M- siarczki lub TMT 
 

 95 percentyl 
 

 

99 percentyl 
 

 

Bez techniki redukcji 
 

 

M-siarczki lub TMT + filtr AC 
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Rysunek 3.12: Średnie roczne zrzuty różnych metali do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

Ogólne wnioski płynące z wykresu: 

 

 niemal wszystkie indywidualne emisje metali znajdują się na poziomie poniżej 0,1 mg/l; 

 wyższe wartości odnotowano jedynie w szczególnych okolicznościach w przypadku Zn oraz Cu. 

 

Na poniższych wykresach przedstawiono bardziej szczegółowy przegląd dla wartości percentyla 95 oraz 99 

dla poszczególnych parametrów. Na ich podstawie można zobaczyć, że, w niektórych przypadkach, 

odnotowano wyższe wartości. 

 

 
Rysunek 3.13: Średnie roczne zrzuty arsenu do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 

Instalacja  
 

 
Metale  

 

(mg/l)  

 

Instalacja  

 

 

Metale  

 
(mg/l)  

 

95 percentyl 

 

99 percentyl 
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Rysunek 3.14: Średnie roczne zrzuty ołowiu do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 
Rysunek 3.15: Średnie roczne zrzuty kadmu do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 
Rysunek 3.16: Średnie roczne zrzuty chromu do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 

95 percentyl 
 

99 percentyl 
 

Instalacja  
 

 
Metale  

 

(mg/l)  

 

 
Metale  

 

(mg/l)  

 

 
Metale  

 
(mg/l)  

 

Instalacja  

 

Instalacja  
 

95 percentyl 
 

95 percentyl 
 

99 percentyl 
 

99 percentyl 
 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 183 

 
Rysunek 3.17: Średnie roczne zrzuty miedzi do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 
Rysunek 3.18: Średnie roczne zrzuty niklu do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 

 
Rysunek 3.19: Średnie roczne zrzuty cynku do wody w europejskich HWI 

[EURITS, 2002 #41] 
 
 

 

 
Metale  

 

(mg/l)  

 

 
Metale  

 

(mg/l)  

 

 

Metale  

 
(mg/l)  

 

Instalacja  
 

Instalacja  

 

Instalacja  

 

95 percentyl 
 

95 percentyl 

 

95 percentyl 

 

99 percentyl 
 

99 percentyl 

 

99 percentyl 

 

 

 

95 

i 
99 

percent

yl 

(mg/l) 
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Zawartość chlorków i siarczanów 
 

[EURITS, 2002 #41] Ilość chlorków w ściekach pokazuje liniowy związek z ilością chloru w odpadach 

dostarczanych do spalarni. Większość spalarni zrzuca ścieki do, lub w pobliżu morza. Odnotowano 

stężenia na poziomie 3 – 72 g/l. 

 

Jedna ze zbadanych instalacji zrzuca ścieki zawierające sole do słodkiej wody rzecznej. 

 

Zawartość siarczanów w odpadach kontrolowana jest w większości instalacji przy pomocy częściowego 

wytrącania gipsu, w związku z czym stężenie SO4
2-

 mieści się w przedziale między 1 a 2 g/l. 

 

Nie ma żadnej instalacji, która oczyszczałaby wodę z kwaśnych i zasadowych płuczek, bez systemu 

wytrącania gipsu, co prowadzi do wyższej zawartości siarczanów, zrzucanych, w tym przypadku, do 

morza. 

 

3.4 Stałe pozostałości 

 

3.4.1 Strumienie masy stałych pozostałości w MSWI 

 

W tabeli 3.30 podsumowano niektóre dane dotyczące pozostałości z zakładów spalania odpadów 

komunalnych: 

 
 

Typ odpadów 

Specyficzna zawartość (sucha) (kg/t odpadów) 

Żużel/popiół (w tym odsiewy z rusztu) 200 – 350 

Pył z kotła i odpylaczy 20 – 40 

Pozostałości FGC, wyłącznie produkty reakcji: 

Mokrej sorpcji 

Pół-mokrej sorpcji 

Suchej sorpcji 

 

8 – 15 

15 – 35 

7 – 45 

Produkty reakcji oraz pył filtrowy z: 

Mokrej sorpcji 

Pół-mokrej sorpcji 

Suchej sorpcji 

 

30 – 50 

40 – 65 

32 – 80 

Obciążenie aktywnych węglem 0,5 – 1 

Uwaga: pozostałości mokrej sorpcji mają specyficzną suchość (np. 40 – 50% suchej masy) [74, Uwagi TWG, 

2004] 

Tabela 3.30: Typowe dane dotyczące ilości pozostałości powstających w zakładach spalania odpadów 

komunalnych 

[1, UBA, 2001] 
 

Zgodnie z najnowszą wiedzą zakłady MSWI zwykle wytwarzają od 200 do 350 kg popiołów 

paleniskowych na tonę poddawanych obróbce odpadów. Większość opublikowanych danych obejmuje 

odsiewy z rusztu, które dopiero niedawno (i tylko w niektórych państwach) są oddzielane od popiołów 

paleniskowych. Przepływ masy odsiewów zależy od typu rusztu i czasu jego pracy. Odsiewy mogą 

zwiększać ilość niespalonych substancji w popiele paleniskowym i wpływać na wymywanie miedzi. W 

przypadku brania pod uwagę możliwości ponownego wykorzystania popiołów paleniskowych, segregacji 

podlegać mogą zarówno metale żelazne, jak i nieżelazne (np. Al.). Jednakże odzyskiwanie metalicznego 

Al., który przepływa przez otwory w ruszcie, ma szczególne znaczenie (np. może prowadzić do 

zablokowania rusztu). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wytwarzanie popiołu z kotła zależy od typu kotła oraz ilości pyłu pierwotnie uwalnianego z rusztu. 

 

[Vehlow, 2002 #38] Przepływ masy pozostałości obróbki spalin wykazuje największe zróżnicowanie ze 
wszystkich pozostałości. 10 – 12 kg/t stanowi średnią wartość dla mokrych systemów, które działają na 

poziomie bliskim stechiometrycznemu. Dane te obejmują suche obojętne osady (2 – 3 kg/t) oraz sole 
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rozpuszczalne (8 – 9 kg/t). W pół-mokrych oraz suchych systemach z wapnem ilość ta jest większa ze 

względu na obecność dodatków, które nie weszły w reakcje, podczas gdy procesy oparte na suchym 

wodorowęglanie sodu wykazują wartości najniższe. [64, Uwagi TWG, 2003] 

Tabela 3.31 poniżej pokazuje strumienie masy stałych pozostałości dla różnych substancji na tonę 

spalanych MSW. Podane dane to średnie z 12 MSWI w Regionie Flandrii w Belgii w roku 1999: 

 

Typ odpadów stałych Procent (%) 

Popioły paleniskowe 21 

Popiół lotny + pozostałości oczyszczania gazu + osady z 

mokrych płuczek 

4,2 

Złom odzyskany z popiołów paleniskowych 1,2 

Tabela 3.31: Strumienie masy stałych pozostałości z MSWI wyrażone na tonę spalanych MSW 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

3.4.2 Skład i wymywanie popiołów paleniskowych 

Wymagania dotyczące jakości pozostałości z procesu spalania zostały uwzględnione w europejskich 

przepisach dotyczących spalania. Dyrektywa 2000/76/WE (art. 6.1) obejmuje warunki operacyjne 

konieczne do uzyskania w spalarni poziomu spalania gwarantującego, że, zarówno w żużlu, jak i popiele 

paleniskowym, straty zapłonu wynoszą 5% lub OWO 3%. W nowoczesnych dobrze działających MSWI 

zawartość OWO w popiele paleniskowym może być niższa niż 1%. Próby spalania pokazują, że wzrost 

wartości grzewczej dostarczanych odpadów a w związku z tym wyższe temperatury złoża poprawiają 

wypalanie popiołów paleniskowych [Vehlow, 2002 #38]. 

 

Typowe stężenia związków organicznych w różnych stałych pozostałościach zostały zebrane w tabeli 3.32. 

Jedynie dane pochodzące z nowoczesnych zakładów zostały w niej uwzględnione. Wyznaczenie poziomu 

OWO zgodnie z normą EN 13137 obejmuje także wykrywanie elementarnego węgla jako OWO, który nie 

stanowi żadnych utrudnień w przypadku składowania. Na OWO popiołów paleniskowych składa się przede 

wszystkim węgla elementarnego, ale do pewnego stopnia znajdują się w nim także związki organiczne 

(pochodzące np. z przesiewania tworzyw sztucznych). To obejmuje całe spektrum składników z krótkich 

łańcuchów aż do związków o niskiej lotności takich jak PAH lub PCDD/F. Zarejestrowane poziomy I-TEQ 

w popiołach paleniskowych z nowoczesnych spalarni są tego samego rzędu wielkości co znajdowane 

niekiedy w miejskich i przemysłowych glebach. 

 

Parametr Popioły 

paleniskowe 

Popiół z kotła Popiół z filtra 

PCDD/F (I-TEQ) <0,001 – 0,01 0,02 – 0,5 0,2 – 10 

PCB <5 – 50 4 – 50 10 – 250 

PCBz <2 – 20 200 – 1000 100 – 4000 

PCPh <2 – 20 20 – 500 50 – 10000 

PAH <5 – 10 10 – 300 50 – 2000 

Wszystkie wartości w ng/g 

Tabela 3.32: Zakres stężeń związków organicznych w popiołach paleniskowych, z kotłów oraz z filtrów 

[Vehlow, 2002 #38] 
 

Tabela 3.33 zawiera w dane dla PCDD/F dla 10 MSWI na terenie Holandii w ciągu ponad 5 lat (2000 – 

2004): 

 
 

Pozostałości 
Średnie wartości 

w ng/kg I-TEQ 

Max. wartości w 

ng/kg I-TEQ 

 

Liczba próbek 
Łączna ilość 2 

2003/tony 

Popioły 

paleniskowe 

46 46 1 1100000 

Popiół lotny 2946 16900* 34 82200 

Popiół z kotła 42 86 3 2900 

Sole mokrego FGC 636 5400 16 25500 

Placki filtracyjne 17412 66000* 30 8300 
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* Jest to relatywnie starsza instalacja z nowoczesnym wyposażeniem FGT, które zapobiega emisji dioksyn 

do powietrza. Pozostałości są składowane na składowisku na odpadów niebezpiecznych. 

Tabela 3.33: Stężenia PCDD/F w pozostałościach spalania z różnych MSWI w NL (dane 2000 –2004) 
Zamieszczona poniżej tabela 3.34 zawiera dane z przeglądu zawartości PCDD/F w pozostałościach z 

zakładów MSWI. Dane nie obejmują szczytowych wartości najwyższych i najniższych: 

 

Pozostałości Zakres wartości Jednostki 

Popioły paleniskowe 1 – 68 ng TEQ/kg suchej masy 

Popiół z kotła <40 – 600 ng TEQ/kg suchej masy 

Popiół lotny (ESP)/pył filtrowy 140 – 5720 ng TEQ/kg suchej masy 

Uwaga: Z danych zawartych w tabeli usunięto najniższe i najwyższe piki. 

Tabela 3.34: Zakres stężeń PCDD/F w pozostałościach MSWI (bez uwzględnienia najwyższych i 

najniższych wartości pików) 
 

Względny rozkład elementów w popiele paleniskowym zależy przede wszystkim od składu MSW 

dostarczanych do spalarni, lotności zawartych w nich elementów, typu spalarni oraz systemu rusztowego 

stosowanego w systemie spalania. [4, IAWG, 1997] 

 

Redukcja masy i objętości spalanych odpadów powoduje zwiększenie ilości metali ciężkich w popiołach 

paleniskowych w porównaniu do ich stężenia w dostarczanych odpadów. Niektóre metale ciężkie, takie ajk 

As, Cd lub Hg w znacznym stopniu zmieniają postać na lotną po przejściu przez złoże paliwowe. Jest 

oczywiste, że z wyjątkiem litofilnego Cu, wszystkie wybrane metale ciężkie zostają silnie wzbogacone w 

popiołach filtrowych. 

 

Uwaga: Trzeba zauważyć, że ryzyko towarzyszące popiołom paleniskowym nie jest określone wyłącznie 

obecnością lub brakiem substancji – istotnymi czynnikami związanymi z zapobieganiem emisji popiołu do 

środowiska są także chemiczne i fizyczne właściwości, a także rodzaj środowiska, w którym materiał 

zostanie użyty. [64, Uwagi TWG, 2003] Istotne jest zatem nie to, czy popioły paleniskowe zawierają 

zanieczyszczenia, ale sprawdzenie potencjalnych emisji z popiołów do środowiska. 

 

Niemal wszystkie przepisy obejmujące utylizację lub unieszkodliwianie zużytych produktów opierają się 

na standardowych testach wymywania. Jednak w poszczególnych państwach wykorzystywane są różne 

metody testowe. Obecnie w ramach CEN toczą się prace nad harmonizacją i standaryzacją procedur 

testowych (Europejski Komitet Normalizacyjny TC 292). Dlatego testowanie odbywa się zgodnie z 

specyficznymi dla poszczególnych państw warunkami, dlatego interpretując wyniki trzeba to także wziąć 

pod uwagę. 

 

Tabela 3.35 zawiera średnie wartości dla mechanicznej obróbki popiołów paleniskowych w holenderskich 

spalarniach MSW, mierzonych w latach 1993 – 1997. Dane zostały zebrane podczas regularnych kontroli 

jakości prowadzonych przez narodową organizacje zajmującą się zarządzaniem odpadami (VVAV) we 

wszystkich spalarniach MSW, a także od National Institute for Environmental Protection (RIVM). 
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Składniki 
Wartość wymywania 

(mg/kg) 

Sb 0,22 

As 0,022 

Ba 0,6 

Cd 0,003 

Cr 0,08 

Co 0,05 

Cu 3 

Hg 0,001 

Pb 0,07 

Mo 1,52 

Ni 0,13 

Se 0,01 

Sn 0,04 

V 0,23 

Zn 0,09 

Br
- 

7,6 

Cl
- 

2615 

CN
-
 (wolne) 0,01 

CN
-
 (łącznie) 0,048 

F
- 

14,1 

(SO4)
2- 

5058 

Tabela 3.35: Właściwości wymywania poddanych mechanicznej obróbce popiołów paleniskowych, pomiar 

według NEN 7343 
 

Wymywanie popiołów paleniskowych może różnić się zasadniczo w zależności od typu odpadów. 

Najnowsze wyniki z dużej populacji MSW wykazały średnią wymywania dla Cu na poziomie 5,79 mg/kg 

w 2001 roku oraz 6,21 mg/kg w 2002. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 W porównaniu z materiałami skalnymi lun obojętnymi, następujące składniki mogą być uważane za 

krytyczne dla popiołów paleniskowych z MSW: Cu, Zn, Sb, Mo, chlorki i siarczany. Techniki obróbki 

mają za zadanie zmniejszyć wymywanie tych składników. 

 

Pozostałości z zakładów spalania odpadów niebezpiecznych: 

 

Pozostałości ze spalania odpadów niebezpiecznych nie różnią się zasadniczo od tych pochodzących z 

zakładów spalania odpadów komunalnych. Mimo to można zaobserwować następujące różnice: 

 

 w przypadku popiołu i żużlu: spalanie odpadów niebezpiecznych odpadów beczkowanych zwykle 

odbywa się w temperaturze wyższej niż ta stosowana podczas spalania odpadów komunalnych. To może 

skutkować zróżnicowaniem podziału metali; 

 ze względu na zróżnicowanie typu i zawartości odpadów, specyficzne ilości popiołów paleniskowych 

mogą podlegać większemu zróżnicowaniu niż w przypadku zakładów spalania odpadów komunalnych. 

Zróżnicowanie to może być obserwowane w ramach jednego zakładu, co wiąże się z dostarczanymi 

odpadami, a także pomiędzy różnymi instalacjami i technologiami; 

 w przypadku pozostałości pyłu filtrowego/FGT, ponieważ stężenie metali ciężkich jest zwykle wyższe 

w odpadach niebezpiecznych, to może być ono także znacząco wyższe w przypadku ich pozostałości. 

 

W tabeli 3.36 poniżej zebrano dane z europejskiego przeglądu komercyjnych HWI dotyczące łącznej 

produkcji różnych pozostałości: 
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 Produkcja pozostałości (kg/t dostarczanych 

odpadów 

 

(Tony) 

  

Minimum 
 

Maksimum 
 

Średnia 
Całkowita łączna ilość 

(zarejestrowane) 

Popioły paleniskowe 83 246 140 193372 

Popiół z kotła + popiół 

lotny + stałe pozostałości 

oczyszczania spalin 

 

32 

 

177 

 

74 

 

79060 

Placki filtrowe z ETP 9 83 30 16896 

Tabela 3.36: Ilości dla podstawowych strumieni odpadów wytwarzanych w HWI (dane z europejskiego 

badania) 

[EURITS, 2002 #41] 
 

Typowe wartości wymywania dla popiołów paleniskowych ze spalarni odpadów niebezpiecznych podano 

w tabeli 3.37. Trzeba zauważyć, że zastosowany został niemiecki test wymywania DIN-S4, dlatego wyniki 

podano w mg/l. Porównanie danych w tabeli 3.35 jest możliwe po przemnożeniu podanych tam średnich 

wartości przez 10. 

 
 

Składnik 
Minimum  

(mg/l) 

Maksimum 

(mg/l) 

Cr (VI) <0,03 2,87 

Cr (łącznie) <0,001 2,87 

As <0,01 0,08 

Pb <0,01 0,18 

Cu <0,01 1,50 

Hg 0,00 <0,01 

Zn <0,01 0,3 

Cd <0,001 0,001 

Ni <0,01 0,02 

Cl
-
 2 450 

F
-
 0,8 13 

(SO4)
2- 

5 300 

Tabela 3.37: Typowe wartości wymywania dla popiołów paleniskowych z zakładów spalania odpadów 

niebezpiecznych, zmierzone przy użyciu DIN-S4 

[1, UBA, 2001] 
 

Pozostałości ze spalania osadów ściekowych: 

 

Na chemiczną strukturę popiołu osadów ściekowych znaczący wpływ ma pogoda, a w szczególności ilość 

opadów deszczu. W przypadku deszczowej pogody, do systemu dostają się większe ilości gliny i drobnego 

piasku, które przechodzą przez komorę żwirową, są wytrącane w basenie sedymentacyjnym i docierają do 

etapu spalania osadów wraz z pierwotnymi osadami. W rezultacie zawartość krzemionki w popiele wzrasta 

znacząco, natomiast inne składniki w przypadku obfitych opadów zostają rozcieńczone. 

 

Ponadto, rodzaj zlewni i przeprowadzonej obróbki mają duży wpływ na jakość osadów. Obszary z dużą 

liczbą podłączeń z przemysłu ciężkiego mogą notować wyższe stężenia metali ciężkich (etc) dostarczanych 

do spalarni, a zatem substancje te mogą gromadzić się w popiołach paleniskowych i lotnych. Obszary 

wiejskie z niewielką liczbą zakładów przemysłowych mogą być źródłem czystszych osadów, a tym samym  

pozostałości z ich spalania są w mniejszym stopniu zanieczyszczone. 

 

Innym czynnikiem wywierającym znacznym wpływ jest charakter zastosowanej obróbki (a tym samym 

użytych odczynników, minerałów, polimerów, etc.) przeznaczonej do oczyszczania ścieków. 
[74, Uwagi TWG, 2004] 
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Problemy związane z innymi typami odpadów: 

 

Odpady kliniczne: 

 

 ich spalanie musi być zupełne, by zapewnić zniszczenie zakaźnych substancji oraz możliwowość 

nierozpoznania poszczególnych części ciała; 

 podział radioaktywnych izotopów wykorzystywanych w medycynie, które powodują powstawanie 

odpadów mogą znaleźć się w popiołach lotnych lub paleniskowych, co może skutkować dodatkowymi 

trudnościami w przypadku utylizacji/recyklingu; 

 igły iniekcyjne oraz inne ostre przedmioty obecne w popiele paleniskowym mogą stwarzać dodatkowe 

zagrożenie związane z obsługą. 

 

Jakość stałych pozostałości ze złóż fluidalnych: 

 

Ze względu na różnice w procesie, właściwości odpadów oraz temperatury spalania, jakość popiołów 

znacząco różni się od popiołów ze spalarni rusztowych. Zasadniczo, niższe (ale bardziej jednolite) 

temperatury pracy, rodzaj paliwa oraz obróbka na złożu fluidalnym oznaczają, że: 

 

W popiele paleniskowym pozostaje większa ilość metali ciężkich w stanie lotnym: 

 

 w konsekwencji stężenie metali ciężkich w pozostałościach spalin jest niższe. Jednakże czasem  

występują problemy z poziomem Cr VI w rozpuszczalnych składowych popiołów paleniskowych; 

 stopień zeszklenia popiołu może zostać ograniczony; 

 jakość wypalenia może zostać podniesiona. 

 

Podczas odzysku paliwa dla kotłów fluidalnych, zawartość popiołu wynosi zwykle 1 – 10%, natomiast w 

przypadku odpadów budowlanych i porozbiórkowych zwykle wynosi 1 – 7%. [33, Finlandia, 2002]. 

Odpady z gospodarstw domowych spalane w obrotowych złożach fluidalnych wykazują zawartość popiołu 

aż do 30% oraz RDF do 15%. 

 

Większość stałych pozostałości ze spalania na złożach fluidalnych stanowi popiół lotny, który, zgodnie z 

zastosowanymi warunkami oraz technologią złoża fluidalnego, mogą formować aż do 90% łącznych 

pozostałości popiołu. Popioły paleniskowe także zostają zmieszane z materiałem ze złoża fluidalnego (np. 

piaskiem, dodatkami odsiarczającymi, etc.). Podczas spalania odpadów lub RDF na obrotowych złożach 

fluidalnych, stosunek popiołów paleniskowych do lotnych wynosi około 50:50.  

 

Przy stosowaniu odpadów budowlanych lub porozbiórkowych, może zostać odnotowany niewielki wzrost 

zawartości metali ciężkich w obu typach popiołu w porównaniu do spalania drewna. Podczas wytwarzania 

odzyskiwanego paliwa z odpadów z gospodarstw domowych, ma miejsce znaczny wzrost ilości metali 

ciężkich. Wzrost ten zależy od typu wykorzystywanych odpadów domowych. Jeśli spalaniu podlegają 

wszystkie odpady z gospodarstw domowych, wzrost ten jest znaczny. Jeśli rozdzielane są źródła i do 

spalenia przeznaczane są wyłącznie palne materiały opakowaniowe, wzrost ten jest mniejszy. Odzyskane 

paliwa z odpadów przemysłowych mogą się znacząco różnić, a tym samym powodować powstawanie 

popiołu o różnej jakości.  

3.5 Zużycie i produkcja energii 

 

Nakłady energetyczne podczas procesu spalania mogą obejmować: 

 

 odpady (głównie); 

 paliwa pomocnicze (zwykle niewiele); 

 dostarczanie energii elektrycznej (o ile w ogóle); 

 

Produkcja i eksport mogą obejmować: 
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 ciepło (w postaci pary lub gorącej wody); 

 energię elektryczną. 

Procesy pirolizy i gazyfikacji mogą produkować część wartości energetycznej z dostarczanych odpadów 

substancji, które eksportują, np. gaz syntezowy, koksik, olej, etc. W wielu przypadkach produkty te są albo 

bezpośrednio, albo w dalszej kolejności spalane jako paliwo w celu skonsumowania ich wartości 

energetycznej, choć ze względu na ich wartość energetyczną mogą one także, w razie konieczności, zostać 

wykorzystane jako surowce, po poddaniu ich wstępnej obróbce. 

 

W Europie znajduje się znaczna liczba zakładów spalania, które wytwarzają i eksportują zarówno energię 

elektryczną, jak i cieplną. 

 

Kombinacja wybranych elementów do eksportu stanowi wynik wielu czynników. Często kluczowym 

czynnikiem jest zapotrzebowanie na parę lub ciepło. Relatywne ceny dostaw produkowanej energii oraz 

czas trwania kontraktów sprzedaży są zasadniczo uważane za kluczowe czynniki determinujące decyzje. 

To zaś ma decydujące znacznie dla technicznych wyborów związanych z projektem procesu. Niektóre z 

tych czynników zostały opisane w umieszczonej poniżej tabeli 3.38: 

 

Czynnik Wpływ 
 

 

Wysokie ceny dostaw elektryczności 

lub znaczny popyt 

 zachęca do inwestowania w produkcję elektryczności; 

 zastosowane mogą zostać okładziny kotła powodujące wyższe ciśnienie pary i 

większą produkcję elektryczności; 

 mniejsza ilość ciepła dostępna będzie w formie dostaw; 

 zakład może importować elektryczność w celu zmaksymalizowania własnego 

eksportu; 
 

Wyższe ceny elektryczności za 

importowaną elektryczność niż za tę 

produkowaną 

 zachęca do wykorzystania wyprodukowanej energii dla prowadzenia procesu 

spalania; 

 zakłady zajmujące się wyłącznie produkcją ciepła mogą podjąć decyzję o 

przeznaczeniu części energii na własne potrzeby;  

Wyższe ceny dostaw ciepła i większa 

pewność popytu 
 inwestycje w sieci dystrybucyjne stają się bardziej opłacalne; 

 całkowita wydajność zakładu zwiększa się ze względu na dostarczanie 

większej ilości odzyskanej energii; 

Chłodniejszy klimat  umożliwia świadczenie dostaw ciepła przez więcej miesięcy w roku; 

Cieplejszy klimat  mniej stały popyt na ciepło; 

 może sprzyjać zwiększeniu dostaw ciepła do zasilania klimatyzacji, zasilania 

termicznych zakładów odsalania wody morskiej, etc. 

 

Bazowe kontrakty na dostawy energii 
 zwiększają wiarygodność umów sprzedaży i zachęcają do podejmowania 

inwestycji w techniki związane z wykorzystaniem dostępnej energii (cieplnej i 

elektrycznej); 

Niskie dopuszczalne poziomy emisji 

do powietrza 
 dodatkowe zapotrzebowanie na energię w urządzeniach do obróbki spalin; 

Zakaz zrzucania oczyszczonych 

ścieków z mokrych płuczek 
 zmniejszenie ilości możliwego do wyeksportowania ciepła ze względu na 

potrzebę dostarczenia energii do odparowania; 

Konieczność zeszklenia popiołu  wyższe zapotrzebowanie zakładu na energię skutkuje zwiększeniem 

konsumpcji własnej i zmniejszeniem produkcji; 

Wymaganie wyższej temperatury 

spalania 
 możliwa konieczność zastosowania paliw dodatkowych do uzyskania 

odpowiedniej temperatury. 

Tabela 3.38: Niektóre czynniki i wpływ na opcje odzysku energii 
 

3.5.1 Obliczanie efektywności energetycznej dla instalacji do spalania odpadów 

 

Wydajność energetyczna instalacji spalania odpadów często wyrażana jest w kategoriach procentowych. 

Analizując dane ważne jest, by upewnić się, że obliczenia zostały przeprowadzone w sposób 

umożliwiający porównania. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do wyciągnięcie 

błędnych wniosków. 

 

Do kroków niezbędnych dla uniknięcia problemów obliczeniowych należą: 

 

1. Definicja systemu/granicy obliczeniowej 
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Konieczność poddawania dostarczanych odpadów daleko posuniętej obróbce wstępnej (np. miażdżenia, 

rozdrabniania, suszenia, etc.) może skutkować znaczącym zwiększeniem nakładów energetycznych. 

 

2. Obliczenia dla wszystkich nakładów energetycznych 

 

Niektóre instalacje wykorzystują dodatkowe paliwa dla podtrzymania temperatury spalania. Energia 

odzyskana w instalacji będzie częściowo pochodzić z odpadów, a częściowo z paliw dodatkowych. 

 

3. Obliczenia dla recyrkulowanych przepływów energii 

 

W niektórych przypadkach energia elektryczna i/lub cieplna odzyskiwana z odpadów wykorzystywana jest 

w ramach tej samej instalacji. Wtedy następuje redukcja eksportu energii oraz równoważna redukcja 

energii pobieranej. 

 

4. Decyzja w sprawie prostego sumowania produkcji energii lub stosowania współczynników 

równoważności dla obliczenia ich względnej wartości 
 

Proste dodawanie produkcji elektryczności i ciepła może prowadzić do trudności podczas rozważania 

relatywnej efektywności instalacji produkującej różne ilości tych strumieni energetycznych. Zastosowania 

współczynników równoważności pozwala analizować relatywną wartość tych produktów, tzn. pozwala 

uwzględnić wartość produkcji energetycznej zastępowanej przez energie odzyskaną. 

 

W przypadku stosowania w niniejszym dokumencie współczynników równoważności, do analizy 

dołączono opis tego współczynnika (por. także sekcja 3.5.3 dotycząca współczynników równoważności). 

 

Przykład obliczeń dla efektywności energetycznej zaprezentowano w załączniku 10.4. Metoda ta została 

opracowana przez członków grupy roboczej TWG i była wykorzystywana w celu dostarczenia pewnych 

przeglądowych danych opisanych w tym rozdziale. 

 

3.5.2 Obliczenia wartości energetycznej odpadów netto 

 

Informacje dotyczące typowych zakresów wartości energetycznych przedstawiono dla różnych typów 

odpadów, badanie NCV, wariancja danych oraz przykładowa metoda dla obliczeń wartości energetycznej 

netto podano w sekcji 2.4.2. 

 

 

3.5.3 Współczynniki równoważności 

 

[Energysubgroup, 2002 #29] 

 

Aby móc porównywać różne zakłady spalania, niezbędna jest wspólna jednostka pomiaru energii. Energia 

może być kalkulowana na wiele sposobów, w zależności od energetycznych właściwości zasobów. Paliwa 

zwykle liczone są albo z uwzględnieniem ich wartości grzewczej (dżule), albo w kategoriach 

współczynników równoważności (zwykle równoważnikach oleju lub węgla kamiennego). 

 

Dżul (J) jest powszechnie stosowaną jednostką w niniejszym dokumencie do sprowadzenia jednostek 

miary różnych postaci energii do wspólnej postaci. Aby obliczyć i wyrazić efektywność energetyczną w 

zakładach WI, konieczne jest uwzględnienie postaci energii zużytej i wyprodukowanej. 

 

Uwzględnienie postaci energetycznej wymaga porównania różnych jednostek miary, np. MWh, MHhe 

(elektryczność), MWhth(energia cieplna). Poniższa tabela zawiera współczynniki zamiany (dla zewnętrznie 
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generowanych źródeł) przy założeniu średniej 38% dla efektywności zamiany elektryczności (1MWh = 

0,38 MWhe) oraz 91% dla zewnętrznie generowanego ciepła (1MWh = 0,91 MWth): 

 
Z: Mnożnik: 

Na: GJ MWh MWhe MWhth 

GJ 1 0,2778 0,1056 0,2528 

MWh 3,6 1 0,3800 0,9100 

MWhe 9,4737 2,6316 1 - 

MWhth 3,9560 1,0989 - 1 

Gcal 4,1868 1,163 0,4421 1,0583 

Tabela 3.39: Współczynniki równoważności energetycznej dla zamiany 

[29, Energysubgroup, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Ważne, by zrozumieć, że wartości równoważników nie są dokładnymi współczynnikami konwersji. 

Pozwalają one na oszacowanie zapotrzebowania na energię niezbędną do zewnętrznej produkcji energii. 

 

3.5.4 Dane na temat odzyskiwania energii z odpadów 

 

[1, UBA, 2001] 

Produkcja elektryczność jest ograniczona: 

 

 w wysokiej temperaturze może zachodzić korozja w strefie wymienników ciepła (kocioł, ekonomizer,  

etc.) ze względu na zawartość w odpadach niektórych metali, a także chloru; 

 awarie kotła – powyżej temperatury około 600 – 800°C popioły stają się lepkie ze względu na obecność  

pewnych substancji w formie stopionej. 

 

Parametry pary (a zarazem efektywności elektryczna) zakładów spalania są zatem ograniczone. Dla pary 

ciśnienie 60 bar i temperatura 520°C mogą obecnie być uważane za maksymalne parametry i dopiero po 

ich osiągnięciu stosowne są specjalne środki ograniczające korozję. 

 

W przypadku produkcji elektryczności z MSW, typowe parametry przegrzanej pary to 40 – 45 bar oraz 380 

– 400°C. [74, Uwagi TWG, 2004] Niskie parametry, zwykle poniżej 30 bar i 300°C stosowane są w 

przypadku produkcji elektryczności z odpadów niebezpiecznych, co ma związek ze zwiększonym 

zagrożeniem korozyjnym (a tym samym problemami operacyjnymi i finansowymi) z kwaśnych spalin przy 

wyższych parametrach pary. 

 

W przypadku dostaw obejmujących wyłącznie ciepło lub parę, operatorzy starają się korzystać z kotłów o 

niższym ciśnieniu i temperaturze, aby uniknąć dodatkowych inwestycji i kosztów konserwacji, a także 

trudniejszych warunków działania pracy związanych z wyższymi parametrami. W przypadkach, gdy 

priorytetowy charakter mają dostawy ciepła, wysokie ciśnienie i temperatura nie znajdują uzasadnienia. 

Zwykle dla dostaw ciepła, para będzie wytwarzana przy niższych wartościach, np. około 25 – 30 bar oraz 

250 – 350°C. 

Większość dużych spalarni odpadów w Europie odzyskuje energię z odpadów. Niektóre zakłady nie 

utylizują ciepła, choć dotyczy to przede wszystkim bardzo konkretnych projektów lub 

starszych/mniejszych zakładów. Na przykład: 

 

 zakłady spalania odpadów niebezpiecznych stosujące szybkie chłodzenie spalin w celu zredukowania  

ryzyka ponownego formowania się PCDD/PCDF (np. UK i Francja). W takich przypadkach możliwe 

jest odzyskiwanie ciepła z gorącej wody po chłodzeniu, która wytwarzana jest w płuczce; 

 relatywnie małe zakłady spalania odpadów komunalnych (zwłaszcza we Francji, ale także we Włoszech  

i w Belgii). 

 

Odnotowano osiąganie następującej efektywności kotłów: 

 

 kotły ze złożem fluidalnym i o temperaturze spalin rzędu 160°C może prowadzić do wydajności na  

poziomie około 90%; 
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 piece z paleniskiem rusztowym wykazują efektywność na poziomie około 80%. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przy ejektywności na tym poziomie (80 – 90%) i przy wyższych parametrach pary (uwaga: rzeczywiste 

zastosowanie zależy przede wszystkim od rodzaju odpadów, ponieważ spaliny niektórych typów odpadów 

zwiększają ryzyko korozji), możliwe jest osiągnięcie następującej wydajności elektrycznej: 

 

 przy parametrach pary na poziomie 60 bar oraz 420°C, około 25% energii zamienionej w generatorze  

pary może zostać odzyskane w postaci energii elektrycznej (tzn. całkowitą wydajność elektryczną na 

poziomie 20% w przypadku paleniska rusztowego oraz 22,5% dla FBR); 

  jeśli parametry zostaną zwiększone do 80 bar oraz 500°C możliwe będzie osiągnięcie efektywności  

rzędu 30% (tzn. całkowita wydajność 27% dla FDB). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Jeśli istnieje możliwość połączenia cyklu parowego zakładu spalania odpadów do cyklu parowego 

sąsiednich elektrowni, całkowita wydajność elektryczność może sięgać nawet 35%. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

3.5.4.1 Dane dotyczące odzyskiwania energii 

 

[1, UBA, 2001] 

Pomimo występowania znacznych lokalnych różnic, zwykle około 400 – 700 kWh elektryczności może 

zostać wytworzone na jedną tonę odpadów komunalnych w zakładach spalania odpadów komunalnych. 

Zależy to przede wszystkim od rozmiaru zakładu, parametrów pary oraz stopnia utylizacji pary, a także 

przede wszystkim od wartości energetycznej odpadów. 

 

Ilość energii dostępnej w celach eksportowych zależy zwykle od wielkości produkcji oraz własnej 

konsumpcji instalacji – które mogą być bardzo różne. Zużycie w systemie FGT często jest znaczne i 

zmienia się w zależności typu zastosowanego systemu (oraz dopuszczalnych poziomów emisji). W 

niektórych przypadkach zapotrzebowanie na energię niezbędną do działania instalacji zaspokajane jest 

energią pochodzącą z zewnątrz, natomiast cała produkcja zostaje sprzedana na zewnątrz – lokalny bilans 

jest zwykle pochodną lokalnych cen elektryczności wytworzonej w porównaniu do ceny energii z sieci. 

 

Badanie ośmiu zakładów MSW (dane z 2001 r.) przeprowadzone przez grupę roboczą TWG ds. energii 

dało następujące rezultaty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektryczność Jednostki Minimum Średnia Maksimum 
 

Produkcja 
MWhe/t odpadów 0,415 (12,9%) 0,546 (18%) 0,644 (22%) 

GJe/t odpadów 1,494 1,966 2,319 
 

Eksport 
MWhe/t odpadów 0,279 (8,7%) 0,396 (13%) 0,458 (18%) 

GJe/t odpadów 1,004 1,426 1,649 

1. Dane zostały podane w formie w jakiej zostały zmierzone (tzn. nie w postaci ekwiwalentnej); 

2. Procentowa wydajność podana została w nawiasach (także bez współczynników) i nie uwzględniają 

energii pozyskanej z importowanych paliw, jak i odpadów; 

3. Dane produkcyjne obejmują całą wygenerowaną elektryczność; 

4. Dane eksportowe nie obejmują elektryczności wytworzonej w procesie a zarazem w nim zużytej; 

5. Średnia wartość NCV wyniosła 2,9 MWh/t.  

Tabela 3.40: Wielkość produkcji i eksportu na tonę MSW 

Źródło [Energysubgroup, 2002 #29] 
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Inne dane dostarczone z francuskich instalacji dały następujące wyniki: 

 

  Dla zakładów >3t/h Nowe zakłady 

Elektryczność Jednostki Minimum Średnia Maksimum Średnia 
 

Produkcja 
MWhe/t odpadów 0,148 (4,6%) 0,368 (11,4%) 0,572 (17,8%) 0,528 (16,4%) 

GJe/t odpadów 0,5328 1,389 1,897 1,900 
 

Eksport 
MWhe/t odpadów  0,285 (8,8%)  0,430 

GJe/t odpadów  1,026  1,548 

Tabela 3.41: Produkcja elektryczności i dane eksportowe na tonę MSW w MSWI we Francji 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

3.5.4.2 Dane dotyczące odzyskiwania ciepła 

 

Badanie przeprowadzone przez grupę roboczą TWG ds. energii objęło piętnaście zakładów MSW (dane z 

2001 r.) i dało następujące wyniki: 

 

Ciepło Jednostki Minimum Średnia Maksimum 
 

Produkcja 
MWhth/t odpadów 1,376 (45,9%) 1,992 (65,8%) 2,511 (74,3%) 

GJthe/t odpadów 4,953 7,172 9,040 
 

Eksport 
MWhth/t odpadów 0,952 (29,9%) 1,786 (58,8%) 2,339 (72,7%) 

GJth/t odpadów 3,427 6,600 9,259 

1. Dane zostały podane w formie w jakiej zostały zmierzone (tzn. nie w postaci ekwiwalentnej); 

2. Procentowa wydajność podana została w nawiasach (także bez współczynników) i nie uwzględniają 

energii pozyskanej z importowanych paliw, jak i odpadów; 

3. Dane produkcyjne obejmują całą wygenerowaną elektryczność; 

4. Dane eksportowe nie obejmują elektryczności wytworzonej w procesie a zarazem w nim zużytej. 

Tabela 3.42: Wielkość produkcji i eksportu ciepła na tonę MSW 

[Energysubgroup, 2002 #29] 
 

Inne dane pozyskane we Francji ujawniły następujące rezultaty: 

 

  Dla zakładów >3t/h 

Ciepło Jednostki Minimum Średnia Maksimum 
 

Produkcja 
MWhth/t odpadów 0,292 (9%) 0,978 (30,4%) 1,595 (49,6%) 

GJthe/t odpadów 1,051 3,502 5,742 
 

Eksport 
MWhth/t odpadów  0,902 (28%)  

GJth/t odpadów  3,247  

Tabela 3.43: Wielkość produkcji i eksportu ciepła na tonę MSW dla MSWI we Francji 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

 

 

 

3.5.4.3 Połączone dane dla ciepła i energii elektrycznej 

 

[1, UBA, 2001] 

W przypadku połączonego wytwarzania elektryczności/ciepła, około 1250 kWh dodatkowego ciepła może 

zostać wykorzystane na tonę odpadów przy pełnym załadowaniu. 

 

W przypadku bazowego obciążenia, całkowity stopień utylizacji może zostać zwiększony do 75 – 76% 

nakładu energetycznego (odpady termalne). 

 

Badanie, które objęło 50 zakładów MSW (dane z 2001 r.) zostało przeprowadzone przez grupę roboczą 

TWG ds. energii i dało następujące dane procentowe na temat wydajności dla CHP: 
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CHP Średnia wydajność 

Produkcja 59,4% 

Eksport 49,3% 

Uwaga: Aby umożliwić jednolity pomiar ciepła i elektryczności, dla wydajności elektrycznej stosowany 

jest współczynnik 2,6316. Współczynnik ten uwzględnia nieuniknione straty produkcji elektryczności i 

umożliwia więcej mówiące porównanie (a także uśrednianie) procesów wytwarzających ciepło i 

elektryczność w różnych proporcjach.  

Tabela 3.44: Średnia procentowa wydajność CHP (obliczone jako równoważniki energetyczne) dla 50 

zakładów MSWI 

Źródło [Energysubgroup, 2002 #29] 
 

Uwaga: Pokazanie minimalnej i maksymalnej wydajności dla połączonej produkcji ciepła i energii 

(eksport) nie jest możliwe, a tym samym nie zostały one uwzględnione w tabeli 3.44. Zsumowanie 

minimalnych wartości ciepła oraz minimalnych wartości elektryczności, a także wartości maksymalnych 

prowadzi do błędnych wniosków. 

 

Inne dane dostarczone z Francji zostały zamieszczone poniżej. Dane przedstawiają wartości średnie: 

 

 Jednostki Dla instalacji >3t/h Nowe instalacje 

Produkcja elektryczności MWhe/t odpadów 0,168 0,382 

 GJe/t odpadów 0,604 1,375 

Produkcja ciepła MWhe/t odpadów 0,647 0,944 

 GJe/t odpadów 2,329 3,398 

Eksport elektryczności MWhe/t odpadów 0,107 0,300 

 GJe/t odpadów 0,385 1,08 

Eksport ciepła MWhe/t odpadów 0,546 0,578 

 GJe/t odpadów 1,965 2,08 

Tabela 3.45: Średnie wartości odzysku CHP na tonę MSW w MSWI we Francji 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

3.5.4.4 Dane dotyczące wydajności przetwarzania kotła 

 

Badanie, które objęło 50 zakładów MSW (dane z 2001 r.) zostało przeprowadzone przez grupę roboczą 

TWG ds. energii i dało następujące wyniki: 

 

 Minimum Średnia Maksimum 

Wydajność kotła 75,2% 81,2% 84,2% 

1. Dane procentowe pokazują wydajność transferu energii ze spalin do pary w kotle; 

2. NCV odpadów zostało obliczone na podstawie metody opisanej w sekcji 2.3.2.1; 

3. Wydajność pieca może być niższa w przypadku mniejszych zakładów [74, Uwagi TWG, 2004]. 

Tabela 3.46: Dane z badania wydajności kotłów MSWI 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

3.5.5 Dane na temat zużycia energii w procesie 

 

[1, UBA, 2001] 

Proces spalania jest energochłonny i wymaga dostaw energii, np. do działania pomp i wentylatorów. 

Zapotrzebowanie zależy w dużej mierze od projektu zakładu [1, UBA, 2001]. W szczególności 

zapotrzebowanie może wzrastać w przypadku: 
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 zastosowania systemów mechanicznej obróbki wstępnej, np. rozdrabniarek oraz pomp lub innych form 

przygotowywania odpadów; 

 podgrzewania powietrza spalającego; 

 ponownego podgrzewania spalin (np. dla urządzeń oczyszczających gaz lub zmniejszania słupów 

dymu); 

 pracy urządzeń odparowujących ścieki lub podobnych; 

 zastosowania systemów oczyszczania spalin z dużymi spadkami ciśnienia (np. systemów filtracyjnych), 

które wymagają zasilania wentylatorów wyższym napięciem; 

 spadku wartości cieplnej odpadów – gdyż może to powodować konieczność doprowadzania paliw 

dodatkowych w celu podtrzymania wymaganej minimalnej temperatury spalania; 

 obróbki osadów, np. suszenia. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

W niektórych przypadkach zapotrzebowanie to może być częściowo lub całkowicie zaspokojone dzięki 

gorącym gazom spalinowym. 

 

Starsze zakłady wyposażone w system oczyszczania spalin mogą zużywać więcej elektryczności w 

porównaniu z nowoczesnymi zakładami z systemami zintegrowanymi. W przypadku przemysłowych 

zakładów spalania odpadów niebezpiecznych notuje się wyniki w przedziale 132 – 476 kWh/t odpadów [1, 

UBA, 2003]. 

 

W zamieszczonej poniżej tabeli 3.47 przedstawiono specyficzne zapotrzebowanie na energię w 50 objętych 

badaniem zakładach MSW (dane z 2001 r.). Badanie zostało przeprowadzone przez grupę roboczą TGW 

ds. energii. Tabela zawiera dane na temat zapotrzebowania na energię, ciepło oraz łącznie (w postaci 

ekwiwalentów) dla całego zakładu spalania, wyrażone na tonę poddawanych obróbce odpadów: 

 

 

Typ zapotrzebowania na 

energię 

 

Jednostki 
 

Minimum 
 

Średnia 
 

Maksimum 

Elektryczność (całkowita) MWhe/t odpadów 0,062 0,142 0,257 

GJe/t odpadów 0,223 0,511 0,925 

Ciepło  

(całkowite) 

MWhth/t odpadów 0,021 0,433 0,935 

GJth/t odpadów 0,076 1,559 3,366 

Całkowite zapotrzebowanie 

(ekwiwalenty) 

MWheq/t odpadów 0,155 0,575 1,116 

GJeq/t odpadów 0,558 2,070 4,018 

1. Dane zostały podane w formie w jakiej zostały zmierzone (tzn. nie w postaci ekwiwalentnej); 

2. Procentowa wydajność podana została w nawiasach (także bez współczynników) i nie uwzględniają 

energii pozyskanej z importowanych paliw, jak i odpadów; 

3. Dane produkcyjne obejmują całą wygenerowaną elektryczność; 

4. Dane eksportowe nie obejmują elektryczności wytworzonej w procesie a zarazem w nim zużytej. 

Tabela 3.47: Zapotrzebowanie na elektryczność, ciepła oraz łączne dla 50 objętych badaniem europejskich 

MSWI na tonę poddawanych obróbce odpadów 

[Energysubgroup, 2002 #29] 
 

Zużycie energii w instalacji może także być zróżnicowane w zależności od wartości energetycznej 

odpadów. Ma to związek ze wzrostem ilości spalin w odpadach o wyższej zawartości NCV – wymagając 

większą wydajność FGT. Związek został pokazany na poniższym wykresie: 
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Rysunek 3.20: Wzrost zużycia elektryczności wraz ze wzrostem NCV odpadów 
 

3.5.6 Porównanie zapotrzebowania energetycznego oraz produkcji energii w instalacji 

 

Do porównania energii zużywanej przez instalację i wskaźnika odzysku energii, stosowane może być wiele 

różnych rozwiązań metodologicznych. W tym przykładzie, opracowanym przez grupę roboczą BREF 

TWG, energia niezbędna do obróbki odpadów jest porównywalna z energią odzyskiwaną z odpadów. Do 

porównania zużycia i produkcji energii wykorzystywane są także inne wskaźniki. 

 

Potencjalna wydajność zakładu (Plef) dostarcza danych, które stanowią porównanie energii eksportowanej z 

procesu oraz energii, która jest niezbędna do jego przeprowadzenia: 

 

Plef = (Oexp – (Ef + Eimp))/( Ef + Eimp + Ecirc) 
 

Gdzie: 

Ef = roczna ilość dostarczanej do systemu energii przez paliwa nie pochodzące z odpadów, które 
przyczyniają się do produkcji pary (GJ/rok); 

Eimp = roczna ilość importowanej energii (Uwaga: energia z obróbki odpadów (Ew) nie została 

uwzględniona); 
Ecirc = roczna cyrkulacja energii (tzn. wytworzonej i zużytej w instalacji); 

Oexp = roczna ilość eksportowanej energii (łącznie ciepło oraz elektryczność w postaci równoważników) 

Uwaga: Ze względu na dodawanie różnych typów energii (elektryczność i ciepło) dane zostały podane jako 
ekwiwalenty zużycia. 

 

Eksportowana (np. sprzedana) energia pomniejszona o ilość energii importowanej została podzielona przez 

łączne zapotrzebowanie na energię w procesie spalania odpadów, w tym oczyszczanie spalin, wytwarzanie 

ciepła oraz elektryczności. Ponieważ w obliczeniach nie uwzględniono zawartości energetycznej odpadów, 

umożliwiają one jedynie porównanie wydajności spalarni przetwarzających podobne typy odpadów. 

 

Zamieszczona poniżej tabela 3.48 pokazuje wyniki badania przeprowadzonego przez grupę roboczą ds. 

energii TWG: 

 

 

 

 
 

 

 

Zużycie elektryczności 
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Typ procesu 
Liczba przebadanych 

zakładów 

 

Minimum 
 

Średnia 
 

Maksimum 

CHP 

Plef (CHP) 

50 0,6 2,0 7,1 

Wyłącznie 

elektryczność Plef (electr.) 

8 0,6 1,2 1,6 

Wyłącznie ciepło 

Plef (ciepło) 

15 1,0 2,8 7,1 

Uwaga: 

Ponieważ w obliczeniach nie uwzględniono zawartości energii w odpadach, pozwalają one 

jedynie na porównanie wydajności spalarni zajmujących się podobnymi typami odpadów (CV). 

Tabela 3.48: Stosunek eksportowanej i zużywanej energii dla różnych spalarni odpadów 

Źródło [Energysubgroup, 2002 #29] 
 

W przypadku wyników przekraczających 1, należy wyciągnąć wniosek, że zakład eksportuje więcej energii 

pozyskanej z odpadów, niż wymagane jest do przeprowadzenia procesu spalania. 

 

W przypadku wyników niższych niż 1, należy wyciągnąć wniosek, że zakład zużywa więcej energii 

podczas pracy instalacji spalania odpadów, niż udaje mu się odzyskać z odpadów. Sytuacja taka może mieć 

miejsce w instalacjach, w których obróbce poddawane są odpady o bardzo niskiej wartości energetycznej. 

 

Obliczenia te nie wymagają znajomości wartości energetycznej odpadów. Niemniej jednak, na wyniki 

wpływ będzie miała energetyczna zawartość odpadów, należy się także spodziewać, że odpady o wyższej 

wartości energetycznej mogą powodować zwiększenie poziomu eksportu, a tym samym Plef. 
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3.6 Hałas 

 

Zamieszczona poniżej tabela 3.49 opisuje źródła i poziomy hałasu, generowanego w instalacjach spalania 

odpadów, wraz z niektórymi podjętymi środkami redukcyjnymi:  

 
Obszary istotne dla hałasu/główne 

źródła 

Środki redukcji Poziom hałasu LWA w dB (A) 

Dostawy odpadów – hałas z 

ciężarówek 

Hale zrzutu zamknięte ze wszystkich 

stron 

104 – 109 

Rozdrabnianie Nożyce w hali zrzutu 95 – 99 

Zasobnik Izolacja akustyczna budynków 

gazobetonem, ciasne bramy do 

zasobników 

79 – 81 

Budynek kotłowni Zamykanie wielowarstwowymi 

konstrukcjami lub gazobetonem, 

kanały wentylacyjne połączone z 

tłumikami, ciasne bramy  

78 – 91 

Budynek maszynowni Zastosowanie cichych zaworów, 

wyciszonych rur, izolacja budynków, 

jak wyżej 

82 – 85 

Oczyszczanie spalin: 

- ESP; 

- Płuczka; 

- Ssanie; 

- Komin; 

- Całkowity system oczyszczania 

spalin 

 

Izolacja dźwiękowa, obudowa obiektu, 

np. trapezową blachą falistą, 

zastosowanie blimpów dla ssania oraz 

izolacji komina 

 

82 – 85 

82 – 85 

82 – 84 

84 – 85 

 

89 – 95 

Utylizacja pozostałości: 

- Zrzuty popiołów paleniskowych; 

- Załadunek; 

- Transport z zakładu; 

- Całkowity system zarządzania 

odpadami 

 

 

Zamykanie, załadunek w zbiorniku 

 

71 – 72 

73 – 78 (dzień) 

92 – 96 (dzień) 

92 – 96 (dzień) 

71 – 72 (noc) 

Chłodzenie powietrzem Izolacja ssania i ciśnienia (por. także 

BREF dotyczący systemów chłodzenia 

dla dalszych informacji) 

 

90 – 97 

Urządzenia przekształcania energii Projekt izolacji, wewnątrz specjalnie 

skonstruowanych dźwiękoszczelnych 

budynkach 

 

71 – 80 

Całkowity poziom LWA zakładu 

Dzień 

Noc 

  

105 – 110 

93 – 99 

Uwaga: Dzień/noc wskazują, że prace są zwykle wykonywane w dzień lub nocy. 

Tabela 3.49: Źródła hałasu z zakładów spalania odpadów 

[1, UBA, 2001] 
 

Dzięki opisanym powyżej środkom redukcji hałasu, bezpiecznie spełnione mogą być zarówno w nocy, jak i 

w dzień, limity emisji hałasu. 

Hałas jest generowany podczas fazy konstrukcyjnej. Może to powodować znaczną ekspozycję na hałas w 

znajdujących się w otoczeniu zakładu terenach mieszkalnych, w zależności od lokalizacji. Trzy 

podstawowe etapy konstrukcyjne stanowią w równym stopniu istotne źródło hałasu: 

 kopanie wykopu, 

 kładzenie fundamentów (w tym wbijanie pali); 

 stawianie zewnętrznej powłoki budynku. 

 

Podjęte mogą zostać odpowiednie środki, takie jak ograniczenie godzin pracy, zwłaszcza w nocy, 

zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji dźwięku oraz czasowych izolacji dźwiękowych. W 

niektórych Państwach Członkowskich w tym celu opracowano specjalne przepisy prawne. 

 

[1, UBA, 2001], [2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

 



Rozdział 3 

Spalanie odpadów 200 

3.7 Inne zasoby operacyjne 

 

Sekcja ta opisuje niektóre substancje zużywane w procesie spalania i podaje dostępne dane. W tabeli 3.51 

na końcu tej sekcji umieszczono dane dotyczące ilości różnych substancji zużywanych w spalarniach 

odpadów niebezpiecznych. 

 

3.7.1 Woda 

 

Zasadnicza konsumpcja wody w zakładach spalania odpadów ma miejsce podczas oczyszczania spalin. 

Zasadniczo, suche systemy zużywają najmniej wody, natomiast mokre najwięcej. Pół-mokre systemy 

plasują się pośrodku. 

 

Zwykle z MSWI pochodzi około 250 kg ścieków na tonę poddawanych obróbce odpadów (mokre płuczki, 

inne technologie FGT dają inne rezultaty). 

 

Dla mokrych systemów możliwe jest zmniejszenie zużycia przede wszystkim dzięki recyrkulacji 

poddanych obróbce odpadów jako zasilających wodę z płuczki. Można to przeprowadzić tylko do pewnego 

stopnia, ponieważ w recyrkulowanej wodzie powstawać mogą sole. 

 

Stosowanie chłodzonych płuczek kondensacyjnych daje dodatkowe narzędzia, dzięki którym woda może 

być usuwana ze strumieni spalin, które następnie, po obróbce, mogą zostać recyrkulowane do płuczek. 

Tworzenie się soli pozostaje problemem. 

 

Procesy niewyposażone w kotły odzysknicowe mogą wykazywać znacznie wyższe zużycie wody. Ma to 

związek z przeprowadzaniem niezbędnego schładzania spalin przy użyciu iniekcji wody. Wskaźniki 

zużycia w takich przypadkach sięgają aż 3,5 tony wody na tonę odpadów (Belgia 2002). Instalacje 

wyposażone w system szybkiego chłodzenia (takie jak te działające w UK dla HWI) mogą zużywać aż do 

20 ton wody na tonę spalanych odpadów. 

 

Zużycie wody w FGT w HWI wynosi około 1 – 6 m
3
 na tonę odpadów, natomiast w przypadku osadów 

ściekowych około 15,5 m
3
 na tonę odpadów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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3.7.2 Inne zasoby operacyjne 

 

[1, UBA, 2001] 

Wielkość następujących zużyć (a także produkty rezydualne) mogą zostać obliczone dla ich 

stechiometrycznych reakcji zachodzących podczas oczyszczania spalin: 

 
Zanieczyszczenie Ca(OH)2 Produkty rezydualne 

 kg kg  kg 

HCl 1 1,014 CaCl2 1,521 

HF 1 1,850 CaF2 1,950 

SO2 1 1,156 CaSO4 2,125 

Zanieczyszczenie NaOH Produkty rezydualne 

HCl 1 1,097 NaCl 1,600 

HF 1 2,000 NaF 2,100 

SO2 1 1,249 Na2SO4 2,217 

 

Zanieczyszczenie 

wodorowęglan sodu  

Produkty rezydualne 

HCl 1 2,301 NaCl 1,603 

HF 1 4,200 NaF 2,100 

SO2 1 2,625 Na2SO4 2,219 

Zanieczyszczenie amoniak Produkty rezydualne 

NO 1 0,370  

Nie dotyczy NO2 1 0,739 

Zanieczyszczenie mocznik Produkty rezydualne 

NO 1 0,652  

Nie dotyczy NO2 1 1,304 

Uwaga: 

1. Aby ustalić odpowiednią ilość odczynników, konieczne jest wzięcie pod uwagę początkowych 

poziomów emisji oraz docelowych poziomów emisji; 

2. Odczynniki mogą być dostarczane w różnych stężeniach, co może w konsekwencji doprowadzić 

do zróżnicowania całkowitego poziomu zmieszanych odczynników. 

Tabela 3.50: Stechiometryczne kalkulacje wapna wykorzystywanego do absorpcji podczas oczyszczania 

spalin (odczynniki wyrażone dla 100% stężenia i czystości) 

[1, UBA, 2001] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

3.7.2.1 Neutralizatory 

 

[1, UBA, 2001] 

Aby zneutralizować kwasy zawarte w spalinach, wykorzystywane jest NaOH, uwodnione mleczko 

wapienne, jak i wodorowęglan sodu. Ich zużycie zależy od specyficznej struktury odpadów (a tym samym 

zawartości surowego gazu), a także zastosowanego wyposażenia technicznego (łączenie, mieszanie, etc.). 

 

Dla uwodnionego mleczka zużywa się od 6  do 22 kg na tonę odpadów w zależności od typu oczyszczania 

spalin, a także innych czynników. Dla NaOH, 7,5 – 33 kg na tonę odpadów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

3.7.2.2 Czynniki usuwające NOx 

 

Typowymi odczynnikami usuwającymi NOx ze spalin są amoniak, woda amoniakalna (25% NH3) oraz 

roztwór mocznika. Ten ostatni może być często, w zależności od producenta, uzupełniany innymi 

składnikami. 

 

Znajomość pierwotnego stężenia NOx umożliwia dobre kontrolowanie procesu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wykorzystanie tych materiałów musi być prowadzone w celowy i dobrze kontrolowany sposób, aby 

zapobiec nadmiernemu formowaniu się amoniaku lub bezpośredniemu spadkowi zawartości amoniaku. 
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Dla wody amoniakalnej odnotowano zużycie na poziomie 2,5 kg na tonę odpadów. W badaniach 

odnotowano zakres od 0,5 do 5 kg na tonę odpadów.  

 

3.7.2.3 Olej opałowy i gaz ziemny 

 

W procesie podgrzewania oraz jako paliwa wspomagające stosowane są: lekki olej opałowy (olej 

napędowy), ciężki olej opałowy (około 0,03 – 0,06 m
3
 na tonę odpadów) oraz gaz ziemny (w austriackich 

zakładach od 4,5 do 20 m
3
 na tonę odpadów). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Aby wspomóc paliwa w niektórych zakładach stosowane są także rozpuszczalniki dla odpadów (zwykle o 

wartości termicznej >25 MJ/kg). 

 

Odpady o wysokiej wartości energetycznej (np. oleje i rozpuszczalniki, zwykle o wartości termicznej >15 

MJ/kg) są rutynowo stosowane jako paliwa wspomagające w obrotowych piecach w zakładach spalania 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Jeśli spaliny są podgrzewane w poszczególnych etapach procesu (np. SCR), zwykle wykorzystywany jest 

w tym celu gaz ziemny. 

 

3.7.2.4 Dane z badania obejmującego komercyjne zakłady spalania odpadów niebezpiecznych 

 

[EURITS, 2002 #41] 

Poniżej zaprezentowano przegląd minimalnych i maksymalnych ilości dodatków wyrażonych w 

kilogramach na tonę spalanych odpadów dla komercyjnych instalacji spalania odpadów niebezpiecznych 

objętych badaniem: 

 

 kg/t odpadów 

Dodatki Minimum Maksimum Średnia 

CaO + Ca(OH)2 (100%), 

jako CaO 

 

1,33 
 

97 
 

28,6 

NaOH (50%) 0,40 41,67 15,5 

CaCO3 11,9 23,76 17,4 

HCl (33%) 0,14 10 1,5 

TMT-15 lub inne metody 

obróbki siarczków 

 

0,0085 
 

0,98 
 

0,23 

Na2S 0,008 0,83 0,44 

Na2S2O3 0,08 4,2 1,7 

FeCl3 0,049 0,50 0,27 

FeClSO4 0,15 0,96 0,55 

Fe Al. chlorek 1,75 1,75 1,75 

PE 0,01 1,30 0,3 

Węgiel aktywny 0,3 19,31 3,7 

Mocznik (45%) 3,1 3,1 3,1 

NH4OH 0,50 3,33 2,1 

CaCl2 2,36 2,36 2,36 

Uwaga: Tabela podaje tylko niektóre wartości referencyjne, które mogą okazać się 

niereprezentatywne dla niektórych instalacji lub technik. 

Tabela 3.51: Ilość dodatków wykorzystywanych w ramach komercyjnych  procesach spalania odpadów 

niebezpiecznych 

Źródło [EURITS, 2002 #41] 
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4 POTENCJALNE TECHNIKI PODCZAS USTALANIA BAT 
 

Ten rozdział przedstawia techniki uważane za posiadające pewien potencjał dla osiągnięcia wysokiego 

poziomu ochrony środowiska w gałęziach przemysłu objętych zakresem niniejszego dokumentu. 

Uwzględnione tu zostały systemy zarządzania, techniki zintegrowane z procesem oraz środki końca rury. 

Rozważono zarówno możliwość ponownego wykorzystania materiałów i energii, jak i środki 

zapobiegawcze, kontrolne, konstrukcyjne, działania związane z zarządzaniem oraz procedury recyklingu. 

 

Techniki mogą być prezentowane pojedynczo lub jako kombinacje, które umożliwiają osiągnięcie celów 

określonych w IPPC. Załącznik IV do Dyrektywy wymienia szereg ogólnych wątpliwości, które należy 

wziąć pod uwagę podczas ustalania BAT, natomiast techniki, które zostaną przedstawione w niniejszym 

rozdziale służą rozwiązaniu jednego lub większej liczby tych problemów. W miarę możliwości 

zastosowano standardową strukturę, która umożliwia dokonanie porównań pomiędzy technikami oraz 

obiektywną ocenę w stosunku do definicji BAT podanej w tej Dyrektywie. 

 

Ze względu na przejściowy charakter tego dokumentu oraz dynamikę tego sektora, a także zważywszy, że 

nie jest możliwe, by był on w pełni wyczerpujący, możliwe jest, że istnieją dodatkowe techniki, które nie 

zostały tu opisane, ale które mogłyby być traktowane jako BAT. Mogą to być techniki, które spełniają lub 

nawet wykraczają poza ustalone tu oraz w rozdziale 5 kryteria BAT, które stosowane są lokalnie, a tym 

samym zapewniają szczególne korzyści w warunkach, w których są stosowane. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Układ rozdziału 4: 

 

W tym rozdziale pogrupowane zostały techniki w porządku, w jakim, mniej więcej, pojawiają się one w 

większości instalacji spalania odpadów. Podkreślenie specjalnych technik, które mogą znaleźć 

zastosowanie na każdym z etapów procesu spalania, może prowadzić do zwiększenia ochrony środowiska 

lub uzyskania innych korzyści, które są istotne z punktu widzenia ustalania BAT. 

 

W tabeli 4.1 podano tytułu sekcji oraz wskazuje na grupy, na które dla celów związanych z BAT dane 

techniki zostały podzielone. 

 

Numer sekcji rozdziału 4 

(oraz link do sekcji) 

 

Tytuł sekcji 

4.1 Ogólne praktyki stosowane przed obróbką termiczną 

4.2 Obróbka termiczna 

4.3 Odzysk energii 

4.4 Obróbka gazów spalinowych 

4.5 Obróbka i kontrola wody procesowej 

4.6 Techniki obróbki stałych pozostałości 

4.7 Hałas 

4.8 Narzędzia zarządzania środowiskowego 

4.9 Dobre praktyki związane ze świadomością i komunikacją społeczną 

Tabela 4.1:Układ informacji zawartych w rozdziale 4 

 

Opis: 

 

Każda z opisanych technik obejmuje istotne informacje, udostępnione przez TWG, dotyczące poziomów 

zużycia i emisji uważanych za osiągalne przy zastosowaniu danej techniki, przybliżone koszty oraz 

trudności powstające pomiędzy ośrodkami związane z tymi technikami, a także informacje o zakresie, w 

jakim dana technika może być stosowana w szeregu instalacji wymagających pozwoleń IPPC, na przykład 

nowych, istniejących, dużych lub małych instalacjach, a także w zależności od typu odpadów. 
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O ile to możliwe, do zaprezentowania każdej z technik stosowana jest standardowa struktura, zgodnie z 

tym, co zostało opisane w poniższej tabeli, dzięki czemu możliwe jest dokonanie porównanie technik i 

dokonanie obiektywnej oceny z definicją BAT podaną w Dyrektywie. Określenie BAT nie zostało 

zamieszczone w niniejszym rozdziale, ale znajduje się w rozdziale 5. W tabeli 4.2 przedstawiono strukturę 

dostępnych informacji dotyczących każdej z technik uwzględnionej w tym rozdziale: 

 

Typ rozważanych danych Typ uwzględnionych informacji 

Opis Techniczny opis technologii 

 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Główne rodzaje oddziaływania na środowisko, którym 

technika (proces lub redukcja) ma przeciwdziałać, w tym 

także osiągane poziomy wartości emisji i wydajności (por. 

także załącznik IV do Dyrektywy  IPCC). Korzyści 

środowiskowe techniki na tle innych. 

 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń 

pomiędzy komponentami środowiska 

 

Wszelkie działania uboczne i niedogodności spowodowane 

stosowaniem danej techniki. Szczegółowe trudności 

środowiskowe techniki na tle innych. 

 

 
 

Dane operacyjne 

Dane operacyjne dotyczące emisji/odpadów oraz zużycia 

(surowce, dodatki, woda oraz energia). Wszelkie inne 

użyteczne informacje pomagające w prowadzeniu, utrzymaniu 

oraz kontrolowaniu techniki, w tym także aspekty związane z 

bezpieczeństwem, ograniczeniami pracy techniki, jakości 

produktów, etc. 

 

Zastosowanie 

Omówienie czynników związanych ze stosowaniem i 

wdrażaniem techniki (np. dostępność powierzchni, specyfika 

procesu). 

 

Ekonomia 

Informacje dotyczące kosztów (inwestycyjnych i 

operacyjnych) oraz wszelkich możliwych oszczędności (np. 

zmniejszenie zużycia ilości surowców, opłaty za odpady). 
 

Siła sprawcza wdrożenia 
Powody wdrażania danej techniki (np. inne rozwiązania 

legislacyjne, poprawa jakości produkcji). 
 

Przykładowe zakłady 
Odesłanie do zakładów, z których pochodzą informacje, że 

dana technika jest stosowana. 
 

Literatura źródłowa 
Literatura zawierająca bardziej szczegółowe informacje na 

temat danej techniki. 

Tabela 4.2: Przegląd informacji o poszczególnych technikach opisanych w rozdziale 4 

 

Jeśli było to możliwe, w niniejszym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące rzeczywistych działań, 

które są lub mogą być przeprowadzane w tym sektorze, z uwzględnieniem rzeczywistych towarzyszących 

im kosztów. Uwzględniono także informacje, o ile były dostępne, na temat kontekstu, w którym technika 

może efektywnie być stosowana. 

 

4.1 Ogólne praktyki stosowane przed obróbką termiczną 

 

4.1.1 Dopasowanie planów procesu do typu (typów) otrzymywanych odpadów 

 

Jedną z najważniejszych decyzji, które trzeba podjąć prowadząc spalarnię odpadów, jest kwestia wyboru 

etapów spalania (lub obróbki termicznej), które technicznie odpowiadają materiałom, które będą do tego 

procesu dostarczane. Po dokonaniu wyboru projektu, celem operacyjnym staje się zarządzanie 

dostarczanymi odpadami w sposób, który pozwoli, by ich właściwości pozostawały w zakresie 

obejmowanym przez zaprojektowany proces (por. techniki opisane w 4.1.3). 
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Zasadniczo, istniejące technologie były rozwijane tak, by spełnić specyficzne wymagania związane z 

obróbką konkretnych strumieni odpadów. Stosowanie technologii opracowanych dla różnych odpadów o 

potencjalnie niewłaściwych własnościach, może skutkować niską lub niestałą wydajność. Niektóre 

instalacje zostały zaprojektowane jako „masowe spalarnie” (tzn. do obróbki odpadów o różnym składzie), 

inne są przeznaczone do odbioru wybranych strumieni odpadów w wąskim zakresie. Wymagania 

projektowe zależą od odpadów, które będą przyjmowane do obróbki w spalarni. Konsekwencje istotne dla 

działania, bezpieczeństwa i ochrony środowiska mogą być konsekwencją prób poddawania obróbce 

nieodpowiednich typów odpadów w nieodpowiednich instalacjach.  

 

Oprócz docelowej wydajności (np. niszczenia odpadów, produkcji energii, poziomów emisji), wybór 

dotyczący techniki obróbki termicznej musi także uwzględniać następujące kryteria techniczne: 

 

 chemiczny skład i zróżnicowanie odpadów; 

 fizyczny skład odpadów, np. wielkość i zróżnicowanie cząstek; 

 właściwości termiczne odpadów, np. wartość energetyczna, zawartość wilgoci; 

 przepustowość i dostępność wymaganego procesu; 

 wymagana jakość i skład popiołów paleniskowych oraz innych pozostałości; 

 możliwości wykorzystania produktów częściowego utleniania, takich jak syngaz lub koks; 

 docelowe poziomy emisji oraz wybrany system redukcji; 

 rodzaj odzyskiwanej energii (np. ciepło, energia elektryczna, CHP). 

 

Oprócz kryteriów technicznych, następujące czynniki mogą wpływać na wybór końcowego projektu: 

 

 stopień ryzyka technicznego; 

 doświadczenia operacyjne oraz posiadane umiejętności; 

 budżet. 

 

Instalacje zaprojektowanych do obróbki wąskiego zakresu specyficznych odpadów (lub poddanych daleko 

idącej obróbce wstępnej, a tym samym bardziej homogenicznych) działają w węższym zakresie limitów 

pracy, niż te, które otrzymują bardziej różnorodne odpady. Bardziej homogeniczne odpady umożliwiają 

zachowanie wyższej stabilności procesu oraz równiejszy i bardziej przewidywalny skład gazów 

spalinowych. Jeśli jakość odpadów może być dobrze kontrolowana, wydajność systemu FGT może zostać 

do pewnego stopnia ograniczona, bez zwiększenia ryzyka gromadzenia się niepoddanych obróbce gazów w 

ilości przekraczającej pojemność FGT. 

 

W praktyce, wiele spalarni odpadów może mieć zaledwie ograniczoną kontrolę nad dokładnym składem 

odpadów, które otrzymują. Operatorzy otrzymujący takie odpady muszą zatem zaprojektować procesy w 

wystarczająco elastyczny sposób, by móc sobie poradzić z różnorodnymi odpadami, które mogą być 

wprowadzane do procesu. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.2 Ogólne działania porządkowe 

 

Ogólny porządek i czystość przyczyniają się do ulepszenia środowiska pracy i umożliwiają wcześniejsze 

zidentyfikowanie potencjalnych problemów operacyjnych. 

 

Do głównych elementów zaliczanych do działań porządkowych należą: 

 

 wykorzystanie systemów do identyfikowania i rozmieszczania/magazynowaniadostarczanych odpadów 

zgodnie ze stwarzanym przez nie zagrożeniem; 

 zapobieganie emisji pyłu z działających urządzeń; 

 skuteczne zarządzanie ściekami; 

 skuteczne działania profilaktyczne. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
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4.1.3 Kontrola jakości dostarczanych odpadów 

 

4.1.3.1 Ustalanie limitów dla instalacji oraz identyfikacja podstawowych zagrożeń 

 

Opis 

Każda instalacja posiada ograniczenia związane z właściwościami odpadów, które mogą być wprowadzane 

do spalarni. Dzięki wiedzy na temat tych ograniczeń, możliwe jest opracowanie specyfikacji odpadów, 

które odpowiadają maksymalnym i pożądanym w systemie dawkom, a co za tym idzie możliwe staje się 

zidentyfikowanie głównych zagrożeń oraz kontroli proceduralnych niezbędnych do zapobiegania lub 

redukowania przypadków działania poza tymi ramami.  

 

Do czynników, które wyznaczają te ograniczenia zalicza się: 

 projekt mechanizmu dostarczania odpadów oraz fizyczna odpowiedniość otrzymywanych odpadów; 

 przepływ odpadów oraz ocena wydajności cieplnej pieca; 

 wartości wymaganych limitów emisji, które muszą zostać osiągnięte (tzn. % wymaganej redukcji 

zanieczyszczeń); 

 wydajność technologii oczyszczania spalin w przypadku usuwania konkretnych zanieczyszczeń (np. 

limity przepływu spalin, zawartość zanieczyszczeń, etc.). 

 

Podstawowe zidentyfikowane kluczowe zagrożenia to, na przykład: 

 wysoka zawartość rtęci, co prowadzi do wysokiego stężenia w niepoddanych obróbce spalinach; 

 wysoka zawartość jodu lub bromu, co prowadzi do wysokiego stężenia w niepoddanych obróbce 

spalinach; 

 duże zróżnicowanie wilgotności lub CV, co prowadzi do nieregularności procesu spalania; 

 wysoka zawartość chloru wykraczająca poza wydajność FGT; 

 wysoka zawartość siarki wykraczająca poza wydajność FGT; 

 gwałtowne zmiany chemii gazów spalinowych, które wpływają na funkcje FGT; 

 obiekty o dużych gabarytach blokujących system zasilający – prowadząc do zakłóceń w regularności 

pracy; 

 nadmierne tworzenie żużla/zanieczyszczenie składników w kotle podczas dostarczania określonych 

typów odpadów, np. odnotowano, że wysoka zawartość Zn (zanieczyszczone odpady drewniane) powoduje 

zaburzenia tworzenia się żużla w pierwszym przepuście kotła. 

 

Po określeniu teoretycznych i faktycznych zagrożeń (tzn. występujących w zakładach), operatorzy mogą 

opracować strategię kontroli ukierunkowaną na ich ograniczania, np. jeśli doświadczenie operatora 

pokazuje, że instalacja może notować nadmierne emisje HCl, może wówczas podjąć decyzję o podjęciu 

próby kontrolowania źródeł i szczytowych stężeń Cl w odpadach wprowadzanych do etapu spalania i/lub 

cech projektowych i operacyjnych zastosowanego FGT kwaśnych gazów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zastosowanie tej techniki pomaga zapewnić sprawne i stabilne działanie spalarni i obniża wymagania 

dotyczące reaktywności i działań interwencyjnych w nagłych wypadkach. 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Wdrożenie procedur ograniczających limity procesu skutkują usuwaniem odpadów, które nie mieszczą się 

w określonej specyfikacji. Odpady te są następnie przesuwane z procesu spalania do innych opcji obróbki. 

Typ i znaczenie skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska są zatem 

zależne od typu i wydajności alternatywnych opcji obróbki. 

 

Dane eksploatacyjne 

Porównaj opis powyżej. 
 

Zastosowanie 
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Może być stosowana we wszystkich typach spalarni, szczególni tych otrzymujących odpady z różnych 

źródeł, zróżnicowane lub o trudnych do kontrolowania właściwościach (np. komercyjne zakłady spalania 

odpadów niebezpiecznych). 

 

Istniejące instalacje mają przewagę płynącą z doświadczenia i znajomości poprzednich sytuacji, które 

miały miejsce podczas życia instalacji. Nowe zakłady mogą także uczyć się z doświadczeń podobnych 

zakładów, a następnie dostosować się i opracować własne procedury zgodne ze specyficznym 

doświadczeniem pracy. 

 

Instalacje o rozbudowanym systemie magazynowaniai wstępnej obróbki mogą przyjmować odpady, które 

wstępnie znajdują się poza normalną specyfikacją pracy, a następnie poddawać je obróbce tak, by spełniały 

wymogi spalarni. 

 

Komercyjne HWI są często budowane w sposób umożliwiający im przyjmowanie wszystkich kategorii 

odpadów niebezpiecznych, nie dotyczy to jednak pozostałych typów instalacji, w tym także MSWI. 

Jednakże niektóre typy odpadów, które mają zbliżone właściwości do MSW są poddawane obróbce w 

niektórych MSWI, np. odpady komercyjne, niektóre typy odpadów medycznych oraz osady ściekowe. 

Instalacje mogą wymagać pewnych przeróbek, by nadawać się do obróbki odpadów, które różnią się od 

podstawowego typu odpadów. Zasadniczo obejmuje to zapewnienie odpowiednich systemów 

przyjmowania, magazynowania i transportowania. Jeśli odpady znacząco odbiegają od charakterystyki, 

konieczne może być zastosowane bardziej rozległych działań dostosowawczych, np. do typu pieca, FGT, 

systemu obróbki ścieków, specyficznych wymogów bezpieczeństwa oraz wyposażenia 

laboratoryjnego/badawczego. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Ekonomia 
Kosztów nie sposób precyzyjnie określić ilościowo. 

 

Wyłączenie niektórych źródeł/typów odpadów może obniżyć przychody. Ponadto, specyficzne inwestycje 

mogą być niezbędne, by wprowadzić techniki identyfikacji i zarządzania takimi odpadami, np. analizy, 

obróbka wstępna. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

By móc ocenić i wybrać procedury kontrolne dla dostarczanych odpadów, a tym samym dla wydajności 

całego procesu, konieczna jest dobra znajomość jego ograniczeń. 

 

Przykładowe zakłady 

Praktyka szeroko rozpowszechniona, szczególnie w zakładach spalania odpadów niebezpiecznych. 

 

Technika jest także stosowana w wielu europejskich MSWI w celu identyfikowania i potencjalnie także 

wykluczenia niepożądanych typów odpadów. 

 

Literatura źródłowa 

[55, EIPPCsitevisits, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.3.2 Komunikacja z dostawcami w celu poprawy kontroli jakości dostarczanych odpadów 

 

Opis 

Odpady zwykle są pozyskiwane z bardzo wielu źródeł, nad którymi operator może posiadać jedynie 

ograniczoną kontrolę. Jeśli operator zidentyfikował specyficzny rodzaj odpadów, substancji lub 

właściwości tych odpadów, lub konkretne ich źródło, które powoduje lub może powodować problemy 

operacyjne, komunikacja z osobami produkującymi lub dostarczającymi te odpady może wspomóc ogólny 

łańcuch zarządzania odpadami. Przykładem są selektywne zbiórki odpadów zawierających Hg, na przykład 

baterii lub amalgamatów dentystycznych, tak, by strumień Hg w MSW został zmniejszony. 

 
Typ zastosowanych technik oraz stopień, w jakim są one wykorzystywane zależy od stopnia ryzyka oraz 

częstotliwości i natury wszelkich napotykanych trudności operacyjnych. Zasadniczo, im większa 
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różnorodność typów odpadów, ich składu i źródeł, tym więcej wysiłku trzeba włożyć w kontrolę 

dostarczanych odpadów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Unikanie przyjmowania nieodpowiednich odpadów lub kontrola dostaw odpadów, które stanowią trudność 

podczas obróbki lub wymagają specjalnej uwagi, może zredukować problemy operacyjne, a tym samym 

pomóc uniknąć dodatkowych emisji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Niektóre odpady mogą wymagać przesunięcia ze spalarni do innych opcji obróbki odpadów. 

 

Dane eksploatacyjne 
 

Zastosowanie 
Technika ta może być stosowana we wszystkich zakładach spalania odpadów, ale najczęściej 

wykorzystywana jest w spalarniach otrzymujących odpady z różnorodnych źródeł i szerokim lub trudnym 

do kontrolowania zakresie właściwości (np. komercyjne zakłady spalania odpadów niebezpiecznych). 

 

Procesy, które zostały zaprojektowane do przyjmowania wąskiego zakresu dobrze zdefiniowanych 

odpadów mogą wymagać szczególnej uwagi do zapewnienia kontroli nad kluczowymi substancjami. 

 

Istniejące zakłady posiadają przewagę ze względu nawiedzę na temat rzeczywistych sytuacji, które już 

miały miejsce. 

 

Ekonomia 
Oszczędności mogą wiązać się z unikaniem trudności operacyjnych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Procedury kontroli wprowadzanych odpadów mogą zredukować ryzyko zaburzeń w działaniu i 

towarzyszących im wycieków. 

 

Przykładowe zakłady 

Praktyka jest szeroko rozpowszechniona, szczególnie w zakładach spalania odpadów niebezpiecznych. 

 

SELCHP (South East London, UK) MSWI zidentyfikowała źródła gipsu (siarczan wapnia), który zakłóca 

jej pracę. 

 

W Caen (Francja) przeprowadzona została skuteczna kampania informacyjna na temat redukowania 

zawartości Hg w odpadach. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

 

4.1.3.3 Kontrola jakości dostarczanych odpadów w spalarni 

 

Opis 

Aby wspomóc kontrolę dostarczanych odpadów, a tym samym ustabilizować proces spalania w ramach 

parametrów procesu, wprowadzić można zestaw wymagań jakościowych dotyczących odpadów 

wprowadzanych do pieca. Wymagania jakościowe dla odpadów mogą wywodzić się ze zrozumienia 

operacyjnych ograniczeń procesu, np.: 

 

 termiczna wydajność spalarni; 

 fizyczne wymagania procesu spalania (np. stosowanie NCV, produkcja pary, zawartość O2, etc.); 

 wydajność systemu oczyszczania spalin oraz wyprowadzona na tej podstawie maksymalna wydajność 

surowego gazu; 
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 wartości limitów emisyjnych, które muszą zostać spełnione; 

 wymagania jakościowe dla popiołów paleniskowych. 

 

Odpady mogą być magazynowane lub mieszane (jest to ograniczone przez niektóre krajowe przepisy), by 

zapewnić, że odpady, które ostatecznie trafiają do pieca spełniają zbiór wymogów jakościowych. 

 

Do kluczowych substancji/właściwości, które zwykle wymagają zastosowania szczególnych procedur 

zarządzania nimi związanych ze zróżnicowaniem ich stężeń i rozkładu w odpadach, należą: 

 

 rtęć, metale alkaliczne lub ciężkie; 

 jod i brom; 

 chlor i siarka; 

 zróżnicowana wartość cieplna/zawartość wilgoci; 

 krytyczne zanieczyszczenia organiczne, np. PCB; 

 spójność fizyczna odpadów, np. osady ściekowe; 

 mieszanie różnych rodzajów odpadów. 

 

Dla próbkowania tych substancji zawartych w odpadach znaczenie mogą mieć wyniki CEN/TC 292 oraz 

CEN/TC 343. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Redukcja gazów spalinowych dzięki: 

 

 płynnemu przeprowadzaniu procesu; 

 efektywnemu spalaniu; 

 poprawę odzyskiwania energii; 

 równiejsze stężenie surowych gazów, a tym samym poprawę działania urządzeń oczyszczających 

spaliny; 

 redukcja wycieków z kotła dzięki obniżeniu uwalniania pyłu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Przygotowanie i magazynowanie odpadów może powodować niekontrolowane emisje, które wymagają 

zarządzania. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Wszystkie instalacje muszą opracować zbiór własnych limitów procesowych, a następnie przyjąć 

odpowiednie ograniczenia i potencjalne metody obróbki wstępnej, w celu zapewnienia, by limity te nie 

zostały przekroczone. 

 

Wymóg taki będzie szczególnie ważny w przypadku bardzo zróżnicowanego składu odpadów (np. 

komercyjne HWI) oraz w przypadku zakładów o mniejszej wydajności, ponieważ mają one mniejszy bufor 

bezpieczeństwa, niż większe zakłady. 

 

[64, Uwagi, TWG, 2003] Technika ta ma zasadnicze zastosowanie i przynosi największe korzyści w 

spalarniach odpadów niebezpiecznych, choć w niektórych państwach (np. w Austrii) została wdrożona we 

wszystkich zakładach spalania odpadów.  

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wspieranie zapewniania, że składowane materiały są odpowiednie do stosowanego procesu, a tym samym 

umożliwienie kontroli nad emisjami i zużyciem w wyznaczonych granicach. 
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Przykładowe zakłady 
Stosowana zwłaszcza w europejskich zakładach spalania odpadów niebezpiecznych. 

Literatura źródłowa 

[25, Kommunikemi, 2002] [64, UwagiTWG, 2003] 

 

4.1.3.4 Sprawdzanie, próbkowanie i testowanie dostarczanych odpadów 

 

Opis 

Technika ta obejmuje stosowanie odpowiedniego reżimu oceny dostarczanych odpadów. Wybrane oceny 

przeprowadzane są aby zapewnić: 

 

 że otrzymywane odpady znajdują się w zakresie odpowiednim dla danej instalacji; 

 czy odpady wymagają specjalnego transportu/magazynowania/obróbki/utylizacji w przypadku transferu 

poza zakład; 

 czy odpady zgadzają się z opisem dostarczonym przez dostawcę (z powodów umownych, operacyjnych 

i prawnych). 

 

Przyjęte techniki obejmują prostą ocenę wizualną aż po pełne analizy chemiczne. Zakres przyjętych 

procedur będzie zależny od: 

 

 właściwości i składu odpadów; 

 różnorodności odpadów; 

 znanych trudności związanych z odpadami (konkretnym ich typem lub źródłem); 

 specyficzna wrażliwość konkretnej instalacji (np. wiadomo, że niektóre substancje powodują trudności 

operacyjne); 

 czy odpady pochodzą ze znanego, czy z nieznanego źródła; 

 obecności lub braku specyfikacji pochodzących z kontroli jakości odpadów; 

 czy odpady były już wcześniej poddawane obróbce i związanych z tym doświadczeń. 

 

Przykłady procedur zostały podane poniżej, w sekcji obejmującej dane operacyjne. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak istotnych negatywnych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. 

 

 

Dane eksploatacyjne 

 
Typ odpadów Przykładowe stosowane techniki Uwagi 

 
 

Mieszane odpady 

komunalne 

 wzrokowa kontrola w zasobniku; 

 punkowe kontrole poszczególnych dostaw 

dzięki osobnemu wyładunkowi; 

 ważenie dostarczanych odpadów; 

 badanie radioaktywności; 

 

Przemysłowe i komercyjne ładunki 

mogą cechować się wyższym 

ryzykiem i wymagać większej uwagi. 

 

Poddane wstępnej 

obróbce MW i RDF 

 wzrokowa kontrola; 

 okresowe próbkowanie i analiza kluczowych 

właściwości/substancji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady niebezpieczne 

 wzrokowa kontrola; 

 kontrola i porównanie danych w deklaracji z 

dostarczonymi odpadami; 

 próbkowanie/analiza zawartości cystern; 

 losowe próbkowanie beczkowanych 

odpadów; 

 rozpakowywanie i kontrola zapakowanych 

dostaw; 

 ocena parametrów spalania; 

 test mielenia dla płynnych odpadów przed 

magazynowaniem; 

 

 

 

 

 

Rozległe i skuteczne procedury są 

szczególnie istotne w tym sektorze. 

Zakłady otrzymujące mono-

strumienie mogą być zdolne do 

przyjęcia bardziej uproszczonych 

procedur. 
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 kontrola punktu zapłonu odpadów w 

zasobniku; 

 screening dostarczanych odpadów dotyczący 

składu elementarnego, np. EDXRF; 

 

 

 
 

Osady ściekowe 

 okresowe próbkowanie i analiza kluczowych 

substancji i własności; 

 sprawdzanie twardych materiałów, np. 

kamieni/metali/drewna/tworzyw sztucznych 

przed pompowaniem, odwadnianiem lub 

suszeniem; 

 kontrola procesu, by dostosować go do 

zróżnicowania osadów; 

 

 

 

Odpowiednie techniki zależą od 

rodzaju osadów ściekowych, np. 

surowe, przegnite, utlenione, etc. 

 
 

Odpady medyczne 

 kontrola i porównanie danych w deklaracji z 

dostarczonymi odpadami; 

 screening radioaktywności; 

Ze względu na ryzyko zakażenia, 

próbkowanie jest niewskazane. 

Wymagane kontrolowanie przez 

producenta odpadów. 

 

 

Produkty odzwierzęce 

 kontrola i porównanie danych w deklaracji z 

dostarczonymi odpadami; 

 próbkowanie/testowanie materiałów o 

niskim ryzyku w kierunku zawartości tłuszczu, 

wilgoci; 

 

Ze względów bezpieczeństwa 

próbkowanie wysoce niebezpiecznych 

materiałów jest niewskazane. 

Tabela 4.3: Niektóre techniki kontroli i próbkowania stosowane do różnych typów odpadów 

 [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 41, EURITS, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Zastosowanie 

Najbardziej rozległy zakres próbkowania i analizy wskazany jest w przypadku zróżnicowanego składu i 

pochodzenia odpadów (np. komercyjne spalarnie odpadów niebezpiecznych) lub w przypadku, gdy w 

przeszłości doświadczano trudności, np. historia problemów z konkretnymi typami lub źródłami odpadów. 

 

Ekonomia 
Koszty stosowania tych technik wzrastają gwałtownie wraz z zakresem i kompleksowością przyjętych 

procedur. 

 

Koszty próbkowania, analizy, magazynowaniaoraz niezbędnego dodatkowego czasu mogą stanowić istotną 

część kosztów operacyjnych w spalarniach odpadów niebezpiecznych, w szczególności, gdy stosowane są 

najbardziej rozbudowane metody próbkowania i analizy. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Aby umożliwić kontrolę nad procesem oraz w celu ochrony zakładu. 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowane w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 
[40, EURITS, 2003], dyskusje toczone podczas wizyt w zakładach, [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.3.5 Wykrywacze materiałów radioaktywnych 

 

Opis 
Choć materiały radioaktywne nie zostały objęte szczególnymi regulacjami w IPPC, obecność źródeł 

promieniowania radioaktywnego lub substancji radioaktywnych w odpadach może prowadzić do 

problemów związanych z działaniem i bezpieczeństwem. Bardzo niskie poziomy radioaktywności „tła” 

obecne są całym środowisku naturalnym i mogą także znajdować się w odpadach – poziomy takie nie 

wymagają żadnych specjalnych środków służących do ich wykrywania i kontroli. Jednak niektóre odpady 

mogą zawierać wyższe poziomy, szczególnie te pochodzące z działalności, w której wykorzystuje się 

materiały radioaktywne. Niektóre szpitalne i przemysłowe odpady mogą zatem regularnie lub od czasu do 

czasu zawierać specyficzne źródła radioaktywności lub skażenia, choć włączenie takich odpadów do 
odpadów komunalnych, a także trudności z kontrolowaniem zbiórki odpadów mieszanych, może prowadzić 

do skażenia pozostałych odpadów. 
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Materiały radioaktywne często mogą zostać wykryte dzięki specjalnym wykrywaczom zamontowanym, na 

przykład, przy wjeździe do zakładu. Testy ładunków z odpadami, które mogą wykazywać podwyższone 

ryzyko skażenia także mogą być przeprowadzane. Testy takie są szczególni przeprowadzane, gdy ładunki 

są przyjmowane w oparciu o maksymalny poziom skażenia. Takie maksymalne poziomy ustalane są dzięki 

wiedzy o przeznaczeniu poddawanych obróbce izotopów, a także o konkretnych procesach, do których 

mają trafić oraz po uwzględnieniu zbioru ograniczeń dotyczących poziomów skażenia dopuszczalnych w 

emisjach do ziemi, powietrza i wody. 

 

Detektory scyntylacyjne z tworzywa sztucznego stanowią jeden z typów stosowanych wykrywaczy; 

dokonują one pomiaru fotonów z emitujących radionuklidów promieniowanie gamma oraz, mniejszym 

stopniu, promieniowanie beta. Radionuklidy są regularnie wykrywane w odpadach medycznych, 

laboratoryjnych i technicznie wzbogaconych materiałach o naturalnej radioaktywności. Ważne są także 

kontrole przeprowadzane w celu zapobiegania mieszania odpadów radioaktywnych z pozostałymi 

odpadami (niekiedy przeprowadzane w celu uniknięcia wysokich kosztów obróbki związanej z odpadami 

radioaktywnymi). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zapobieganie skażeniu zakładu i uwalnianiu substancji radioaktywnych. Skażenie instalacji może 

spowodować długotrwałe i kosztowne przestoje związane z odkażaniem. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Głównym problemem jest zarządzanie odpadami, które zostały rozpoznane jako radioaktywne – ponieważ 

ani ich transport, ani obróbka nie są dopuszczane. Opracowanie z wyprzedzeniem planów i procedur na 

wypadek takich sytuacji uważa się za korzystne. 

 

Dane eksploatacyjne 
Niektóre zakłady notują bardzo dobre doświadczenia związane ze stosowaniem kontroli materiałów 

radioaktywnych przy bramie, po tym, jak rozpoznają, że otrzymywane przez nich MSW mogą od czasu do 

czasu zawierać takie materiały. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Znajduje zastosowanie we wszystkich zakładach spalania, które otrzymują heterogeniczne odpady od wielu 

różnych dostawców. W mniejszym zaś stopniu, gdy źródła i różnorodność odpadów są dobrze znane i 

kontrolowane lub, gdy ryzyko otrzymania materiałów radioaktywnych oceniono jako niskie. 

 

Ekonomia 
Koszty związane z instalacją detektorów wynoszą około 25000 – 50000 EUR. 

Siła sprawcza wdrożenia 

Obniżanie dopuszczalnych progów dla bardzo niskich poziomów skażenia zachęcają do korzystania z tej 

techniki. Progi te mogą być różne w poszczególnych państwach członkowskich w zależności od przyjętych 

wymogów prawnych. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

W niektórych państwach członkowskich, np. we Francji, przepisy dotyczące MSWI wymuszają 

zastosowanie wykrywaczy materiałów radioaktywnych (z kilkoma wyjątkami). 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowana w instalacjach spalania odpadów niebezpiecznych i niekiedy także odpadów komunalnych. 

 

Literatura źródłowa 

[40, EURITS, 2003], dyskusje toczone podczas wizyt w zakładach, [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.1.4 Magazynowanie odpadów 

 

Podstawowe zasady magazynowania przedstawione w projekcie horyzontalnego dokumentu BREF 

dotyczącym magazynowania mają zastosowanie do magazynowaniaodpadów i powinny być przywoływane 
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jako ogólne wskazówki dotyczące technik. Jednakże, ponieważ odpady często charakteryzują się słabo 

zdefiniowanym lub nawet nieznanym składem, konieczne jest zastosowanie dodatkowych technik, które  

zwiększają stopień bezpieczeństwa magazynowania, w celu zapanowania nad tymi nieznanymi 

zagrożeniami. Ta sekcja dokumentu BREF zatem koncentruje się na specyficznych technikach istotnych z 

uwagi na odpady bardziej niż ogólnych aspektach składowania. 

4.1.4.1 Uszczelnione powierzchnie, kontrola odwadniania oraz odporność na pogodę 

Opis 
Magazynowanie odpadów w obszarach, które posiadają uszczelnione lub odporne warunki oraz kontrolę 

odwadniania zapobiega uwalnianiu emisji substancji zarówno bezpośrednio z odpadów, jak i w związku z 

wymywaniem z odpadów. 

 

Stosowane techniki różnią się w zależności od typu odpadów, ich składu oraz punktów krytycznych lub 

ryzyka związanego z uwalnianiem substancji z odpadów. Zasadniczo, właściwe są następujące techniki 

magazynowania: 
Typ odpadów Techniki magazynowania 

 

 

 

 

 

Ogólne zagadnienia 

powiązane ze wszystkimi 

typami odpadów 

 materiały cuchnące magazynowane wewnątrz wraz z kontrolowanymi 

systemami powietrznymi z wykorzystaniem powietrza z tej strefy jako powietrza 

spalającego (por. 4.1.4.4); 

 strefy przeznaczone do załadunku/rozładunku wyposażone w kontrolowane 

odwadnianie; 

 wyraźnie oznakowane (np. kolorami)obszary odwadniania z potencjalnych stref 

skażenia (magazynowanie/załadunek/transport); 

 ograniczenie czasu magazynowania według typów odpadów i zagrożeń; 

 odpowiednia powierzchnia magazynowania; 

 belowania lub ograniczanie niektórych odpadów w przypadku czasowego 

magazynowania jest możliwe w zależności od odpadów i specyficznych dla danej 

lokalizacji czynników ryzyka; 

 środki ochrony pożarowej, np. ognioodporne ściany pomiędzy zasobnikiem a 

przedsionkiem pieca; 

 

Stałe odpady komunalne 

oraz nie-niebezpieczne 

odpady przemysłowe 

 zamknięte płaskie zasobniki lub poziomy magazynowania; 

 zakryte i ogrodzone budynki; 

 niektóre przedmioty wielkogabarytowe o niskim potencjale skażenia mogą być 

magazynowane bez stosowania specjalnych środków; 

 

 

Poddane wstępnej obróbce 

stałe MSW oraz RDF 

 zamknięte zbiorniki; 

 zamknięte płaskie zasobniki lub poziomy magazynowania; 

 zakryte i ogrodzone budynki; 

 odpady umieszczone w opakowaniach lub kontenerach nadają się do 

zewnętrznego magazynowania bez stosowania specjalnych środków, w zależności 

od charakteru odpadów; 

 

Duża ilość płynnych 

odpadów i osadów 

 obwałowane zbiorniki o dużej objętości; 

 kołnierze i zawory wewnątrz obwałowanych stref; 

 kanały w zbiornikach prowadzące do spalarni substancji lotnych; 

 urządzenia kontrolowania wybuchów w kanałach, etc. 

Beczkowane płynne odpady 

oraz osady 
 składowanie w zadaszonych obszarach; 

 obwałowane i odporne powierzchnie; 

 

 

Odpady niebezpieczne 

 osobne magazynowanie w zależności od oceny ryzyka; 

 specjalna uwaga skierowana na długość czasu składowania; 

 automatyczne urządzenia ładujące oraz przenoszące; 

 urządzenia oczyszczające powierzchnie i kontenery; 

Odpady 

medycznie/biologicznie 

niebezpieczne 

 osobne magazynowanie; 

 magazynowanie bio-niebezpiecznych odpadów w zamrożonym lub 

schłodzonym stanie; 

 specjalna uwaga skierowana na redukcję czasu magazynowania; 

 automatyczne urządzenia ładujące oraz przenoszące; 

 urządzenia dezynfekujące kontenery; 

 magazynowanie w stanie zamrożonym, jeśli czas magazynowania przekracza 

określony okres czasu, np. 48 godzin; 

Tabela 4.4: Niektóre przykłady technik magazynowania stosowanych do różnych typów odpadów 
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[64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Odpowiedni sposób magazynowania odpadów daje wiele korzyści: 

 

 redukcja ryzyka emisji dzięki zabezpieczaniu obudowy; 

 zapobieganie penetracji deszczówki magazynowanych odpadów (a tym samym redukcja LCV oraz 

trudności podczas spalania; 

 zapobieganie rozrzucaniu odpadów przez wiatr; 

 zapobieganie wymywaniu (a tym samym konieczności późniejszego zarządzania nimi); 

 redukcja mobilizacji zanieczyszczeń; 

 redukcja niszczenia pojemników (korozja i światło słoneczne); 

 redukcja rozszerzania i kurczenia się zamkniętych pojemników spowodowanego temperaturą; 

 redukcja odorów i zarządzanie nimi; 

 umożliwia zarządzanie przypadkowymi uwolnieniami. 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Konieczne dodatkowe budynki i infrastruktura. 

 

Dane eksploatacyjne 
Nie dostarczono  konkretnych informacji. 

 

Zastosowanie 
Ogólną zasadą oceny otrzymywanych typów odpadów i zastosowanie wobec nich odpowiedniego 

bezpiecznego sposobu ich magazynowania (tzn. takich, które redukują rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń oraz ryzyka emisji związanych z magazynowaniemi przenoszeniem), ma zastosowanie do 

wszystkich instalacji. 

 

Stopień i precyzja adaptacji metody zależy od otrzymywanych odpadów oraz czynników wymienionych 

powyżej. Zasadniczo, płynne i niebezpieczne odpady wymagają najwięcej uwagi. 

 

Ekonomia 
Brak konkretnych danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zastosowanie bezpiecznych technik magazynowania stanowi fundamentalną technikę skutecznego 

zarządzania odpadami oraz zapobiegania wyciekom. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione w całej Europie. Przykłady odnotowano w B, D, DK, F, FIN. 

 

Literatura źródłowa 

Dyskusje podczas wizyt w zakładach. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.4.2 Zarządzanie czasem magazynowania 

 

Ograniczenie czasu magazynowania może sprzyjać: 

 

 zapobieganiu niszczenia pojemników (warunki atmosferyczne, starzenie się, korozja); 

 zapobieganiu gniciu odpadów organicznych (co mogłoby doprowadzić do uwalniania się odorów, 

trudności w przetwarzaniu i transporcie, zagrożenia ogniem i eksplozją); 

 redukcji ryzyka zniszczenia oznakowań. 

 

Czas magazynowaniamoże zostać skrócony dzięki: 
 

 zapobieganiu magazynowania nadmiernych ilości odpadów; 
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 kontrolowaniu i zarządzaniu dostawami (o ile możliwe) dzięki komunikacji z dostawcami odpadów, 

etc. 

 

Zasadniczo, MSW są magazynowane w zamkniętych budynkach przez okres od 4 do 10 dni, przy czym 

okresy magazynowania w dużej mierze zależą od czynników związanych ze zbiórką/dostawami. Ze 

względu na dążenie do ciągłego działania instalacji, pojemność magazynów, a tym samym maksymalny 

czas magazynowania często będzie uzależniony od maksymalnego czasu, podczas którego do zakładu nie 

będą dostarczane żadne odpady. Okresy wakacyjne w szczególności mogą powodować, że przez kilka dni 

nie będą prowadzone dostawy. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Ograniczenie czasu dojrzewania odpadów komunalnych w zasobniku może mieć pozytywne skutki dla 

homogeniczności odpadów. Wprowadzanie świeżych odpadów bezpośrednio po ich dostarczeniu może 

powodować fluktuacje w procesie. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W przypadku wprowadzania do pieca różnych typów odpadów z różnych źródeł, aby spełnić wymagania 

dotyczące składu wkładu (np. instalacje spalania odpadów niebezpiecznych), dłuższe okresy 

magazynowaniakonkretnych substancji, niekiedy sięgające kilku miesięcy, mogą okazać się korzystne. 

Daje to czas na powolne wprowadzanie do systemu trudnych w obróbce odpadów, gdy dostępne są także 

odpowiednie materiały uzupełniające. Praktyki takie są akceptowalne, gdy substancje te są magazynowane 

przy jednoczesnym dobrym zarządzaniu ryzykiem związanym z substancjami oraz niszczeniem 

kontenerów. 

 

4.1.4.3 Belowanie lub inne metody ograniczania stałych odpadów 

 

Opis 
W szczytowych okresach dostaw, jeśli ilość dostaw odpadów przekracza wydajność zakładu, odpady są 

pakowane w osłonę z tworzywa sztucznego i magazynowane. Odpady otrzymywane w trakcie przerw 

związanych z konserwacją lub innych także mogą być magazynowane. Technika może ułatwiać dłuższe 

magazynowanie niektórych odpadów i skutecznie zwiększać pojemność magazynową instalacji. 

 

Magazynowane odpady mogą być ponownie wprowadzane do głównego strumienia odpadów w instalacji, 

gdy spada częstotliwość dostaw lub gdy zwiększa się zapotrzebowanie na energię cieplną, lub gdy ceny 

energii (elektrycznej lub cieplnej) są wyższe. 

 

Urządzenia i materiały wykorzystane do belowania są podobne do tych wykorzystywanych w niektórych 

rejonach do belowania pasz. Odpady są prasowane i owijane folią z tworzywa w dużych cylindrach, 

zwykle o wysokości i średnicy 1 m. Tlen wewnątrz szybko zostaje zużyty, a do środka dobrze zapakowanej 

beli powietrze atmosferyczne nie może dostawać się, nawet w przypadku rozdarcia folii. 

 

Główną zaletą belowania, a tym samym dłuższego magazynowania odpadów, jest możliwość dostosowania 

się do wahań dostaw odpadów, co pozwala na ciągłą pracę w stałym tempie. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Występują trzy zasadnicze korzyści: 

 

 minimalizacja ilości odpadów odsyłanych w inne miejsca – podczas okresów wyłączania zakładów lub 

elementów ich linii, odpady mogą zostać zabelowane i spalone później, gdy zakład/linia ponownie zostanie 

uruchomiona; 

 optymizacja projektu zakładu; Zakład może działać w bardziej stabilnych warunkach przez cały rok; 

 poprawa waloryzacji odzyskiwanej energii – magazynowane odpady mogą być spalane, gdy następuje 

zwiększenia zapotrzebowania/cen dostaw energii. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Istnieje potrzeba przyjęcia odpowiednich środków zarządzania następującymi, związanymi z 

magazynowaniem zagrożeniami: 
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 odory 

 insekty 

 śmieci 

 pożary 

 wymywanie związane z penetrowaniem zabelowanych odpadów przez deszczówkę. 

 

Dane eksploatacyjne 

Centra miast lub inne miejsca, gdzie w sąsiedztwie znajdują się wrażliwi odbiorcy mogą oznaczać, że 

aspekty magazynowania odpadów (np. odór) mogą wiązać się trudniejszym lub kosztowniejszym 

zarządzaniem w odpowiedni sposób. 

 

Technika ta będzie rzadziej stosowana, gdy obecnych jest wiele linii spalających, ze względu na to, że taki 

układ sam zapewnia pewien stopień elastyczności działania, dzięki rozpisaniu harmonogramu stopniowych 

konserwacji, tak by nieustannie dostępna była określona wydajność spalania. 

Zastosowanie 
Znajduje zastosowanie gdy odbywa się magazynowanie odpadów, które może być organizowane w taki 

sposób, że nie prowadzi do pojawienia się określonych trudności związanych ze skutkami przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska (por. powyżej). Może być stosowana do stałych nie-

niebezpiecznych odpadów przemysłowych, a także mieszanych lub poddanych wstępnej obróbce MSW, 

choć w rzeczywistości nie jest zbyt rozpowszechniona. 

 

Nie jest odpowiednia dla odpadów niebezpiecznych, ponieważ ryzyko (bezpośrednie lub pośrednie) 

związane z dłuższym okresem magazynowania może przewyższać potencjalne korzyści. 

 

Ekonomia 
Wyższe zyski związane są z możliwością zwiększania sprzedaży energii podczas okresów z wysokim 

popytem/cenami. 

 

Celem techniki jest zapewnienie, że w trakcie, np. roku, koszty zostaną obniżone dzięki dodatkowym 

dochodom, które są pozyskiwane dzięki spalaniu odpadów w okresach, w których w inny sposób byłoby to 

niemożliwe (brak dostaw) lub zapewnieniu, że odpady są spalane w okresach wyższego popytu (a tym 

samym też wyższych cen) na dostarczaną energię. Technika ta będzie zatem stosowana dla znalezienia 

najkorzystniejszych ekonomicznie rozwiązań, gdzie (a) sprzedawane jest ciepło oraz (b) występuje rynek 

kasowy energii. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zmienne ceny energii mogą stwarzać sytuację, gdy pożądane jest uruchomienie dodatkowej wydajności 

linii spalarni w celu zaspokojenia tego popytu – magazynowane odpady mogą być wykorzystywane 

podczas takich okresów. 

 

Lokalizacje o sezonowych populacjach (np. obszary urlopowe) mogą wytwarzać zróżnicowane ilości 

podlegających spalaniu odpadów w zależności od pory roku. Składowanie odpadów umożliwia 

uelastycznienie działania, tak, że odpady mogą być wykorzystywane, gdy spalarnia dysponuje wolnymi 

mocami lub, gdy pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na energię. 

 

Przykładowe zakłady 
Technika jest stosowana w różnych państwach członkowskich, np. w Szwecji i Francji. 

 

Literatura źródłowa 
[28, FEAD, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.4.4 Ekstrakcja powietrza spalającego z obszarów magazynowania w celu kontrolowania 

uwalniania odorów, pyłu i wycieków 

 

Opis 
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Dostawy powietrza spalającego (pierwotnego lub wtórnego) mogą być pozyskiwane z obszarów 

magazynowania odpadów (lub chemikaliów). Dzięki zamykaniu obszarów magazynowania i ograniczaniu 

wielkości wejść, cały obszar składowania może być utrzymywany w lekkim podciśnieniu. 

Redukuje to ryzyko wydostawania się odorów i zapewnia, że wycieki są niszczone w spalarni a nie 

wydostają się na zewnątrz. 

 

Możliwe jest także wentylowanie magazynowanych surowców do komory spalania lub urządzeń 

oczyszczających spaliny, w zależności od właściwości powstałych dymów. 

 

Do głównych stosowanych technik należą: 

 
Technika Zastosowanie 

 

 

Stałe odpady w zamkniętych pomieszczeniach, 

z których pobierane jest powietrze spalające 

 odpady komunalne; 

 odpady niebezpieczne wielkogabarytowe stałe i  te o 

konsystencji pasty; 

 RDF; 

 osady ściekowe; 

 odpady medyczne; 

 inne cuchnące odpady; 
 

Kanały wentylacyjne w zbiornikach służące do 

zasilania powietrzem 

 cuchnące i lotne odpady niebezpieczne, np. 

rozpuszczalniki; 

 cuchnące osady, np. osady ściekowe; 

 inne cuchnące i lotne odpady; 

Tabela 4.5: Podstawowe techniki redukcji uwalniania odorów oraz emisji GHG 

[2, infomil, 2002] p 150, [1, UBA, 2001] p 36, [40, EURITS, 2003] 
 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Ogólna redukcja wycieków, odorów, emisji GHG oraz zagrożeń sanitarnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Alternatywne metody transportu i obróbki powietrza (np. dla odoru, VOC lub innych substancji w 

zależności od typu odpadów) mogą być niezbędne, w czasie, gdy spalarnia nie działa. Nawet w przypadku 

linii procesowych, dla których normą jest działanie przynajmniej jednej linii przez cały czas, zastosowanie 

alternatywnych metod transportowania i oczyszczania powietrza może być stosowane, ponieważ możliwe 

jest, że wszystkie linie będą musiały jednocześnie zostać zastopowane (np. w razie wypadku, konserwacji 

jednej linii i jednoczesnej awarii na innej, zakończenia konserwacji w momencie dostarczenia odpadów). 

[74, Uwagi TWG, 2003] 

 

Dane eksploatacyjne 

Typowe zapotrzebowanie na powietrze w procesie spalania wynosi 3000 – 10000 m
3
/tona poddawanych 

obróbce odpadów, w zależności, przede wszystkim, od LCV. 

 

Jeśli wloty powietrza (np. drzwi, etc.) do obszarów magazynowania są mniejsze (w sensie łącznej 

całkowitej powierzchni przekroju), prędkość wlotu powietrza poprzez te otwory będzie wyższa, a co za 

tym idzie ryzyko wycieków na tych drogach będzie niższe. 

 

Aby uniknąć ryzyka eksplozji podczas pobierania powietrza z obszarów magazynowania odpadów 

niebezpiecznych (zwłaszcza palnych/lotnych materiałów) konieczne jest powzięcie szczególnych środków 

bezpieczeństwa. 

 

W razie pożaru w zasobniku, kanały powietrzne muszą automatycznie zostać zamknięte, aby zapobiec 

przedostawania się ognia z zasobnika do budynku spalarni. 

 

Zastosowanie 
Wszystkie spalarnie, gdzie zachodzi ryzyko związane z odorem lub uwalnianiem innych substancji z 

obszarów magazynowania. 
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Zakłady przechowujące lotne rozpuszczalniki mogą znacząco obniżyć emisje VOC dzięki zastosowaniu tej 

techniki. 

 

W przypadku stosowania tej techniki wyłącznie w celu kontroli odoru, większe zapotrzebowanie będą 

zgłaszać zakłady, w których sąsiedztwie znajdują się wrażliwi odbiorcy. 

 

Ekonomia 
Dodatkowe koszty modernizacji kanałów. 

 

Zapewnienie systemu awaryjnego na czas, gdy spalarnia nie jest dostępna pociąga za sobą dodatkowe 

koszty. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Kontrola wycieków, w tym także odoru. 

 

Bliskość wrażliwych odbiorców odoru zwiększy zapotrzebowanie na tę technikę, w tym także 

zapotrzebowanie  na alternatywne środki w czasie, gdy proces spalanie nie jest dostępny. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione w zakładach spalania odpadów w całej Europie. 

Na terenie Niemiec aż do 60 zakładów MSWI posiada wieloletnie doświadczenie z tą techniką. 

 

Literatura źródłowa 

[2. infomil, 2002] s. 150, [1, UBA, 2001] s. 36, [40, EURITS, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.4.5 Segregacja typów odpadów w celu bezpiecznego przetwarzania 

 

Opis 
Procedura akceptowania i magazynowania odpadów zależy od chemicznych i fizycznych właściwości 

odpadów. Odpowiednia ocena odpadów jest istotnym elementem przy wyborze działań związanych z 

magazynowaniem i wprowadzaniem odpadów. 

 

Technika ta jest silnie powiązana z kontrolowaniem, próbkowaniem i oceną dostarczanych odpadów, co 

zostało opisane w sekcji 4.1.3.4. 

 

Stosowane techniki segregowania różnią się w zależności od typu otrzymywanych przez zakład odpadów, 

zdolności zakładu do obróbki tego typu odpadów, dostępności specyficznych alternatywnych metod 

obróbki lub obróbki wstępnej przed spalaniem. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku 

pewnych reaktywnych mieszanek odpadów niebezpiecznych, segregacja jest wymagana, gdy odpady te są 

zapakowane w miejscu produkcji tak, że pakowane, transportowane, rozpakowywane, magazynowane i 

przenoszone w bezpieczny sposób. W takich przypadkach, segregacja na terenie instalacji spalarni 

związana jest z podtrzymywaniem oddzielenia tych materiałów, tak by unikać tworzenia niebezpiecznych 

mieszanek. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 
Typ odpadów Techniki segregacji 

 

 

 

 

Mieszane odpady komunalne 

 segregacja nie jest metodą stosowaną rutynowo, chyba że odbierane są 

różne strumienie odpadów, które mogą zmieszać się w zasobniku; 

 duże przedmioty wymagające obróbki wstępnej mogą zostać 

posegregowane; 

 strefy awaryjnej segregacji odrzuconych odpadów; 

 dla złóż fluidalnych, usuwanie metali może być konieczne w celu 

ułatwienia rozdrabniania i zapobiegania zatorom; 

Poddane wstępnej obróbce odpady komunalne 

oraz RDF 
 segregacja nie jest metodą stosowaną rutynowo; 

 strefy awaryjnej segregacji odrzuconych odpadów; 

 

 

 

 

Odpady komunalne 

 rozległe procedury są niezbędne do rozdzielania niekompatybilnych 

chemicznie materiałów (przykłady poniżej); 

 wody od fosforków; 

 wody od izocyjanianów; 
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 wody od metali alkalicznych; 

 cyjanków od kwasów; 

 palnych materiałów od czynników utleniających; 

 podtrzymania oddzielenia wstępnie posegregowanych dostarczonych 

zapakowanych odpadów; 

 

 

Osady ściekowe 

 odpady są zwykle dobrze zmieszane przed dostarczeniem do zakładu; 

 niektóre przemysłowe strumienie muszą być dostarczane osobno i 

wymagają segregacji podczas rozdrabniania; 

 

 

Odpady medyczne 

 zawartość wilgoci i CV może różnić się znacząco w zależności od 

źródła; 

 segregowanie różnych kontenerów umożliwia odpowiednie 

magazynowanie i kontrolowane dostawy; 

Tabela 4.6: Niektóre techniki segregacji stosowane do różnych typów odpadów 

 [2, infomil, 2002] s. 150, [1, UBA, 2001] s. 36, [40, EURITS, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Segregowanie niekompatybilnych odpadów redukuje ryzyko emisji dzięki: 

 

 redukcji ryzyka związanego z wypadkami (które mogą prowadzić do istotnych dla środowiska i/lub 

zdrowia oraz bezpieczeństwa emisji); 

 umożliwianiu równomiernego dostarczania substancji, a tym samym unikania przeładowania systemu 

oraz usterek prowadzących do zatrzymania instalacji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie zidentyfikowano. 

 

Dane eksploatacyjne 

We Francji, zgodnie z przepisami, konieczne jest magazynowanie czystych kontenerów w osobnych 

pomieszczeniach, niż kontenery brudne. 

 

Zastosowanie 
Niewłaściwe, gdy odpady są już zbierane i dostarczone w sposób, dzięki któremu dalsza segregacja nie jest 

wymagana. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Kontrolowanie zagrożeń, które mogą powstać w wyniku mieszania niekompatybilnych materiałów i chroni 

instalację dzięki zagwarantowaniu, że odpady dostarczane do spalarni mieszczą się w zakresie, dla którego 

instalacja została zaprojektowana. 

 

Przykładowe zakłady 
Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.4.6 Indywidualne metkowanie dostaw opakowanych odpadów 

 

Odpowiednie oznakowanie odpadów (np. zgodnie z Europejskim katalogiem odpadów), które są 

dostarczane w kontenerach wspomagają ich stałą identyfikację oraz śledzenie. Identyfikacja odpadów oraz 

ich źródeł niesie ze sobą następujące korzyści: 

 

 znajomość zawartości odpadów jest niezbędna dla wyboru metod przenoszenia/obróbki; 

 zwiększa możliwość śledzenie przez operatorów źródeł problemów, by następnie podjąć kroki w celu 
wyeliminowania lub kontrolowania ich; 
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 zdolność demonstrowania zgodności z ograniczeniami typów odpadów i ilości 

otrzymywanych/przetwarzanych. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

System kodów kreskowych i czytników może być stosowany do pakowanych i płynnych odpadów. Koszty 

takich systemów są niskie w porównaniu do ich korzyści. 

 

Zasadniczo, dostawom odpadów towarzyszą odpowiednie opisy odpadów; odpowiednia ocena tych opisów 

oraz samych odpadów stanowią podstawowy element kontroli jakości odpadów. Istnienie takich deklaracji 

zostało przedstawione europejskich i innych przepisach prawnych.  

 

 

 

Wykaz najistotniejszych parametrów, które powinny znaleźć się na etykiecie obejmuje: 

 nazwę i adres dostawcy; 

 pochodzenie odpadów; 

 ilość; 

 zawartość wody i popiołu; 

 wartość energetyczna; 

 stężenie chlorków, fluorków, siarki i metali ciężkich. 

 

Przykładowy odpowiedni system opisu odpadów został opracowany przez CEN/TC 343 dotyczący „stałych 

odzyskanych paliw”. 

 

Zastosowanie 

Zasadniczo do zakładów spalania odpadów niebezpiecznych, medycznych lub w innych okolicznościach, 

gdy odpady magazynowane w kontenerach posiadają zmienny/różnorodny skład. 

 

Przykładowe zakłady 
Metkowanie jest powszechnie stosowane, zwłaszcza w HWI. 

 

Literatura źródłowa 

Dyskusje podczas wizyt w zakładach oraz [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.4.7 Wykorzystanie systemów wykrywania i kontrolowania ognia 

 

Opis 
Automatyczne systemy wykrywania ognia są stosowane w obszarach magazynowania odpadów, a także dla 

tkaninowych i statycznych filtrów złóż koksowych, sterowni i rozdzielni oraz innych zidentyfikowanych 

niebezpiecznych obszarów.  

 

Automatyczne systemu kontroli ognia bywają niekiedy stosowane, zwłaszcza podczas składowania 

łatwopalnych płynnych odpadów, ale także w innych zidentyfikowanych niebezpiecznych obszarach. 

 

Piana i systemy kontrolowania dwutlenku węgla są korzystne w niektórych okolicznościach, np. w 

przypadku magazynowania łatwopalnych płynów. Dysze pianowe są powszechnie stosowane w zakładach 

spalania MSW w zasobnikach, w których magazynowane są odpady. Stosowane są także systemy wodne z 

monitorami, armatki wodne z opcją stosowania wody lub pary, praz systemy suchego proszku. W stałych 

filtrach żużlowych, tkaninowych, cysternach, lub w celu urządzeń wstępnej obróbki i załadunku do pieca 

odpadów niebezpiecznych, stosowane mogą być poduszki azotowe. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Stałe ciągłe pomiary temperatury mogą być prowadzone na powierzchni odpadów magazynowanych w 

zasobniku. Zróżnicowanie temperatury może powodować uruchamianie alarmu dźwiękowego. 

 

Oprócz tego stosowane są także następujące urządzenia zabezpieczające: 

 dysze ponad rynnami zasilającymi; 

 ognioodporne ściany oddzielające transformatory i urządzenia retencyjne pod transformatorami; 
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 czujniki gazu ponad modułem dystrybucji gazu. 

 

W przypadku stosowania amoniaku, jego magazynowanie wymaga podjęcia szczególnych środków 

bezpieczeństwa: czujniki NH3 oraz spryskiwacze z wodą do absorbowania wycieków. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Redukcja ryzyka przypadkowego wycieku spowodowanego pożarem lub wybuchem. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie azotu w poduszkach. 

Wymagane jest zamknięcie uniemożliwiające niekontrolowane wydostawanie się zanieczyszczonej 

wody/chemikaliów z systemu przeciwpożarowego. 

Dane eksploatacyjne 

Zastosowanie poduszek azotowych wymaga efektywnych procedur działania i zabezpieczenia w celu 

uniknięcia narażenia pracowników. Zaczadzenie może zdarzyć się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

zamkniętych pomieszczeń. 

 

Komplementarne kontrole wzrokowe przeprowadzane przez pracowników mogą być skutecznymi 

środkami wykrywania ognia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

Wybór odpowiedniego systemu przeciwpożarowego, wykrywania i kontroli ma zastosowanie we 

wszystkich instalacjach. 

 

Ekonomia 
Koszty obejmują instalację oraz konserwacje. W przypadku zastosowania, także koszty azotu. 

 

Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym pożarami mogą prowadzić do znacznych oszczędności. 

Instalacja mechanizmów przeciwpożarowych może obniżyć składki ubezpieczeniowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Bezpieczeństwo stanowi ważny czynnik. 

 

Zgodnie z najnowszymi europejskimi regulacjami, urządzenia zlokalizowane w przestrzeni zagrożonej 

wybuchem powinny być odporne na eksplozje (elektrycznie i mechanicznie). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Szereg zakładów w Europie. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 
[40, EURITS, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003]  

 

4.1.5 Wstępna obróbka dostarczanych odpadów 

 

4.1.5.1 Wstępna obróbka i mieszanie odpadów 

 

Opis 
Techniki stosowane do wstępnej obróbki odpadów oraz ich mieszania są bardzo różnorodne i mogą 

obejmować: 

 

 mieszanie płynnych odpadów niebezpiecznych w celu spełnienia wymagań dla dostaw dla instalacji; 

 rozdrabnianie, kruszenie, cięcie zapakowanych i wielkogabarytowych palnych odpadów; 
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 mieszanie odpadów w zasobników przy użyciu chwytaków lub innych urządzeń (np. urządzenia 

mieszające osady ściekowe); 

 różny stopień rozdrabniania MSW – od; 

 produkcja RDF – zwykle z odpadów o oddzielnym pochodzeniu i/lub innych nie-niebezpiecznych 

odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Mieszanie odpadów może służyć poprawie zasilania i działania spalarni. Mieszanie niebezpiecznych 

odpadów może wiązać się z ryzykiem. Mieszanie różnych typów odpadów może być przeprowadzane 

według przepisów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Stałe heterogeniczne odpady (np. komunalne i pakowane odpady niebezpieczne) mogą zyskiwać dzięki 

zmieszaniu w odpowiednim stopniu w zasobniku przed wprowadzeniem ich do mechanizmu 

załadunkowego.  

 

W zasobnikach do magazynowania mieszanie odbywa się za pomocą dźwigów . Operatorzy dźwigów 

mogą zidentyfikować potencjalnie problematyczne wsady (np. belowane odpady, słabo widoczne 

przedmioty, które nie mogą zostać zmieszane lub spowodują problemy w załadunku/dostarczaniu) i 

zagwarantować, by zostały: usunięte, rozdrobnione lub bezpośrednio zmielone (o ile to możliwe) wraz z 

innymi odpadami. Technika jest powszechnie stosowana w zakładach komunalnych, a także w innych 

spalarniach, gdzie dostawy odbywają się partiami do strefy magazynowania przed spalaniem znajdującej 

się we wspólnym zasobniku. Dźwig musi być skonstruowany w sposób, który umożliwia mieszanie i 

załadunek w odpowiednim tempie. Zwykle zamontowane są dwa dźwigi, każdy z nich o wydajności 

wystarczającej do mielenia i załadowania wszystkich linii spalarni. 

 

Jeśli wraz z MSW spalane są  specjalne typy odpadów, mogą one wymagać specjalnej obróbki wstępnej. 

Odpady kliniczne mogą być dostarczane w specjalnych opakowaniach, osady ściekowe, gdy nie zostały 

odpowiednio porcjowane, mogą wymagać wstępnego podzielenia lub całkowitego wysuszenia, i zwykle 

specjalnego systemu załadunkowego, np. zsyp z pochylnią, skierowany bezpośrednio do pieca poprzez 

ściany pieca lub ponad podajnikiem. [74, Uwagi TWG, 2004]  

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Palność odpadów poprawia się dzięki ich ujednoliceniu, a zatem przyczynia się do obniżania i 

stabilizowania emisji z pieca oraz ustabilizowania produkcji pary/gorącej wody w kotle. Choć większa 

jednolitość zwykle wspomaga sprawne działanie, stopień właściwej obróbki dla konkretnych odpadów 

zależy od ich właściwości oraz konstrukcji przyjmującej je instalacji (np. czy poziom heterogeniczności 

odpadów spowoduje określone trudności w ramach instalacji, czy zastosowanie dodatkowej obróbki 

przyniesie odpowiednie korzyści przeważające koszty i skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska?). 

 

Większa jednolitość spalin przed obróbką może umożliwić większą optymalizację procesu oczyszczania 

spalin. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie energii i emisje związane z działaniem urządzeń prowadzących obróbkę mogą być różne w 

zależności od właściwości odpadów, wykorzystanych technik oraz zaplanowanej jakości wsadu. Na 

przykład: produkcja granulowanego RDF z niesortowanych MSW może wymagać wyższych nakładów 

energetycznych (a tym samym dodatkowych kosztów obróbki), podczas gdy prostsze rozdrabnianie i 

mieszanie wybranych strumieni odpadów może stanowić relatywnie niewielkie obciążenia. 

 

Dane eksploatacyjne 
Bezpieczeństwo mieszania i rozdrabniania odpadów musi zostać uwzględnione na etapie projektowania 

takich systemów i procedur. Jest to szczególnie ważne w przypadku palnych, toksycznych, cuchnących i 

zakaźnych odpadów beczkowanych. Poduszki azotowe oraz śluzy powietrzne w urządzeniach służących do 

wstępnej obróbki stanowią narzędzia skutecznie redukujące zagrożenia. 

 

Pożary i wybuchy podczas mechanicznego sortowania i mielenia stanowią szczególne zagrożenie. Jednak, 

mielenie MSW w zasobniku nie stanowi zwykle żadnego zagrożenia. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Urządzenia niezbędne do sortowania i rozdrabniania heterogenicznych odpadów są niezbędne. Skuteczne 

zarządzanie i konserwacja są wymagane, by uniknąć awarii i strat wydajności. W przypadku termicznych 

procesów obejmujących MSW, które wymagają bardziej skomplikowanej obróbki niż mielenie, obróbka 

wstępna (rozdrabnianie, cięcie, miażdżenie, etc) musi być przeprowadzana ostrożnie, ponieważ bardzo 

często stanowi słaby punkt systemu. Specjalne kontrole produktów rozdrabniania powinny być prowadzone 

w związku z zagrożeniem pożarowym dotyczącym rozdrobnionych odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004]   

 

W niektórych przypadkach mieszanie odpadów jest zabronione w związku z wymogiem spełnienia 

poziomów emisji określonych w pozwoleniach (np. w Austrii). 

 

Zastosowanie 
Zasadniczo, technikę tę mogą stosować wszystkie zakłady otrzymujące heterogeniczne odpady stałe (np. 

niepoddane wstępnej obróbce odpady komunalne i pakowane odpady niebezpieczne). 

 

Znaczna a zarazem odpowiednia obróbka stałych odpadów komunalnych jest konieczna w przypadku 

niektórych procesów termicznych. Rozdrabnianie nie jest szeroko rozpowszechnione w MSWI z wyjątkiem 

szczególnych projektów np. obejmujących złoża fluidalne; niekiedy niezbędne może okazać się dwukrotne 

rozdrabnianie (w partiach) (np. zakłady pirolizy w Arras, Francja). 

 

W przypadku rusztowych spalarni MSW, za konieczne uznawane jest mieszanie MSW w zasobniku przy 

użyciu dźwigów i chwytaków. Jest to często stosowana technika. Jednak duże przedmioty mogą wymagać 

usunięcia lub jeśli mają zostać spalone, rozdrobnienia. Komercyjne i przemysłowe nie-niebezpieczne 

odpady mogą wymagać zmniejszania gabarytów w celu ujednolicenia odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Korzyści intensywnej obróbki wstępnej najłatwiej osiągane są w nowych zakładach, które mogą 

zaprojektować całą instalację spalania dla poddanych już obróbce odpadów. 

 

Istniejące zakłady, które zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający dużą elastyczność dostarczanego 

surowca i mogą osiągać niskie poziomy emisji i dobre poziomy wydajności, nadal mogą obserwować 

korzyści płynące z prostej obróbki. Jednakże stosowanie technik obróbki wstępnej, które efektywnie 

wymagają całkowitej zmiany zbiórki odpadów oraz łańcuchów obróbki wstępnej w instalacji spalarni mogą 

wiązać się z poważnymi inwestycjami w infrastrukturę i logistykę. Decyzje takie mogą leżeć poza 

zakresem pojedynczej instalacji i wymagać głębokiego namysłu nad łańcuchem zarządzania odpadami w 

regionie, z którego odpady są otrzymywane. 

 

Ekonomia 
Koszty zmieniają się w zależności od właściwości odpadów, stosowanych technik oraz pożądanej jakości 

wsadów. 

 

Por. powyżej uwagi dotyczące zastosowania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Większa jednolitość odpadów, które mają zostać spalone umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności 

procesu, lepszych warunków spalania oraz lepszą optymizację procesu. Emisje z instalacji spalarni mogą 

zatem zostać ograniczone lub łatwiej kontrolowane. 

 

Powiązanie z lokalną strategią dotyczącą odpadów jest istotnym czynnikiem podczas określania do jakiego 

stopnia niezbędna jest obróbka wstępna. 

 

Przykładowe zakłady 
Wszystkie spalarnie MSWI w Europie mielą MSW w zasobniku. Szereg zakładów wyposażonych jest w 

nożyce, rozdrabniarki lub kruszarki dużych przedmiotów, np. Toulon. 

 

Suszenie osadów ściekowych przed dodaniem ich do odpadów komunalnych odbywa się w wielu 

zakładach na terenie Europy, np. w Nice-Ariane oraz Bourg St Maurice. Przeprowadzane jest także bez tej 
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procedury i wprowadzane do zsypu wraz z MSW, np. w Thiveral, Thumaide lub odpady te są 

wprowadzane do pieca osobno, np. w Monako, Boreaux Bègles, Boreaux Cenon. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[40, EURITS, 2003] oraz osobista komunikacja. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.5.2 Rozdrabnianie mieszanych odpadów komunalnych 

 

Opis 
Niepoddane obróbce mieszane odpady komunalne mogą być z grubsza rozdrobnione (np. niezupełnie 

rozdrabnianie) dzięki przepuszczeniu dostarczonych odpadów przez: 

 

 nożyce; 

 niszczarki; 

 młyny; 

 nożyce rotorowe; 

 kruszarki. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zwiększona zostaje homogeniczność odpadów, co skutkuje wyrównaniem procesu spalania oraz 

obniżeniem i ustabilizowaniem emisji z pieca. Dzięki bardziej jednolitemu składowi spalin możliwa jest 

lepsza optymalizacja procesu oczyszczania spalin. Zredukowane mogą zostać także zatory w zsypach 

prowadzących do pieca oraz usuwanie popiołów paleniskowych i systemy transportowe, co z kolei pozwala 

zredukować okresy przestojów i wygaszeń. 

 

Odnotowano, że rozdrabnianie wielkogabarytowych odpadów dodawanych do spalarni odpadów 

komunalnych może poprawiać działanie i poziom wypalenia od 3% OWO do poziomu bliskiego 1% OWO. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Urządzenia służące do rozdrabniania są istotne z mechanicznego punktu widzenia i skutkują: 

 

 zwiększeniem zużycia energii przeznaczanej na pracę rozdrabniarek; 

 potencjalny hałas – konieczna jest instalacja urządzeń; 

 produkcja pyłu i odoru – można zastosować kontrolowane przewody o odpowiedniej przepustowości 

służące do dostarczania powietrza do pieca; 

 dodatkowe zagrożenie eksplozją, pożarem i wypadkami; 

 zablokowanie niszczarki może powodować dodatkowe uruchomienia/przestoje oraz dość długie okresy 

braku dostępu. 

 

Hałas, odór oraz inne emisje związane z wielkogabarytowymi odpadami rozdrabnianymi w zakładach 

MSWI mogą być redukowane dzięki umieszczeniu rozdrabniarek w pomieszczeniu, w którym 

przyjmowane są odpady. W niektórych przypadkach urządzenia rozdrabniające są umieszczone wewnątrz 

zasobnika, także rozdrobnione odpady dostają się bezpośrednio do zasobnika.   

 

Dane eksploatacyjne 
Systemy rozdrabniarek mogą się zapychać i podlegać fizycznym uszkodzeniom, jeśli nie zostaną dołożone 

odpowiednie starania w celu usunięcia konkretnych materiałów. 

 

Pracownicy prowadzący załadunek do rozdrabniarek wymagają specjalnego szkolenia do identyfikowania 

problematycznych materiałów i ładunków. 

 

W przypadku korzystania z systemów rusztowych, rozmiar materiałów po rozdrabnianiu musi być 

wystarczająco duży, by uniknąć nadmiernego przesypywania się przez ruszt. W przypadku pieców 

obrotowych lub złóż fluidalnych zasadniczo nie ma minimalnych wymagań dotyczących wielkości 

odpadów. W przypadku złóż fluidalnych, zbyt duże materiały mogą stanowić utrudnienie, zwykle ze 
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względu na możliwość blokowania usuwania popiołów paleniskowych lub dostaw odpadów, dlatego w 

niektórych zakładach zalecane jest, by maksymalna wielkość nie przekraczała 50 mm. W przypadku 

pieców obrotowych rozmiar zależy od średnicy otworu zasilającego odpadami beczkowanymi. 

Zastosowanie 
Stosowana do wszystkich zakładów otrzymujących stałe heterogeniczne odpady, np. niepoddane obróbce 

odpady komunalne lub beczkowane odpady niebezpieczne. 

 

Potencjalne korzyści środowiskowe związane z wytwarzaniem bardziej homogenicznych paliw są 

odczuwalne przede wszystkim na etapie spalania i kolejnych (np. FGT) i muszą być porównywane z 

potencjalnymi negatywnymi aspektami dodatkowej obróbki odpadów (por. powyżej skutki przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska). To czy uda się dostrzec ogólne korzyści zależy w 

dużej mierze od właściwości otrzymywanych odpadów oraz zastosowanej technologii spalania. W 

istniejących instalacjach dodatkowa obróbka może nie prowadzić do znaczących korzyści operacyjnych lub 

środowiskowych. Spalarnie rusztowe w najmniejszym stopniu mogą uzyskiwać korzyści z intensywnego 

rozdrabniania mieszanych MSW, bardziej zaawansowanego niż zgrubne rozdrabnianie, zwłaszcza dużych 

elementów znajdujących się w odpadach. 

 

Ekonomia 
Dodatkowe koszty rozdrabniania wynoszą około 10 EUR na tonę poddawanych podstawowemu 

rozdrabnianiu odpadów. [16, Energos, 2002] Wyższe ceny – 30 EUR/t – także były notowane. [64, Uwagi 

TWG, 2003] 

 

Dzięki optymizacji działania urządzeń służących do obróbki spalin możliwe są oszczędności. Są one 

bardziej prawdopodobne w nowych zakładach, dzięki możliwości wyboru mniejszych urządzeń 

oczyszczania spalin. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Poprawa stabilności procesu spalania. 

 

Przykładowe zakłady 
Kilka działających na mniejszą skalę (35000 t/rok) zakładów na terenie Norwegii (np. Energos). 

 

Literatura źródłowa 
[8, Energos, 2002], [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.5.3 Rozdrabnianie beczkowanych i pakowanych odpadów niebezpiecznych 

 

Opis 
Wstępna obróbka płynnych odpadów pakowanych oraz pakowanych lub wielkogabarytowych odpadów 

może być prowadzona w celu zapewnienia stałego dostarczania ich do pieca. Odpowiednie odpady mogą 

być poddawane obróbce do stanu, w którym nadają się do pompowania do pieca lub rozdrabniania w celu 

dodawania do palnika, gdzie odpady stałe i płynne są osobno dostarczane do pieca poprzez, odpowiednio, 

chwytaki i pompy. 

 

Palety zawierające pakowane płynne odpady o niskim lub średnim stopniu zakaźności rozdrabniane są do 

wielkości od 5 do 10 cm. Rozdrobnione odpady mogą następnie być przeglądane przed przeniesieniem ich 

do zbiorników. Przejrzane tworzywa sztuczne są przekazywane do spalenia, metale żelazne są usuwane 

dzięki magnesom w celu wymycia i recyklingu. W innych przypadkach odpady nie są poddawane 

screeningowi, ale pompowane jako mieszanka płynów i rozdrobnionych cząstek stałych do pieca wraz z 

płynami wiążącymi, np. olejami odpadowymi. 

 

Płynne odpady są pompowane do zbiorników, gdzie mogą one zostać zmieszane z odpadami 

rozpuszczalników z dostaw wielkogabarytowych w celu dostosowania ich do wymogów lepkości, przed 

ostatecznym wpompowaniem ich do pieca. 
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Pakowane i wielkogabarytowe odpady są rozdrabniane przy użyciu osobnych linii i ciężkich niszczarek 

nożycowych. Jeśli zużycie energii przez niszczarki jest wysokie, wskazuje to, że konsystencja mieszanki 

jest zbyt twarda dla pompowania, dlatego do rurociągów dodawane są oleje odpadowe. Jeśli mieszanka 

okazuje się mało lepka, dodawać można wielkogabarytowe stałe odpady. Pompy tłokowe stosowane są do 

wprowadzanie mieszanki do pieca. 

 

Wszystkie urządzenia powinny być uszczelnione poduszkami azotowymi w celu zredukowania zagrożenia 

pożarem i eksplozją. Śluzy powietrzne są stosowane do załadunku po odpadów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zastosowanie stałego zasilania: 

 

 poprawia wydajność spalania i redukuje piki CO oraz VOC; 

 zwiększa średnią ilość odzyskanej energii dzięki stabilniejszemu przepływowi gazu w kotle; 

 stabilizuje warunki działania urządzeń oczyszczających spaliny; 

 zapobiega eksplozjom w piecu; 

 redukuje czas przestojów związanych z uszkodzeniami urządzeń przeciwpożarowych, etc. 

 

Metale usunięte przed spalaniem (por. także sekcja 4.1.5.5) mogą być wyższej jakości niż te usuwane po 

spalaniu wraz z popiołem paleniskowym. Jest to możliwe zwłaszcza w przypadku metali usuwanych z 

procesów działających w wyższych temperaturach, ze względu na pogarszanie jakości metali po obróbce 

spalaniem.  

 

W jednym z przypadków odnotowano redukcję zużycia paliw wspomagających spalanie o 85% [25, 

Kommunikemi, 2002]. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie energii przez urządzenia rozdrabniające i pompy. 

 

Dane eksploatacyjne 

Wadą jest potrzeba lepszego kontrolowania i wyższe wymagania dotyczące jakości odpadów, by zapobiec 

uszkodzeniom i przestojom rozdrabniarek. Przestoje są zredukowane dzięki obniżeniu wymagań 

konserwacyjnych w związku z ryzykiem eksplozji. 

 

Zastosowanie 

Może być stosowana w spalarniach otrzymujących pakowane odpady niebezpieczne. Ogólna zasada 

zwiększania homogeniczności dzięki odpowiedniemu przygotowaniu odpadów może być stosowana we 

wszystkich spalarniach, gdzie odnotowane jest duże zróżnicowania parametrów gazów po spalaniu.  

 

Ekonomia 
W niektórych przypadkach recykling stali z opakowań od 35t/dzień może dawać dodatkowe przychody w 

wysokości 35000 EUR/rok. Liczba pracowników niezbędnych do zajmowania się opakowaniami została 

zredukowana z 6 do 3. 

 

Odnotowano koszty konstrukcyjne dwóch linii: 

 

 35 t/dzień linia opakowanych płynnych odpadów = 2,9 mln EUR (cena 1990); 

 75 t/dzień linia opakowanych i wielkogabarytowych stałych odpadów = 5,4 mln EUR (cena 1996). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Poprawa wydajności spalania prowadzi do zmniejszenia emisji. Technika redukuje także konieczność 

ręcznego przenoszenia odpadów zapakowanych, uszkodzeń oraz konserwacji pieca. 

 

Przykładowe zakłady 
Kommunikemi, DK; Ekokem, FIN 

 

Literatura źródłowa 
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[25, Kommunikemi, 2002], [20, EKOKEM, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.5.4 Systemy kontroli równego wprowadzania stałych odpadów niebezpiecznych 

 

Opis 
Equalizer składa się z dwóch przenośników obrotowych, które mogą kruszyć i dostarczać stałe odpady oraz 

odpowiednio zaprojektowanego podajnika przystosowanego do przyjmowania różnych typów odpadów. 

Urządzenia zabezpieczające są projektowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami zakładu. 

 

 

Stałe duże odpady są pakowane przez chwytak dźwigu do zsypu przez horyzontalne otwory. Otwory te 

zwykle są zamknięte co zapobiega wyciekaniu gazu do powietrza. 

 

Na dnie zsypu znajdują się dwa hydrauliczne podajniki rotacyjne dostarczające odpady nieustannie do leja 

prowadzącego przez drzwi przeciwpożarowe, które zapobiegają cofaniu się ognia do zsypu. 

 

Zsyp wyposażony jest w mierniki źródeł promieniowania dla górnych i dolnych limitów wypełnienia 

zsypu. Przy górnych poziomach uruchamiany jest sygnał do zatrzymania załadunku do zsypu. 

 

Sygnał przy dolnych poziomach sygnał spowalnia działanie podajnika, tak że w strefie buforowej zsypu 

pozostaje nieco odpadów jako bariera pomiędzy śrubą oraz zasilającym zsypem. Zsyp działa jak strefa 

buforowa zapobiegając: 

 

 przeciekaniu azotu do pieca; 

 cofaniu się ognia do zsypu. 

 

Jeśli nie jest konieczne wprowadzanie beczek, equlizer może także wprowadzać odpady bezpośrednio 

przez ścianę frontową pieca obrotowego bez wykorzystania zsypu. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

System ujednolicania wsadów dostarcza bezpiecznej i niezawodnej metody kontrolowania stałego 

dostarczania stałych odpadów niebezpiecznych, a także redukuje piki CO dzięki zapewnieniu jednolitych i 

stabilnych warunków spalania wewnątrz pieca obrotowego oraz wewnątrz komory dopalania. 

 

Do zasadniczych środowiskowych korzyści należą: 

 

 ciągłe dostarczanie stałych odpadów niebezpiecznych poprawia stopień kontroli odpadów 

dostarczanych i redukuje piki CO w porównaniu do dostarczania partii; 

 optymalne wykorzystanie wydajności spalarnia w piecu obrotowym w przypadku niskokalorycznych 

stałych odpadów niebezpiecznych; 

 homogeniczne strumienie stopionych popiołów paleniskowych z pieca obrotowego w wysokiej 

temperaturze; 

  bezpieczeństwo pożarowe jest większe w obszarze składowania niebezpiecznych odpadów dzięki 

zastosowaniu automatycznych urządzeń gaśniczych; 

 instalacja monitoringu video umożliwia stałą obserwację odpadów dostarczanych do pieca obrotowego. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie energii przez podajniki rotacyjne. 

 

Zastosowanie 

Do spalarni odpadów niebezpiecznych otrzymujących heterogeniczne stałe odpady. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 
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Kontrolowane stałe zasilanie stałymi odpadami pieca obrotowego przyczynia się do efektywnego 

wykorzystania maksymalnej wydajności spalarni. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Por. środowiskowe korzyści wymienione powyżej. 

Przykładowe zakłady 
Systemy ujednolicania wsadów działają z sukcesem w Ekokem w Riihimäki w Finlandii od 1989 r., w 

Sakab w Kumli w Szwecji od 1993 r., a także w A.V.R.-Chemie w Rotterdamie, w Holandii od 1996 r. 

 

Literatura źródłowa 

[20, EKOKEM, 2002] 

 

4.1.5.5 Usuwanie metali nadających się do recyklingu przed wstępnym spalaniem 

 

Opis 

Wiele odpadów zawiera znaczne ilości metali żelaznych i nieżelaznych. Mogą one stanowić część samych 

odpadów (np. opakowania po żywności lub napojach w MSW) lub powstawać w związku z pakowaniem 

odpadów w beczki (np. odpady niebezpieczne) lub innych metalowych kontenerów. 

 

Gdy dostarczane odpady są rozdrabniane, metale mogą zostać usunięte przed spalaniem, co pozwala na ich 

recykling. 

 

Oddzielanie metali może być przeprowadzone za pomocą: 

 

 magnesy do dużych przedmiotów żelaznych, np. pociętych beczek; 

 magnesy do niewielkich i ciężkich przedmiotów żelaznych takich jak baterie, gwoździe, monety, etc. 

 separatory do metali nieżelaznych – przede wszystkim miedzi i aluminium stosowanych w 

opakowaniach i elementach elektrycznych. 

 

Niezbędne może okazać się płukanie usuniętych metali w celu usunięcia zanieczyszczeń pochodzących z 

odpadów, z którymi miały one kontakt. Czy jest to możliwe zależy od typu zanieczyszczeń, formy 

późniejszego magazynowania, transportu i wymogów recyklingu. 

 

Oddzielanie metali przy użyciu ograniczonego utleniania metali może być także wykonywane w zakładach 

gazyfikujących ze złożem fluidalnym, które oczyszczają rozdrobnione mieszane MSW. W takim 

przypadku, temperatura 500 – 600°C oraz złoże fluidalne mogą wspólnie przyczynić się do znaczniejszego 

usuwania nieutlenionych metali z materiału fluidalnego (np. piasku) dzięki zastosowaniu takiej samej 

technologii jak opisano powyżej. Oczyszczony materiał złoża jest recyrkulowany do komory fluidyzacji. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Do głównych korzyści środowiskowych zalicza się: 

 

 odzyskiwanie nadających się do recyklingu strumieni metali; 

 poprawę jakość metali, które nie zostały częściowo utlenione w wysokiej temperaturze w spalarni; 

 obniżenie zawartości lotnych metali w spalinach, co prowadzi do obniżenia skażenia pozostałości z 

oczyszczania spalin; 

 poprawę jakości popiołów paleniskowych dzięki redukcji zawartości metali (nie-lotna frakcja). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zapotrzebowanie na energię dla rozdrabniarek oraz działania urządzeń segregujących. 

 

Potencjalne zużycie i ścieki mogą powstawać na etapie mycia (jeśli jest wykonywane). Możliwe, by 

skażone ścieki były wprowadzane do procesu spalania: 

 
 

Dane eksploatacyjne 
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Dane operacyjne dotyczące rozdrabniarek, o ile były dostępne, zostały podane w sekcjach 4.1.5.3 oraz 

4.1.5.2. 

 

Usuwanie metalu może być niezbędnym wymogiem w niektórych procesach termicznych. Proces taki 

może wspomóc zapobieganie zagrożeniom związanym z wyciekami ze złoża oraz blokadami stałych 

zrzutów ze względu na stapianie metali. 

 

W niektórych przypadkach skuteczniejsze może okazać się oddzielanie metali po poddaniu odpadów 

obróbce termicznej, ponieważ metale o niskiej temperaturze topnienia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

W szczególności do MSW, efektywne osobne zbiórki tych przedmiotów mogą oznaczać, że znaczne 

zredukowanie ilości metali, które można odzyskać pozostają w odpadach – co sprawia, że działania 

zmierzające do usunięcia tych metali w zakładzie spalania stają się mniej obciążające lub mniej opłacalne. 

 

Ekonomia 
Ze stosowaniem rozdrabniania i urządzeń segregujących wiążą się koszty inwestycyjne i operacyjne. 

 

Rozdrabnianie wraz ze spalarniami FB może stanowić niezbędną część instalacji przeznaczony do obróbki 

wielu typów odpadów (np. MSW). 

 

Ceny na lokalnym rynku określają przychody związane z odzyskiwaniem metali. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Popyt oraz wyższe ceny za produkcję metali o wyższej jakości poprawiają wyniki finansowe takich 

systemów. W przypadku istnienia rynków zbytu dla metali odzyskiwanych na etapie po spalaniu, 

motywacja do zastosowania usuwania metod przed spalaniem jest mniejsza. 

 

Przykładowe zakłady 
Odpady niebezpieczne: rozdrabnianie i usuwanie beczek z metali żelaznych – Kommunikemi, Dania 

Komunalne SW: rozdrabnianie i usuwanie złomu metali żelaznych i nieżelaznych – zakłady w Austrii 

Komunalne SW: przykład zastosowania złoża fluidalnego oraz wstępnego rozdrabniania, wyrzut metali 

oraz rozdzielanie – Asahi Clean Centre, Kawaguchi City, Tokyo, Japonia. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.1.5.6 Obróbka wstępna i ukierunkowane przygotowanie stałych odpadów do spalania 

 

Opis 

Odpady są przyjmowane w różnych frakcjach i przygotowywane specjalnie do spalania. Odpowiednie 

miażdżenie i usuwanie materiałów wartościowych (głównie metali) oraz łączenie poszczególnych frakcji 

dzięki przenośnikom umożliwia wytwarzanie zestandaryzowanych i homogenicznych paliw. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zwiększenie wydajności spalania dzięki homogenizacji odpadów. Zredukowanie zawartości 

zanieczyszczeń, wahań wartości cieplnej oraz ograniczenie emisji i zużycia dzięki płynnej pracy. 

Intensywne mieszanie odpadów przed wprowadzeniem ich do zasobnika może poprawiać jakość paliw. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Odór, hałas oraz emisje pyłu na etapie wstępnej obróbki oraz magazynowania. Dodatkowe zużycie energii 

związane z zastosowanymi urządzeniami. 

 

Dane eksploatacyjne 

Poprawa wydajności procesu oraz możliwość wydłużenia żywotności komponentów, zwłaszcza na etapie 
spalania. Bardziej równomierna produkcja energii. 
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Zastosowanie 
Ma zastosowanie przede wszystkim do odpadów, które mogą być dostarczane w różnych frakcjach lub 

poddawane obróbce efektywnie rozdzielającej odpowiednie frakcje. 

 

Technika może być stosowana przede wszystkim do instalacji, które otrzymują odpady o wąskiej 

specyfikacji, np. tych ze złożami fluidalnymi. Korzyści płynące z jej stosowania mogą być mniejsze w 

przypadku instalacji zaprojektowanych do „masowego spalania”, np. pieców rusztowych lub obrotowych. 

 

Ekonomia 
Koszty segregacji mieszanych odpadów mogą być wysokie. Koszty będą niższe w przypadku zastosowania 

systemów efektywnej segregacji przed ich dostarczeniem, być może wraz z wykorzystaniem prostej 

obróbki już na miejscu, a także pozwoleniem, by magazynowanie i mieszanie odbywało się poza instalacją 

spalania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Dostępność wstępnie wyselekcjonowanych strumieni odpadów, np. po wstępnej segregacji odpadów przed 

ich dostarczeniem do spalarni, które następnie nie wymagają segregacji i mogą być magazynowane osobno. 

 

Przykładowe zakłady 
RMVA Cologne, Niemcy 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.6 Transfer załadunek odpadów 

4.1.6.1 Umiejscowienie operatora i widoczność 

Operatorzy systemów ładowania odpadów muszą mieć dobry widok na strefy magazynowania i ładowania 

odpadów oraz na mechanizmy ich monitorowania. Może to zostać osiągnięte dzięki umiejscowieniu pokoju 

kontrolnego, tak by możliwy był z niego widok na obszary załadunku oraz dzięki zastosowaniu kamer lub 

innych systemów detekcyjnych. Pierwsze są wskazane o ile nie zachodzą powody techniczne lub związane 

z bezpieczeństwem, które nie pozwalają na ich osiągnięcie. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.6.2 Zapewnianie miejsca dla magazynowania dla przedmiotów usuniętych z odpadów 

Niektóre strumienie odpadów zasadniczo wymagają usuwania określonych składników, zwykle ponieważ 

nie są nieodpowiednie, by poddawać je obróbce w danym zakładzie. Dla tych przedmiotów niezbędne jest 

zapewnienie odpowiednich magazynów. Por. także sekcja 4.1.3. 
 

4.1.6.3 Bezpośrednie wstrzykiwanie płynnych i gazowych odpadów niebezpiecznych do pieców 

obrotowych 

Opis 

Odpady płynne, o konsystencji pasty oraz gazowe mogą być dostarczane bezpośrednio do pieców 

obrotowych poprzez szereg bezpośrednich linii. W 2002 roku, niemal 8,5% łącznej masy spalanej w 

piecach obrotowych składało się z odpadów płynnych dostarczonych przez bezpośrednie linie iniekcyjne. 

Każdy z pieców obrotowych posiada kilka bezpośrednich linii zasilających. 

 

Zasadniczo bezpośrednie iniekcje są wykonywane dzięki łączeniu kontenerów z odpadami z linią zasilającą 

oraz wpychaniu kontenera wraz z azotem lub, w przypadku odpowiednio niskiego poziomu lepkości 

poprzez opróżnianie kontenerów przy pomocy odpowiednich pomp. W ten sposób płynne odpady są 

wprowadzane na linie procesową. W zależności od wartości kalorycznej płynnych odpadów, są one 

bezpośrednio wstrzykiwane albo z przodu pieca, albo do komory dopalania. 

W zależności od tego, która linia bezpośredniego wtrysku została wykorzystana, po obróbce linia taka 

może zostać oczyszczona przy pomocy azotu, paliwa, olejów odpadowych lub pary. 
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Wykorzystywane są linie o jednym lub wielu przeznaczeniach, w zależności od rodzaju substancji, które 

mają zostać spalone.  

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zapobieganie rozproszonym emisjom powietrza ze względu na fakt, że odpady są dostarczane przez w 

pełni zamknięty system. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wykorzystani azotu i pary. 

 

Dane eksploatacyjne 
Bezpośrednie linie iniekcyjne pozwalają na spalanie płynnych odpadów, które mają właściwości 

uniemożliwiające poddanie ich innej obróbce. 

 

Niezbędne jest stosowanie odpowiednich materiałów/pokryć dla linii zasilających, niekiedy wraz z 

systemem ogrzewania. 

 

Tempo dostarczania zależy od czynników związanych z procesem spalania (np. wydajności cieplnej oraz 

wydajności FGT), ale mieszczą się w przedziale 50 – 1500 kg/h. 

 

Iniekcje mogą odbywać się przez przeznaczone do tego lance lub wielopaliwowe palniki. 

 

Zastosowanie 

Do płynnych odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza tych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników, a w związku z tym wymagają ograniczenia ich ekspozycji na nie. 

 

Ekonomia 
Średnia kwota inwestycji za specjalne linie mieści się w przedziale 100000 – 200000 EUR. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Potrzeba bezpiecznego wprowadzania toksycznych, cuchnących, reaktywnych i korozyjnych płynów i 

gazów. 

 

Przykładowe zakłady 
HIM, Biebesheim (Niemcy) oraz GSB, Ebenhausen (Niemcy). 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.1.6.4 Redukcja przenikania powietrza do komory spalania podczas załadunku 

 

Wykorzystanie systemów, które zapobiegają przenikaniu powietrza pomaga utrzymać stabilność procesu i 

zredukować emisję. 

 

System obejmuje: 

 

 utrzymanie zbiornika na stałe odpady zapełnionego; 

 wykorzystanie zamkniętych podajników obrotowych; 

 wykorzystanie blokowanych podwójnych drzwi dla załadunku partii; 

 wykorzystanie bezpośrednich iniekcji dla odpadów płynnych i  tych o konsystencji pasty.   
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4.2 Obróbka termiczna 

 

4.2.1 Wybór technologii spalania 

 

Opis 

Konieczne jest zastosowanie etapu spalania (lub obróbki termicznej), który technologicznie odpowiada 

materiałom, które będą dostarczane do procesu. Zastosowanie technologii opracowanej dla różnych 

odpadów o nieodpowiednich właściwościach mogą często skutkować niską lub zmienną wydajnością. 

Porównaj uwagi w sekcji 4.1.1 dotyczące potrzeby selekcji procesów odpowiednich do otrzymywanych 

odpadów. 

 

Tabele 4.7, 4,8 oraz 4,9 łącznie dostarczają porównania podstawowych wykorzystywanych technologii 

spalania i obróbki termicznej. Ważne, by zauważyć, że, choć stosowane w tym sektorze, stopień 

demonstracji wymienionych technologii jest różny, podobnie jak właściwości odpadów, do których mogą 

skutecznie stosowane: 
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Technika Kluczowe charakterystyki i 

przydatność 
Wydajność 

linii 
Informacje operacyjne/środowiskowe Jakość popiołów 

paleniskowych 
 

Objętość spalin 
 

Informacje o kosztach 
Zalety Wady/ograniczenia 

 

 

 
Ruchomy ruszt – 

chłodzony 

powietrzem 

 niskie do średnich wartości 

grzewcze (LCV 5 – 16,5 GJ/t); 

 komunalne i inne heterogeniczne 

odpady stałe; 

 może przyjmować proporcję 

osadów ściekowych i/lub odpadów 

medycznych wraz z odpadami 
komunalnymi; 

 stosowana w większości 

nowoczesnych instalacji MSW; 

1 – 50 t/h a w 
większości 

projektów 5 – 

30 t/h. 
Większość 

przemysłowych 

instalacji 
powyżej 2,5 

lub 3 t/h 

 wiele 

dowodów na dużą 
skalę; 

 solidna – 

niskie koszty 

utrzymania; 

 długa historia 

działania; 

 może 

przyjmować 

heterogeniczne odpady 

bez specjalnej obróbki; 

 
 

zasadniczo 

nieodpowiednia dla 
sproszkowanych, i 

płynnych materiałów 

oraz takich, które 
stapiając się przeciekają 

przez ruszt 

 

 

 

 

 

 OWO 0,5% do 

3% 

 

 

 
4000 do 7000 Nm3/t 
dostarczanych 

odpadów. Zależy od 

LCV. Zwykle 5200 
Nm3/t. 

 

 

 
Duża wydajność 
redukuje specyficzne 

koszty na tonę 

odpadów. 

 

 

 
Ruchomy ruszt – 

chłodzony 

płynem 

Takie same jak w przypadku rusztów 

chłodzonych powietrzem z wyjątkiem: 

 LCV 10 – 20 GJ/t; 

1 – 50 t/h a w 

większości 

projektów 5 – 
30 t/h. 

Większość 

przemysłowych 
instalacji 

powyżej 2,5 

lub 3 t/h 

Podobnie jak ruszty 

chłodzone powietrzem, 

ale: 

 wyższa wartość 

cieplna poddawanych 

obróbce odpadów; 

 możliwa większa 
kontrola spalania; 

Podobnie jak ruszty 

chłodzone powietrzem, 

ale: 

 ryzyko 

uszkadzających ruszt 

wycieków; 

 większa złożoność 

 

 

 

 

 OWO 0,5% do 

3% 

 

 
4000 do 7000 Nm3/t 

dostarczanych 

odpadów. Zależy od 
LCV. Zwykle 5200 

Nm3/t. 

 

 

 
Nieco wyższe koszty 

kapitałowe niż w 

przypadku chłodzenia 
powietrzem. 

 
 

Ruszt plus piec 

obrotowy 

Tak jak w przypadku innych rusztów: 

 może przyjmować bardzo 

zróżnicowane odpady i nadal osiągać 

efektywne wypalenie; 

 niezbyt powszechnie stosowana; 

 

 
1 do 10 t/h 

 możliwa poprawa 

wypalenia popiołów 

paleniskowych; 

 przepustowość 

niższa niż w przypadku 

samych rusztów; 

 konserwacja pieców 

obrotowych; 

 

 

 OWO 0,5% do 

3% 

4000 do 7000 Nm3/t 

dostarczanych 

odpadów. Zależy od 

LCV. Zwykle 5200 

Nm3/t. 

 
Nieco wyższe koszty 

kapitałowe i uzyskania 

przychodu. 

 

 
 

Statyczny ruszt z 

mechanizmem 

transportowym 

popiołu/odpadów 

 odpady komunalne wymagają 

segregacji lub jakiejś formy 

rozdrabniania; 

 mniejsze kłopoty z proszkami, 

etc. niż w przypadku ruchomych 
rusztów; 

 

 
Zasadniczo 

niska <1t/h 

 mniejsze wymogi 

konserwacyjne – brak 

ruchomych elementów 

 wyłącznie dla 

posegregowanych/ 

poddanych wstępnej 

obróbce odpadów; 

 niższa 

przepustowość; 

 niektóre ruszty 

statyczne wymagają 

paliw dodatkowych 

 

 
 

 

 <3% w przypadku 

przygotowanych 

odpadów 

 

Nieco niższa niż w 
przypadku innych 

systemów rusztowych, 

z etapowym spalaniem 
(wyższe w przypadku 

konieczności 

zastosowania paliw 
dodatkowych) 

 

 
Porównywalne z 

ruchomymi rusztami 

przy małej skali )<100 
Kt/rok) 

Tabela 4.7: Porównanie technologii spalania i obróbki termicznej oraz czynników wpływających na możliwość ich zastosowania i właściwości operacyjne (tabela 1/3) 
[24, CEFIC, 2002] [2, infomil, 2002] [10, Juniper, 1997] [8, Energos, 2002] [1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Technika Kluczowe charakterystyki i 

przydatność 
Wydajność 

linii 
Informacje operacyjne/środowiskowe Jakość popiołów 

paleniskowych 
 

Objętość spalin 
 

Informacje o kosztach 
Zalety Wady/ograniczenia 

Piece obrotowe  może przyjmować odpady płynne 

i te o konsystencji pasty; 

 bardziej ograniczone stałe wsady 

(ze względu na uszkodzenia el. 

ogniotrwałych); 

 często stosowane do odpadów 

niebezpiecznych; 

 

 

 
<10t/h 

 bardzo dobrze 

dowiedzione; 

 szeroki zakres 

odpadów; 

 dobre 

wypalenie – nawet 

HW; 

 

 
Przepustowość niższa niż 
na rusztach 

 

 

 

 OWO <3% 

 

 

 
6 – 10000 Nm3/t 
dostarczanych odpadów 

Wyższe koszty 
specyficzne ze względu 

na zmniejszoną 

wydajność 

 

 

 
Piece obrotowe 

(z chłodzącym 

płaszczem) 

Jak w przypadku obrotowych, ale: 

 wyższe CV odpadów możliwe ze 

względu na wyższą tolerancję 

temperaturową; 

 
 

<10t/h 

 bardzo dobrze 

dowiedzione; 

 może 

wykorzystywać wyższe 

temperatury spalania 

(jeśli konieczne); 

 większa żywotność 

el. ognioodpornych niż 

w przypadku pieców 

niechłodzonych;  

 

 

 

 
Przepustowość niższa niż 
na rusztach 

 

 

 

 

 niskie 

wymywanie 
zeszklonego żużlu 

 

 

 

 
6 – 10000 Nm3/t 
dostarczanych odpadów 

Wyższe koszty 
specyficzne ze względu 

na zmniejszoną 

wydajność 

 

 
Złoże fluidalne - 

bąbelkowe 

 wyłącznie rozdrobnione spójne 

odpady. Ograniczone zastosowanie do 

surowych MSW; 

 często stosowana do osadów; 

 
 

1 – 10 t/h 

 dobre mieszanie; 

 popioły lotne o 

dobrej jakości 

wymywania 

- niezbędne ostrożne 

prowadzenie, aby 

uniknąć zapychania 
złoża; 
- większa ilość popiołu 

lotnego; 

 

 

 

 OWO <3% 

Relatywnie niższa niż 

rusztu 
Koszty FGT mogą być 

niższe; 
Koszty przygotowania 
odpadów; 

 

 
 

Złoże fluidalne - 

obrotowe 

 szeroki zakres wartości cieplnej 

(7 – 18 MJ/kg); 

 zgrubnie rozdrobnione MSW 

mogą być poddawane obróbce; 

 połączone spalanie osadów; 

 

 
3 do 22 t/h 

 dobre 

mieszanie/duże 
turbulencje; 

 szeroki zakres 

LCV; 

 dobre wypalenie, 

suche popioły 
paleniskowe 

 niezbędne 

rozdrabnianie MSW; 

 większa ilość 

popiołu lotnego niż w 

przypadku rusztu 

 

 

 

 OWO <3% 

 często 0,5 – 1% 

4000 – 6000 Nm3/t  

 

 
 

Złoża fluidalne - 

cyrkularne 

 wyłącznie dobrze rozdrobnione 

spójne odpady. Ograniczone 

zastosowanie do surowych MSW; 

 często stosowane do 

osadów/RDF; 

1 do 20 t/h w 

większość 

powyżej 10 t/h 

 dobre mieszanie; 

 większa 

elastyczność paliwowa 

niż BFB; 

 dobra jakość 

wymywania popiołu 
lotnego; 

 do konserwacji 

materiału złoża 

konieczny jest cyklon; 

 większa ilość 

popiołów lotnych; 

 

 

 

 OWO <3% 

Relatywnie niższa niż 

rusztu 
Koszty FGT mogą być 

niższe; 
Koszty przygotowania 
odpadów; 

Tabela 4.8: Porównanie technologii spalania i obróbki termicznej oraz czynników wpływających na możliwość ich zastosowania i właściwości operacyjne (tabela 2/3) 
 [24, CEFIC, 2002] [2, infomil, 2002] [10, Juniper, 1997] [8, Energos, 2002] [1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Technika Kluczowe charakterystyki i 

przydatność 
Wydajność 

linii 
Informacje operacyjne/środowiskowe Jakość popiołów 

paleniskowych 
 

Objętość spalin 
 

Informacje o kosztach 
Zalety Wady/ograniczenia 

 

 
Piec oscylacyjny 

 

 

 MSW; 

 odpady heterogeniczne; 

 

 
 

1 – 10 t/h 

 solidna – niska 

potrzeba konserwacji; 

 długa historia; 

 niski poziom 

NOx; 

 niskie LOI 

popiołów 
paleniskowych; 

 wyższe straty 

cieplne niż w piecach 

rusztowych; 

 LCV poniżej 

15G/t 

 OWO 0,5 – 3%  

 
Brak informacji 

 

 
Podobne do 

pozostałych technologii 

 
Palenisko 

pulsujące 

 jedynie odpady o wyższym CV 

(LCV >20 GJ/t); 

 stosowane zwykle do odpadów 

medycznych 

 
<7 t/h 

 radzi sobie z 

płynnymi i 

sproszkowanymi 
substancjami 

 zapłon złoża może 

być mniejszy 
 zależne od typu 

odpadów; 
 
 

Brak informacji 

Wyższe koszty 

specyficzne ze względu 
na zmniejszoną 

wydajność 

Schodkowe i 

statyczne 

paleniska 

 wyłącznie odpady o wyższym CV 

(LCV >20 GJ/t); 

 zwykle stosowane do odpadów 

medycznych; 

 
Brak informacji 

 radzi sobie z 

substancjami płynnymi 

i sproszkowanymi; 

 możliwy niższy 

stopień roztrząsania 

złoża 

 zależne od typu 

odpadów; 
 
 

Brak informacji 

Wyższe koszty 

specyficzne ze względu 

na zmniejszoną 
wydajność 

 
 

Piec 

rozpraszający 

 RDF oraz inne cząsteczkowe 

wsady; 

 odchody drobiu; 

 odpady drewna; 

 
Brak informacji 

 prosta konstrukcja 

rusztu; 

 mniejsza 

wrażliwość na wielkość 

cząsteczek niż FB; 

 tylko dobrze 

zdefiniowane mono-
strumienie 

 Brak informacji  

 
Brak informacji 

 

 
Brak informacji 

Gazyfikacja – 

prąd unoszący  mieszane odpady tworzyw 

sztucznych; 

 inne spójne strumienie podobnych 

odpadów; 

 nieodpowiednie do niepoddanych 
obróbce MSW; 

 mniej powszechnie 

stosowana/zbadana niż spalanie 

do 10 t/h  niskie wymywanie 

żużlu; 

 obniżone utlenianie 

metali nadających się 

do recyclingu; 

 ograniczone wsady 

odpadów; 

 niepełne spalanie; 

 wysoki poziom 

umiejętności; 

 mniej dowodów; 

 niskie 

wymywanie żużlu; 

Niższa niż w prostym 

spalaniu; 
Wyższe koszty 

operacyjne/ 
konserwacyjne 
wyższe koszty obróbki 

wstępnej; 
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Technika Kluczowe charakterystyki i 

przydatność 
Wydajność 

linii 
Informacje operacyjne/środowiskowe Jakość popiołów 

paleniskowych 
 

Objętość spalin 
 

Informacje o kosztach 
Zalety Wady/ograniczenia 

 

 

 

 
Gazyfikacja – 

złoże fluidalne 

 mieszane odpady tworzyw 

sztucznych; 

 rozdrobnione MSW; 

 rozdrobnione pozostałości; 

 osady; 

 odpady bogate w metale; 

 inne spójne strumienie podobnych 

odpadów; 

 mniej powszechnie 

stosowana/zbadana niż spalanie; 

 

 

 

 
5 – 20 t/h 

 może stosować 

niże temperatury 

reakcji, np. dla 
odzyskiwania Al.; 

 oddzielanie 

głównych el. 
niepalnych; 

 może być 

skutecznie łączona z 

wytapianiem; 

 redukcja 

utleniania metali 

nadających się do 

recyklingu; 

 ograniczony 

rozmiar odpadów (<30 

cm); 

 smoła w 

surowych spalinach; 

 wyższe UHV 

surowego gazu; 

 mniej 

dowodów; 

 w połączeniu z 

wytapianiem popiołu, 

popiół z komory 
zostaje zeszklony; 

 jakość popiołu 

bez komory popiołu – 
brak danych; 

 

 

 

 

 
Niższa niż prostego 

spalania 

 

 

 

 

 
Niższe niż innych 

gazyfikacji 

Piroliza – krótki 

bęben  poddane wstępnej obróbce MSW; 

 zawierające dużo metali 

strumienie obojętne; 

 pozostałości z 

rozdrabniania/tworzywa sztuczne; 

 mniej powszechnie 

stosowana/zbadana niż spalanie; 

 

~5 t/h  brak utleniania 

metali; 

 brak energii 

spalania dla metali/el. 

obojętnych; 

 możliwa 

neutralizacja kwasu w 

reaktorze; 

 dostępność 

syngazu; 

 ograniczenia 

odpadów; 

 krytyczna kontrola 

procesu oraz mechaniki; 

 wymaga wysokich 

kompetencji; 

 niezbyt dobrze 

dowiedzione; 

 potrzebny rynek na 

syngaz; 

 zależne od 

temperatury procesu; 

 produkowane 

pozostałości 

wymagają dalszej 
obróbki, a czasem 

spalania; 

 

 
Bardzo niska ze 

względu na niewielką 

ilość powietrza 
konieczną do spalania 

gazu 

 

 
Wysokie koszty 

wstępnej obróbki oraz 

koszty operacyjne i 
kapitałowe 

 

 

 
Piroliza – średni 

bęben 

 

 
5 – 10 t/h 

Tabela 4.9: Porównanie technologii spalania i obróbki termicznej oraz czynników wpływających na możliwość ich zastosowania i właściwości operacyjne (tabela 3/3) 
[24, CEFIC, 2002] [2, infomil, 2002] [10, Juniper, 1997] [8, Energos, 2002] [1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 
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4.2.2 Wykorzystanie modelowania przepływu 

 

Opis 

Fizyczne i/lub komputerowe modele mogą być stosowane do badania oddziaływania cech konstrukcyjnych. 

Różne parametry, które mogą być badane obejmują prędkość gazu i temperatury wewnątrz pieca lub kotła. 

Przepływ gazu poprzez  systemy FGT może także zostać zbadany w celu poprawienia ich wydajności, np. 

jednostki SCR. 

 

Computerised Fluid Dynamics (CFD – komputerowa dynamika płynów) stanowi jeden  z przykładów 

narzędzi modelujących, które mogą być stosowane do przewidywania przepływu gazu. Zastosowanie 

takich technik wspomaga wybór projektu, który umożliwia optymizację przepływu gazu w sposób, który 

wspomagałby warunki spalania i pozwalałby na uniknięcie długotrwałego przebywania gazu w tych 

strefach temperaturowych, w których ryzyko powstawania PCDD/F jest większe. Dzięki zastosowaniu tej 

techniki do konstrukcji systemów FGT, możliwe jest poprawienie ich wydajności, np. dzięki zapewnienia 

równomiernego przepływu przez siatkę katalityczną SCR. 

 

Modelowanie jest wykorzystywane z sukcesami zarówno w nowych, jak i w istniejących już zakładach 

spalania w celu: 

 

 optymalizacji geometrii pieca i kotła; 

 optymalizacji umiejscowienia wtórnego i/lub recyrkulowanego powietrza spalinowego (jeśli ma 

zastosowanie); 

 optymalizacji punktów wstrzykiwania odczynników do redukcji SNCR NOx; 

 optymalizacji przepływu gazu prze jednostki SCR. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Optymalizacja konstrukcji pieca może zwiększać wydajność spalania, a tym samym ograniczać 

powstawanie CO, OWO, PCDD/F i/lub NOx (tzn. substancji powiązanych ze spalaniem). Brak skutków dla 

innych, zawartych w odpadach zanieczyszczeń. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Redukcja zanieczyszczeń związanych z nadmiernymi lokalnymi prędkościami spalin dzięki zastosowaniu 

modelowania CFD może zwiększać wydajność zakładu i stopień odzysku energii w czasie. 

 

Poprawa działania urządzeń redukujących. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Poprawa działania na etapie spalania może sprzyjać wyborom związanym z urządzeniami służącymi do 

oczyszczania gazu o zmniejszonym zużyciu i emisji. 

 

Dane eksploatacyjne 

Usprawnienie dystrybucji spalin w kotle pomaga zredukować korozję oraz zanieczyszczenia do niej 

prowadzące. 

 

Zastosowanie 
Technika ma zastosowanie do: 

 nowych projektów spalania odpadów – do optymalizacji projektu; 

 istniejących zakładów, gdzie występują trudności związane z projektem spalania i kotła – to umożliwi 

operatorom zbadanie i wyznaczenie jako priorytet kwestie związane z optymalizacją; 

 istniejących zakładów wprowadzających zmiany w piecu/kotle; 

 nowych i istniejących zakładów wprowadzających urządzenia do wstrzykiwania wtórnego i/lub 

recyrkulowanego powietrza spalinowego; 

 instalacji zakładających lub stosujących SCR – w celu optymalizacji jednostki SCR. 

 

Ekonomia 
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Zwykle komputerowe opracowanie optymalizacji kosztuje około 10000 – 30000 EUR, w zależności od 

zakresu badania i liczby okresów modelowych. 

 

Oszczędności kosztów inwestycyjnych i operacyjnych mogą wiązać się z: 

 

 wyborem alternatywnych technologicznych opcji systemów redukcji; 

 mniejszymi/mniej skomplikowanymi systemami redukcji; 

 niższym zużyciem w systemach redukcji. 

 

Odnotowane oszczędności są mniej prawdopodobne w przypadkach, gdzie kluczowym czynnikiem 

decydującym o wyborze instalacji redukcyjnej jest zawartość metali ciężkich lub chlorowców, np. w 

zakładach odpadów niebezpiecznych. Ma to związek z tym, że główny problem stanowią wówczas nie 

substancje związane ze spalaniem, ale raczej związki, które są kłopotliwe. 

 

Znaczące koszty mogą wiązać się z modyfikacją konstrukcji pieca lub kotła w istniejących już instalacjach. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Optymalizacja projektu pieca dla niskich stężeń zanieczyszczeń gazowych oraz możliwa redukcja emisji i 

zużycia. 

 

Przykładowe zakłady 
Technika jest stosowana: 

 

 na etapie wdrażania w UK w celu zademonstrowania efektywnych projektów pieca w danej instalacji; 

 do optymalizacji projektu etapu spalania w niewielkich zakładach komunalnych w Norwegii; 

 w niektórych nowych i istniejących już zakładach komunalnych w Belgii; 

 we francuskich zakładach: St. Ouen (1989) – Nancy (1995) – Toulouse – St. Germain. 

 

Literatura źródłowa 

[15, Segers, 2002], [16, Energos, 2002], [17, ONYX, 2000], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.3 Cechy konstrukcyjne komory spalania 

 

Opis 

Dla niektórych typów pieców, w tym także pieców rusztowych i statycznych, istnieją różne możliwości 

umiejscowienia i kształtu wyjścia z komory pierwotnego spalania do wtórnych stref spalania. Zastosowanie 

nieodpowiedniego projektu doprowadzi do niskiej retencji gazów w strefie spalania, słabego wypału fazy 

gazowej i wyższych emisji. 

 

Projekt wyjścia z pierwszego etapu pieca do stref spalania i wypalania gazów (gardło) powinien zostać 

wybrany w zgodzie ze składem odpadów, a także innymi elementami pieca, np. typem rusztu. Por. treść 

sekcji 2.3.1.4 oraz rysunek 2.7. 

 

W przypadku spalarni rusztowych, projekt komory spalania jest blisko powiązany z dostawcą rusztu. 

Dostawcy mogą zoptymalizować połączenie rusztu i komory spalania, w oparciu o indywidualną 

wydajność ich systemu i doświadczenie. Zasadniczo nie występują całościowe korzyści/wady związane z 

jednym z projektów komory spalania w porównaniu z innymi – wszystkie mogą być stosowane. Ponadto, 

projekt komory spalania nie może zwykle być wybierany niezależnie od wyboru rusztu. Łącznie tworzą 

one jedną, nie dającą się rozdzielić całość. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Modelowanie CFD (por. 4.2.2) może być pomocne przy projektowaniu komory spalania. 
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Typ Cechy konstrukcyjne Uwagi 

Przepływ 

współprądowy lub 

równoległy 

 wyjście do komory spalania 

na końcu pieca; 

 przepływ gazu w tym samym 

kierunku, co ruch odpadów; 

 odpowiedni do odpadów z wyższym NCV; 

 wszystkie powstałe gazy muszą przejść przez 

strefę maksymalnej temperatury i przebywać tam 

długi czas; 

 pierwotne podgrzewanie powietrza konieczne w 

strefie zapłonu; 

Przepływ 

przeciwprądowy lub 

przeciwny 

 wyjście do komory spalania 

na początku pieca; 

 przepływ gazu w 

przeciwnym kierunku, niż ruch 

odpadów; 

 odpowiednie do odpadów o niskim NCV/ 

wysokiej zawartości wilgoci/ dających dużo popiołu 

(ponieważ gorące gazy z stref ulatniania przechodzą 

przez strefę suszenia); 

 wyższe wymagania dotyczące wtórnego 

powietrza, by zapewnić wypał gazu; 

Przepływ lub prąd 

centralny 
 wyjście do komory spalania 

pośrodku pieca; 

 kompromis powyższych dla szerokiego 

spektrum odpadów; 

 konfiguracja pieca/wtórne powietrze ważne dla 

zapewnienia wypału gazu; 

Przepływ rozdzielny  wyjście z komory spalania w 

pozycji środkowej, ale 

rozdzielone centralną sekcją; 

 centralna sekcja pomaga zatrzymać gazy i 

umożliwia wstrzykiwanie wtórnego powietrza w 

dodatkowych punktach; 

 stosowane głównie do pieców o dużych 

wymiarach; 

Tabela 4.10: Porównanie cech wybranych geometrii pieca 

[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 4, IAWG, 1997, 15, Segers, 2002] 
 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Lepsze spalanie skutkuje niższymi emisjami do wszystkich ośrodków i obniżeniem zużycia. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak zidentyfikowanych znaczących negatywnych skutków.  

 

Dane eksploatacyjne 
Komora spalania jest zwykle dostarczana z rusztem i optymalizowana do konkretnego wybranego typu 

rusztu. Każdy z systemów opisanych w tabeli 4.10 może wpływać na poprawę działania, o ile jest 

stosowany we właściwy sposób.  

 

Zastosowanie 
Techniki te mają zasadniczo zastosowanie do większości konstrukcji piecowych, z wyjątkiem pieców 

obrotowych, w których wyjście do komory dopalania zawsze znajduje się na końcu pieca. Jednakże, w 

przypadku pieców obrotowych rozmiar i kształt połączeń z wtórną komorą oraz umiejscowienie punktów 

wstrzykiwania wtórnego powietrza  także powinno skutkować odpowiednim czasem retencji oraz 

zmieszaniem, które wspomagają wypalanie (na co wskazuje niskie i stabilne stężenie PIC). 

 

Systemy z przepływem rozdzielnym mają zastosowanie przede wszystkim do pieców o dużych wymiarach, 

ponieważ umożliwiają one dodatkowe mieszanie powietrza wtórnego w centralnych częściach pieca. W 

mniejszych piecach odpowiedni poziom zmieszania może być osiągnięty dzięki zastosowaniu wtrysku 

wtórnego powietrza z bocznych ścian. 

 

Zrównoważony projekt komory spalania gwarantuje, że gazy powstałe z odpadów zostają dobrze 

zmieszane i przetrzymane w odpowiedniej temperaturze w komorze spalania by umożliwić pełne 

przeprowadzanie procesu spalania. Zasada ma zastosowanie we wszystkich procesach spalania.  

 

Ekonomia 
Komory spalania w nowych zakładach cechy konstrukcyjne mogą zostać zoptymalizowane na początku. 

Dodatkowe koszty takich udoskonaleń konstrukcyjnych mogą być niższe w porównaniu do całkowitych 

kosztów projektu. 
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W istniejących zakładach koszty przebudowy (zwykle oznacza to wymianę) pieca są bardzo wysokie i 

często mogą przewyższać korzyści osiągane, o ile nie zachodzą bardzo poważne trudności na etapie 

spalania lub o ile istotne urządzenia nie muszą zostać wymienione z innych względów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Redukcja emisji z efektywnego spalania. 

 

Przykładowe zakłady 
Wszystkie zakłady stosują jedną z tych opcji. 

 

Rozdzielny przepływ jest stosowany w: Indaver, BE, AZN (Afvalverbranding Zuid-Nederland, Moerdijk, 

Holandia), a także w zakładzie w Bonn (Niemcy) oraz na linii Mke w MVV (Mannheim, Niemcy). 

 

Literatura źródłowa 
[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 4, IAWG, 1997, 15, Segers, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.4 Konstrukcje zwiększające turbulencje w komorze dopalania 

 

Opis 

Por. także odpowiednie techniki opisane w sekcjach: 

4.2.11 Iniekcje wtórnego powietrza, optymizacja i dystrybucja; 

4.2.12 Zamiana części wtórnego powietrza na recyrkulowane gazy spalinowe; 

4.2.19 Optymalizacja czasu, temperatury, turbulencji gazów w strefie spalania oraz stężenia tlenu. 

 

Technika ta wiąże się z cechami konstrukcji, które zwiększają turbulencje a tym samym mieszanie gazów 

spalinowych w strefie za strefą pierwotnego spalania, a przed lub na początku głównych obszarów 

odzyskiwania ciepła, gdy temperatura gazu zwykle nadal przekracza około 850ºC. Po tej strefie, ponieważ 

gazy spalinowe mogą przedostawać się przez strefę odzyskiwania ciepła (wymienniki), niezbędne jest 

zachowanie stałej i stabilnej prędkości przepływu gazów, co zapobiega cofaniu się gazu oraz cyrkulacji, 

które mogłyby doprowadzić do problemów z wymiennikami ciepła oraz do tworzenia się zanieczyszczeń. 

 

W niektórych przypadkach stosowane mogą być specjalne konfiguracje dla obszaru dopalania (SCA – 

Secondary Combustion Area), w celu zwiększenia turbulencji w komorze dopalania. Przykładowe 

konstrukcje obejmują: 

 

 komory wirowe; 

 umieszczanie przegród (niezbędne chłodzenie); 

 szereg przejść i zakrętów w komorze; 

 tangencjalny wtrysk powietrza wtórnego; 

 rozmieszczenie i położenie systemu wtryskiwania powietrza wtórnego (dysze, …). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Lepsze spalanie prowadzi do niższych stężeń gazów surowcowych o właściwościach powiązanych ze 

spalaniem. 

 

Technika ta może zmniejszać objętość wymaganego powietrza wtórnego, a tym samym redukować 

całkowitą objętość spalin oraz wytwarzanie NOx. Efektywne potrząsanie może skutkować także poprawą 

wypalania gazów spalinowych przy obniżonych poziomach VOC oraz CO. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nie zidentyfikowano. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 
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Zastosowanie 

SCC zostaje zaprojektowany przez dostawcę na etapie tworzenia projektu. Dodatkowe cechy mogą okazać 

się niezbędne w przypadku niektórych konstrukcji pieca przeznaczonych do niektórych typów odpadów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wykorzystanie dodatkowych fizycznych właściwości w celu zwiększenia zmieszania jest obecnie 

stosowane przede wszystkim w przemyśle HWI. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Brak danych. 

 

Przykładowe zakłady 
Odpady niebezpieczne – Cleanway UK. 

 

Literatura źródłowa 
[40, EURITS, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.5 Zastosowanie trybu pracy ciągłej, zamiast seryjnej 

 

Opis 

W zakładach spalania łatwiejsze do kontrolowania są emisje mające miejsce podczas rutynowych działań, 

niż te podczas uruchamiania i wygaszania procesu. Wymagana redukcja liczby rozruchów i wygaszeń jest 

zatem istotną strategią operacyjną, która redukuje całkowitą ilość emisji i zużycie. Reżim zbierania/dostaw 

odpadów i sezonowe zmiany ilości wytwarzanych odpadów mogą spowodować wygaszanie w momencie 

braku dostaw odpadów, choć często udaje się ich uniknąć dzięki pracy zakładu na część mocy, co pozwala 

poradzić sobie z takimi wahaniami. Praca na część mocy zwykle nie powoduje problemów w 

nowoczesnych spalarniach. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Do czynników, które pomagają osiągnąć stałą wydajność należą: 

 

 projektowana przepustowość procesu jest zbliżona do tempa, w jakim odpady są dostarczane; 

 magazynowanie odpadów (jeśli możliwe) może pokrywać wolniejsze okresy; 

 organizacja łańcucha dostaw pozwala zapobiegać pojawianiu się wolniejszych okresów; 

 zastąpienie odpadów dodatkowymi paliwami; 

 zastosowanie czyszczenia linii. 

 

Istotne dla maksymalizacji pełnej wydajności są zatem rozmiar, jak i konserwacja zakładów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Stałe działanie zakładu zwiększa wydajność energetyczną. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Efektywność energetyczna może ulec zredukowaniu przy mniejszym obciążeniu, ponieważ niższa jest 

wydajność turbiny. 

 

Dane eksploatacyjne 

Przewidywanie i kontrolowanie przepływu odpadów stanowią istotne czynniki. 

 
Dobra konserwacja jest istotna dla unikania/ograniczania wygaszeń. W ramach instalacji opracowany może 

zostać program konserwacji na linii, co maksymalizuje wydajność.  
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Zastosowanie 

Planowanie i osiąganie redukcji ilości wygaszeń prawdopodobnie ogranicza roczny łączny poziom emisji 

wszystkich zakładów.    

Ekonomia 
Unikanie wygaszeń może ograniczać koszty instalacji spalania dzięki: 

 

 umożliwieniu stałej przepustowości, a tym samym lepszego wykorzystania instalacji; 

 zmniejszenie konserwacji pieca ze względu na niższy nacisk termiczny na proces; 

 unikanie kosztów kapitałowych niepotrzebnie rozległych procesów. 

 

Gdy wydajność instalacji jest większa niż ilość dostarczanych odpadów i podjęta zostanie decyzja o 

zastąpieniu ich innymi odpadami lub paliwami, mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z zakupem 

tych paliw/odpadów. 

 
Siła sprawcza wdrożenia 

Podstawowe powody mają charakter operacyjny. 

 

Przykładowe zakłady 
Zasadniczo, wszystkie duże zakłady spalania odpadów pracują w trybie ciągłym. Zakłady MSWI o skali 

przemysłowej (ponad ~2t/h) mogą pracować stale z minimalną liczbą wygaszeń. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.6 Wybór i stosowanie odpowiedniego systemu kontroli i parametrów spalania 

 

Opis 

[2, infomil, 2002] 

Spalanie odpadów o zróżnicowanym składzie wymaga procesu, który mógłby poradzić sobie z dużymi 

wahaniami warunków procesowych. W momencie, gdy wystąpią niekorzystne warunki, niezbędne są 

interwencje w kontrolę operacyjną. 

 

Aby móc kontrolować proces spalania, niezbędne jest zgromadzenie szczegółowych informacji na temat 

procesu, opracowany też musi zostać system kontroli („filozofia”), a także konieczna jest możliwość 

interweniowania w proces. Szczegóły dotyczące zastosowanego systemu różnią się w poszczególnych 

zakładach. Poniżej zamieszczono przegląd informacji na temat procesu, filozofii kontroli oraz interwencji, 

które mogą być wykorzystywane. 

 

Informacje te mogą zawierać dane na temat: 

 

 temperatury rusztu dla różnych pozycji; 

 grubości warstwy odpadów na ruszcie (kontrola wzrokowa); 

 spadków ciśnienia na ruszcie; 

  temperatury pieca i spalin w różnych pozycjach; 

 określenia rozkładu temperatury ponad powierzchnią rusztu dzięki optycznym lun podczerwonym 

narzędziom pomiarowym; 

 pomiarów CO-, O2-, CO2- i/lub H2O (w różnych pozycjach); 

 produkcji pary (np. temperatura, ciśnienie); 

 otworów w ścianach pieca służących do wzrokowej obserwacji przez pracowników lub kamery; 

 długości i umiejscowienia ognia w piecu; 

 emisji dla substancji związanych ze spalaniem (niezmniejszone poziomy). 

[74, Uwagi TWG,. 2004] 

 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 243 

Na filozofię kontroli składać się może klasyczny system kontroli, który może być już podpięty do 

komputera kontrolującego system. Ponadto, do kontroli stosowane mogą także systemy rozmyte. 

Interwencje kontrolne obejmują dostosowanie: 

 

 systemu dozowanie odpadów; 

 częstotliwości i tempa ruchów rusztu w różnych jego częściach; 

 ilości i rozkładu powietrza pierwotnego; 

 temperatury powietrza pierwotnego (jeśli dostępne są urządzenia podgrzewające); 

 ilości i rozkładu powietrza wtórnego w piecu (oraz, jeśli jest dostępny, recyrkulowanego gazu); 

  proporcji powietrza pierwotnego do wtórnego. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zastosowanie wyszukanych systemów kontrolnych może skutkować mniejszym zróżnicowaniem czasu 

trwania procesu spalania (tzn. poprawą stabilności) oraz przestrzeni (tzn. zwiększenie homogeniczności), a 

tym samym umożliwia całkowitą poprawę wydajności spalania i obniżeniem emisji do wszystkich 

ośrodków. 

 

Poprawa kontroli procesu daje następujące korzyści: 

 

 wyższa jakość popiołów paleniskowych (w związku z odpowiednim rozkładem powietrza pierwotnego i 

lepszym rozmieszczeniem procesu spalania na ruszcie); 

 mniejsza produkcja popiołu lotnego (w związku z mniejszym zróżnicowaniem ilości pierwotnego 

powietrza spalającego); 

 wyższa jakość popiołu lotnego (mniej niedopalonego materiału, ze względu na większą stabilność 

warunków procesu w piecu); 

 mniejsza produkcja CO oraz VOC (ze względu na większą stabilność warunków procesu w piecu, tzn. 

brak „zimnych” punktów); 

 słabsze formowanie NOx (ze względu na większą stabilność warunków procesu w piecu, tzn. brak 

gorących punktów); 

 mniejsze ryzyko formowania się dioksyn (ich poprzedników) ze względu na większą stabilność 

warunków procesu w piecu; 

 lepsze wykorzystanie wydajności (ograniczenie różnic strat wydajności cieplnej); 

 lepsza wydajność energetyczna (ze względu na zmniejszenie średniej ilości powietrza spalającego); 

 lepsza praca kotła (ponieważ temperatura jest bardziej stabilna, odnotowuje się mniej pików, a tym 

samym zmniejsza się ryzyko korozji i zatorów z popiołu lotnego); 

 lepsza praca systemu oczyszczania spalin (ponieważ ilość i skład spalin są bardziej stabilne); 

 wyższy potencjał niszczący wraz z bardziej efektywnym spalaniem odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Powyższe korzyści skutkują także mniejszymi wymaganiami konserwacyjnymi, a tym samym większą 

niezawodnością zakładu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie zidentyfikowano. 

 

Dane eksploatacyjne 

Temperatura rusztu może być mierzona przy użyciu termopary. Pomiar temperatury spalin jest trudniejszy 

ze względu na trudne warunki – wysoki poziom pyłu, ryzyko stopienia metalu, etc. Pomiar na wyjściu z 

pieca także nie jest łatwy do przeprowadzenia ze względu na warunki operacyjne (pył, kwas, etc), w 

szczególności w przypadku pomiarów CO, CO2. Dla celów kontrolnych niezbędne są szybkie pomiary. 

Niezwykłą trudność stanowi adekwatny pomiar H2O. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 
Wybór i zastosowanie systemów kontroli spalania oraz parametrów ma zastosowanie do wszystkich 

instalacji spalania. Większość specyficznych technik opisanych powyżej ma zastosowanie raczej do 

spalarni rusztowych, niż do innych ich typów. 
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Technika ta daje szczególne korzyści, gdy odpady wsadzane do pieca mają bardzo zróżnicowane 

właściwości, tzn. różny skład lub też ich jakość jest trudna do przewidzenia lub zapewnienia. 

 

Ekonomia 
Wskazane korzyści obniżają także potrzebę konserwacji a zatem wyższą niezawodność zakładu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Poprawa wydajności spalania skutkuje ogólną poprawą ochrony środowiska. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechniona w całej Europie, szczególnie w nowoczesnych zakładach. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.7 Zastosowanie kamer na podczerwień do monitorowania i kontroli spalania 

 

Opis 
Ciągłe dostosowywanie rozkładu i ilości powietrza spalającego w celu spełnienia szczegółowych wymagań 

procesu spalania w poszczególnych strefach pieca może wspomagać proces spalania. Kamery na 

podczerwień stanowią jedną z technik, która może być stosowana do stworzenia termicznego obrazu złoża 

płonących odpadów. Kamery ultradźwiękowe i wizualne także są wykorzystywane. Rozkład temperatur na 

ruszcie pojawia się na ekranie w postaci izotermicznego pola oznaczonych kolorowymi polami. 

 

W celu dalszego kontrolowania działania pieca, charakterystyczne temperatury poszczególnych stref rusztu 

mogą zostać określone i przekazane do kontrolera wydajności pieca jako dane wejściowe dla zmiennych 

pieca. Wykorzystując systemy rozmyte, określone mogą zostać niektóre zmienne (np. temperatura, 

zawartość CO, O2) oraz zestaw reguł służących podtrzymaniu procesu w granicach tych ustaleń. Ponadto, 

kontrolowane mogą być recyrkulacja spalin oraz dodatek trzeciorzędnego powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 4.1: Przykładowe elementy systemu kontroli pieca 

 [1, UBA, 2001] 
 

Steam quantity - Ilość pary; 
gas temperature (IR 

pyrometer) - Temperatura 
gazu (Pirometr 

podczerwieni); Incineration 

bed temperature - 
Temperatura spalania złoża; 

O2 content (dry) - Zawartość 

O2 (suche); primary air total - 
Całkowite powietrze 

pierwotne; set point for steam 

(boiler load) - Punkt regulacji 
pary (obciążenie kotła); O2  

value - Wartość O2  
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Dzięki komputerowemu przetwarzaniu obrazu, obraz wideo dostarczany przez kamerę IR może zostać 

przekształcony na sygnały, które są łączone w systemie kontroli pieca, z parametrami takimi jak zawartość 

tlenu w spalinach oraz ilość pary. 

 

Ładowanie komory spalania może być kontrolowane zatem dzięki rejestrowaniu średnich temperatur złoża 

odpadów w najważniejszych częściach rusztu oraz ocenie wartości O2 na końcu kotła. Dzięki 

kontrolowaniu i rejestrowaniu temperatury złoża spalającego przy pomocy kamery w trzech pierwszych 

strefach rusztu, pierwotne powietrze może być dodawane zgodnie z zapotrzebowaniem (ilość powietrza 

oraz jego rozkład), co pomaga ujednolicić proces spalania w głównej strefie spalania. W 2 strefie rusztu 

(strefa zapłonu) zapotrzebowanie na powietrze jest kontrolowane jako funkcja powierzchniowej 

temperatury złoża spalającego, a także możliwe jest osiągniecie stabilniejszego profilu temperaturowego. 

Dostosowanie ilości powietrza w strefach 3 oraz 4, a także powierzchniowej temperatury spalania prowadzi 

do spokojniejszego spalania i efektywnego wypału popiołów paleniskowych. 

 

W projekcie testy spalania przeprowadzone zostały przy użyciu tlenu warunkującego pierwotne i wtórne 

powietrze oraz zawartość azotu w powietrzu wtórnym. Odnotowano korzystny wpływ na pył, stężenie CO 

oraz całkowitego VOC w spalinach za generatorem pary, w szczególności przy utlenionym powietrzu 

pierwotnym (zawartość O2 we wzbogacanym powietrzu między 25 a 28% objętości). Co więcej, zawartość 

NOx w spalinach może zostać obniżona ze względu na dodatek azotu w powietrzu wtórnym. 

 

Wyniki tego badania doprowadziły do opracowania systemu łączącego następujące etapy: 

 

 w pełni automatyczna kontrola spalania dzięki kamerom na podczerwień oraz logice rozmytej; 

 recyrkulacja spalin do pieca poprzez system powietrza wtórnego; 

 natlenianie pierwotnego powietrza w głównych strefach spalania. 

 

Działania wdrożone w innym istniejącym zakładzie spalania z zasilaniem rusztu: 

 

 stopniowe dodawanie powietrza spalającego; 

 równomierne dawkowanie odpadów dzięki kontroli grubości warstwy; 

 monitoring spalania przez czujniki optyczne (tzw. sensory spalania) rozmieszczone w różnych strefach 

rusztu; 

 recyrkulacja spalin. 

 

W porównaniu z konwencjonalnym trybem pracy zakładu, zredukowana została ilość zanieczyszczeń 

związanych ze spalaniem. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Poprawa ogólnej wydajności spalania i redukcja emisji do wszystkich ośrodków. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak zidentyfikowanych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska w 

odniesieniu do zastosowania kamer na podczerwień. 

 

Wykorzystanie tlenu i energii do jego wytworzenia – o ile stosowane. 

 

Dane eksploatacyjne 

Wyniki testów normalnej pracy oraz z zastosowaniem kontroli spalania z kamerami IR oraz dodatkiem 

tlenu zostały przedstawione poniżej w tabeli 4.11: 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 246 

 

 

 

Składnik spalin (surowe spalin za 

generatorem pary) 

Normalne 

działanie 

Kamera IR + logika 

rozmyta 

 

Warunkowanie O2 

Zawartość tlenu (objętość - %) 9,1 – 9,3 8,9 – 9,3 6,2 – 10,9 

Tlenek węgla (mg/m
3
) 12 – 32 9 – 26 20 – 27 

Pył (g/m
3
) 0,7 – 1,7 0,6 – 1,0 0,5 – 1,0 

Węgiel łącznie (mg/m
3
) 1,1 – 2,4 0,9 – 1,0 1,0 – 1,2 

Dioksyny/furany (ng I-TE/m
3
) 1,5 – 2,7 1,0 – 1,3 2,0 – 3,5 

Uwaga TWG: Wykazany tu wzrost zawartości PCDD/F wraz z dodatkiem tlenu nie jest teoretycznie 

spodziewanym rezultatem. 

Tabela 4.11: Pomiary surowych spalin w zakładzie testowym podczas normalnej pracy, z kamerami IR 

oraz warunkowaniem O2 

 [1, UBA, 2001] 
 

Zastosowanie 
Zasadniczo stosowane do spalarni rusztowych. Technika ta ma zastosowanie wyłącznie, gdy konstrukcja 

pieca (w szczególności gardło) umożliwia, by kamera „widziała” istotne obszary rusztu. Ponadto, 

zastosowanie jest ograniczone do spalarni działających na większą skalę i posiadających kilka linii rusztów 

(np. <10 t/h). [74, Uwagi TWG, 2004]  

 

Ekonomia 
Rząd wielkości w przypadku pojedynczej kamery (nie zainstalowanej, jednostka samodzielna, tzn. nie 

zintegrowanej z obwodem kontrolnym zakładu) to około 50000EUR. Jednakże odnotowano także, że jeden 

z dostawców żądał 300000 EUR za linię (dostarczone informacje nie precyzują, czy chodziło tu o cały 

system IR wraz z kontrolą O2, etc.) [74, Uwagi TWG, 2004]  

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Poprawa wyników wydajności spalania przy całkowitej poprawie ochrony środowiska. 

 

Przykładowe zakłady 
Coburg, Niemcy. 

Ingolstadt, Fribourg, Brescia, Arnoldstein i inne. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.8 Optymalizacja stechiometrii dostarczanego powietrza 

 

Opis 
W systemach spalania zapewniony musi być odpowiedni poziom tlenu (zwykle z powietrza), aby 

zagwarantować, że reakcje spalania zostaną zakończone. 

 

Ponadto, dostarczanie powietrza ma następujące znaczenie: 

 

 chłodzenie; 

 unikanie tworzenia się żużlu w komorze spalani/kotle; 

 mieszanie gazów dla poprawy wydajności; 

 wpływ na jakość wypalania. 

 

 

 

Dostarczanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości powietrza powoduje trudności. Dokładna ilość niezbędnego 

powietrza zależy od: 
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 właściwości i typu odpadów (CV, wilgotność, heterogeniczność); 

 typu komory spalania (złoże fluidalne ma niższe całkowite zapotrzebowanie na powietrze ze 

względu na zwiększone potrząsanie odpadami, co zwiększa ich ekspozycję na powietrze); 

 zapewniania, że powietrze jest dostarczane we właściwych miejscach i w odpowiedniej ilości. 

 

Zasadniczo należy unikać dostarczania zbyt dużej ilości powietrza, ale co ważne, ilość ta musi być 

wystarczająca, by zapewnić skuteczne spalanie (o czym świadczy niskie i stabilne stężenie CO u wylotu 

pieca). Nadmiar powietrza spowoduje zwiększenie objętości spalin, a tym samym zwiększeniem rozmiaru i 

kosztów systemów oczyszczania spalin. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zmniejszenie objętości spalin (a tym samym wymagań co do obróbki) przy jednoczesnym osiąganiu 

skutecznego wypalania gazu stanowią cel optymalizacji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Brak danych. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Optymalizacja procesu spalania. 

 

Przykładowe zakłady 
Większość zakładów na terenie UE. 

 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.9 Optymalizacja i dystrybucja dostaw pierwotnego powietrza 

 

Opis 

Pierwotne powietrze, to powietrze, które jest dostarczane do lub bezpośrednio ponad złożem odpadów w 

celu zapewnienia niezbędnego dla spalania tlenu. Powietrze pierwotne wspomaga także suszenie, 

gazyfikację oraz chłodzenie niektórych urządzeń w spalarni. 

 

Sposób dostarczania powietrza pierwotnego jest bezpośrednio powiązany z technologią spalania. 

 

W systemach rusztowych dostarczane jest poprzez ruszt do złoża odpadów w celu: 

 

 dostarczenia niezbędnego powietrza do różnych stref rusztu, w których zachodzą reakcje (suszenie, 

gazyfikacja, ulatnianie) oraz zapewnienie homogeniczności i właściwej dystrybucji wewnątrz złoża 

odpadów, co poprawia wypalanie popiołów paleniskowych; 

 chłodzenia krat rusztu zapobiegającego powstawaniu żużlu oraz korozji. Chłodzenie rusztów 

chłodzonych płynem zwykle jest osiągany dzięki osobnemu obiegowi wody a zatem wpływ powietrza 
pierwotnego na chłodzenie jest bez znaczenia. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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W rusztowych MSWI, pierwotny przepływ powietrza zależy przede wszystkim od zapotrzebowania na tlen 

(funkcja rozmiaru), a nie od wymagań chłodzenia rusztu. [74, Uwagi TWG, 2004] W piecach obrotowych, 

etapowych i statycznych, pierwotne powietrze zwykle jest wprowadzane ponad złożem odpadów. W 

niektórych piecach etapowych pierwotne powietrze może być częściowo wprowadzane poniżej złoża. 

 

W systemach ze złożem fluidalnym powietrze pierwotne wprowadzane jest bezpośrednio do materiału 

fluidalnego i służy także do fluidyzacji samego złoża. Powietrze pierwotne wdmuchiwane jest poprzez 

dysze z dna komory spalania do złoża. 

 

Stosunek powietrza pierwotnego i wtórnego zależy od właściwości odpadów oraz zastosowanej technologii 

spalania. Optymalizacja tego stosunku jest korzystna dla działania procesu i emisji. Zasadniczo, wyższe 

wartości energetyczne odpadów umożliwiają obniżenie zawartości powietrza pierwotnego. 

 

Oddzielanie dostaw powietrza pierwotnego (przy użyciu wentylatorów oraz, o ile ma to zastosowanie, 

wielu lub rozproszonych wentylatorów) do różnych stref w piecu rusztowym, co umożliwia osobne 

kontrolowanie dostaw powietrza do każdej z tych stref. To zaś umożliwia, by każdy z procesów 

zachodzących na ruszcie (suszenie/piroliza/gazyfikacja/ulatnianie/spopielanie) zostało zoptymalizowane 

dzięki zastosowaniu odpowiednich ilości powietrza dla każdego z nich. 

 

Niedobór powietrza pierwotnego na końcowym etapie (spopielanie) może skutkować słabym poziomem 

wypalenia, jeśli czas przebywania w komorze nie jest wystarczająco długi. 

Jeśli powietrze spalające jest pozyskiwane z obszarów magazynowania odpadów, wspomaga redukowanie 

ryzyka związanego z odorem w tych obszarach. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Optymalizacja dostaw i dystrybucji powietrza jest korzystna dla optymalizacji etapu spalania w procesie 

spalania oraz dla redukcji całkowitej emisji. 

 

Poprawa wypalania popiołów paleniskowych. 

 

Obniżone zapotrzebowanie na pierwotne paliwa wspierające spalanie. [74, Uwagi TWG, 2004]  

  

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak istotnych efektów. 

 

Dane eksploatacyjne 

Łatwa instalacja. Dostawy pierwotnego powietrza są niezbędne dla procesu spalania. Ich optymalizacja ma 

różny charakter w zależności od techniki spalania. 

 

Zastosowanie 

Stosowana w każdym zakładzie. 

 

Ekonomia 
Jeśli pierwotny projekt jest poprawny i dostarcza systemów i środków do kontroli pierwotnego powietrza, 

dodatkowe urządzenia i koszty zwykle nie występują. W przypadku, gdy niezbędna jest interwencja w 

istniejący już zakład, niezbędne mogą okazać się dodatkowe wentylatory i przewody do kontrolowania i 

rozprowadzania powietrza. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

W przypadkach, gdy czynnikami skłaniającymi do modyfikacji są poprawa spalania oraz ograniczenie 

emisji do wszystkich ośrodków, a w szczególności, poprawa wypalania popiołów paleniskowych. 

 

Przykładowe zakłady 
Wszystkie zakłady spalania. 

 

Literatura źródłowa 
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[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.2.10 Wstępne podgrzewanie pierwotnego i wtórnego powietrza 

Opis 

Podgrzewanie pierwotnego powietrza może usprawnić proces spalania dzięki osuszaniu odpadów. Jest to 

szczególnie ważne, gdy spalane są odpady o niskim LCV/wysokiej zawartości wilgoci, ponieważ mogą one 

wymagać dodatkowego suszenia. [2, infomil, 2002; 64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Podgrzewanie powietrza wtórnego może usprawnić wydajność i wspierać proces spalania w przypadku 

niskiego poziomu LCV odpadów, dzięki zapewnieniu, że temperatury w strefie wypalania gazów są 

odpowiednie i równomiernie rozłożone. 

 

Podgrzewanie powietrza spalającego w rusztowych zakładach spalania odpadów zwykle odbywa się z 

użyciem niskociśnieniowej pary, a nie wymienników ciepła ze spalin (skomplikowany układ przewodów 

powietrznych, problemy z korozją). 

 

Podgrzewanie powietrza w bąbelkowych złożach fluidalnych zwykle odbywa się przy użyciu gazów 

spalinowych poprzez wymienniki ciepła, ale niekiedy także przy użyciu pary lub paliw dodatkowych. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

W niektórych instalacjach ciepło pobierane jest z powietrza chłodzącego za materiałem ognioodpornym. 

 

Ciepło przenoszone wraz z powietrzem nie zostaje utracone, ponieważ może być później odzyskane w 

kotle. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Większa stabilność spalania prowadzi do obniżenia emisji do powietrza. 

 

Możliwe jest poprawienie wartości przepływu pary/energii dla uzyskania pary o wyższej jakości. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Gdy ciepło jest pobierane z procesu spalania skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska są minimalne. Jeśli zastosowane zostaną paliwa dodatkowe, czynnikiem dodatkowym będzie 

zużycie zewnętrznej energii oraz dodatkowe emisje (np. NOx, cząstek stałych). 

 

Dane eksploatacyjne 

Pierwotne powietrze jest podgrzewane do 150ºC dzięki zmieszaniu go z powietrzem chłodzącym materiał 

ognioodporny pieca. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 
Podgrzewanie powietrza pierwotnego i potencjalnie także wtórnego daje szczególne korzyści, gdy 

poddawane spalaniu odpady mają niską wartość energetyczną. W przypadku powietrza pierwotnego ma to 

związek ze wspomaganiem suszenia oraz zapłonu odpadów, natomiast w przypadku wtórnego powietrza 

pomaga podtrzymać temperatury w strefie wypalania gazu. 

 

Zakłady spalające odpady o wysokiej wartości energetycznej potrzebują chłodzenia dostarczanego 

powietrza, a tym samym nie odniosą żadnych korzyści w związku z zastosowaniem tej techniki. 

 

Ekonomia 
Projekt systemu dla nowych zakładów wiąże się z kosztami wymienników ciepła oraz obiegu 

pary/kondensatów. Wpływ dodatkowych kosztów zależy od skali działania zakładu. 

 

Modernizacja istniejących zakładów wymagałaby specyficznych dodatkowych inwestycji. 

 

Koszty kapitałowe urządzeń wykorzystywanych jako wymienniki ciepła mogą być przeciwstawione 

uniknięciu kosztów paliw zewnętrznych. 
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Siła sprawcza wdrożenia 

Zwiększona wydajność spalania, zwłaszcza w przypadku odpadów o niskim poziomie LHV. 

Przykładowe zakłady 
Stosowana w zakładach na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 
[2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.11 Iniekcje wtórnego powietrza, optymizacja i dystrybucja 

 

Opis 

Podczas suszenia, gazyfikacji, spalania i wypalania, palne materiały zostają przekształcone do postaci 

gazowej. Gazy te stanowią mieszankę wielu lotnych składników, które muszą następnie podlegać 

utlenianiu. W tym celu do pieca wprowadzane jest dodatkowe powietrze (tzw. powietrze wtórne).  

 

Temperatura spalania może zostać podniesiona dzięki wstępnemu podgrzewaniu powietrza spalającego lub 

obniżana dzięki wprowadzaniu większej ilości powietrza spalającego (uwaga: odpowiedni czas 

przebywania gazu zależy przede wszystkim od rozmiarów pieca). Zatem, w niektórych przypadkach 

powietrze wtórne może także pełnić funkcję chłodzenia. 

 

Kolejną podstawową funkcją powietrza wtórnego jest mieszanie gorących spalin, w tym celu jest ono 

wdmuchiwane do pieca poprzez szereg dysz, co zapewnia, całkowite pokrycie całego przekroju pieca. 

Ponieważ mieszania gorących gazów wymaga odpowiedniej energii mieszającej, powietrze wtórne jest 

wtryskiwane z relatywnie wysoką prędkością. Dodatkowo, rozmiary pieca wybierane są w taki sposób, by 

zachowane zostały odpowiednie właściwości  przepływu gazu oraz czas przebywania. Dla MSWI tempo 

przepływu jest wyznaczone przez wymagania dotyczące mieszania. 

 

Rozmieszczenie punktów iniekcji, kierunki oraz ilości mogą być badane i optymalizowane dla różnych 

rozkładów pieca przy zastosowaniu, na przykład komputerowego modelowania przepływu. 

 

Temperatury w głowicach dysz mogą znacząco przyczynić się do produkcji NOx. Typowe wartości 

mieszczą się w przedziale między 1300 a 1400ºC. Zastosowanie dysz o specjalnej budowie oraz FGR w 

celu zastąpienia określonej części azotu może obniżyć temperaturę dysz oraz zawartość azotu, które 

prowadziłyby do zwiększonej produkcji NOx. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 niski i stabilny poziom emisji substancji związanych ze spalaniem; 

 usprawnienie utlenienia gazów spalinowych wytwarzanych na wcześniejszych etapach spalania; 

 ograniczenie przenoszenia produktów niekompletnego spalania oraz popiołu lotnego do etapów 

oczyszczania gazu. 

 

Korzyści wiążą się ze zmniejszeniem ilości substancji powiązanych  ze spalaniem (np. NOx, CO i/lub 

VOC). Poziomy CO oraz VOC nie są poddawane obróbce w FGT. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Jeśli do strefy dopalania wtryskiwane jest powietrze wtórne o normalnej zawartości tlenu, na górnych 

dyszach podczas tej operacji zmierzona może być temperatura powyżej 1400ºC, a przez to wytwarzane są 

termiczne NOx. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Ilość powietrza wtórnego zależy od LCV. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Dla technologii rusztowych, ilość powietrza wtórnego stanowi między 20 a 40% łącznej ilości powietrza 

spalającego, resztę stanowi powietrze pierwotne. 

 

 

 

Jeśli powietrza wtórnego jest zbyt mało, w związku z możliwością pulsowania poziomu CO/CO2 pomiędzy 

warunkami utleniania a redukcji, zachodzi ryzyko szybkiej korozji kurtyn wodnych w komorze dopalania i 

w kotle. 

 

Zastosowanie 

Wszystkie zakłady spalania odpadów. 

 

Ekonomia 
Koszty wprowadzania zmian w celu zoptymalizowania powietrza wtórnego w poszczególnych istniejących 

już zakładach różnią się znacząco w związku z indywidualnymi cechami konstrukcyjnymi. Koszty te są 

ujęte w projektach procesu dla nowych zakładów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Jeśli poziom NOx został obniżony, może to także przyczynić się do obniżenia kosztów odpowiedniej 

obróbki i poprawić osiągalne poziomy redukcji NOx przy użyciu techniki SNCR. Optymalizacja powietrza 

wtórnego może zmniejszyć objętość spalin, a tym samym przyczynić się do zredukowania rozmiaru 

urządzeń FGT. Jednak tempo przepływu masy zanieczyszczeń pozostaje podobne. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Usprawnienie etapu spalania skutkuje obniżeniem poziomów emisji do wszystkich ośrodków. 

 

Przykładowe zakłady 
Wprowadzane na etapie projektu w większości nowych zakładów. 

 

Przykłady modernizacji związanych z poprawą tego aspektu to: Toulon (F), linie 1 & 2 (2 x 12 t/h), po 

zmianie wentylatorów i dysz wtryskowych. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.12 Zamiana części wtórnego powietrza na recyrkulowane gazy spalinowe 

 

Opis 

Jednym z zadań powietrza wtórnego (niezależnie od utleniania palnych elementów spalin) jest zwiększenie 

stopnia zamieszania i homogeniczności spalin. Jednakże zastosowanie większej ilości powietrza wtórnego 

niż jest konieczna skutkuje wytworzeniem się większej ilości spalin. To zaś obniża wydajność 

energetyczną zakładu i prowadzi do zwiększenia jednostek oczyszczania gazów spalinowych, a tym samym 

generuje wyższe koszty. 

 

Dzięki zastępowaniu części powietrza wtórnego recyrkulowanymi gazami spalinowymi, objętość tych 

gazów zostaje zredukowana na wyjściu w zakresie usuwania i emisji. Redukcje w zakresie dostaw 

świeżego azotu (z powietrza) do pieca mogą przyczynić się także do obniżenia emisji NOx.  

 

Zasadniczo punkt usuwania dla recyrkulacji znajduje się za FGT aby zredukować korozję oraz inne 

trudności operacyjne spowodowane przez surowe gazy spalinowe, co prowadzi do pewnych strat energii, 

zaś sam system FGT musi być zaprojektowany dla większego przepływu. 

 

Jednak, jeśli spaliny zostają recyrkulowane powyżej systemu FGT, to wielkość tego systemu może zostać 

ograniczona, [64, Uwagi TWG, 2003], choć będzie musiał on radzić sobie z bardziej zanieczyszczonymi 

spalinami ze względu na wyższe stężenie oraz większe ryzyko erozji, korozji i zanieczyszczenia. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 
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Por. także sekcja 4.2.11 dotycząca optymalizacji powietrza wtórnego. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 redukcja objętości spalin, a tym samym zakresu obróbki FGT w dół od punktu ekstrakcji spalin (np. 

zasadniczo w przypadku, recyrkulowany jest brudny gaz); 

  poprawa wydajności energetycznej (odnotowano około 0,75% wzrost w zakładzie CHP); 

 zmniejszenie produkcji NOx od 10 aż do 30% (jeśli istnieją wysokie poziomy NOx w surowych 

spalinach); 

 zmniejszenie zużycia odczynników do kontroli NOx. 

Przy dużych dodatkach powietrza, około 50% wymaganej ilości powietrza wtórnego może zostać 

zastąpione przez recyrkulowane spaliny. Gdy recyrkulowane zostają surowe spaliny, powoduje to 10 – 

15% redukcją całkowitej ilości powietrza spalającego oraz spalin. Obciążenie systemu oczyszczania spalin 

może zostać zmniejszone proporcjonalnie, jeśli skoncentrowane zanieczyszczenia w mniejszej ilości spalin 

mogą być oczyszczane w ten sam sposób (co skutkuje także obniżeniem emisji), natomiast wydajność 

cieplna zakładu może wzrosnąć o około 1 – 3%.    

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W zależności od dokładnej konstrukcji pieca, przy wysokim współczynniku zamiany, efektywna redukcja 

tlenu może skutkować podniesieniem poziomu CO (i innych PIC). Należy zatem dołożyć starań, by 

zapewnić optymalny poziom zamiany. 

 

W piecach obrotowych, w niektórych przypadkach zachodzić może negatywny efekt chłodzenia, zwłaszcza 

przy niższym CV odpadów, stąd niezbędne może okazać się zastosowanie dodatkowych paliw dla 

podtrzymania temperatury pieca obrotowego. 

 

Dane eksploatacyjne 

Odnotowano korozję przewodów recyrkulacyjnych. Odnotowano także, że efekt ten może zostać 

przezwyciężony dzięki eliminacji połączeń oraz zastosowaniu skutecznej izolacji kanałów zapobiegającej 

powstawaniu zimnych punktów, gdy w szybkim tempie zachodzi kondensacja spalin i korozja. Korozja 

może pojawiać się także w kotle ze względu na wyższy poziom tlenu w spalinach.  

 

[21, FNADE, 2002] Jeśli operator jest nieuważny, korozja może zachodzić w bardzo szybkim tempie. W 

takim przypadku spodziewane oszczędności operacyjne mogą bardzo szybko zmienić się w wyższe koszty 

napraw i utratę wydajności zakładu. Ryzyko korozji jest mniejsze, jeśli gorętsze części kotła zostaną 

pokryte specjalną okładziną. Jednakże, po zainstalowaniu takiej okładziny nadmiar O2 w kotle może zostać 

zredukowany nawet bez FGR. Tym samym korzyści FGR zostają zredukowane. 

 

W niektórych niemieckich zakładach MSWI, w których zainstalowano systemy recyrkulacji spalin, 

odnotowano, że recyrkulacja została wyłączona lub nie działa ze względów operacyjnych. W większości 

przypadków obniżony przepływ spalin nie jest wykorzystywany podczas kalibracji zakładu. Wielu 

operatorów decyduje się na kalibrację FGT w wyłączoną recyrkulacją spalin, tak by objąć wszystkie 

możliwe warunki pracy. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

Technika ta jest stosowana w nowych zakładach spalania. Niektóre istniejące zakłady wdrożyły tę technikę, 

w związku z czym niezbędne było zapewnienie przestrzeni dla kanałów. 

Technika ,a ograniczone zastosowanie do HWI. W przypadku pieców obrotowych HWI niezbędna jest 

wysoka zawartość O2, a tym samym recyrkulowany gaz ma ograniczone zastosowanie. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Ekonomia 
Technika wiąże się z dodatkowymi inwestycjami dla nowych zakładów oraz znacznymi kosztami 

modernizacji w przypadku zakładów już istniejących. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Redukcja NOx przy użyciu technik podstawowych. 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 253 

Nawet w przypadku FGR, urządzenia usuwające NOx są niezbędne dla osiągnięcia, w każdych warunkach 

operacyjnych, poziomu 200 mg/Nm
3
. [21, FNADE, 2002] 

Przykładowe zakłady 
Stosowana w niektórych nowych zakładach na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002], [21, FNADE, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.13 Stosowanie powietrza wzbogacanego tlenem 

 

Opis 

Zastąpienie powietrza (technicznie)czystym tlenem lub powietrzem wzbogacanym tlenem. 

 

Technika ta jest stosowana w niektórych zakładach gazyfikacji i pirolizy do spalania wyprodukowanych 

przez nie gazów, często stanowi część systemów stworzonych z myślą o podnoszeniu temperatury spalania 

w celu stopienia popiołów z pieca. W takich przypadkach reaktor wstępnej pirolizy lub gazyfikacji jest 

często fizycznie oddzielony od znajdującej się dalej komory spalania. Bogaty w paliwo syngaz przechodzi 

przez strefę spalania, gdzie wzbogacone tlenem powietrze dodawane jest w kontrolowanych porcjach, w 

celu osiągnięcia pożądanych warunków spalania. W zależności od tempa dodawanie tlenu i jakości gazu, 

temperatury w komorze spalania zwykle mieszczą się w przedziale od 850 do 1500ºC, choć w niektórych 

szczególnych przypadkach mogą sięgać nawet 2000ºC (lub wyższych). W temperaturze powyżej około 

1250ºC zebrane popioły lotne zostają stopione. 

 

Technika ta jest także stosowana na próbę w istniejących dużych zakładach spalania w celu uzyskania 

zwiększenia wydajności procesu oraz jako specyficzna technologia konstrukcyjna w mniejszych zakładach, 

które zasadniczo zajmują się niszczeniem konkretnych (często niebezpiecznych) strumieni odpadów. W 

tych mniejszych zakładach (np. w montowanych na próbę instalacjach) proces może być stosowany na 

podstawie partii w szczelnym reaktorze, przy zwiększonym ciśnieniu (8 bar) i temperaturze (np. w 

przedziale od 2000 do 8000ºC). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Szybkie i skuteczne spalanie daje bardzo niski i dający się kontrolować poziom emisji CO oraz innych 

emisji związanych ze spalaniem. 

 

Zastąpienie azotu w powietrzu tlenem może zmniejszyć potencjalne formowanie się termicznego NOx. 

Jednakże produkcja NOx zależy także od temperatury płomienia, dlatego konieczna jest ostrożność, by 

zapewnić, że zamiana azotu jest odpowiednia, by zapobiec całkowitemu wzrostowi ilości NOx w wyniku 

połączenia z wyższymi temperaturami. 

 

Mniejsza ilość gazów z odpadów jest uwalniania w porównaniu do technologii spalania zasilanych 

powietrzem. Jednakże, w temperaturze powyżej 1500ºC korzyści te mogą zostać ograniczone ze względu 

na rozszerzanie się spalin. Bardziej skoncentrowane zanieczyszczenia, które są efektem mniejszej objętości 

spalin mogą być wychwytywane w kompaktowych liniach FGT. Jednakże taka adaptacja może wymagać 

specjalnych poprawek w istniejących instalacjach oczyszczania gazów spalinowych. Redukcja rozmiarów 

FGT może do pewnego stopnia zmniejszyć zużycie (np. dla NOx), ale w dużej mierze zależy to od ładunku 

zanieczyszczeń (niż od stężenia), a zatem redukcje mogą być pomijalne dla odpadów zawierających 

zanieczyszczenia. Odnotowano, że rozmiar kotła może także być zmniejszony dzięki zastosowaniu tej 

techniki. 

[74, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie temperatur w przedziale 1500 - 2000ºC daje ograniczone korzyści związane z redukcją 

emisji. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Produkcja czystego tlenu lub powietrza wzbogacanego tlenem pochłania energię. 
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Obecność CO podczas etapów przejściowych: rozpalania, wygaszania i przestojów awaryjnych. 

 

Problemy związane z obniżoną wytrzymałością materiałów ognioodpornych i zwiększoną korozją. 

Dane eksploatacyjne 

Próby w istniejących komunalnych rusztowych zakładach spalania w Holandii napotkały na trudności 

związane z lokalnym wzrostem temperatury i korozją. Odnotowano, że trudności te udało się 

przezwyciężyć dzięki lepszemu zmieszaniu odpadów i optymalizacji wtrysków. 

 

Przy wyższych temperaturach (powyżej 1000ºC) znacznie zwiększają się potrzeby konserwacyjne pieca i 

materiałów ognioodpornych. Stosowanie wyższej temperatury może spowodować  problemy z wyborem 

materiałów oraz ze stosowaniem. 

 

Ponadto, intensywne chłodzenie gazów jest niezbędne dla obniżenia temperatury spalin do poziomu 

odpowiedniego dla FGT. 

 

Stopione popioły lotne wymagają zastosowania systemów gwarantujących ich usuwanie (np. wirowy 

przepływ gazu), tak by nie wchodziły one w kontakt z wymiennikami ciepła powodując zatory lub erozję. 

 

Zachodzi też dodatkowe ryzyko związane z produkcją, magazynowaniem i stosowaniem tlenu. 

 

Zastosowanie 
Zasadniczo, instalacje wymagają specyficznej konstrukcji, by móc zastosować tę technikę. Należy zwrócić 

uwagę na najdrobniejsze szczegóły projektu w tym także konkretne dopasowanie komory spalania, 

obszarów wymienników ciepła, a także kalibrację systemów FGT. Przy niskich poziomach tlenu, zmiany 

konstrukcyjne mogą okazać się bardziej ograniczone, ale wówczas potencjalne korzyści ze stosowania tej 

techniki także są mniejsze. 

 

Technika może być stosowana jako opcja modernizacyjna w istniejących zakładach, w których: 

 

 emisje związane ze spalaniem są wysokie i trudne do kontrolowania; 

 ilość dostarczanego powietrza jest już duża. 

 

Wysoka wydajność spalania może uczynić tę technikę użyteczną podczas spalania materiałów o dużej 

odporności na spalanie, np. PCB. 

 

W praktyce wzbogacanie tlenem nie jest zbyt rozpowszechni9one ze względu na dodatkowe koszty oraz 

skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z wytwarzaniem tlenu, 

dodatkowymi trudnościami operacyjnymi (np. wyższe temperatury mogą stwarzać problemy z kontrolą 

stopionego popiołu) oraz zdolności opartych na powietrzu technik do osiągania wydajności na wysokim 

poziomie.  

 

Ekonomia 
Czysty tlen jest kosztowny, powietrze wzbogacone tlenem jest tańsze ale nadal prowadzi do generowania 

dodatkowych kosztów przewyższających koszty normalnego powietrza. Koszty w obu przypadkach mogą 

zostać obniżone, jeśli spalarnia znajduje się w miejscu, w którym tlen jest dostępny, np. w niektórych 

zakładach przemysłowych. Nakłady energetyczne na wytwarzanie tlenu na miejscu są znaczne. 

Zapotrzebowanie zmienia się w zależności od rozmiaru zakładu, temperatury oraz wymagań co do 

czystości tlenu, ale zwykle mieści się w przedziale 0,5 – 2 MW. 

 

Zastosowanie tej techniki może znacząco zwiększyć koszty kapitałowe i operacyjne. 

 

Zmniejszenie objętości spalin może zredukować również rozmiar wymaganych urządzeń oczyszczających 

spaliny. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
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Odnotowano, że technika ta jest wykorzystywana do oczyszczania niektórych typów odpadów 

niebezpiecznych, których utylizacja byłaby w innych okolicznościach kosztowna. 

 

Odnotowano także, że technika ta jest stosowana do modernizacji niektórych istniejących zakładów, które 

doświadczają problemów z przeprowadzaniem spalania.  

 

Przykładowe zakłady 
W Austrii na początku 2004 roku zostały zarejestrowane komunalne zakłady spalania odpadów, w których 

stosuje się powietrze wzbogacone tlenem. Roczna przepustowość wynosi około 80000 t/rok, średnie 

stężenie tlenu 26%, temperatura na ruszcie około 1100 - 1200ºC, podczas gdy temperatura w komorze 

spalania zostaje obniżona dzięki recyrkulacji spalin. Do teraz operatorzy nie zgłaszali żadnych problemów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wzbogacanie tlenem jest stosowane w procesach gazyfikacji oraz pirolizy do komunalnych i 

przemysłowych odpadów na terenie Japonii jako część systemów, które zostały zaprojektowane do topienia 

popiołów z pieca (np. Asahi Clean Centre, Kawaguchi City, Tokio).  

 

Pierwsza działająca na pełną skalę jednostkę HW działa obecnie w SEABO (gmina Bolonia). Jak dotąd jest 

ona wykorzystywana do obróbki materiałów takich jak, między innymi: utwardzane farby, chlorowane 

rozpuszczalniki, tusze, osady rafineryjne, opakowania z tworzyw sztucznych, zanieczyszczone tkaniny, 

zawierające olej PCB, pestycydy, przeterminowane leki. 

 

Literatura źródłowa 

[18, italy, 2002], [2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.14 Chłodzenie rusztu 

 

Opis 
[19, Babcock, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

Chłodzenie rusztu przeprowadzane jest w celu kontrolowania temperatur metali, a tym samym przedłużania 

żywotności rusztu. Środkiem chłodzącym może być powietrze lub woda (inne płyny, takie jak np. oleje lub 

inne płyny przewodzące ciepło także mogą być wykorzystywane). 

 

Powietrze dostarczane jest poniżej rusztu i przechodzi przez jego otwory. Podstawowym zadaniem tego 

powietrza jest dostarczenie niezbędnego do utleniania tlenu, a jego przepływ jest wyznaczany zgodnie z 

zapotrzebowaniem.  Jednocześnie powietrze to przyczynia się do chłodzenia rusztu i stanowi źródło 

chłodzenia dla rusztów chłodzonych powietrzem. Gdy wprowadzony zostaje nadmiar powietrza, 

rozpoczyna się dodatkowe chłodzenie, ale produkowana jest większa ilość spalin. 

 

Ruszty chłodzone płynem zawierają obieg wewnątrz rusztu, dzięki któremu płyn przepływa i chłodzi ruszt. 

Wyższa wydajność transferu ciepła płynów sprawia, że są one bardziej odpowiednie do chłodzenia w 

sytuacjach, gdy chłodzenie powietrzem jest ograniczone, w szczególności podczas spalania odpadów o 

wysokim NCV (np. >10 MJ/kg). 

 

Płyn przepływa z chłodnych partii rusztu do cieplejszych w celu podtrzymania różnicy temperatur. 

Temperatura płynu może być wykorzystywana do monitorowania reakcji (niektóre mają, w różnym 

stopniu, charakter egzotermiczny, inny endotermiczny) zachodzących w złożu odpadów ponad rusztem. 

Reakcje te mogą następnie być kontrolowane dzięki zmianie ilości dostarczanego poprzez tę sekcję rusztu 

powietrza do odpadów znajdujących się powyżej. Wyodrębnienie funkcji chłodzącej powietrza może 

sprzyjać zwiększeniu kontroli nad procesem. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Zarówno ruszty chłodzone powietrzem, jak i te chłodzone wodą mogą zapewnić efektywne wypalanie 

odpadów. 
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W przypadku odpadów o wyższym LCV zastosowanie rusztów chłodzonych płynem pozwala na niewielkie 

zwiększenie kontroli nad procesem spalania, ponieważ dodatkowe chłodzenie wymagane przy takich 

odpadach może zostać uzyskane dzięki zastosowaniu płynów chłodzących zamiast dostarczania większej 

ilości powietrza, a zatem możliwe jest zmniejszenie ilości powietrza pierwotnego a tym samym całkowitej 

ilości spalin. 

 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Niezidentyfikowano znaczących negatywnych efektów. 

Dane eksploatacyjne 

Ruszty chłodzone powietrzem są bardzo rozpowszechnione i wypróbowane dla odpadów komunalnych, a 

także dla szeregu innych, zwykle stałych odpadów. Odnotowano, że są wysoce niezawodne i pozwalają 

osiągnąć wysoką wydajność i długą żywotność. Złożoność systemów chłodzonych powietrzem jest nieco 

niższa niż w przypadku systemów chłodzonych płynami, co może przynosić korzyści operacyjne. 

Zastosowanie takich rusztów w Europie jest bardzo częste, około 90% spalanych MSW poddawanych jest 

obróbce w zakładach stosujących ruszty chłodzone powietrzem. 

 

Systemy rusztowe chłodzone płynem zwiększają efektywność chłodzenia, ponieważ płyn przepływa 

bezpośrednio przez ruszt. Straty cieplne mogą być redukowane i nawet w przypadku odpadów o wysokiej 

wartości energetycznej możliwe jest osiągnięcie żywotności powyżej czterech lat. Skuteczne chłodzenie 

płynem prętów rusztu jest niezbędne, by zapobiegać problemom z pękaniem i przeciekaniem płynu, a także 

kolejnych skutków dla wydajności instalacji. W celu zwiększenia kontroli nad temperaturą rusztu, 

niezbędne jest zastosowanie skomplikowanego obiegu płynu, w przypadku, gdy wszystkie pręty mają być 

osobno zasilane płynem. Alternatywą jest kontrola nad strefami całego rusztu. 

 

Przy wyższej temperaturze, która może pojawiać się podczas spalania odpadów o wysokiej wartości 

energetycznej, ruszty chłodzone płynem mogą mieć dłuższą żywotność ze względu na zmniejszoną 

korozję, ale jednocześnie może wystąpić wyższe, niż w przypadku chłodzenia powietrzem, ryzyko 

uszkodzenia rusztu w związku z przeciekaniem płynu chłodzącego. 

 

Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że w przypadku rusztów chłodzonych wodą, praktycznie 

wszystkie wycieki mają miejsce na łączeniu pomiędzy płytkami lub pomiędzy płytkami a układem 

chłodzenia. Zatem ryzyko awarii obiegu chłodzącego może zostać zminimalizowane dzięki redukcji liczby 

tych połączeń. Preferowane są projekty rusztów chłodzonych płynem z niewielką liczbą takich połączeń. 

Żywotność płytek rusztów chłodzonych wodą mieści się w przedziale 35000 – 40000 godzin pracy. 

 

Zastosowanie 

Specyficzną cechą rusztów jest to, że są one bardzo proste i mogą być stosowane niemal do wszystkich 

typów odpadów stałych, w tym także do odpadów bardzo zróżnicowanych. Zarówno ruszty chłodzone 

płynem, jak i te chłodzone powietrzem stosowane są do odpadów komunalnych, przy czy około 90% 

MSWI stosuje ruszty chłodzone powietrzem. 

 

Zasadniczo ruszty chłodzone płynem stosowane są, gdy zachodzi szczególna potrzeba dodatkowego 

chłodzenia rusztu, np. gdy LCV odpadów jest wyższy (np. powyżej ~10 – 13 MJ/kg, w zależności od 

rodzaju rusztu). Systemy chłodzone powietrzem mogą być także wykorzystywane w takich warunkach, 

niekiedy wraz z innymi cechami chłodzenia, np. ścianami wodnymi w piecach. 

 

Ekonomia 
Ruszty chłodzone powietrzem są bardziej ekonomiczne w zakupie, niż ruszty chłodzone płynem. 

Ryzyko uszkodzenia rusztu, a tym samym wyższe koszty napraw i przestojów, mogą być wyższe w 

systemach nie korzystających z powietrza ze względu na możliwość spowodowania uszkodzeń podczas 

wycieków (por. także dane operacyjne powyżej).   

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Wybór systemu chłodzenia rusztu dokonywany jest zasadniczo w oparciu o bilans zalet i wad 

operacyjnych, w zależności od wartości cieplnej i składu odpadów, które będą poddawane obróbce. W 

zależności od konkretnych okoliczności (tzn. zwłaszcza rusztu i typu odpadów), może okazać się możliwe 
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poddawanie obróbce odpadów o wyższej wartości energetycznej na rusztach chłodzonych wodą, niż na 

rusztach chłodzonych powietrzem. 

 

Przykładowe zakłady 
Chłodzenie rusztów jest technika szeroko rozpowszechnioną w Europie i na świecie. Systemy wodne są 

rzadziej stosowane, ale odnotowano, że są one stosowane przynajmniej na terenie Danii i Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 

[19, Babcock, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.2.15 Chłodzenie wodą pieców obrotowych 

Opis 

[20, EKOKEM, 2002] 

Technika ta jest stosowana zwykle wraz wyższymi temperaturami w piecu (por. sekcja 4.2.16). Systemy 

chłodzące w piecach obrotowych składają się z dwóch układów chłodzenia. Pierwotny układ z wodą 

chłodzącą dostarcza podstawową wodę chłodzącą na górę pieca obrotowego i równomiernie rozprowadza 

ją, aby zagwarantować równomierność efektu chłodzenia na całym płaszczu pieca. Woda jest następnie 

zbierana w czterech basenach umieszczonych poniżej pieca i płynie swobodnie dalej do zbiornika na wodę. 

Woda jest ponownie wprowadzana przez filtr i wymienniki ciepła przy pomocy pompy cyrkulacyjnej. 

Odparowanie jest kompensowane dzięki dodatkowi wody uzupełniającej, która automatycznie jest 

buforowana z NaOH w celu zapobiegania korozji. 

 

Wtórny układ usuwa ciepło z obiegu pierwotnego poprzez wymienniki ciepła oraz przekazuje je do użycia. 

Jeśli nie zachodzi potrzeba odzyskiwania energii, do usuwania ciepła z systemu wykorzystany może zostać 

wielo-sekcyjny system chłodzenia. aby uniknąć zamrożenia, poprzez płynno-powietrzne wymienniki ciepła 

przeprowadzana jest mieszanka wody z glikolem. 

 

System dostarcza wodę chłodzącą poprzez setki dysz rozpryskowych rozmieszczonych w całym płaszczu 

pieca utrzymując temperaturę płaszcza na poziomie 80 - 100ºC, podczas gdy w przypadku chłodzeni 

powietrzem temperatura stalowego płaszcza jest zwykle o kilkaset stopni wyższa. Chłodzenie pieców 

obrotowych zwiększa transfer ciepła przez materiał ognioodporny w stopniu wystarczającym do obniżenia 

tempa erozji chemicznej do minimum. W piecu zastosowane mogą zostać wyższe temperatury. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Do głównych zalet wodnego chłodzenia pieców obrotowych należy możliwość zastosowania w razie 

potrzeby wyższych temperatur spalania (por. korzyści w sekcji 4.2.16). 

 

Tempo transferu ciepła poprzez piec do pierwotnego płynu chłodzącego zostaje zwiększone. Zgodnie z 

teoretycznymi wyliczeniami oraz praktycznymi pomiarami w przykładowych instalacjach, transfer ciepła 

przez piec do płynu chłodzącego waha się od 0,5 MW do 3,0 MW, w zależności od rozmiaru pieca 

obrotowego oraz grubości materiałów ognioodpornych. Grubość tych materiałów obejmuje pozostałe 

pokrycie z cegieł oraz zestalonej warstwy popiołów paleniskowych. Na przykład, w 1995 roku 

Kommunikemi (DK) odnotowało, odzysk ciepła na średnim poziomie 2,2 MW. 

  

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak zidentyfikowanych negatywnych skutków. 

 

Dane eksploatacyjne 
Do korzyści eksploatacyjnych należą: 

 wydłużona żywotność materiałów ognioodpornych podczas pracy w wyższych temperaturach – niższe 

wymogi konserwacyjne; 

 możliwość zwiększenia wydajności – zwłaszcza dla odpadów o wyższej wartości energetycznej; 

 lepsze środowisko pracy – niższe temperatury poza piecem.  

 

Zastosowanie 
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Technika ta może być stosowana do spalarni z piecami obrotowymi o  wyższej zawartości LHV. Zwykle 

stosowana jest przy spalaniu odpadów niebezpiecznych, ale ma także szerokie zastosowanie do innych 

odpadów spalanych w piecach obrotowych. Technika nadaje się zwłaszcza do zakładów, które wymagają 

wyższej temperatury dla zniszczenia konkretnych typów odpadów. 

 

Odnotowano, że piece chłodzone wodą umożliwiają wydłużenie żywotności materiałów ognioodpornych 

dla odpadów zawierających mało topliwe materiały mineralne. 

 

Gdy system jest skorelowany z wyższą temperatura pieca, przepływ wody musi być duży, w celu 

osiągnięcia odpowiedniego tempa usuwania ciepła. Skutkuje to większą ilością ciepłej wody, ale nie jej 

niższą jakością. Technika ta ma zatem zastosowanie szczególnie do procesów, które wykazują 

zapotrzebowanie/zużywają wytworzoną ciepłą wodę.  

Ekonomia 
Zarówno Ekokem w Finlandii, jak i Kommunekemi w Danii odnotowały przepustowość ponad 100000 ton 

spalanych odpadów (nie uwzględniono ścieków) w wysokich temperaturach z zastosowaniem wyłącznie 

pokrycia z cegieł. Daje to całkowitą żywotność dwóch – trzech lat. Oba zakłady zwykle wygaszają 

spalarnie raz w roku na planowane dwutygodniowe przerwy konserwacyjne oraz zaledwie dwa razy do 

roku na krótsze inspekcje. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Niektórzy operatorzy zostali zmuszeni do eksploatacji wysokotemperaturowych pieców żużlujących i 

opracowali system chłodzenia wodnego umożliwiając tym samym ekonomiczną pracę w takich warunkach. 

Gdy istnieją nie nadające się do utylizacji (tzn. recyklingu w formie wymiany kruszywa) pozostałości dla 

na wpół zeszklonych popiołów paleniskowych, koszty utylizacji mogą zostać zmniejszone, a zarazem 

przychody zwiększone lub koszty amortyzacji sprzętu.  

 

Dostępność odbiorców dla ciepłej wody chłodzącej zwiększa przychody związane z tą techniką. 

 

Dostępność odpadów o wyższym LHC (np. rozpuszczalników i olejów) pozwala na pracę w wysokiej 

temperaturze, która wymaga dodatkowego wspomnianego tu chłodzenia. Gdy odpady takie są przesuwane 

do innych opcji obróbki, ich dostępność może okazać się ograniczona, a tym samym praca w wysokiej 

temperaturze możliwa jedynie dzięki dodatkowym paliwom/kosztom. 

 

Przykładowe zakłady 
Ekokem, Finlandia; Kommunikemi, Dania; 

 

Literatura źródłowa 

[20, EKOKEM, 2002], [40, EURITS, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.16 Spalanie w wyższej temperaturze (żużlowanie) 

 

Opis 

Technika ta jest szczególnie często stosowana w Europie przy piecach rotacyjnych przeznaczonych do 

obróbki odpadów niebezpiecznych. Jednakże zasada działania w podwyższonej temperaturze może, do 

pewnego stopnia, być stosowana także w innych typach pieców. Na przykład, wyższe temperatury są 

niekiedy stosowane na wyjściu ze złoża fluidalnego otrzymującego nie-niebezpieczne odpady (por. sekcja 

4.2.26 oraz 4.2.27). 

 

Odpady niebezpieczne, zarówno stałe, jak i płynne, są wprowadzane do procesu przez przednią ścianę 

pieca obrotowego. Jedynie powietrze wtórne oraz ścieki są wtryskiwane do wtórnej komory dopalania. 

 

Temperatury spalania wzrastają do 1100 - 1400ºC w przeciągu kilku sekund, gdy przez frontową ścianę 

wprowadzane pieca obrotowego są odpady o wysokiej wartości energetycznej. Oznacza to, że temperatura 

spalin pozostaje na poziomie powyżej 1050ºC aż przejdą one przez wyjście komory dopalania. Następnie 

dostają się do kotła odzysknicowego i ostatecznie przechodzą przez system oczyszczania spalin. 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 259 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zaobserwowano, że spalanie w wysokiej temperaturze, 1100 – 1400ºC, przynosi następujące korzyści w 

porównaniu ze spalaniem w niższych temperaturach (850 – 900ºC): 

 

 wszystkie materiały organiczne zostają całkowicie spalone. Zawartość substancji organicznych w 

popiele po spalaniu wynosi zwykle mniej niż 1%; 

 niższa zawartość węglowodorów oraz CO w spalinach; 

 wyższy współczynnik zniszczenia cząsteczek PCB; 

 w piecu obrotowym powstaje stopione popioły paleniskowe. 

 

Żużel podczas dogaszania wodą przechodzi do zeszklonej postaci drobnego granulatu i posiada niskie 

właściwości wypłukiwania. Może być odzyskiwany lub transportowany na składowiska. 

 

Przy zastosowaniu wysokiej temperatury spalania, żelazo, szkło, aluminium oraz inne nieorganiczne stałe 

materiały tworzą mieszankę stopionych popiołów paleniskowych w piecu obrotowym. Taki płynny popiół 

przepływa powoli w stronę wyjścia z pieca, gdzie opada na dno basenu hartującego popiół, umieszczonego 

pod komorą dopalania. Tu popioły paleniskowe zostają szybko scalone w wodzie i staje się granulatem 

oraz podlega zeszkleniu. Ze względu na granulację, całkowita objętość wytworzonego popiołu 

paleniskowego jest mniejsza niż w konwencjonalnych spalarniach.  

 

W zależności od testów wymywania lub zastosowania innych lokalnych standardów, wytworzone w 

wyższej temperaturze popioły paleniskowe mogą być klasyfikowane jako materiał nie-niebezpieczny. To 

zaś może obniżyć koszty jego utylizacji, ponieważ popioły paleniskowe mogą być transportowane na 

zwykle składowiska (pod pewnymi warunkami), a nawet sprzedawany w celu zutylizowania go podczas 

budowy dróg. W przypadku zastosowań budowlanych, zawartość metali ciężkich musi być niska, a 

oddziaływanie może zostać ocenione dzięki porównaniu z oddziaływaniem innych materiałów 

wykorzystywanych zwykle do tego celu. [74, Uwagi TWG, 2004]  

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wyższa temperatura może powodować dodatkowe formowanie się NOx oraz konieczność zastosowania 

dodatkowych środków kontroli. 

 

Jeśli LHV odpadów jest niewystarczające, konieczne może okazać się zastosowanie paliw dodatkowych. 

 

Dostosowanie systemu oczyszczania gazu może być niezbędne, by poradzić sobie z wyższymi poziomami 

odparowanych metali ciężkich. 

[40, EURITS, 2003] 

 

Dane eksploatacyjne 

Wyższe temperatury zmuszają do zastosowania powłok ognioodpornych o wyższej jakości. Ponadto, 

utrzymywana powinna być przez cały czas pracy szczelna warstwa żużlu. 

 

Ponadto: 

 

 powietrze spalające może wymagać podgrzania; 

 ilość powietrza spalającego może wymagać zmniejszenia; 

 membranowe ściany kotła wymagają usunięcia lub ochrony materiałami ognioodpornymi; 

 korozja w wysokiej temperaturze może stanowić problem; 

 stopiony żużel może powodować problemy eksploatacyjne w piecu oraz w strefach wymienników 

ciepła. 

 

Niski poziom węglowodorów oraz CO zależy od kombinacji mieszania spalin (turbulencji), czasu 

przebywania oraz temperatury. Zaobserwowano, że temperatury 900 – 1000ºC pozwalają osiągnąć bardzo 

wysoki poziom zniszczenia, zbliżony do osiąganych przy wyższych rozważnych tu temperaturach. 
Dostarczanie odpadów homogenicznych stanowi także istotny czynnik. Zatem, same bardzo wysokie 

temperatury nie gwarantują jeszcze wysokiego poziomu wypalenia gazu (tzn. niskiego CO oraz VOC). 
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Także przy wyższych temperaturach większa jest prędkość gazu a czas przebywania krótszy – tym samym 

ważna jest kompleksowa kombinacja wszystkich parametrów. 

 

Zastosowanie 
Przede wszystkim ma zastosowanie do pieców rotacyjnych spalających odpady niebezpieczne o wyższej 

wartości energetycznej, tzn. zawierające różnego rodzaju rozpuszczalniki i oleje odpadowe.  

 

Ekonomia 
Dodatkowe koszty powstają ze względu na: 

 

 potrzebę zastosować piece chłodzone wodą, aby uniknąć wysokich kosztów konserwacji; 

 konieczność zastosowania paliw dodatkowych w celu podtrzymania wysokiej temperatury; 

 potencjalną przebudowę pieca aby zatrzymać ciepło się; 

 dodatek materiałów nieorganicznych (szkło, piasek) wytwarzających więcej popiołów paleniskowych; 

 płuczki metali ciężkich, które odparowują w wyższych temperaturach. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W niektórych przypadkach wykorzystanie wyższych temperatur zostało zakazane ze względu na koszty 

związane z konserwacją materiałów ognioodpornych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika byłą wdrażana w przypadku, gdy: 

 

 niezbędne jest dodatkowe zapewnienie wysokiej skuteczności niszczenia; 

 wymagane jest zeszklenie pozostałości popiołów paleniskowych. 

 

Stosowana przede wszystkim w zakładach, w których odpady mają odpowiednio wysoką zawartość 

energetyczną (łącznie zwykle powyżej 15 MJ/kg), aby uniknąć konieczności stosowania paliw 

dodatkowych. 

 

Przykładowe zakłady 
Ekokem, Finlandia; Kommunikemi, Dania; 

 

Literatura źródłowa 

[20, EKOKEM, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.17 Zwiększenie mieszania i czasu przebywania odpadów w piecu 

 

Opis 
Odpady wprowadzane do pieca muszą być dobrze zmieszane i przebywać tam odpowiednią ilość czasu, by 

wejść w reakcje i zapewnić osiągnięcie efektywnego wypalenia, a zatem pozostawić pozostałości o niskiej 

zawartości węgla organicznego. Ponadto, dostarczanie odpowiedniego i dobrze rozprowadzonego 

powietrza pierwotnego, które nie prowadzi do nadmiernego schłodzenia, będzie miało działanie 

wspierające proces. 

 

Dłuższa ekspozycja odpadów na podwyższoną temperaturę w komorze spalania, wyższa temperatura złoża 

oraz fizyczne mieszanie odpadów łącznie zapewniają, że wytworzone popioły będą ubogie w substancje 

organiczne. 

 

Tempo wypalania może zatem zostać zwiększone dzięki: 

 

 piecom, które obracają się i jednocześnie skutecznie mieszają odpady; 

 zastosowaniu pieców obrotowych; 

 wstępnej obróbce odpadów i zastosowaniu złóż fluidalnych (gdy odpady nadają się do tej technologii); 
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 dłuższemu czasowi przebywania w strefie wypalania w piecu; 

 konstrukcji pieca odbijającej wypromieniowane ciepło i zwiększającej wypalanie; 

 optymalizacji dostaw i dystrybucji powietrza pierwotnego; 

 dodatkowi innych odpadów/paliw aby wspierać efektywne spalanie; 

 rozdrabnianiu większych fragmentów odpadów; 

 przesiewaniu (sitowaniu) zwrotów do ponownego spalania. 

 

Wykorzystanie tej techniki może skutkować osiągnięciem zawartości węgla organicznego w popiele na 

poziomie poniżej 1%. 

Poziom wypalenia osiągany dzięki zastosowaniu tej techniki zależy od właściwości spalanych odpadów. 

Fizyczne charakterystyki odpadów będą także miały krytyczny wpływ na aspekt praktyczny dostarczania 

danego typu odpadów do różnych pieców, np. mieszane odpady komunalne nie nadają się do obróbki na 

złożach fluidalnych bez wcześniejszej obróbki wstępnej. 

 

Zazwyczaj lepsze wypalenie jest osiągane gdy odpady są rozdrobnione i jednolite (np. dzięki mieszaniu). 

Obróbka wstępna wysoce heterogenicznych odpadów może usprawnić wypalanie. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Skuteczne wypalanie odpadów skutkuje: 

 skutecznym niszczeniem odpadów; 

 poprawą właściwości stałych pozostałości w celu ich ewentualnego użycia; 

 zwiększeniem pozyskiwania wartości energetycznej z odpadów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nadmierne fizyczne mieszania odpadów może skutkować zwiększeniem ilości materiałów niespalonych 

przenoszonych do komory dopalania. To zaś może skutkować zwiększeniem ilości pyłu i innych 

zanieczyszczeń w kolejnych procesach redukcyjnych. Ponadto, nadmierne pobudzanie może skutkować 

intensywniejszym przesiewaniem, czyli przesypywaniem się materiału przez ruszt. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
Należy zauważyć, że, mimo iż niektóre technologie mogą wiązać się z większym pobudzaniem i tym 

samym lepszym wypalaniem i mniejszą ilością niedopalonego materiału w wytwarzanych pozostałościach, 

to techniki te zwykle nie są stosowane z tego powodu, ale przede wszystkim ze względu na to, że w 

aspekcie mechanicznym pasują do fizycznych właściwości otrzymywanych odpadów, np. stopnia 

jednorodności odpadów, etc/ [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Odnotowane osiągalne poziomy w austriackich zakładach spalania dla stabilnych procesów to 1% OWO 

(sucha masa) i około 3% OWO (sucha masa) podczas rozruchu i wygaszania. 

 

Zastosowanie 

Charakter otrzymywanych odpadów może ograniczać rzeczywisty wybór technologii spalania (tzn. złoża 

fluidalnego lub rusztu, etc.), a tym samym zmniejszać zdolność operatora do dokonywania wyboru 

pomiędzy opcjami technologicznymi. Jednakże zasady zwiększania pobudzania oraz zatrzymywania 

odpadów w piecu przez odpowiednią ilość czasu i przy odpowiedniej temperaturze, mają zastosowanie we 

wszystkich przypadkach. Każda z wybranych i opisanych tu  technologii może zatem poprawiać wypalanie. 

 

Ekonomia 
Nowe projekty mogą uwzględniać potrzebę zapewnienia odpowiedniego stopnia wypalenia bez znaczącego 

zwiększania kosztów. 

 

Znaczna przebudowa komory spalania w istniejących zakładach jest kosztowna. Modernizacja może zatem 

być możliwa jedynie w przypadku planowania całkowitej modernizacji (o ile nie jest spełniony minimalny 

warunek 3% OWO, gdyż w takim przypadku przebudowa jest obligatoryjna). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Do głównych powodów należą: 
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 poprawa zniszczenia odpadów; 

 zwiększenie możliwości wykorzystania pozostałości; 

 odzyskanie pełnej wartości energetycznej odpadów. 

 

Artykuł 6 Dyrektywy 2000/76/WE wprowadza wymóg, by żużel i popióły paleniskowe wykazywały 

zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) na poziomie poniżej 3% lub, by podczas zapłonu strata 

wynosiła poniżej 5% suchej masy materiału. 

 

Przykładowe zakłady 
Na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 

[4, IAWG, 1997] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.18 Regulacja przepustowości w celu utrzymania odpowiednich warunków wypalania i spalania 

 

Opis 
Poziom wypalania osiągany dla pozostałości popiołów paleniskowych stanowi czynnik, który powinno 

brać się pod uwagę podczas wyznaczania ograniczeń przepustowości procesu dla konkretnych typów 

odpadów. 

 

Poziom OWO powyżej 3% (5% LOI) są zakazane w europejskich przepisach prawnych. Poziomy poniżej 

1% mogą być osiągane pod pewnymi warunkami (por. sekcja 4.2.17, powyżej). 

 

Dla określonego zakresu właściwości odpadów, czynnikiem ograniczającym jest raczej termiczna 

wydajność pieca, a nie całkowita przepustowość. Przekraczanie wydajności instalacji prowadzi do 

pogorszenia wydajności spalania i jakości wytwarzanych pozostałości. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Utrzymywanie procesu w zakresie jego termicznej przepustowości zapewnia, że odpadu są niszczone we 

właściwy sposób, a wytwarzane pozostałości maja wyższą jakość, i tym samym większe są możliwości ich 

zastosowania.  

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zastosowanie tej techniki pozwala na uniknięcie skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska. 

 

Dane eksploatacyjne 
Poziomy wypalenia mogą zostać obniżone dzięki zwiększaniu czasu przebywania odpadów w piecu. To 

zaś skutkuje obniżeniem mocy przerobowych instalacji. 

 

Zastosowanie 

Do wszystkich typów spalarni odpadów. 

 

Ekonomia 
Ograniczanie przepustowości może skutkować obniżeniem przychodów z utylizacji odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

 

 gwarancja całkowitego zniszczenia odpadów; 

 poprawa jakości popiołu. 

 

Przykładowe zakłady 
Typowa praktyka, szeroko rozpowszechniona w tym przemyśle. 
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Literatura źródłowa 
Dyskusje podczas wizyt w zakładach. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

 

 

 

4.2.19 Optymalizacja czasu, temperatury, turbulencji gazów w strefie spalania oraz stężenia tlenu 

 

Opis 

Aby osiągnąć skuteczne spalanie gazów wytwarzanych podczas procesu spalania, gaz musi zostać dobrze 

zmieszany z odpowiednią ilością tlenu, w odpowiednio wysokiej temperaturze i przez odpowiedni długi 

czas. W oparciu o te zasady i doświadczenie eksploatacyjne płynące z zakładów działających na skalę 

przemysłową, w różnych przepisach europejskich i krajowych ustalono szereg kryteriów minimalnych. 

Celem takich kryteriów jest zapewnienie, że procesy są projektowane i działają w sposób gwarantujący 

utlenianie wytwarzanych gazów i zniszczenie organicznych zanieczyszczeń, tak by ograniczona została 

emisja tych substancji. 

  

Poniżej w tabeli 4.12 przedstawiono krótkie podsumowanie niektórych specyfikacji, które są stosowane do 

spalania gazów wytwarzanych podczas procesu spalania: 

 
Czynnik Specyfikacja Cel 

Minimalna temperatura 

spalania w czasie 

przebywania gazu [w 

piecu] 

 przynajmniej 850ºC, lub 

 przynajmniej 1100ºC w przypadku 

odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych ponad 

1% chlorowanych substancji organicznych 

(jako Cl); 

 odpowiednia temperatura dla 

zapewnienia utleniania; 

Minimalny czas 

przebywania gazu 
 2 sekundy po ostatnim wstrzyknięciu 

powietrza spalającego; 

 odpowiedni czas przebywania w 

odpowiednio wysokiej temperaturze 

w obecności odpowiedniej ilości 

tlenu dla zagwarantowania reakcji i 

utleniania;  

Turbulencje  wystarczające do zapewnienia efektywnego 

mieszania gazu i reakcji spalania; 

 mieszanie gazu umożliwiające 

zachodzenie reakcji w całym 

strumieniu odpadów; 

Stężenie tlenu (dodatek)  wyższe niż 6% (uwaga: precyzyjne 

wymagania dotyczące tlenu zostały ostatnio 

usunięte w przepisów UE); 

 zapewniona musi zostać 

odpowiednia ilość tlenu 

umożliwiająca utlenianie; 

Tabela 4.12: Wybrane stosowane specyfikacje spalania 

 

Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, że kryteria te są zasadniczo odpowiednie i pozwalają osiągnąć 

dobre poziomy zniszczenia. Jednak wiele istniejących zakładów działa przy obniżonej temperaturze, 

niższym czasie przebywania i stężeniu tlenu, a mimo to nadal osiągają skuteczne spalanie i niskie poziomy 

emisji do wszystkich ośrodków. W rzeczywistości, w niektórych zakładach redukcja emisji NOx (w 

szczególności) została osiągnięta bez znaczącego pogorszenia innych parametrów wydajności i bez 

wystąpienia problemów korozyjnych. 

 

Jest zatem możliwe, w niektórych okolicznościach oraz dla określonych typów odpadów odejście od tych 

podstawowych kryteriów określających optymalne wyniki w zakresie ochrony środowiska. W przypadku 

pozwolenia na takie odstępstwa, następujące aspekty muszą zostać przeanalizowane w celu zapewnienia 

efektywnej pracy: 

 

 niskie i stabilne stężenie CO w emisji do powietrza (<50 mg/m
3
 – średnia dzienna); 

 dobra jakość wypalania popiołów paleniskowych (OWO <3%); 

 korzyści przeważają zagrożenia (np. znacząca redukcja NOx); 

 czy odpady (dostarczane) są odpowiednio jednorodne, spójne i mają gwarantowaną jakość, aby 

zapewnić, że zniszczenie zanieczyszczeń będzie właściwe w całym spektrum pracy? 
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Czas przebywania zależy w znacznym stopniu od rozmiaru pieca, a zatem istnieje niewiele możliwości 

zwiększania tego czasu po zbudowaniu zakładu, o ile nie przeprowadzana jest znacząca przebudowa, która 

wiązać się ze znaczącymi wydatkami. Zasadniczo, nowe zakłady są projektowane tak, by zapewnić czas 

przebywania trwający dwie sekundy lub dłuższy, za wyjątkiem spalania strumieni specyficznych odpadów 

specjalistycznych, poddających się kontroli i jednorodnych, a tym samym dających pewność 

dotrzymywania poziomów emisji. [64, Uwagi TWG, 2003] 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Potencjalne korzyści zmniejszenia minimalnego stężenia tlenu oraz minimalnych temperatur to: 

 

 redukcja wytwarzania się NOx a zarazem wymogów jego oczyszczania i/lub emisji; 

 zmniejszenie objętości spalin, co może prowadzić do zmniejszenia wymogów FGT; 

 poprawa wydajności energetycznej; 

 

Zasadniczo, samo obniżanie czasu przebywania nie daje żadnych specyficznych korzyści środowiskowych, 

ale jest efektem zastosowania mniejszej komory spalania. 

 

Zwiększanie turbulencji gazu poprawia mieszanie, a tym samym tempo reakcji utleniania, co prowadzi do 

efektywności spalania. Jednakże, jeśli turbulencje są osiągane przede wszystkim dzięki iniekcjom wtórnego 

powietrza, konieczne jest zachowanie równowagi, ponieważ niezbędne jest także unikanie nadmiernego 

wprowadzania powietrza, które mogłoby prowadzić do: nadmiernego chłodzenia lub wprowadzenia wraz z 

powietrzem nadmiaru azotu, który mógłby zwiększać produkcję NOx. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Redukcja czasu, temperatury, tlenu i turbulencji może skutkować zwiększeniem emisji PIC, jeśli warunki 

te zostaną zredukowane tak bardzo, że proces spalania nie będzie kompletny. Ryzyko to jest większe w 

przypadku dostarczani bardzo niejednorodnych odpadów, o zróżnicowanym składzie lub gdy trudno 

zagwarantować jakość odpadów. 

 

Przy niższych temperaturach spalania zwiększa się stężenie emisji N2O (podtlenku azotu),. a tym samym 

oddziaływanie na efekt globalnego ocieplenia. Poziom CO także może wzrosnąć w niższych 

temperaturach. 

 

Zastosowanie wyższych temperatur jest zatem niezbędne dla zniszczenia spalanych typów odpadów, 

zasadniczo skutkuje jedynie niewielką redukcją ilości PIC w niepoddanych obróbce surowych spalinach – 

po oczyszczeniu ich osiągane korzyści są jeszcze mniejsze. Z drugiej strony, wyższe temperatury mogą 

prowadzić do znacznego zwiększenia wytwarzania się NOx. Zatem, o ile celem nie są specyficzne korzyści 

środowiskowe (np. poprawa jakości pozostałości dzięki zastosowaniu żużlowania lub zagwarantowanie 

wysokiej wydajności niszczenia PCB), osiągana redukcja niektórych emisji do powietrza może być 

zniweczona przez skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

wykorzystaniem dodatkowych paliw, wytwarzaniem się NOx, etc. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

PRZYKŁAD: Bąbelkowe złoże fluidalne spalające osady ściekowe: 

 

Tabela 4.13 pokazuje związek pomiędzy emisjami tlenków azotu a temperaturą procesu w zakładach 

spalających osady ściekowe na bąbelkowych złożach fluidalnych. Należy zauważyć, że spalanie na złożach 

fluidalnych znacznie różni się od spalania rusztowego, a także, że emisja tlenków azotu z rusztowych 

MSWI z temperaturą w komorze dopalania przekraczającą 900ºC są zasadniczo nieistotne. [64, Uwagi 

TWG, 2003]: 

 

 

Przedział temperatury złoża (ºC) 

Temperatura (freeboard temperature) 

930ºC 910ºC 890ºC 

Emisja tlenków azotu 

820 – 845 70 120 200 

795 – 820 100 170 270 

730 – 795 180 250 350 
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Przedstawione dane dotyczą stężeń tlenków azotu wyrażonych w mg/m
3 

Tabela 4.13: Związek pomiędzy emisjami tlenków azotu a temperaturami procesu na bąbelkowych 

złożach fluidalnych w zakładzie spalającym osady ściekowe 

 [22, Mineur, 2002] 
 

 

Dane eksploatacyjne 

Istnieje kilka różnych metod określania czasu i temperatury dla danego zakładu, które opierają się na 

wykorzystaniu różnych urządzeń pomiarowych rozmieszczonych w różnych punktach w kotłach o 

zróżnicowanych właściwościach przekazywania ciepła: pomiary są przeprowadzane przez zakład dla 

różnego odsetka wsadów, w różnym czasie w związku z oczyszczaniem zakładu. Metody te mają 

przypisane poziomy dopasowania. Niezależnie od tych niepewności, nowoczesne zakłady zwykle 

wykazują zgodność z Dyrektywą UE 2000/76. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Przykład:   VERA, spalarnia osadów ściekowych, Hamburg, Niemcy; 

 

Przeprowadzono badania w tego typu zakładach spalania, aby wykazać oddziaływanie na emisje 

zastosowania obniżonych temperatur oraz tlenu w fazie spalania. Dla złóż fluidalnych zarówno temperatura 

w złożu, jak i w wolnej przestrzeni są istotne z punktu widzenia efektywności spalania. 

 

Typ odpadów:      osady ściekowe i odsiewy 

Rozmiar zakładu:     79000 t/rok 

Typ pieca:       bąbelkowe złoże fluidalne 

Temperatura spalania (T min.): 810ºC (w wolej przestrzeni pieca) 

Stężenie tlenu:      min. 4% 

Systemy redukcji:     ESP/płuczki HCl oraz SO2/filtry tkaninowe.   

 

Poniższe dane/wnioski zostały odnotowane na podstawie wyników z tych instalacji: 

 

 obniżenie temperatury FB z 924 do 810şC nie zmieniło zasadniczo emisji PCDD/F (odnotowano 

zmianę 0,0005 ng/m
3
 do 0,0008 ng/m

3
); 

 zmniejszenie stężenia tlenu z 6,8% do 4% dało obniżenie PCDD/F (0,0015 ng/m
3
 do 0,0005 ng/m

3
); 

 w temperaturach FB poniżej 890ºC emisje NOx mieściły się w przedziale między 30 a 40 mg/Nm
3
 a 

niezależne zmiany temperatury złoża między 730ºC a 845ºC; 

 zwiększenie temperatury w wolnej przestrzeni powyżej 890ºC zwiększa emisje NOx – fakt ten został 

odnotowany zwłaszcza przy wyższych temperaturach złoża; 

 przy temperaturze FB poniżej 900ºC, SNCR ma niewielki wpływ na emisje NOx; 

 emisje N2O są wyższe przy niższych temperaturach złoża i wolnych przestrzeni (por. dane w sekcji 

skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, powyżej); 

 SNCR niemal nie ma wpływu na emisje N2O. 

 

Odnotowano, że obniżanie poziomu tlenu może skutkować zwiększeniem tempa korozji, co zmusza do 

zastosowania specjalnych środków zaradczych. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Przede wszystkim do nowych zakładów na etapie projektu oraz do istniejących zakładów przechodzących 

lub planujących znaczną modernizację komory spalania. 

 

Ma zastosowanie w przypadku, gdy rozmiar komory spalania jest ograniczony dostępnością przestrzeni. 

Ma mniejsze zastosowanie w przypadku odpadów wysoce niejednorodnych, o zróżnicowanym składzie lub 

gdy trudno zagwarantować jakość dostarczanych odpadów. 

 

Istniejące zakłady mogą już stosować czas przebywania poniżej dwóch sekund. Co może stanowić 

uzasadnienie dla nieprzeprowadzania rozległych (i kosztownych) modernizacji dzięki zebraniu o 

porównaniu rzeczywistych danych dotyczących poziomów PIC w surowych gazach. 

 

Ekonomia 
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Szacunkowe, istotne koszty będące konsekwencją zmiany tych parametrów spalania, w porównaniu z 

wartościami dla normalnych projektów zostało zaprezentowane w tabeli poniżej: 

 

 

 

 
 

Parametr 
Zwiększenie/zmniejszenie 

parametru 

 

Szacunkowy wpływ na koszty 

 

 

 

Temperatura spalania 

 
 

Zwiększenie 

Dodatkowe koszty paliw wspomagających, wyższe  

koszty konserwacji pieca mogą obniżać koszty 

utylizacji popiołu zużlowanego, o ile produkt może 

być szczelnie zamknięty; 

 

Zmniejszenie 

Zmniejszone zapotrzebowanie na dodatkowe paliwa 

może ograniczać liczbę typów odpadów nadających 

się do spalania; 

 

 

Czas przebywania gazu 

 

Zwiększenie 

Większy piec = wyższe koszty mogą zwiększyć ilość 

typów odpadów akceptowanych, kosztowne zmiany 

konstrukcji pieca; 

 

Zmniejszenie 

Mniejszy proces oznacza niższe koszty, może 

prowadzić do ograniczenia odpadów, które mogą 

podlegać spalaniu  

 

 

Turbulencje 

 

Zwiększenie 

Zmiana konstrukcji pieca jest kosztowna, zwiększenie 

iniekcji powietrza zwiększa objętość spalin oraz 

koszty FGT; 
 

Zmniejszenie 
Nie jest pożądane/doradzane z technicznego punktu 

widzenia; 

 

Stężenie tlenu  

(nadmiar) 

 

Zwiększenie 
Nadmiar tlenu może pozwalać na spalanie większej 

liczby typów odpadów bez problemów emisyjnych; 
 

Zmniejszenie 
Zmniejszenie objętości spalin oznacza niższe koszty 

FGT, może ograniczać odpady nadające się spalania; 

Tabela 4.14: Szacunkowy wpływ na koszty niektórych zmian parametrów spalania 

 

Zasadniczo najbardziej kosztowna dla istniejących zakładów jest przebudowa/modernizacja istniejącego 

zakładu (która już osiąga skuteczne poziomy emisji) w celu spełnienia tradycyjnych wymagań dotyczących 

temperatur i czasu przebywania. Koszty te będą bardzo wysokie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Redukcja wytwarzania się NOx, a zatem możliwa jest także redukcja środków niezbędnych do 

oczyszczania spalin. W przypadku bardzo spójnych odpadów może okazać się możliwe osiągnięcie 

poziomów NOx zgodnych z wymaganiami Dyrektywy WE bez, lub przy minimalnej specyficznej kontroli 

NOx (np. SNCR lub SCR). 

 

Krótszy czas przebywania gazu oraz mniejsza objętość spalin (uzyskane dzięki zmniejszeniu dostaw 

powietrza) oznaczają, stosowane mogą być mniejsze komory spalania i instalacje oczyszczania spalin, co 

pozwala ograniczyć koszty. 

 

Przykładowe zakłady 
VERA, spalarnia osadów ściekowych, Hamburg, Niemcy 

 

Literatura źródłowa 

[22, Mineur, 2002]. Informacje dostarczone przez UBA podczas wizyty w VERA. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.20 Zastosowanie automatycznych palników dodatkowych 

 

Opis 
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Podczas rozpalania dodatkowe palniki są wykorzystywane do wytworzenia strefy z temperaturą 

przekraczającą poziom temperatury minimalnej, poprzez którą dostarczane są spaliny ze strefy pieca do 

wtórnego spalania. Jest to głównym eksploatacyjnym warunkiem stawianym konstrukcji palnika. 

 

Aby zapewnić odpowiednią temperaturę w skrajnych warunkach, instalowane są palniki dodatkowe. Są one 

wykorzystywane, gdy temperatura spada poniżej poziomu wymaganej temperatury minimalnej. 

 

 

 

Podczas wygaszania instalacji, dodatkowe palniki są stosowane, gdy temperatura spada poniżej limitu 

konstrukcyjnego pieca a temperatura obniża się poniżej wymaganego minimum. Działają aż do momentu 

wyczerpania odpadów w komorze spalania. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Zapewnienie, by tempera spalania jest odpowiednia dzięki zastosowaniu automatycznych palników daje 

gwarancję, że wytworzone gazy zostają odpowiednio spalone, redukuje zawartość stężeń PIC surowych 

gazów na wyjściu z pieca, a tym samym zmniejsza emisje do wszystkich ośrodków.  

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie paliw (zwykle lekkich olejów lub gazu ziemnego) przez palniki. 

 

Palniki dodatkowe muszą być optymalizowane w celu osiągania niskiej emisji CO, gdyż inaczej mogłyby 

pojawić się duże emisje podczas rozruchu i wygaszania. 

 

Dane eksploatacyjne 
Rozruch bez palników pomocniczych jest możliwy, ale łagodniejszy rozruch przy obniżonej zawartości 

sadzy oraz z lepszą kontrolą nad temperaturą jest osiągany dzięki zastosowaniu palników. Start bez nich w 

zwykłych zakładach MSWI może zwiększać ryzyko korozji ze względu na zawartość chloru w odpadach. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Do wszystkich spalarni odpadów, szczególnie otrzymujących odpady o niskim LHV i/lub zróżnicowanej 

jakości. 

 

Ekonomia 
Koszty modernizacji mogą być wysokie w związku z problemami z umiejscowieniem palników. 

 

Koszty wzrosną jeszcze bardziej w przypadku procesów, które działają w oparciu o partie, choć można je 

uznać za proporcjonalne do dodatkowych zagrożeń związanych z wyciekami, które towarzyszą takiemu 

trybowi pracy. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zapewnienie ograniczenia emisji do wszystkich ośrodków oraz kontroli nad rozruchem i wygaszaniem, a 

także uniemożliwienie powstawania nowych emisji zanieczyszczeń innych niż te powstające w związku ze 

spalaniem oleju napędowego i innych paliw. 

 

Wymagane na mocy Dyrektywy 2000/76/WE, choć w określonych warunkach ustawodawstwo pozwala na 

odstępstwa od stosowania palników zapłonowych (2000/76/WE, artykuł 6, paragraf 4). 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione w nowoczesnych zakładach na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.21 Redukcja przesiewania przez ruszty i/lub zwrot schłodzonych odsiewów do komory spalania 
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Opis 

W spalarniach rusztowych część odpadów może opadać przez i podlegać tylko częściowemu spaleniu. 

Odpady takie nazywa się odsiewami. Mogą one zostać zredukowane dzięki uważnemu projektowaniu, a 

szczególnie redukcji przestrzeni pomiędzy rusztami. Ilość i jakość odsiewów zależy od konstrukcji rusztu, 

połączeń między ruchomymi elementami oraz ścianami, a także mechanizmów scalających je. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

 

Aby ograniczyć przesypywanie się odsiewów przez ruszt, możliwe jest: 

 

 projektowanie i utrzymywanie rusztów w taki sposób, by przestrzenie między kratami oraz inne 

czynniki mogące sprzyjać przesypywaniu się były eliminowane; 

 w przypadku gdy tempo i jakość odsiewów stwarzają zagrożenie dla jakości popiołu – ponowne 

spalanie w komorze spalania. 

 

Systemy automatycznych przenośników są stosowane do zbierania odsiewów. Zebrany materiał jest zwykle 

zatrzymywany w celu schłodzenia przed ponownym wprowadzeniem do zasobnika (by wyeliminować 

zagrożenie pożarowe). Część ponownie wprowadzanych odsiewów opada przez ruszt zostaje zrzucona 

wraz z popiołem paleniskowym. Dzięki temu przechodzą one przez pełny cykl spalania, a tym samym są 

bardziej sterylne. 

 

Może to być szczególnie ważne podczas spalania wraz z innymi odpadami odpadów medycznych lub 

innych odpadów stwarzających ryzyko infekcji, zwłaszcza mocno rozdrobnionych, lub takich, które 

zawierają dyskretne elementy, które mogłyby spadać poprzez ruszt (np. igły iniekcyjne). 

 

W przypadku odsiewów, które powstają wcześniej, w przewodach prowadzących przez komorę spalania, 

ryzyko zachowania właściwości zakaźnych lub słabego ich wypalenia jest większe, a zatem powinny być 

poddawane kompleksowym badaniom. Odsiewy powstające na późniejszych etapach mogą podlegać 

skutecznej obróbce i jest mniej prawdopodobne, że będą wymagać ponownego spalania. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Do głównych korzyści zalicza się: 

 

 poprawę wypalania odpadów; 

 wyższą jakość popiołu. 

 

Przesypywanie się stopionych, płonących kropli niektórych powszechnych tworzyw sztucznych (obecnych 

w MSW), jak np. PE i PET może przyczyniać się zwiększenia całkowitej ilości węgla w popiele, 

zwiększenia poziomu ChZT (Chemical Oxygen Demand – chemiczne zapotrzebowanie na tlen) popiołów 

paleniskowych oraz znacznemu wymywaniu miedzi. Wszystkie te czynniki zostają poprawione dzięki 

zastosowaniu tej techniki. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Ryzyko pożaru podczas wchodzenia odsiewów w kontakt z odpadami. 

 

Dane eksploatacyjne 

Magazynowanie odsiewów przed ponownym ich wprowadzeniem wraz z odpadami jest bardzo istotnym 

czynnikiem i zapobiega pożarom. Aby zapewnić całkowite schłodzenie, możliwe jest dodawanie wody. 

 

Regularne obserwacje w celu zapobieżenia zatorom pod rusztem, w strefach, gdzie zbierają się odsiewy 

muszą być z konieczności powiązane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa operatorów i pracowników. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

We Francji, przepisy określają wymagania dla popiołów paleniskowych w MSWI, które zajmują się 

spalaniem odpadów medycznych na poziomie 3% LOI, który zwykle jest osiągany dzięki powtórnemu 

spalaniu odsiewów. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Zastosowanie 

Zasadniczo, do wszystkich typów spalarni rusztowych, ale w szczególności gdy: 

 

 istnieją konkretne zagrożenia lub przepisy zmuszają do poprawy wypalania; 

 odpady medyczne lub zakaźne są spalane wspólnie z innymi i mogą przedostawać się przez ruszt; 

 stosowane są ruszty o większych odstępach pomiędzy kratami, przy dużej ilości odsiewów, oraz w 

systemach, w których poziom odsiewów może być relatywnie wyższy. 

Ekonomia 
Poprawa jakości wypalania popiołu może obniżać koszty utylizacji, gdy aktualnie stosowane wypalanie nie 

pozwala na spełnienie wymagań ponownego użycia/utylizacji bez zastosowania tej techniki. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Mogą zaistnieć znaczące koszty inwestycyjne w przypadku modernizacji istniejących zakładów oraz 

dodatkowe koszty operacyjne (obsługi). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
 

 zwiększone i całkowite zniszczenie odpadów; 

 wyższa jakość popiołów paleniskowych. 

 

Technika ta jest stosowana w spalarniach rusztowych we Flandrii (Belgia) w celu zapewnienia wypału i 

zwiększenia jakości popiołu. 

 

Przykładowe zakłady 
Indaver GF, Beveren, Belgia. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.22 Ochrona membranowych ścian pieca i pierwszego pasażu kotła za pomocą materiałów 

ogniotrwałych lub innych 

 

Opis 

[2, infomil, 2002] Piec tworzą membranowe ściany (zwane także „wodnymi”), składające się z rzędów 

pionowych rurek połączonych taśmami, zespawanych tak by tworzyły zamknięte (membranowe) ściany, 

które stanowią część sekcji odparowania w kotle. W niższej sekcji zwłaszcza w piecu, ściany te muszą być 

chronione przed działaniem korozyjnym i ściernym spalin, które nie są jeszcze w pełni spalone na tym 

etapie. W tym celu, ściany pieca w niższej sekcji są pokrywane ognioodporną warstwą ceramiczną lub 

innymi materiałami ochronnymi. Dodatkową korzyścią takiej ochrony ścian w przypadku odpadów o 

niższej wartości energetycznej, jest obniżenie transferu ciepła do kotła, co sprzyja podtrzymaniu 

wymaganej temperatury.  

 

W najnowocześniejszych zakładach spalania, cały kocioł, z wyjątkiem ekonomizera, wykonany jest ze 

ścian z wodnych rurek. W kotłach parowych, rurki te stanowią część parownika. 

 

Jeśli takich ścian nie ma, chłodzenie jest czasem przeprowadzane przy pomocy powietrza krążącego za 

płytkami ognioodpornymi, często ogrzane powietrze jest następnie stosowane do podgrzania pierwotnego 

powietrza. 

 

Zadaniem materiałów ognioodpornych jest zmniejszenie transferu ciepła i ochrona rurek przed 

nadmiernym ciepłem i korozją. Są one instalowane wewnątrz pieca/kotła, zaś na zewnątrz znajduje się 

materiał stanowiący izolację termiczną. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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W przypadku odpadów o wysokim LCV, temperatura spalania zwykle jest osiągana bez trudu. Głównym 

celem ceramicznych osłon jest zatem ochrona ścian pieca przed korozją w wysokiej temperaturze oraz 

zapobieganie zbyt szybkiemu spadkowi temperatury. Przy wyższych właściwościach pary oraz wyższym 

LCV odpadów, większa część pieca będzie wymagała pokrycia materiałami ognioodpornymi. Alternatywą 

jest zastosowanie specjalnych anty-korozyjnych okładzin kompozytowych, np. niklowanych/ 

chromowanych na rurach kotła w celu zabezpieczenia ich przed korozją – mają one wyższy współczynnik 

wymiany ciepła (por. sekcja 4.3.8) niż alternatywne materiały ceramiczne. 

 

 

Techniki zostały opracowane w celu zapobiegania tworzeniu się osadów z popiołu wewnątrz pieca. 

Obejmują one: 

 

 chłodzenie ścian bocznych pieca – co obniża temperaturę popiołu i powoduje, że popiół osadza się 

przed dotarciem do ścian pieca; 

 projektowanie pieców o niższym obciążeniu specyficznym ciepłem (większe rozmiary przy tej samej 

wydajności cieplnej). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Wyższa wydajność zakładu to zarazem zmniejszenie ryzyka emisji związanych z rozruchem i 

wygaszaniem. 

 

Zatrzymywanie ciepła wytworzonego podczas spalania w piecu zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe 

paliwa w przypadku odpadów o niższym LCV. 

 

Wydajność cieplna pieców z powłoką ognioodporną pomaga zmniejszyć zmiany temperatury, które mogą 

mieć miejsce w przypadku odpadów o zróżnicowanym LCV, a tym samym sprzyja stabilnemu spalaniu i 

redukcji emisji na etapie spalania. 

 

Zastosowanie ścian chłodzonych wodą lub powietrzem umożliwia: 

 

 odzyskanie ciepła; 

 obniżenie temperatury gazu, co zmniejsza lepkość popiołów lotnych i zarazem zwiększa dostępność 

kotła i efektywność transferu ciepła; 

 redukcje w dodatku powietrza wtórnego (gdy ma ono na celu chłodzenie gazu) prowadzą do 

zmniejszenia objętości spalin, ograniczenia wymogów co do wydajności urządzeń oczyszczających 

spaliny, a także prawdopodobnie obniżenia zawartości NOx w surowych gazach. 

 

Zbliżone rezultaty można osiągnąć dzięki zastosowaniu materiałów ognioodpornych chłodzonych 

powietrzem. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Gdy LCV odpadów jest wystarczająco wysokie do podtrzymania temperatury spalania, stosowanie 

materiałów ognioodpornych na zbyt rozległym obszarze może zmniejszyć transfer ciepła do kotła, a tym 

samym obniżyć wydajność odzyskiwania energii. 

 

Jeśli niezbędne są paliwa dodatkowe, ponieważ ściany wodne odbierają zbyt dużo ciepła, co skutkuje 

spadkiem temperatury spalania poniżej poziomu niezbędnego dla skutecznego spalania, wówczas powinny 

zostać zastosowane materiały ognioodporne.  

 

Dane eksploatacyjne 

Zwiększona niezawodność zakładu dzięki ograniczeniu korozji i formowania się popiołów paleniskowych. 

 

W przypadku odpadów o niskim CV, zwiększanie pokrywy ognioodpornej wspomaga podtrzymanie 

temperatury spalania. 

 

Zastosowanie 
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Technika ta jest stosowana przede wszystkim do komunalnych spalarni rusztowych. [64, Uwagi TWG, 

2003] 

 

Zwiększona ochrona rur kotła dzięki zastosowaniu pokrywy ognioodpornej w pobliżu pierwotnej strefy 

spalania ma zastosowanie przede wszystkim gdy: 

 

 odpady o niskiej wartości kalorycznej wymagają zatrzymania ciepła w strefach spalania; 

 wsady o dużej zawartości chloru powodują dodatkowe zagrożenie korozją; 

 spalanie w wysokiej temperaturze stwarza zagrożenie dotyczące korozji. 

 

Ekonomia 
Zwiększona niezawodność zakładu skutkuje obniżeniem kosztów operacyjnych. 

 

Zmiany w konfiguracji pieca w istniejących zakładach mogą okazać się niepraktyczne ze względu na 

wysokie koszty. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Korzyści eksploatacyjne i środowiskowe. W szczególności, sprawniejszy proces spalania, mniejsza korozja 

pieca, mniej konserwacji, dłuższa żywotność kotła. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowana w zakładach MSWI w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 
[2, infomil, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003] [28, FEAD, 2002] 

4.2.23 Zastosowanie niskiej prędkości gazu w piecu oraz pustych pasaży przed sekcją konwekcyjną 

kotła 

 

Opis 

Piece w spalarniach odpadów zwykle są wystarczająco duże, by zapewnić niskie prędkości gazu oraz długi 

przebywania. Umożliwia to pełne spalanie gazów oraz zapobiega zanieczyszczeniu rur kotła dzięki: 

 

 zmniejszeniu zawartości popiołu lotnego w spalinach; 

 umożliwieniu obniżenia temperatury spalin przed ich wejściem w kontakt z wiązkami wymienników 

ciepła. 

 

Ryzyko zanieczyszczenia wymienników ciepła może zostać ograniczone także dzięki uwzględnieniu 

pustych pasaży (np. ścian wodnych bez przeszkód na drodze) pomiędzy głównym piecem a wiązkami 

wymienników ciepła, by umożliwić zmniejszenie temperatury gazu a tym samym lepkości popiołu lotnego. 

Temperatury poniżej 650ºC przed konwekcyjnym przegrzewaczem są stosowane dla zmniejszenia 

przyczepności popiołu do rur kotła, co z kolei zapobiega korozji. [2, infomil, 2002; 64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Obniżenie emisji substancji organicznych na etapie spalania. 

 

Usprawnienie wymiany ciepła w kotłach w związku ze zmniejszeniem ilości osadów w rurach kotła. Może 

to skutkować poprawą odzysku energii. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Niezidentyfikowano specyficznych efektów, ale należy zachować ostrożność, by zapewnić, że powietrze 

wtórne lub inne zastosowane do wspomagania mieszania gazów mechanizmy są odpowiednie dla 

większych pieców. 

 

Dane eksploatacyjne 
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Zmniejszenie ilości osadów w rurkach kotła skutkuje poprawą niezawodności procesu i lepszą wymianą 

ciepła. 

 

Zastosowanie 
Zasadniczo do projektów nowych zakładów oraz w przypadku przeprowadzania istotnych modernizacji 

istniejących pieców i kotłów. 

 

Do niemal wszystkich typów spalarni. 

 

Ekonomia 
Większe piece są droższe na etapie konstrukcyjnym. 

Siła sprawcza wdrożenia 
Korzyści eksploatacyjne płynące z usprawnienia procesu spalania, ograniczenie korozji, ilości popiołu 

lotnego i konserwacji oraz zwiększona żywotność kotła. 

 

Przykładowe zakłady 
Powszechnie stosowana w MSWI na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.24 Określanie wartości energetycznej odpadów i wykorzystanie jej jako parametru kontroli 

spalania 

 

Opis 

Zmiany właściwości odpadów są bardziej widoczne w przypadku niektórych typów odpadów (np. 

niepoddanych obróbce MSW, niektórych odpadów niebezpiecznych), co oznacza, że masa i objętość są 

mniej wiarygodnymi parametrami. Określenie NCV na linii (np. zgodnie z opisem w 3.5.2) może zatem 

zoptymalizować warunki procesu i usprawnić spalanie takich niejednorodnych wsadów. 

 

Techniki zostały opracowane w oparciu o: 

 retrospektywna analiza parametrów przeprowadzania procesu (metoda niepredykcyjna); 

 obliczenia bilansu masy w oparciu o stężenie CO2, O2 oraz H2O w spalinach (tzn. metoda 

niepredykcyjna, oparta na pomiarach na wyjściu) oraz wsad odpadów (średnie wartości przy zastosowaniu 

skali „żurawia”) lub mniejsze szacunkowe przepływy ciepła; 

 zastosowanie urządzeń mikrofalowych do oceny zawartości wilgoci w odpadach w zsypie; 

 kolor odpadów i rozmiary powiązane ze stosowanymi w zakładzie sygnałami wyjściowymi dzięki 

logice rozmytej. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Lepsza kontrola nad procesem spalania skutkuje zmniejszeniem emisji na etapie spalania. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Niezidentyfikowano. 

 

Dane eksploatacyjne 

Znajomość wartości energetycznej dostarczanych paliw przydaje się, ponieważ umożliwia optymalizację 

dostaw powietrza i innych krytycznych parametrów, które kontrolują efektywność spalania. W przypadku 

paliw niejednorodnych, wartość wejściowa masy i objętości paliw może być traktowana jako dodatkowy 

parametr kontrolny. 

 

Kontrola jakości odpadów może stanowić element umów na dostawy.  

 

Zastosowanie 
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Technika może być stosowana jako narzędzie diagnostyczne lub (wraz z metodami „na-linii”) do 

kontrolowania procesu, np. w MSWI spalających niejednorodne odpady. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Usprawnienie spalania i wydajności odzysku energii w MSWI. 

 

Przykładowe zakłady 
Techniki „na-linii” są stosowane w zakładach komunalnych w Holandii. 

 

Literatura źródłowa 

[23, VanKessel, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.2.25 Palniki nisko-NOx do płynnych odpadów 

 

Palniki nisko-NOx dostarczają narzędzi wprowadzania i spalania płynnych odpadów do komory spalania w 

taki sposób, by temperatura głowic dysz została obniżona, a tym samym produkcja termicznego NOx była 

niższa. Opisy takich palników wykorzystywanych do paliw konwencjonalnych zostały podane w LCP 

BREF (uwaga: może wymagać wprowadzania specyficznych modyfikacji do zastosowania z odpadami). 

 

Istnieje relatywnie niewiele przykładów skutecznego stosowania takich palników do odpadów. Szczególna 

uwaga niezbędna jest do zapewnienia odpowiedniej wydajności spalania (dla odpadów). Technika może 

być stosowana wyłącznie do specyficznych strumieni odpadów. Może nadawać się do niektórych płynnych 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Instalacja takich polników podczas budowy zakładu pomaga obniżyć produkcję NOx a przy tym tylko 

nieznacznie zwiększ koszty kapitałowe. Koszty modernizacji istniejących zakładów mogą być jednak 

wysokie. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.2.26 Gazyfikacja złoża fluidalnego 

 

Opis 
Technika ta zakłada wykorzystanie złoża fluidalnego (por. 2.3.3) w warunkach gazyfikacji (por. 2.3.4). 

 

W złożu fluidalnym, materiał obojętny, np. piasek, jest podgrzewany do temperatury reakcji i utrzymywany 

w stanie fluidalnym przez przepuszczanie strumienia gazu, tzn. zwykle powietrza lub pary. W cyrkularnych 

złożach fluidalnych, materiał złoża jest wyprowadzany z reaktora ze względu na dużą prędkość gazu, 

zbierany w cyklonie i zawracany. W bąbelkowych złożach fluidalnych prędkość gazu jest niższa, zatem 

materiał porusza się tylko wewnątrz reaktora. Podstawowa zasada działania cyrkularnych/bąbelkowych 

złóż fluidalnych została zaprezentowana na rysunku 2.25 i szczegółowo opisana w sekcji. 

 

Proces gazyfikacji może być przeprowadzany w wysokiej lub niskiej temperaturze. Przy niskich 

temperaturach, odpady są podgrzewane w FB do temperatury reakcji, zwykle między 500 a 600ºC, 

natomiast przy wysokiej temperaturze między 800 a 1000ºC. W celu przeprowadzenia gazyfikacji zasilane 

są sub-stechiometrycznymi poziomami tlenu. Gaz syntezowy wytworzony na etapie gazyfikacji jest zwykle 

następnie przekazywany na etap spalania, ale w pewnych okolicznościach może być oczyszczany i 

używany jako surowiec chemiczny. 

 

W niektórych przypadkach syngaz jest oczyszczany przed spalaniem, w innych nie. Jest to zależne od 

składu odpadów oraz wybranych opcji spalania/generowania. Większość odpadów zawiera jednak chlor i 
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inne zanieczyszczenia, które muszą być usuwane z gazu przed spalaniem. Opracowano systemy 

oczyszczania syngazu wykorzystujące mokre płuczki oraz filtry workowe. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
W porównaniu ze spalaniem, gazyfikacja posiada następujące cechy: 

 

 przy niższych temperaturach reakcji, metale (np. stal, miedź, aluminium lub mosiądz) znajdujące się w 

odpadach nie są spiekane, utlenianie lub stapiane, zatem po oddzieleniu ich od popiołu/materiału złoża 

mogą one mieć wyższą wartość recyklingową; 

 wytwarzany jest gaz o wartości grzewczej i potencjale chemicznym, który może być używany w 

różnych procesach recyklingu lub odzyskiwania; 

 palny gaz może sam podlegać spalaniu, a wytworzona w ten sposób energia odzyskiwana;; 

 spalanie gazu w specjalnych warunkach jest stosowane do stapiania popiołu (zeszklenie) dając produkt 

o niskim poziomie wymywania (por. 4.2.27); 

 oddzielenie etapów gazyfikacji i spalania może usprawnić kontrolę nad procesem i skutkować bardziej 

stabilnym procesem spalania; 

 mniejsza objętość spalin a zarazem ulepszone FGT mogą stanowić efekt zastosowania niższych dawek 

powietrza. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

W porównaniu do systemów rusztowych, rozmiar cząsteczek odpadów nie może być większy niż 300 mm, 

co zwykle wymaga zużycie określonej ilości energii podczas rozdrabniania i może obniżać dostępność 

zakładu. Mimo iż złoża fluidalne generują mniej popiołów paleniskowych zawierających mniej cząstek 

stałych, jednocześnie wytwarza się więcej popiołu lotnego, który wymaga specjalnej uwagi, jeśli nie został 

zeszklony. 

 

Smoły i inne zanieczyszczenia usuwana na dowolnym etapie oczyszczania wymagają zarządzania. Mokre 

systemy płuczek skutkują powstaniem ścieków, które podczas obróbki zostawiają po sobie smoliste 

pozostałości, które wymagają utylizacji. Sucha obróbka syngazu także powoduje nagromadzenie się 

usuwanych zanieczyszczeń. W niektórych przypadkach smoliste pozostałości, które posiadają wartość 

energetyczną są dostarczane do innych przedsiębiorstw jako paliwa odzyskane z odpadów (informacje do 

tyczące kryteriów akceptacji/kontroli emisji stosowane wobec takich zewnętrznych przedsiębiorstw nie 

zostały dostarczone). 

 

Dane eksploatacyjne 

W przypadku, gdy do przygotowania odpadów niezbędne jest zastosowanie rozdrabniarek, mogą pojawić 

się pewne trudności z zatorami, etc. Por. niektóre uwagi w sekcji 4.1.5.2. 

 

Zasadniczo, złoża fluidalne osiągają dobry poziom zmieszania odpadów i bardzo jednorodny rozkład 

temperatury spalania w reaktorze. Ze względu na bardzo turbulentną strefę reakcji oraz dużą zawartość 

cieplną materiału złoża, złoża fluidalne są mało wrażliwe na zmiany fizycznych i termicznych właściwości 

odpadów. 

 

Bąbelkowe złoża fluidalne wykazują przewagę związaną z dużą reakcyjnością bez elementów ruchomych, 

zatem relatywnie duże fragmenty odpadów (do 30 cm średnicy) mogą podlegać gazyfikacji. 

 

W dokumencie BREF TWG poczyniono następujące dodatkowe uwagi: 

 

 jeśli w odpadach znajdują się fragmenty metalowe, mogą zaburzać równowagę i nagromadzać się – 

skutkując trudnościami eksploatacyjnymi; 

 możliwe jest napotkanie trudności ze znalezieniem rynku na wytworzony syngaz, co ogranicza opcje 

chemicznego odzyskiwania; 

 rynek może nie istnieć lub wykazywać zapotrzebowanie na popiół wyższej jakości (poprawa jakości 

popiołu jest możliwa dzięki homogenizacji odpadów na etapie rozdrabniania i/lub sprzężenia technik z 

wysoką temperaturą na następującym po gazyfikacji etapie spalania. 
 

Zastosowanie 
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Głównym ograniczeniem możliwości stosowania FB gazyfikacji jest konieczność odpowiedniego 

podawania odpadów do złoża fluidalnego lub łatwość ich obróbki, by mogłyby być dostarczane do FB. 

Odpady, które były dostarczane do takich systemów to: poddane wstępnej obróbce (rozdrobnione) MSW, 

rozdrobnione pozostałości, zużyte tworzywa sztuczne lub inne odpady przemysłowe o odpowiednich 

rozmiarach lub taki, które mogą zostać rozdrobnione do takich rozmiarów. Oleje, inne płyny, mączka 

kostna, osady i żużel są odpowiednie po zmieszaniu z innymi odpadami.  

 

Na terenie Europy, mimo zastosowania do niektórych wybranych strumieni odpadów, w praktyce (w 

momencie tworzenia tego dokumentu) jest stosowana w pełnej skali do wielu strumieni odpadów. 

 

Ekonomia 
Odnotowano, że koszty inwestycyjne są wyższe niż w przypadku tradycyjnych spalarni rusztowych, np. 20 

miliardów JPY (około 160 milionów EUR) w roku 2002 w przypadku zakładu poddającego obróbce 

120000 t/rok MSW. Koszty te obejmują budowę i koszty instalacji obejmujące: sześć linii rozdrabniarek do 

odpadów, wytop popiołu lotnego (por. 4.2.27), oczyszczanie spalin, zintegrowane sąsiednie biura, basen 

oraz kompleks spa. W kosztach nie uwzględniono zakupu ziemi. 

 

Dzięki pracy z powietrzem w ciśnieniu atmosferycznym oraz umiarkowanych temperaturach, czadnice złóż 

fluidalnych są bardziej ekonomiczne w budowie i eksploatacji niż inne technologie gazyfikacji stosowane 

do odpadów. 

 

Należy spodziewać się przychodów związanych z materiałami przeznaczanymi do recyklingu. Metale 

odzyskane z czadnicy są zdezynfekowane i nie wymagają oczyszczania (por. usuwanie na etapie 

rozdrabniania) i mogą być sprzedawane po wyższej cenie niż te odzyskane z popiołu w spalarniach 

rusztowych, ponieważ wykazują niższy stopień utleniania i fuzyjności (gdy są usuwane w wyższych 

temperaturach). Rynek zbytu dla zeszklonych popiołów może być większy niż na rusztowe popioły 

paleniskowe, ponieważ wytworzony materiał ma lepsze właściwości – tak jest w jednym przypadku na 

terenie Japonii, choć nie jest to powszechne w Europie. 

 

Przychody związane z energią elektryczną mogą być niższe w związku z wyższym zużyciem w procesie, w 

którym wykorzystywany jest wytwarzany tlen, tzn. gdy technika jest powiązana ze wzbogacaniem tlenu. 

 

Napotkano na trudności na etapie rozdrabniania niezbędnym do przygotowania odpadów komunalnych do 

złóż fluidalnych. Zastosowanie wielu linii rozdrabniających może pomóc ograniczyć ryzyko kosztownej 

utraty dostępności, ale z drugiej strony generuje też dodatkowe koszty. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Następujące czynniki sprzyjają zastosowaniu tej techniki: 

 

 odpady o wielkości wymaganej dla FB lub takie, które relatywnie łatwo mogą zostać przekształcone, by 

spełniały te w wymagania; 

 odpady o wysokiej wartości energetycznej; 

 wymóg bardzo niskiej wymywalności pozostałości (takie pozostałości są wytwarzane gdy technika ta 

zostanie połączona z etapem wtórnego stapiania popiołu – por. sekcja 4.2.27) zarówno w związku z 

dostępnością rynków zbytu, jak i ograniczeniami w punktach utylizacji; 

 osiągnięcie wyższej wartości recyklingowanych metali usuwanych z czadnicy może być łatwiejsze; 

 istnieje dogodny rynek zbytu dla syngazu jako odczynnika chemicznego. 

 

Przykładowe zakłady 
Istnieje kilka zakładów na terenie Japonii zajmujących się MSW, osadami ściekowymi, rozdrobnionymi 

pozostałościami, tworzywami sztucznymi i wybranymi odpadami przemysłowymi. 

 

Jest jeden przykład z Europy (Hiszpania) poddający obróbce wybrane komercyjne i przemysłowe odpady 

tworzyw sztucznych. Instalacja ta wykorzystuje gazyfikację złoża fluidalnego wraz z oczyszczaniem 

syngazu przed jego spalaniem w celu otrzymania elektryczności w urządzeniach gazowych. Smoły i inne 
zanieczyszczenia są usuwane na etapie oczyszczania gazu syntezowego.  
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Zaobserwowano, że niektóre doświadczenia z terenu Niemiec (KWU – Schwelbrennverfahren, 

Thermoselect, Noell – Konversionsverfahren) ze stosowaniem pirolizy/gazyfikacji napotkały na trudności 

w osiągnięciu projektowanej wydajności, a także, że w konsekwencji rzeczywiste koszty obróbki były 

wyższe. Odnotowano także, że w niektórych przypadkach doprowadziło to do zamknięcia instalacji. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Czadnica cyrkularnego złoża fluidalnego (50 – 50 MW) działa z sukcesem od 1998 roku w oparciu o 

paliwa pozyskane z odpadów w Lahti, w Finlandii. Gaz gazyfikacyjny jest poddawany współ-spalaniu w 

działającym na węglu kamiennym zakładzie o mocy 350 MW generującym ciepło i energię i zastępuje 15% 

pierwotnych paliw kopalnych. Bąbelkowe złoże fluidalne (50 MW) dla odrzuconych tworzyw sztucznych 

zawierających 10 – 15% folii aluminiowej działa w młynie tektury Varkaus w Finlandii od 2001 roku. 

Metaliczne aluminium jest odzyskiwane z wytworzonego gazu do recyklingu. Gaz zostaje spalony w 

zasilanym gazem kotle wytwarzającym ciepło procesowe i parę w celu wytworzenia energii. 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.2.27 Spalanie w wysokiej temperaturze syngazu czadnicowego wraz ze stapianiem popiołu 

 

Opis 
Technika ta jest rozszerzeniem gazyfikacji złoża fluidalnego. Syngaz z procesu gazyfikacji i bogaty w 

węgiel popiół są spalane w komorze stapiającej z oddolnym przepływem. Powietrze i/lub powietrze 

wzbogacone tlenem jest wprowadzane tak, by zapoczątkować przepływ cyklonowy, który kieruje 

cząsteczki w stronę ścian. 

 

 
Rysunek 4.2: Podstawowe składniki cyklonowego wysokotemperaturowego pieca syngazowego 

stapiającego popiół 
Źródło [68, Ebara, 2003] 
 

Temperatura jest ustalona w taki sposób, by popiół ulegał zeszkleniu (około 1400º) i narasta w kierunku 

ujścia żużlu. Ze względu na wysoki poziom temperatury, odparowywane zostają chlorowce i lotne metale, 

np. ołów i cynk. 

 

Ściany komory stapiającej mają pokrycie ognioodporne i są schładzane przez rurki parownika kotła. W ten 

sposób materiał ognioodporny zostaje pokryty ochronną warstwą żużlu i udaje się odzyskać ciepło. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Odnotowano następujące korzyści: 

 

Syngas - Syngaz; char - 
węgiel odbarwiający; fly ash 

- popiół lotny; air - 

powietrze; start-up burner - 
palnik rozpalający; volatile 

compounds - lotne związki; 

cooled walls (boiler tubes) - 

chłodzone ściany (rurki 

kotła); slag outlet to quench 

- wylot żużla do gaszenia; 
air - powietrze; 
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 bardzo skuteczne zniszczenie substancji organicznych w zastosowanych wysokich temperaturach; 

 zeszklenie popiołu lotnego powoduje powstawanie granulatu o niskich właściwościach wymywani i 

dodatkowych (por. popiół rusztowy) możliwościach recyklingu; 

 ilość popiołu lotnego przedostającego się do FGT jest mniejsza, co zarazem zmniejsza objętość 

pozostałości FGT; 

 mniejsze zanieczyszczenie pozostałości FGT popiołem lotny może zwiększać możliwości obróbki FGT. 

 

W porównaniu do stapiania popiołu w osobnych, znajdujących się poza linią procesach, zintegrowane 

stapianie jest bardziej wydajne energetycznie, ponieważ stanowi element pierwotnego procesu 

termicznego, w którym wymagana wysoka temperatura dla zeszklenia jest nadal dostępna w produkcji 

pary. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zeszklenie wymaga wysokiej temperatury, a zatem odpowiedniej ilości energii do wytworzenia takich 

temperatur. W przypadku odpadów o niższej wartości energetycznej temperatura może być 

podtrzymywana dzięki dodawaniu paliw dodatkowych (np. gaz ziemny lub olej opałowy) i/lub dzięki 

zwiększaniu dostaw tlenu do komory spalania. Zastosowanie generatorów tlenu zwiększa zapotrzebowanie 

na energię o około 0,5 – 1 MW w zależności od zapotrzebowania na tlen. 

 

Dane eksploatacyjne 
Zakłady wykorzystujące tę technologie działają na zasadach w pełni komercyjnych od roku 2000 w 

Japonii. 

 

Dowiedziono, że schładzanie ścian ognioodpornych przedłuża żywotność materiałów ognioodpornych. Z 

poziomu obecnego doświadczenia, wystarczające są inspekcje przeprowadzane dwa razy w roku. 

 

Część popiołu lotnego zostaje odparowana i nadal wymaga specjalnej uwagi. 

 

Spaliny mogą mieć właściwości korozyjne, dlatego niezbędne jest ich oczyszczanie w celu usunięcia tych 

zanieczyszczeń. Odzysk energii może być utrudniony w związku z korozyjnością. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

Technika może być stosowana w zakładach gazyfikacji połączonej z wytwarzaniem syngazu, gdy 

potrzebne jest zeszklenie popiołu lotnego. Ograniczenia stosowania tej techniki do różnych typów odpadów 

są zatem takie same jak w przypadku metod, z którymi technika jest sprzężona, np. w przypadku 

zastosowania FB wiele typów odpadów musi przejść obróbkę przed wprowadzeniem ich do systemu. 

 

Mimo iż jest stosowana w Japonii, w praktyce technika ta jeszcze nie była wykorzystywana w pełnej skali 

na terenie Europy. 

 

Ekonomia 
Zeszklenie popiołu, nawet w ramach procesu, zwiększa koszty obróbki odpadów ze względu na dodatkowe 

inwestycje i nakłady eksploatacyjne. W związku z tym całkowite wyniki zależą w dużej mierze od 

oszczędności związanych z recyklingiem zeszklonego popiołu.  

 

Produkt jest wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny i najczęściej nie przynosi większych zysków niż 

poddane mechanicznej obróbce popioły paleniskowe. [39, Vrancken, 2001] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Następujące czynniki zachęcają do stosowania tej techniki podczas szklenia popiołu: 

 

 wysokie koszty obróbki/utylizacji popiołu lotnego/pozostałości FGT; 

 wysokie koszty obróbki/utylizacji popiołów paleniskowych; 

 wymóg bardzo niskiej wymywalności pozostałości przed dopuszczeniem ich do ponownego użycia. 

 

Przykładowe zakłady 
Przykłady eksploatacji na terenie Japonii. 
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Zaobserwowano, że niektóre doświadczenia z terenu Niemiec (KWU – Schwelbrennverfahren, 

Thermoselect, Noell – Konversionsverfahren) ze stosowaniem pirolizy/gazyfikacji napotkały na trudności 

w osiągnięciu projektowanej wydajności, a także, że w konsekwencji rzeczywiste koszty obróbki były 

wyższe. [74, Uwagi TWG, 2004] Odnotowano także, że w niektórych przypadkach doprowadziło to do 

zamknięcia instalacji. 

 

Literatura źródłowa 

[76, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3 Odzyskiwanie energii 

4.3.1 Optymalizacja całkowitej wydajności energetycznej i odzysku energii 

 

Opis 

Zakłady spalania mogą wydobywać wartość energetyczną z odpadów i dostarczać energii elektrycznej, 

pary lub gorącej wody. W przypadku, gdy zakład jest położony w miejscu, w którym dostawy takie i 

zastosowanie mogą zostać zmaksymalizowanie, umożliwi to lepsze wykorzystanie wartości energetycznej 

odpadów. 

 

Surowce energetyczne w zakładach spalania pochodzą przede wszystkim z wartości energetycznej 

odpadów, ale mogą także być pozyskiwane z paliw dodatkowych wspierających proces spalania, a także z 

importowanej energii (elektryczność). 

 

Zakład może zużywać część wytworzonej przez siebie energii. Różnice pomiędzy surowcem a 

(użytecznym) produktem stanowią straty. Część tej odzyskanej (użytecznej) energii może zostać 

zwaloryzowana (zużyta). Zasadniczo, cała wyprodukowana energia elektryczna zostaje zwaloryzowana, 

natomiast w przypadku pary lub gorącej wody stopień waloryzacji zależy od zapotrzebowania odbiorców. 

Najkorzystniejszą sytuacją jest, gdy zapotrzebowanie odbiorów przewyższa roczną produkcję zakładu (np. 

przemysłowe zastosowanie pary lub duże miejsce sieci grzewcze). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Na optymalizację efektywności zakładu składa się optymalizacja całego procesu. Obejmuje to redukcję 

strat i ograniczenie zużycia. Samo zwiększenie produkcji energii nie wpływa na efektywność 

przekształcania, ponieważ trzeba jeszcze uwzględnić zapotrzebowanie na energię w procesie oraz 

możliwości waloryzacji. 

 

Optymalna wydajność energetyczna techniki zależy, do pewnego stopnia, od konkretnej lokalizacji i 

czynników eksploatacyjnych. Do przykładowych czynników, które powinny zostać uwzględnione przy 

określaniu optymalnej wydajności energetycznej należą: 

 

 lokalizacja; Czy istnieje sieć odbiorców/dystrybutorów energii lub czy możliwe jest jej stworzenie? 

 zapotrzebowanie na odzyskaną energię; Nie ma sensu odzyskiwać energii, która nie zostanie 

wykorzystana. Dotyczy to zwłaszcza ciepła, a w mniejszym stopniu elektryczności. 

 zróżnicowanie popytu; Np. popyt na ciepło lato/zima jest różny. Zakłady eksportujące parę jako 

podstawowy produkt mogą osiągnąć wyższe roczne dostawy i tym samym eksportować więcej 

odzyskanego ciepła, niż te ze zróżnicowaną produkcją, które muszą schładzać część ciepła podczas 

okresów z niskim popytem; 

 klimat; Zasadniczo, ciepło będzie miało wyższą wartość w chłodniejszym klimacie (choć zastosowanie 

ciepła w napędzie klimatyzatorów może być rozwiązaniem, gdy występuje zapotrzebowanie na 

chłodzenie/klimatyzację); 

 niezawodność dostaw paliw/energii; Izolowane zakłady mogą mieć problem z zawodnością dostaw 

odpadów (w związku z czasem przechowania i pojemnością) lub nawet przerw w dostawie elektryczności, 

które mogą spowodować przerwy lub w większym stopniu zależeć od energii wyprodukowanej na miejscu; 

 ceny na lokalnym rynku za ciepło o energię; Niskie ceny ciepła skutkują przesunięciem w stronę 

produkcji elektryczności, i odwrotnie; 
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 skład odpadów; Wyższe stężenia substancji korozyjnych (np. chlorków) mogą skutkować zwiększeniem 

ryzyka korozji, a zatem ograniczeniem parametrów pary (i zarazem możliwości generowania 

elektryczności), jeśli zachowana ma być dostępność procesu. Skład może także zmieniać się w zależności 

od pory roku, w tym np. okresów wakacyjnych, które powodują zmiany w populacji niektórych regionów; 

 zróżnicowanie odpadów; Szybkie i duże zmiany składu mogą powodować zanieczyszczenia i korozję, 

które ograniczają ciśnienie pary i tym samym wytwarzanie elektryczności. Zróżnicowanie składu odpadów 

(pod wpływem wielu czynników) podczas eksploatacji zakładu, sprzyja wykorzystywaniu raczej 

konstrukcji o szerokim zastosowaniu, niż projektów o wąskiej specjalizacji; 

 wysoka wydajność konwersji elektrycznej zakładu może być korzystna, gdy ceny energii elektrycznej 

są wysokie, choć często wykorzystana musi być bardziej zaawansowana technologia o potencjalnych 

negatywnych skutkach związanych z dostępnością. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

[28, FAED, 2002] Optymalizacja technik odzyskiwania energii wymaga, by instalacje spalania były 

projektowane tak, by zaspokajały zapotrzebowanie odbiorców energii. Zakłady, które mogą dostarczać 

wyłącznie elektryczność będą miały konstrukcję inną niż te, które mają możliwość dostarczania ciepła lub 

obu tych produktów. 

 

Odzysk wyłącznie ciepła, w postaci gorącej wody lub pary: 

 

Odzyskana energia może być dostarczana jako gorąca woda lub para (pod różnym ciśnieniem). 

Potencjalnymi odbiorcami są: 

 

 sieci ciepłownicze (DH) i (o wiele rzadziej) chłodnicze; 

 przedsiębiorstwa, np. zakłady chemiczne, elektrownie, zakłady odsalania.
1
 

 

Większość tych odbiorców preferuje parę, z wyjątkiem DH, które mogą pobierać zarówno parę, jak i wodę. 

Gdy żaden odbiorca pary nie jest podłączony do sieci DH, gorąca woda może być wykorzystywana jako 

przenośnik energii. W przypadku wody, rury mają większą średnicę a pompy pobierają więcej energii, ale 

działanie HD i środki bezpieczeństwa są mniej skomplikowane. 

 

Najnowocześniejsze sieci DH wykorzystują gorącą wodę.
2
 W takim przypadku, kocioł w instalacji spalania 

może wytwarzać parę lub gorącą wodę. Jeśli zagład generuje także elektryczność (por. niżej CHP), będzie 

to para, jeśli nie, zasadniczo preferowana jest gorąca woda.  

 

Gorąca woda często będzie poddawana przegrzaniu,
3
 pod ciśnieniem i przy wyższej temperaturze (np. 

200ºC), aby ułatwić transfer ciepła w wymiennikach dzięki zwiększeniu dyferencjałów cieplnych pomiędzy 

ośrodkami ogrzewającymi i chłodzącymi. 

 

Gdy DH wykorzystuje parę, jej parametry (ciśnienie i temperatura) na wyjściu z kotła muszą być wyższe 

niż maksymalne poziomy wymagane w DH. W przypadku zakładu dostarczającego wyłącznie ciepło, 

ciśnienie pary wynosi zwykle 2 – 3 bary więcej niż ciśnienie DH, a para zostaje przegrzana o 2 bary lub 

30ºC.  

 

Wyłącznie elektryczność: 

 

Dwa czynniki decydują o zwiększeniu ilości produkowanej przez TG (Turbogenerator) elektryczności: 

 

1. wysoka entalpia pary, tzn. wysokie ciśnienie i temperatura; 

2. niska entalpia na wyjściu z turbiny, co jest skutkiem niskiej temperatury kondensacji pary. 

 

                                                 
1
 Istnieje jeden zakład na terenie Europy (AVR Rotterdam) stanowiący sprzężenie MSWI i zakładu odsalania. Jest to o tyle interesujące, że 

zakłady termicznego odsalania potrzebują pary o niskim lub średnim ciśnieniu (3 bary w thermo-flash, 20 w termokompresji) i zwykle 

pracują cały rok. 
2 W niektórych przypadkach, np w Bazylei (Szwajcaria) występują dwie sieci, jedna sieć DH dostarczająca gorącą wodę, druga parę. 
3
 Przegrzana woda ma temperaturę powyżej 100ºC. 
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Ta ostatnia temperatura zależy od temperatury źródła zimna (powietrza lub wody) oraz różnicy między tym 

a temperaturą wyjścia turbiny. 

 

Oprócz elektryczności, produkowana może być gorąca woda dzięki zastosowaniu wymienników ciepła za 

turbiną. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

CHP (Combined Heat and Power – elektrociepłownia): 

 

CHP redukuje straty energii w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niskie, np. w okresie letnim dla 

DH. Elektryczność jest wytwarzana w najlepszych warunkach, jeśli wypływ ciepła jest odpowiednio 

zlokalizowany w cyklu termicznym, tzn. w dostawach ciepła stosowana jest niskociśnieniowa para, 

pozostawiając parę o wyższym ciśnieniu do generowania elektryczności. 

 

W przypadku CHP, gdy popyt na ciepło jest wysoki, ciśnienie na wyjściu niskociśnieniowej części turbiny 

jest stałe. Ciśnienie zależy wyłącznie od temperatury zimnej wody DH (lub innych zwrotów) a 

zróżnicowanie zapotrzebowania może zostać zbilansowane dzięki zbiornikom akumulacyjnym lub 

schładzaniu powietrza. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Gdy popyt na ciepło nie jest wysoki, sekcja niskociśnieniowa turbiny musi być bardzo elastyczna, 

ponieważ przepływ pary wewnątrz będzie zmieniał się w zależności od popytu. Na przykład: 

 

 od wartości maksymalnej (100% produkcji elektryczności, brak popytu na ciepło), gdzie 100% 

przepływu pary jest przekazywane do niskociśnieniowej sekcji turbiny; 

 do wartości minimalnej: maksymalne zapotrzebowanie na ciepło, gdy jedynie minimalny przepływ pary 

jest niezbędny dla ochrony turbiny. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W przypadku CHP, ciśnienie i temperatura pary przesyłanej do odbiorców ciepła jest wyznaczana przez 

położenia ujścia z turbiny.
4
 Upust jest zlokalizowany w taki sposób, by różnica temperatury nasycenia przy 

tym upuście oraz na głowicy DH wynosiła około 10ºC. Upust zasilający DH zwykle podlega kontroli. 

Oznacza to, że ciśnienie utrzymywane jest na stałym poziomie. 

 

Priorytetowo traktowane są zwykle dostawy ciepła, ale nacisk może zostać przesunięty na dostawy 

elektryczności. Często jest to uzależnione skalą kontraktów. 

   

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zwiększanie stopnia odzysku i efektywności dostaw/wykorzystania wartości energetycznej odpadów 

zastępuje zapotrzebowanie na zewnętrznie generowaną energie, skutkując zarówno oszczędnością 

zasobów, jak i uniknięciem emisji i zużycia w zakładach generujących energię, która nie została zużyta. 

Ilość dostępnej energii, którą da się odzyskać z odpadów zależy od wartości kalorycznej tych odpadów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

[30, UBA, 2002] Zasadniczo, około 0,3 – 0,7 MWh elektryczności może być generowane w zakładzie 

spalania MSW z jednej tony MSW, w zależności od jakości pary stanowiącej funkcję LCV odpadów, 

rozmiaru zakładu, parametrów pary oraz efektywności wykorzystania pary. 

 

W przypadku kogeneracji elektryczności i ciepła, możliwe jest dostarczanie dodatkowych 1,25 – 1,5 MWh 

(godziny pełnego obciążenia) ciepła na tonę odpadów, w zależności od LCV odpadów, ale wytwarzanie 

elektryczności może być zredukowane. Zależne od lokalizacji możliwości dostaw są bardzo istotne w 

takich przypadkach. Czyli: 

 

 położenie geograficzne; 

                                                 
4
 W przypadku turbin z ciśnieniem przeciwprężnym (bez sekcji niskociśnieniowej), ciśnienie i temperatura pary mają wartości z wyjścia z 

turbiny. 
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 normalne (miejskie) okresy wykorzystania ciepła (np. w Niemczech, to zaledwie 1300 – 1500 h/rok z 

potencjalnych 8760 h/rok, ale w Danii jest 4000 – 8760 h/rok z potencjalnych 8760 h/rok, gdzie duża skala 

sieci DH umożliwia całoroczne dostawy całej produkcji ciepła), 

 

W przypadku ciepła, w korzystnych warunkach, dostarczana energia za kotłem (w postaci gorącej wody 

lub pary) może zostać zwiększona o około 90% całkowitej przyjmowanej w kotle energii (nie 

uwzględniając wewnętrznego zapotrzebowania) dla zakładu spalania pracującego przy mocy bazowej. Gdy 

możliwa jest wysoka wydajność konwersji oraz zapotrzebowanie na moc bazową (tzn. poczyniono 

specjalne kroki do stworzenia takich warunków) oraz z specjalnie przygotowanymi odpadami o wysokiej 

wartości energetycznej (ponad 20 MJ/kg) możliwe jest odzyskanie łącznie 4 – 5,5 MWh na tonę odpadów. 

[45, FEAD, 2002] Takie wyniki nie są możliwe przy odpadach o niższej wartości energetycznej, np. 

niepoddanych obróbce MSW – których LCV zwykle mieści się w przedziale 8 – 12 MJ/kg. 

 

Maksymalizacja korzyści osiąganych dzięki wartości energetycznej odpadów jest często najłatwiejsza do 

osiągnięcia w sytuacji, gdy stosowane są CHP, gdyż mogą one przyczyniać się maksymalizacji energii. Ma 

to związek z tym, że umożliwiają one zastosowanie wyższego ciśnienia pary do generowania 

elektryczności, podczas gdy pozostała energia (niskie ciśnienie) nadal może być dostarczana i 

wykorzystywana w postaci ciepła. W poszczególnych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie 

CHP, do optymalnego rozwiązania mogą prowadzić inne opcje. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Odzyskiwanie energii nie powinno utrudniać bezpiecznego i efektywnego niszczenia odpadów. Na 

przykład, wysokie parametry pary mogą zagrażać dostępności instalacji, jeśli nie zostaną przedsięwzięte 

wystarczające środki bezpieczeństwa. Wyższa wydajność energetyczna prowadzi do wyższych kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a także może prowadzić do obniżenia dostępności. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Szczególną uwagę należy poświęcić projektowi kotła w zakresie temperatur 450 – 200ºC, aby 

zagwarantować, że ponowne formowanie się dioksyn zostanie zminimalizowane, np. zapobieganie 

pozostawaniu pyłu w takich strefach (por. sekcja 4.3.19). 

 

Niektóre urządzenia oraz techniki kontrolujące zanieczyszczenia wykazują wyższe zapotrzebowanie na 

energię, a jednocześnie usuwanie niektórych elementów FGT może zwiększyć możliwość odzyskiwania 

energii (dzięki redukcji zużycia energii w ramach procesu), może to także doprowadzić do 

niedopuszczalnie wysokich emisji – niezbędna jest zatem równowaga. Niektóre przykłady istotnych z 

punktu widzenia zapotrzebowania na energię technik zostały zaprezentowane poniżej: 

 

 filtry workowe -redukcja emisji pyłu (i innych), wiele filtrów w serii zwiększa 

zapotrzebowanie na energię; 

 SCR -redukcja NOx oraz emisji gazowych PCDD/F ale, jako 

zakończenie systemu FGT, SCR wymaga energii do podgrzania 

spalin; 

 regeneracja HCl lub NaCl    - zewnętrzne odparowanie ścieków; 

 ponowne podgrzewanie chmury   - zmniejsza ich widoczność; 

 stapianie popiołu      - wyższa jakość popiołu. 

 

W Austrii zapotrzebowanie na energię z zakładów spalania odpadów (zwane także „pasożytniczym”) 

mieści się w przedziale 2 – 3% produkowanego ciepła (dla palników rusztowych lub pieców obrotowych) 

oraz 3 – 4% w przypadku FBR. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

Dane eksploatacyjne 

Poniższe dane stanowią podsumowanie wyników badań przeprowadzonych przez energetyczną grupę 

roboczą TWG. Przedstawione dane pokazują zakres i średnie wartości dla produkcji ciepła i elektryczności 

oraz popyt na tonę poddawanych obróbce odpadów. Są to średnie roczne dla Europy Środkowej w roku 
2001:  

 Wartość w MWh/t poddawanych obróbce Liczba 
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Parametr MSW przebadanych 

zakładów Zakres Średnia 
 

Elektryczność 
Produkcja 0,415 – 06,44 0,546  

8 
Eksport 0,279 – 0,458 0,396 

 

Ciepło 
Produkcja 1,376 – 2,511 1,922  

15 
Eksport 0,952 – 2,339 1,786 

Popyt w instalacji na 

energię 

Łącznie 0,155 – 1,116 0,575  

50 
Elektryczność 0,062 – 0,257 0,142 

Uwaga: 
1. Wszystkie wartości podano w liczbach bezwzględnych, tzn. bez uwzględnienia współczynników konwersji/równoważności. 
2. Obliczenia zostały przeprowadzone spójnie, zgodnie z metodologią stosowaną przez podgrupę TWG. 

Tabela 4.15: Dane z badania przeprowadzonego przez podgrupę energetyczną TWG dla specyficznych 

strumieni odpadów w niektórych europejskich MSWI na tonę poddawanych obróbce odpadów 

Źródło [64, Uwagi TWG, 2003], [29, Energysubgroup, 2002] 
 

Zastosowanie 

Zakres wydajności, która może być osiągana zależy przede wszystkim od chemicznych i fizycznych 

właściwości spalanych odpadów (np. MSW, HW, SS, etc.), a także od ich zawartości energetycznej. 

Zasadniczo, wyższa wydajność elektryczna może być osiągana, gdy odpady zawierają niższe i/lub mniej 

zróżnicowane stężenia substancji, które mogą sprzyjać korozji w kotle. Ponieważ korozja w wysokiej 

temperaturze stanowi coraz poważniejszy problem wraz ze wzrostem parametrów pary, konieczność 

osiągnięcia wysokiej dostępności zakładu może stanowić czynnik ograniczający. 

 

[29, Energysubgroup, 2002] Dość często podczas wykorzystywania odzyskanej energii, część 

dostarczanego ciepła nie jest w rzeczywistości zużywana. W niektórych przypadkach, straty z systemu, 

który jest zasilany ciepłem mogą być bardzo duże, ponieważ zapotrzebowanie nie zawsze zrównuje pełne 

obciążenie. Zazwyczaj odzyskiwane ciepło może być maksymalizowane w sytuacji, gdy: 

 odbiorcą jest przedsiębiorstwo zgłaszające popyt na poziomie całej odzyskiwanej energii; 

  odpady mogą być magazynowane a następnie spalane, gdy powstaje zapotrzebowanie na ciepło (co 

zapobiega marnowaniu energii paliw); 

 zapotrzebowanie miejskiej sieci grzewczej jest większe niż ilość energii dostarczanej przez zakład WI. 

 

Ostatni przypadek jest najpowszechniejszy w miastach lub w innych lokalizacjach, które posiadają 

rozbudowaną sieć DH. 

 

Gdy odpowiednia metoda dystrybucji ciepła oraz sieć użytkowników nie są dostępne, możliwości i 

uzasadnienie dla osiągania wysokich poziomów odzyskiwania ciepła będą ograniczone, a tym samym 

mniejsza będzie zdolność procesu do eksportowania całej dostępnej energii, co sprawi, że osiągnięcie 

najwyższych poziomów wydajności będzie trudne. 

 

Wybór miejsca, gdzie wybudowany zostanie zakład oraz europejska strefa (klimatyczna), w której jest ona 

zlokalizowana (np. chłodniejszy klimat jest korzystniejszy dla eksportu ciepła) są zatem czynnikami 

krytycznymi podczas określania możliwej produkcji energii, a tym samym możliwej do osiągnięcia 

wydajności. 

 

Zatem, podczas porównywania osiąganych (i osiągalnych) poziomów wydajności istniejących zakładów, 

ważne jest, by uwzględnić ich lokalizację. 

 

Szanse na zwiększenie całkowitego odzysku energii w nowych zakładach WI mogą zatem być postrzegane 

jako większe, w momencie wyboru lokalizacji nowych zakładów. Decyzja, by zlokalizować zakład tak, by 

możliwe było ekonomiczne połączenie go z odpowiednią siecią dystrybucyjną będzie miało zasadniczo 

znacznie większy wpływ na całkowity odzysk energii, niż wybory technologiczne dotyczące eksploatacji 

zakładu. 

Zmniejszanie zapotrzebowania instalacji na energię może obejmować decyzje dotyczące typu i rozmiaru 

stosowanego systemu FGT. Właściwe jest zrównoważone podejście do takich decyzji, tzn. takie, które 

uwzględnia ogólną potrzebę zredukowania zapotrzebowania na energię w instalacji oraz stopień w jakim 

ograniczone powinny zostać zanieczyszczenia. 

 

Ekonomia 
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Relatywnie wyższe koszty obróbki w mniejszych zakładach oraz brak korzyści efektu skali prowadzą do 

mniejszej dostępności inwestycji kapitałowych w najbardziej skomplikowane techniki odzysku energii. To 

zaś oznacza, że należy oczekiwać niższej wydajności w mniejszych instalacjach, np. spalarniach odpadów 

komunalnych o przepustowości poniżej 100 K ton/rok.  

 

Ceny płacone za dostarczaną elektryczność i ciepło mają istotny wpływ na opłacalność inwestycji 

poczynionych w celu zwiększenia ich produkcji. W niektórych przypadkach, wypłacane są subsydia, które 

sprawiają, że ceny za produkcję elektryczności są bardzo atrakcyjne. W innym zaś, wysoki popyt na ciepło 

może skutkować korzystnymi jego cenami. W takim przypadku, przychody pozyskiwane z tych źródeł 

mogą przekładać się na inwestycje kapitałowe zwiększające korzystniejszą produkcję. 

 

W przypadku zakładów dostarczających wyłącznie elektryczność, zwiększanie wydajności energetycznej 

prowadzi do zwiększenia przychodów z dodatkowe generowanej/sprzedawanej elektryczności, ale wiąże 

się także z wyższymi kosztami utrzymania. Zatem cena (sprzedaży) kWh odgrywa kluczową rolę podczas 

wyboru rozwiązania. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dla zakładów CHP, im większa ilość energii eksportowanej w postaci ciepła, tym mniejsze korzyści z 

poprawienie wydajności wytwarzania elektryczności. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Do głównych czynników skłaniających do zwiększania wydajności energetycznej należą sprzyjające 

warunki ekonomiczne, na które wpływają następujące czynniki: 

 klimat; 

 lokalizacja; 

 ceny za ciepło i energię. 

 

Wyższe dochody ze sprzedaży energii mogą w szczególności umożliwić: 

 

 zwiększenie wydajności eksportu elektryczności do 20 – 30% (np. 0,6 – 0,9 MWh/tona dla 

niepoddanych obróbce mieszanych MSW o 2,9 MWh/t). Wyższe poziomy są osiągane dzięki zastosowaniu 

systemów obróbki wstępnej (uwaga: systemy te często wymagają energii i mogą zużyć więcej energii, niż 

ta, którą można uzyskać dzięki zwiększeniu parametrów pary powyżej 40 barów i 400ºC; 

  inwestycje w sieci dostawcze ciepła lub pary w celu zwiększenia wykorzystania dostępnej energii, aby 

osiągnąć wydajność rzędu 80 – 90% (np. >2,3 MWh/t dla niepoddanych obróbce mieszanych MSW o 2,9 

MWh/t), w przypadku gdy występuje całoroczne zapotrzebowanie na ciepło; 

 inwestycje w techniki wychwytywania ciepła dostępnego z niskotemperaturowych źródeł, które inaczej 

mogłyby okazać się nieekonomiczne, np. płuczki kondensujące i pompy ciepła (por. dalsze sekcje). 

 

W zakresie optymalizacji odzysku energii, korzystne jest, w miarę możliwości, redukowanie zagrożeń 

technologicznych i obniżanie kosztów. Jednak nadal wiele zależy od warunków lokalnych, a także, w dużej 

mierze od odpowiednich cen sprzedaży elektryczności i ciepła. Jeśli (znaczna) część ciepła nie może zostać 

wykorzystana, wówczas CHP może stanowić dobre rozwiązanie. Jeśli ciepło w ogóle nie może zostać 

sprzedane, wówczas dobrą praktyką jest wykorzystywanie dostępnej energii do wytwarzania 

elektryczności. 

 

Ciepło: 

Decydującym czynnikiem jest zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów. Zatem lokalizacja ma ogromne 

znaczenie. 

 

Istotnym czynnikiem jest czas trwania umów na dostawy ciepła. Często klienci przemysłowi nie mogą 

poczynić zobowiązań na okres dłuższy niż rok lub dwa lata. Nie odpowiada to zakładom spalania, w 

których sam okres przygotowawczy, przed uruchomieniem instalacji, może trwać nawet kilka lat. Poza tym 

finansowanie spalarni zwykle odbywa się w sposób długookresowy (15 – 25 lat). 
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Najkorzystniejszą sytuacją jest, gdy całe odzyskane ciepło może zostać sprzedane do użytku jako ciepło. 

Może to się zdarzać w przypadku klientów przemysłowych lub DH w chłodniejszym klimacie lub przy 

bardzo dużych DH o wyższym obciążeniu „bazowym” niż produkcja zakładu.
5
 

 

W przypadku, gdy całe odzyskane ciepło nie może zostać sprzedane, celem jest próba wykorzystania 

pozostałej energii do wytwarzania elektryczności. Decyzja zależy przede wszystkim od ilości energii oraz 

od inwestycji kapitałowych i kosztów uzyskania przychodu pochodzących ze sprzedaży elektryczności. 

 

CHP: 

Zasadniczo CHP stanowi rozwiązanie dla wzrastającej ogólnej ilości końcowej produktu, gdy zaledwie 

część ciepła może zostać sprzedana. CHP jest szczególnie efektywne, jeśli poziom temperatury ciepła, na 

które zgłaszane jest zapotrzebowanie jest niski. 

Elektryczność: 

Jeśli nie ma odbiorców ciepła, jedyną opcją jest wytwarzanie elektryczności. Wzrost produkcji 

elektryczności może zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu podwyższonych parametrów pary (por. sekcja 

4.3.8). Wybór parametrów pary (wysokich lub niskich) jest najczęściej ujmowany w kategoriach 

ekonomicznych. Ryzyko technologiczne także stanowi wskazówkę, ponieważ zwiększa się, gdy stosowana 

jest para o wyższych parametrach (np. powyżej 40 barów oraz 400ºC dla mieszanych odpadów 

komunalnych) i jeśli jest źle zarządzane a zakład nieodpowiednio eksploatowany, możliwe jest pojawienie 

się strat dostępności. 

 

Przykładowe zakłady 
Komunalne zakłady spalania: 

 

 Renova, Gothenburg i Dyvamuren (Umea), Szwecja – wysokie poziomy wewnętrznej integracji energii 

w celu zmaksymalizowania dostaw ciepła do lokalnych sieci; 

 Odense, DK – zastosowanie specjalnych okładzin w kotłach w celu uzyskania wysokich parametrów 

pary oraz produkcji elektryczności; 

 Indaver, Beveren, B – dostawy ciepła procesowego bezpośrednio do sąsiednich przedsiębiorstw. 

 

Przykładowe zakłady MSWI generujące gorącą wodę dla DH: 

 

 Rungis (południowy Paryż, Francja); 

 Villejust (południowy Paryż, Francja); 

 Caen (Francja); 

 Thiverval-Grignon (zachodni Paryż, Francja); 

 Nantes Wschód (Francja). 

 

Przykładowe zakłady dostarczające parę do DH: 

Trzy zakłady we Francji dostarczają parę do DH dla ponad 200000 mieszkań w Paryżu: 

 Issy-les-Moulineaux (pd.-zach. Paryż, Francja); 

 Ivry (pd.-wsch. Paryż, Francja); 

 St Ouen (pn.-zach. Paryż, Francja). 

Przykładowe zakłady dostarczające parę do przedsiębiorstw: 

 

 Nantes (F); 

 Rambervilliers (F). 

 

Przykładowe zakłady wytwarzające wyłącznie elektryczność: 

 

 Mataro (Hiszpania); 

 Chineham (UK). 

 

                                                 
5
 Niektóre zakłady odnotowują 100% eksportu odzyskanego ciepła, dostarczając parę lub zasilając inne zakłady, które parę przekształcą w 

elektryczność, np. Bruksela, Belgia; Vancouver, Kanada. Spośród 8 niemieckich zakładów sprzedających wyłącznie ciepło, wszystkie, które 
sprzedają duże ilości ciepła na tonę odpadów, dostarczają je bezpośrednio do elektrowni, zwykle wyłącznie jako parę procesową. 
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Przykładowe zakłady MSWI dostarczające parę do instalacji generujących elektryczność: 

 

 Bruksela (belgia); 

 AZN Moerdijk (NL); 

 Szereg przykładów w Niemczech; 

 Vancouver (Kanada). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykłady zakładów z odpadami niebezpiecznymi: 

 

 Ekokem (FIN) – wytwarzanie elektryczności i dostawy ciepła; 

 Indaver, Antwerpia (B) – zużycie pary na miejscu w innych procesach; 

 HIM, Biebesheim (D) – zużycie pary na miejscu do odparowania wody/olejów z odpadów; 

 niemieckie zakłady chemiczne (19 zakładów, przepustowość > 500000 t/rok) ze zużyciem pary na 

miejscu w innych procesach, elektryczności (4 zakłady) i dodatkowo DH. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Energysubgroup, 2002], [28, FEAD, 2002], [30, UBA, 2002], [5, RVF, 2002], [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

4.3.2 Redukcja strat energii: straty gazów spalinowych 

 

Opis 

[28, FEAD, 2002] 

Straty spalin odpowiadają ciepłu opuszczającemu zakład (zwykle uwzględnienie na poziomie kotła) wraz z 

gazami spalinowymi. Rzeczywiste straty zależą od przepływu spalin oraz ich temperatury (entalpii). 

 

Do możliwości redukcji tych strat zalicza się: 

 

 zmniejszenie przepływu spalin, możliwości osiągnięcia tego celu jest kilka: 

 zmniejszenie nadmiaru powietrza, np. poprawa dystrybucji powietrza pierwotnego/wtórnego; 

 recykling spalin, tzn. zamiana części powietrza wtórnego gazami spalinowymi; 

 wzbogacanie powietrza spalającego O2, tzn. zwiększanie zawartości O2 i jednoczesne zmniejszanie N2 

dzięki wstrzykiwaniu O2 (wykonywane jedynie w szczególnych przypadkach – por. sekcja 4.2.13); 

 obniżanie temperatury spalin, np. dzięki zastosowaniu kondensacji lub zmniejszaniu ich temperatury na 

wyjściu z kotła – por. techniki opisane dalej w tej sekcji; 

 wybór urządzeń FGT możliwie najbardziej obniżających temperaturę z kotła w stronę komina. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Dzięki zastosowaniu tej techniki do obniżania strat spalin, do użytku może zostać dostarczona dodatkowa 

porcja energii odzyskanej. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zmniejszanie przepływu gazu dzięki ograniczaniu nadwyżki powietrza w FGT może zwiększać zagrożenie 

korozyjne, a zatem zmuszać do zastosowania dodatkowych środków technicznych. Zbyt mocne obniżenie 

poziomów zagraża wypałowi gazu i pozostawia w spalinach PIC. 

 

Wstrzykiwanie tlenu może zwiększać temperaturę spalania. Jeśli nie będzie należycie kontrolowane, może 

prowadzić do zapychania oraz stwarzać zagrożenie zniszczenia materiałów ognioodpornych i żelaznych. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Znaczne zużycie energii podczas wytwarzania potrzebnego O2 jest wyższe niż osiągana redukcja strat 
energii, co sprawia, że technika ta nie jest opłacalna, jeśli korzyści są analizowane w kategoriach bilansu 
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energetycznego – jednakże, inne korzyści płynące ze wzbogacania powietrza (np. poprawa spalania) mogą 

dostarczać wystarczającego uzasadnienia dla tej techniki. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Obniżanie temperatury gazu na wyjściu z kotła do poziomu poniżej wymaganego do uruchomienia 

kolejnych urządzeń oczyszczających spaliny, będzie prowadziło do dodatkowego zapotrzebowania na 

energię w związku z podgrzaniem spalin, a także zwiększeniem zagrożenia korozją w ekonomizerze. Jest 

to szczególnie duży problem w przypadku filtrów workowych oraz urządzeń SCR. 

 

Niższa temperatura spalin w kominie może powodować: 

 wyraźne skondensowane dymy (mniejszy problem w przypadku, gdy stosowane są płuczki 

kondensacyjne, ponieważ zmniejszają one zawartość wody w spalinach); 

 zmniejszenie prężności dymów, a tym samym dyspersji; 

 korozję w kominie (niezbędne pokrycie z włókna szklanego lub podobne). 

 

Dane eksploatacyjne 

W przypadku zakładów spalania odpadów komunalnych, straty energii przez spaliny zwykle mieszczą się 

w przedziale 13 – 16% wsadu energetycznego odpadów. 

 

Zastosowanie 
Optymalizacja temperatury wyjścia z kotła może być przeprowadzana we wszystkich zakładach. Zakres 

takiej redukcji wymaga jednak zastanowienia nad wymaganiami energetycznymi urządzeń FGT, a także 

nad punktem rosy kwasów zawartych w spalinach. 

 

Nowe instalacje mają największą szansę na zaprojektowanie technik redukujących straty ze spalin. 

Zakłady, których produkt przeznaczony jest do zasilania relatywnie niskotemperaturowym ciepłem 

(powszechniejsze w chłodniejszym klimacie) stanowią najlepsze miejsce dla wykorzystania dodatkowego 

ciepła pozyskanego ze spalin. Jeśli ciepło takie nie może zostać dostarczone lub zużyte wewnątrz zakładu, 

takie niewielkie ilości ciepła mogą zostać lepiej wykorzystane w spalinach do wspomagania dyspersji, etc. 

 

Zmiany projektowej temperatury wyjścia z kotła muszą uwzględniać wymagania związane z następnymi 

etapami oczyszczania spalin. Usuwanie ciepła, które musi następnie zostać ponownie dodane z innego 

źródła jest szkodliwe z punktu widzenia wydajności energetycznej, ze względu na dodatkowe straty w 

procesie wymiany ciepła. 

 

Ekonomia 
Brak informacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zmniejszenie całkowitego zużycia energii w procesie oraz zwiększenie waloryzacji wyprodukowanej 

energii. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Wiele zakładów na terenie Europy, np. Brescia, Włochy. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.3.3 Zwiększania wypału odpadów 

 

Opis 
Dobre wyniki wypalania przekładają się na wysoki stopień konwersji paliwa w energię. Zatem techniki, 

które zapewniają efektywny wypał, a tym samym niskie poziomy OWO w popiele mogą przyczyniać się, 

do pewnego stopnia, do zwiększenia wydajności energetycznej. Techniki  spalania, które pozwalają na 

dobre zmieszanie odpadów oraz na pozostawienie ich w strefie spalania tak, by umożliwić przejście 

niespalonego węgla w popiele paleniskowym w fazę gazową, będą wspomagać spalanie. 
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Techniki zwiększające stopień wypalenia opisano w sekcji 4.2.17. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Wydobywanie wartości energetycznej odpadów w celu potencjalnego odzyskania/użycia. 

 

Poprawa jakości pozostałości dzięki zmniejszeniu stosunku pozostających w nich niespalonych materiałów. 

Por. sekcja 4.2.17, w której znajduje się więcej informacji na ten temat. 

Obserwuje się zmniejszenie zwrotów energetycznych wraz ze wzrostem stopnia wypalenia odpadów, 

ponieważ ilość energii pozostająca w odpowiednio wypalonych odpadach jest niewielka. Do głównych 

korzyści uzyskiwanych dzięki zwiększaniu wypału zalicza się zatem w mniejszym stopniu odzyskiwanie 

energii i w większym poprawa jakości pozostałości. 

 

4.3.4 Ograniczanie nadwyżki powietrza 

 

Por. uwagi w sekcji 4.3.2. 

 

4.3.5  Inne metody ograniczania strat energii 

 

Opis 
Oprócz pozostałych technik opisanych w niniejszym dokumencie (por. sekcje: 4.3.2, 4.3.3, 4.3.12) 

zastosowane mogą zostać następujące techniki redukcyjne:  
Opis strat energii Techniki redukujące straty Uwagi 

Wypromieniowanie ciepła i konwekcja 

– głównie z pieca i kotła 
 izolacje; 

 konstrukcja instalacji wewnątrz 

budynku; 

W przypadku zakładów komunalnych straty 

mogą zostać ograniczone do ok. 1% wsadu 

energetycznego. 

Straty wraz ze stałymi pozostałościami 

(popiół lotny i paleniskowy) 
 dobry wypał odpadów; 

 wykorzystanie ciepła z kąpieli 

żużlowej; 

W przypadku zakładów komunalnych straty 

mieszczą się w przedziale 0,5-1,0% - 

większość w popiele paleniskowym. 

Przedmuchiwanie kotła i odpływu Ponowne użycie energii w wodzie do 

ogrzewania budynków zakładu. 

Zamknięty obieg chłodzenia. 

Zanieczyszczenie kotła zmniejsza 

wydajność transferu ciepła 
 projekt dla obniżenia tempa 

zanieczyszczania kotła; 

 skuteczne czyszczenie kotła – por. 

sekcja 4.3.12; 

 

Rozruch i wygaszanie Unikanie SU i SD dzięki projektowi i 

procedurom stałego działania oraz 

dobrej konserwacji. 

Przykład: konstrukcja ograniczająca 

zanieczyszczenia kotła może zmniejszać 

częstotliwość SU i SD oraz poprawić 

dostępność. 

Szybkie zmiany właściwości odpadów 

lub popytu na ciepło 
 mieszanie odpadów i 

gwarancja/kontrola  jakości; 

 dostarczanie ciepła do buforowej 

sieci magazynowej; 

Techniki zwiększające stabilność wsadu i 

produktu wspierają możliwość optymalizacji 

w lokalnych warunkach. 

Awarie/przestoje zakładu Procedury konserwacji zapobiegające 

awariom.  

Niektóre przestoje mogą być wynikiem 

częściowego wygaszania urządzeń 

odzyskujących energię (np. linii TG). Inne 

mogą zmuszać do przekierowania odpadów, 

a tym samym strat przepustowości, dla 

których magazynowanie nie stanowi 

rozwiązania. 

Obniżenie/zmiany zewnętrznego 

popytu na energię 
 zabezpieczanie kontraktów z 

odbiorcami zwiększa możliwości 

maksymalizowania dostaw odzyskanej 

energii; 

 dostarczanie ciepła do buforowej 

sieci magazynowej; 

Zewnętrzne zapotrzebowanie na odzyskaną 

energię ma największy wpływ na zdolność 

zakładu do dostarczania energii. 

Zasadniczo bardziej dotyczy dostaw 

elektryczności niż ciepła. 

Straty na urządzeniach i instrumentach 

pomiarowych 
 wykorzystanie instrumentów 

pomiarowych o niskim spadku 

ciśnienia i dających precyzyjne wyniki. 

Nowe urządzenia pozwalają, np. podczas 

pomiaru pary, ograniczenie strat niemal do 

zera przy dużej dokładności. 
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Uwaga: SU = rozruch, SD = wygaszanie 

Tabela 4.16: Techniki redukcji różnych strat energii w zakładach WI 

Źródło [28, FEAD, 2002], [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Dodatkowa odzyskana energia może być wykorzystywana. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak informacji. 

 

Dane eksploatacyjne 
Piece, kotły i niektóre przewody są zwykle pokryte wełną mineralną lub innymi materiałami izolacyjnymi, 

aby ograniczyć straty ciepła i dla zapewnienia eksploatacyjnego bezpieczeństwa dostęp zewnętrznych 

temperatur. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

Opisana techniki może pomóc ograniczyć straty we wszystkich instalacjach. Jednak specyficzne dla danej 

lokalizacji warunki mogą uniemożliwiać stosowanie niektórych technik lub czynić je zbędnym (np. 

odzyskiwanie ciepła ze zrzutów żużlu, przedmuchiwanie lub buforowe magazynowanie są brane pod 

uwagę jedynie, gdy ciepło o słabych charakterystykach może być sprzedawane przez cały rok). [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

Ekonomia 
Brak informacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak informacji. 

 

Przykładowe zakłady 
Brak informacji. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.6 Ograniczenie całkowitego zużycia energii w procesie 

 

Opis 

Sam proces spalania wymaga energii dla uruchomienia zakładu. Energia ta może być odzyskiwana z 

odpadów. Ilość niezbędnej energii zależy od typu poddawanych spalaniu odpadów oraz konstrukcji 

instalacji. 

 

Ograniczenie zapotrzebowania instalacji na energię musi być zrównoważone koniecznością zapewnienia 

skutecznego spalania, żeby możliwe było przeprowadzenie obróbki odpadów i kontrola nad emisjami 

(przede wszystkim do powietrza).  

 

Częste źródła znacznego zużycia energii w procesie: 

 

 wentylator wzbudzający i wymuszający ciąg dla pokonania spadków ciśnienia i powietrza 

utrzymującego spalanie; 

 transfer odpadów/urządzenia ładujące (np. pompy/dźwigi i chwytaki/podajniki ślimakowe); 

 chłodzone powietrzem skraplacze; 

  wstępna obróbka odpadów (rozdrabnianie, etc.); 

 podgrzewanie spalin w specyficznych urządzeniach kontroli zanieczyszczeń (np. filtry workowe, 

systemy SCR); 

 ponowne podgrzewanie spalin w celu zmniejszenia widoczności mgły; 
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 mokre układy oczyszczania gazów odlotowych, które chłodzą spaliny bardziej niż systemy pół-mokre i 

suche; 

 zapotrzebowanie na elektryczność w innych urządzeniach. 

 

W wielu przypadkach, w szczególności, gdy niezbędna jest zmiana etapu w technologii FGT, im niższe 

ELV, tym większe zużycie energii w systemie FGT – jest zatem ważne, by oddziaływania krzyżowe 

zwiększonego zapotrzebowania na energię były brane pod uwagę podczas obniżania poziomów emisji.  

 

Następujące techniki i środki mogą ograniczać zapotrzebowanie procesowe: 

 

 unikanie stosowania niepotrzebnych urządzeń; 

 stosowanie zintegrowanego podejścia do ogólnej optymalizacji energetycznej zamiast optymalizacji 

poszczególnych segmentów procesu; [74, Uwagi TWG, 2004] 

  umieszczanie urządzeń wymagających wysokiej temperatury powyżej sekcji niskotemperaturowych 

lub urządzeń zmniejszających temperaturę; 

 zastosowanie wymienników ciepła w celu ograniczenia wsadów energetycznych, np. w systemie SCR; 

  wykorzystanie energii wygenerowanej przez zakład WI, która inaczej nie zostałaby zużyta lub 

dostarczona, aby zastąpić importowane z zewnątrz źródła energii; 

 kontrola częstotliwości urządzeń obrotowych dla tych elementów, które działają z różną prędkością, 

takich jak wentylatory i pompy, są one często skutecznie wykorzystywane przy zmniejszonych 

obciążeniach. To pozwoli znacznie ograniczyć średnie zużycie energii, ponieważ zmiany ciśnienia będą 

odbywać się dzięki różnicowaniu prędkości, a nie wykorzystaniu zaworów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Ograniczanie zapotrzebowania w procesie zmniejsza zapotrzebowanie na energię generowaną na zewnątrz 

lub umożliwia eksportowanie większej ilości energii. Dodatkowa odzyskana energia może być 

przeznaczana do wykorzystania. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Ograniczanie zużycia energii w urządzeniach FGT może skutkować zwiększeniem emisji do powietrza. 

 

Dane eksploatacyjne 

[28, FEAD, 2002] 

W przypadku komunalnych zakładów spalania, zużycie elektryczności zwykle mieści się w przedziale 60 – 

190 kWh/t odpadów, w zależności od LCV. 

 

Odnotowano, że średnie własne zużycie elektryczności wynosi 75 kWh/t odpadów dla: MSWI spalających 

odpady o LCV 9200 kJ/kg, wytwarzających jedynie elektryczność, spełniających wymagania 2000/76/WE 

ELV stosujące pół-mokre systemy oczyszczania oraz SNCR do usuwania NOx, bez urządzeń redukcji 

widoczności dymów, na podstawowe zużycie składają się: 

 

 wentylatory z indukowanym ciągiem: 30%; 

 wentylatory ze sztucznym ciągiem: 20%; 

 pompy zasilające i inne pompy wodne: 20%; 

 chłodzone powietrzem kondensatory: 10%; 

 inne: 20%. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zakłady o większej przepustowości odczuwają efekt skali, co skutkuje obniżeniem zużycia energii na 

jednostkę poddawanych obróbce odpadów. Zostało to zaprezentowane poniżej w tabeli 4.17: 

 

Wielkość zakładu MSWI 

(t/rok) 

Zapotrzebowanie na energię w 

procesie (kWh/t odpadów 

Do 150000 300 – 700 

150000 – 250000 150 – 500 

Ponad 250000 60 – 200 
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Tabela 4.17: Przepustowość zakładu i łączne zapotrzebowanie procesu na energię  dla MSWI w 

Niemczech 

Źródło [31, Energysub-group, 2003] 
 

Rozmiar efektu skali może być mniej dramatyczny niż sugerują dane powyżej w pokazanym przykładzie. 

Zasadniczo wyższe wartości wsadów pasożytniczych obserwowane w powyższej tabeli mogą łatwiej zostać 

wyjaśnione dzięki zastosowaniu kompleksowego, zmodernizowanego systemu FGT, który często jest 

stosowany na terenie Niemiec w celu zagwarantowania wartości poziomów emisji poniżej wymagań 

200/76/WE. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 
Spora część dodatkowego zużycia energii ma związek z zastosowaniem dodatkowych technik oczyszczania 

spalin, które ją zużywają. Ograniczanie zużycia energii w procesie poprzez eliminowanie tych elementów 

jest mniej właściwe w sytuacji, gdy występują lokalne czynniki środowiskowe uzasadniające dalszą 

redukcję emisji. 

 

Możliwości optymalizacji są większe w nowych instalacjach – gdzie możliwe będzie zbadanie i wybór 

spośród różnych projektów w celu osiągnięcia rozwiązania równoważącego ograniczanie emisji i zużycie 

energii. 

 

W istniejących instalacjach opcje mogą być bardziej ograniczone, ze względu na koszty (oraz dodatkowe 

zagrożenia technologiczne) związane z całkowitą przebudową. Zakłady, które podlegały modernizacji w 

związku z osiąganiem konkretnych wartości poziomów emisji, zasadniczo muszą zastosować końcowe 

urządzenia oczyszczania spalin, a zatem będą wykazywać wyższe dane dotyczące zużycia. 

 

Ekonomia 
Oszczędność kosztów eksploatacyjnych może wiązać się z ograniczaniem zapotrzebowania na zewnętrznie 

generowaną energię. Gdy zaoszczędzona energia może być eksportowana, możliwe jest osiągniecie 

dodatkowych zysków. 

Koszty kapitałowe znaczących modernizacji w istniejących zakładach mogą, w niektórych przypadkach, 

być stosunkowo duże w porównaniu do korzyści. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Dodatkowe zyski ze sprzedaży energii lub w związku z ograniczeniem kosztów związanych z energią. 

 

Przykładowe zakłady 
Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002], [31, Energysub-group, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.7 Wybór turbiny 

 

Opis 

Do podstawowych typów turbin stosowanych w zakładach spalania zalicza się: 

 

 turbiny z ciśnieniem przeciwprężnym; 

 turbiny kondensacyjne; 

 turbiny ekstrakcyjno-kondensacyjne; 

 dwuetapowe turbiny kondensacyjne. 

 

Turbiny z ciśnieniem przeciwprężnym są stosowany, gdy znaczna i możliwie stała ilość ciepła może być 

przekazywana do klientów. Poziom ciśnienia przeciwprężnego zależy od wymaganego poziomu 

temperatury dostarczanego ciepła. Cieśninie wydechowe takich turbin jest wyższe od atmosferycznego (np. 

o 4 bary). [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Turbiny kondensacyjne są stosowane, gdy występuje niewiele lub żadne możliwości dostarczania ciepła do 

klientów i odzyskana energia jest zamieniana na elektryczność. Na wydajność produkcji elektryczności 

wpływ ma wybrany system chłodzenia (por. także 4.3.9). Ciśnienie wydechowe takich turbin jest niższe od 

atmosferycznego (np. o 0,2 bar), a niskociśnieniowa część turbiny jest znacznie większa. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Turbiny ekstrakcyjno-kondensacyjne to turbiny kondensacyjne o znacznej ekstrakcji pary o średnim 

ciśnieniu w określonych celach. Niemal zawsze następuje jakaś ekstrakcja dla celów procesowych w 

turbinie kondensacyjnej. Turbiny te są stosowane, gdy znaczne i zmienne ilości ciepła lub pary mogą być 

dostarczane do klientów. Odpowiednia ilość (niskociśnieniowej) pary jest odzyskiwana z turbiny, a 

pozostała jej część podlega kondensacji. 

 

Dwuetapowe turbiny kondensacyjne podgrzewają parę pomiędzy dwoma etapami dzięki zastosowaniu 

pewnej ilości wprowadzanej pary do przegrzania jej w drugim etapie, by zwiększyć produkcję energii w 

przyniskich temperaturach kondensacji, bez uszkadzania turbiny. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Wybór turbiny ma wpływ na produkcję elektryczności i energii. 

 

Spust pary ma wpływ na zoptymalizowanie zużycia energii. Oszczędności paliw kopalnych, niższe 

zanieczyszczenia i emisja gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu zużycia dodatkowej energii z 

zewnętrznych źródeł.  
 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Niska temperatura kondensacji na wyjściu z turbiny może powodować korozję w związku z wysoką 

wilgotnością pary. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Dane eksploatacyjne 

Turbiny w zakładach MSWI nie są zwykle bardzo duże, zwykle 10 MW (w przedziale od 1 – 60 MW). 

Liczba odpowietrzeń jest zwykle ograniczona do 3 – 4 (inaczej niż w elektrowniach, gdzie turbiny mają ich 

znacznie więcej). 

 

Sekcje niskociśnieniowe turbiny wymagają minimalnego przepływu pary dla chłodzenia łopat, unikania 

drgań oraz zapobiegania kondensacji. 

 

Jeśli w pewnych warunkach eksploatacyjnych ilość pozostającej pary jest zbyt mała, zamiast jednego 

turbogeneratora z sekcją wysokociśnieniową i niskociśnieniową, możliwe jest zastosowanie dwóch turbin 

(jednej wysoko-, drugiej niskociśnieniowej). Dokonany wybór stanowi funkcję warunków lokalnych i 

może zmieniać się w czasie. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Aby poprawić wyniki wytwarzania elektryczności w turbinach kondensacyjnych, para potrzebna podczas 

spalania (np. w odpowietrznikach, nagrzewnicach powietrza, dmuchawach sadzy) jest zwykle pobierana z 

turbiny po rozszerzeniu w wysokociśnieniowej sekcji turbiny. Odbywa się to za pomocą 

„odpowietrzników” (zwanych także „ekstraktorami” lub „spustami”). Odpowietrzniki nazywane są 

„niekontrolowanymi”, ponieważ ciśnienie zależy od obciążenia turbiny (ciśnienie może zostać podzielone 

na dwa przy zmniejszeniu przepływu pary o 50%). Odpowietrzniki są rozmieszczone w taki sposób, by 

ciśnienie spełniało wymagania procesu, niezależnie od obciążenia turbiny. 

 

Zastosowanie 

Sekcja turbinowa musi być przygotowana w tym samym czasie, co reszta parametrów cyklu parowego i w 

większym stopniu zależy od czynników zewnętrznych, niż sam proces spalania. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Ekonomia 
Brak informacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Brak informacji. 
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Przykładowe zakłady 
1. RMVA Kolonia, Niemcy 

Dzięki zastosowaniu spustu pary z turbiny kondensacyjnej, energia może być wykorzystywana w różny 

sposób, a kwestia energii może zostać zoptymalizowana. Para jest dostarczana do turbiny w temperaturze 

400ºC i przy ciśnieniu 40 barów. Spust pary zwykle przy 300ºC oraz 16 barów dla lokalnego i odległego 

wykorzystania oraz około 200ºC i 4,8 barów dla wyłącznie lokalnego zastosowania, oznacza, że energia 

może zostać spożytkowana w możliwie najlepszy sposób. 

 

Para wykorzystywana jest lokalnie do wstępnego podgrzewania wody i powietrza w lokalnych systemach i 

budynkach, zwłaszcza jako ciepło procesowe podczas wytwarzania pary, a także podczas oczyszczania 

powietrza. Para zdalna jest przede wszystkim stosowana do wspierania procesu produkcyjnego, ale także 

jako dalsze źródło ciepła. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

2. Zakład Rennes – modernizacja 

2 linie 5 t/h każda, produkujące parę pod ciśnieniem 26 barów oraz 228ºC (nasycona) dla DH. W 1995 roku 

dodana została trzecia linia 8 t/h produkująca parę pod takim samym ciśnieniem, ale przy temperaturze 

380ºC (150ºCC przegrzania). 

 

Zestaw TG o 9,5 MVA otrzymuje mieszaną parę z trzech linii pośrednio przegrzaną. Mimo to, Tg może 

działać nawet, gdy któraś z tych trzech linii jest wyłączona. Oznacza to, że może on pracować przy 

przegrzaniu o 150ºC, gdy dwie linie o przepustowości 5 t/h są wyłączone, ale także z parą nasyconą, gdy 

wyłączona jest linia o wydajności 8 t/h. Turbiny pracują wyłącznie na parze nasyconej.  

 

 

3. Trzy zakłady w Paryżu 

Zakłady te spalają łącznie 1800000 t/rok i dostarczają do paryskiej sieci grzewczej 4000000 t/rok pary 

(2900000 MWhth/rok), co odpowiada 45% zapotrzebowania, a także generują 290000 MWh/rok 

elektryczności, z czego 160000 MWh/rok dostarczanych jest do krajowej sieci. 

 

Para dostarczana jest pod ciśnieniem dostosowanym dzięki zaworom do przedziału 12 – 21 bar zgodnie z 

zapotrzebowaniem DH i wprowadzana jest bezpośrednio do sieci bez pośrednictwa wymienników ciepła. 

Zmienna część pary wraca w postaci kondensatu. Zakłady demineralizacyjne mogą produkować 2/3 

przepływu pary. 

 

Duża skala zapotrzebowania DH w porównaniu do ilości wytwarzanej pary oraz fakt, że 3 zakłady 

zasilające tę samą DH należą di jednego właściciela i są zarządzane przez jedną firmę, prowadzi do takich 

specyficznych wyborów urządzeń. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.8 Zwiększone parametry pary oraz stosowanie specjalnych materiałów zmniejszających korozję 

w kotle 

 

Opis 
Wyższe parametry pary zwiększają wydajność turbiny i skutkują zwiększeniem produkcji elektryczności na 

tonę spalanych odpadów. Jednak ze względu na korozyjny charakter gazów powstających z odpadów 

podczas spalania, spalarnie nie mogą stosować takich samych temperatur i ciśnienia, jak niektóre pierwotne 

elektrownie, np. 100 – 300 bar oraz 620ºC. Na przykład, zazwyczaj maksymalna temperatura dla 

elektrowni węglowych wynosi 540şC. 

 

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy: 
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 ciśnieniem pary, które przekłada się na temperaturę (ciśnienie nasycenia) w ścianach wodnych (które 

mogą być chronione dzięki okładzinom) i w wiązkach wymienników ciepła;  

 temperaturą pary (przegrzana para), która przekłada się na temperaturę przegrzewaczy. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zasadniczo, o ile nie przedsięwzięto specjalnych środków w celu uniknięcia korozji (które skutkują 

obniżeniem dostępności instalacji i zwiększeniem kosztów), MSWI zwykle są ograniczone do poziomu 40 

– 45 bar oraz 380 – 400ºC. Powyżej tych wartości zachodzi sprzeczność pomiędzy: 

 

 kosztami specjalistycznych środków, np. specjalnych materiałów ograniczających korozję; 

 kosztami utraty dostępności w związku z koniecznością częstszych konserwacji; 

 wartością dodatkowej wyprodukowanej energii. 

 

Aby ograniczyć korozję, do ochrony narażonych powierzchni wymienników ciepła przed spalinami 

stosowane mogą być okładziny kompozytowe, których podstawowymi składnikami są  nikiel/chrom. 

Okładziny zwykle znajdują się za materiałami ognioodpornymi i mogą pokrywać pierwszy przepust oraz 

początek drugiego przepustu kotła. Materiały ognioodporne mogą także być chłodzone powietrzem (lekkie 

nadciśnienie), aby ograniczyć korozję rur znajdujących się za osłoną ognioodporną. Do ochrony rur kotła 

używane są także płytki ceramiczne. 

 

Wysokotemperaturowa korozja ścian membranowych oraz przegrzewaczy może zostać zmniejszona dzięki 

obniżeniu temperatury spalin do poziomu poniżej 650ºC przed przegrzewaczami i/lub ochronie 

powierzchni wymienników ciepła za pomocą płytek ceramicznych lub specjalnych kompozytów. 

 

 

Główną przewagą specjalnych kompozytów nad ceramicznymi pokrywami ścian pieca jest lepszy transfer 

ciepła do kotła, co skutkuje niższą temperaturą spalin przed pierwszą wiązką konwekcyjną. 

 

Alternatywą dla okładzin jest instalowanie kompozytowych rur kotłowych. Rury takie składają się z dwóch 

rur, zewnętrznej i wewnętrznej, scalonych metalurgicznie. Są one wykonane z różnych materiałów. 

Instalacje dla kotłów spalarni odpadów są wykonywane od lat siedemdziesiątych. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Wyższa produkcja elektryczności na tonę spalanych odpadów może zostać osiągnięta dzięki zwiększeniu 

ciśnienia i/lub temperatury pary. Tak wyższa wydajność ogranicza zewnętrzne (np. w elektrowniach) 

wykorzystanie paliw kopalnych (ochrona zasobów) i zmniejsza powiązane emisje CO2 (GHG). [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zwiększone parametry pary bez zastosowania specjalnych antykorozyjnych środków zwiększają 

zagrożenie korozji i koszty odpowiednich konserwacji, a także utratę dostępności. 

 

Dane eksploatacyjne 
Technika ta zwiększa ryzyko technologiczne oraz wymaga pewnego poziomu kompetencji podczas oceny i 

konserwacji. 

 

Zastosowanie 

Wyższe parametry pary mogą być stosowane do zwiększania otrzymanej energii we wszystkich spalarniach 

odzyskujących wyłącznie elektryczność lub tam, gdzie proporcja CHP jest niska. 

 

Technika ma ograniczone zastosowanie do procesów, które posiadają niezawodne opcje dla dostaw pary 

lub ciepła, ponieważ nie zachodzi potrzeba zwiększania produkcji elektryczności oraz towarzyszącego jej 

ryzyka technicznego i kosztów. Dostarczana może być para/energia cieplna. 

 
Zastosowanie okładzin i innych specjalnych materiałów ma na celu zmniejszenie korozji podczas 

stosowania zwiększonych parametrów pary i/lub odpadów o bardzo korozyjnym składzie. 
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Istniejące zakłady, które zaobserwowały wzrost LCV dostarczanych odpadów mogą skorzystać na 

zastosowaniu specjalnych materiałów i powłok, ponieważ mogą one redukować koszty i umożliwiać 

zwiększenie produkcji elektrycznej. 

 

Ekonomia 
Koszty powłok mogą dyskontowane dzięki obniżeniu kosztów konserwacji oraz przychodom ze sprzedaży 

elektryczności oraz zwiększeniem dostępności zakładu. 

 

Koszty powłok wynoszą około 3000 EUR/m
2
. 

 

Zakres zwiększania zysków zależy od uzyskanych cen za energię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32, Denmark, 2003] Poniższa tabela została sporządzona w oparciu o rzeczywiste ceny elektryczności i 

ciepła w Danii oraz prawdziwe dane eksploatacyjne z nowoczesnych CHP MSWI o wydajności 34 t/h. 

Tabela zawiera produkcję i zyski przy różnych parametrach pary: 

 
Wartość pary bar 50 40 30 

Produkcja generatora MW 19,6 18,6 17,3 

Produkcja ciepła MJ/s 71,2 72,2 73,5 

Zamiany produkcji elektryczności MW 0 -1 -2,3 

Zamiany produkcji ciepła MJ/s 0 1 2,3 

Ekonomia     

Dostępność h/rok 8000 8000 8000 

Cena elektryczności  EUR/MWh 47 47 47 

Cena ciepła EUR/MWh 18 18 18 

Zmiana w rocznych przychodach milion EUR/rok 0,0 -0,25 -0,54 

Tabela 4.18: Przykładowa produkcja energii i zyski przy różnym ciśnieniu pary dla CHP MSWI 

stosującej podwyższone ciśnienie pary 

[32, Denmark, 2003] 
 

Według tego przykładu, biorąc pod uwagę ceny energii w Danii, zwiększanie ciśnienia pary z 40 do 50 bar 

daje dodatkowy roczny dochód rzędu 250000 EUR. Obliczenia dla okresu eksploatacyjnego trwającego 15 

lat (przy poziomie inflacji z 2002 roku) wykazują dodatkowy dochód około 2,5 mln. EUR. 

 

Dane te nie uwzględniają dodatkowych kosztów kapitałowych niezbędnych do zwiększenia ciśnienia z 40 

do 50 bar. W tym przypadku uznano, że koszty te są nieistotne (ponad 15 lat) w porównaniu z 

dodatkowymi przychodami zyskiwanymi w tym samym okresie. 

 

Zmiana ciśnienia może oznaczać całkowitą zmianę orurowania oraz zaworów zbiornika, a także zmianę 

bębna parowego, co mogłoby doprowadzić do konieczności ubiegania się o nowe pozwolenie zgodnie z 

Dyrektywą 97/23/WE (urządzenia parowe). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wyższe ceny elektryczności zachęcają do stosowania tej techniki, ponieważ umożliwiają szybsze 

zwrócenie się poczynionych inwestycji.  
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Przykładowe zakłady 
Wysokie parametry pary: 

Odense (Dania) – 50 bar, 520ºC oraz osłony; 

AVI Amsterdam, AVR Botlek, AVR AVIRA oraz AVI Wijster, wszystkie na terenie Holandii; 

AVE-RVL Lenzing, Austria: cyrkularne złoże fluidalne otrzymujące różne frakcje odpadów , w tym około 

60% tworzyw sztucznych, wytwarza parę o ciśnieniu 78 bar i temperaturze 500 °C; 

Ivry, Francja (75 bar, 475 °C); 

Mataró, Hiszpania (60 bar, 380 °C); 

Lasse Sivert Est Anjou, Francja (60 bar, 400 °C). 

 

Modernizacja: 

Rennes, Francja, 26 bar, 228 °C (stan nasycenia); w trzeciej linii dodatkowa moc kotła 26 bar, 

380 °C; 2 mieszane strumienie przesyłane do TG. 

 

Zastosowanie specjalnych materiałów: 

Modernizacja: Toulon, Thiverval (F), Mataro (Sp), Stoke on Trent (UK); 

Nowe zakłady: Lasse Est Anjou (F). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[32, Denmark, 2003], [28, FEAD, 2002], [2, infomil, 2002], [3, Austria, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.9 Zmniejszenie ciśnienia kondensatora (zwiększenie próżni) 

 

Opis 
Po opuszczeniu niskociśnieniowej sekcji turbiny parowej, para zostaje skondensowana, a ciepło jest 

następnie przekazywane do płynu chłodzącego. Skroplona woda z pary jest zwykle recyrkulowana i 

wykorzystywana do zasilania wody kotłowej. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Temperatura zimnego źródła na wyjściu z turbiny jest ważna dla produkcji turbiny. Im zimniejsze zimne 

źródło, tym większy spadek entalpii i, tym samym, większa produkcja energii. Z uwagi na warunki 

klimatyczne, jest oczywiste, że otrzymanie takiego niskiego ciśnienia jest łatwiejsze w chłodniejszym 

klimacie. Jest to jeden z powodów, dla których północne instalacje mogą osiągać wyższą wydajność, niż te 

położone na południu. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Najniższe temperatury są uzyskiwane dzięki skraplaniu pary przy użyciu albo powietrza, albo wody jako 

płynu chłodzącego. Temperatury te odpowiadają ciśnieniu poniżej poziomu ciśnienia atmosferycznego 

(tzn. próżni). 

 

W przypadku, gdy duża sieć DH zużywa przez cały rok całą produkcję MSWI, jak np. w Szwecji czy 

Danii, zimnym źródłem jest zimna woda zwracana przez DH, której temperatura może być niekiedy bardzo 

niska (np. 40 lub 60ºC, patrz tabela 4.19 w sekcji 4.3.16). 

 

Próżnia jest „nieograniczona”. Jak tylko para przekracza poziom nasycenia w diagramie „Moliera”, staje 

się mokra i zwiększa się jej procentowa zawartość pary wraz z rozszerzaniem się pary w turbinie. Aby 

uniknąć uszkodzeń na końcowych etapach turbiny (erozja powodowana ściekaniem wody), zawartość 

wilgoci musi zostać ograniczona (często około 10%). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Dzięki zwiększeniu próżni możliwe jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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W otwartej pętli, tzn. jednokrotnie chłodzący skraplacz wody, przy założeniu, że temperatura wody wzrasta 

o 10ºC, niezbędny przepływ wody wyniesie około 180 m
3
/MWh generowaną.   

 

Zarówno systemy z zamkniętą, jak i z otwartą pętlą mogą wymagać dodatku chemikaliów lub innych 

technik, by zmniejszyć ryzyko zanieczyszczeń w wymiennikach ciepła, a także potencjalne oczyszczanie 

wody procesowej. Oddziaływanie zrzutów jest znacznie większe w przypadku systemów otwartych. 

 

Niskie ciśnienie kondensatora zwiększa wilgotność pary, co może skutkować zwiększeniem zużycia 

turbiny. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Kondensatory powietrza są źródłem emisji hałasu. Istotnym czynnikiem jest zatem szczegółowy projekt 

(np. osłony, poziom hałasu przetwornicy, etc.). 

 

Oczyszczanie powierzchni kondensatora jest bardzo ważne z punktu widzenia wydajności i powinno być 

przeprowadzane przy niskich temperaturach. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Ciśnienie kondensatora/typ kondensatora: 

 

Przy użyciu ACC (kondensatora chłodzonego powietrzem) oraz powietrza o temperaturze 10ºC, możliwe 

jest zwykle uzyskanie w kondensatorze ciśnienia 100 – 85 mbar abs, w zależności od powierzchni 

kondensatora. Kiedy temperatura otoczenia wynosi 20ºC, ciśnienie w tym samym ACC wyniesie 

odpowiednio 200 – 120 mbar abs. Konstrukcja stanowi kompromis pomiędzy rozsądnym rozmiarem 

powierzchni wymiany ciepła i niskim ciśnieniem kondensacji. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W przypadku hydro-skraplacza (jednokrotne chłodzący kondensator, otwarta pętla) wykorzystującego 

wodę rzeczną o temperaturze 10ºC, ciśnienie w kondensatorze wyniesie około 40 – 80 mbar abs, ponieważ 

wymiana ciepła za pomocą wody jest łatwiejsza. 

 

W przypadku atmosferycznych kolumn chłodzących,
6
 temperatura wody jest powiązana z temperaturą 

powietrza oraz jego higrometrią (temperatura mokrego termometru). Jeśli temperatura na mokrym 

termometrze wynosi 10ºC, ciśnienie kondensatora wyniesie około 60 mbar. Obłok pary ponad kolumną 

może zostać zmniejszony (choć nie usunięty) dzięki odpowiedniemu projektowi kolumny, co przełoży się 

także na niewielki wzrost ciśnienia kondensatora. Taki typ chłodnicy może powodować ryzyko związane z 

legionellą, w związku z odparowaniem wody oraz bezpośrednim kontaktem z nią. Technika ma 

zastosowanie przede wszystkim w przypadku niższych wymagań dla chłodzenia (takich jak turbiny 

pomocnicze). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, następuje zwiększenie produkcji elektryczności z 24,1% do 

25,8% (+7%), jeśli próżnia zwiększa się z 100 mbar do 40 mbar. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 
W przypadku, gdy produkcja elektryczności ma niższy priorytet (np. gdy możliwe jest dostarczanie ciepła), 

ciśnienie na wyjściu z turbiny może być niższe niż atmosferyczne. W takim przypadku mówi się, że turbina 

działa przy ciśnieniu przeciwprężnym, a (pozostająca) para zostaje skroplona w samym kondensatorze. 

 

Kondensatory chłodzone powietrzem są często jedynym dopuszczalnym typem. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Hydro-kondensatory z otwartą pętlą są odpowiednie jedynie w miejscach, gdzie występują obfite zasoby 

wody, które wytrzymają efekt cieplny końcowych zrzutów. 

 

Zyski związane z produkcją elektryczności są większe w przypadku redukcji ciśnienia kondensatora, a 

zatem technika daje większe korzyści w przypadku turbin kondensacyjnych. [64, Uwagi TWG, 2003] 

                                                 
6 Kolumny chłodzące lub chłodnicze. Płynem chłodzącym jest woda. W takich kolumnach woda znajduje się w zamkniętym obiegu i sama 

się schładza w kolumnie w kontakcie z otaczającym powietrzem. W takiej kolumnie część wody zostaje odparowana, co prowadzi do 
wytworzenia się widocznych chmur pary wodnej ponad kolumną. 
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Ekonomia 
Zastosowanie technik redukcji wyższego ciśnienia będzie szczególnie uzasadnione z ekonomicznego 

punktu widzenia, gdy ceny za energię elektryczną są wyższe. 

 

W przypadku ACC, większe spadki ciśnienia wymagają bardziej rzległych przestrzennie urządzeń oraz 

wyższej wydajności wentylatorów, co prowadzi do zwiększenia kosztów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Kluczowym czynnikiem są ceny elektryczności. 

Synchronizacja zestawu TG jest łatwiejsza, gdy temperatura otoczenia jest wysoka. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Większość europejskich zakładów posiada instalacje z ACC, np. zakłady Issy i Ivry, niedaleko Paryża, oraz 

Bellegarde, Francja, Southampton, UK (w fazie budowy). Oba posiadają hydro-kondensatory z zamkniętą 

pętlą wraz z kolumnami chłodniczymi. 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.3.10 Wybór systemu chłodzenia 

 

Opis 

Wybór systemu chłodzenia dopasowanego do warunków lokalnych pomaga zmniejszyć całkowite 

oddziaływanie na środowisko. 

Istnieją trzy podstawowe systemy chłodzenia: 

 

1. Konwekcyjne chłodzenie wodne: 

System ten wykorzystuje wody powierzchniowe, które są zrzucane ponownie na powierzchnię po 

podgrzaniu o kilka stopni. System taki wymaga dużych ilości wody i stanowi duże termiczne obciążenie 

dla lokalnych wód powierzchniowych. Wykorzystywany jest przede wszystkim w przypadku dużych rzek 

lub na wybrzeżu. Poziom emitowanego hałasu jest niski. Zwykle konieczne są oczyszczalnie wody, które 

mogą zagrażać rybom i innym organizmom żyjącym w źródle wody podczas jej badania/filtrowania. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

2. Parowe chłodzenie wodne: 

Woda jest wykorzystywana do chłodzenia kondensatora. Nie zostaje zrzucona, ale podlega recyklingowi po 

przejściu przez parnikową kolumnę chłodzącą, gdzie zostaje schłodzona dzięki odparowaniu niewielkich 

ilości wody. Niewielki strumień wody musi być zrzucany, aby utrzymać kontrolę nad jakością wody w 

systemie. 

 

Wyróżnia się trzy podstawowe typy chłodzenia parowego: 

 

 kolumny chłodzące z wymuszonym obiegiem, w których powietrze, niezbędne do odparowania wody, 

jest dostarczane za pomocą wentylatorów, zużywających energię elektryczną; 

 naturalne konwekcyjne kolumny chłodzące, gdzie wymuszony obieg powietrza powodowany jest dzięki 

(niewielkiemu) wzrostowi temperatury powietrza (duże betonowe kolumny chłodnicze o wysokości 100m); 

 hybrydowe kolumny chłodnicze, w których część ciepła z wody przekazywane jest do powietrza za 

pomocą wiązek chłodzących („chłodzenie powietrza”), a tym samym ograniczana jest wielkość parowych 

chmur. 

 

Poziom hałasu systemów z  wymuszonym obiegiem jest wysoki, natomiast konwekcyjnych średni. 

 

Typ chłodzenia może wiązać się z zagrożeniem legionellą, ze względu na odparowanie wody i bezpośredni 

kontakt. [74, Uwagi TWG, 2004} 
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3. Chłodzenie powietrzne: 

W tym przypadku para zostaje skroplona w typowym wymienniku ciepła (np. „namiotowy”) z powietrzem. 

Kondensatory te zużywają duże ilości elektryczności, ponieważ konieczny ruch powietrza powodowany 

jest przez duże wentylatory. 

 

Poziomy hałasu są wyższe. Powierzchnia kondensatora wymaga regularnego czyszczenia. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Wpływ na wydajność elektryczną zależy od temperatury wody oraz temperatury i wilgotności  powietrza 

(temperatura wilgotnego termometru), ale zasadniczo najlepsze są wodne systemy chłodzenia 

konwekcyjnego, następnie chłodzenie parowe, a na końcu powietrzne. Różnica wydajności pomiędzy 

konwekcyjnym a powietrznym chłodzeniem zwykle wynosi około 2 – 3%. 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie BREF dotyczącym zastosowania najlepszych 

dostępnych technik w przemysłowych systemach chłodzenia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
W zależności od wybranego typu (por. opis powyżej) możliwe jest: 

 

 zmniejszenie pasożytniczego zapotrzebowania instalacji na energię; 

 zmniejszenie termicznego oddziaływania zrzucanej ciepłej wody; 

 zmniejszenie oddziaływania związanego z hałasem; 

 zmniejszenie oddziaływań wizualnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Opisane w sekcji powyżej. 

Dane eksploatacyjne 

Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Wybór systemu chłodzenia zależy od głównych lokalnych czynników środowiskowych, kwestii 

związanych ze zdrowiem oraz relatywnego znaczenia skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska wywoływanych przez poszczególne systemy. 

 

Chłodzenie wodne konwekcyjne (typ 1 powyżej) nie może być stosowane w suchych warunkach 

śródlądowych. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Wyższe ceny za elektryczność mogą zwiększać zainteresowanie chłodzeniem konwekcyjnym. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakłady Issy oraz Ivry, niedaleko Paryża, Francja; Southampton, UK (w fazie budowy). Obydwa z otwartą 

pętlą hydro-kondensatora. 

Strasbourg, oraz Rouen, Francja - obydwa z zamkniętą pętlą hydro-kondensatora z kolumnami 

chłodzącymi. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.11 Optymalizacja konstrukcji kotła 

 

Opis 
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[28, FEAD, 2002] 

Odzyskane ciepło stanowi energię, która jest przenoszone ze spalin do pary (lub gorącej wody). Pozostała 

energia spalin jest zwykle tracona na wyjściu z kotła (o ile systemy wymienników ciepła nie są 

zamontowane dalej). Zatem, aby zmaksymalizować odzysk energii, korzystne jest obniżenie temperatury 

na wyjściu z kotła. 

 

Zanieczyszczenie kotła ma dwojakie skutki dla odzyskiwania energii. Po pierwsze zmniejszenie 

współczynnika wymiany ciepła i, zarazem, prowadzi do zmniejszenia odzysku ciepła. Po drugie, co 

ważniejsze, prowadzi do zablokowania wiązek wymienników ciepła, a zatem wygaszenia zakładu. Innymi 

niepożądanym efektem jest zwiększenie zagrożenia korozją pod warstwą osadu. Zasadniczo, planowo kotły 

powinny być maksymalnie raz w roku manualnie czyszczone, aby ograniczyć zanieczyszczenia (por. sekcja 

4.3.19). 

 

Dobry kocioł musi być wyposażony w odpowiednią powierzchnię  wymienników ciepła, ale także 

geometrię dostosowaną do potrzeby minimalizacji zanieczyszczeń. Może to zostać osiągnięte zarówno w 

wertykalnych, horyzontalnych, jak i połączonych wertykalno-horyzontalnych typach kotłów (por. sekcja 

2.4.4.2) [74, Uwagi TWG, 2004]. Dobre praktyki dotyczące konstrukcji kotła zostały opisane poniżej: 

 prędkości gazu muszą być niskie (aby uniknąć erozji) i jednorodne (aby uniknąć stref z wysokimi 

prędkościami i stref bezruchu, które mogą powodować zanieczyszczenie) w całym przekroju (powierzchni) 

kotła; 

  aby utrzymać niskie prędkości gazu, przepusty muszą być szerokie w przekroju i „aerodynamiczne” w 

konstrukcji; 

 pierwsze przepusty kotła nie powinny zawierać wymienników ciepła i posiadać odpowiednie wymiary 

(zwłaszcza wysokość), aby umożliwić pozostawanie temperatury na poziomie poniżej 650 – 700ºC. Mogą 

być też schładzane ścianami wodnymi (konwekcyjnymi). (Takie ściany z rur pokrywają w rzeczywistości 

cały kocioł z wyjątkiem ekonomizera. W kotłach parowych, stanowią one także część parownika). 

Radiacyjne wymienniki ciepła mogą być także umieszczane w otwartych przepustach przy wyższych 

temperaturach; 

 pierwsze wiązki rur nie mogą być instalowane w miejscach, gdzie popioły lotne są nadal lepkie, tzn. 

gdzie temperatura jest zbyt wysoka; 

 przestrzenie między rurkami w wiązkach muszą być wystarczająco duże, by uniknąć „nabudowywania 

się” między nimi zanieczyszczeń; 

 cyrkulacja wodno-parowa w ścianach membranowych i wymiennikach konwekcyjnych powinna zostać 

zoptymalizowana, aby zapobiec powstawaniu gorących punktów, nieskutecznego chłodzenia spalin, etc. 

 kotły horyzontalne powinny być projektowane w taki sposób, by uniknąć preferencyjnej ścieżki spalin 

prowadzącej do rozwarstwienia temperatury i nieefektywnej wymiany ciepła; 

 należy zapewnić odpowiednie urządzenia oczyszczające kocioł z zanieczyszczeń in situ; 

 optymalizacja konwekcyjnych wymienników (przeciwprądowych, współprądowych, etc.), w celu 

zoptymalizowania powierzchni do temperatury ścian z rur i zapobiegania korozji. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Większa dostępność zakładu i lepsza wymiana ciepła umożliwiają zwiększenie ogólnych możliwości 

wymiany ciepła. 

 

Projekty redukujące zanieczyszczenia w kotle, obniżają także czas przebywania pyłu w strefach 

temperaturowych, w których ryzyko formowania się dioskyn jest podwyższone. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie odnotowano. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak dodatkowych informacji. 

 

Zastosowanie 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 300 

Stosowane na etapie projektowania do wszystkich zakładów spalania wyposażonych w kotły 

odzysknicowe, gdy występują wątpliwości z wiązane z żywotnością i wydajnością. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Ekonomia 
Oszczędności eksploatacyjne osiągnięte dzięki zmniejszeniu wymagań konserwacyjnych oraz zwiększenie 

sprzedaży energii mogą spowodować, że okres zwrotu z inwestycji będzie bardzo krótki, a w związku z 

tym mogą uzasadniać zastosowanie tych technik w nowych instalacjach. 

 

Istniejące zakłady, które zamierzają wymienić kocioł lub które osiągają niższą wydajność pracy kotła 

(zasadniczo poniżej 75% wydajności transferu ciepła dla zakładów komunalnych) mogą także uwzględnić 

te czynniki podczas projektowania nowego systemu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zmniejszenie konserwacji, zwiększenie odzysku energii i potencjalne przychody ze sprzedaży energii. 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowane w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002], [2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.12 Wykorzystania kotła zintegrowanego z piecem 

 

Opis 

Transport bardzo gorących gazów w przewodach pokrytych powłoką ognioodporną może być 

skomplikowany. W jego wyniku mogą powstawać lepkie i czasem stopione osady. Aby tego uniknąć, 

temperatura gazu jest czasem obniżana dzięki zwiększeniu nadmiaru powietrza, co może prowadzić do 

utraty wydajności. 

 

W zintegrowanych piecach, kocioł bezpośrednio nakrywa piec, bez rurek pośredniczących. Zatem rury 

kotła mogą chłodzić boki pieca. Rury są chronione materiałem ognioodpornym i schładzają piec (korzystne 

skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska). Odpowiedni projekt rur i 

materiałów ognioodpornych pozwala na kontrolowanie chłodzenia pieca. Skuteczne chłodzenie pieca jest 

warunkiem koniecznym unikania zapchania się pieca, zwłaszcza w przypadku wyższego LCV. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Zwiększony odzysk ciepła dzięki redukcji strat ciepła wypromieniowanego na wyjściu z pieca 

(uzupełnienie efektu zewnętrznej okładziny). 

 

Umożliwia instalację systemu SNCR do usuwania NOx. 

 

Ogranicza zapotrzebowanie na nadmiarowe powietrze, a tym samym ilość spalin. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 
Pozwala na uniknięcie zapchania pieca, a tym samym wygaszania w celu przeprowadzenia manualnego 

oczyszczania (np. siewnikami pneumatycznymi). 

 

Zastosowanie 

Odpowiednia dla wszystkich typów rusztów. Nie nadaje się do pieców obrotowych i oscylacyjnych. 

Konieczne w piecach o przepustowości powyżej 10 t odpadów/h. 
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Brak danych na temat limitu wydajności dla kotłów zintegrowanych w spalarniach „przemysłowych”, tzn. 

o przepustowości powyżej 2,5 t/h. 

 

Ekonomia 
Zwykle mniej kosztowne niż samodzielne kotły w zakładach o wydajności wyższej niż 1 – 2 t/h. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Obecnie jest to standardowa praktyka konstrukcyjna. 

 

Przykładowe zakłady 
Większość nowoczesnych zakładów posiada kotły zintegrowane (z wyjątkiem pieców obrotowych i 

oscylacyjnych). 

 

Literatura źródłowa 
[28, FEAD, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.13 Zastosowanie ścian wodnych w pierwszym (pustym) przepuście 

 

Technika ta została opisana w sekcji 4.2.22 w kontekście jej korzyści jako techniki powiązanej ze 

spalaniem. 

4.3.14 Zastosowanie przegrzewacza grodziowego 

 

Opis 

Przegrzewacze grodziowe składają się z płaskich paneli z równolegle połączonych rurek, pomiędzy 

którymi i równolegle do kierunku przepływu gazu są szerokie przerwy. Wlot jest chroniony powłoką ze 

stali nierdzewnej, przytwierdzonej specjalnym cementem. 

 

Wymiana ciepła odbywa się za pomocą wypromieniowania zamiast konwekcji. Z tego względu 

przegrzewacze te mogą być instalowane w gorętszych miejscach niż wiązki rurek (w spalinach nawet do 

800ºC dla odpadów komunalnych), przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczeń, erozji i korozji. 

 

W takich przegrzewaczach, zanieczyszczenia osiągają stabilizację, gdy ich grubość osiąga około 2 cm. Nie 

występują zatory, zatem potrzeba oczyszczania ręcznego i związanych z tym wygaszeń jest znacznie 

mniejsza. 

 

W związku z wymianą radiacyjną, temperatura pary może utrzymywać się na stałym poziomie przez cały 

rok pracy. Erozja i korozja występują ze znacznym opóźnieniem. 
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Rysunek 4.3: Schemat przegrzewacza typu grodziowego 
 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Przegrzewacze grodziowe pozwalają na większe przegrzanie temperatury pary przy dobrej dostępności i 

stabilności. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nie odnotowano. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 

Mogą być instalowane w dowolnych typach kotłów o dwóch lub trzech otwartych przepustach. 

 

Ekonomia 
Mniej kosztowne niż wiązki w przypadku ostatniego etapu przegrzewania (najcieplejszego), w przypadku 

instalowania ich w strefach o wyższej temperaturze spalin (drugi lub trzeci przepust). 

 

Wykorzystanie ich może zwiększać koszty konstrukcyjne i dlatego muszą one zostać porównane z 

ewentualnym przedłużeniem żywotności wymienników ciepła. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dłuższy okres eksploatacyjny przy temperaturze przegrzanej pary. 

 

Przykładowe zakłady 

 
 Francja: Toulon 3, Thiveral 3, Lons le saunier, Cergy St Ouen l‟Aumône, Rennes 3, Monthyon, 

Chaumont, Nice 4, Belfort, Villefranche sur Saône, Toulouse-Mirail 1 i 2, Lasse (Saumur); 

 Belgia: Thumaide; 

 UK: Londyn SELCHP, Stoke-on-Trent, Dudley, Wolverhampton, Chineham, Marchwood; 

 Hiszpania: Mataró; 

 Portugalia: Maia, Loures oraz Santa Cruz (Madera); 

 Włochy: Piacenza; 

 Rosja: Moskwa. 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.15 Obniżanie temperatury spalin za kotłem 

Przegrzewacz typu „PLATTEN” 
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Opis 

[2, infomil, 2002] 

Dodatkowa wydajność wymienników ciepła w kotle może zwiększyć możliwości wykorzystania ciepła w 

innych miejscach, a tym samym przyczynić się do zwiększenia wydajności energetycznej. Zakres 

możliwego obniżenia temperatury na wyjściu z kotła zależy od kilku czynników: 

 

 przy temperaturze poniżej 180ºC zwiększa się ryzyko korozji (stopniowe zbliżanie się do punktu rosy 

różnych kwasów); 

 czy ciepło w spalinach jest niezbędne do pracy kolejnych urządzeń oczyszczających spaliny; 

 czy istnieje korzystne zastosowanie dodatkowego ciepła odzyskanego w niskiej temperaturze. 

 

W przypadku spalin MSW (oraz inne spaliny zawierają zawierające te substancje) zagrożenie korozją 

wiąże się nie tylko z HCl, ale także SOx, które często w pierwszej kolejności atakują stal. Punkt rosy zależy 

od stężenia kwaśnych gazów w spalinach. W czystym gazie może to być około 100ºC, w surowym 130ºC 

lub więcej. 

 

Kluczową wartością temperatury, którą trzeba uwzględnić przy analizie ryzyka korozyjnego nie jest 

temperatura spalin, ale (niższa) temperatura powierzchni (schłodzonych) metalowych rurek wymiennika 

(który z konieczności jest chłodniejszy niż spaliny). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wymienniki ciepła, które wykonywane są ze specjalnych materiałów (emalia, węgiel) zmniejszają 

zagrożenie korozją niskotemperaturową. Przykład można odnaleźć w AVI Amsterdam, gdzie wymienniki 

ciepła są zlokalizowane za absorberami rozpryskowymi i powiązanym systemem ESP. Dodatkową 

korzyścią jest powiązana redukcja temperatura płuczki, co zwiększa wydajność systemu płuczek. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Odzyskane ciepło (temperatura rzędu np. 120ºC) może być wykorzystywane w celach grzewczych i/lub 

wewnętrznie do wstępnego podgrzewania wody zasilającej kocioł, etc. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

W przypadku systemów oczyszczania spalin wymagających, by temperatura spalin była wyższa od 

normalnej temperatury eksploatacyjnej (np. filtry workowe, SCR) każda ilość usuniętego ciepła będzie 

musiała zostać w jakiś dostarczona ponownie na późniejszym etapie procesu. Takie ponowne ogrzewanie 

prawdopodobnie będzie skutkować dodatkowym zużyciem paliw pierwotnych lub zewnętrznej energii. 

 

Niska temperatura gazu na wylocie z kotła wiąże się z ryzykiem korozji (wewnętrznej i zewnętrznej). 

Konieczne może być zastosowanie specjalnych materiałów ochronnych, etc. 

Zapotrzebowanie na miejsce może ograniczyć stosowanie w istniejących zakładach. 

 

Dane eksploatacyjne 

[28, FEAD, 2002] 

Obniżanie temperatury spalin na wylocie z kotła jest ograniczone punktem rosy kwasu, który stanowi 

bardzo istotne ograniczenie w wielu systemach FGT. Ponadto, system oczyszczania spalin może wymagać 

odpowiedniej temperatury roboczej lub różnicy temperatur, na przykład: 

 w przypadku pół-mokrych procesów FGT minimalna temperatura na wlocie jest określona przez fakt, 

że iniekcje wodne obniżają temperaturę gazów. Zwykle będzie to 190 lub 200ºC, ale może być wyższa; 

 suche procesy FGT mogą tolerować temperaturę 130 - 300ºC. W przypadku suchego wodorowęglanu 

sodu minimalna wymagana temperatura wynosi 170ºC, dla osiągnięcia przeniesienia wodorowęglanu sodu 

do wyższych powierzchni oraz, zarazem, większej efektywności węglanu sodu (tzw. „pop-corn” lub efekt 

diatomiczny). Zużycie odczynników jest różne, w zależności od temperatury; 

 mokre systemy FGT nie posiadają teoretycznego minimalnego poziomu wlotu – im niższa temperatura 

gazu na wlocie płuczki, tym niższe zużycie wody. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 
Możliwe jest zaprojektowanie cyklu w taki sposób, by uniknąć powstania warunków korozyjnych. Na 

przykład w Szwecji, powszechne jest oddzielne instalowanie „kotła odzysknicowego” za głównym kotłem 
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lub ESP. Jest on często chłodzony osobnym obiegiem wodnym oraz wymianą ciepła do miejskiej sieci 

grzewczej. Temperatura wylotu gazu zwykle wynosi około 130 – 140ºC, a, aby uniknąć korozji  

temperatura wlotu wody nie powinna być niższa niż 115 - 120ºC. Przy takich poziomach temperatury 

zwykle rury ze stali węglowej mogą być stosowane bez zagrożenia korozją. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Obniżanie temperatury spalin za kotłem może być stosowane jedynie w przypadku, gdy: 

 

 odzyskane ciepło może być dostarczane lub inaczej spożytkowane; 

 nie wpłynie to niekorzystnie na kolejne systemy oczyszczania spalin. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na kompatybilność tej techniki i kolejnych etapów oczyszczania spalin. 

Szczególnie, gdy stosowane są filtry workowe, SCR lub inne systemy wymagają konkretnych temperatur 

eksploatacyjnych lub warunków. 

 

Ekonomia 
System ten jest najbardziej opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia w przypadku, gdy wartość/ceny 

płacone za dodatkowe odzyskane ciepło są wysokie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Dostawy dodatkowego odzyskanego ciepła. 

 

Przykładowe zakłady 
 AVI Amsterdam, Holandia; 

 Brescia, Włochy; 

 wiele zakładów na terenie Szwecji i Danii; 

 Shieffield (UK); 

 Rennes, Nice, St. Ouen (Francja); 

 Monako. 

 

Literatura źródłowa 
[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.16 Obniżanie temperatury spalin za kotłem 

 

Opis 

Technika została już opisana w sekcji 2.4.44. 

 

Podsumowując, technika ta wiąże się z wykorzystaniem płuczek chłodzących, które skraplają parę ze 

spalin z mokrych, pół-mokrych i suchych systemów zwykle jako końcowe rozwiązanie. Chłodzenie może 

być zapewnione dzięki wymianie ciepła (przy wykorzystaniu systemu pomp ciepła) z wodą zwróconą z 

systemu DH. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Wykorzystanie płuczek kondensacyjnych pozwala na odzyskanie dodatkowej energii ze spalin i możliwe 

przeznaczenie jej do wykorzystania lub dostaw zewnętrznych. 

 

Ilość dodatkowej energii zależy od temperatury wody zwracanej z systemu ciepłowniczego: 

 

Temperatura wody zwracanej z 

sieci ciepłowniczej (ºC) 

Dodatkowa wydajność 

energetyczna 

40 14% 

50 7% 

60 0% 
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Tabela 4.19: Związek pomiędzy dodatkową wydajnością energetyczną a temperaturą zwracanego środka 

chłodzącego (DH) 

 [5, RVF, 2002] 
 

Osuszanie spalin skutkuje zmniejszeniem widoczności dymów. W przypadku, gdy do ponownego 

podgrzewania  dymów wykorzystywana jest energia, ilość energii niezbędnej do osiągnięcia konkretnego 

rezultatu będzie mniejsza. 

 

Emisje amoniaku do powietrza (np. z SNCR) mogą zostać ograniczone. Amoniak jest zatrzymywany w 

wodzie z płuczki. Dzięki usuwaniu amoniaku w oczyszczalniach ścieków, możliwe jest zregenerowanie go 

w celu ponownego zastosowania jako odczynnika redukującego NOx – a tym samym redukuje potrzebę 

zakupu amoniaku, choć odnotowano, że systemy wychwytywania amoniaku są złożone i kosztowne. 

 

Skroplona woda może być wykorzystywana jako zasadnicze źródło zasilania płuczek, co obniża zużycie 

wody. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skroplona woda zawiera zanieczyszczenia (usunięte ze spalin), które wymagają obróbki w urządzeniach 

oczyszczających ścieki przed zrzutem. Gdy wcześniej stosowany jest system mokrych płuczek, ścieki z 

płuczek kondensacyjnych mogą być oczyszczane w tych samych urządzeniach.  

 

Niska temperatura zrzutu będzie wpływać na obniżenie termicznej wyporności dymów, a tym samym 

przyczyni się do zmniejszenie dyspersji. Efekt ten można przezwyciężyć dzięki zastosowaniu kominów 

wyższych i/lub o mniejszej średnicy. 

 

Dane eksploatacyjne 
Niska temperatura spalin może powodować skraplanie i co za tym idzie korozję w kominie, chyba że 

zastosowane zostaną systemy rur z poszyciem lub podwójne. 

 

Zastosowanie 

W szczególności, gdy: 

 

 sieć ciepłownicza dostarcza wody o odpowiednio niskiej temperaturze (jest to warunek konieczny i 

zasadniczo osiągalny jedynie w chłodniejszym klimacie); 

 problem stanowi widzialność dymów; 

 ceny za dodatkową odzyskaną energie uzasadniają dodatkowe koszty inwestycyjne. 

 

Technika ma mniejsze zastosowanie, gdy: 

 

 nie ma użytkowników dodatkowej odzyskanej energii; 

 środek chłodzący (zimna woda zwracana z DH) jest mniej właściwa (np. w cieplejszym klimacie). 

 

Typy odpadów: 

Ponieważ technika jest stosowana po etapie oczyszczania spalin, zasadniczo może być stosowana do 

wszystkich typów odpadów. 

 

Rozmiar zakładu: 

Wiadomo, że technika jest stosowana w zakładach komunalnych o rocznej przepustowości 37000 (DK), 

175000 (S) oraz 400000 (S) ton. 

 

Nowe/istniejące: 

Technika jest stosowana na, lub niemal na, końcu systemu FGT i może zatem być stosowana zarówno w 

nowych, jak i w istniejących procesach. 

 

Ekonomia 
Całkowity łączny koszt inwestycyjny dla etapu kondensacji szacowany jest z grubsza na 3 miliony EUR w 

przypadku kotłów obsługujących MSWI CHP o przepustowości 400 kt/rok. 
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Siła sprawcza wdrożenia 

Dodatkowa sprzedaż ciepła. Oszczędność wody w bardziej suchych regionach. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Istnieje szereg zakładów w Szwecji (por. przykłady podane w sekcji 2.4.4.5). W cieplejszym klimacie jest 

mniej możliwości ze względu na ograniczoną dostępność zimnej wody zwracanej z DH. 

 

Literatura źródłowa 
[5, RVF, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.3.17 Wykorzystanie pomp cieplnych w celu zwiększenia odzysku ciepła 

 

Opis 

Technika została już omówiona dość szczegółowo w sekcji 2.4.4.6, gdzie zostały także opisane trzy 

podstawowe typy pomp. 

 

Podsumowując, pompy cieplne dostarczają narzędzi ujednolicenia różnych relatywnie niskich temperatur 

źródeł ciepła i zimna, aby dostarczać strumień o podwyższonym poziomie temperatury. Umożliwia to, na 

przykład, działanie płuczek kondensacyjnych (por. 4.3.16) oraz dostarczanie do użytkowników dodatkowej 

ilości ciepła. 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Umożliwia odzysk dodatkowej energii dzięki zastosowaniu płuczek kondensacyjnych. 

 

Odnotowano zwiększenie ilości odzyskanej energii o 23% w przypadku stosowania pomp absorbujących 

ciepło w połączeniu z płuczkami kondensacyjnymi. [35, Renova, 2002] 

 

W oparciu o dane z zakładu Umea w północnej Szwecji (175 Kt/rok) można wyprowadzić następujący 

bilans energetyczny: 

 

Bilans energetyczny obejmujący kondensacyjne i sprężarkowe pompy ciepła: 

 

Wkład energii termalnej, około           65MW 

Produkcja elektryczna z generatora          15,1MW 

Wewnętrzne zużycie elektryczności          5,4MW 

Produkcja elektryczności, netto           9,7MW 

Produkcja gorącej wody w tym kondensator + pompy ciepła   54MW 

Własne zużycie do ponownego ogrzewania        0,5MW 

Gorąca woda do sieci ciepłowniczej          53,5MW 

Całkowita energia i ciepło na sprzedaż        63MW 

 

Bez kondensacji FG i pomp ciepła, szacunkowy bilans energetyczny wynosi: 

 

Wkład energii termalnej, około           65MW 

Produkcja elektryczności, netto           13MW 

Gorąca woda do sieci ciepłowniczej, netto        39MW 

Całkowita energia i ciepło na sprzedaż        52MW 
 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Pompy ciepła wymagają energii do swojego działania. 

W warunkach mokrego ESP, w przypadku sprężarkowych pomp ciepła, stosunek pomiędzy produkcją 

ciepła a energią sprężarki (stosunek ciepła do energii) może wynosić około pięciu [5, RVF, 2002]. 

 

Dane eksploatacyjne 
Por. szczegółowe informacje w sekcji 2.4.4.6. 
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Zastosowanie 

Ma zastosowanie szczególnie, gdy: 

 

 sieć ciepłownicza dostarcza zwrotów o pewnej niskiej temperaturze; 

 sieć ciepłownicza zużywa większość dostępnego ciepła; 

 ceny płacone za dodatkową odzyskaną energię uzasadniają dodatkowe inwestycje kapitałowe; 

 stasowane są mokre płuczki; 

 widoczność dymów stanowi problem. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Technika ta ma mniejsze zastosowanie w przypadku, gdy nie ma odbiorców dla dodatkowej odzyskanej 

energii. 

 

Typy odpadów: 

Ponieważ technika jest stosowana po etapach oczyszczania spalin, zasadniczo może być wykorzystywana 

do wszystkich typów odpadów. 

 

Rozmiar zakładu: 

Istnieją dane na temat stosowania tej techniki w zakładach komunalnych o przepustowości 175000 oraz 

400000 ton rocznie. 

 

Nowe/istniejące: 

 

Technika jest stosowana na, lub niemal na, końcu systemu FGT i może zatem być stosowana zarówno w 

nowych, jak i w istniejących procesach. 

 

Ekonomia 
Przykładowe pompy ciepła dla MSWI w Szwecji [35, Renova, 2002]: 

 

 instalacja w 1988 r. – 4,5 miliona EUR; 

 instalacja w 2002 r. (12 MW wydajności) – 5,5 miliona EUR; 

 zyski od 1998 r. = 24,5 miliona EUR. 

 

Dodatkowa inwestycja w zakładzie Umea w etap kondensacji + sprężarkową pompę ciepła z silnikiem 

elektrycznym + rozszerzenie oczyszczania wody, szacowana jest na 4 miliony EUR. Wykorzystując dane 

dotyczące przychodów ze sprzedaży ciepła i energii podane w tabeli 10.9, prosty okres zwrotu z inwestycji 

wynosi około 2,4 lat (bez zwiększania ilości konserwacji i materiałów eksploatacyjnych). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Dodatkowa sprzedaż ciepła i zyski. 

 

Przykładowe zakłady 
Kilka zakładów na terenie Szwecji – por. także sekcja 2.4.4.6. 

 

Literatura źródłowa 
[5, RVF, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.3.18 Specjalna konfiguracja cyklu wodnego/parowego z zewnętrznymi elektrowniami 

 

Opis 
[2, infomil, 2002] 

Ze względu na korozyjne właściwości spalin, wydajność produkcji elektrycznej komunalnych zakładów 
spalania jest ograniczona maksymalną akceptowalną temperaturą materiałów, z których wykonane są rury 

kotła i powiązaną z nią maksymalną temperaturą pary. 
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Bez zastosowania specjalnych materiałów chroniących rury kotła przed korozją, parametry pary w 

komunalnych zakładach spalania odpadów są zasadniczo niższe lub równe 40 bar oraz 400ºC. W zakładach 

spalania odpadów niebezpiecznych (gdzie zawartość chlorków, etc. w odpadach jest wyższa) 

wykorzystywane są niższe temperatury i ciśnienia (np. 30 bar i 300ºC) w celu uniknięcia zbyt szybkiej 

korozji i w konsekwencji wyższych kosztów konserwacyjnych. Zastosowanie pary o wyższych 

parametrach umożliwia transfer większej ilości ciepła do ośrodka w wyższej temperaturze. Zatem 

wydajność termodynamiczna, a zarazem  produkcja na tonę odpadów, zostają zwiększone. Jednak koszty 

materiałów niezbędnych do ochrony rur kotła są zwykle wysokie w porównaniu do możliwych do 

uzyskania z dodatkowej sprzedaży elektryczności korzyści (por. sekcja 4.3.8). 

 

Opcją, która pozwala na uniknięcie wyższych temperatur materiału, z którego wykonane są rury kotła, jest 

przegrzewanie pary przy użyciu oczyszczonych spalin, które zawierają znacznie mniej chloru (lub wcale). 

Jest to możliwe w sytuacji, gdy zakład spalania odpadów komunalnych może zostać połączony z 

elektrownią o odpowiedniej wydajności. 

 

Przykład: zakłada spalania odpadów komunalnych, AZN Moerdijk, NL. 

 

 
Rysunek 4.4: Powiązanie zakładu spalania odpadów z elektrownią z turbinami gazowymi 
 [2, infomil, 2002] 
 

Ten zakład spalania odpadów jest, zgodnie z tym co pokazano na rysunku, powiązany z sąsiadującą 

elektrownią w cyklu mieszanym zasilaną gazem ziemnym. Para pod ciśnieniem 100 bar, lekko przegrzana 

do 400ºC jest dostarczana do kotła odzysknicowego w instalacji z turbiną gazową, gdzie jest przegrzewane 

do około 545ºC. 

 

Zarówno zakład spalania odpadów komunalnych, jak i elektrownia posiadają trzy odrębne linie. Projekt w 

powiązanych procesów w obu zakładach umożliwia oddzielne działanie zarówno linii spalających, jak i 

turbin gazowych, choć w takim przypadku wydajność energetyczna jest niższa. 

 

Przykład: 

Podobna konfiguracja może być stosowana w przypadku zakładu spalania odpadów oraz elektrowni 

węglowej. Elektrownia węglowa przegrzewa parę z komunalnego zakładu spalania. Aby to osiągnąć, 

ciśnienie wytworzonej w zakładzie spalania odpadów komunalnych pary musi być wyższe niż zwykle. 

   

Gas turbine - Turbina gazowa; 

Air - Powietrze; Natural gas - 

Gaz ziemny; Natural gas 

suppletion - Zasilanie gazem 

ziemnym; Slightly superheated 

steam - Lekko przegrzana para; 

Flue gas treatment - Obróbka 

spalin; Flue gas waste 

incineration - Spalanie spalin; 

Electricity - Elektryczność; Flue 

gas boiler - Kocioł 

odzysknicowy; Superheater - 

Przegrzewacz; Evaporator - 

Parownik; Economizer - 

Ekonomizer; Boiler - Kocioł; 

Waste furnace - Piec odpadowy; 

Cooling - Chłodzenie; 

Condenser - Kondensator; 

Cooling - Chłodzenie; Flue gas 

gas turbine - Turbina spalinowa; 

Discharged middle pressure 

steam - Zrzucana para 
średniociśnieniowa; 

Superheated high pressure steam 

- Przegrzana para pod wysokim 

ciśnieniem;  Electricity - 

Elektryczność; Steam turbine - 

Turbina parowa 

Coal power plant 

- Elektrownia 

węglowa; 
Municipal waste 

incineration plant 

- Zakład spalania 
odpadów 

komunalnych; 

Superheater - 
Przegrzewacz; 

Slightly 

superheated steam 
- Lekko 

przegrzana para; 

Flue gas treatment 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 309 

 
Rysunek 4.5: Zakład spalania odpadów komunalnych w połączeniu z elektrownią węglową 
 Źródło [2, infomil, 2002] 

Konfiguracja taka została zastosowana w latach 70. przez połączenie zakładu spalania odpadów 

komunalnych w Monachium z dużą elektrownią węglową. Ponieważ instalacja funkcjonowała efektywnie 

jedynie, gdy działał zarówno kocioł węglowy, jak i spalarnia, w tamtym okresie uznano ją za nieopłacalną. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Poprawa całkowitej wydajności energetycznej dzięki dostawom ciepła do odbiorców synergicznych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 

Przy takim rodzaju konfiguracji, proces spalania nie wymaga stosowania pary w wysokiej temperaturze, a 

tym samym pozwala uniknąć problemów z korozją i dostępnością. Jednak czasem ciśnienie może być 

wyższe, aby możliwe było czerpanie korzyści z integracji. W takim przypadku wyższa temperatura pary w 

parowniku może prowadzić do zwiększenia kosztów konserwacji. Na przykład, przy 40 barach, 

temperatura nasycenia wynosi 250ºC, zaś przy 100 barach, 311ºC, co daje różnicę 61ºC. Należy zwrócić 

uwagę, że korozja zwiększa się wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej na ścianach kotła 

w kontakcie ze spalinami. 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy synergiczna instalacja jest położona dogodnie i podpisane 

zostały odpowiednie umowy handlowe. 

 

Zasadniczo może być stosowana, gdy nacisk kładziony jest na odzyskiwanie energii do produkcji 

elektryczności. W mniejszym stopniu nadaje się dla zakładów, które dostarczają parę lub ciepło 

bezpośrednio do odbiorców. 

 

Wydajność energetyczna może być zwiększona jedynie, gdy użytkownicy wykazują stałe zapotrzebowanie 

i wykorzystują dostarczaną energię. 

 

 

Ekonomia 
Wysokie ceny elektryczności zachęcają do zastosowania technik, które zwiększają wydajność produkcji 

elektryczności. W takim przypadku, ma to wpływ na zwiększenie relatywnej wartości pary/ciepłą 
dostarczanego przez spalarnię do pobliskich elektrowni. 
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Siła sprawcza wdrożenia 
Integracja dostaw energii z zewnętrznymi odbiorcami zwiększa możliwości wykorzystania odzyskanej z 

odpadów energii. 

 

Przykładowe zakłady 
Por. tekst powyżej, a także Bilbao Zabalgrabi, ES. 

Kolejny zakład spalania, z którego para wprowadzana jest do cyklu wodno-parowego sąsiedniej elektrowni 

znajduje się na terenie Austrii. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[28, FEAD, 2002], [2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.3.19 Skuteczne oczyszczanie wiązek konwekcyjnych 

 

Opis 
[2, infomil, 2002] 

Czyste rurki kotła i inne powierzchnie wymienników umożliwiają lepszą wymianę ciepła. Może to także 

przyczyniać się do zmniejszenia zagrożenia formowaniem się dioskyn w kotle. 

 

Czyszczenie może być wykonywane w trybie „on-line” (podczas pracy kotła) oraz „off-line”(podczas 

okresów wygaszenia i przerw konserwacyjnych). Rozmiary kotła oraz konstrukcja wymienników ciepła 

(np. odstępy między rurkami) wpływają na system czyszczenia. 

 

Techniki czyszczenia on-lilne obejmują: 

 

 mechaniczne rapowanie; 

 wydmuchiwanie sadzy dzięki iniekcjom pary; 

 wtryskiwanie wody pod niskim lub wysokim ciśnieniem (zwykle na ścianę pustego przepustu kotła); 

 czyszczenie ultra/infradźwiękami; 

 czyszczenie natryskowe lub mechaniczne śrutowanie; 

 czyszczenie eksplozyjne; 

 iniekcje powietrza pod wysokim ciśnieniem (10 – 12 bar) za pomocą ruchomych lanc. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Techniki off-line obejmują: 

 

 okresowe czyszczenie ręczne (zasadniczo raz w roku w MSWI); 

 czyszczenie chemiczne. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Oprócz tych technik, korzystne może okazać się także zapobieganie powstawaniu wysokich (powyżej 

650º)temperatur gazów (gdy popioły lotne stają się bardziej lepkie i tym samym łatwiej przywierają do 

powierzchni, z którymi mają kontakt) wchodzących w kontakt z konwekcyjnymi wiązkami wymienników 

ciepła za pomocą: 

 

 stosowaniu wyłącznie wodnych pustych przepustów; 

 stosowaniu pieców o dużych wymiarach, a tym samym niższych prędkościach gazów przed wiązkami. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Usprawnienie wymiany ciepła przekłada się na zwiększenie ilości odzyskiwanej energii. 

Choć systemy FGT mogą być wykorzystywane do absorpcji lub niszczenia PCDD/F, ryzyko ich 

odtwarzania się może być ograniczone dzięki skutecznemu oczyszczaniu, które skraca czas przebywania 
pyłów (i innych substancji, które mogłyby sprzyjać ich formowaniu) w temperaturze między 450 a 250ºC – 

gdy tempo reakcji jest najszybsze. 
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Dzięki wydmuchiwaniu sadzy wyprodukowaną w instalacji parą, większość energii może zostać odzyskana 

w kotle (80 – 90%). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie czynnika wydmuchującego sadzę, np. wody pod wysokim ciśnieniem, wody pod niskim 

ciśnieniem, pary (jedynie częściowo). 

 

Hałas może stanowić problem w przypadku niektórych spośród technik, np. czyszczenia eksplozyjnego, 

mechanicznego rapowania. 

 

Dane eksploatacyjne 
Techniki, które umożliwiają ciągłe oczyszczanie rur w trybie on-line (zwykle wykonywane raz w ciągu 8-

godzinnej zmiany) skracają czas przestojów związanych z konserwacją i czyszczeniem kotła. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Czyszczenie manualne jest zwykle przeprowadzane w przypadku, gdy zanieczyszczenia podwyższają 

temperaturę salin o 20 – 50ºC, tzn. powodują 1,5 – 3% spadek wydajności energetycznej. 

 

Mogą pojawić się  potencjalne mechaniczne uszkodzenia konstrukcji kotła/rur, zwłaszcza podczas 

czyszczenia eksplozyjnego i mechanicznego rapowania. 

Erozja rur może prowadzić do zmniejszenia wydajności energetycznej, a w konsekwencji do konieczności 

ich wymiany. 

 

Zastosowanie 
Wszystkie spalarnie odpadów wyposażone w kotły. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Poprawa dostępności i zwiększenie odzysku ciepła, zmniejszenie korozji, emisji i zużycia energii. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Wszystkie zakłady przekształcające odpady w energię. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Specyficzne systemy oczyszczania w kilku zakładach na terenie NL oraz DK, np. AVI ARN Beuningen 

(czyszczenie eksplozyjne za pomocą gazu), AVI Amsterdam oraz AVI Wijster (czyszczenie eksplozyjne za 

pomocą dynamitu). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002] s. 51 – 52, [1, UBA, 2001] p 119, [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.4 Oczyszczanie gazów spalinowych 

4.4.1 Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu oczyszczania spalin 

4.4.1.1 Podstawowe czynniki 

[54, dechefdebien, 2003] 

Poniżej znajduje się (niewyczerpująca) lista podstawowych czynników, które wymagają zastanowienia 

podczas wyboru systemów oczyszczania spalin (FGT): 

 

 typ odpadów, ich skład i jego zróżnicowanie; 

 typ i rozmiar procesu spalania; 

 przepływ spalin i ich temperatura; 

 skład spalin, wielkość i tempo fluktuacji składu; 

 docelowe wartości limitów emisyjnych; 
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  ograniczenia zrzutów płynnych ścieków; 

 wymagania dotyczące widoczności dymów; 

 dostępność ziemi i przestrzeni; 

 dostępność i koszty usuwania nagromadzonych/odzyskanych pozostałości; 

 kompatybilność ze wszystkimi istniejącymi składnikami procesu (istniejące zakłady); 

 dostępność i koszt wody i innych odczynników; 

 możliwość dostarczania energii (np. ciepła z płuczek kondensacyjnych); 

 dostęp do subsydiów za eksportowaną energię; 

 akceptowalne poziomy opłat utylizacyjnych dla dostarczanych odpadów (istnienie zarówno czynników  

rynkowych, jak i politycznych); 

 redukcja emisji przy użyciu metod pierwotnych; 

 emisja hałasu; 

 zastosowanie różnych urządzeń oczyszczających gaz, jeśli to możliwe z temperaturą spadającą w  

kierunku od kotła do komina. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.4.1.2 Optymalizacja energetyczna 

 

Niektóre techniki oczyszczania spalin znacząco przyczyniają się do zwiększenia całkowitego 

zapotrzebowania instalacji na energię w procesie spalania. koniecznie także trzeba uwzględnić dodatkowe 

zapotrzebowanie na energię związane z niższym ELV. Możliwe jest wyciągnięcie następujących ogólnych 

wniosków: 

 

 ograniczenie emisji gazu w tym także popiołu z kotła (oraz metali odfiltrowywanych wraz z popiołem)  

zasadniczo wymaga dodatkowej filtracji i zwiększenia zużycia energii; 

 ograniczenie emisji NOx do poziomu poniżej 100 mg/m
3
 jest zwykle osiągane dzięki zastosowaniu  

SCR, który, zwykle stosowany do wyłącznie do systemów spalania odpadów generujących niewiele 

pyłu, umieszczony jest na czystym końcu systemu FGT. Zatem zwykle wymaga zużycia pewnej 

dodatkowej ilości energii w celu ponownego ogrzania spalin.  Bardzo niskie poziomy SOx w surowych 

spalinach mogą umożliwiać stosowanie SCR bez odgrzewania (por. 2.5.5.2.2). Energia niezbędna dla 

działania dodatkowych urządzeń oczyszczających spaliny (aby spełnić bardzo niskie ELV), o ile jest 

dostarczana przez spalarnię, przyczyni się do zmniejszenie ilości dostępnej dla eksportu; 

 temperatura wyjścia z kotła ma kluczowe znacznie dla zużycia energii w systemie FGT – jeśli jest  

niższa od punktu rosy kwasu, niezbędne będzie zużycie dodatkowej ilości energii do podgrzania spalin; 

  zasadniczo, rozmieszczanie składników systemu FGT w taki sposób, by te wymagające najwyższej  

temperatury poprzedzały te pracujące w niższych temperaturach skutkuje zmniejszeniem całkowitego 

zapotrzebowania systemu FGT na energię (niemniej jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, 

ponieważ SCR zasadniczo wymaga gazu czystego i zatem musi być umieszczone za 

niskotemperaturowymi etapami oczyszczania spalin). 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.4.1.3 Ogólna optymalizacja i podejście „systemowe” 

 

Podobnie jak w przypadku aspektów związanych z energią (por. powyżej sekcje dotyczące energii), 

traktowanie systemu FGT jako całości pozwala na osiągnięcie pewnych korzyści. Jest top szczególnie 

istotne w przypadku usuwania zanieczyszczeń, ponieważ elementy często ze sobą współpracują, prowadząc 

do pierwotnego zmniejszenia ilości niektórych zanieczyszczeń i wywierając pewne dodatkowe skutki na 

inne. W zależności od umiejscowienia sekwencji czyszczącej, osiągana jest różna wydajność tego procesu. 

[74, Uwagi TWG, 2004] Często stosowane są urządzenia wielofunkcyjne, na przykład: 

 

 jeśli stacja filtrów workowych (BF) zainstalowana jest poniżej wtrysku odczynników, oprócz działania  

odpylającego działa jeszcze jak dodatkowy reaktor. Ciśnienie spada dzięki zastosowaniu filtrów 

tkaninowych rozprowadzających spaliny po przylegających plackach, które zawierają pewną ilość 

odczynników i, z uwagi na niską prędkość gazu, czas przebywania jest długi. BF może przyczyniać się 
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do obróbki kwaśnych gazów, metali gazowych, takich jak Hg i Cd oraz POP (Persistent Organic 

Pollutant – trwałe zanieczyszczenia organiczne), takie jak PAH, PCB, dioksyny i furany; 

 oprócz oczyszczania kwaśnych gazów, mokre płuczki  mogą wspomagać wychwytywanie niektórych  

cząsteczek oraz, o ile pH jest wystarczające niskie lub gdy stosowane są odczynniki płuczki, Hg; 

 usuwanie NOx dodatkowo niszczy dioksyny, jeśli ma odpowiednią konstrukcję (rozmiar); 

 adsorpcja w węglu aktywnym i koks węgla brunatnego także wpływa na dioksyny i Hg, a także na inne  

substancje. 

[64, Uwagi TWG, 2003] [54, dechefdebien, 2003 

 

4.4.1.4 Wybór techniki dla nowych lub istniejących instalacji 

 

Całkowita optymalizacja oddziaływanie pomiędzy składnikami systemu FGT (a także reszta procesu 

spalania) jest istotna dla nowych i istniejących instalacji. W przypadku instalacji istniejących liczba opcji 

może być znacznie bardziej ograniczona, niż w przypadku nowych instalacji. Uwagi dotyczące 

wewnętrznej kompatybilności procesu można znaleźć w sekcjach zajmujących się poszczególnymi 

technikami FGT. 

 

4.4.2 Ograniczanie emisji pyłu 

 

Zastosowanie systemu usuwającego pył ze spalin jest zasadniczo uznawane za niezbędne w instalacjach 

spalania odpadów. Niniejsza sekcja zawiera rozważania dotyczące umiejscowienia etapu usuwania pyłu 

przed innymi etapami FGT (tzn. przed odpylaniem) lub za innymi systemami FGT jako ostateczny system 

polerowania spalin. W niektórych przypadkach stosowana jest podwójna filtracja, co także zostało 

omówione w tej sekcji. 

 

4.4.2.1 Wykorzystanie etapu wstępnego odpylania przed dalszym oczyszczaniem spalin 

  

Opis 

Sekcja zawiera rozważania dotyczące etapu usuwania pyłu, zasadniczo za wstępnym odpylaniem na etapie 

kotła [74, Uwagi TWG, 2004], ale przed kolejnymi etapami FGT.  

 

W przypadku spalania odpadów stosowane są następujące systemy wstępnego odpylania: 

 

 cyklony i multicyklony; 

 odpylacze elektrostatyczne (ESP); 

 filtry workowe (BF). 

 

Poszczególne techniki zostały już opisane w sekcji 2.5.3. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Redukcja emisji do strumienia spalin dzięki zmniejszeniu zawartości cząsteczek w procesach FGT. 

 

Oddzielanie popiołu lotnego od pozostałości FGT umożliwia: 

 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych przez FGT pozostałości; 

 oddzielne oczyszczanie popiołów lotnych i możliwy recykling. 

 

Oddzielne zbieranie składników spalin nie przyniesie żadnych korzyści środowiskowych, jeśli oddzielone 

pozostałości zostaną później zmieszane. Ważne jest zatem rozważenie projektu dalszych etapów, aby 

ocenić możliwość osiągnięcia rzeczywistych korzyści. [64, Uwagi TWG, 2003] 
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ESP oraz cyklony mogą mieć trudności z samodzielnym osiąganiem niższych przyjmowanych standardów 

emisji. Jednak są one przydatne jako wstępne odpylacze, gdy używa się ich w połączeniu z innymi 

technikami.  

 

[2, infomil, 2002] Skuteczność pracy cyklonów wzrasta bezpośrednio wraz z obciążeniem pyłem, tempem 

przepływu spalin, rozmiarem cząstek oraz gęstością. Ponieważ cząsteczki popiołów lotnych są drobne, 

gęstość jest niska, a obciążenie pyłem i tempo przepływu zmienne, wydajność usuwania pyłu przez cyklon 

jest ograniczona. Zwykle możliwe jest osiągniecie stężenia pyłu nie niższego niż 200 – 300 mg/m
3
. 

Multicyklony, które wykorzystują tę samą zasadę działania, mogą osiągnąć nieco niższe wartości, ale 

zasadniczo osiągniecie poziomu poniżej 100 – 150 mg/m
3
 jest trudne. 

 

[2, infomil, 2002] ESP może osiągać znacznie niże stężenia pyłu niż (multi) cyklony. W zależności od 

konstrukcji i umiejscowienia w systemie oczyszczania spalin (wstępne lub końcowe odpylanie) oraz liczby 

pól, zasadniczo możliwe jest osiągnięcie stężenia emisji pyłu na poziomie 15 – 25 mg/m
3
. Osiągnięcie 

wartości poniżej 5 mg/m
3
 możliwe jest w przypadku większej liczby pól (2 lub 3) oraz zwiększeniu 

powierzchni ESP (a tym samym zwiększeniu kosztów i wymagań przestrzennych dla ich zastosowania). 

 

Specyficzną odmianą ESP jest mokre ESP. System ten nie jest zwykle stosowany do wstępnego odpylania 

ze względu na temperaturę spalin w tym obszarze. [64, Uwagi TWG, 2003] Zasadniczo jest on częściej 

stosowany do polerowania po etapie płuczek. [74, Uwago TWG, 2004] 

 

Filtry workowe są zwykle bardzo skuteczne w usuwaniu pyłu. W przypadku stosowania takich filtrów, 

najczęściej odczynniki sa wtryskiwane (choć nie zawsze), aby zbudować pierwotny płaszcz chroniący filtr 

przed korozją i usprawniający filtrację (zwłaszcza przy dogłębnej filtracji). [74, Uwagi TWG, 2004] Jako 

odczynniki zwykle stosowane są wapno i węgiel aktywny. Obecność aktywnego węgla zmniejsza ilość 

dioksyn przechodzących przez kolejne etapy oczyszczania spalin. W przypadku systemów mokrych 

pomaga to ograniczyć efekt pamięci związany z nabudowywaniem się dioksyn w materiale płuczki. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli na podstawie dostępnych danych: 

 
Kryterium Jednostki Wartość Uwagi 

Wymagania energetyczne:  

 

 

 

 

kWh/tona 

dostarczanych 

odpadów 

  

Cyklon Niska Niższa wydajność energetyczna dla 

usuwania cząsteczek o wielkości < 

5 mikrometrów. 
Multicyklon Niska 

Suche ESP Wyższa (wyładowania 

elektrostatyczne 

Powszechnie stosowana 

technologia 

Mokre ESP Wyższa (spadki 

ciśnienia) 

 

Filtr workowy Wyższa przez spadki 

ciśnienia i pulsowanie 

powietrza czyszczącego 

pod wysokim 

ciśnieniem 

Powszechnie stosowana 

technologia 

Typ pozostałości  Popiół lotny Osobne zbieranie popiołu lotnego z 

głównych chemicznych 

zanieczyszczeń jest możliwe, o ile  

nie wchodzą w reakcję z 

odczynnikami 

Ilość pozostałości kt/t dostarczanych 

odpadów 

12 – 20 (<50) Bez odczynników (z 

odczynnikami) 

Zużycie wody l/ t dostarczanych 

odpadów 

  mokre ESP; 

 chodzenie gazu przed filtrami 

workowymi; 

Produkcja ścieków l/ t dostarczanych 

odpadów 

  ścieki z mokrego ESP; 

Widoczność dymów tak/nie tak  mokre ESP daje dymy o 

największej widoczności; 
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Tabela 4.20: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska towarzyszące 

zastosowaniu różnych typów wstępnego odpylania 

 [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska należą: 

 

 zużycie energii przez filtry workowe jest wyższe niż w innych systemach ze względu na większe straty 

ciśnienia; 

 ESP wymaga zasilania elektrycznością; 

 wytwarzanie się popiołu lotnego z oczyszczania spalin; 

 stężenie PCDD/F w spalinach może się zwiększać podczas ich przebywania w ESP, zwłaszcza przy 

temperaturze 200 – 450ºC; 

 pozostałości FGT oraz popiół lotny mogą być oddzielane dzięki zastosowaniu tej techniki. 

 

Dane eksploatacyjne 

Wstępne odpylanie ogranicza ilość pyłu na kolejnych etapach FGT, dzięki czemu możliwe jest 

zmniejszenie ich przepustowości, ryzyko zapchania także jest niższe, a tym samym dalsze elementy mogą 

być projektowane jako mniejsze, co do pewnego stopnia ogranicza ich koszty. 

 

Należy ostrożnie rozważać kwestie związane z poziomem popiołu w zbiorniku, a także żużlu (zwłaszcza w 

przypadku, gdy filtry workowe są umieszczane bezpośrednio za kotłem), aby ograniczać ryzyko pożaru. 

 

 

[2, infomil, 2002] Cyklony mają relatywnie prostą budowę, bez elementów ruchomych (z wyjątkiem 

systemów transportujących wykorzystywanych do usuwania popiołu lotnego z dna), a tym samym mogą 

być szeroko dostępne, przy relatywnie niskich kosztach. Jednakże spadki ciśnienia strumienia spalin są 

dość wysokie, co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na energię wentylatorów przeznaczonych do 

spalin i może zatem wiązać się ze zwiększonym zużyciem energii. 

 

[2, infomil, 2002] Dla właściwego funkcjonowania ESP ważne jest, by strumień spalin był równomiernie 

rozprowadzany po całej jego powierzchni. Spadek ciśnienia spalin w ESP jest niski, co ogranicza zużycie 

energii. Jednak niektóre urządzenia służące do wstępnego odpylania (np. ESP, filtry) wymagają zasilania 

elektrycznego do swojej pracy. [74, Uwagi TWG, 2004] Więcej informacji na temat systemów ESP można 

znaleźć w rozdziale 2.5.3. 

 

ESP można podzielić na wiele części (zwykle 1 – 4 następujących po sobie pól), każdy wyposażony we 

własny system elektryczny. Jest to o tyle korzystne, że nawet podczas awarii jednego z systemów 

elektrycznych (np. zwarcie spowodowanego zapchaniem się pyłem lub uszkodzenie przewodów wysokiego 

napięcia), [74. Uwagi TWG, 2004] relatywnie duża część duża wydajność usuwania pyłu pozostaje nadal 

dostępna. 

 

Filtry workowe często są dzielone na sekcje, które mogą być od siebie izolowane w celach 

konserwacyjnych, równomierna dystrybucja spalin jest niezwykle ważna dla ich optymalnego działania. 

 
 

Kryteria 

 

Opis czynników wpływających 

na kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe 

elementy w systemie; 

 aspekty eksploatacyjne są 

krytyczne; 

 
 

średnie 

 

Dodatkowe elementy procesu 

zwiększają złożoność, ale mogą 

ułatwić późniejsze działanie. 

Elastyczność  zdolność techniki do 

działania przy  zróżnicowanych 

warunkach wsadu; 

wysokie Każdy z systemów może być 

stosowany do zróżnicowanych 

przepływów i składów spalin. 

Wymagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia 

lub wyższe wymagania dla 

załogi; 

średnie/wysokie Filtry workowe mogą wymagać 

więcej uwagi, natomiast cyklony 

najmniej. ESP znajduje się 

pośrodku. 
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Inne wymagania Filtry workowe mogą wymagać dodatkowych odczynników dla ochrony przed korozją i ogniem.  

Tabela 4.21: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem systemów wstępnego odpylania 

 

 

Poniższa tabela zawiera porównanie różnych systemów usuwania pyłu (stosowanych zarówno na etapie 

wstępnego, jak i końcowego odpylania): 

 
System usuwania 

pyłu 

 

Typowe stężenia emisji 
 

Zalety 
 

Wady 

Cyklony i 

multicyklony 

- cyklony: 

200 – 300 mg/m3; 

- multicyklony: 

100 – 150 mg/m3; 

-proste, relatywnie 

nieskomplikowane i 

niezawodne; 

-stosowane podczas spalania 

odpadów; 

-wyłącznie do wstępnego 

odpylania; 

-relatywnie duże zużycie 

energii (w porównaniu do 

ESP); 

ESP – suche: < 5 – 25 mg/m3; -relatywnie niskie 

zapotrzebowanie na energię; 

-może wykorzystywać 

temperatury gazu w zakresie 

150 - 350ºC; 

-szeroko rozpowszechnione w 

spalarniach odpadów; 

 

-ryzyko formowania się 

PCDD/F w przypadku 

temperatur z zakresu 450 - 

200ºC; 

ESP – mokre: < 5 – 20 mg/m3; -mogą osiągać niższe stężenia 

emisji – niekiedy stosowane w 

spalarniach odpadów;  

-niewielkie doświadczenie w 

zakresie spalania odpadów; 

-głównie stosowane na etapie 

po odpylaniu; 

-wytwarzanie ścieków w 

procesie; 

-zwiększona widoczność 

dymów; 

Filtry workowe < 5 mg/m3; -powszechnie stosowane w 

spalarniach odpadów; 

-warstwa pozostałości działa 

jak dodatkowy filtr i jako 

reaktor adsorpcyjny; 

-relatywnie wysokie zużycie 

energii (w porównaniu do 

ESP); 

-wrażliwe na skraplanie wody i 

korozję; 

Tabela 4.22: Porównanie systemów usuwania pyłu 

 [2, infomil, 2002] 
 

Zastosowanie 

Możliwości zastosowania technik odpylania zostały ocenione w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/uwagi 

Typ odpadów  do wszystkich typów odpadów; 

 może nie być odpowiednie o surowych gazów o niskim 

stężeniu pyłu; 

Zakres wielkości zakładu  brak ograniczeń; 

Nowe/istniejące  przestrzeń może być istotna w istniejących zakładach 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  w przypadku filtrów workowych niezbędna większa 

kontrola temperatury; 

Kluczowe czynniki zw. z lokalizacją  niezbędna przestrzeń dla dodatkowych elementów procesu 

Tabela 4.23: Ocena możliwości zastosowania wstępnego odpylania 

 

Ekonomia 
Kluczowymi dla tej technik aspektami są: 

 

 zwiększone koszty kapitałowe i inwestycyjne – dodatkowe elementy procesu; 

  zwiększone koszty energetyczne zwłaszcza w związku z filtrami workowymi; 

 możliwe ograniczenie kosztów utylizacji, jeśli dostępne są ujścia dla segregowanych popiołów lotnych; 

 możliwe zwiększenie kosztów obróbki dodatkowych strumieni pozostałości (zarówno w przypadku 

odzyskiwania, jak i utylizacji). 
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Koszty inwestycyjne dwóch linii MSWI o łącznej przepustowości 200000 t/rok oszacowano następująco 

[12, Achternbosch, 2002]: 
 

 ESP (3 pola) 2,2 mln EUR; 

 ESP (2 pola) 1,6 mln EUR; 

 filtr tkaninowy 2,2 mln EUR (brak danych, czy kwota uwzględnia wcześniejszy etap chłodzenia spalin). 

 

Koszty eksploatacyjne jednostki wyposażonej w filtr workowy do wstępnego odpylania mogą być wyższe 

ze względu na wyższe zużycie energii związane ze spadkiem ciśnienia i wtryskiwaniem odczynników. 

Jednak, wyższa wydajność usuwania pyłu i innych zanieczyszczeń w filtrach workowych (zwłaszcza 

podczas stosowania wtrysków odczynników) może skutkować obniżeniem kosztów kolejnych składników 

systemu FGT. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana, gdy: 

 

 usunięty popiół lotny może zostać oczyszczony i poddany recyklingowi; 

 niezbędna jest mniejsza przepustowość kolejnych urządzeń FGT (wymagania dla ilości pyłu są niższe); 

 usprawnienie działania kolejnych etapów systemu FGT; 

 istnieje preferencja związana z usuwaniem PCDD/F przed mokrymi płuczkami, aby ograniczyć efekt 

pamięci. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowana w wielu zakładach spalania. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002], [55, EIPPCBsitevisits, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.2.2 Zastosowanie dodatkowych systemów oczyszczania spalin 

 

Opis 

Technika ta nadaje się do systemów oczyszczania spalin w celu końcowej redukcji emisji pyłu po 

zastosowaniu innych technik FGT, ale przed ostatecznym wypuszczeniem gazów do atmosfery. Zasadnicze 

wykorzystywane systemy to: 

 

 filtry workowe; 

 mokre ESP; 

 elektrodynamiczne płuczki Venturi; 

 moduły agglo-filtrujące; 

 jonizujące płuczki mokre. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Możliwe jest także rozważenie dodatkowego końcowego mokrego systemu oczyszczania spalin jako etapu 

polerowania za innymi systemami, które zajmują się kwaśnymi gazami, etc. Dodatek taki zasadniczo ma na 

celu zwłaszcza kontrolę emisji HCl, gdy mają one mocno zróżnicowany poziom. Taka dodatkowa obróbka 

została omówiona w sekcji 4.4.3.6. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Główne elementy tej technik zostały już omówione w sekcji 2.5.3. 

 

Urządzenia służące do oczyszczania są instalowane także w celu usuwania kropli (zwłaszcza drobnych). 

Zwykle są one instalowane, by zapobiegać zanieczyszczeniom dalszych urządzeń, takich jak SCR. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Poniżej wymieniono dalsze redukcje emisji do powietrza (poza już osiągniętymi dzięki składnikom FGT) : 
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Substancja(e) 

Zakres 

wydajności 

redukcji 

Osiągalne zakresy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne 

(g/t odpadów) 

Pył  <30 0,04 – 5 <0,5   

Uwaga: precyzyjne dane na temat rzeczywistych końcowych poziomów zależą od poziomu wejściowego na ostatnim etapie 

usuwania pyłu (który sam zależny jest od wydajności poprzednich zastosowanych etapów) oraz wydajności wybranego 

końcowego etapu usuwania pyłu. Dane przedstawione tu stanowią wskazówkę odnośnie rzędu wielkości emisji, które 

zwykle są osiągane po dodaniu etapu polerowania.  

Tabela 4.24: Poziomy emisji towarzyszące zastosowaniu systemu polerowania spalin BF 

[2, infomil, 2002], [1, UBA, 2001] 
 

Oprócz redukcji pyłów, obniżone mogą zostać także emisje do powietrza następujących substancji: 

 

 metale ciężkie: ponieważ wielkość emisji zwykle wiąże się z wydajnością usuwania pyłu; 

 rtęć i PCDD/F: gdy w filtrach workowych jako absorbent dodawany jest węgiel (zwykle raz z alkalicznym 

odczynnikiem); 

 kwaśne gazy: gdy dodawane są alkaliczne odczynniki w celu ochrony filtrów workowych. 

 

Korzyści płynące z tych dodatkowych redukcji mogą być niewielkie, jeśli zastosowano już wcześniej 

techniki redukujące stężenia w spalinach do niskich poziomów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zidentyfikowano w poniższej 

tabeli: 

 
Kryteria Jednostki Zakres 

osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów  Zwiększone w związku ze 

spadkiem ciśnienia w procesie  

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów  Większe zużycie 

odczynników 

Zużycie wody   Mokre ESp prowadzi do 

zrzutów wody, która może 

podlegać recyklingowi w 

procesie 

Typ pozostałości   Popioły lotne i/lub inne 

substancje usuwane w filtrach 

polerujących zwykle tworzą 

dodatkowe strumienie stałych 

odpadów 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów  Zmienia się w zależności od 

początkowego obciążenia i 

zastosowanych technik FGT, 

ale zasadniczo może być niska 

Widoczność dymów +/0/- +/0 Systemy inne niż suche mogą 

zwiększać widoczność dymów 

Tabela 4.25: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem dodatkowego polerowania spalin 

 [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

W przypadku tej techniki najważniejsze Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska to: 

 

 zużycie energii w związku ze spadkami ciśnienia podczas przechodzenia przez filtry workowe; 

 wytwarzanie stałych pozostałości (pomijalne w przypadku zastosowania polerowania). 

 

Dane eksploatacyjne 
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Skuteczna konserwacja filtrów workowych jest bardzo ważna dla zapewnienia ich efektywnego 

funkcjonowania i tym samym niskich poziomów emisji. Spadek ciśnienia podczas przechodzenia przez 

filtry jest monitorowany w celu utrzymania placków na filtrach. Może być także stosowany jako środek 

wykrywania uszkodzeń filtra (takich jak nieodwracalne zanieczyszczenie). Emisje pyłu mogą zwykle być 

kontrolowane aż do bardzo niskich poziomów, dzięki zastosowaniu bardziej uważnych obserwacji 

spadków ciśnienia i przyjęciu bardziej restrykcyjnych kryteriów (np. mniejsza tolerancja przed podjęciem 

działań konserwacyjnych) wymiany filtrów. Analiza środków filtracyjnych może także być 

wykorzystywana do oceny wymaganej dawki odczynników oraz warunków i pozostałego czasu 

żywotności. 

 

Systemy wielokomorowe, w których spadki ciśnienia są monitorowane niezależnie oraz stacje filtrów 

workowych o odpowiedniej przepustowości umożliwiającej wyłączanie uszkodzonych stref na czas 

wymiany filtrów, zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia najniższych wartości limitów emisyjnych. 

 

Filtry workowe są często dzielone na segmenty, które mogą być izolowane w celach konserwacyjnych.  

Równomierna dystrybucja spalin jest istotna dla osiągnięcia optymalnej wydajności. 

 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

 

H 

Dodatkowe elementy 

zwiększają złożoność. 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

M Jako technika końcowa, 

proces będzie w mniejszym 

stopniu zależny od 

zróżnicowania. 

Wzmagane 

umiejętności 

 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

H Filtry workowe wymagają 

uważnej konserwacji. 

Tabela 4.26: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem polerowania spalin 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  dodatkowa redukcja metali ciężkich (wraz ze spalinami) dzięki 

zastosowaniu tej techniki zwiększa jej zastosowanie, gdzie ich poziomy 

wymagają dalszej redukcji; 

Zakres wielkości zakładu  większe zakłady z większymi przepływami gazu mogą dzięki tej technice 

osiągać lokalnie wyższe redukcje emisji; 

Nowe/istniejące  możliwe do nowych i istniejących już zakładów; 

 jako technika końca rury, odpowiednia w przypadku modernizacji z uwagi 

na wymaganą redukcję pyłu; 

 istniejące zakłady, które już osiągają niskie poziomy emisji (<10 mg/Nm3 

średnio dziennie) dzięki zastosowaniu innych środków, mogą nie skorzystać tak 

bardzo na zastosowaniu tej techniki; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  uwagi wymagają temperatura i punkt rosy kwasów; 

 umożliwia skuteczne oczyszczanie gazu przed SCR; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  dostępność miejsca może stanowić ograniczenie (dodatkowe elementu 

procesu; 

Tabela 4.27: Ocena możliwości zastosowania polerowania spalin 

 

 

Ekonomia 
Dane na temat kosztów tej techniki podano w sekcji 10.2.4. 

 

Kluczowe aspekty kosztowe tej techniki to: 
 

 zwiększone koszty inwestycyjne dodatkowych jednostek w procesie; 
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 zwiększone koszty operacyjne – przede wszystkim w związku z zapotrzebowaniem za energię 

spowodowanym spadkiem ciśnienia, dostarczaniem sprężonego powietrza do wstecznie pulsujących BF (o 

ile stosowane) oraz dodatkowymi kosztami konserwacyjnymi. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta jest stosowana, gdy: 

 

 przepisy prawne wymagają osiągania niskich poziomów emisji pyłu, (związanych z pyłem) metali 

ciężkich, lub gdy wymagany jest dodatkowy potencjał usuwania dioksyn i kwaśnych gazów; 

 występują lokalne problemy z jakością powietrza, które mogą wpływać na proces; 

 wykorzystywana jest jako odpylacz dla kolejnych procesów SCR. 

 

Przykładowe zakłady 
Przykłady na terenie Niemiec, Austrii i Holandii. 

Inne przykłady z terenu Francji: 

Toulouse: agglo-filtracyjne moduły za mokrym FGT; 

Tronville: końcowy filtr workowy z iniekcjami wapna i aktywnego węgla (za mokrym FGT); 

Ocreal: końcowy filtr workowy z iniekcjami aktywnego węgla do oczyszczania PCDD/F. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[3, Austria, 2002], [2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.2.3 Zastosowanie podwójnej filtracji workowej 

 

Opis 
Technika obejmuje zastosowanie dwóch filtrów workowych w serii w systemie FGT. Filtry mogą nie 

przylegać bezpośrednio do siebie (np. może je rozdzielać inny element systemu FGT). Technika ta nie 

nadaje się do sytuacji, gdy filtry workowe są połączone filtrami innego typu, np. ESP, cyklonem lub mokrą 

płuczką, etc. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Dodatkowa redukcja emisji pyłu do powietrza. Niemal we wszystkich przypadkach możliwe jest 

osiągnięcie średnich całodobowych wartości na poziomie poniżej 1 mg/m
3
.  

 

Możliwa jest separacja pozostałości FGT, tzn, oddzielenie popiołu lotnego od pozostałości neutralizacji 

FG. TO może umożliwić odzyskiwanie niektórych frakcji, gdy istnieją dla nich odpowiednie sposoby 

zbytu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 

 
Kryteria Jednostki Zakres 

osiąganych 

Uwagi 
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wartości 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów Wysokie Zwiększone w związku ze 

spadkiem ciśnienia w procesie  

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 3 – 15 Zależne od rodzaju 

odczynników; 

Typ pozostałości  suche Popioły lotne i pozostałości 

soli 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów 15 – 25 Zmienia się w zależności od 

początkowego obciążenia i 

zastosowanych technik FGT; 

Widoczność dymów +/0/- +/0 Systemy natryskowe mogą 

zwiększać widoczność dymów 

Tabela 4.28: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem podwójnej filtracji 

 [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W przypadku tej techniki do najważniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska zalicza się: 

 

 zużycie energii w związku ze spadkami ciśnienia spowodowanymi przejściem przez cały system FGT, 

będzie znacząco wyższe; 

 wytwarzanie stałych pozostałości (zwykle oddzielonych od innych pozostałości spalin). 

 

Odnotowano, że mimo iż zużycie dodatkowej energii w związku z zastosowaniem podwójnych filtrów 

workowych w serii (nawet, gdy są oddzielone) przynosi pewne potencjalne korzyści związane z dodatkową 

kontrolą zanieczyszczeń, to jednocześnie, aby pokonać spadki ciśnienia, wymaga wentylatorów o większej 

mocy, a tym samym prowadzi do większego zużycia energii.  

 

Dane eksploatacyjne 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

 

H 

Dodatkowe elementy 

zwiększają złożoność. 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H Wsady do pierwszego etapu 

różnią się znacząco nie 

przekładając się na 

zróżnicowanie końcowych 

emisji z drugiego etapu. 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

H Filtry workowe wymagają 

uważnej konserwacji. 

Czynnik ten się zwiększa z 

uwagi na dodatkowe 

elementy. 

Tabela 4.29: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem podwójnej filtracji 

 

Filtry workowe często są dzielone na segmenty, które w celach konserwacyjnych mogą zostać 

odizolowane. 

Równomierna dystrybucja spalin jest istotnym czynnikiem dla optymalnej wydajności. 

 

Zastosowanie 

Może być stosowana we wszystkich procesach spalania, ale przede wszystkim w przypadku bardzo 

niskiego ELV lub gdy pożądana jest separacja składników pozostałości FGT. 

Możliwości zastosowania tej techniki zostały opisane w poniższej tabeli: 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  wszystkie; 

Zakres wielkości zakładu  większe zakłady z większymi przepływami gazu mogą dzięki tej technice 

osiągać lokalnie wyższe redukcje emisji; 

Nowe/istniejące  możliwe do nowych i istniejących już zakładów; 

 w przypadkach, gdzie stosowana jest dodatkowa filtracja na końcu rury, 
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technika ta może być odpowiednia także istniejących zakładów przechodzących 

modernizację; 

 istniejące zakłady, które już osiągają niskie poziomy emisji (<10 mg/Nm3 

średnio dziennie) dzięki zastosowaniu innych środków, mogą nie skorzystać tak 

bardzo na zastosowaniu tej techniki; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  uwagi wymagają temperatura i punkt rosy kwasów; 

 umożliwia skuteczne oczyszczanie gazu przed SCR; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  wymaga dodatkowej przestrzeni do wdrożenia; 

 lokalizacja zakładów przemysłowych, które mogą poddawać recyklingowi 

sole; 

Tabela 4.30: Ocena możliwości zastosowania podwójnej filtracji 

 [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Ekonomia 
Dodatkowe koszty związane z dodatkowymi elementami procesu. Dodatkowe koszty energii i konserwacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Najczęściej stosowana w przypadkach, gdy wymagany jest niski poziom emisji pyłu (np. wartości poniżej 

2 mg/Nm
3
). Możliwość recyklingu soli. 

 

Przykładowe zakłady 
Szereg zakładów na terenie Belgii, Niemiec, Francji i innych.  

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2006] 

4.4.2.4 Wybór materiału filtrów workowych 

Opis 

Wybrany materiał filtrów musi odpowiadać fizycznym i chemicznym warunkom, w których będzie działać. 

 

Do kluczowych cech materiałów wykorzystywanych podczas filtracji gazów należą maksymalna 

temperatura eksploatacyjna oraz odporność na kwasy, zasady i napinanie (w związku z oczyszczaniem). 

Także wilgotność gazu może wpływać na wytrzymałość i stabilność wymiarów tkanin, co ma z kolei 

związek z hydrolizą. Kilka podstawowych właściwości tkanin zostało w skrócie omówionych poniżej, 

niektóre z nich mogą być pokrywane lub impregnowane specjalnymi substancjami chemicznymi (np. 

siarką). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 
 

Tkanina 
Maksymalna 

temperatura (ºC) 

Odporność 

Kwasy Zasady Elastyczność (fiz.) 

Bawełna 80 Słaba Dobra Bardzo dobra 

Polipropylen  Doskonała Doskonała Bardzo dobra 

Wełna  Dostateczna Słaba Bardzo dobra 

Poliester  Dobra Dobra Bardzo dobra 

Nylon  Słaba/dostateczna Doskonała Doskonała 

PTFE  Doskonała Doskonała Dostateczna 

Poliamid  Dobra Dobra Bardzo dobra 

Włókno szklane  Dostateczna/dobra Dostateczna/dobra Dostateczna 

Uwaga: 

1. nie wszystkie spośród tych materiałów znajdują powszechne zastosowanie w procesie spalania – por. dane 

eksploatacyjne poniżej; 

2. niektóre doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że powszechną maksymalną temperaturą pracy jest 200ºC. 

Tabela 4.31: Informacje eksploatacyjne dla różnych materiałów filtrów 

 [2, infomil, 2002] [67, Inspec, 2004] 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Wytrzymały materiał filtra, odpowiedni do celu, w jakim jest wykorzystywany, umożliwia znaczne 

ograniczenie emisji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Jeśli ośrodek nie jest odpowiedni, spadki ciśnienia mogą być większe i ograniczać przepustowość 

odpadów. 
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Jeśli do oczyszczania filtrów niezbędne jest powietrze pod ciśnieniem, żywotność filtra może być krótsza. 

 

Dane eksploatacyjne 

Por. informacje dostarczone w powyższym opisie. 

 

Zwiększanie temperatury może prowadzić do stapiania tworzyw sztucznych będących składnikiem 

materiału, stwarzając tym samym ryzyko pożaru. Wysoka zawartość wilgoci w spalinach może 

powodować sklejanie się materiału filtra, co będzie skutkowało przestojami. [74, Uwagi TWG, 2004] 

PTFE może być wykorzystywane jako powłoka arkuszy/folii może być stosowane do usprawnienia 

usuwania takich lepkich soli i cząstek stałych z filtrów. Odnotowano, że dzięki wykorzystaniu PTFE udało 

się osiągnąć eksploatacyjne usprawnienia w pół-mokrych systemach (por. także sekcja 4.4.3.2) 

stosowanych w zakładach MSWI w Pradze (CZ) oraz Schwandorf (Niemcy). 

 

Regularne analizy worków mogą wspomóc ocenę długości pozostałej żywotności. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zaobserwowano, że kilka materiałów filtrowych nie może być powszechnie stosowanych w MSWI, np. 

bawełna, wełna, propylen. W MSWI najpowszechniejsze materiały to: poliamid (znany jako P84), PPS 

(rzadko), PTFE, włókno szklane (z powłoką PTFE lub bez). Niektóre włókna mogą być łączone ze sobą, 

(np. P84 + PTFE dla osiągnięcia większej wytrzymałości przy wyższych temperaturach). 

 

Reakcje chemiczne zachodzące w absorbencie mogą wpływać na temperatury eksploatacyjne. Jakość siatki 

ma duże znacznie, podobnie jak jakość włókien. 

 

Zastosowanie 

Wybór właściwego materiału filtra jest istotny dla wszystkich instalacji spalania odpadów stosujących 

filtry workowe. 

  

Ekonomia 
Koszty poszczególnych filtrów workowych są różne. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zasadniczym powodem wdrażania jest działanie obniżające emisje i przydatność techniczna. 

 

Przykładowe zakłady 
Wszystkie, w których stosowane są filtry workowe, tzn. bardzo rozpowszechniona. 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3 Ograniczanie emisji kwaśnych gazów 

 

Podrozdziały zawarte w tej sekcji dotyczą następujących zagadnień: 

 

 opis i ocena zwykle osiąganej wydajności dzięki podstawowym technikom stosowanym do redukcji 

kwaśnych gazów – w tym także rozważania na temat możliwości ich zastosowania w różnych sytuacjach; 

 opis i ocena niektórych innych technologicznych i proceduralnych możliwości istotnych z punktu 

widzenia usuwania kwaśnych gazów. 

 

4.4.3.1 Systemy mokrych płuczek 

  

Opis 

Ta technika została juz opisana w sekcji 2.5.4. 

 

Mokre płuczki zasadniczo składają się z przynajmniej dwóch efektywnych etapów, pierwszy przy niskim 

pH usuwa głównie HCl oraz HF, drugi, po dodaniu wapna lub wodorotlenku sodu, pracuje przy pH 6 -8 i 
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usuwa przede wszystkim SO2. Płuczki mogą niekiedy być opisywane jako trzy lub więcej etapowe – 

dodatkowe etapy to zwykle podetapy pierwszego o niskim pH, przeznaczone do specjalnych celów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Następujące ograniczenia emisji do powietrza: 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

HCl  0,1 -10 <5 0,1 – 1 1 – 10 Bardzo stabilne 

stężenia końcowe; 

HF  <1 <0,5 <0,1 – 0,5 <0,05 – 2 Bardzo stabilne 

stężenia końcowe; 

SO2  <50 <20 <10 <5 – 50 Wymaga etapu 

reakcji i absorbentu 

(wapno lub NaOH) 

SO2 uśredniane co ½ 

godziny może być 

bardziej zmienne; 

Tabela 4.32: Poziomy emisji osiągane przy zastosowaniu mokrych płuczek 

 [1, UBA, 2001, 2, Infomil, 2002, 12, Achternbosch, 2002] 
 

Mokre systemy FGT pozwalają osiągnąć najwyższą  wydajność usuwania (dla rozpuszczalnych kwaśnych 

gazów) ze wszystkich systemów FGT, przy najniższych przekroczeniach współczynnika 

stechiometrycznego. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

Systemy FGT opierające się na pojedynczym etapie filtracji (np. pół-mokre, suche) zbierają i łączą 

pozostałości, natomiast systemy mokre działają w inny sposób. Mogą one poddawać obróbce HCl, HF oraz 

SO2 niezależnie od cząstek stałych, etc. które często są usuwane już wcześniej. W związku z tym mokre 

systemy rzeczywiście przyczyniają się do osiągnięcia dodatkowych redukcji następujących substancji: 

 

 pył – w przypadku, gdy wydajność płuczki jest odpowiednio duża, aby zapobiegać zapychaniu się 

(zwykle etap wstępnego odpylania stosowany jest przed etapem płuczki mokrej, co ogranicza zawartość 

pyłu aż do 50% ilość początkowej pyłu i zapobiega powstawaniu problemów eksploatacyjnych) [74, 

Uwagi TWG, 2004]; 

 PCDD/F – gdy stosowane są materiały opakowaniowe impregnowane węglem, możliwe jest 

ograniczenie w płuczce do 70%, w innym przypadku redukcje mają charakter pomijalny. Do płuczki, w 

podobny celu, dodawany może być aktywny węgiel lub żużel, dla którego odnotowano wyższą 

skuteczność redukcji. [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 Hg2
+
 - jeśli stosowany jest pierwszy etap płuczki o niskim pH (~1), a zawartość HCl w odpadach 

prowadzi do zakwaszenia tego etapu, wówczas odbywa się usuwanie HgCl2, ale nie ma to zasadniczo 

wpływu na metaliczną postać Hg. [64, Uwagi TWG, 2003]; 

 inne zanieczyszczenia – gdy zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie, takie jak brom i jod są obecne 

w surowych gazach, mogą być skraplane w niskich temperaturach w płuczce, a następnie przedostawać się 

do ścieków z płuczki. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniżej tabeli 4.35: 

 
Kryteria Jednostki Zakres 

osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów 19 Pompy zwiększają zużycie 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 2 – 3 (NaOH) lub 

~10 (CaO) lub 

5 – 10 

(wapno/wapień) 

Najniższy ze wszystkich 

systemów 
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Stechiometria odczynnika  Stosunek 1,0 – 1,2 Najniższy ze wszystkich 

systemów 

Typ pozostałości   Osady z oczyszczania 

ścieków; w niektórych 

przypadkach odzyskiwany 

może być HCl lub gips; 

Ilość pozostałości kg (mokrych)/t dostarczanych 

odpadów 

kg (suchych)/t dostarczanych 

odpadów 

 

10 – 15 

 

3 – 5 

Najniższy ze wszystkich 

systemów. Dane te nie 

obejmują oddzielnie 

usuwanego popiołu lotnego – 

około 16 kg/t wsadu; 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów 100 – 500  Najwyższe ze wszystkich 

systemów, ale może być 

ograniczone dzięki 

zastosowaniu obróbki i 

recyrkulacji/kondensacji oraz 

zachowaniu niskiej 

temperatury przed wlotem do 

płuczki; 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów 250 – 500  Obróbka przed zrzutem lub 

ponowne wykorzystanie; 

Widoczność dymów +/0/- + Wysoka zawartość wilgoci w 

gazie może zostać 

ograniczona dzięki 

podgrzewaniu/kondensacji; 

Uwaga: dane mają na celu zaprezentowanie typowych przedziałów eksploatacyjnych. Dokładne ilości pozostałości i 

ścieków zależą od wielu czynników, w tym od stężeń surowych gazów (powiązanych z odpadami), tempa przepływu, 

stężenia odczynników, etc. 

Tabela 4.33: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska towarzyszące 

stosowaniu mokrych płuczek FGT 

 [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 12, Achternbosch, 2002] 
 

W przypadku tej techniki, najważniejszymi skutkami przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska, w porównaniu do innych technik są: 

 

 najniższe zużycie odczynników; 

 najniższa produkcja stałych pozostałości; 

 najwyższe zużycie wody; 

 wytwarzanie ścieków, które wymagają obróbki; 

 zwiększenie widoczności dymów; 

 tworzenie się PCDD/F (efekt pamięci) na elementach płuczki z tworzyw sztucznych wymaga 

przeciwdziałania; 

 jeśli temperatura wsadu jest zbyt wysoka, materiał zastosowany w mokrych płuczkach może zostać 

zniszczony [74, Uwagi TWG, 2004]. 

 

Zwykle produkcja ścieków to 300 kg/t MSW, zakładając, że zużycie wody wynosi 1000 kg/t MSW. Dane 

te są wyższe, niż w przypadku zacytowanych powyżej. 

[64, Uwagi TWG, 2003]  

 

 

 

 

 

 

Dane eksploatacyjne 
 

 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 

H 

Więcej elementów niż w 

innych systemach. 
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 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H Bardzo prosty – najwyższe 

prawdopodobieństwo ze 

wszystkich systemów do 

osiągania redukcji emisji 

HCl/HF w zmiennych 

warunkach wlotowych. 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

H Instalacja oczyszczania 

ścieków wymaga wysokich 

kwalifikacji. 

Tabela 4.34: Dane eksploatacyjne dla zastosowania mokrego FGT 

 

Do głównych problemów zalicza się: 

 

Nabudowywanie się PCDD/F w mokrych płuczkach może stanowić problem, w szczególności w okresach 

konserwacji i wygaszeń, a tym samym konieczne może okazać się zastosowanie specjalnych środków. 

 

Oczyszczanie ścieków wymaga dużych kwalifikacji, aby możliwe było osiągnięcie niskich poziomów 

emisji. 

 

Dla wydajnego działania mokre płuczki potrzebują spalin, które już zostały odpylone przy użyciu, np. ESP 

lub BF. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Elastyczność mokrych płuczek w związku ze zmiennością stężeń wlotowych stosuje się przede wszystkim 

do HCl oraz HF. Niekiedy niezbędna jest dodatkowa obróbka, aby spełnić ELC dla rtęci, na przykład: 

wstrzykiwanie substancji wiążących w podstawowej płuczce, wstrzykiwanie węgla aktywnego w płuczce 

kwaśnej, wstrzykiwanie czynnika utleniającego lub redukującego w fazie gazowej wraz z adsorbentem. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki została oceniona w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  w zasadzie może być stosowana do wszystkich typów odpadów; 

 szczególnie nadaje się do bardzo zróżnicowanych na wejściu gazów (np. 

odpady niebezpieczne); 

Zakres wielkości zakładu  bez ograniczeń, choć zwykle stosowana w średnich i dużych zakładach, 

gdzie występuje efekt skali;; 

Nowe/istniejące  szeroko rozpowszechniona w wielu istniejących zakładach; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  niska temperatura wylotu spalin (około 70ºC) wymaga podgrzania dla 

kolejnych etapów systemu FGT, np. filtrami workowymi oraz SCR; 

 możliwa wstępna osobna zbiórka popiołu lotnego; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  zwiększona widoczność dymów; 

 zasolone ścieki (po obróbce) muszą być zrzucane (lub odparowywane, co 

wymaga energii); 

 może umożliwiać odzyskiwanie HCl, soli, gipsu; 

Tabela 4.35: Ocena możliwości zastosowania mokrego FGT 

 

 

Ekonomia 
Dane na temat kosztów kapitałowych tej techniki podano w tabeli poniżej: 

 
 

Składnik FGT 
Szacunkowe koszty inwestycyjne 

(mln EUR) 

 

Uwagi 

Dwuetapowe mokre płuczki 5 w tym oczyszczanie ścieków 

Trzyetapowe mokre płuczki 7 w tym oczyszczanie ścieków 

Zewnętrzna instalacja odparowywania 

ścieków z płuczki 

1,5 – 2  

Absorber natryskowy dla wewnętrznego 1,5 Uważa się, że koszty zostały zaniżone 
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odparowywania ścieków 

Koszty oszacowano dla 2 linii MSWI o łącznej wydajności 200 kt/rok. 

Tabela 4.36: Szacunkowe koszty inwestycyjne wybranych elementów mokrych systemów FGT 

 [12, Achternbosch, 2002] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Kluczowe aspekty tej techniki w porównaniu do technik alternatywnych to: 

 

 wyższe kapitałowe koszty inwestycyjne, przede wszystkim w związku z instalacjami oczyszczania 

ścieków i większą ilością niezbędnych składników procesu; 

 koszty eksploatacyjne związane z utylizacją pozostałości mogą być niższe, z uwagi na niższą produkcję 

specyficznych pozostałości, które zwykle są mokre. [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 wyższe koszty pracy ze względu na większą złożoność systemu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta jest stosowana w przypadku, gdy: 

 

 wartości limitów emisyjnych zostały ustalone na poziomie lub poniżej poziomu określonego w 

Dyrektywie 2000/76/WE; 

 koszty utylizacji pozostałości z oczyszczania spalin są wysokie; 

 wejściowy skład odpadów jest szczególnie trudny do przewidzenia/kontrolowania; 

 dostarczane odpady mogą wykazywać zmienną i wysoką zawartość kwaśnych gazów lub metali 

ciężkich (zjonizowana rtęć) [74, Uwagi TWG, 2004]; 

 ścieki zawierające sól mogą być zrzucane (np. do morza). 

 

Przykładowe zakłady 
Mokre płuczki gazowe są szeroko rozpowszechnione na terenie całej Europy i stosowane do wielu typów 

odpadów. 

 

 

 

Literatura źródłowa 
[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002] [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.2 Systemy pół-mokrych płuczek 

 

Opis 
Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.4. 

 

Poniższy schemat pokazuje typowy system pół-mokrych płuczek FGT, z kolumną kontaktową i 

następującym później odpylaczem: 
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Rysunek 4.6: Schemat pokazujący typową konstrukcję pół-mokrego systemu FGT 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Następujące ograniczenia emisji do powietrza: 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

HCl 

 

 

 

 <50 3 – 10  2 4 – 10  Najniższe wartości 

osiągane wraz z 

wyższym 

dawkowaniem 

odczynników i 

kontrolom regulacji. 

Pikom można 

zapobiegać dzięki 

analizatorowi HCl. 

Pół-mokry proces 

może wychwytywać 

SO2 w tym samym 

czasie co HCl i HF, i 

w tej samej płuczce. 

HF 

 

 

 

 <2 <1 <0,5 <2 

SO2  <50 <20 <10 5 – 50  

Tabela 4.37: Poziomy emisji związane z zastosowaniem mokrych płuczek 

 [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 12, Achternbosch, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Nie występuje zrzut ścieków z pół-mokrych płuczek, ponieważ ilość zużytej wody jest zasadniczo mniejsza 

niż w przypadku płuczek mokrych, a ta wykorzystana zostaje odparowana wraz ze spalinami. Woda z 

innych źródeł (np. deszczówka) może być wykorzystywana w systemie FGT, o ile ma odpowiednią jakość. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Pół-mokre systemy FGt umożliwiają osiągniecie wyższej wydajności usuwania (dla rozpuszczalnych 

kwaśnych gazów). Niskie ELV można osiągnąć dzięki dostosowaniu tempa dawkowania odczynnika i 

konstrukcji systemu, ale zasadniczo kosztem zwiększenia zużycia odczynników i ilości produkowanych 

pozostałości. 

 

Pół-mokre systemy są stosowane razem z filtrami tkaninowymi, aby usunąć dodane odczynniki i produkty 

ich reakcji. Odczynniki, inne niż zasadowe, mogą być także dodawane aby adsorbować inne składniki 

spalin (np. aktywny węgiel dla Hg i PCDD/F). 

 

Zwykle są wykorzystywane jako jednoetapowe reaktory/filtry dla ograniczania emisji powiązanych: 

 

 pył – odfiltrowywany przez fitlry tkaninowe; 

 PCDD/F – adsorbowane jeśli dodawany jest aktywny węgiel, a także odczynniki zasadowy; 
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 Hg – adsorbowane jeśli dodawany jest aktywny węgiel, a także odczynniki zasadowy. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 

 
Kryteria Jednostki Zakres 

osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów 6 – 13 Ciśnienie spada podczas 

przechodzenia przez filtry 

zwiększając zapotrzebowanie 

na energię; 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 2 – 20 (wapno) Średni poziom wśród 

stosowanych systemów; 

Stechiometria odczynnika  Stosunek 1,0 – 1,2 Najniższe wartości osiągane 

dzięki recyrkulacji/przy 

odpadach o niskich stężeniach 

zanieczyszczeń; 

Typ pozostałości kg  Brak danych Połączone FGT i popiół lotny; 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów 25 – 50 Połączone FGT i popiół lotny; 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów Brak danych Najniższe, gdy temperatura na 

wlocie FGt jest niższa, inaczej 

niezbędna jest woda 

chłodząca; 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów Brak danych  

Widoczność dymów +/0/- 0 Średni poziom wśród 

stosowanych systemów; 

Uwaga: dane mają na celu zaprezentowanie typowych przedziałów eksploatacyjnych. Dokładne ilości pozostałości i 

ścieków zależą od wielu czynników, w tym od stężeń surowych gazów (powiązanych z odpadami), tempa przepływu, 

stężenia odczynników, etc. 

Tabela 4.38: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem pół-mokrej obróbki kwaśnych gazów 

Źródła [3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] [74, 

Uwagi TWG, 2004] 
 

W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska zalicza się: 

 

 wyższa produkcja pozostałości niż w systemach mokrych. 

 

Oddzielne zbieranie popiołu lotnego jest możliwe w tym systemie, jeśli poprzedzi go ESP. To zwiększa 

separację pozostałości FGT i popiołu lotnego, co może być korzystne, jeśli istnieją możliwości osobnego 

ich oczyszczania/recyklingu. 

 

Pół-mokre systemy FGT sa często stosowane jako pojedynczy etap w multi-reaktorze. Systemy takie 

zwykle wykazują niższe zapotrzebowanie na energię, niż bardziej złożone wieloetapowe systemy FGT. 

 

 

 

Dane eksploatacyjne 
 

 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

 

M 
 Ilość elementów procesu 

jest mniejsza niż w innych 

mokrych systemach, ale 

większa niż suchych i 

błyskowych systemach; 

 temperatura wlotowa 

wymaga kontroli; 
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  wstępne odpylanie może 

ułatwić pracę systemów pół-

suchych; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

M  w większości przypadków 

może osiągnąć niskie 

poziomy emisji; 

 szybkie zmiany 

obciążenia na wejściu mogą 

stanowić problem; 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

M  brak wymagań co do 

oczyszczania ścieków; 

 uwaga niezbędna przy 

optymalizowaniu dawkowania 

odczynników; 

Tabela 4.39: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem pół-mokrych FGT 

 

Większość systemów składa się wyłącznie z jednostek mieszających odczynniki (odczynnik plus woda), 

kolumny natryskowej oraz filtra workowego – ich złożoność jest zatem niższa niż w przypadku mokrych 

systemów FGT. 

 

Składowanie i dawkowanie odczynników wymaga dobrego zarządzania, aby zapewnić skuteczne i 

zoptymalizowane działanie, zwłaszcza w przypadku, gdy poddawane obróbce odpady są niejednorodne, np. 

komercyjne HWI. Monitoring HCl (por. sekcja 4.4.3.9) wspomaga w tych systemach optymalizację 

dawkowania odczynników i umożliwia zarządzanie szczytowymi obciążeniami HCl, HF, SO2 bez 

konieczności stosowania wysokich dawek odczynników. 

 

Niektóre instalacje wytwarzają dla systemu FGT Ca(OH)2 poprzez gaszenie CaO. Efektywne 

przygotowywanie wapna może być punktem krytycznym dla dobrego funkcjonowania, podobnie jak 

kontrolowanie ryzyka zanieczyszczenia w urządzeniach iniekcyjnych. Wtryski muszą być zaprojektowane i 

rozmieszczone w taki sposób, by mogły one być łatwo konserwowane i/lub wymieniane na czas 

czyszczenia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Filtry workowe wymagają uważnego monitorowania i zarządzania, aby przeciwdziałać uszkodzeniom, a w 

konsekwencji niekontrolowanym emisjom. Dyferencyjny monitoring ciśnienia jest powszechnie stosowany 

do wykazywania uszkodzeń filtrów i monitorowania ich pracy.  

 

Wymagania temperaturowe są krytyczne. Niezbędna jest uwaga, by uniknąć osiągnięcia punktu rosy 

korozji w filtrach workowych – zwykle stosowana jest temperatura wlotu gazu powyżej 130 – 140ºC. W 

temperaturze poniżej 130ºC mogą wystąpić problemy związane z higroskopijnymi właściwościami 

formowanego CaCl2. Odczynniki zwykle wymagają specyficznej temperatury dla zachowania optymalnych 

warunków reakcji. 

 

Odnotowano, że mogą wystąpić trudności eksploatacyjne, gdy pół-mokre systemy FGT są stosowane do 

bardzo kwaśnych, zanieczyszczonych surowych gazów, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ryzyka 

zapchania filtra. 

 

 

 

Eksploatacyjna złożoność reaktora i filtra workowego wykorzystywanego w pół-suchych systemach może 

zostać zmniejszona dzięki zastosowaniu w jakimś stopniu wstępnego odpylania, np. wykorzystania jednego 

etapu ESP lub zastosowaniu nie-przylepnych materiałów filtra (por. także sekcja 4.4.2.4). Jest to pomocne, 

ponieważ pozwala uniknąć problemów z: 

 

 przywierania cynku (oraz podobnych soli o niskich temperaturach topnienia); 

 formowania przez sole higroskopijne lepkich powłok na powierzchni reaktora. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oszacowano w poniższej tabeli: 
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Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  może być stosowana do wszystkich typów odpadów; 

 mniej nadaje się do bardzo zróżnicowanych na wejściu stężeń; 

Zakres wielkości zakładu  do wszystkich zakładów; 

Nowe/istniejące  zarówno do nowych, jak i modernizowanych; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  temperatura wylotowa spalin (120 – 170ºC) wymaga podgrzania przed 

kolejnymi etapami systemy FGT, np. SCR; 

 mo¿liwe oddzielne (wstêpne) zbieranie popio³u lotnego; 

 filtry workowe stanowi¹ skuteczny etap oczyszczania gazu przed kolejnymi 

SCR lub mokrymi systemami (jeœli stosowane jako wstêpny odpylacz); 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  brak wytwarzanych ścieków i konieczności zrzutu; 

 dostępność/koszt usuwania stałych pozostałości; 

Tabela 4.40: Ocena możliwości zastosowania pół-mokrego FGT 

 

Ekonomia 
Informacje na temat kosztów kapitałowych tej techniki zamieszczono w poniższej tabeli: 

 

Składnik(i) FGT Szacunkowe koszty 

inwestycyjne (mln EUR) 

Uwagi 

Filtr tkaninowy 2  

Suszarka rozpyłowa 1 – 1,5  

Oszacowane koszty odnoszą się do 2 linii MSWI o łącznej wydajności 200 Kt/rok. 

Tabela 4.41: Szacunkowe koszty inwestycyjne wybranych elementów typowych pół-mokrych systemów 

FGT 

Źródło [12, Achternbosch, 2002] 
 

Kluczowe czynniki eksploatacyjne dla tej techniki to: 

 

 koszty inwestycyjne są niższe niż w przypadku mokrych systemów FGT, zwłaszcza przy relatywnie 

małej wydajności [2, infomil, 2002] s. 119; 

 możliwe wyższe koszty utylizacji większej ilości wytworzonych pozostałości (w porównaniu do 

mokrych systemów); 

 mniejsze koszty pracy (por. mokre systemy) ze względu na mniejszą złożoność, a także, częściowo, ze 

względu na uniknięcie kosztów pracy oczyszczalni ścieków; 

 zwiększone koszty odczynników zasadowych w związku z większymi dawkami stechiometrycznymi. 

 

 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana gdy: 

 

 wartości poziomów emisji zostały ustalone na poziomie określonym w Dyrektywie 2000/76/WE; 

 poddawane obróbce odpady nie dają wysokiego i zróżnicowanego wejściowego obciążenia spalinami; 

 istnieją możliwości pozbywania się wytworzonych stałych pozostałości; 

 produkcja ścieków jest niepożądana; 

 dostawy wody są ograniczone ze względu na niższe zużycie wody; 

  brak, lub ograniczona, infrastruktury do obróbki ścieków, np. odległe obszary wiejskie w suchym 

klimacie w związku z brakiem konieczności oczyszczania ścieków; 

 mniejsza widoczność dymów w przypadku nie-mokrych systemów może także stanowić szczególną 

korzyść w obszarach o wysokiej wrażliwości na oddziaływanie wizualne. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione na terenie Europy, np. UK, D, F, DK. 

 

Literatura źródłowa 
[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 26, RSP, 1999, 54, 

dechefdebien, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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4.4.3.3  Systemy pośrednie z dodatkiem wody i recyrkulacją pozostałości (systemy suszenia 

pneumatycznego) 

 

Opis 

Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.4. Posiada ona elementy zarówno pół-suchych, jak i suchych 

systemów i przede wszystkim charakteryzuje się niskim dodatkiem wody oraz wysokim współczynnikiem 

pozostałości i recyrkulacji.  

 

Odnotowano, że technika ta jest stosowana wyłącznie, gdy odczynnikiem jest wapno. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Następujące ograniczenia emisji do powietrza: 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

HCl 

 

 

>99 <10 <6  2,9 10 – 30  Stabilne z uwagi na 

wysoki stopień 

cyrkulacji; 

HF 

 

 

>99,5 <2 <1 <0,5 1 – 5 Stabilne z uwagi na 

wysoki stopień 

cyrkulacji; 

SO2 >99 <50 <5 <1 5 – 50  Stabilne z uwagi na 

wysoki stopień 

cyrkulacji; 

Tabela 4.42: Poziomy emisji związane z zastosowaniem pneumatycznego FGT 

 [57, Alstom, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

 

 

Proces ten wraz z filtrami workowymi oraz dodatkiem odczynników pozwala także na ograniczenie emisji; 

 

 pyłu i powiązanych metali ciężkich (do 0,4 – 2 mg/Nm
3
); 

 Hg (przy wtryskiwaniu węgla do 0,002 – 0,015 mg/Nm
3
); 

 PCDD/F (przy wtryskiwaniu węgla do 0,005 – 0,1 mg/Nm
3
). 

 

Często stosowana w tych systemach recyrkulacja odczynników ma następujące korzyści w porównaniu z 

innymi systemami FGT: 

 

 ograniczenie zużycia odczynników (por. suche i pół-mokre systemy); 

 zmniejszenie produkcji stałych pozostałości (zawierają mniejszą ilość odczynnika, który nie wszedł w 

reakcję); 

 zmniejszone zużycie wody i brak ścieków (por. systemy mokre). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 

 
Kryteria Jednostki Zakres 

osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów   spadki ciśnienia powodują 

największe zużycie; 

 system cyrkulacji także 

zużywa energie; 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 7 – 15 (wapno)  

Stechiometria odczynnika  Stosunek 1,2 – 1,8  

Typ pozostałości    połączenie FGT i popiołu 
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lotnego (w przypadku bez 

wstępnego kolektora); 

 mniejsza ilość 

odczynników, które nie 

weszły w reakcje; 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów 12 – 25  

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów  Zależne od temperatury 

wchodzących spalin, 

niezbędne chłodzenie dla 

osiągnięcia temperatury pracy;  

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów 0  

Widoczność dymów +/0/- 0  minimalny dodatek wody 

dla poprawienia właściwości; 

Uwaga: dane mają na celu zaprezentowanie typowych przedziałów eksploatacyjnych. Dokładne ilości pozostałości i 

ścieków zależą od wielu czynników, w tym od stężeń surowych gazów (powiązanych z odpadami), tempa przepływu, 

stężenia odczynników, etc. 

Tabela 4.43: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem systemów pneumatycznych 

 [3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 57, Alstom, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska zalicza się: 

 

 wytwarzanie stałych pozostałości; 

 zużycie energii związane ze spadkiem ciśnienia przy zastosowaniu filtrów workowych. 

 

 

Dane eksploatacyjne 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

 

M 
 niewielka ilość elementów 

systemu; 

 niezbędna uwaga dla 

zapewnienia skutecznej 

cyrkulacji odczynnika i 

kontroli wilgotności; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H/M  większa wartość buforowa 

cyrkulującego odczynnika 

zwiększa elastyczność; 

 nie tak elastyczny jak 

systemy mokre; 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

M  prosty system 

Tabela 4.44: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem pneumatycznego FGT 

 [57, Alstom, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Wtrysk odczynnika i tempo odpływu pozostałości wymagają optymalizacji aby zapobiec zapychaniu 

adsorbentu i ewentualnemu przedostawaniu się substancji (np. Hg i PCDD/F adsorbowanych w węglu). 

 

Zawartość wilgoci wymaga monitorowania i kontroli dla utrzymania adsorpcji kwaśnych gazów.  

 

Monitoring HCl powyżej jest stosowany w celu zoptymalizowania tempa dawkowania odczynnika 

zasadowego/wody. 

 

Zastosowanie 

Możliwości zastosowania tej techniki zostały oszacowane w poniższej tabeli: 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  do wszystkich typów odpadów z wyjątkiem bardzo zróżnicowanych stężeń 

wlotowych, np. komercyjne odpady niebezpieczne; 

 obecnie stosowane do: MSW, RDF, odpadów drewnianych;  

Zakres wielkości zakładu  zasadniczo stosowane do małych i średnich zakładach ze względu na 
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zwiększoną skalę wymaganej filtracji (aby poradzić sobie z re-cyrkulowanymi 

pozostałościami); 

Nowe/istniejące  brak specjalnych ograniczeń; 

 filtry muszą być większe niż w innych systemach aby poradzić sobie z re-

cyrkulowanymi pozostałościami; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  może stanowić etap wstępnego odpylania dla systemu SCR; 

 może działać wraz z SNCR; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niewielkie rozmiary; 

 mniej odpowiednie w przypadku, gdy istnieją już metody oczyszczania/ 

odzysku  segregowanych popiołów lotnych; 

Tabela 4.45: Oszacowanie możliwości zastosowania pneumatycznych FGT 

 [57, Alstom, 2003] 

 

Ekonomia 
Odnotowano, że niekiedy koszty kapitałowe są nieco niższe niż w przypadku innych pół-mokrych 

systemów ze względu na ograniczoną ilość elementów procesu i w konsekwencji mniejsze rozmiary. 

Koszty kapitałowe są nieco wyższe niż w przypadku suchego oczyszczania gazu. Jednak istnieją dane, że 

rozmiar filtrów workowych zwiększający się wraz z wymaganą wydajnością oraz inne specjalne 

urządzenia służące do recyrkulacji także zwiększają koszty w przypadku, gdy pozostałości są 

recyrkulowane. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem odczynników i wytwarzaniem pozostałości znajdują się 

pośrodku, pomiędzy pół-mokrymi a suchymi systemami stosującymi podobny stopień recyrkulacji. Bieżące 

koszty są niższe przy zastosowaniu recyrkulacji (cecha wspólna tych systemów) z uwagi na niższe zużycie 

odczynników (poprawa bilansu stechiometrycznego, por. systemy suche i pół-mokre oraz brak 

konieczności oczyszczania ścieków, por. systemy mokre) oraz niższe koszty utylizacji pozostałości  

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana gdy: 

 

 zużycie odczynników wymaga szczególnego ograniczenia; 

 produkcja pozostałości wymaga ograniczenia; 

 dostępność przestrzeni jest ograniczona; 

 złożoność procesu stanowi problem. 

 

Przykładowe zakłady 
Niektóre istniejące procesy/zakłady na terenie Szwecji, Norwegii, Niemiec i Danii. 

 

Literatura źródłowa 
[57, Alstom, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.4 Suche systemy FGT 

 

Opis 
Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.4. 

 

Wapno (np. uwodnione wapno, specjalistyczne powierzchniowe wapno) i wodorowęglan sodu są 

powszechnie stosowanymi odczynnikami zasadowymi. Dodatek węgla aktywnego przyczynia się do 

redukcji dzięki absorpcji Hg oraz PCDD/F. 

 

W przypadku, gdy stosowany jest gruntowy wodorowęglan sodu do gorących gazów (powyżej 140ºC) 

zostaje zamieniony na węglan sodu o wysokiej porowatości, a tym samym dużej skuteczności absorpcji 

kwaśnych gazów. [59, CEFIC, 2002] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Następujące ograniczenia emisji: 

 
  Osiągane poziomy emisji  
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Substancja Skuteczność 

redukcji (%) 

uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

Uwagi 

HCl 

 

 <60 <10    Dostarczone 

informacje 

potwierdzają 

zgodność z ELV do 

powietrza z 

2000/76/WE. 

HF 

 

 <4 <1   

SO2  <200 <50   

Tabela 4.46: Poziomy emisji związane z zastosowaniem suchego wapna FGT 

 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

HCl  <20 <5     

HF  <1 <1   

SO2  <30 <20   

Tabela 4.47: Poziomy emisji związane z zastosowaniem suchego wodorowęglanu sodu FGT 

[59, CEFIC, 2002] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

 

 

 

Chociaż dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest osiągnięcie zgodności z 2000/76/WE, zasadniczo, w 

konkretnych przypadkach, nie jest możliwe osiąganie równie niskich poziomów emisji, co w innych 

systemach FGT, bez zwiększania dawek odczynników i w konsekwencji ilości pozostałości. Recykling 

odczynników może do pewnego stopnia zmniejszać Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska, ale może też prowadzić do trudności eksploatacyjnych związanych z systemem 

dozowania odczynnika. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zidentyfikowano w poniższej 

tabeli: 
Kryteria Jednostki Zakres osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów  Przede wszystkim w związku ze 

spadkami ciśnienia w filtrach 

workowych. Wyższe 

temperatury pracy mogą 

pozowali na oszczędności zw. z 

ogrzewaniem FG. 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 10 – 15 Dane odnoszą się do zużycia 

wodorowęglanu sodu w MSWI. 

Stechiometria odczynnika  Stosunek 1,25 

(NaHCO3) 

 

1,5 – 2,5 

(CaOH) 

Typowa nadwyżka 25% 

wodorowęglanu sodu. 

 

Niższe wartości z wapnem 

osiągane dzięki recyrkulacji 

Typ pozostałości   Pozostałości FGT oraz popiół 

lotny zostają rozdzielone w 

przypadku wstępnego odpylania 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów 7 – 25 Z jednej tony MSW 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów 0 Nie wymagane 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów 0 Brak 

Widoczność dymów +/0/- - Najniższe ze wszystkich 

systemów 

Uwaga: wartości eksploatacyjne in-situ będą się zmieniać w zależności od lokalnego zróżnicowania typów odpadów, etc. 

Tabela 4.48: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem suchego FGT 

 [64, Uwagi TWG, 2003] 
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W przypadku tej techniki najważniejszym skutkiem przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska jest wytwarzanie stałych pozostałości, których zasadniczo jest więcej niż w innych systemach 

(ceteris paribus), choć nadwyżka może być w pewnym sensie redukowana dzięki recyrkulacji (uwaga: 

specyfika eksploatacyjna). 

 

W przypadku wodorowęglanu sodu stałe pozostałości są bardziej rozpuszczalne niż w przypadku wapna, 

ale jest ich znacznie mniej niż w przypadku suchych systemów wapiennych. Pozostałości z systemów 

wodorowęglanowych są w niektórych przypadkach poddawane obróbce i recyklingowi w przemyśle 

chemicznym. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

L  prosty proces z niewielką 

ilością elementów; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

M/L  odpowiednie do mocno 

zakwaszonych wsadów; 

 szeroki zakres 

temperatury pracy (dla 

wodorowęglanu sodu 140 – 

300ºC); 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

M/L  prosty system; 

 filtry workowe wymagają 

efektywnego zarządzania; 

Tabela 4.49: Dane eksploatacyjne związane z wykorzystaniem suchego FGT 

[59, CEFIC, 2002] 
 

Z suchymi odczynnikami należy postępować w taki sposób, by zapobiec emisjom pyłu, np. emisjom z 

załadunku otworów wentylacyjnych silosów. 

 

Odnotowano, że zastosowanie temperatur eksploatacyjnych około 180ºC może pogarszać adsorpcję 

PCDD/F oraz Hg przez wstrzyknięty odczynnik węglowy. 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki oszacowano w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  do wszystkich typów odpadów;  

Zakres wielkości zakładu  nowoczesne suche systemy mogą być stosowane w zakładach o różnej 

wielkości; 

Nowe/istniejące  brak ograniczeń; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  wyższe temperatury eksploatacyjne sprawiają, że proces może być łączony 

w następnym etapie z SCR; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niska widoczność dymów; 

 brak ścieków; 

 oczyszczanie/utylizacja pozostałości wymagają zastanowienia; 

Tabela 4.50: Ocena możliwości zastosowania suchego FGT 

 [59, CEFIC, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Ekonomia 
Koszty elementów systemu są porównywalne do systemów pół-mokrych, z wyjątkiem: 

 

 w systemach suchych stosowane są relatywnie większe filtry workowe; 

  wyższe dopuszczalne temperatury eksploatacyjne mogą dawać oszczędności związane z 

podgrzewaniem spalin, np. dla SCR; 

 nie jest koniczna jednostka mieszająca/transportująca zawiesiny odczynników. 
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Koszty eksploatacyjne 
 

 wyższe zużycie odczynników, w porównaniu do mokrych FGT; 

 zwiększone koszty utylizacji pozostałości, w porównaniu do innych systemów FGT; 

 oszczędności ze względu na brak ścieków do oczyszczania/utylizacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Prostota takich systemów stanowi główny powód dla ich wdrażania. 

 

Technika ta jest stosowana, gdy ELV zostały ustalone na poziomie określonym w Dyrektywie 

2000/76/WE. 

 

Ograniczenia dostaw i ująć wody sprawiają, że stosowanie suchych systemów FGT może być preferowane. 

W niektórych przypadkach władze udzielające pozwoleń formułują specjalne zakazy zrzucania wody – 

wówczas suche (i pół-suche) systemy są preferowane. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione w całej Europie. Ponad 110 zakładów działa w ponad 10 państwach 

europejskich, w Japonii i USA. 

 

Istnieją przykłady komercyjnych HWI stosujących suche systemy we Francji. 

 

Rocznie pojawia się 10 – 15 nowych zakładów. 

 

Literatura źródłowa 

[59, CEFIC, 2002] [2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

    

4.4.3.5 Wybór odczynnika zasadowego 

 

Opis i osiągane korzyści środowiskowe 

W systemach FGT w zakładach spalania odpadów stosowane są różne odczynniki zasadowe (i ich 

kombinacje). Poszczególne możliwości mają różne wady i zalety, i zwykle znajdują się pod silnym 

wpływem wyboru ogólnej technologii. 

 

Wapno jest stosowane we wszystkich typach systemów FGT, choć w najczęściej w mokrych i pół-mokrych 

systemach. W systemach suchych stosowane jest wapno uwodnione, w pół-mokrych jako wapno gaszone, a 

także wysoce specyficzne wapno powierzchniowe (HSS) [74, Uwagi TWG, 2004]. Wodorowęglan sodu 

jest stosowany w wielu typach systemów suchych. Wodorotlenek sodu i wapień zwykle wykorzystywane 

są jedynie w mokrych systemach FGT. Wady i zalety zastosowania każdego z odczynników zostały 

opisane w poniższej tabeli: 

 
Odczynnik Zalety Wady Uwagi/inne dane 

 

 

 

Wodorotlenek 

sodu 

 

 

 

 wysoka reaktywność z kwaśnymi 

gazami; 

 niskie zużycie; 

 niska produkcja stałych pozostałości; 

 wyższe koszty kg 

odczynnika; 

 koszty zmienne 

(kwartalnie); 

 formowanie soli 

rozpuszczalnych; 

 wysoce korozyjny materiał; 

 odór, gdy wchodzi w 

kontakt z wilgocią; 

 

 

 

 wykorzystywany 

wyłącznie w mokrych 

systemach 

 

 

 

Wapno 

 maksymalna reaktywność (wyższa 

dla wapna HSS); 

 możliwość pracy w wyższej 

temperaturze dla wapna HSS; 

 niższe koszty kg odczynnika; 

 niska rozpuszczalność pozostałości; 

 

 

 

 obróbka może być 

problematyczna, a recykling 

trudny; 

 

 pozostałości z 

opartych na wapnie 

systemów suchych są 

średnio, a z systemów 

pół-suchych bardzo 
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 może umożliwiać odzyskiwanie 

gipsu z mokrych płuczek; 

zasadowe;  

 

 

 

Wapień 

 

 średnia reaktywność; 

 niższe koszty kg odczynnika; 

 niższa rozpuszczalność pozostałości; 

 może umożliwiać odzyskiwanie 

gipsu z mokrych płuczek; 

 

 

 emisje CO2, które muszą 

być usuwane poprzez ujścia z 

płuczki HCl; 

 niezbyt powszechne 

w MSWI; 

 stosowane głównie w 

mokrych systemach; 

 czasem stosowane W 

systemach złóż 

fluidalnych;  

 

 

 

 

 

 

 

Wodorowęglan 

sodu 

 wysoka reaktywność zarówno dla 

SO2, jak i HCl; 

 niskie zużycie (stosunek 

stechiometryczny ~1,25); 

 niska produkcja pozostałości  w 

zależności od stechiometrii; 

 możliwość i stosowanie oczyszczania 

i ponownego wykorzystywania 

pozostałości; 

 skuteczne w szerokim zakresie 

temperatur pracy FGT (140 – 300ºC, por. 

uwagi w dane eksploatacyjne, poniżej); 

 szeroki zakres temperatur pracy i 

wysoka efektywność dla SO2 może 

zwiększać kompatybilność z SCR; 

 brak konieczności kontrolowania 

iniekcji wody/wilgotności; 

 więcej elementów 

rozpuszczalnych w 

pozostałościach; 

 formujące się stałe 

rozpuszczalne pozostałości 

mogą stanowić problem dla 

utylizacji (ale możliwe jest ich 

wykorzystanie w przemyśle 

chemicznym); 

 wyższe koszty za kg 

odczynnika niż dla wapna; 

 konieczna jest redukcja 

wielkości urządzeń, co może 

powodować problemy z 

dostępnością z powodu 

zanieczyszczeń; 

 

 

 

 

 

 

 10 – 15 kg /t MSW 

spalane bez popiołu 

lotnego i kotłowego; 

Tabela 4.51: Porównanie cech różnych odczynników zasadowych 

 [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Najbardziej znaczącymi skutkami przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, 

które należy uwzględnić podczas wyboru odczynników są: 

 

 ilość produkowanych pozostałości; 

 możliwości recyklingu wytwarzanych pozostałości (poza zakładem); 

 charakter/skład pozostałości oraz ich wpływ na późniejszą utylizację/recykling, etc. 

 wytwarzanie i zarządzanie ściekami zawierającymi sole rozpuszczalne. 

 

Pozostałości chlorków po usuwaniu chlorowodoru ze spalin są bardzo rozpuszczalne. 

 

Dane eksploatacyjne 
Por. uwagi w tabeli 4.51 powyżej. Zakres temperatury, która jest odpowiednia dla suchych procesów 

opartych na wodorowęglanie sodu jest powiązany z fenomenem przekształcania tego związku w węglan 

sodu. Zjawisko to zwiększa obszar powierzchniowy i porowatość odczynnika, a tym samym nasila jego 

reaktywność. Można je zaobserwować w temperaturze od około 100°C, ale, aby zapewnić akceptowalną 

kinetykę reakcji, konieczne są wyższe temperatury. Od 140°C kinetyka jest zasadniczo wystarczająco 

szybka, natomiast reaktywność wzrasta jeszcze przy temperaturze 160 – 180°C. W niektórych przypadkach 

stosowane są mieszane systemy FGT: mogą one pracować zarówno z wapnem HSS, jak i wodorowęglanem 

sodu. Mimo iż z eksploatacyjnego punktu widzenia jest to mniej optymalne, to koszty odczynników mogą 

być łatwiej kontrolowane. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki oszacowano w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  NaOH jest odpowiednie w przypadku zróżnicowanych stężeń wlotowych, 

np. HWI; 

Zakres wielkości zakładu  Z powodów finansowych NaOH jest mniej atrakcyjne niż CaCO3 w 

przypadku większych zakładów; 

Nowe/istniejące  Może być stosowane do obu typów; 
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Wewnętrzna kompatybilność procesu  NaOH wykorzystywane jest jedynie w mokrych systemach; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  możliwości utylizacji/recyklingu pozostałości mogą odgrywać pewną rolę; 

 istotne mogą okazać się lokalne uwarunkowania kosztów/dostępności 

odczynników; 

Tabela 4.52: Ocena możliwości zastosowania różnych odczynników zasadowych 

Źródło [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Ekonomia 
Koszty związane z odczynnikami stanowią jeden z czynników wpływających na ogólny wybór systemu 

FGT i same w sobie mogą nie być czynnikiem krytycznym 

 

Na całkowite koszty odczynników wpływają zarówno koszty jednostkowe za kilogram odczynnika, jak i 

niezbędna ilość (stosunek stechiometryczny), ale także dostępność i koszty opcji oczyszczania/utylizacji 

pozostałości. Na przykład, w przypadku suchych systemów FGT, najniższe koszty za kilogram odczynnika 

ma wapno, ale najniższe dawki (kg na tonę poddawanych obróbce odpadów) są wymagane w przypadku 

wodorowęglanu sodu, co oznacza, że efektywne koszty obu odczynników są zbliżone. Relatywne koszty i 

dostępność możliwości oczyszczania/utylizacji pozostałości mogą zatem stać się czynnikiem 

determinującym. 

 

Dodatkowe informacje na temat kosztów i szacunki zostały podane w załączniku do tego dokumentu (por. 

sekcja 10.2.4). 

 

Odnotowano, że ceny NaOH są zróżnicowane. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Do głównych powodów wdrażania należą: 

 

 

 możliwość oczyszczania spalin danych odpadów; 

 kompatybilność z innymi elementami instalacji/systemu FGT; 

 koszty odczynnika na tonę poddawanych obróbce odpadów; 

 dostępność i koszty utylizacji/oczyszczania pozostałości. 

 

Przykładowe zakłady 
Wapno, wodorotlenek sodu oraz wapień są wykorzystywane w wielu zakładach spalania na terenie całej 

Europy. Całkowitą liczba zakładów WI w samej Europie wykorzystujących tę technikę szacuje się na 

ponad 100. 

 

Suche systemy FGT oparte na wodorowęglanie sodu wykorzystywane są w ponad 130 zakładów w ponad 

10 państwach europejskich, a także w Japonii (uznaje się go również za proces referencyjny na terenie 

Stanów Zjednoczonych). 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Wśród tych 130 zakładów, 75 to zakłady spalania: 

 36 zakładów spalania odpadów komunalnych (około 2 Mt odpadów komunalnych/rok); 

 zakłady spalania odpadów specjalnych (ponad 500 kt odpadów specjalnych/rok); 

 

Inne zakłady spalania wykorzystują suchy wodorowęglan sodu w przypadku zużytych opon, osadów 

ściekowych oraz odpadów szpitalnych: 

 

 około 35 na terenie Francji; 

 44 we Włoszech; 

 inne na terenie Niemiec, Belgii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. 

 

Odnotowuje się wzrost wykorzystania suchego wodorowęglanu sodu w 10 – 15 nowych zakładach każdego 

roku. 
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Literatura źródłowa 
[59, CEFIC, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.6 Włączenie mokrej płuczki jako systemu doczyszczania spalin za innymi procesami FGT 

 

Opis 

Możliwe jest rozważenie włączenia końcowego systemu mokrego oczyszczania spalin za innymi 

systemami, które przeznaczone są do obróbki kwaśnych gazów, etc. Włączenie takie ma zwykle na celu 

kontrolowanie wysokich lub zróżnicowanych emisji HCl i SO2. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Dalsze możliwości redukcji emisji kwaśnych gazów (HCl, HF, SO2) do powietrza do najniższych 

poziomów przedstawiono w 4.4.3.1. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Por. sekcja 4.4.3.1. 

 

Dane eksploatacyjne 
Por. sekcja 4.4.3.1. 

 

Zastosowanie 

Por. sekcja 4.4.3.1. 

 

Zwykle stosowana w istniejących zakładach, w których emisje kwaśnych gazów są wysokie lub 

zróżnicowane, a gdzie zachodzi potrzeba ich kontrolowania. Jest szczególnie odpowiednia do odpadów, 

które mają zróżnicowane i wysokie stężenia chloru lub innych składników gazotwórczych (np. odpady 

niebezpieczne lub MW zawierające odpady przemysłowe). 

Ekonomia 
Por. sekcja 4.4.3.1. Ponieważ w tym przypadku rozważane jest dodanie dodatkowego etapu doczyszczania, 

dodatkowe koszty będą znaczące. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Por. powody wdrażania podane w sekcji 4.4.3.1 w odniesieniu do powodów wdrażania mokrego FGT. 

 

Przykładowe zakłady 
Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.7 Recyrkulacja pozostałości FGT w systemie FGT 

 

Opis 

Pozostałości zbierane w filtrach workowych stosowanych w suchych, pół-mokrych i podobnych (ale nie 

mokrych) systemach FGT (por. także sekcje 4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.43.4) zwykle zawierają sporo odczynników, 

które nie weszły w reakcje, a także popiół lotny i inne zanieczyszczenia usunięte ze strumienia gazu. Część 

nagromadzonych pozostałości może zostać recyrkulowana w systemie FGT. 

 

W związku z recyrkulacją, rozmiar FGT zwykle się zwiększa, aby pomieścić dodatkową ilość 

recyrkulowanego materiału. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Recyrkulacja odczynników wewnątrz systemu przynosi następujące korzyści: 

 obniżenie zużycia odczynników (por. suche i pół-mokre systemy); 

 ograniczenie ilości stałych pozostałości (zawierają mniej odczynników, które nie weszły w reakcje). 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 341 

 

Redukcje emisji do powietrza są podobne jak w przypadku omówionym w sekcji 4.4.3.3. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W przypadku tej techniki najistotniejsze Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska to: 

 wytwarzanie stałych pozostałości (choć mniej, niż bez recyrkulacji); 

 zużycie energii przez filtry workowe. 

 

W niektórych przypadkach zaobserwowano emisje Hg. Rozważania dotyczące początkowych ilości Hg 

oraz przepisy dotyczące skutecznego jej usuwania mogą być niezbędne dla ich kontrolowania. 

 

Dane eksploatacyjne 
 

 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

H/M  niezbędna uwaga dla 

zapewnienia skutecznej 

cyrkulacji odczynnika i 

kontrolowania wilgotności; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H/M  duża objętość buforowa 

recyrkulowanego odczynnika 

zwiększa elastyczność; 

 nie tak elastyczna w 

przypadku zróżnicowania 

wlotowego, jak systemy 

mokre;   

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

M/L  

Tabela 4.53: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem recyrkulacji pozostałości 

 [57, Alstom, 2003] [64, Uwagi TWG, 2003] 
Wstrzykiwanie odczynników oraz tempo usuwania pozostałości, aby zapobiec dodawaniu adsorbentu i 

ewentualnemu przedostawaniu się substancji (np. Hg i PCDD/F adsorbowane przez węgiel). 

 

Niezbędne jest monitorowanie i kontrolowanie poziomu wilgotności, aby utrzymać skuteczność adsorpcji 

kwaśnych gazów. 

 

Wcześniejszy monitoring HCl może być wykorzystywany do optymalizacji dawkowania wody/odczynnika 

zasadowego. 

 

Niektóre elementy systemu FGT muszą być większe, aby objąć dodatkowo recyrkulowany materiał. 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oszacowano w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  wszystkie typy odpadów z wyjątkiem tych, gdzie stężenia wlotowe są 

bardzo zróżnicowane, np. komercyjne odpady przemysłowe, chyba że 

zastosowana w kombinacji z innymi systemami przeznaczonymi do tych 

zanieczyszczeń; 

 obecnie stosowane do MSW, RDF, odpadów drewnianych; 

Zakres wielkości zakładu  brak ograniczeń; 

Nowe/istniejące  brak szczególnych ograniczeń; 

 filtr musi być większy niż w przypadku innych systemów, aby sprostać 

ilości recyrkulowanych materiałów; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  porównywalne z systemami FGT innymi niż mokre; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niezbędna przestrzeń dla większego reaktora; 

Tabela 4.54: Oszacowanie możliwości wykorzystania recyrkulacji pozostałości 

 [57, Alstom, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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Alternatywą dla tej techniki, która także redukuje ilość wykorzystywanego odczynnika i produkcję 

pozostałości, jest zastosowanie jednokrotnych systemów. Czyli tych, w których instalacja jest 

zaprojektowane i działają w taki sposób, że wykorzystywane są odczynniki już w znacznym stopniu 

przereagowane (tzn. pozostaje niewiele odczynnika, który nie wszedł w reakcję) bez recyrkulacji. Analizy 

pozostałości FGT mogą być prowadzone w celu określenia proporcji przereagowanego i 

nieprzereagowanego odczynnika. 

 

Ekonomia 
Wielkość i koszt filtrów workowych z uwagi na konieczne zwiększenie wydajności w związku z 

recyrkulacją pozostałości są większe. 

 

Koszt uzyskania przychodów jest niższy ze względu na mniejsze zużycie odczynnika (poprawa stosunku 

stechiometrycznego, por. suche systemy) oraz niższe koszty utylizacji pozostałości. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika ta jest wdrażana, gdy: 

 

 zużycie odczynnika wymaga szczególnego ograniczenia; 

 wytwarzanie pozostałości powinno zostać ograniczone. 

 

Przykładowe zakłady 
Funkcjonujące procesy na terenie: Szwecji, Norwegii, Niemiec, Danii i Hiszpanii. 

 

Literatura źródłowa 

[57, Alstom, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.8  Bezpośrednie dodawanie odczynników zasadowych do odpadów (bezpośrednie odsiarczanie) 

 

Opis 

Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.4.2. Zasadniczo jest stosowana wyłącznie do pieców ze złożem 

fluidalnym. 

 

Odczynnik zasadowy wchodzi w piecu w reakcję z kwaśnymi gazami i zmniejsza obciążenie nimi na 

kolejnych etapach oczyszczania spalin. 

 

Adsorpcja wewnątrz pieca w wysokiej temperaturze jest znacznie bardziej efektywna w przypadku SO2 niż 

HCl. Znajduje zatem zastosowanie przede wszystkim w procesach o relatywnie dużej zawartości SO2, np. 

spalanie osadów. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Redukcja obciążenia surowymi gazami oraz ograniczenie emisji i zużycia związanego z odbywającym się 

później FGT. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska zalicza się: 

 

 zużycie odczynników w piecu; 

 wpływ na jakość popiołów paleniskowych w związku z mieszaniem z nim soli i nadmiaru odczynnika; 

 zmiany składu spalin (stosunek SO2/HCl) mogą wpływać na wydajność dalszych elementów systemu  

FGT, mogą zmieniać profil PCDD/F i powodować problemy z korozją w FGT. 
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Dodatek wapna nie tylko wpłynie na jakość popiołów paleniskowych, ale także na skład i oporność popiołu 

lotnego (tzn. będzie zawierać więcej Ca, więcej związków siarki przy wyższym rozcieńczeniu 

zanieczyszczeń i zwiększonej ilości pozostałości FGT) [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Dane eksploatacyjne 

Podstawową korzyścią stosowania tej techniki jest to, że może zmniejszać problemy z korozją w kotle. 

Ponieważ stosunek stechiometryczny jest dość wysoki, nie poprawia to całkowitej wydajności FGT. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

Zastosowanie 

Jedynie do systemów ze złożami fluidalnymi. 

 

Ekonomia 
Obniżone koszty oczyszczania spalin muszą zostać porównane z kosztami dodawania odczynników na 

wcześniejszym etapie. 

 

Dodatkowe koszty kapitałowe związane ze wstrzykiwaniem odczynnika do pieca/odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wykorzystywane jako modernizacja w istniejących zakładach, gdzie przestrzeń niezbędna do zwiększenia 

wydajności oczyszczania spalin w systemie FGT jest ograniczona. 

 

Przykładowe zakłady 
Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.3.9 Wykorzystanie monitoringu kwaśnych gazów w celu optymalizacji procesu FGT 

 

Opis 
Dzięki zastosowaniu systemu szybkiego reagowania do monitorowania gazowego HCl powyżej i/lub 

poniżej suchego i pół-mokrego systemu FGT, możliwe jest dostosowanie działania systemu FGT tak, by 

ilość wykorzystanego odczynnika zasadowego została zoptymalizowana dla zadanych emisji operacyjnych. 

Technika zasadniczo jest wykorzystywana jako dodatkowa metoda kontrolowania stężeń szczytowych, 

która dzięki nabudowaniu warstwy odczynnika na filtrach workowych dając istotny efekt buforowy dla 

zmian odczynnika. 

 

Technika ta nie ma znaczenia w przypadku mokrych płuczek, ponieważ środkiem płuczącym jest woda, a 

dostarczanie wody do mokrych płuczek jest kontrolowane dzięki odparowaniu i odpływom, a nie przez 

stężenie surowego HCl. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Czasem przeprowadzane są pomiary SO2 [64, Uwagi TWG, 2003]. Jednak samo zapobieganie 

wydostawaniu się HCl może wspierać zapewnianie, że odpowiedni odczynnik jest dostępny, aby 

kontrolować także SO2 a zatem redukować szczytowe poziomy emisji.   

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 szczytowe obciążenie surowymi gazami są przewidywane a zatem nie skutkują podwyższeniem emisji  

do powietrza; 

 zużycie odczynników neutralizujących może zostać ograniczone dzięki dopasowaniu się do  

zapotrzebowania; 

 redukcja ilość niezużytych odczynników w odpadach. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak znaczących efektów. 
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Dane eksploatacyjne 
Czas reakcji monitora musi być krótki, aby przesyłać sygnał kontrolny do urządzeń dawkujących 

odczynniki w czasie umożliwiającym skuteczną odpowiedź. 

 

Odporność na korozję monitorów jest warunkiem koniecznym, ponieważ są one rozmieszczone w 

wyjątkowo agresywnym środowisku. Problem stanowić mogą także zanieczyszczenia. 

 

Zmiany w dawkowaniu wydajności absorpcyjnej urządzeń FGT mogą być dokonywane dzięki: 

 

 zmianom przepływu przy użyciu różnych prędkości pomp lub śrub; 

 zmiany stężeń odczynnika w pół-mokrych systemach – gdy mniejsza objętość mieszalnika zwiększa  

tempo zmian stężenia. 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oszacowano w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Szczególnie odpowiednia do suchych, pół-mokrych i pośrednich procesów FGT 

o dużej zmienności wlotowych stężeń kwaśnych gazów; 

Zakres wielkości zakładu Mniejsze zakłady mogą czerpać najwięcej korzyści gdyż zróżnicowane wsady 

odpadów mogą wywierać większy wpływ w przypadku systemów o mniejszej 

wydajności; 

Nowe/istniejące Odpowiednie zarówno do nowych, jak i istniejących zakładów, ale szczególnie 

w przypadku modernizacji związanych z dalszą optymalizacją kontroli 

kwaśnych gazów; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Stosowane głównie w przypadku suchych i pół-mokrych systemów; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Brak istotnych problemów; 

Tabela 4.55: Ocena możliwości zastosowania monitoringu surowych gazów do optymalizacji FGT 

 

Technika ta zasadniczo nie jest konieczna w procesach obejmujących mokre płuczki ze względu na ich 

większą elastyczność związaną z wlotowymi stężeniami HCl. 

 

Ma mniejsze zastosowanie w przypadku, gdy odpady są jednorodne, a ich dobra jakość jest kontrolowana 

dzięki selekcji, mieszaniu lub wstępnej obróbce. W większości stosowana w przypadku, gdy możliwość 

kontrolowania jakości wprowadzanych do pieca odpadów jest ograniczona. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana do modernizowania istniejących zakładów, w których wystąpiły przekroczenia 

krótkookresowych limitów emisji. 

 

Technika jest także wykorzystywana do projektowania nowych procesów. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane w niektórych spalarniach na terenie UK i Francji. 

 

Literatura źródłowa 

[17, ONYX, 2000] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.4 Ograniczenie emisji tlenków azotu 

  

Pierwotne środki odgrywają zwykle ogromne znaczenie dla ograniczanie formowania się NOx na etapie 
spalania. Zostało to opisane już wcześniej w niniejszym dokumencie (por. 4.1 oraz 4.2). Zasadniczo są 

powiązane z zarządzaniem i przygotowaniem odpadów, a szczególnie z zastosowaną techniką obróbki. 
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Niniejsza sekcja dokumentu BREF zajmuje się technikami, które są stosowane dla ograniczania emisji NOx 

dzięki zastosowaniu wtórnych (redukcyjnych) technik. Zasadniczo stosuje się powiązanie pierwotnych i 

wtórnych środków. 

 

4.4.4.1 Selektywna redukcja katalityczna (SCR) 

 

Opis 
Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.5. 

 

Najczęściej spotykanymi reakcjami SCR, które są katalityczne, to: 

 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O 

2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O 

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O 

 

W spalarniach odpadów SCR jest zwykle stosowane po odpylaniu i oczyszczaniu kwaśnych gazów 

(przykłady wykorzystania tej techniki do bardzo zapylonych/zanieczyszczonych gazów są bardzo rzadkie). 

W takim przypadku spaliny zwykle wymagają ponownego podgrzania po przejściu przez wcześniejsze 

etapy FGT (temperatura wyjścia z FGT zwykle wynosi 70°C dla mokrych systemów i 120 – 180°C w 

przypadku większości filtrów workowych) aby osiągnąć temperaturę działania dla systemu SCR (por. 

niżej). Umieszczenie SCR bezpośrednio za gorącym systemem odpylania nie jest powszechne, ale jest 

stosowane w niektórych zakładach na terenie całej Europy, może pozwalać na uniknięcie niedogodności 

związanych z podgrzewaniem spalin na całej linii FGT. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Odnotowano, że temperatury pracy dla systemów FGT [64, Uwagi TWG, 2003] mieszczą się w zakresie 

180 – 450°C. Jednak najczęściej systemy te pracują w przedziale 230 – 320°C. Najniższe temperatury 

operacyjne zasadniczo wymagają czystszych spalin na wlocie do SCR. Stężenie SO2 w spalinach może być 

krytyczne, gdyż może powodować zanieczyszczanie katalizatora. 

 

Materiał katalizatora zwykle składa się z nośnika (TiO2) oraz dodatku substancji aktywnej (V2O5 oraz 

WO3). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Następujące redukcje emisji do powietrza: 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

NOx 

 

>80% 15 – 220 15 – 100 15 – 100 0,15 – 0,60  

NH3 

 

n/a  <10    

N2O n/a     Brak danych 

Tabela 4.56: Poziomy emisji związane z zastosowaniem SCR 

Źródło [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 13, JRC(IoE), 2001, 60, Reimann, 2002] 
 

 

Ponadto, w przypadku, gdy SCR jest odpowiednio zaprojektowane (dodatkowa warstwa katalizatora, 

wyższe temperatury pracy) może także katalitycznie niszczyć PCDD/F (por. 4.4.5.3). Odnotowano 

skuteczność niszczenia na poziomie 98 – 99,9%, co przekłada się na emisje PCDD/F mieszczące się w 

zakresie 0,05 – 0,002 ng/Nm
3
 TEQ. 

 

Stosowanie SCR zwykle skutkuje obniżeniem emisji NOx w porównaniu do innych technik. 

Podstawowymi wadami są wyższe koszty kapitałowe, a także zużycie energii (zwykle gazu ziemnego, 

oleju lub pary pod wysokim ciśnieniem), która jest niezbędna dla podgrzewania spalin do temperatury 
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reakcji katalitycznej. Wybór systemów, które działają skutecznie w niższych temperaturach i 

zastosowaniem wymienników ciepła zmniejszają zapotrzebowanie na dodatkową energię. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska należy zapotrzebowanie na energię do podgrzewania spalin. Jednak zakres tego 

zapotrzebowania może być zmniejszony, jeśli temperatura katalizy jest niska. Jednakże w takich 

przypadkach regeneracja katalizatora (zwykle poza zakładem) wymaga zużycia dodatkowej energii do 

regeneracji przez sublimację wytworzonych soli. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Energia (i koszt) niezbędna do ponownego ogrzania jest zwykle znacząco ograniczana dzięki zastosowaniu 

wymienników ciepła, które wykorzystują ciepło z ujścia  SCR do ogrzania wlotu SCR. Straty energii, a tym 

samym dodatkowe zapotrzebowanie zostają zatem zredukowane do wymienników ciepła i strat 

wypromieniowania. W przypadkach, gdy istnieje zapotrzebowanie dla średnio-gorącą wodę, mogą zostać 

poczynione dalsze oszczędności dzięki zainstalowaniu dodatkowych wymienników ciepła odzyskujących 

energię na wyjściu z SCR w celu jej dostarczania. Takie systemy są stosowane w SYSAV, Malmö, 

Szwecja. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Na dwóch poniższych schematach przedstawiono zastosowanie SCR w nie-mokrych (tzn. suchych lub pół-

suchych) oraz mokrych systemach FGT. Podano profil temperaturowy. Można zauważyć, że drugi system 

(z mokrym FGT) obejmuje dodatkowy etap wymiany ciepła. Taki układ redukuje zapotrzebowanie na 

dodatkową energię, ale skutkuje chłodniejszymi ostatecznymi zrzutami spalin. Zimniejsze końcowe zrzuty 

mogą wymagać zastosowania specjalnych środków, aby zapobiec korozji komina i mogą także zwiększać 

widzialność dymów. 

 

 

 
Rysunek 4.7: Schemat systemu SCR i późniejszego nie-mokrego FGT pokazujący typową wymianę ciepła 

i profile temperaturowe 
 

 

Flue gas heating on a SCR 

de-NOx downstream from a 
non-wet FGT - 

Podgrzewanie spalin w SCR 

de-NOx kierowanych z nie-
mokrego FGT; Ammonia 

solution storage - Magazyn 

roztworu amoniaku, SCR de 
NOx tower - Wieża SCR de-

NOx; From scrubber - Z 

płuczki; Energy input +20ºC 
- Wsad energetyczny +20º 

C; Flue gas heater - 

Podgrzewacz spalin; Mixing 
- Mieszanie; Catalyst - 

Katalizator; Heat exchanger 

- Wymiennik ciepła, flue 
gas/flue gas - 

spaliny/spaliny; Fen - 

Wentylator; Stack -Komin 
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Rysunek 4.8: Schemat systemu SCR i późniejszego mokrego FGT pokazujący typową wymianę ciepła i 

profile temperaturowe 
 

Tempo zużywania odczynnika (zwykle roztwór amoniaku) jest niższe dzięki zastosowaniu tej techniki niż 

w przypadku SNCR. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w tabeli 

poniżej: 

 
Kryteria Jednostki Zakres osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów 65 – 100 cieplna 

10 – 15 elektryczna 

Energia cieplna wiąże się z 

podgrzewaniem, elektryczna z 

dodatkowym spadkiem 

ciśnienia podczas przejścia 

przez katalizator. 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 3,2 (3,6 l) 25% roztwór amoniaku. 

Stechiometria odczynnika  Stosunek 1 – 1,1 Dane odnoszą się do 

wejściowych stężeń 

zanieczyszczeń. 

Typ pozostałości   Zużyty katalizator podczas 

wymiany. 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów   

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów  Nieistotne 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów  Brak 

Widoczność dymów +/0/- - Mniejsze ze względu na 

podgrzewanie stosowane do 

SCR 

Uwaga: dane mają na celu zaprezentowanie typowych przedziałów eksploatacyjnych. Dokładne ilości pozostałości i 

ścieków zależą od wielu czynników, w tym od stężeń surowych gazów (powiązanych z odpadami), tempa przepływu, 

stężenia odczynników, etc. 

Tabela 4.57: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem SCR 

 [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 13, JRC(IoE), 2001, 60, Reimann, 2002] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Dane eksploatacyjne 
 

 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

H Niezbędne dodatkowe 

elementy procesu. 

Flue gas heating on a SCR de-

NOx downstream to a wet 
FGT - Podgrzewanie spalin w 

SCR de-NOx kierowanych do 

mokrego FGT; Ammonia 
solution storage - Magazyn 

roztworu amoniaku, SCR de 

NOx tower - Wieża SCR de-
NOx; From scrubber - Z 

płuczki; Energy input +20ºC - 

Wsad energetyczny +20º C; 
Flue gas heater - Podgrzewacz 

spalin; Mixing - Mieszanie; 

Catalyst - Katalizator; Heat 
exchanger - Wymiennik 

ciepła, flue gas/flue gas - 

spaliny/spaliny;  Heat 
exchanger and desaturator – 

Wymiennik ciepła i 

desaturator; Fen - Wentylator; 

Stack -Komin 
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 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H Zwykle osiągane wysokie 

redukcje; 

Wrażliwe na wlotowe stężenia 

SO2, SO3 oraz P; 

Wielofunkcyjna redukcja NOx 

oraz PCDD/F; 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

H/M  

Tabela 4.58: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem SCR 

 

Temperatura katalizatora ma ogromne znaczenie dla (relatywnego tempa) reakcji. Optymalny zakres 

temperatury dla redukcji katalitycznej zależy od typu wykorzystanego katalizatora, ale zwykle mieści się w 

przedziale miedzy 200 a 350°C. Inne typy katalizatorów mają niższe optymalne temperatury. 

[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zasadniczo, niższe temperatury pracy katalizatora skutkuje niższym tempem reakcji (tempo redukcji NO 

jest relatywnie bardziej spowalniane niż tempo redukcji NO2) i możliwą redukcją amoniaku. Wyższe 

temperatury skutkują skróceniem żywotności katalizatora i mogą także prowadzić do utleniania NH3 i 

wytwarzania się dodatkowego NOx. [2, infomil, 2002] 

 

 

Systemy SCR działające w niższej temperaturze są zwykle mniej skuteczne w przypadku niszczenia 

PCDD/F dlatego niezbędne mogą okazać się dodatkowe warstwy katalizatora. Systemy o niższych 

temperaturach zasadniczo wymagają czystszych spalin na wlocie – szczególnie niskich wartości SO2. [64, 

Uwagi TWG, 2003] 

 

Systemy SCR pracujące w niskiej temperaturze wymagają automatycznych urządzeń oczyszczających (np. 

wydmuchiwanie sadzy). Niezbędna jest regularna regeneracja w celu zagwarantowania usuwania soli 

amoniaku. W systemach z niższymi temperaturami regeneracja może być koniczna co 1000 godzin pracy. 

Przy takiej częstotliwości może to okazać się krytyczne, gdyż może prowadzić do podwyższenia poziomów 

zanieczyszczenia HCl oraz SO2 w ostatecznych spalinach. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe mogą zależeć od umieszczenia całego systemu FGT. W przypadku, gdy 

SCR znajduje się przed płuczką, skuteczność redukcji NOx może być ograniczona, prowadząc do wartości 

emisji NOx powyżej tych zaprezentowanych w tabeli 4.47. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Katalizatory: 

[2, infomil, 2002] Kryteria determinujące typ katalizatora to: 

 

 temperatura spalin; 

 wymagana redukcja NOx; 

 dopuszczalne wycieki amoniaku; 

 dopuszczalne utlenianie dwutlenku siarki; 

 stężenie zanieczyszczeń; 

 żywotność katalizatora; 

 wymaganie dodatkowego niszczenia gazowego PCCD/F; 

 zawartość pyłu w spalinach. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Następujące typy zniszczeń skracają żywotność katalizatora: 

 

 zanieczyszczenie: aktywna strona katalizatora zostaje zablokowana silnie wiążącymi związkami; 
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 osadzanie: pory zostają zatkane drobnymi cząstkami lub skondensowanymi solami, takimi jak np. 

wodorosiarczek amonu (NH4HSO4) – może zostać ograniczone dzięki obniżeniu zawartości SOx na wlocie 

i częściowo usunięte dzięki podgrzewaniu katalizatora; 

 spiekanie: mikrostruktura katalizatora zostaje zniszczona zbyt wysoką temperaturą; 

 erozja: fizyczne uszkodzenia spowodowane przez elementy stałe i cząsteczki. 

 

Dla katalizatorów notuje się żywotność trzech do pięciu lat. 

 

Kropelki na wyjściu z systemu płuczek mogące powodować osadzanie się soli są uważane za czynnik 

krytyczny, który zwiększa zniszczenie katalizatora. 

 

Uwaga: żywotność katalizatora to liczba godzin do czasu, gdy katalizator nie może już dłużej spełniać 

funkcji niezbędnej redukcji NOx bez przekroczenia uzgodnionej maksymalnej emisji NH3. A zatem, 

decydując o zastosowaniu techniki SCR, zagwarantowane muszą zostać poziomy emisji zarówno NOx, jak 

i NH3. 

 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki została oszacowana w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  może być stosowana do wszystkich typów odpadów; 

Zakres wielkości zakładu  może być stosowana do zakładów dowolnej wielkości, ale, z powodów 

ekonomicznych, najczęściej w średnich i dużych zakładach; 

Nowe/istniejące  często jako technika końca rury, która może być wykorzystywana zarówno 

w nowych, jak i istniejących zakładach; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  zwykle wymaga wstępnego odpylania spalin i możliwie także usunięcia 

SO2/SO3; Konieczne może także okazać się usunięcie HCl; 

  niezbędne stosowanie wymaganej temperatury wlotowej; 

 wykorzystanie SCR może pozwolić na obniżenie emisji NOx bez stosowania 

dodatkowej techniki, przy niższym ELV; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  lokalizacje o wyższej wrażliwości na NOx mogą skorzystać dzięki 

dodatkowym ograniczeniom NOx możliwym do osiągnięcia dzięki tej technice; 

 niezbędna jest przestrzeń dla dodatkowych elementów systemu;  

Tabela 4.59: Ocena możliwości zastosowania SCR 

 

 

Ekonomia 
Informacje na temat kosztów kapitałowych tej techniki podano w poniższej tabeli: 

 

Składnik(i) FGT Szacunkowe koszty 

inwestycyjne (mln EUR) 

Uwagi 

Filtr tkaninowy 2  

Suszarka rozpyłowa 1 – 1,5  

SNCR/chłodnica wyparna/wtrysk 

odczynnika/filtr tkaninowy 

7 Przykład typowego 

połączenia 

Chłodnica wyparna/ wtrysk 

odczynnika/filtr tkaninowy/SCR 

10 Przykład typowego 

połączenia 

Koszty oszacowano dla 2 linii MSWI o łącznej wydajności 200 Kt/rok 

Tabela 4.60: Szacunkowe koszty inwestycyjne wybranych składników typowych pół-mokrych systemów 

FGT wykorzystujących SCR i SNCR 

 [12, Achternbosch, 2002] 
 

Powyższa tabela 4.60 przedstawia, dla opisanego zakładu (wykorzystującego pół-mokrą technologię) 

wzrost kosztów inwestycyjnych rzędu 3 mln EUR w przypadku zastosowania SCR zamiast SNCR. 

 
Koszty inwestycyjne SCR dla dwóch linii o wydajności 200000 r/rok oszacowano na 4 miliony EUR. Dla 

porównania w przypadku SNCR jest to około 1 miliona EUR. [12, Achternbosch, 2002] 
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Najnowsze badania nad NOx pokazują, że koszty kapitałowe jednostki SCR dla zakładu o przepustowości 

15 t/h (czyli 100000 t/rok) mieszczą się w przedziale 7,5 – 9,5 miliona EUR. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

[2, infomil, 2002] Koszty operacyjne usuwania jednej tony NOx waha się między 1000 a 4500 EUR, z 

tendencją do zmniejszania się. Jeśli koszty zostaną porównane do kosztów przetworzenia tony odpadów, 

odpowiada 5 – 7,7 EUR na tonę odpadów. Koszty operacyjne SNCR są zwykle o 25 – 40% niższe niż w 

przypadku SCR (w zależności od odczynnika wykorzystanego w SNCR, temperatury SCR, podgrzewania, 

etc.). [13, JRC(IoE), 2001] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Duże zakłady o większych przepływach gazu oraz przy efekcie skali mogą bardziej wspierać dodatkowe 

obciążenie kosztami SCR, gdyż koszty te zostaną rozłożone na większą ilość odpadów. 

 

Do podgrzewanie SCR wykorzystywana może być para pod wysokim ciśnieniem. Instalacje, w których 

uzyskiwane są niskie przychody za tę energię (zarówno w postaci ciepła, jak i po zamianie na 

elektryczność) jej wykorzystanie do ogrzewania oznacza mniejszą utratę przychodów (tzn. koszty), niż w 

przypadkach, gdy uzyskiwane są wyższe przychody. Wynika stąd zatem, że koszty operacyjne SCR mogą 

być efektywnie niższe w zakładach, które uzyskują niższe ceny za średnio- i wysokociśnieniową frakcję 

energii. 

Przykład: nowe linie MSWI na terenie południowej Szwecji 2002/3: 

 

Koszty kapitałowe SCR dla nowych linii MSWI (ceny z 2002 r.) o wydajności 25 t/h (przepływ gazu około 

150000 m
3
/h) oszacowano na 5 – 7 mln EUR. Koszty te dotknięte są pewnym stopniem niepewności, 

ponieważ SCR zostało zakupione jako część całego pakietu FGT. 

 

W tym przykładzie struktura kosztów w przypadku decydowaniu wykorzystania SCR zostały 

wyprowadzone na podstawie następujących obliczeń: 

 

Wydatki, których udało się uniknąć: 

Podatki od NOx, których udało się uniknąć dzięki redukcji emisji (takie podatki są nakładane w Szwecji w 

wysokości około 4500 EUR/t NOx). 

 

Niszczenie gazowego PCDD/F może oznaczać, że wystąpią oszczędności związane z innymi środkami 

kontroli PCDD/F (por. sekcja 4.4.5.3) [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Koszty poniesione: 

Finansowanie wyższych kosztów kapitałowych inwestycyjnych + utracone przychody za parę/ciepło 

wykorzystane w SCR, które mogłyby zostać sprzedane + koszty dodatkowego zużycia odczynnika lub 

wymiany katalizatora. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest stosowana w przypadku gdy: 

 wartości w pozwoleniach dla NOx zostały ustalone poniżej 100 mg/Nm
3
; 

 duże zakłady zostały zidentyfikowane jako znaczący lokalni producenci NOx; 

 podatki od NOx są ustalane na poziomie, który sprawia, że technika ta jest preferowana z 

ekonomicznego punktu widzenia; 

 dostępna jest para pod wysokim ciśnieniem do podgrzewania spalin (co obniża koszty operacyjne, gdy 

otrzymywane są niskie przychody związane z produkcją energii). 

 

Przykładowe zakłady 
SCR jest szeroko rozpowszechnione w przemyśle spalarniczym. Przykłady znajdują się na terenie D, A, 

NL, B, Japonii oraz w innych państwach. 

 

Dane dostarczone przez FEAD pokazują, że przynajmniej 43 z około 200 przebadanych europejskich 

zakładów MSWI stosuje SCR. 

 

SCR jest wykorzystywane także w komercyjnych i przemysłowych HWI, zwłaszcza na terenie Niemiec. 
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Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 13, JRC(IoE), 2001, 60, Reimann, 2002, 61, 

SYSAV, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.4.2 Selektywna redukcja nie-katalityczna (SNCR) 

 

Opis 

Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.5.2.1. 

 

[2, infomil, 2002] W procesach SNCR amoniak (NH3) lub mocznik (CO(NH2)2) są wtryskiwane do pieca, 

aby ograniczyć emisję NOx. NH3 reaguje najbardziej aktywnie z NOx w temperaturze między 850 a 950°C, 

choć w przypadku mocznika skutecznie wykorzystywane mogą być temperatury sięgające nawet 1050°C. 

Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, konkurencyjna reakcja utleniania wytwarza niepożądane NOx. Jeśli 

temperatura jest zaś zbyt niska, lub czas przebywania dla reakcji NH3 i NOx jest zbyt krótki, skuteczność 

redukcji NOx zmniejsza się, a emisje pozostałości amoniaku zwiększają się. Zjawisko to jest znane jako 

wycieki NH3. Niektóre wycieki amoniaku będą zawsze się pojawiać ze względu na chemię reakcji. 

Dodatkowe wycieki NH3 mogą być powodowane przez nadmiar lub źle zoptymalizowane iniekcje 

odczynnika. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Następujące redukcje emisji do powietrza: 

 
 

Substancja 

 

Skuteczność 

redukcji (%) 

Osiągane poziomy emisji  

Uwagi uśrednianie 

co ½ h 

mg/Nm3 

uśrednianie 

dzienne 

mg/Nm3 

uśrednianie 

roczne 

mg/Nm3 

emisje 

specyficzne (g/t 

odpadów) 

NOx 

 

30 – 75% 150 – 400 80 – 180 70 – 180 0,4 – 1,2 Zmienia się wraz z 

dawkowaniem, 

odpadami oraz typem 

spalarni; 

NH3 

 

n/a  5 – 30   Najniższe w 

przypadku 

zastosowania 

mokrych płuczek. 

Patrz uwagi pod 

tabelą  

N2O n/a  10 – 30   Patrz uwagi pod 

tabelą; 

Uwagi: 

Emisje N2O zwiększają się gwałtownie  wraz ze zwiększaniem dawek odczynnika niezbędnej do osiągnięcia NOx poniżej 

120 mg/Nm3. Emisje N2O zależą od temperatury reakcji (pieca) i odczynnika. Zasadniczo wyższe poziomy emisji N2O są 

osiągane w przy stosowaniu mocznika, niż amoniaku. W przypadku mocznika emisje N2O mogą być wyższe. 

Aby osiągnąć większą skuteczność % redukcji NOx niezbędne są większe dawki odczynnika, które mogą doprowadzić do 

wyższych wycieków NH3 – przy późniejszym FGT NH3 może być absorbowane, ale niezbędne jest zastosowanie środków, 

które poradzą sobie jego obecnością w ściekach, np. usuwanie NH3. 

Tabela 4.61: Poziomy emisji związane z zastosowaniem SNCR 

 [1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 60, Reimann, 2002] 
 

Głównym źródłem emisji N2O w SNCR jest wykorzystanie mocznika zamiast amoniaku (prowadzące do 2 

– 2,5 razy wyższych emisji N2O niż w przypadku redukcji z użyciem amoniaku). Aby ograniczyć 

formowanie N2O ważne jest, by zoptymalizować wybór odczynnika (amoniaku lub moczniku) oraz 

kontrolować warunki procesu (zwłaszcza mieszanie gazu, temperatura oraz wycieki amoniaku) [64, Uwagi 

TWG, 2003] 

 

Odnotowano, że zastosowanie SNCR może ograniczać tworzenie się PCDD/F (choć ilościowe dowody nie 

zostały dostarczone). [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 
Kryteria Jednostki Zakres osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów 45 – 50 cieplna Efekt chłodzący iniekcji 

wewnątrz pieca; 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 8,5 (9,5 l) 25% roztwór amoniaku; 

Stechiometria odczynnika  Stosunek 2 – 3  

Typ pozostałości   Brak 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów  Brak 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów  Nieistotny 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów  Brak 

Widoczność dymów +/0/- 0 Brak istotnych efektów 

Tabela 4.62: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem SNCR 

 [60, Reimann, 2002] 
 

W przypadku tej techniki do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska należą: 

 

 zużycie energii (niższe niż SCR); 

 możliwe wytwarzanie N2O (duży globalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) oraz wycieki 

amoniaku, jeśli proces SNCR nie jest dobrze kontrolowany; 

 zużycie odczynnika (wyższe niż SCR); 

 wycieki amoniaku mogą zanieczyszczać pozostałości i ścieki, możliwe jest odzyskiwanie amoniaku. 

W pół-suchych systemach opartych na wapnie, systemach pośrednich oraz suchych FGT wycieki NH3 są 

absorbowane przez CaCl2 tworzonego podczas usuwania HCl. Jeśli te pozostałości są następnie 

wystawiane na działanie wody, uwalniany będzie NH3. To może mieć konsekwencje dla późniejszej 

obróbki pozostałości lub stabilizacji cementu. 

 

Usuwanie amoniaku może wymagać zastosowania mokrych systemów, aby osiągnąć zgodność z lokalnymi 

standardami zrzutów ścieków lub aby zagwarantować odpowiednie odpylanie, np. Cl i Ni z procesowych 

ścieków. Dodanie takiego procesu zwiększa złożoność i koszty. 

 

Dane eksploatacyjne 

 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

M  niezbędne urządzenia 

wstrzykujące odczynniki, ale 

nie osobne reaktory (por. 

SCR); 

 ważna jest optymalizacja 

temperatury i iniekcji 

odczynnika;  

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

M  dobra redukcja NOx w 

całym zakresie stężeń 

wlotowych; 

 krytyczna temperatura; 

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

M  niezbędna uwaga dla 

zapewnienia kontroli i 

zoptymalizowania 

wstrzykiwanych dawek; 

Tabela 4.63: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem SNCR 

 

 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

Do głównych czynników wpływających na wydajność należą: 

 

 mieszanie odczynników z gazami spalinowymi; 
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 temperatura; 

 czas przebywania w odpowiednim oknie temperaturowym. 

 

Zwiększanie dawek odczynnika zwykle skutkuje zmniejszeniem emisji NOx. Jednak może to jednocześnie 

zwiększać wycieki amoniaku oraz emisje N2O (zwłaszcza dla mocznika). 

 

Wycieki amoniaku są absorbowane, jeśli wykorzystywane są mokre płuczki. Mogą także być usuwane ze 

strumienia ścieków dzięki zastosowaniu procedur usuwania amoniaku – choć to zwiększa ich złożoność, a 

także koszty kapitałowe i operacyjne. [74, Uwagi TWG, 2004] Zregenerowany amoniak może być zatem 

wykorzystywany jako surowiec w procesie SNCR (por. także uwagi dotyczące skutków przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związanych ze zrzutami ścieków). 

 

Zasadniczo stężenie N2O zwiększa się proporcjonalnie do obniżania stężenia NOx. W niekorzystnych 

warunkach możliwe jest osiągnięcie poziomów powyżej 50 mg/m
3
, podczas gdy w warunkach 

sprzyjających stężenie emisji może osiągać poziom poniżej 10 mg/m
3
. Aby ograniczyć powstawanie N2O 

ważne jest zatem zoptymalizowanie i kontrolowanie warunków procesu. 

 

Ilość wtryskiwanego NH3 zależy od stężenia NOx w surowym gazie, a także od koniecznej redukcji NOx. 

NH3 wprowadzany do spalin dzięki iniekcjom gazowego roztworu amoniaku. Do najczęściej używanych 

roztworów należą (stężone lub rozcieńczone) amoniak kaustyczny (NH4OH) lub mocznik (CO(NH2)2). 

Wykorzystanie amoniaku jest skuteczne w przypadku relatywnie małych jednostek, ponieważ mocznik 

może być magazynowany w formie stałej (w workach) i nie jest wówczas konieczne magazynowanie 

amoniaku (i związane z tym wymagania co do bezpieczeństwa). W przypadku większych jednostek 

wykorzystanie amoniaku jest zasadniczo bardziej efektywne. 

Efektywne mieszanie odczynników oraz NOx w spalinach w optymalnej temperaturze jest konieczne dla 

osiągnięcia wysokiej skuteczności usuwania NOx. Aby osiągnąć optymalną temperaturę oraz 

zrekompensować zmienność temperatury możliwe jest zainstalowanie na różnych poziomach pieca kilku 

zestawów dysz iniekcyjnych, zwykle w pierwszym przepuście. 

 

Zasadniczo, SNCR może być stosowane w przypadku, gdy dostępne jest okno temperaturowe między 850 

a 1050°C. W większości zakładów spalania odpadów, okno to pojawia się w górnej części pieca. 

 

Systemy SNCR działają najlepiej w stałych warunkach (równomierna dystrybucja amoniaku i stężenie 

NOx). Gdy warunki pracy nie są stałe pojawia się zagrożenie wyciekami amoniaku (nadmierne emisje 

amoniaku), nieodpowiednim oczyszczaniem NOx lub tworzeniem się N2O. 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Dowolne 

Zakres wielkości zakładu Dowolne 

Nowe/istniejące Rozmieszczenie punktów iniekcyjnych może być problematyczne w niektórych 

istniejących zakładach. 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Wyższe dawkowanie (a tym samym niższe emisje NOx) może być 

wykorzystywane bez pojawiających się wycieków, gdy stosowane są na 

kolejnych etapach mokre płuczki (które absorbują nadmiar amoniaku). W takich 

przypadkach usuwanie amoniaku może okazać się niezbędne do zmniejszenia 

poziomów NH3 w ściekach – usuwanie NH3 mogą być ponownie wprowadzane 

do SCNR. 

Tabela 4.64: Ocena możliwości zastosowania SNCR 

 

Normalna maksymalna skuteczność redukcji tej techniki wynosi około 75%. Wykorzystanie SNCR nie jest 

zatem powszechne w sytuacjach, gdy niezbędne są wyższe procentowe redukcje, zwykle można osiągnąć 

poziom poniżej 100 mg/Nm
3
 (średnia dzienna). Większe dawki odczynnika są niezbędne dla osiągnięcia 

redukcji powyżej 75%, co oznacza, że osiąganie wycieków amoniaku poniżej 10 mg/Nm
3
, może wymagać 

zastosowanie dodatkowych środków takich jak wykorzystanie później mokrych płuczek, a następnie 

technik kontrolowania poziomu amoniaku w ściekach może także okazać się niezbędne, np. usuwanie. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 
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Ekonomia 
Do kluczowych aspektów tej techniki należą: 

 koszty kapitałowe są znacznie niższe niż w przypadku SCR (por. tabela 4.60); 

 nawet po dodaniu etapu usuwania amoniaku, koszty kapitałowe są nadal o 10 – 30% niższe niż SCR; 

 koszty zużycia odczynników są wyższe niż SCR; 

 koszty operacyjne są niższe niż SCR, zwykle ze względu na zapotrzebowanie na energię do 

podgrzewania spalin. 

 

Koszty inwestycyjne SNCR dla dwóch linii o wydajności 200000 t/rok MSWI oszacowano na 1 mln EUR. 

Dla porównania dla SCR wynoszą one około 4 mln EUR. [12, Achternbosch, 2002] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest stosowana gdy: 

 

 ELV w pozwoleniach są ustalane na poziomie między 100 a 200 mg/Nm
3
 (średnia dzienna); 

 brak miejsca dla SCR; 

 dostępne jest odpowiednie miejsce dla wtrysku odczynnika (w tym wymagania temperaturowe). 

 

 

 

 

Gdy dopuszczalne są zrzuty ścieków bogatych w amoniak, wykorzystanie tej techniki wraz z mokrym 

systemem FGT będzie bardziej ekonomiczne, ponieważ nie będzie wymagania usuwania amoniaku. Nie 

ma to zastosowania dla innych systemów FGT, które nie wytwarzają ścieków. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechniona na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 
[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 60, Reimann, 2002] 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.4.3 Optymalizacja wyboru odczynnika dla SNCR redukcji NOx 

 

Opis 
Odczynnikami stosowanymi w SNCR są amoniak i mocznik. Zalety i wady ich wyboru zostały 

zaprezentowane w poniższej tabeli. Podczas wyboru odczynnika należy koniecznie uwzględnić wiele 

czynników związanych z  procesem, kosztami i wydajnością, aby zapewnić, że został dokonany optymalny 

wybór dla danej instalacji. 

 
Odczynnik Zalety Wady 

Amoniak  wyższe potencjał redukcji szczytowego 

NOx (przy odpowiedniej optymalizacji); 

 niższe emisje N2O (10 – 15 mg/Nm3); 

 węższy przedział skutecznej temperatury 

(850 – 950°C), a tym samym konieczność 

większej optymalizacji; 

 wyższe ryzyko związane z przenoszeniem i 

składowaniem; 

 wyższe koszty na tonę odpadów; 

 wyciek amoniaku rzędu 10 mg/Nm3; 

 odór pozostałości jeśli mają kontakt z 

wilgocią; 

Mocznik  skuteczny zakres temperatur jest szerszy 

(540 – 1000°C), zatem kontrola temperatury 

jest mniej krytyczna; 

 niższe ryzyko związane z przenoszeniem i 

magazynowaniem; 

 niższe koszty na tonę odpadów; 

 niższy potencjał szczytowych redukcji NOx 

(por. zoptymalizowany amoniak); 

 wyższe emisje N2O (25 – 35 mg/Nm3), a 

tym samym GWP; 

 wycieki amoniaku około 1 mg/Nm3; 
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Uwaga: Niższe koszty mocznika są najistotniejsze w przypadku relatywnie mniejszych zakładów. W przypadku większych 

zakładów koszty magazynowania amoniaku mogą zostać w pełni zrekompensowane niższymi kosztami chemicznymi. 

Tabela 4.65: Zalety i wady zastosowania amoniaku i mocznika w SNCR 

 [62, Tyseley, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 
Nowe procesy mogą być zaprojektowane w taki sposób, by osiągnąć stabilne i przewidywalne warunki 

spalania, a także wybrać optymalne lokalizacje wtrysków odczynnika, które umożliwią wykorzystanie 

korzyści płynących ze stosowania amoniaku (tzn. wyższe redukcje szczytowe NOx przy niższej emisji 

N2O). Istniejące procesy, które mają stabilne i dobrze kontrolowany profil spalania i temperatury w piecu 

także mogą zmaksymalizować swoje korzyści. 

 

Istniejące procesy, które doświadczyły trudności związanych z niestabilnymi warunkami spalania 

(spowodowanymi np. projektem, kontrolą lub typem odpadów) trudniej optymalizują wtryski odczynnika 

(lokalizacja, temperatura, mieszanie) i mogą w związku z tym skorzystać na stosowaniu mocznika. Jednak, 

jeśli przewidywane są temperatury powyżej 1000°C, tempo wytwarzania N2O w przypadku mocznika 

będzie wyższe. 

 

W przypadku, gdy wady i zalety równoważą się, ryzyko związane z magazynowaniem i przenoszeniem 

mogą wywierać większy wpływ na ostateczny wybór odczynnika. 

 

 

 

 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Obydwa odczynniki powodują ograniczenie emisji NOx. Wybór odczynnika, który w najlepszy sposób 

będzie odpowiadał charakterystyce procesu spalania będzie skutkować najskuteczniejszym zmniejszeniem 

emisji, np. skutecznym obniżeniem emisji NOx przy minimalnych wyciekach amoniaku i produkcji N2). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Optymalizacja wyboru odczynnika powinna skutkować optymalizacją redukcji NOx przy minimalnych 

wyciekach amoniaku i N2O. 

 

Dane eksploatacyjne 
Osiągnięcie dobrego zrozumienia profilu temperaturowego w komorze spalania jest niezbędne dla wyboru 

odczynnika. 

 

Reakcje mocznik/N2O w dużej mierze zależą od temperatury, przy czym aż 18% usuniętego NOx pojawia 

się jako N2O w 1000°C (mimo, iż przy poziomie 780°C jest pomijalne). 

 

Zastosowanie 
Rozważania na temat wyboru odczynnika mają miejsce wszędzie, gdzie wykorzystywana jest redukcja 

SNCR dla NOx. 

 

Ekonomia 
Odnotowano, że stosowanie amoniaku jest minimalnie droższe niż mocznika. Wymagania dotyczące 

przenoszenia i magazynowania dla płynnego, gazowego amoniaku i jego roztworów są bardziej 

rygorystyczne i, tym samym, bardziej kosztowne niż w przypadku mocznika, który może być 

magazynowany w postaci stałej – i to stanowi o różnicy kosztowej między tymi dwoma odczynnikami. 

 

Magazynowanie ilości większej niż 50 ton gazowego amoniaku zostało uregulowane na mocy Dyrektywy 

COMAH. Może to przyczyniać się do generowania dodatkowych kosztów w związku z wymaganiami 

lokalnych władz i procedurą ubiegania się o pozwolenia. W większości przypadków amoniak jest 

wykorzystywany w postaci roztworu. Wówczas wymagania dotyczące bezpieczeństwa nadal obowiązują, 

ale są nieco mniej restrykcyjne niż w przypadku gazowego lub płynnego amoniaku. 

 

Niższe koszty mocznika są istotne tylko w przypadku relatywnie małych instalacji. W przypadku 
większych zakładów, wyższe koszty magazynowania amoniaku mogą zostać w pełni zrekompensowane 

niższymi kosztami chemikaliów. 
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Siła sprawcza wdrożenia 

Wymagania dotyczące skuteczności redukowania NOx, bez nadmiernych emisji N2O, który ma wysoki 

potencjał jako gaz cieplarniany (310 razy wyższy niż CO2). 

 

Przykładowe zakłady 
SNCR są szeroko rozpowszechnione na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 
[62, Tyseley, 2001] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.4.4 Zastąpienie wtórnego powietrza recyrkulowanymi spalinami 

 

Por. sekcja 4.2.12. 

4.4.5 Ograniczenie emisji PCDD/F 

W przypadku większości odpadów nie jest możliwe, by ich spalanie spełniało wartości limitów emisji do 

powietrza wyznaczone w 2000/76/WE (0,1 ng/Nm
3
) wyłącznie dzięki zastosowaniu pierwotnych (tzn. 

spalających) środków. Wtórne (tzn. redukcyjne) narzędzia okazują się zatem niezbędne. Zasadniczo, 

osiąganie takich poziomów emisji wiąże się z wykorzystaniem kombinacji pierwotnych technik, aby 

zredukować wytwarzanie PCDD/F oraz technik wtórnych, dla dalszej redukcji poziomów emisji do 

powietrza. [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.4.5.1 Pierwotne techniki zapobiegania PCDD/F 

 

Pierwotne środki nie są omawiane w niniejszej sekcji (która dotyczy aspektów FGT), ale zostały opisane 

poniżej w innym miejscu. 

 

Podstawową techniką zapobiegania formowaniu się PCDD/F w spalarniach odpadów jest dobrze 

kontrolowany proces spalania, co zapobiega formowaniu ich prekursorów. Techniki, które mają 

zastosowanie w przypadku aspektów powiązanych ze spalaniem, które pomogą zasadniczo poprawić 

wydajność spalania, w tym także ograniczenie ryzyka produkcji PCDD/F, zostały omówione we 

wcześniejszych sekcjach tego rozdziału. W szczególności w następujących sekcjach: 

 

4.1 Ogólne praktyki stosowane przed obróbką termiczną 

Sekcja jest istotna ponieważ obejmuje kwestie związane z kontrolą z przygotowaniem odpadów przed ich 

spalaniem. Lepsze charakterystyki spalania oraz wiedza na temat odpadów, która jest wynikiem 
zastosowania tych technik pozwala usprawnić kontrolę nad procesem spalania, a tym samym ograniczyć 

ryzyko tworzenia się PCDD/F. 
 

4.2 Obróbka termiczna 

Jak już wspomniano w paragrafach znajdujących się powyżej, dobrze kontrolowany proces spalania 
wspomaga niszczenie PCDD/F i ich poprzedników, które mogą być obecne w odpadach, a także zapobiega 

formowaniu się tych prekursorów. Techniki wymienione w tej sekcji, jako mające zastosowanie do 
konkretnych odpadów/instalacji mają kluczowe znaczenie dla pierwotnej redukcji emisji PCDD/F do 

wszystkich ośrodków. 

 

4.3 Odzyskiwanie energii 

W strefach odzyskiwania energii w ramach instalacji spalarni, najważniejszym aspektem związanym z 

PCDD/F jest zapobieganie ich odtwarzaniu się. W szczególności obecność substancji i szczegółowy projekt 
stref temperaturowych, które mogą zwiększyć ryzyko formowania się PCDD/F stanowią szczególnie ważne 

zagadnienia. Techniki uwzględnione w tej sekcji obejmują rozważania nad tymi aspektami PCDD/F. 
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Zatem w kolejnych sekcjach (tzn. w ramach 4.4.5) omawiane są wyłącznie te aspekty PCDD/F, które są 

istotne dla systemu FGT, natomiast pierwotne środki zostały omówione w innym miejscu, zgodnie z tym, 

co powiedziano powyżej. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.4.5.2 Zapobieganie odtwarzaniu się PCDD/F w systemie FGT 

 

Opis 
Ograniczenie czasu przebywania pyłu w temperaturze 450 – 200°C zmniejsza ryzyko formowania PCDD/F 

oraz podobnych związków. 

 

Jeśli etapy usuwania pyłu odbywają się w temperaturze z tego zakresu, czas przebywania popiołu lotnego 

w tej strefie wydłuża się, a jednocześnie ryzyko formowania się PCDD/F rośnie. Urządzenia służące do 

usuwania pyłu w bardzo zapylonych strefach (zwykle odpylacze elektrostatyczne i filtry workowe), 

pracujące w temperaturze powyżej 200°C zwiększają ryzyko formowania się PCDD/F. Temperatury na 

wlocie etapu usuwania pyłu powinny zatem być utrzymywane poniżej 200°C. Można to osiągnąć za 

pomocą: 

 dodatkowego chłodzenia kotła (kotły pracujące w zakresie 450 – 200°C powinny ograniczać 

przebywanie pyłu, aby uniknąć przenoszenia problemu do kolejnych etapów); 

 dodaniu kolumny rozpyłowej zmniejszającej temperaturę na wyjściu z kotła poniżej 200°C na kolejnych 

etapach oczyszczania pyłu; 

 pełnemu schładzaniu z temperatury spalania do około 70°C – jest to przeprowadzane w zakładach, w 

których nie ma systemu chłodzenia kotła i zwykle wyłącznie w przypadku, gdy występuje zwiększone 

ryzyko związane z dioksynami w związku z charakterem spalanych odpadów (np. wysoki poziom PCB na 

wejściu). Schładzanie do temperatury 70°C jest powszechne w HWI w przemyśle chemicznym; 

 stosowania gazowo/gazowych wymienników ciepła (gaz na wlocie płuczki/gaz na wylocie z płuczki). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Ograniczenie ryzyka tworzenia się PCDD/F w procesie, a tym samym ich emisji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Istniejące zakłady wyposażone w wysokotemperaturowe etapy usuwania pyłu mogą wykorzystywać takie 

systemy, aby utrzymać ciepło w spalinach, tak by ciepło mogło zostać następnie w innych celach, np. 

przeniesione przez wymienniki ciepła do kolejnych systemów oczyszczania spalin. Jeśli gazy są schładzane 

poniżej 200°C może to zmuszać do dostarczenia dodatkowego ciepła do spalin, aby utrzymać wymagany 

poziom temperatury dla tych dalszych systemów. Możliwe jest ograniczenie strat dzięki wykorzystaniu 

ciepła usuniętego przed etapem usuwania pyłu za pomocą systemu wymienników ciepła. 

 

Pełne systemy chłodzenia zasadniczo skutkują ograniczeniem możliwości odzyskiwania energii (zwykle w 

przypadku wykorzystania pełnego schładzania nie występują kotły). Wytwarzają one także dymy o bardzo 

dużej zawartości wilgoci, co zwiększa ich widzialność i kondensację, a także wymaga iniekcji wody, aby 

zagwarantować odpowiednie chłodzenie gorących spalin. Wytworzone ścieki mogą zostać do pewnego 

stopnia recyrkulowane, ale zwykle i tak konieczne są zrzuty i oczyszczanie ścieków. Recyrkulowana woda 

może wymagać schłodzenia, aby zapobiec stratom kominowym i podtrzymać pracę FGT. 

 

Dane eksploatacyjne 

Systemy chłodzenia wykorzystywane w niektórych HWI skutecznie eliminują powstawanie PCDD/F. [46, 

Cleanway, 2002] 

 

W przypadku, gdy stosowane są kotły odzysknicowe, ale odpylanie nie odbywa się w temperaturze 450 – 

200°C, notuje się stężenie surowych gazów przed etapem usuwania/niszczenia dioksyn na poziomie 1 – 30 

ng/Nm
3
 PCDD/F (TEQ). 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Stanowi szczególny problem, w przypadku PCB lub innych odpadów, dla 
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których przypuszcza się, że ryzyko tworzenia się PCDD/F jest wyższe. 

Zakres wielkości zakładu Technika jest odpowiednia dla zakładów wszystkich rozmiarów. 

Nowe/istniejące Trudniejsze w przypadku przeprojektowywania istniejących procesów. 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Istotne problemy związane z temperaturą. 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  

Tabela 4.66: Ocena możliwości zastosowania technik zapobiegających odtwarzaniu się PCDD/F 

 

W przypadku istniejących zakładów takie zmiany będą wymagały ponownego dokonania szczegółowej 

oceny procesu oczyszczania spalin, ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji i wykorzystania ciepła. 

 

W istniejących zakładach, w których stałe odpady i spaliny są poddawane dalszej obróbce skutecznie 

niszczącej wytworzone dioksyny (np. SCR dla gazu oraz obróbkę cieplną dla popiołu lotnego), korzyści 

przyjęcia tej techniki są ograniczone. 

 

Ekonomia 
Brak istotnych konsekwencji kosztowych dla nowych procesów. 

 

Bardzo istotne inwestycje kapitałowe mogą być niezbędne w niektórych istniejących procesach w związku 

z wymianą kotła i systemów oczyszczania spalin. Inwestycje rzędu 10 – 20 mln EUR mogą okazać się 

niezbędne w przypadku takich zmian. 

 

 

 

Obniżenie kosztów operacyjnych możliwe jest dzięki: 

 sprzedaży dodatkowej energii (ciepła) odzyskanej w kotle; 

 ograniczenie kosztów utylizacji stałych pozostałości mniej zanieczyszczonych PCDD/F (w przypadku 

zastosowania adsorpcji); 

 mniejsza zawartość dioksyn może mieć pozytywny wpływ na późniejsze etapy FGT: mniejsza ilość 

aktywnego węgla/mniejsza objętość katalizatora. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest wykorzystywana gdy: 

 istnieje niebezpieczeństwo związane z możliwą produkcją PCDD/F w procesie; 

 istnieje niebezpieczeństwo związane ze stężeniem PCDD/F w absorbentach FGT wymagających 

utylizacji; 

 spalane odpady stwarzają duże zagrożenie produkcji PCDD/F. 

 

Przykładowe zakłady 
Systemy gaszące są stosowane w dwóch spalarniach odpadów niebezpiecznych na terenie UK. Niskie 

temperatury na wyjściu z kotła i późniejsze schładzanie gazu jest często stosowaną techniką w Europie. 

 

Literatura źródłowa 
[46, Cleanaway, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003], [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.4.5.3 Niszczenie PCDD/F przy użyciu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) 

 

Opis 

Systemy SCR są stosowane przede wszystkim do redukcji NOx (por. opis w sekcjach 2.5.5.2.2 oraz 

4.4.4.1). Mogą one także, jeśli są odpowiednio rozległe, dzięki katalitycznemu utlenianiu niszczyć gazową 

fazę PCDD/F. Zwykle 2 – 3 katalityczne warstwy SCR są niezbędne, aby zapewnić połączoną redukcję 

NOx oraz PCDD/F. 

 

Jest zatem ważne, by zauważyć, że podczas spalania odpadów większość unoszących się w powietrzu 
PCDD/F jest przyciągana przez pył, z równowagą w fazie gazowej PCDD/F. Techniki usuwające pył będą 

zatem usuwać pył zawierający PCDD/F, podczas gdy SCR (i inne metody katalityczne) niszczą jedynie 
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niewielkie ilości w fazie gazowej. Połączenie usuwania pyłu oraz niszczenia zasadniczo daje niższe 

całkowite emisje PCDD/F do powietrza. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Możliwe jest osiągnięcie skuteczności niszczenia dla fazy gazowej PCDD/F na poziomie 98 – 99,9%, przy 

założeniu, że emisje PCDD/F (w połączeniu z innymi technikami FGT) są poniżej poziomu 0,1 ng/Nm
3
 

TEQ ustalonego w 2000/76/WE, a częściej na poziomie 0,05 – 0,002 ng/Nm
3
 TEQ. 

 

Zasadniczo SCR jest stosowane po wstępnym odpylaniu. Pył, który jest usuwany na etapie wstępnego 

odpylania jest przenoszony wraz z adsorbowanym PCDD/F (to może być większość). Pozostałości z etapu 

wstępnego odpylania będą zatem skażone PCDD/F w takim samym stopniu niezależnie od tego, czy 

zastosowane zostanie SCR, czy nie. Korzyści dla niszczenia z SCR, w odniesieniu do redukcji 

zanieczyszczeń pozostałości FGT, które pozwala osiągnąć, są zatem ograniczone do przypadków, gdy 

dalsze etapy oczyszczania pyłu są stosowane. 

 

W przypadku, gdy pozostałości oczyszczania FG są wysyłane poza zakład, doprowadzi to do ogólnej 

redukcji emisji dioksyn do wszystkich ośrodków z instalacji. Gdy pozostałości dioksyn są zbierane 

oddzielnie (np. użycie węgla) z innych pozostałości FGT i są dopalane, jeśli jest to dopuszczalne, w 

instalacji, wówczas ograniczenie całkowitej produkcji, dzięki wykorzystaniu SCR jako dodatkowej metody 

niszczenia jest mniej istotna. 

 

NOx jest oczyszczane w SCR w tym samym czasie co PCDD/F aby osiągnąć niski poziom emisji NOx (por. 

sekcja 4.4.4.1). 

 

W kilku przypadkach, gdy SCR jest stosowane przed innymi FGT, trzeba zauważyć, że nie-gazowa faza 

(związana w pyle) PCDD/F nie może być poddawana obróbce w jednostce SCR, a zatem wymaga dalszego 

usuwania pyłu, aby je zredukować. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały wyszczególnione w 

sekcji 4.4.4.1. 

 

Do najistotniejszych skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska należą:  

 

 zużycie energii do ponownego ogrzewania spalin do osiągnięcia temperatury reakcji w systemie SCR; 

 w technice niszczenia, PCDD/F nie jest przenoszone do stałych odpadów (jak w przypadku niektórych 

procesów adrorpcji). 

 

Zasadniczo korzystnie jest przenosić niszczenie do innych ośrodków. Jednak, skala korzyści skutków 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związanych z niszczeniem zamiast 

adsorpcją PCDD/F zależeć będzie od stopnia uniknięcia ryzyka skojarzonego z dalszym zarządzaniem 

zawierających PCDD/F pozostałości. 

 

Dane eksploatacyjne 

Dane eksploatacyjne zostały podane w sekcji 4.4.4.1. 

 

Ponieważ jest normą, że większość PCDD/F jest związana z substancjami o postaci stałej, jest zwykle 

istotne, dla ogólnej redukcji PCDD/F, by stosowane były zarówno techniki usuwania pyłu, jak i SCR. Ma 

to na celu zapewnienie, że pył wiążący PCDD/F, które nie zostałoby zniszczone w jednostce SCR, został 

usunięty ze spalin. 

 

Podczas gdy jedna warstwa katalityczna może mieć radykalny wpływ na NOx, to dla zapewnienia 

skutecznego niszczenia PCDD/F niezbędne jest jej większy rozmiar. Im więcej warstw katalizatora, tym 

większy wpływ będzie mieć dla redukcji PCDD/F. 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki została oceniona poniżej w tabeli 4.68: 
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Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  może być stosowane do wszelkich typów odpadów; 

Zakres wielkości zakładu  może być stosowana do instalacji o dowolnej wielkości, ale 

najkorzystniejsza jest w zakładach o średnich lub dużych rozmiarach ze 

względu na koszty kapitałowe; 

Nowe/istniejące  gdy jest stosowana jako technika kończąca (zwykle), system może być 

stosowany do każdego procesu; 

 bardziej skomplikowane w przypadku stosowania nie jako technika końca 

rury; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  szczególnie korzystne, gdy niezbędne są także znaczne redukcje NOx; 

 ogrzewanie spalin zwykle wymaga osiągnięcia zakresu eksploatacyjnego 

SCR; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niezbędne jest miejsce dla reaktora SCR; 

Tabela 4.67: Ocena możliwości zastosowania SCR do usuwania PCDD/F 

 

Ekonomia 
Koszty tej techniki zostały pokazane w sekcji 4.4.4.1. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zastosowanie tej techniki jest preferowane w przypadku, gdy niezbędne jest osiągnięcie znacznej redukcji 

NOx oraz dodatkowej redukcji PCDD/F osiąganej dzięki SCR. 

 

 

Przykładowe zakłady 
SCR jest często stosowane w przemyśle spalarniczym. Przykłady można zaobserwować w Niemczech, 

Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Japonii i w innych państwach. 

 

Dane dostarczone do EIPPCB przez FEAD pokazują, że przynajmniej 43 z około 200 przebadanych 

europejskich zakładów MSWI wykorzystuje SCR, choć nie jest jasne, czy techniki te są wykorzystywane 

do niszczenia PCDD/F a zarazem NOx. 

 

SCR jest stosowane w komercyjnych HWI, zwłaszcza na terenie Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 13, JRC(IoE), 2001, 27, Belgium, 2002, 61, 

SYSAV, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.4 Niszczenie PCDD/F przy użyciu katalitycznych filtrów workowych 

 

Opis 

Techniki te zostały już opisane w sekcji 2.5.8.3. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Odnotowano, że skuteczność niszczenia PCDD/F dostającego się do katalitycznych filtrów workowych 

wynosi w MSWI ponad 99%. Stężenia emisji PCDD/F poniżej 0,02 ng/Nm
3
 TEQ są wynikiem wlotowych 

stężeń na poziomie 1,9 ng/ Nm
3
. [27, Belgium, 2002] 

 

Filtry zapewniają też usuwanie pyłu. W podanym tu przykładzie, MSWI stosuje ESP na wstępnym etapie 

odpylania a dodatek filtrów pozwala osiągnąć poziom emisji w przedziale 0,2 – 0,6 mg/Nm
3
. Redukcja 

NOx jest także możliwa dzięki zastosowaniu takich filtrów. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Całkowite emisje dioksyn z instalacji (do wszystkich ośrodków) także zostają zmniejszone raczej dzięki 

zniszczeniu niż adsorpcji (węgiel aktywny). W tym samym czasie, dla którego zostały opisane ograniczenia 

emisji do powietrza, próbki z workowego filtra przeciwpyłowego wykazywały ograniczenie stężenia z 
3659 ng I-TEQ/kg pyłu (przy użyciu aktywnego węgla) do 283 ng I-TEQ/kg pyłu (przy użyciu 

katalitycznych filtrów workowych). 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W przypadku tej techniki najistotniejszym skutkiem przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska jest zużycie energii w związku ze spadkiem ciśnienia w filtrach workowych (podobnie jak w 

innych typach filtrów workowych). 

 

Filtry katalityczne są zwykle stosowane zamiast innych filtrów. Mogą one adsorbować dioksyny dzięki 

iniekcjom aktywnego węgla. Gdy w wymienianym systemie mają miejsce wtryski węgla aktywnego, które 

także dostarczają podstawowego czynnika absorpcji metalicznej rtęci, usuwanie aktywnego węgla może 

skutkować zwiększeniem emisji Hg do powietrza, o ile nie zostaną zastosowane alternatywne techniki dla 

Hg. 

 

Dane eksploatacyjne 
Aspekty eksploatacyjne są podobne, jak w przypadku innych filtrów workowych. 

 

Zakres temperatury niezbędny dla zachodzenia reakcji waha się od 180 do 260°C. 

[27, Belgium, 2002], [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

Testy przeprowadzone w ciągu 21 miesięcy dla wejściowych i wyjściowych stężeń PCDD/F w MSWI (bez 

dalszego usuwania kwaśnych gazów, ale z wstępnym odpylaniem ESP) dały następujące wyniki: 

 
Liczba miesięcy pracy 0,25 1,5 3 4,8 8 13 18 21 

Wlotowe PCDD/F ng 

TEQ/Nm3 

3,4 7 11 10,5 11,9 11,8 8,1 5,9 

Wylotowe PCDD/F ng 

TEQ/Nm3 

0,01 0,0035 0,005 0,004 0,01 0,011 0,002 0,023 

Obliczona skuteczność  99,7% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,6% 

Tabela 4.68: Skuteczność dla katalitycznych filtrów workowych podczas 21 miesięcy pracy 

 [27, Belgium, 2002] 

 

Środek katalityczny nie oczyszcza rtęci, zatem koniczne jest wykorzystanie dodatkowych narzędzi, takich 

jak wtrysk aktywnego węgla, lub podobne. 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Dowolny 

Zakres wielkości zakładu Dowolny 

Nowe/istniejące Zarówno w nowych, jak i istniejących zakładach 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Konieczność rozważenia dodatkowej techniki redukcji Hg 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Brak 

Tabela 4.69: Ocena możliwości zastosowania katalitycznych filtrów workowych 

 

Ekonomia 
Dla dwóch linii MSWI o wydajności 275000 t/rok każda, dodatkowe koszty wykorzystania katalitycznych 

filtrów workowych ustalono na poziomie między 2 a 3 EUR/t oczyszczanych odpadów. [27, Belgium, 

2002] 

 

Do kluczowych kosztów związanych z tą techniką zalicza się: 

 

 zwiększone koszty inwestycyjne w porównaniu z niekatalitycznymi workami. Koszty środka wynoszą 

~300 EUR/m
2
, inne środki nie-katalityczne, np. 100% PTFE = ~60 EUR/m

2
; 

 niższe koszty inwestycyjne niż SCR, ale zbliżona skuteczność zniszczenia; 

 konieczność zastosowania dodatkowych środków usuwania Hg. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika ta jest stosowana, gdy: 
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 konieczne jest osiągnięcie emisji na poziomie znacznie niższym niż 0,1 ng/Nm
3
 TEQ; 

 przestrzeń dla SCR nie jest dostępna, a alternatywne metody redukcji NOx zostały już zainstalowane; 

 alternatywne metody kontroli Hg zostały już zainstalowane (worki katalityczne nie służą do kontroli 

Hg). 

 

Przykładowe zakłady 
Kilka instalacji na terenie Belgii i Francji. 

 

Literatura źródłowa 

[27, Belgium, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.5 Niszczenie PCDD/F przez dopalanie adsorbentów 

 

Opis 

Technika została już opisana w sekcji 2.5.8.4. 

 

Jej podstawą jest to, że pozostałości PCDD/F zebrane w systemie FGT mogą być, w określonych 

okolicznościach (por. uwagi dotyczące Hg poniżej), niszczone przez spalanie ich w piecu, a tym samym 

całkowitą produkcję PCDD/F w instalacji. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
PCDD/F w stałych pozostałościach jest raczej niszczone w procesie niż przenoszone z instalacji w 

pozostałościach. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Istnieje ryzyko recyrkulacji metalicznej rtęci (a tym samym emisji), o ile proces obejmuje także środki 

usuwające rtęć w odpowiedniej ilości. 

 

Dane eksploatacyjne 
Niezbędna jest uwaga podczas obróbki zanieczyszczonych odczynników, aby uniknąć wylewania się oraz 

zapewnić, że załadunek do pieca odbywa się w stałym tempie, co gwarantuje, że pozostałości są skutecznie  

niszczone w procesie spalania. 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Dowolne 

Zakres wielkości zakładu Dowolne 

Nowe/istniejące Może być stosowana w nowych i istniejących zakładach 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Zasadniczo odpowiednia wyłącznie do pozostałości ze specyficznych etapów 

absorpcji dioksyn PCDD/F (np. statycznych złóż koksowych i wkładów 

mokrych płuczek absorbujących dioksyny), gdy istnieją inne metody unikania 

nabudowywania się rtęci i potencjalnych emisji 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Brak 

Tabela 4.70: Ocena możliwości zastosowania dopalania absorbentów 

 

Ekonomia 
Zasadniczo koszty inwestycyjne nie są niezbędne, o ile nie są wymagane dodatkowe systemy usuwające 

rtęć, wówczas koszty te mogą być znaczne. 

 

Oszczędności związane z kosztami operacyjnymi mogą zostać osiągnięte dzięki obniżaniu kosztów 

utylizacji pozostałości zanieczyszczonych PCDD/F. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Konieczność zmniejszenia stężeń PCDD/F w stałych pozostałościach FGT. 
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W niektórych państwach pozostałości z pieca mogą nie podlegać dopalaniu w instalacji z powodów 

prawnych. W takich przypadkach pozostałości takie są klasyfikowane jako typ odpadów, którego obróbka 

jest zakazana w instalacjach spalania. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Przykładowe zakłady 
Technika jest wykorzystywana na terenie Belgii i Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 
[55, EIPPCBsitevisits, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.6 Adsorpcja PCDD/F przez wtrysk aktywnego węgla lub innych odczynników 

 

Opis 

Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.8.1. 

 

Podsumowując, węgiel aktywny jest wstrzykiwany do strumienia gazu, gdzie jest mieszany ze spalinami. 

Węgiel aktywny wstrzykiwany jest osobno lub wraz z (zazwyczaj) zasadowymi odczynnikami: wapnem 

lub wodorowęglanem sodu. Wstrzyknięty odczynnik zasadowy, produkty jego reakcji oraz adsorbent 

węglowy są następnie zbierane w odpylaczu, zwykle filtrze workowym. Adsorpcja PCDD/F zachodzi w 

strumieniu gazu oraz na warstwie odczynnika uformowanej, gdy wykorzystywane są filtry (np. workowe). 

 

Adsorbowane PCDD/F są zrzucane wraz z innymi stałymi odpadami z filtrów workowych, ESP lub innych 

urządzeń zbierających pył wykorzystywanych poniżej. 

 

Odnotowano, że mineralne adsorbenty (np. mordenit, zeolit, mieszanki minerałów ilastych, krzemiany i 

dolomity) mogą także być wykorzystywane, przy temperaturze do 260°C, do adsorpcji PCDD/F bez 

zagrożenia pożarem w filtrach workowych. Obserwuje się także wykorzystywanie w tym celu koksu węgla 

brunatnego. [64, Uwagi TWG, 2003], [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zaobserwowano także efekt katalitycznego niszczenia PCDD/F na powierzchni aktywnego koksu. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

PCDD/F zostaje adsorbowane w węglu aktywnym, co daje emisje poniżej 0,1 ng/Nm
3
 TEQ. 

 

Metaliczna rtęć także zostaje adsorbowana (por. sekcja 4.4.6.2). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zastosowania filtrów 

workowych lub innych systemów redukujących pył związanych z tą techniką zostały opisane w sekcji 

4.4.2. 

 

Wytwarzane są stałe pozostałości zawierające adsorbowane zanieczyszczenia. Trzeba zauważyć, że ilość 

usunięta wraz z odczynnikiem i akumulowana z nim, będzie mniejsza, niż w przypadku usuwania wraz z 

pyłem dzięki skutecznej kontroli pyłu. Odnotowano, że 80% PCDD/F jest zrzucane wraz z usuniętym już 

pyłem. [64, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zanieczyszczony materiał reakcji z systemu FGT może, w niektórych przypadkach, być wykorzystywany 

do neutralizacji podczas obróbki ścieków z płuczek, co zmniejsza zapotrzebowanie na dodawanie świeżego 

materiału na etapie oczyszczania ścieków. W takim przypadku aktywny węgiel lub koks także wychwytują 

metale ciężkie, np. Hg ze ścieków. Odnotowano, że przy zastosowaniu tych odczynników w płuczce nie 

powstają żadne dodatkowe pozostałości, z wyjątkiem nierozpuszczalnego w wodzie węgla. Występuje 

jednak wyższe zagrożenie zapłonu/pożaru, a tym samym muszą zostać zwiększone środki bezpieczeństwa 
dla zapewnienia lepszych mechanizmów związanych z magazynowaniem i obróbką aktywnego węgla i 

koksu. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Dane eksploatacyjne 

W typowych MSWI odnotowano zużycie węgla na poziomie 0,35 – 3 kg/t odpadów. Zwiększone iniekcje 

mogą prowadzić do dalszych redukcji PCDD/F. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zwykle, aby osiągnąć emisje poniżej 0,1 ng I-TEQ/Nm
3
, stosuje się dawki między 0,5 a 1 kg/t. Przykłady z 

terenu Francji: 

(1) MSWI 12 t/h – pół-mokre FGT: 0,35 kg/t; 

(2) MSWI 2,5 t/h – suche FGT: 1,2 kg/t; 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Różne typy węgla wykazują różną skuteczność adsorpcji. 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniżej tabeli: 

 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Dowolne 

Zakres wielkości zakładu Dowolne 

Nowe/istniejące Może być stosowana w nowych i istniejących zakładach 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Może być łatwo wdrażana, gdy istnieje system filtrów workowych 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Brak 

Tabela 4.71: Ocena możliwości zastosowania iniekcji węgla do usuwania PCDD/F 

 

Ekonomia 
Odnotowano, że koks z węgla brunatnego jest bardziej ekonomiczny niż węgiel aktywny. [64, Uwagi 

TWG, 2003] Odnotowano także, że zasadniczo zużycie koksu węgla brunatnego jest wyższe niż aktywnego 

węgla (nawet dwukrotnie). [74. Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika została zastosowana w wielu zakładach w celu osiągnięcia poziomu emisji poniżej 0,1 ng/Nm
3
. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechniona w wielu państwach. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.7 Adsorpcja PCDD/F w złożach statycznych 

 

Opis 

Technika ta została już opisana w sekcji 2.5.8.6. Stosowane są mokre i suche statyczne złoża 

koksowe/węglowe. Mokre systemy obejmują przeciwprądowe omywanie wodą. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Ograniczenia następujących emisji: 

 

 adsorpcja PCDD/F daje emisje czystego gazu poniżej 0,1 ng/Nm
3
 TEQ; 

 Hg zostaje adsorbowana w celu osiągnięcia emisji poniżej 50 cg/ Nm
3
, zwykle poniżej 30 cg/ Nm

3
; 

 pył zbierany jest przez filtry. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 
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Kryteria Jednostki Zakres osiąganych 

wartości 

Uwagi 

Zapotrzebowanie na energię kWh/t dostarczanych odpadów 30 – 35 Spadek ciśnienia podczas 

przejścia przez filtry 

Zużycie odczynników kg/t dostarczanych odpadów 1 Koks 

Typ pozostałości   Zużyty koks 

Ilość pozostałości kg/t dostarczanych odpadów 0 – 1 Brak, jeśli koks może zostać 

spalony w piecu 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów  Brak danych 

Wytwarzanie ścieków l/t dostarczanych odpadów  Brak danych 

Widoczność dymów +/0/- +/0 Mokre systemy zwiększają 

widoczność dymów 

Tabela 4.72: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

zastosowaniem użyciem statycznych filtrów 

 [12, Achternbosch, 2002] 
 

W przypadku tej techniki, jako najistotniejszy skutek przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska traktuje się zapotrzebowanie na energię niezbędną do opanowania spadków 

ciśnienia. 

 

Zagrożenie pożarowe może być wyższe w przypadku statycznych złóż koksowych w zależności od 

projektu całej linii FGT. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dla jednego linii HWI z piecem obrotowym o wydajności 50000 t/rok zainstalowano nowy wentylator ID. 

Nowe urządzenie ma 550 kW, podczas gdy stare miało zaledwie 355 kW (∆P filtra rzędu 25 – 40 mbar). 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Po nasyceniu wykorzystany aktywny węgiel często jest składowy jako odpad toksyczny. Jeśli jest to 

dozwolone, może być dopalany w piecu, aby zniszczyć adsorbowane PCDD/F. Ponieważ adsorber 

węglowy adsorbuje zarówno rtęć, jak i PCDD/F, w przypadku, gdy zużyty koks miałby podlegać spalaniu, 

uważnie trzeba przemyśleć kwestię recyrkulacji rtęci. Praktyka dopalania skutkuje nagromadzeniem Hg w 

procesie, chyba że wykorzystane zostaną dodatkowe techniki, które zapewniają usuwanie rtęci, np. niskie 

pH mokrych płuczek kwaśnych. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
Temperatura wlotu do suchego złoża koksowego zwykle mieści się w przedziale 80 – 150°C, a w 

przypadku złóż mokrych 60 – 70°C. Jeśli dalej umieszczono system SCR, w przypadku mokrych złóż 

stopień podgrzewania będzie większy. 

 

W przypadku suchych systemów, niezbędna jest szczególna uwaga, aby zapewnić, że spaliny są 

równomiernie rozprowadzane, ponieważ to zmniejsza zagrożenie pożarowe. Temperatura na całym złożu 

wymaga uważnej kontroli i monitoringu z uwagi na ograniczenie ryzyka pożaru, np. kilka pomiarów CO w 

całym złożu służących do mierzenia gorących punktów. [74, Uwagi TWG, 2004]Konieczne może być 

wykorzystanie biernych gazów. 

 

Mokre filtry koksowe mają znacznie niższe ryzyko pożaru. Nie są konieczne ani środki przeciwpożarowe, 

ani bierne poduszki. Dodatek częściowo recyrkulowanej wody także dostarcza metody usuwania 

nagromadzonego pyłu, który może prowadzić do zapychania złoża. 

 

Konieczne jest dokonanie oceny wskaźnika nasycenia złoża, aby określić tempo niezbędnej wymiany 

odczynnika. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Brak ruchomych części oznacza, że system cechuje się wysoką niezawodnością. 

 
 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

M  niezbędne dodatkowe 

elementy procesu; 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 366 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

 ryzyko pożarowe wymaga 

szczególnej uwagi (systemy 

suche);  

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

H  bardzo wysoka wydajność 

adsorpcyjna; 

Wzmagane 

umiejętności 

 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

H/M  nieskomplikowana, ale 

uwaga jest niezbędna w 

związku z zagrożeniem 

pożarowym (systemy suche) 

oraz gdy prowadzone jest 

dopalanie;  

Tabela 4.73: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem statycznych filtrów koksowych 

 

 

Odnotowano następujące dane dotyczące skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska w związku z wykorzystaniem statycznych złóż koksowych w HWI o wydajności około 11000 

t/rok [64, Uwagi TWG, 2003]: 

 

 wykorzystanie koksu węgla brunatnego = 0,5 kg/t dostarczanych odpadów; 

 wykorzystany węgiel brunatny jest spalany w instalacji – w takim przypadku, w związku z niskim pH 

systemu mokrych płuczek kwaśnych, dopalanie zużytego koksu nie będzie prowadzić do nagromadzania 

się Hg; 

 woda jest wykorzystywana do okresowego przemywania złoża koksowego, co powoduje powstawanie 

kwaśnych ścieków, które są przekazywane na miejscu do procesów fizyko-chemicznego oczyszczania; 

 mokre systemy zwiększają wilgotność spalin i widzialność dymów. 

 

Zastosowanie 

Możliwość zastosowanie tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  zasadniczo dowolne; 

 szczególnie odpowiednie do bardzo różnorodnych i niebezpiecznych 

odpadów, w których zawartość PCDD/F może być wysoka w związku z 

trudnymi warunkami spalania; 

Zakres wielkości zakładu  rozmiar nie ma znaczenia; 

Nowe/istniejące  stosowana w nowych i w istniejących instalacjach; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  zasadniczo stosowana jako technika kończący etap czyszczenia; 

 najbardziej odpowiednia za mokrą płuczką; 

 może być stosowana przed SCR wraz z podgrzewaniem (większym w 

przypadku mokrych systemów); 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niezbędne jest miejsce na dodatkowe elementy procesu; 

Tabela 4.74: Ocena możliwości zastosowania statycznych filtrów koksowych 

 

Ekonomia 
Koszty inwestycyjne filtra koksowego w MSWI o wydajności 100000 t/rok oszacowana na 1,2 mln EUR 

[12, Achternbosch, 2002]. 

 

Koszty inwestycyjne w przypadku jednego mokrego filtra złoża statycznego (pustego) (linia spalania 

50000 t/rok) wynoszą około 1 mln EUR (urządzenia i koszty pracy). 

 

Koszty koksu węgla brunatnego wynoszą: 

 

 współczynnik jest trzy – cztery razy niższy niż w przypadku węgla aktywnego; 

 zużycie koksu węgla brunatnego jest niskie, zatem uzupełnienie może odbywać się podczas planowych 

przestojów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest wdrażana, aby zredukować emisje PCDD/F do poziomu poniżej 0,1 ng/Nm
3
 TEQ. 
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Przykładowe zakłady 
Spalarnie odpadów niebezpiecznych w Belgii, Niemczech oraz w Holandii. 

 

Spalarnie odpadów komunalnych w Niemczech. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.8 Zastosowanie materiałów impregnowanych węglem do adsorpcja PCDD/F w mokrych 

płuczkach 

 

Opis 

Technika została już opisana w sekcji 2.5.8.5. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

PCDD/F jest silnie adsorbowane przez cząsteczki węgla w materiale. Zatem emisje zostają ograniczone co 

jednocześnie zapobiega emisji PCDD/F z efektu pamięci. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Ograniczone mogą zostać także emisje podczas rozruchu. 

 

Odnotowano, że stężeniach wlotowych rzędu 6 – 10 ng TEG/Nm
3
, skuteczność usuwania fazy gazowej 

wynosi dla całej mokrej płuczki 60 – 75%. Dla porównania, bez impregnacji materiału wypełniającego jest 

0 – 4%. Odnotowano, że skuteczność adsorpcji nie spadała podczas okresu próbnego. [58, Andersson, 

2002] 

 

Podczas gdy wyjściowe stężenia (2 – 3 ng TEQ/Nm
3
) nie spełniają wymaganego w Dyrektywie 

2000/76/WE poziomu 0,1 ng/Nm
3
, technika ta może być wykorzystywana w połączeniu z następującymi 

później etapami FGT, w celu zapewnienia osiągnięcia ogólnej zgodności. Korzyści są zatem następujące: 

 

 zapobieganie efektowi pamięci w mokrych płuczkach i związanemu z nim ryzyku przedostawania się  i 

de-sorpcji emisji; 

 redukcja zawartości PCDD/F na kolejnych etapach FGT (zwłaszcza podczas rozruchu); 

 jeśli wykorzystany odczynnik jest dopalany w piecu, nastąpi ogólna emisja bilansu wagowego dioksyn 

ze względu na niszczenie PCDD/F w piecu (ułatwione dzięki oddzieleniu etapu absorpcji Hg) a nie 

przenoszenie ich do stałych odpadów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużyte wypełnienie jest niekiedy składowane jako odpad toksyczny. W niektórych przypadkach zostaje 

ono poddane spalaniu w piecu (choć lokalne przepisy czasem nie pozwalają na dopalanie). [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
 

 

Kryteria 

Opis czynników wpływających na 

kryteria 

Ocena 

(Wysokie/średnie/niskie) 

lub dane 

 

Uwagi 

Złożoność  niezbędne dodatkowe elementy w 

procesie; 

 aspekt eksploatacyjny jest 

krytyczny; 

L/M Dostosowanie do istniejącej 

techniki (mokra płuczka); 

Elastyczność  technika może działać przy 

zróżnicowanych warunkach wsadu; 

M  

Wzmagane 

umiejętności 
 rozległe dodatkowe szkolenia lub 

wyższe wymagania dla załogi. 

L Brak istotnych dodatkowych 

wymagań; 

Tabela 4.75: Dane eksploatacyjne związane z zastosowaniem materiałów impregnowanych węglem w 

mokrych płuczkach 

 

Zastosowanie 
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Może być stosowana w procesach, które już dokonały wyboru systemów mokrej płuczki, zwłaszcza 

podczas rozruchu, a także gdy istnieją dowody na nabudowywanie się dioksyn w mokrych płuczkach i gdy 

nie ma dalszych etapów FGT służących kontroli PCDD/F desorbowanych z mokrych płuczek. 

 

Może być także stosowana jako wstępny filtr przed dodatkowym system filtracji dioksyn – w ten sposób 

możliwe jest zmniejszenie zawartości PCDD/F do głównego filtra dioksyn bez dodatkowych wymagań 

przestrzennych. 

 

 

Stosowana także jako główny filtr dioksyn w połączeniu z odpylaczem elektrostatycznym (później wymaga 

rozległej instalacji kolumnowych). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Dowolne 

Zakres wielkości zakładu Dowolny, w którym stosowana jest mokra płuczka; 

Nowe/istniejące Możliwość stosowania w nowych i w istniejących instalacjach; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Jedynie wraz z mokrą płuczką; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Łatwiejsze zastosowanie w przypadku kolumn wypełnionych, używających 

sody kaustycznej; 

Tabela 4.76: Ocena możliwości zastosowania materiałów impregnowanych węglem w mokrych płuczkach 

 [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Ekonomia 
Szacunkowe koszty inwestycyjne początkowej instalacji wypełnionych kolumn w dwóch etapach płuczek 

mokrych wynoszą 30000 EUR i 150000 EUR łącznie dla całego zakładu spalania o wydajności od 5 do 20 

t/h. 

 

Koszt wymiany materiału szacuje się na 0,1 – 0,2 EUR/t spalanych odpadów. Nie przewiduje się żadnego 

dodatkowego zużycia energii, z wyjątkiem dodatkowego spadku ciśnienia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana, gdy istnieją obawy dotyczące stężeń PCDD/F w płuczkach oraz możliwych 

emisji z płuczek. 

 

Technika jest stosowana także, gdy konieczne jest ekonomiczne usuwanie dioksyn rzędu 50 – 70%. 

 

Przykładowe zakłady 
Technika (październik 2003) została wdrożona w 10 zakładach spalania odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych na terenie Szwecji, Danii, Francji oraz Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 
[58, Andersson, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.5.9 Zastosowanie zawiesin węglowych w mokrych płuczkach 

 

Opis 

Wykorzystanie zawiesin aktywnego węgla w mokrych płuczkach może zarówno obniżać poziom emisji 

dioksyn do strumienia spalin, jak i gromadzenie się dioksyn w materiale płuczki („efekt pamięci”). 

 

Przy neutralnym pH, do systemu dodawany jest aktywny węgiel w stężeniu wahającym się od kilku g/l do 

50 g/l dzięki zastosowaniu odstojników do odsączenia płynów i jednocześnie pozostawienia węgla. 

 

Ponieważ aktywny węgiel ma aktywne miejsca, cząsteczki dioksyn u furanów są przekazywane do 

rozpryskiwanych płynów w płuczce a dioksyny są następnie adsorbowane w węglu, gdy zachodzi reakcja 

katalityczna. 
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Osiągane korzyści środowiskowe 

Emisja PCDD/F w kominie zostają obniżane do poziomu 0,01 – 0,1 ng TEQ/Nm
3
. 

 

Aktywny węgiel usuwany z systemu nie jest skażony. 

 

 

Aktywny węgiel ma także zdolność adsorpcji rtęci. Wykorzystywany w opisanych powyżej warunkach, 

produkcja rtęci jest zwykle znacznie poniżej poziomu 50 cg/Nm
3
 w przypadku spalania odpadów 

komunalnych. Ponieważ aktywny węgiel zamienia SO2 na kwas siarkowy, proces ten stanowi także etap 

końcowy usuwania SO2. 

 

Usunięte ścieki spełniają ELV dla PCDD/F w wodzie ustalone w Dyrektywie spalania odpadów 2000 (tzn. 

0,3 ng/l). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Wykorzystanie węgla. 

 

Zwiększone ryzyko zanieczyszczeń spowodowane wykorzystaniem węgla może stanowić problem 

związany z utrzymaniem zakładu w czystości i porządku. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Może być stosowana wyłącznie, gdy wykorzystywane są płuczki z sodą kaustyczną gwarantujące neutralny 

poziom pH. NaOH musi być stosowane w celu kontrolowania pH w jednostkach, które stosują zawiesiny 

węglowe. 

 

Nie nadaje się do suchych, pośrednich lub pół-mokrych systemów płuczek. 

 

Ekonomia 
Koszty ograniczają się do kosztów odczynnika, jeśli jest wykorzystywany do polerowania lub zapobiegania 

efektowi pamięci. Jedynie niewielkie modyfikacje systemu płuczek są konieczne, aby umożliwić działanie 

tej techniki. 

 

Dla skutecznego usuwanie PCDD/F, technika ta może wymagać specyficznych kolumn płuczek z 

wypełnieniem, aby zapewnić skuteczny kontakt pomiędzy spalinami a omywającą wodą. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest stosowana, aby osiągnąć poziom emisji niższy niż 0,1 ng TEQ/Nm
3
. 

 

Przykładowe zakłady 
Bruksela – komin: 0,02 – 0,03 ng TEQ/Nm

3
 (suche, @11% O2); 

Mulhouse – komin: 0,01 – 0,03 ng TEQ/Nm
3
 (suche, @11% O2); 

Toulouse – komin: 0,04 – 0,1 ng TEQ/Nm
3
 (suche, @11% O2); 

Svendborg – komin: 0,01 – 0,02 ng TEQ/Nm
3
 (suche, @11% O2). 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.6 Redukcja emisji rtęci 

4.4.6.1 Płuczki o niskim pH i dodawanie dodatków 
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Opis 
[63, Langenkamp, 1999] Wykorzystanie mokrych płuczek do usuwania kwaśnych gazów powoduje 

obniżanie pH w płuczce. Większość mokrych płuczek obejmuje przynajmniej dwa etapy. Pierwszy usuwa 

przede wszystkim HCl, HF i część SO2. Drugi etap, utrzymywany w pH 6 – 8 służy usuwaniu SO2. 

 

Na pierwszym etapie pH jest utrzymywane poniżej 1, skuteczność usuwania zjonizowanego Hg w postaci 

HgCl2, które jest głównym związkiem rtęci po spalaniu odpadów, wynosi 95%. Jednak skuteczność 

usuwania metalicznej Hg mieści w przedziale 0 – 10%, przede wszystkim w wyniku kondensacji w 

temperaturze pracy płuczki, czyli około 60 – 70°C. 

Adsorpcja metalicznej rtęci może zostać usprawniona do maksymalnie 20 – 30% dzięki: 

 

 dodaniu związków siarki do płynu płuczki; 

 dodaniu aktywnego węgla do płynu płuczki; 

 dodaniu oksydantów, np. nadtlenku wodoru do płynu płuczki. Technika ta zmienia metaliczną rtęć w 

zjonizowaną postać HgCl2, aby ułatwić jej odpylenie, i daje jednocześnie najlepsze efekty. 

 

Całkowita skuteczność usuwania Hg (metaliczną i zjonizowaną) wynosi około 85%. 

 

Odnotowano, że skuteczność usuwania wyższa niż 90% może zostać osiągnięta dzięki dodawaniu odpadów 

zawierających brom lub wtryskiwaniu związków chemicznych zawierających brom do komory spalania. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

[63, Langenkamp, 1999] Przy standardowych dla większości odpadów stężeniach wylotowych oraz przy 

dodatkowej niepewności związanej ze składem większości odpadów, skuteczność usuwania dla tego typu 

płuczek jest niedostateczna dla osiągnięcia poziomu emisji poniżej 50 cg/Nm
3
. W jednym z państw 

członkowskich ustalono poziom ELV jako 30 cg/Nm
3
. W każdym z tych przypadków, w zależności od 

wlotowych stężeń, konieczne może być wykorzystanie dodatkowej redukcji Hg, np.: 

 

 iniekcje węgla przed systemem filtrów workowych; 

 filtr koksowy złoża statycznego. 

(por. sekcje 4.4.6.2 oraz 4.4.6.7) [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Procentowe wartości redukcji zostały podane w poniższym opisie. 

 

Oddziaływanie stężenia Hg w spalanych odpadach oraz zawartość Cl są kluczowe dla określania 

końcowego poziomu emisji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska stosowania mokrych płuczek 

zostały opisane w sekcji 4.4.3.1. 

 

Zużycie dodawanych odczynników. 

 

Dane eksploatacyjne 

W przypadku MSW o średnim stężeniu 3 – 4 mg Hg/kg MSW, udało się osiągnąć stężenie emisji do 

powietrza na poziomie 50 – 80 cg/Nm
3
. [63, Langenkamp, 1999] 

 

Zróżnicowanie zawartości Hg w MSW może być bardzo duże a zatem może skutkować większym 

zróżnicowaniem poziomów emisji. W austriackich MWI zmierzono wartości na poziomie 0,6 oraz 4 

mg/kg. Zróżnicowanie może być jeszcze większe w przypadku innych typów odpadów, np. niektórych 

odpadów niebezpiecznych. 

 

Przy użyciu jedynie systemów mokrych płuczek poziomy te wynoszą około 36 cg/Nm
3
, w przypadku 

mokrych płuczek wraz aktywnym filtrem koksowym < 2 cg/Nm
3
, a w przypadku połączenia z procesem 

iniekcji oraz mokrych płuczek 4 cg/Nm
3
. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Zastosowanie 
Zastosowanie mokrych płuczek do obniżania emisji rtęci może doprowadzić do osiągnięcia poziomów 

emisji określonych w Dyrektywie 2000/76/WE, jedynie gdy: 

 

 poziom pH jest kontrolowany poniżej 1; 

 stężenie chloru jest wystarczająco wysokie, aby prwie cała zawartość Hg w spalinach była niemal 

całkowicie zjonizowana (a tym możliwa do usunięcia w postaci chlorku); 

 dodatki w niektórych przypadkach są dodawane do płuczek o niskim pH. 

 

 

Możliwość zastosowania tej techniki oceniono w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  

Zakres wielkości zakładu  dowolne; 

Nowe/istniejące  zwykle nie są stosowane samodzielnie w nowych instalacjach; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  por. uwagi dotyczące mokrych płuczek; 

 dodatkowe usuwanie Hg może być niezbędne dla osiągnięcia zgodności z 

2000/76/WE (w zależności od początkowej zawartości Hg); 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  brak; 

Tabela 4.77: Ocena możliwości wykorzystania mokrych płuczek do kontroli Hg 

 

Technika taka może być stosowana jedynie do kontrolowania emisji Hg do powietrza jako etap wstępnej 

obróbki, lub w przypadku, gdy początkowe stężenia są odpowiednio niskie (np. poniżej 4 mg/kg). W 

innych przypadkach skutkiem mogą być emisje do powietrza powyżej 50 cg/Nm
3
. 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest wdrażana jako adaptacja mokrych płuczek służących do usuwania kwaśnych gazów w celu 

ograniczenia emisji Hg. 

 

Przykładowe zakłady 
Mokre płuczki są szeroko rozpowszechnione w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 55, 

EIPPCBsitevisits, 2002, 63, Langenkamp, 1999] [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.4.6.2 Iniekcje aktywnego węgla do adsorpcji Hg 

 

Opis 

Technika ta składa się z iniekcji aktywnego węgla ponad filtrem workowym (por. także sekcja 4.4.5.6, 

filtry workowe zostały opisane w sekcji 2.5.3.5) lub innymi urządzeniami służącymi do odpylania. 

Metaliczna rtęć jest adsorbowana w strumieniu oraz, gdy stosowane są filtry workowe, także przez 

odczynnik, który jest utrzymywany na powierzchni filtra. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Metaliczna rtęć zostaje adsorbowana (zwykle około 95% skuteczności usuwania), co skutkuje emisjami do 

powietrza na poziomie poniżej 30 cg/Nm
3
. Zjonizowana rtęć jest także usuwana dzięki chemi-adsorpcji 

związanej z zawartością siarki w spalinach lub impregnacji siarką w niektórych typach aktywnego węgla. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W niektórych systemach, w których w mokrych kwaśnych płuczkach przeprowadzane jest usuwanie rtęci 

(pH <1) w celu zmniejszenia stężeń wejściowych, odnotowuje się końcowe emisje na poziomie poniżej 1 

cg/Nm
3
. 

 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 372 

Węgiel adsorbuje także dioksyny (por. sekcja 4.4.5.6). Filtry workowe także dostarczają środka usuwania 

cząsteczek i metali ciężkich. Filtry workowe zostały opisane w sekcji 2.5.3.5. Standardem jest dodawanie 

odczynników zasadowych wraz z węglem, co umożliwia także redukcję kwaśnych gazów na tym samym 

wielofunkcyjnym etapie procesu traktowanym jako. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska są podobne jak w przypadku 

innych sytuacji, w których wykorzystywane są filtry workowe – por. sekcja 4.4.2.2. Zużycie energii przez 

filtry workowe stanowi istotny czynnik. 

 

Ponadto, najistotniejszym skutkiem przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

związanym z tą techniką jest produkcja pozostałości skażonych usuwanymi zanieczyszczeniami (Hg). 

 

W przypadkach, gdy stały odczynnik podlega dopalaniu (dla niszczenia PCDD/F) w spalarni ważne jest, 

by: 

 instalacja posiadała ujście dla Hg, które zapobiega nabudowywaniu się wewnątrz zanieczyszczeń (oraz 

ewentualnym niekontrolowanym emisjom); 

 alternatywne ujście usuwa znaczną część zanieczyszczeń; 

 w przypadku, gdy stosowane są mokre płuczki, Hg może przedostawać się do strumienia ścieków (choć 

może zostać wytrącona do stałych odpadów przy użyciu technik obróbki). 

 

Dane eksploatacyjne 
Aspekty eksploatacyjne są zbliżone, jak w innych sytuacjach, gdy wykorzystywane są filtry workowe, por. 

sekcja 4.4.2.2. 

 

Efektywna konserwacja filtrów workowych i systemu wtrysku odczynników jest krytyczne dla osiągania 

niskich poziomów emisji. 

 

Różne typy aktywnego węgla mają różną zdolność adsorpcyjną. Kolejną możliwością usprawnienia 

usuwania rtęci jest siarkowa impregnacja adsorbentu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W eksperymentach przeprowadzonych w HWI, wykorzystano różne typy aktywnego węgla, a zużycie na 

godzinę niezbędne do osiągnięcia odpowiednich poziomów emisji Hg jest następujące: 

 koks z łupin orzechów kokosowych 8 – 9 kg/h; 

 koks z torfu 5,5 – 6 kg/h; 

 węgiel brunatny 8 – 8,5 kg/h; 

 węgiel torfowy 4 – 4,5 kg/h. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Zużycie węgla jest podobne jak w przypadku PCDD/F, ponieważ adsorbent jest zwykle używany do 

usuwania zarówno Hg, jak i PCDD/F. W MSWI typowe zużycie węgla wynosi 3 kg/t odpadów. Dla 

odpadów niebezpiecznych odnotowano poziomy od 0,3 do 20 kg/t. [41, EURITS, 2002] Zdolność 

adsorpcyjna odczynnika, wlotowe stężenie Hg oraz wyznaczone poziomy emisji determinują dawkowanie 

odczynnika. 

 

W przypadku aktywnego węgla ryzyko pożaru jest duże. Adsorbent może być mieszany z innymi 

odczynnikami, aby ograniczyć ryzyko pożaru. W niektórych przypadkach stosowana jest mieszanka 90% 

wapna oraz 10% węgla. Proporcja węgla jest zwykle większa, gdy obecne są dodatkowe etapy, na których 

usuwane są kwaśne gazy (np. mokre płuczki). 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania filtrów workowych została oceniona w sekcji 4.4.2.2. Poniższa tabela pokazuje 

szczególne aspekty, które odnoszą się do zastosowania wtrysku węgla aktywnego: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów Skutecznie redukuje emisje w szerokim zakresie typów odpadów; 

Zakres wielkości zakładu Dowolne 
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Nowe/istniejące Może być stosowane w nowych instalacjach oraz jako element modernizacyjny; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu Brak szczególnych trudności 

Główne czynniki zw. z lokalizacją Brak 

Tabela 4.78: Możliwość zastosowania iniekcji węgla do usuwania Hg 

 

Ekonomia 
Dodatkowe koszty kapitałowe tej techniki w procesach, które już stosują lub zamierzają stosować wtrysk 

odczynników oraz filtry workowe są minimalne. Por. także 4.4.5.6. 

 

Dodatkowe koszty operacyjne wiążą się: 

 

 zużycie odczynnika; 

 utylizacja pozostałości. 

 

Koszty operacyjne (węgla) wynoszą około 125000 EUR/rok dla instalacji o wydajności 65000 ton 

odpadów niebezpiecznych rocznie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana zarówno w nowych, jak i istniejących systemach jako metoda redukcji emisji Hg 

do powietrza. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001, 2, infomil, 2002, 3, Austria, 2002, 12, Achternbosch, 2002, 55,EIPPCBsitevisits, 2002, 63, 

Langenkamp, 1999] [41, EURITS, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.6.3 Wykorzystanie płuczek kondensacyjnych do polerowania spalin 

 

Opis 
Techniki te zostały już opisane w sekcjach 2.4.4.5 oraz 4.3.16, gdzie zostały one zaprezentowane przede 

wszystkim pod kątem zdolności do odzyskiwania energii. Oprócz potencjalnych korzyści zastosowania 

takich systemów do odzyskiwania energii, efekt kondensacyjny związany z wykorzystaniem zimnych 

płuczek może kondensować niektóre zanieczyszczenia. To może prowadzić do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, ale w znacznym stopniu jedynie, gdy płuczki działają przy szczególnie 

niskich temperaturach, np. 40°C. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Kondensacja zanieczyszczeń ze spalin dostarcza dodatkowego sposobu ograniczania emisji do powietrza. 

W przypadku rtęci technika ta nie może zasadniczo być wykorzystywana samodzielnie, aby osiągnąć 

poziomy emisji poniżej 50 cg/Nm
2
. Zatem może być traktowana wyłącznie jako dodatkowy etap 

doczyszczający. 

 

Kondensacja wody ze spalin może, gdy jest stosowana wraz z podgrzewaniem spalin, znacznie redukować 

widzialność dymów i ograniczać zużycie wody w płuczkach. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skondensowana woda zawiera zanieczyszczenia, które wymagają obróbki w oczyszczalni ścieków przed 

ich zrzuceniem. Gdy stosowany jest wcześniej system mokrej płuczki, ścieki z płuczki kondensacyjnej 

mogą być oczyszczane w tej samej instalacji. 

 

Technika ta jest zwykle stosowana, gdy dostępny jest środek chłodzący. Na przykład, szczególnie zimna 

(40°C) woda zwracana jest z sieci ciepłowniczej, co możliwe jest jedynie w chłodniejszym klimacie. 

Zastosowanie tej techniki w innych okolicznościach (nie odnotowano) może prowadzić do zwiększenia 

kosztów energii w związku z koniecznością chłodzenia. 
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Niskie temperatury ujścia kominowego obniży termiczną zmienność dymów i tym samym ograniczy 

dyspersję. Można to zredukować dzięki zastosowaniu wyższych i/lub węższych w średnicy kominów. 

 

 

Dane eksploatacyjne 

Temperatura ścieków płuczki jest krytyczna w przypadku niektórych zanieczyszczeń, np. do zapewnienia, 

że rtęć jest kondensowana i nie przedostaje się przez płuczkę ulatniając się do powietrza. Krytyczne jest 

zatem dostarczenie odpowiednio zimnego środka chłodzącego. Aby osiągać skuteczność  usuwaniu 

metalicznej Hg temperatury na wyjściu płuczki muszą być niższe niż 40°C (uwaga: nawet przy niższych 

temperaturach nadal bywają notowane – por. niżej). 

 

Odnotowano, że chłodzenie gazu przy użyciu chłodnic gazowych (np. brak iniekcji płynu), aż temperatura 

osiągnie 5°C nie daje odpowiednich rezultatów dla redukcji Hg (ref. Bayer AG Dormagen, DE – HWI). 

 

Niższe temperatury spalin mogą skutkować kondensacją a tym samym korozją, o ile komin nie posiada 

powłoki. 

 

Zastosowanie 

Technika jest stosowana przede wszystkim jako technika odzyskiwania energii, a także w przypadku, gdy 

dodatkowe etapy usuwania zanieczyszczeń zostały już włączone do instalacji (np. absorpcja węglowa, niski 

poziom pH w mokrej płuczce). 

 

Technika zasadniczo nie jest stosowana samodzielnie jako metoda kontroli zanieczyszczeń, ale może być 

skuteczna jako etap polerowania wykorzystywany w połączeniu z innymi systemami. 

 

Typy odpadów: ponieważ technika jest stosowana po etapach oczyszczania spalin, zasadniczo może być 

stosowana do wszystkich typów odpadów. 

 

Wielkość instalacji: technika jest stosowana w zakładach  komunalnych o rocznej wydajności 175000 oraz 

400000 ton. 

 

Nowe/istniejące: technika jest stosowana na końcu systemu FGT (lub w jego pobliżu), a zatem może być 

stosowana zarówno do nowych, jak i istniejących procesów. 

 

Technika może być stosowana jedynie, gdy energia nie jest niezbędna do dodatkowego chłodzenia płuczki 

niezbędnego do osiągnięcia niskiej temperatury. Zatem możliwe jest jej stosowanie jedynie w 

chłodniejszym, północnym klimacie, gdy zimniejsze zwroty z sieci ciepłowniczej dostarczają 

energetycznego uzasadnienia. 

 

Ekonomia 
Łączna wysokość dodatkowych inwestycji w przypadku kondensacyjnych płuczek została oszacowana na 3 

mln EUR. [5, RVF, 2002] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Podstawowym czynnikiem skłaniającym do zastosowania tej techniki jest możliwość sprzedaży ciepła. 

Wtórną korzyścią jest dodatkowe usuwanie zanieczyszczeń. 

 

Przykładowe zakłady 
Kilka zakładów MWI na terenie Szwecji oraz SSI w Holandii. 

 

Literatura źródłowa 

[5, RVF, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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4.4.6.4 Oddzielanie rtęci przy użyciu filtrów żywicznych 

 

Opis 

Po oddzieleniu pyłu oraz pierwszym kwaśnym mokrym płukaniu, surowe kwasy w jonicznie związanych 

metalach ciężkich są przenoszone przez jonowy wymiennik Hg. Rtęć jest oddzielana w filtrze żywicznym. 

Następnie kwas jest neutralizowany przy użyciu mleczka wapiennego. 

Jeśli po myciu w powietrzu nadal pozostaje rtęć, jest ona wychwytywana przez dalszy filtr koksowy. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Bardzo skuteczna redukcja Hg. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Filtr żywiczny wymaga regeneracji, która skutkuje przeniesieniem usuniętej Hg. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Odnotowano, że technika ta nie jest powszechnie stosowana w tym sektorze. 

 

Ekonomia 
Technika została określona przez TWG jako kosztowna w porównaniu do jej alternatyw. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak informacji. 

 

Przykładowe zakłady 
RMVA Kolonia, Niemcy. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.6.5 Wtrysk chloranu do kontroli elementarnej Hg 

 

Opis 

Podczas gdy utleniona rtęć jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i może być usuwana w mokrych płuczkach, 

natomiast rtęć elementarna już nie. Zatem trudno osiągnąć znaczącą redukcję rtęci elementarnej w mokrych 

płuczkach, o ile nie zostanie także zastosowany węgiel aktywny. 

 

Wstrzyknięcie silnie utleniającego czynnika zamieni elementarną rtęć w rtęć utlenioną i umożliwi jej 

wypłukanie w mokrej płuczce. Aby tego uniknąć, środek ten jest wykorzystywany w reakcji z innymi 

związkami (np. dwutlenek siarki) i jest wprowadzany tuż przed dyszami rozpryskowymi pierwszej kwaśnej 

płuczki. W płuczce pH jest utrzymywane pomiędzy 0,5 – 2. 

Gdy wtryskiwany płyn wchodzi w kontakt z kwaśnymi dymami zawierającymi chlorowodór, chlor jest 

zamieniany na dwutlenek chloru, który stanowi faktycznie czynny związek. Należy zauważyć, że inaczej 

niż w przypadku innych utleniaczy, takich jak podchloryn (wybielacz), chlorany lub dwutlenek chloru nie 

wykazuje zdolności do wprowadzania atomu chloru do pierścieni związków aromatycznych, a zatem nie 

może zaburzać bilansu dioksyn. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Ograniczenie emisji rtęci. 

Dodatkowe korzyści: redukcja NOx. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Stosowanie oksydantów sprzyja usuwaniu NO w płuczce (dzięki zamianie go w NO2 który jest bardziej 

rozpuszczalny). To zaś może powodować problemy związane z wysoką zawartością azotu w ściekach. W 
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Dyrektywie WI nie określono ELV dla NH3, ale lokalne przepisy często ustalają limity, ponieważ stanowi 

to duże zagrożenie dla środowiska wodnego. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Spalanie odpadów, redukcja rtęci w spalinach zawierających przynajmniej 400 mg/Nm

3
 chlorowodoru. 

 

Kompatybilne wyłącznie z systemami mokrych płuczek. 

 

Ekonomia 
Koszty odczynników stanowią czynnik ograniczający. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak danych. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakłady spalania Bottrop & Ludwigshfen na terenie Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.6.6 Dodatek nadtlenku wodoru do mokrych płuczek 

 

Opis 

Celem systemu jest oddzielanie Hg, HCl oraz SO2 od spalin. W tym procesie cała elementarna rtęć zostaje 

utleniona do postaci rozpuszczalnej w wodzie. 

 

Pierwszym etapem jest gaszenie usytuowane przed filtrami workowymi (wraz z iniekcją węgla – który 

zaabsorbuje także sporo Hg). Podczas gaszenia spaliny są chłodzone, aż do nasycenia. Po schłodzeniu 

spaliny wchodzą w kontakt z płynem płuczki, który zawiera nadtlenek azotu i dodatki. Płyn płuczki 

wchodzi w reakcję ze spalinami i kwaśne ścieki są przenoszone w celu neutralizacji i wytrącenia rtęci. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Dodatkowa redukcja stężeń wszystkich typów rtęci w spalinach (wraz z aktywnym węglem skuteczność 

usuwania na poziomie około 99,5%), a także redukcja HCl oraz SO2. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie dodawanych odczynników H2O2 (35% wt) 4 – 5 kg/t odpadów niebezpiecznych. Zużycie zwiększa 

się, ponieważ H2O2 reaguje nie tylko z Hg, ale także innymi związkami, które mogą zostać utlenione, jak 

Fe lub metale ciężkie. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Podobne jak w przypadku innych mokrych płuczek (por. tabela 4.34). 

 

Zastosowanie 

Metoda może być stosowana do wszystkich typów spalarni odpadów stosujących mokre płuczki. Najlepsze 

efekty są osiągane, jeśli płuczka jest umieszczona poniżej filtrów workowych z iniekcją węgla. 

 

 

Ekonomia 
Koszty instalacji wynoszą około 4 mln EUR w przypadku wydajności 200000 ton odpadów. 

 
Jest to koszt mokrej płuczki obejmujący także specyficzne wspomniane tu techniki, ale nie uwzględniający 

dodatkowych kosztów wdrożenia tej techniki. 
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H2O2 jest kosztowny, a jego zużycie może okazać się trudne do kontrolowania. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika może być wykorzystywana zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach, które muszą sobie 

poradzić z nowymi, niższymi limitami emisji Hg, HCl oraz SO2. 

Przykładowe zakłady 
Sydkraft Sakab w Szwecji. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.4.6.7 Wykorzystanie statycznych filtrów z aktywnym węglem lub koksem 

 

Wykorzystanie tych technik, a także ich korzyści dla redukcji Hg, skutki przenoszenia zanieczyszczeń 

pomiędzy komponentami środowiska oraz inne zagadnienia zostały już opisane w sekcji 4.4.5.7. 

 

Hg zostaje adsorbowane, aby uzyskać emisje do powietrza zwykle poniżej 30 cg/Nm
3
. 

4.4.7 Inne techniki i substancje 

4.4.7.1 Wykorzystanie specyficznych odczynników w redukcji bromu i jodu 

 

Opis 
Technika ta została już w skrócie opisana w sekcji 2.5.4.1. 

 

Specjalne odczynniki, np. tiosiarczan sodu lub wodorosiarczan sodu, mogą być dodawane albo regularnie 

do istniejących systemów mokrych płuczek do obróbki poszczególnych partii odpadów (gdy wiedza na 

temat ich składu jest elementem krytycznym), albo dodawane rutynowo w dodatkowym etapie mokrej 

płuczki (gdy zużycie odczynników może być wyższe). 

 

W płuczkach halogenowych, wolne halogeny zostają zredukowane do wodorków dzięki reakcji z 

roztworem zasadowego Na2S2O3. Wraz z pozostałym SO2 wodorki są usuwane ze spalin dzięki 

rozpuszczaniu. 

 

Halogeny, o których mowa to zwykle bromki i jodki, głównie pozyskane ze środków opóźniających zapłon 

i odpadów medycznych. Ponieważ fluor i chlor są silniejszymi oksydantami, oba zostają zredukowane do 

wodorków. 

 

Możliwe jest także zredukowanie emisji I oraz Br do powietrza dzięki iniekcjom odpadów zawierających 

siarkę lub SO2 do pieca. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
W niektórych przypadkach możliwe jest zaobserwowanie żółtych/brązowych lub fioletowych spalin, gdy 

znaczne stężenia bromu i jodu (odpowiednio) przechodzą przez system FGT. Wykorzystanie celowych lub 

stałych dodatków Na2S2O3 zapobiega powstawaniu tego efektu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie Na2S2O3 zależy od zawartości siarki w odpadach, a jego dodawanie jest kontrolowane zgodnie z 

poziomem stężenia SO2 w surowym gazie. Jeśli odpady zawierają wystarczająco dużo siarki, nie będzie 

konieczne dodawanie halogenów. 

 

Usunięte zanieczyszczenia są przenoszone do ścieków, zatem dalsza obróbka może okazać się niezbędna. 
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Gdy dodawane są odpady zawierające więcej siarki lub SO2, konieczne będzie wprowadzenie zmian 

kolejnych etapów FGT, aby dopuścić odpady o zmienionych właściwościach chemicznych. Zmiany w 

bilansie S/Cl może także wpływać na stopień odtwarzania się PCDD/F. 

 

Dane eksploatacyjne 

Nie jest możliwe kontrolowanie procesu dzięki zainstalowanych na linii środków redukcyjnych, ze 

względu na mieszanie kilku procesów redukcyjnych w wodzie z płuczek. Dodatek jest zatem kontrolowany 

stężeniem SO2 w surowym gazie. Jeśli odpady zawierają wystarczająco dużo siarki nie jest konieczna 

dodatkowa redukcja halogenów – to odpowiada alternatywnej opcji spalania odpadów o wysokiej 

zawartości S lub wspomnianym wcześniej iniekcjom SO2. 

 

Zastosowanie 
Zwykle stosowane do HWI lub innych instalacji, w których stężenie jodu i bromu w spalanych odpadach 

jest bardzo zmienne i/lub trudne do przewidzenia/kontrolowania. Zasadniczo jedynie instalacje HW mogą 

wykazywać wystarczająco wysokie stężenia jodu lub bromu, by zasadne było stosowanie specjalnych 

metod ich kontrolowania. 

 

Możliwość zastosowania tej techniki została oceniona w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  stosowane przede wszystkim do HWI, gdy zawartość I oraz Br w odpadach 

może być wysoka, np. odpady laboratoryjne lub chemiczne/farmaceutyczne; 

Zakres wielkości zakładu  dowolne; 

Nowe/istniejące  celowe dodatki odczynnika mogą być stosowane w dowolnych istniejących 

zakładów wyposażonych w system mokrych płuczek; 

 dodanie systemu permanentnie dozującego jest bardziej złożone/kosztowne 

w przypadku istniejących procedur, ale może być włączane do projektów 

nowych instalacji; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  stosowane wraz z systemem mokrej płuczki; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  wrażliwość na widoczne (kolorowe) dymy; 

Tabela 4.79: Ocena możliwości zastosowania Na2S2O3 do usuwania halogenów 

 

Odnotowano trudności z kontrolą i sterowaniem. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Ekonomia 
Koszty konstrukcji trzeciego etapu płuczki w istniejących HWI (w Danii) wynoszą około 600000 EUR 

(ceny z 2000 r.). 

 

Roczne zużycie Na2S2O3 dla każdej z trzech linii spalania wynosi średnio 50 ton. W przy cenie 0,5 EUR/t 

całkowite koszty pracy tego trzeciego etapu (bez kolumny) dla pomp płuczek, etc. wynoszą 25000 

EUR/rok dla każdej linii. 

 

Koszty celowego dodatku odczynnika mogą być niższe, ale dodatkowe zasoby mogą być niezbędne dla 

kontrolowania i zarządzania dostarczanymi odpadami. 

 

Koszty dodawania odczynnika do istniejących systemów mokrych płuczek ograniczają się przede 

wszystkim do kosztów odczynnika, a zatem są znacznie niższe niż dodawanie osobnego etapu płuczki. 

 

Koszty iniekcji SO2 to koszty gazu. Dodawanie odpadów o wyższej zawartości siarki zależy od ich 

dostępności. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika jest stosowana gdy: 

 

 konieczna jest kontrola emisji bromu i jodu; 

 stężenia jodu i bromu w spalanych odpadach są bardzo zróżnicowane i/lub trudne do 
przewidzenia/kontrolowania. 
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Przykładowe zakłady 
Dodatkowy etap płuczki jest stosowany w HWI w DK. Celowe dawkowanie jest stosowane w wielu innych 

europejskich HWI. 

 

Literatura źródłowa 

[25, Kommunikemi, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.5 Oczyszczanie i kontrola ścieków 

 

4.5.1 Informacje ogólne 

 

Ogólne zasady, które powinny być uwzględniane podczas dokonywania wyboru i prowadzenia systemu 

oczyszczania ścieków zostały już opisane w dokumencie BREF dotyczącym zarządzania ściekami oraz 

spalinami w przemyśle chemicznym. Zatem ta część niniejszego dokumentu BREF omawia tylko niektóre 

specyficzne zagadnienia, które zostały uznane za istotne dla, na przykład, sektora WI. 

 

4.5.2 Zastosowanie optymalnej technologii spalania 

 

Optymalny proces spalania jest istotnym warunkiem skutecznej kontroli emisji do wody. Niepełne spalanie 

ma negatywny wpływ na skład spalin oraz popiołu lotnego, ze względu na zwiększenie obecności 

związków organicznych o zanieczyszczających i/lub toksycznych właściwościach. To zaś może wpływać 

na zawartość ścieków z płuczki. 

 

Techniki, które powinny zostać rozważone w kontekście ograniczania zawartości zanieczyszczeń w 

spalinach (a tym samym ograniczenie potencjalnego ryzyka przeniesienia ich do ścieków płuczki) zostały 

już omówione w sekcjach 4.1 oraz 4.2. 

 

4.5.3 Zastosowanie bezściekowej technologii oczyszczania gazu 
 

Opis 

Technologie bezściekowe przeznaczone do oczyszczania gazu mogą być osiągane dzięki zastosowaniu: 

 

 suchych i pół-mokrych procesów – które nie powodują powstawania ścieków; 

 mokrych procesów wykorzystujących odparowanie – mokre FGT powoduje powstawanie ścieków, 

jednak w określonych warunkach ścieki te mogą zostać recyrkulowane do procesu i odparowane. 

 

Niektóre właściwości tych procesów zostały przedstawione w rozdziale 4.4.3. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
 

 brak zrzutów ścieków; 

 ograniczenie zużycia związanego z oczyszczaniem ścieków; 

 odzyskiwanie soli poprzez odparowanie. 

 

 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

 

 sole i inne substancje, które mogłyby zostać zrzucone do wody gromadzą się w pozostałościach z 

płuczki lub WWTP; 
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 zużycie energii w parowniku, jeśli jest stosowany – może nie być znaczące, jeśli zasilane ciepłem, które 

w innym przypadku zostałoby stracone. 

 

Dane eksploatacyjne 

Por. informacje umieszczone w powyższym opisie. 

 

Suche i pół-suche systemy FGT nie wytwarzają ścieków. Inne ścieki z innych wewnętrznych procesów lub 

deszczówki mogą być recyrkulowane w pół-mokrych lub mokrych systemach. Mokre procesy wytwarzają 

ścieki, które mogą być zrzucane po oczyszczeniu lub odparowane na linii lub w specjalnych jednostkach 

odparowujących. Ilość ścieków z mokrych procesów zwykle wynosi 0,2 m
3
/t odpadów. 

 

Odparowanie ścieków może powodować ryzyko zanieczyszczenia w odparnikowej kolumnie chłodzącej. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 
Technologie, które przyczyniają się bezściekowego spalania (zgodnie z opisem) mogą zasadniczo być 

stosowane we wszystkich spalarniach odpadów. 

 

Relatywnie duże ilości stałych odpadów produkowane w suchych i pół-suchych systemach może sprawiać, 

że systemy te są mniej korzystne w przypadku, gdy wyjścia dla obróbki/utylizacji odpadów są ograniczone 

lub ich koszty są wyższe. 

 

Gdy możliwe jest zrzucanie ścieków, nie ma dość silnej motywacji do stosowania systemów eliminujących 

te zrzuty. Możliwe przykłady obejmują środowisko wodne, które może absorbować powstające po obróbce 

słone ścieki bez wywierania wpływu na środowisko.  

  

Ekonomia 
Koszty energii niezbędnej w oddzielnych instalacjach parnikowych mogą być wysokie. 

 

W przypadkach, gdy koszty utylizacji stałych odpadów są wysokie, zastosowanie mokrej obróbki spalin 

może z (lub bez, gdy możliwe są zrzuty) odparowaniem być korzystne ze względu na ograniczenie ilości 

powstających stałych odpadów. 

 

Zastosowanie dla odzyskanych soli powstających podczas osobnego etapu odparowania pozwoli uniknąć 

kosztów związanych z utylizacją tej frakcji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak możliwości zrzucania wody jest kluczowym czynnikiem. 

 

Przykładowe zakłady 
Odparowanie wykonywane jest w wielu instalacjach na terenie Niemiec i przyczynia się do tworzenia 

instalacji mokrego FGT, które nie wykonują zrzutów ścieków. 

 

Bezściekowe systemy FGT (tzn. nie-mokre FGT) są szeroko stosowane w całej Europie. 

 

We Francji: Azalys (mokry proces + ewapokondensacja ścieków), Arcante, Ouarville (pół-mokre + mokre 

procesy). [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

4.5.4 Recyrkulacja zanieczyszczonych ścieków w mokrych systemach oczyszczania gazu 

 

Opis 
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Zanieczyszczone ścieki z mokrych płuczek są możliwie najbardziej recyrkulowane przed wszelkimi 

formami obróbki, tak że mogą one być ponownie wykorzystywane do zasilania płuczek lub rozcieńczalnik 

organicznych flokulantów  podczas odwadniania osadów ściekowych. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Ograniczenie zużycia wody w mokrych płuczkach. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycia związane z oczyszczaniem ścieków. 

 

Dane eksploatacyjne 

Organiczne flokulanty mogą być rozcieńczane z 3% roztworu do 0,1 – 0,2% ściekami zawierającymi sól 

bez żadnych trudności. Ponowne wykorzystanie ścieków w płuczkach zależy od stężenia soli. 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie jedynie w systemach mokrej płuczki lub do odwadniania osadów ściekowych. 

 

Ekonomia 
Nie jest konieczna słodka woda do rozcieńczania organicznych flokulantów, ograniczona zostaje ilość 

ścieków odprowadzanych do kanalizacji, a zapotrzebowanie na słodką wodę zmniejszone. [74, Uwagi 

TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Prawny obowiązek ograniczenia ścieków. 

 

Przykładowe zakłady 
MHKW Bamberg w Niemczech oraz kilka HWI. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

4.5.5 Recyrkulacja zanieczyszczonych ścieków w mokrych systemach oczyszczania gazu 

 

Opis 
Technika obejmuje chłodzenie wchodzącej do płuczki wody przy użyciu: 

 

 systemu chłodzącego (powietrze lub kolumna chłodząca); 

 dostępne dostawy zimnej wody, np. z morza lub rzeki, lub zimnej (zwykle w temperaturze poniżej 40 – 

50°C) dostaw z sieci ciepłowniczej. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Podstawową korzyścią w odniesieniu do kontroli wody procesowej jest możliwość ograniczania zużycia 

wody w mokrej płuczce. 

 

Inne aspekty można znaleźć w ogólnej sekcji dotyczącej wyboru systemu chłodzącego 4.3.10. 

 

4.5.6 Wykorzystanie wody z odpływu kotła do zasilania płuczek 

 

Opis 
Woda w kotle wymaga regularnego odprowadzania, aby zmniejszyć stężenia cząstek stałych oraz do 

przeprowadzenia konserwacji systemu. Ten strumień ścieków może być dostarczany do płuczek (pół-suche 

i mokre), a nie poddawany oddzielnemu oczyszczaniu/utylizacji. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
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Zmniejszenie zużycia wody dzięki zastąpieniu wody dostarczanej do płuczki. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Ważne jest sprawdzanie, czy jakość ścieków jest odpowiednia dla procesu. W szczególności, aby zapobiec 

ryzyku zanieczyszczenia związanego z wytrącaniem się soli (np. fosforanu wapnia). [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Brak danych. 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie wyłącznie do systemów oczyszczania gazu, które wymagają dostaw wody (tzn. innych 

niż suche systemy, chyba, że wymagają one dostaw wody odżywiającej). 

 

Ekonomia 
Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
MHKW Bamberg w Niemczech oraz wiele innych zakładów MWI na terenie Europy. 

 

Literatura źródłowa 
[2, Infomil, 2002] 

4.5.7 Oczyszczanie ścieków laboratoryjnych w płuczce 

 

Opis 

Niektóre strumienie ścieków laboratoryjnych zawierają niskie poziomy zanieczyszczeń i mogą być 

wykorzystywane zamiast wody dostarczanej do płuczek. 

 

Dzięki segregowaniu nieodpowiednich materiałów, takich które mogłyby prowadzić do zwiększenia emisji 

lub problemy eksploatacyjne w laboratorium, relatywnie niskie przepływy tych odpadów mogą być 

włączane do instalacji oczyszczających danego zakładu. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 zmniejszenie zużycia wody w płuczkach (jedynie niewielka); 

 zmniejszenie potencjalnych emisji dzięki procesowi obróbki ścieków laboratoryjnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Niektóre substancje, jeśli zostaną dodane do złej części systemu nie mogą być skutecznie oczyszczane w 

płuczkach lub mogą one wywierać niekorzystny wpływ na wydajność płuczki. 

 

Dane eksploatacyjne 

Zapewnienie, że nieodpowiednie substancje nie zostają przeniesione do płuczek wraz ze ściekami 

laboratoryjnymi, opiera się na ocenie i skutecznej segregacji odpadów laboratoryjnych. 

 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie wyłącznie, gdy używane są mokre płuczki. 

 

Może być stosowana w zakładach, które posiadają własne laboratoria, zwłaszcza HWI. 

 

Ekonomia 
Odpady zostają poddane obróbce w ramach procesu, co pozwala zmniejszyć koszty zewnętrznej utylizacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
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Przykładowe zakłady 

 
Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002] [64, Uwagi TWG, 2003] 

4.5.8 Recyrkulacja ścieków do procesu zamiast zrzutu 

Opis 
Ponieważ sam proces spalania stanowi metodę zbierania i usuwania zanieczyszczeń ze strumieni odpadów, 

możliwe jest wprowadzanie niewielkich i średnich ilości ścieków do procesu spalania w odpowiednich jego 

punktach. Może to odbywać się w sposób, który nie wpływa na działania zakładu spalania ani na jego 

oddziaływanie na środowisko. 

 

Przykłady takich praktyk podano w sekcjach 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7 powyżej. Inne możliwości to: 

 

 wykorzystanie odcieków z napowietrznego magazynowania popiołów paleniskowych lub innych 

zbiorników jako wody dostarczanej do odżużlania; 

 wykorzystanie zebranej deszczówki do zasilania płuczki; 

 recyrkulacja kondensatów; 

 woda chłodząca z produkcji elektryczności; 

 woda przesiąknięta podczas przygotowywania wody kotłowej. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

System taki, jeśli został dobrze zaprojektowany i jest dobrze zarządzany pozwala umożliwia spalarni 

odpadów: 

 

 gromadzenie nieorganicznych zanieczyszczeń w stałych odpadach (np. z pozostałościami FGT lub 

WWT); 

 ograniczenie zużycia wody; 

 wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby zrzucania ścieków. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

W przypadku, gdy dla poprawy jakości ścieków niezbędnej dla recyrkulacji konieczne jest ich 

oczyszczanie, pojawi się dodatkowe zapotrzebowanie na energię oraz materiały (i koszty), które mogą być 

tak duże, że przeważą potencjalne korzyści płynące z ewentualnej recyrkulacji. Taka ocena w dużej mierze 

zależy od szczegółowych lokalnych uwarunkowań. 

 

Ważne jest, by recyrkulacji materiałów w ramach instalacji towarzyszyły ujścia dla materiałów, które mogą 

się gromadzić. Gromadzenie się niektórych substancji (zwłaszcza Hg) może prowadzić do nabudowywania 

się, a także potencjalnie wycieków i emisji. Aby uniknąć takich możliwości, niezbędna jest prawidłowa 

ocena i zagwarantowanie zbiorników dla takich substancji. 

 

W szczególności techniki te mogą powodować gromadzenie się zanieczyszczeń w strumieniach odpadów 

stałych. 

 

 

Dane eksploatacyjne 
Możliwe jest zidentyfikowanie możliwości recyrkulacji częściowo zanieczyszczonych strumieni odpadów 

do innych zastosowań w ramach instalacji dzięki ocenie całkowitych przepływów i wymiany masy. Oceny 

takie są czasem nazywane cząstkowymi lub sieciami wymiany materiałów. Narzędzia te, stosowane do 

strumieni ścieków, dostarczają metody oceny możliwości recyrkulacji ścieków, przy uwzględnieniu 

wymagań jakościowych wsadów do jednostek procesowych i ogólnego celu systemu, jakim jest 

zmniejszenie emisji. 

 

Zastosowanie 
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Recyrkulacja ścieków może być stosowana we wszystkich instalacjach WI, choć szczególne korzyści 

przynosi, gdy: 

 

 jest wykonywana bez specjalnej wstępnej obróbki ścieków; 

 istnieje szczególna konieczność ograniczenia zużycia wody w instalacji; 

 dostępność punktów zrzutu jest ograniczona. 

 

Ekonomia 
Koszty wzrastają, gdy niezbędne jest doraźne oczyszczanie ścieków. 

 

Możliwe są oszczędności dzięki ograniczeniu zużycia wody i kosztów zrzutów. 

Siła sprawcza wdrożenia 

Szczegółowe powody obejmują: 

 

 brak możliwości zrzucania ścieków – np. ograniczenie przepisami prawnymi lub lokalnymi 

uwarunkowaniami; 

 suchy klimat, w którym dostawy wody mogą być ograniczone. 

 

Przykładowe zakłady 
MSWI z zerowymi zrzutami: Azalys, Ouarville [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[72, El-Halwagi, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.5.9 Oddzielne odprowadzanie deszczówki z dachów i innych czystych powierzchni 

 

Opis 
Technika obejmuje oddzielanie odpływu deszczówki, tak by nie mieszała się z potencjalnie i rzeczywiście 

zanieczyszczonymi strumieniami. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 ograniczenie objętości ścieków wymagających oczyszczania; 

 pozostałe zanieczyszczone frakcje są bardziej stężone i dlatego mogą być skuteczniej oczyszczane. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
 

Dane eksploatacyjne 

Oddzielne odprowadzanie jest zalecane, aby uniknąć efektu rozcieńczania oczyszczonych ścieków. 

Bardziej stężone ścieki powstające w wyniku oddzielania mogą być skutecznie oczyszczane. 

 

Zapobieganie nagłym dodatkom dużych ilości do ETP lub magazynów. 

 

Zastosowanie 
Może być stosowana do wszystkich WI. 

 

Jeśli spalarnia jest zlokalizowana w miejscu posiadającym tylko jeden wspólny system kanalizacji dla 

zanieczyszczonych ścieków i deszczówki, oddzielna zbiórka niezanieczyszczonych strumieni ma 

ograniczony sens, chyba że mogą one zostać poddane odpowiedniej obróbce pozwalającej na ich 

bezpośrednie zrzucanie do środowiska. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Ekonomia 
Koszty modernizacji mogą być wysokie w przypadku istniejących zakładów, ale skutecznie może być 

wykorzystywana w nowych zakładach. 
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Oszczędności są możliwe dzięki zmniejszeniu ilości wody koniecznej w zakładzie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

W niektórych państwach mieszanie nieskażonej deszczówki z innymi ściekami nie jest dozwolone. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane w całej Europie. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

4.5.10 Zapewnienie pojemności do  magazynowania /buforowania ścieków 

 

Opis 
Im większa jest zapewniona objętość magazynowa, tym większa jest jednorodność składu ścieków. To zaś 

umożliwia zwiększenie optymalizacji i kontrolę nad procesem na etapie oczyszczania. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 niższe emisje do wody; 

 zwiększona stabilność i pewność procesów oczyszczania; 

 optymalizacja oczyszczania może prowadzić do zmniejszenia zużycia podczas oczyszczania ścieków. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
System ten ma większe znaczenie, gdy odpady są bardzo zróżnicowane lub ich skład jest niepewny, 

ponieważ może to prowadzić do zwiększenia zróżnicowania składu ścieków. 

 

Ekonomia 
Konieczne jest zapewnienie większej pojemności buforowej i przepustowości dla oczyszczania ścieków. 

Często koszty oczyszczania ścieków są różne dla ścieków i deszczówki, co zostało opisane w sekcji 4.5.9. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak danych. 

 

Przykładowe zakłady 
Amagerforbrænding, DK 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

4.5.11 Zastosowanie fizyko-chemicznej obróbki do ścieków z mokrej płuczki i innych 

zanieczyszczonych ścieków z instalacji 

 

Opis 

Opis tej techniki został dostarczony w sekcji 2.6.4.1 (fizyko-chemiczna obróbka) oraz 2.6.4.2 

(zastosowanie siarczków). 
 

Zasadniczo, zapewnienie systemów oczyszczania ścieków z mokrych płuczek, a także ścieków zebranych 

w zakładzie (por. 4.5.10) uważa się za konieczne. [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Osiągane korzyści środowiskowe 

Osiągane dzięki tej technice poziomy emisji podano w sekcjach 3.3.4 oraz 3.3.5. 

 

Dzięki zastosowaniu siarczków do zwiększania stopnia wytrącania się metali ciężkich ze ścieków z 

mokrych płuczek, możliwe jest osiągnięcie 99,9% redukcja Hg. Możliwe jest także osiągniecie poziomów 

emisji Hg do wody rzędu 0,003 mg/l. Inne substancje także zostają ograniczone (por. tabela 3.27). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie energii i surowców w ETP. 

 

Dane eksploatacyjne 
Zasadniczo za krytyczny etap uznaje się działanie ETP, wymagające uważnej kontroli i eksploatacji, aby 

zagwarantować, że jakość końcowych ścieków pozostanie dobra. 

 

Możliwe jest pojawienie się łopotów z inkrustacją i zapychaniem się rur przez osady. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Zastosowanie 

Może być stosowana we wszystkich zakładach korzystających z mokrych płuczek. Może być także 

wykorzystywana do innych strumieni ścieków, które wymagają obróbki przed ich odprowadzeniem. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Ekonomia 
Dodawanie odczynników może być kosztowne. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przepisy prawne w wielu państwach. Minimalne standardy dla jakości zrzucanych ścieków zostały zawarte 

w WID (2000/76/WE). 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko rozpowszechnione na terenie całej Europy w instalacjach korzystających z mokrych płuczek. 

 

Literatura źródłowa 

[2, infomil, 2002], [1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.5.12 Usuwanie amoniaku ze ścieków 

Opis 

Opis w sekcji 2.6.4.4. 

 

Wycieki amoniaku mogą być spowodowane wykorzystaniem amoniakalnych odczynników do redukcji 

NOx. Wycieki są większe, gdy stosowane są duże lub źle zoptymalizowane dawki, a także podczas 

stosowania SNCR zamiast SCR. Amoniak jest bardzo rozpuszczalny w wodzie i gromadzi się w ściekach z 

kolejnych etapów płuczki. Wykorzystanie specjalnych urządzeń, takich jak stripping, odwrócona osmoza 

lub inne, możliwe jest usuwanie amoniaku ze ścieków mokrych płuczek. Możliwe jest także ponowne 

wykorzystywanie zebranego amoniaku jako odczynnika redukującego NOx. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Do głównych korzyści środowiskowych należą: 

 redukcja amoniaku w odprowadzanych z płuczki ściekach; 

 zmniejszenie zużycia amoniaku podczas recyrkulowania go jako czynnika redukującego NOx. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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Techniki usuwania amoniaku wymagają znaczącego dodatkowego zużycia energii do pracy. Istnieje też 

ryzyko zanieczyszczeń. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
Obróbka roztworów amoniaku wymaga uwagi, aby ograniczyć ryzyko ekspozycji. 

 

Zastosowanie 
Technika może być stosowana we wszystkich instalacjach WI wyposażonych w mokre płuczki za punktem 

wtrysku odczynników amoniakalnych/mocznikowych służących do redukcji NOx. 

 

Technika ta przynosi szczególne korzyści, gdy wycieki amoniaku za kotłem są wyższe. Może się to 

zdarzyć, gdy: 

 trudno zoptymalizować wtrysk odczynników SNCR (np. wtrysk/mieszanie/temperatura są słabo 

zoptymalizowane); 

 ilość wtryskiwanych odczynników jest relatywnie wysoka (np. gdy konieczna jest duże redukcja NOx). 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Wyższe dawki wtryskiwanych odczynników SNCR (wyższy nad-stechiometryczny stosunek) są 

powszechne, gdy wymagany jest znaczny stopień redukcji NOx. Ma ta zwykle miejsce, gdy ELV dla NOx 

zostały ustalone na niskim poziomie, a SCR nie jest wykorzystywane. W większości spalarni używających 

SNCR, zagwarantowanie poziomów emisji (dzienne średnie) poniżej 150 mg/Nm
3
 (poniżej 120 mg/Nm

3
 w 

przypadku niektórych przygotowanych odpadów w złożach fluidalnych) wymaga wtryskiwania większych 

dawek odczynnika – związane z tym zwiększone ryzyko wycieków amoniaku zachęca zatem do stosowania 

mokrych płuczek wraz ze strippingiem amoniaku. 

 

Ekonomia 
Koszty operacyjne i kapitałowe usuwania amoniaku mogą być częściowo ograniczane zmniejszaniem 

kosztów odczynnika, gdy odzyskany amoniak zostaje recyrkulowany jako wtryskiwany do SNCR 

odczynnik. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Podstawowym czynnikiem zachęcającym do stosowania tej techniki jest ograniczenie poziomu amoniaku 

w ściekach odprowadzanych z zakładu. 

 

Przykładowe zakłady 
Umea, północna Szwecja. 

 

Literatura źródłowa 

[55, EIPPCBsitevisits, 2002], [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

4.5.13 Oddzielne oczyszczanie ścieków powstających na różnych etapach mokrych płuczek 

 

Opis 

Bardziej szczegółowy opis w sekcji 2.6.4.5. 

 

Technika obejmuje oddzielne oczyszczanie kwaśnych i zasadowych ścieków strumieni mokrych płuczek, 

co ma na celu zagwarantowanie zwiększenia optymalizacji ścieków oraz ilości opcji odzyskiwania 

składników strumieni ścieków. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 emisje do wody mogą zostać bardziej ograniczone niż w przypadku połączonej obróbki; 

 optymalizacja oddzielnych strumieni zmniejsza zużycie odczynników i umożliwia celową obróbkę; 

 z siarkowych płuczek możliwe jest odzyskanie gipsu (por. sekcja 4.5.17), co zmniejsza ilość 

odprowadzanej wraz ze ściekami siarki, a także jej zawartość w stałych pozostałościach z ETP; 

 HCl może zostać regenerowany z pierwszego etapu kwaśnych płuczek (por. sekcja 4.5.16). 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Dodatkowe zużycie energii i materiałów. 

 

Zbyt dla odzyskanych materiałów jest niezbędny. To może być skomplikowane z uwagi na 

zanieczyszczenia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Dodatkowa złożoność będąca skutkiem pracy dwóch linii ETP. Większa  złożoność oznacza, że konieczne 

są wyższe koszty inwestycyjne i operacyjne oraz więcej przestrzeni. 

 

Mogą wystąpić trudność z odzyskiwaniem HCl, ponieważ HF może stanowić zanieczyszczenie.  

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie wyłącznie do instalacji WI wyposażonych w mokre płuczki – zasadniczo może być 

stosowana do wszystkich tego typu instalacji. 

 

Koszty zamiany istniejących systemów połączonej obróbki mogą być bardzo wysokie – technika może 

zatem być stosowana raczej w nowych instalacjach, w których istnieją szczególne wskazania dla czystości 

ścieków, etc. 

 

W większości jest stosowana, gdy zachodzi potrzeba, by końcowe ścieki miały najwyższą jakość i/lub gdy 

istnieją wyjścia dla korzystnego zastosowania odzyskanego HCl/gipsu. 

 

Ekonomia 
Koszty operacyjne i kapitałowe drugiego ETP mogą być częściowo równoważone dzięki ograniczaniu 

kosztów utylizacji, gdy odzyskiwany jest gips i sole takie jak NaCl lub CaCl. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Istnienie rynków dla odzyskanych materiałów może stanowić powód dla zastosowania tego systemu. 

Podstawowym powodem jest zastosowaniem szczególnie niskich limitów emisji dla odprowadzanych 

ścieków, prawdopodobnie dla ochrony wrażliwego środowiska wodnego. 

 

Przykładowe zakłady 
Odnotowano, że jest stosowana na terenie Holandii, Niemiec i Austrii. 

Obserwowana w zakładzie Umea w północnej Szwecji do zrzutów do słodkiej wody rzecznej. 

Vestforbrænding i Odense, DK 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.5.14 Odparowanie ścieków z mokrej płuczki w procesie spalania 

 

Opis 

Opis w sekcji 2.6.4.7.1. 

 

Zanieczyszczenia (kwaśny gaz, metale ciężkie, etc.) są usuwane z procesu oczyszczania podczas 

czyszczenia gazów spalinowych i przenoszone do ścieków z mokrej płuczki. Ścieki te podlegają 

neutralizacji (np. mleczkiem wapiennym). Substancje wiążące są także wtryskiwane aby poddać obróbce 

związki metali ciężkich. Następnie końcowe ścieki są wtryskiwane do parnikowej kolumny chłodzącej i 

odparowane przy użyciu energii spalin na wylocie z kotła. 

 

Inne aspekty tej techniki zostały już opisane w sekcji 4.5.3 dotyczącej zastosowania bezściekowych FGT. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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4.5.15 Oddzielne odparowanie ścieków z mokrej płuczki 

 

Opis 
Opis w sekcji 2.6.4.7.2. 

 

Inne aspekty tej techniki zostały już opisane w sekcji 4.5.3 dotyczącej zastosowania bezściekowego FGT. 

 

Konieczne jest zapewnienie zbytu dla odzyskanych stałych pozostałości (np. soli) powstających podczas 

odparowania ścieków. Zanieczyszczenia komplikują to do pewnego stopnia. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

4.5.16 Odzyskiwanie chlorowodoru ze ścieków mokrej płuczki 

 

Opis 
Por. sekcja 2.6.4.8, w której zawarto opis tego procesu. 

 

Podczas odzyskiwania HCl, wytwarzany jest produkt w stężeniu około 30% z niepoddanego obróbce 

kwasu o stężeniu około 10%. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Odzyskany chlorowodór może być wykorzystywany np. do kontroli pH. 

 

Jeśli HCl nie jest odzyskiwany, konieczna może okazać się neutralizacji, skutkując pojawieniem się soli w 

ściekach, które wymagałyby odprowadzenia lub odparowania. Odzyskiwanie HCl powoduje zatem 

zmniejszenie zawartości soli w wytworzonych ściekach. 

 

Jeśli wybraną opcją jest odparowanie (a nie odprowadzanie) soli zawartych w ściekach, odzyskiwanie HCl 

skutecznie zmniejsza ilość stałych solnych pozostałości powstających z instalacji o około 50%. [73, 

Rijpkema, 2000] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zapotrzebowanie na energię oraz wykorzystanie środków chemicznych w procesie odzyskiwania. 

 

 

Dane eksploatacyjne 
Dane z dwóch zakładów z terenu Niemiec zostały przedstawione w poniższej tabeli: 

 
 Kg HCl odzyskanego na tonę odpadów 

Dane z roku Zakład Borsigstrasse Zakład Rugenerger Damm 

2000 10 10 

2001 - 12,5 

2002 10,6 13 

Tabela 4.80: Ilość HCl (30 %) odzyskanego na tonę odpadów 

 [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Istotne jest, że system i materiały są niezbędne dla uniknięcia/ograniczenia korozji w systemie 

odzyskiwania. Zgłoszono, że praca jednego z zakładów została przerwana ze względu na trudności ze 

skażeniem odzyskiwanego chlorowodoru HF.  

 

Zastosowanie 

Najodpowiedniejsza w przypadku, gdy obróbce poddawane są odpady o wysokiej zawartości chloru, tzn. 

gdy możliwe jest odzyskanie dużej ilości HCl. [74, Uwagi TWG, 2004] 
 

Ma zastosowanie wyłącznie do systemów z mokrą płuczką. 
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Ekonomia 
Konieczne są znaczne inwestycje, zatem procedura ta ma zastosowanie wyłącznie, gdy dostępne są odpady 

o odpowiednio dużej zawartości chloru. Koszty konserwacji i eksploatacji także mogą okazać się wysokie z 

uwagi na bardzo korozyjne właściwości odzyskiwanego materiału. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Korzyści związane z produktem mogą okazać się nie wystarczające (wahania rynkowe), ale koszty 

utylizacji będą niższe. Analizy eko-wydajności wykazały, że w pewnych okolicznościach technika ta może 

okazać się ekonomiczna w porównaniu do innych procedur. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Odzyskiwanie surowców. Oszczędność kosztów neutralizacji. 

 

Przykładowe zakłady 
Piece obrotowe (HWI) w Niemczech, w tym Schkopau i Stade. Stosowane także w MWI w Hamburgu. 

 

Na terenie Niemiec znajduje się sześć zakładów wyposażonych w procedurę HCl. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003], numer patentowy US 5174865 z grudnia 29, 1992 

 

4.5.17 Odzyskiwanie gipsu ze ścieków mokrej płuczki 

 

Opis 
Ta technika obejmuje oddzielne oczyszczanie ścieków z etapu usuwania dwutlenku siarki o wysokim pH (6 

– 8) w mokrych płuczkach. To może pozwolić na wyprodukowanie nadającego się do sprzedaży gipsu. 

 

W wieloetapowych mokrych płuczkach na wcześniejszych etapach pył i HCl są usuwane ze spalin. 

Następnie spaliny są przepuszczane przez urządzenia oczyszczające z SO2, w których SO2 zostaje 

absorbowane dzięki utlenianiu do siarczanu przy dodatku wapna. 

 

Utworzona zawiesina gipsowa jest usuwana i zagęszczana w hydro-cyklonie, a następnie jest przenoszona 

do zbiornika. Zawiesina gipsowa zostaje następnie odwodniona w wirówce. Gips zostaje oczyszczony, aby 

osunąć pozostałe rozpuszczalne zanieczyszczenia. Dalsze odwirowywanie jest wykonywane, aż produkt 

będzie zawierał mniej niż 10% wilgoci w masie oraz, gdy konieczne, możliwe jest zabielenie go w celach 

marketingowych. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

 

 odzyskiwanie gipsu; 

 zmniejszenie zawartości siarczanów w odprowadzanych ściekach poprzez ich usuwanie ze ścieków; 

 gdy istnieją możliwości ponownego użycia gipsu utylizacja gipsu jest mniejsza, zarówno samodzielnie, 

jak i wraz z innymi pozostałościami; 

 ograniczenie ilości stałych pozostałości; 

 podczas mieszania wodorotlenku i osadów z pierwszego etapu oczyszczania ścieków, które są bardzo 

trudne do odwodnienia, odwadnianie takiej mieszanki może zostać poprawione aż do 70% suchej masy. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
 

 zużycie energii i materiałów w instalacji oczyszczania/odzysku. 

 

Dane eksploatacyjne 

Dane z dwóch zakładów w Niemczech przedstawiono w poniższej tabeli: 

 
 Kg gipsu odzyskanego na tonę odpadów 
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Dane z roku Zakład Borsigstrasse Zakład Rugenerger Damm 

2000 3,5 1,7 

2001  3,9 

2002 3,5 3,3 

Tabela 4.81: Ilość odzyskanego gipsu na tonę poddawanych obróbce odpadów 

Źródło: [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie jedynie do zakładów wykorzystujących mokre płuczki. 

 

Ekonomia 
Niezbędne są znaczne inwestycje, a zatem procedury te mają zastosowanie jedynie, gdy dostępne są 

spaliny zawierające odpowiednią ilość siarki. 

 

Korzyści związane z produktem mogą okazać się nie wystarczające (wahania rynkowe), ale koszty 

utylizacji będą niższe. Analizy eko-wydajności wykazały, że w pewnych okolicznościach technika ta może 

okazać się ekonomiczna w porównaniu do innych procedur. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dostępność zbytu dla odzyskanego materiału. 

 

Przykładowe zakłady 
Spalarnie na terenie Niemiec. 

 

Literatura źródłowa 

[1, UBA, 2001], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6 Techniki oczyszczanie stałych pozostałości 

 

Możliwość odzyskiwania stałych odpadów ze spalarni odpadów zwykle jest zdeterminowana przez: 

 

 zawartość związków organicznych w pozostałościach; 

 całkowita zawartość metali ciężkich w pozostałościach; 

 zdolność wypłukiwania metali, soli i metali ciężkich z pozostałości; 

 fizyczna adekwatność, np. wielkość cząstek i stężenie pozostałości. 

 

Ponadto, czynniki rynkowe, przepisy i polityki dotyczące ich wykorzystania, a także specyficzne lokalne 

uwarunkowania środowiskowe wywierają znaczny wpływ na dokonywany wybór. 

 

Wiele wysiłku włożono w poprawę środowiskowej jakości pozostałości ze spalania odpadów oraz w 

recykling lub utylizację przynajmniej część specyficznych przepływów pozostałości. Stosowane są 

zarówno techniki wewnątrz procesowe, jak i końcowe po zakończeniu obróbki. Środki wewnątrz 

procesowe zmierzają do zmiany parametrów spalania, co ma poprawić wypalenie oraz usprawnić 

dystrybucję metali z różnych pozostałości. Techniki po obróbce obejmują: postarzanie, mechaniczną 

obróbkę, mycie, obróbkę termiczną oraz stabilizację. Poszczególne techniki zostaną omówione poniżej. 

 

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Popiołu (IAWG) zidentyfikowała szereg zasad, które muszą zostać 

wzięte pod uwagę podczas oceny korzyści, ale także trudności poszczególnych technik obróbki: 

 

 czy proces powoduje znaczącą poprawę jakości? 

 czy proces oddziałuje na zdrowie, środowisko lub bezpieczeństwo? 

 czy powstają wtórne pozostałości i dokąd trafiają? 

 czy produkt końcowy jest wysokiej jakości? 

 czy istnieje stały rynek dla produktu? 

 jakie są koszty procesu? 

[4, IAWG, 1997] 
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W przypadku niektórych pozostałości wytwarzanych w procesie spalania, specyficzne przepisy prawne 

mogą nakładać obowiązek utylizacji pozostałości. W takim przypadku, mniejsza jest skłonność do 

wdrażania technik, które mogłyby poprawić jakość i możliwość recyklingu pozostałości. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.1 Poprawa wypału popiołów paleniskowych 

  

Opis 

Poprawa wypalania pozostałości może zostać osiągnięta dzięki optymalizacji parametrów spalania w celu 

doprowadzenia spalania stałych cząstek węgla do końca. Może to zostać przeprowadzone dzięki jednemu 

lub większej liczbie metod opisanych w sekcji dotyczącej obróbki termicznej (por. sekcja 4.2). 

 

Dłuższa ekspozycja odpadów na podwyższoną temperaturę w komorze spalania, wyższe temperatury złoża 

i fizyczne mieszanie odpadów łącznie zapewniają, że wytworzony popiół zawiera mniej elementów 

organicznych. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Zawartość substancji organicznych w popiele paleniskowym jest wyrażana jako OWO lub LOI (straty 

podczas zapłonu). Są to kluczowe czynniki zarówno dla utylizacji, jak i wykorzystania popiołów 

paleniskowych. Kryteria akceptacji dla składowania zwykle określają maksymalny poziom OWO, 

natomiast kryteria utylizacji zasadniczo zawierają albo maksymalny poziom OWO, albo specyficzne 

wartości związków organicznych. Poprawa wypalania obniży zawartość szczątkowego węgla a tym samym 

OWO. OWO odnosi się do mobilności metali ciężkich w popiele. Na przykład, wymywanie miedzi z 

miedziowych związków organicznych. Poprawa wypału zatem doprowadzi do zmniejszenia wymywania 

miedzi. 

 

 

Określenie OWO w zgodzie ze standardem EN 13137 także obejmuje węgiel elementarny, który nie 

powoduje żadnych problemów ze składowaniem. OWO popiołów paleniskowych zawiera sporo węgla 

elementarnego, ale do pewnego stopnia znajdują się tam także związki organiczne. [74, Uwagi TWG, 

2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Odnotowano, że podniesienie temperatury spalania, wraz z temperaturą paliwa złoża zwiększa formowanie 

CaO w popiele paleniskowym. To powoduje zwiększenie wartości pH popiołów paleniskowych. Wartość 

pH świeżych popiołów paleniskowych często przekracza 12. [Vehlow, 2002 #38] 

 

Taki wzrost pH może także prowadzić do zwiększania rozpuszczalności metali atmosferycznych takich jak 

ołów i cynk, które są obecne w dużej ilości w popiele paleniskowym. PH popiołów paleniskowych może 

spadać po fazie spalania w związku z postarzaniem (por. sekcja 4.6.6). Zwiększanie poziomu pH może być 

krytyczne, w szczególności, ponieważ ołów jest amfoteryczny, może być rozpuszczalny przy pH 11 – 12, a 

następnie wymywany. 

 

Zastosowanie obróbki wstępnej do zwiększania wypalania spowoduje dodatkowe zużycie energii (oraz 

emisje) na etapie wstępnej obróbki, a tym samym koszty. Mogą one być znaczące w przypadku, gdy 

przeprowadzana jest rozległa obróbka, np. produkcja RDF. 

 

Jeśli niezbędne jest wykorzystanie dodatkowych paliw do wspierania spalania, ich zużycie stanowi skutek 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. 

 

Dane eksploatacyjne 
Por. dane eksploatacyjne w sekcji 4.2 dotyczące obróbki termicznej. 

 

Zastosowanie 
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Ta technika może być stosowana zarówno w nowych, jak i istniejących instalacji. 

 

Ekonomia 
Podstawowa obróbka wstępna (ograniczone rozdrabnianie niektórych elementów lub mieszanie w 

zasobniku) odpadów może nie okazać się kosztowna i może, w niektórych przypadkach, mieć duże 

znaczenie dla wypału. 

 

Dodanie strumieni odpadów o wyższej wartości energetycznej (np. tworzywa sztuczne, rozdrobnione 

odpady motoryzacyjne, odpady drewniane) lub paliwa poprawiające wypał może znacznie różnić się ceną 

w zależności od potrzebnych materiałów i możliwością mieszania różnych strumieni. Praktyka ta może 

zwiększać emisje CO i ograniczać przepustowość MSW. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przebudowa lub wymiana komory spalania oraz jej składników mogą być bardzo kosztowne w przypadku 

istniejących zakładów, ale może z łatwością być rozważane jako element całkowitego projektu w 

przypadku zakładów nowych lub tych, które przechodzą znaczącą modernizację. 

 

Optymalizacja zakładu dla różnych typów odpadów może wymagać dodatkowych urządzeń regulacyjnych, 

np. kontrolek, sterowników, etc. To może generować dalsze koszty w każdym typie obróbki. 

 

Niektóre techniki mogą także skutkować osiągnięciem poziomów węgla organicznego w popiele niższych 

niż wymagane w 2000/76/WE. Znaczny wzrost kosztów może być związany z gwarantowaniem 

najniższych osiąganych poziomów OWO. Obniżanie poziomów węgla nie stanowi normalnego warunku 

dla ponownego użycia stałych odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Przepisy określające wartości limitów OWO dla wykorzystania i utylizacji pozostałości. 

Przykładowe zakłady 
Optymalizacja wypału, przy użyciu różnych procedur, stanowi część standardowych działań kontrolnych w 

wielu europejskich spalarniach. 

Literatura źródłowa 

[Vehlow, 2002 #38], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.2 Oddzielanie popiołów paleniskowych od pozostałości oczyszczania spalin 

 

Opis 
Mieszanie pozostałości obróbki spalin z popiołami paleniskowymi prowadzi do zanieczyszczeń popiołu. Ze 

względu na wyższą zawartość metali, wymywalności metali i związków organicznych obecnych w 

pozostałościach FGT, środowiskowa jakość popiołów paleniskowych jest niższa, co ogranicza opcje 

wykorzystania popiołów paleniskowych. 

 

Oddzielanie popiołów paleniskowych oraz pozostałości FGT polega na oddzielnym zbieraniu, 

magazynowaniu oraz transporcie obu strumieni pozostałości. To obejmuje np. specjalne silosy i kontenery, 

a także specjalne systemy przenoszenia drobnoziarnistych i pyłowych pozostałości FGT. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Segregacja pozostałości FGT z popiołów paleniskowych umożliwia dalsze oczyszczanie popiołów 

paleniskowych (np. w suchej obróbce lub przez wymywanie rozpuszczalnych w wodzie soli, metali 

ciężkich w ekstraktorze popiołu), w celu pozyskania materiału nadającego się do użycia. Zmieszane 

strumienie nie stwarzają możliwości działania w kierunku odzyskiwania materiałów i nie pozostawia 

żadnych możliwości składowania całych strumieni pozostałości. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Substancje naturalnie wiążące, np. piasek, żwir zostają zamienione [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 

Niezbędne są oddzielne systemy transportowe, magazynowanie i obróbka. 

 

Zastosowanie 
Technika może być stosowana zarówno do nowych, jak i istniejących zakładach. 

 

Ekonomia 
Ograniczenie kosztów jest możliwe, gdy istnieją rynkowe zastosowania dla popiołów paleniskowych. 

 

Utylizacja pozostałości FGT może być większa, ale ich ilość jest znacznie redukowana (ilość pozostałości 

FGT stanowią zwykle 2 – 3% wejściowej masy odpadów, natomiast w przypadku zmieszania ich z 

popiołem paleniskowym będzie to około 15%). 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zwiększenie możliwości recyklingu popiołów paleniskowych i możliwe ograniczenie kosztów. 

 

Jest to stosowana obecnie technika, niekiedy nawet wymagana w niektórych państwach UE. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowana w zakładach spalania na terenie całej Europy. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.3 Oddzielanie etapu odpylania od pozostałej obróbki spalin 

 

Opis 
Usuwanie pyłu przed etapami kontroli zanieczyszczenia powietrza (dla usuwania kwaśnych gazów i 

dioksyn) przy użyciu ESP, cyklonów lub filtrów workowych, bez dodatku odczynników (dodatków), daje 

możliwość rozważenia oczyszczania, a później odzyskiwania usuwanego pyłu. W przypadku, gdy 

zainstalowano kocioł, osobna zbiórka, transfer i magazynowanie pyłu z kotła ma taki sam cel, choć z 

mniejszą skutecznością zbiórki. 

 

Segregowane popioły mogą być zwracane na etap spalania w celu przeprowadzenia dalszego niszczenia 

PCDD/F – co może prowadzić do ograniczenia całkowitej produkcji dioksyn w instalacji. Jednak 

recyrkulacja popiołu lotnego może powodować ryzyko zanieczyszczeń w piecu, a niekiedy także 

nagromadzenie zanieczyszczeń zawartych w popiele. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Oddzielanie popiołu lotnego oraz pozostałości FGT może umożliwić ich dalsze osobne oczyszczanie i/lub 

odzyskiwanie (o ile dozwolone w lokalnych przepisach), a tym samym ograniczyć ilości wymagające 

ostatecznej utylizacji. 

 

Możliwe jest ogólne ograniczenie produkcji dioksyn w procesie dzięki ograniczeniu ilości stałych 

pozostałości poprzez recyrkulację popiołu lotnego do pieca. Nie-termiczna obróbka popiołu lotnego 

(oddzielonego lub połączonego z innymi pozostałościami obróbki) zwykle nie zmienia ostatecznego 

bilansu wagowego PCDD/F ale prowadzą do nagromadzenia PCDD/F w mniejszej ilości pozostałości. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Wstępne odpylanie może poprawić skuteczność pół-suchego oczyszczania spalin i innych systemów FGT. 

 

Wstępne odpylanie przy użyciu filtrów workowych skutkuje większymi spadkami ciśnienia, a tym zatem 

zwiększa zużycie energii w porównaniu do ESP. 
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Dane eksploatacyjne 
Zmniejszenie ilości cząsteczek przenoszonych do kolejnych etapów redukcyjnych (zwłaszcza systemów 

mokrych płuczek) może uskutecznić pracę i zmniejszyć ich rozmiar oraz koszty generowane na tym etapie. 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie do wszystkich nowych instalacji i istniejących procesów dokonujących wymiany systemu 

oczyszczania spalin. 

 

Ekonomia 
Koszty dodatkowych elementów procesu i zasobów eksploatacyjnych mogą zostać zrównoważone 

niższymi kosztami utylizacji pozostałości FGT. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Gdy lokalne standardy wymywalności (oraz zawartości substancji) umożliwiają zmieszanie popiołu 

lotnego z popiołem paleniskowym, łatwiej będzie stosować tę technikę. 

Wysokie koszty utylizacji pozostałości FGT zachęcają do wdrażania tej techniki w celu ograniczenia 

łącznej ilości pozostałości FGT wymagających utylizacji. 

 

Łatwy dostęp (a tym samym niskie koszty) do opcji utylizacji mieszanek popiołu lotnego/pozostałości FGT 

zniechęca do jej wdrażania. 

 

Przykładowe zakłady 
Szeroko stosowana w nowoczesnych zakładach spalania w Europie. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] 

4.6.4 Popioły paleniskowe – oddzielanie metali 

 

Opis 

Zarówno żelazne, jak i nieżelazne metale mogą być usuwane z popiołów paleniskowych. 

 

Oddzielenie metali żelaznych jest przeprowadzane przy użyciu magnesu. Popiół jest rozpryskiwany na 

ruchomy pas transmisyjny lub wibrujący przenośnik i wszystkie magnetyczne cząstki są przyciągane przez 

podwieszony magnes. Procedura ta może być przeprowadzana na surowym popiele po wyjściu z 

ekstraktora. Skuteczne oddzielanie metali żelaznych wymaga wieloetapowego oczyszczania z pośrednią 

redukcją rozmiaru i screeningiem. 

 

Oddzielanie metali nieżelaznych przy pomocy separatora Eddy Current. Szybko rotujące cewki wytwarzają 

pole magnetyczne w cząsteczkach nieżelaznych, co powoduje, że zostają one wyrzucone ze strumienia 

materiału. Technika jest skuteczna w przypadku cząsteczek o wielkości 4 – 30 mm i wymaga dobrego 

rozprowadzenia materiału na pasie transmisyjnym. Separacja jest przeprowadzana po segregacji metali 

żelaznych, zmniejszeniu wielkości cząsteczek i screeningu. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Oddzielanie metali jest koniecznym etapem umożliwiającym recykling różnych składników popiołu. 

Frakcja żelazna może podlegać recyklingowi, zwykle po oddzieleniu zanieczyszczeń (np. pyłu), jako złom 

stalowy dla wielkich pieców. Metale nieżelazne są przetwarzane na zewnątrz i rozdzielane zgodnie z typem 

metali, które następnie mogą być ponownie stapiane. Ostateczna frakcja metali ma niższą zawartości metali 

i może być przetwarzana dla uzyskania obojętnych materiałów konstrukcyjnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Oddzielanie metali żelaznych wymaga niewielkiej ilości energii. Oddzielanie metali nieżelaznych wymaga 

segregacji według wielkości, redukcji rozmiarów oraz rozprowadzenia materiału. To wiąże się ze zużyciem 

energii. 
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Dane eksploatacyjne 
Ilość odzyskanych metali zależy od wstępnego składu odpadów. W przypadku metali żelaznych, dane 

uzyskane w Belgii wskazują, że odzysk wynosi 55 – 60% (masa metali odzyskanych/masa metali 

wejściowych). [Vrancken, 2001 #39] Dane te zyskują oparcie w danych z IAWG, według których 

resztkowa zawartość żelaznych wynosi 1,3 – 25,8% w popiele paleniskowym, który ma zostać 

wykorzystany lub zużyty. [4, IAWG, 1997] 

 

W przypadku metali nieżelaznych wykorzystanie separatora Eddy Current po redukcji wielkości oraz 

screeningu umożliwia osiągnięcie 50% stopy odzysku (masa odzyskana/masa wejściowa). Rzeczywista 

wartość zależy od warunków eksploatacyjnych pieca. Metale nieżelazne, takie jak Pb i Zn, znajdują się w 

popiele kotłowym oraz pozostałościach oczyszczania spalin. Al, Cu, Cr, Ni preferencyjnie są 

zatrzymywane w popiele paleniskowym. Utlenianie tych metali (np. Al do Al2O3) podczas spalania będzie 

utrudniać skuteczność oddzielania w separatorach Eddy Current. Oddzielone frakcje nieżelazne mają 

następujący skład: 60% Al, 25% innych metali, 15% pozostałości. Inne metale to przeważnie miedź, 

zabrudzenia, cynk oraz stal nierdzewna. [Vrancken, 2001 #39] 

 

Zastosowanie 
Magnetyczna separacja metali żelaznych ma zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących instalacji. 

Oddzielanie metali nieżelaznych wymaga przestrzeni oraz odpowiedniej przepustowości i może być 

wykonywane przez zewnętrzne (scentralizowane) instalacje przetwarzające popioły paleniskowe. 

 

Możliwość zastosowania tej techniki jest silnie zależna od zawartości metali w odpadach dostarczanych do 

pieca. To zaś znajduje się pod wysokim wpływem systemu zbiórki oraz wstępnej obróbki, której 

poddawane były odpady przed dostarczeniem ich do pieca. Na przykład, na obszarach o rozbudowanych 

schematach zbiórek odpadów komunalnych, możliwe jest usuwanie znacznych ilości metali. Wstępna 

obróbka MSW tworząca RDF ma zbliżone skutki. W niektórych instalacjach odpadów niebezpiecznych, 

rozdrabniane beczki są usuwane przy użyciu magnesów przed etapem spalania. 

 

Ekonomia 
Frkacje metaliczne mogą być sprzedawane skupom złomu. Ceny zależą od czystości (żelazne) i składu 

(nieżelazne) materiału. Ceny za złom metali żelaznych są wyznaczane przez rynek. Ceny rynkowe za taki 

materiał mieszczą się zasadniczo w przedziale 0,01 – 0,05 EUR/kg. 

 

Złom metali nieżelaznych wymaga dalszej obróbki w kierunku frakcji premetalicznych. Ceny złomu 

nieżelaznego zależą od ilości zanieczyszczeń (tzn. koniecznej obróbki) oraz ich składu (tzn. ceny za 

produkt końcowy). Zawartość aluminium oraz ceny rynkowe wtórnego aluminium stanowią podstawowe 

czynniki determinujące. Cena frakcji nieżelaznych z popiołów paleniskowych pochodzących z obróbki 

MSW wynoszą 0,10 – 0,60 EUR/kg. [Vrancken, 2001 #39] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przychody z rynku złomu (tzn. ceny rynkowe) wyprodukowanej frakcji. 

 

Zwiększony potencjał rynkowy oczyszczonych popiołów paleniskowych. Na przykład, metale nieżelazne 

mogą powodować uszkodzenia, gdy są wykorzystywane w pracach drogowych, takie jak wybrzuszanie. 

 

Specyfika popiołów paleniskowych, które mają zostać recyrkulowane mogą obejmować zawartość metalu. 

Najbardziej problematyczne metale z punktu widzenia wymywania z popiołów paleniskowych to Cu, Mo 

oraz Zn. 

 

Przykładowe zakłady 
Rozdzielanie metali żelaznych wykonywane jest w większości europejskich zakładów spalania zarówno na 

miejscu (głównie po spalaniu) lub w zewnętrznych instalacjach oczyszczających popioły paleniskowe. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Oddzielanie metali nieżelaznych: różne zakłady oczyszczające popioły paleniskowe na terenie Holandii, 

Niemiec, Francji i Belgii. 
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Literatura źródłowa 
[39, Vrancken, 2001], [4, IAWG, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

4.6.5 Screening i rozkruszanie popiołów paleniskowych 

 

Opis 

Różne mechaniczne metody obróbki popiołów paleniskowych mają na celu przygotowanie materiałów do 

użycia w pracach drogowych i ziemnych, które posiadają satysfakcjonujące geotechniczne właściwości i 

nie powodują uszkodzeń podczas tych prac. Szereg technik może być stosowanych podczas etapu 

przygotowawczego: 

 

 granulometryczna segregacja przesiewowa; 

 redukcja wielkości poprzez kruszenie dużych elementów lub rozdrabnianie ich w inny sposób; 

 rozdzielanie strumieniem powietrza w celu wyeliminowania lekkich niespalonych frakcji. 

 

Wykorzystywane są trzy typy ekranowania: 

 ekrany obrotowe lub bębnowe; 

 płaskie ekrany (wibrujące lub nie); 

 ekrany gwiazdkowe: ekranowanie uzyskiwane jest dzięki ruchowi przez serię rolek wyposażonych w 

ramiona w kształcie gwiazd na każdej z osi. 

 

Pierwotne ekrany stosowane do przygotowania kruszywa popiołów paleniskowych w większości 

wyposażone są w kraty o średnicy 40 mm, co daje 0 – 20 mm ziarno materiału kruszywa. 

 

Rozdrabniacz może zostać zainstalowany na linii w celu rozdrabniania dużych fragmentów, zwykle na 

wyjściu z pierwszego przesiewu. Połowa urządzeń jest wyposażona w urządzenia rozdrabniające, niektóre 

wykorzystują urządzenia znajdujące się na miejscu (łopaty, ładowarki, kruszarki, etc.) do miażdżenia 

dużych elementów. 

Rozdrabnianie dużych fragmentów ma szereg korzyści: 

 

 ogranicza ilość ciężkich odrzutów; 

 zwiększa zawartość rozdrobnionego materiału, który stanowi bazę kruszywa; 

 poprawia właściwości geotechniczne. 

 

Oddzielenie lekkich niespalonych frakcji lub separacja strumieniem powietrznym są osiągane dzięki 

przedmuchiwaniu lub aspirację. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Do głównych środowiskowych korzyści instalowania procesów mechanicznej obróbki zalicza się 

ograniczenie ilości odrzutów oraz odpadów, a zatem wyższą globalną stopę odzysku. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zużycie energii oraz potencjalne emisje hałasu i pyłu są najistotniejszymi skutkami przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. 

 

Zastosowanie 

Ta technika zasadniczo ma zastosowanie do wszystkich instalacji spalających, które wytwarzają popiół 

wymagający oczyszczania przed dopuszczeniem ich do stosowania lub gdy taka obróbka może zwiększać 

możliwości ich zastosowania. 

 

Ekonomia 
Opłacalność instalacji systemu rozdrabniającego ciężkie odrzuty może zostać oceniona na podstawie 

projektowanych ilości oraz kosztów utylizacji. Oszacowano, że okres zwrotu dla kruszarek wynosi około 2 

lat w przypadku 5% kruszonych odrzutów dla 40000 t/rok popiołów paleniskowych oraz siedem lat dla 

20000 t/rok. 
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Siła sprawcza wdrożenia 

Polityka jakości: umożliwia osiągnięcie globalnej stopy odzysku powyżej 95% w przypadku zarządzania 

popiołem paleniskowym, wytwarza mniej odrzutów oraz produkty o wyższej jakości geotechnicznej, jest 

także opłacalna. 

 

Literatura źródłowa 
[64, Uwagi TWG, 2003] por. "Zarządzanie popiołem paleniskowym w celu obróbki oraz stabilizacji 

popiołu paleniskowego ze spalania”, ADEME, listopad 2002 

 

4.6.6 Obróbka popiołów paleniskowych poprzez postarzanie 

 

Opis 
Po oddzieleniu metali, popioły paleniskowe mogą być magazynowane na otwartym powietrzu lub w 

specjalnych zadaszonych pomieszczeniach przez kilka tygodni. Magazynowanie zwykle odbywa się w 

zbiornikach na betonowym podłożu. Woda z drenażu oraz odpływu są zbierane do przetworzenia. 

Zbiorniki mogą być moczone, jeśli to konieczne, przy użyciu spryskiwaczy lub hydrantów w celu 

zapobiegania powstawania pyłu, emisji oraz umożliwienia wymywania soli, a także karbonizacji, gdy 

popioły paleniskowe nie są dostatecznie mokre. 

 

Zwałowiska mogą być regularnie przetrząsane w celu zapewnienia homogeniczności procesów, które 

zachodzą podczas procesu postarzania (wychwytywanie CO2 z powietrza w związku z występowaniem 

wilgoci, drenaż nadmiaru wody, utlenianie, etc.) oraz zmniejszenia czasu przebywania każdej partii 

popiołów paleniskowych w odpowiednich instalacjach. 

 

W praktyce obserwuje się, że okres postarzania trwa zwykle 6 do 20 tygodni (lub taki czas jest wymagany) 

w przypadku obróbki popiołów paleniskowych przed wykorzystaniem ich jako materiału konstrukcyjnego 

lub, w niektórych przypadkach, składowaniem. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

W niektórych przypadkach cały proces jest przeprowadzany wewnątrz zamkniętych budynków. To 

wspomaga kontrolę pyłu, odoru, hałasu (z urządzeń i pojazdów), a także wymywania. W innych 

przypadkach, cały proces lub jego części przeprowadzany jest na zewnątrz. Zasadniczo daje to więcej 

przestrzeni do łatwej obróbki popiołów paleniskowych i może zwiększać cyrkulację powietrza służącego 

dojrzewaniu popiołów paleniskowych [64, Uwagi TWG, 2003] i może zapobiec emisjom wybuchowego 

wodoru w połączeniu z aluminium podczas procesu postarzania. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Świeże popioły paleniskowe nie są materiałem obojętnym chemicznie. Postarzanie ma na celu ograniczanie 

zarówno reaktywności pozostałości, jak i wymywania metali. CO2 z powietrza oraz woda z wilgoci, 

deszczu lub spryskiwaczy stanowią główne aktywatory. 

 

Aluminium z popiołów paleniskowych będzie wchodzić w reakcję z Ca(OH)2 oraz wodą tworząc 

wodorotlenek glinu oraz gazowy wodór. Głównym problemem formowania się wodorotlenku glinu jest 

zwiększenie objętości na skutek pęcznienia materiału. Wytwarzanie gazu będzie powodować trudności 

techniczne, jeśli świeże popioły paleniskowe będą wykorzystywane bezpośrednio w celach 

konstrukcyjnych. Zatem postarzanie jest niezbędne dla umożliwienia wykorzystania popiołu 

paleniskowego.  

 

Wpływ magazynowania oraz postarzania na wymywanie można sklasyfikować jako: 

 

 obniżanie pH w związku z wychwytywaniem CO2 z powietrza lub aktywności biologicznej; 

 ustanowienie beztlenowych, redukcyjnych warunków w związku z biodegradacją resztkowych  

substancji organicznych; 

 lokalne warunki redukcyjne ze względu na wydzielanie wodoru; 

 nawadnianie i inne zmiany w fazie mineralnej powodujące kohezję cząstek. 
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[4, IAWG, 1997] 

 

Wszystkie te efekty zmniejszają wymywanie metali i powodują stabilizację popiołów paleniskowych, to 

sprawia, że popioły paleniskowe są bardziej odpowiednie do odzysku lub utylizacji (składowania). [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Odpływ deszczówki lub spryskiwaczy może zawierać sole lub metale i będzie wymagać obróbki. Woda 

może być recyrkulowana lub wykorzystywana w spalarni jako woda procesowa. 

 

Konieczne może okazać się kontrolowanie odoru i pyłu. 

 

W niektórych lokalizacjach problemem może być hałas urządzeń i pojazdów. 

 

Niezbędne może być zastosowanie urządzeń zapobiegających wybuchom w wewnętrznych instalacjach 

postarzających. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Dane z programu testowego w działającym na pełną skalę niemieckiego zakładu spalania odpadów ilustrują 

efekty 12 tygodni postarzania na pH popiołów paleniskowych, a także na wyniki testu uzyskane metodą 

DEV S4. Rysunek 4.9(a) pokazuje, że pH świeżych popiołów paleniskowych w teście DEV S4 zwykle 

przekracza 12 i spada o dwie jednostki podczas trwania procesu postarzania. 

 

Jak można zobaczyć na rysunku 4.9(b) te zmiany pH nie mają wpływu na własności wymywania Mo, które 

jest obecny głównie w postaci molibdenianiu. Stabilność wymywania Cu i Zn zostają nieco poprawione w 

postarzonym materiale, podczas gdy wymywanie Pb zostaje ograniczone o niemal dwa rzędy wielkości. 

 

 

 
Rysunek 4.9: Skutki postarzania dla wymywani wybranych metali: (po lewej) wpływ na pH; (po prawej) 

wymywanie jako funkcja pH 

[Vehlow, 2002 #38] 
 

Francuskie Biuro Kopalni przeprowadziło badanie dotyczące postarzania i jego wpływu na wymywanie 

podczas 18 miesięcy na 400 tonach składowanego popiołu paleniskowego i doszło do konkluzji zbliżonych 

do tych z niemieckiego badania. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Jeśli stosowane są dłuższe okresy postarzania (tzn. >20 tygodni) w przypadku niezawierających żelaza 

popiołów paleniskowych bez obracania, postarzany popiół będzie stawał się coraz bardziej spójny. [74, 

Uwagi TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 

Ta technika może być stosowana do wszystkich nowych i istniejących instalacji wytwarzających popioły 

paleniskowe. W praktyce jest wykorzystywana przede wszystkim w MSWI. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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W przypadku niektórych strumieni odpadów zawartość popiołu może nie ulegać wystarczającej poprawie 

w wyniku obróbki, by możliwe było jego korzystne zastosowanie – w takich przypadkach celem 

stosowania tej techniki może być po prostu poprawa właściwości utylizacji. 

 

Ekonomia 
Koszty postarzania są niskie w porównaniu do reszty instalacji oczyszczającej. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Oszczędność kosztów utylizacji dzięki recyklingowi. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Przepisy prawne określające wartości limitów wymywania dla recyklingu popiołów paleniskowych jako 

wtórnego surowca lub w przypadku składowania. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Przykładowe zakłady 
Różne zakłady oczyszczające popioły paleniskowe na terenie Holandii, Niemiec, Francji i Belgii. 

 

Literatura źródłowa 
[Vehlow, 2002 #38], [4, IAWG, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.7 Obróbka popiołów paleniskowych przy użyciu systemów suchej obróbki 

 

Opis 

Instalacje, w których wykonywana jest obróbka suchych popiołów paleniskowych, łączą techniki 

oddzielania metali żelaznych, redukcję rozmiarów oraz screening, oddzielanie metali nieżelaznych, a także 

postarzanie poddanych już obróbce popiołów paleniskowych. Produktem jest suche kruszywo o 

kontrolowanej wielkości ziarna (np. 0 – 4 mm, 0 – 10 mm, 4 – 10 mm), które może być wykorzystywane 

jako wtórny materiał konstrukcyjny. 

 

 

Proces składa się z następujących, kolejnych etapów: 

 

 obniżanie temperatury popiołów paleniskowych w powietrzu; 

 oddzielenie metali żelaznych; 

 przesiewanie; 

 kruszenie grubej frakcji; 

 przesiewanie; 

 oddzielenie metali żelaznych; 

 oddzielenie metali nieżelaznych; 

 postarzanie. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Technika wytwarza materiał, który może być wykorzystywany, co zmniejsza ilość pozostałości, które 

muszą zostać zutylizowane. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Instalacja zużywa energię elektryczną i może powodować emisje pyłu i hałasu. 

 

Dane eksploatacyjne 

Dane dotyczące jakości żużla po obróbce zostały pokazane w poniższych tabelach, dla instalacji 

wykorzystującej następujące techniki: 

 

 surowy żużel trzymany w suchym magazynie przez 4 – 6 tygodni; 

 wstępny odsiew cząsteczek >150 mm; 
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 usuwanie substancji żelaznych z frakcji <150 mm; 

 dalsza separacja odsiewów (<22 mm, 22 – 32 mm, >32 mm); 

 frakcja <22 mm wprowadzana do obrotu jako substytut piasku; 

 ręczne zbieranie i separatory >32 mm w celu usunięcia frakcji żelaznych i nie dających się spalić, 

kruszenie i recyrkulacja; 

 frakcja 22 – 32 mm powietrzne oddzielanie lekkich frakcji i usuwanie żelaza; 

 oddzielone frakcje metalowe przechodzą przesiewanie, oczyszczanie i są magazynowane przed pełnym 

ponownym przejściem przez proces po oddzieleniu od żużla. 

 
 Końcowa zawartość w żużlu mg/kg 

As 150 

Cd 10 

Cr 600 

Cu 600 

Pb 1000 

Ni 600 

Zn 1 

Hg 0,01 

Tabela 4.82: Dane dotyczące końcowych stężeń w żużlu (mg/kg) odnotowane dla przykładowej instalacji 

poddającej żużel obróbce 

Źródło: Uwagi TWG  

 
 Końcowy odciek żużlu ug/l 

As - 

Cd 5 

Cr 200 

Cu 300 

Pb 50 

Ni 40 

Zn 300 

Hg 1 

Tabela 4.83: Końcowy odciek żużlu (ug/l) – dane zebrane dla przykładowej obróbki żużlu 

Źródło: Uwagi TWG 

 

Zastosowanie 

Technika może być stosowana zarówno w nowych, jak i w istniejących instalacjach. Aby mogła być 

opłacalna, niezbędne jest zapewnienie minimalnej przepustowości. W przypadku zakładów działających na 

niewielką skalę, wykorzystywane mogą być zewnętrzne (scentralizowane) metody oczyszczania popiołów 

paleniskowych.  

 

Ekonomia 
Główną korzyścią jest uniknięcie kosztów utylizacji. Niezależnie od tego, ekonomia operacji oczyszczania 

popiołów paleniskowych zależy od rynkowych cen produkowanych frakcji. Oczyszczone popioły 

paleniskowe zwykle są sprzedawane, wraz z transportem, przy zerowych kosztach. Przychody są 

generowane przez jakość nieżelaznych i żelaznych frakcji metalicznych. Produktem o najwyższej wartości 

rynkowej jest aluminium. Ilość i czystość wyprodukowanego aluminium stanowi ważny czynnik ogólnej 

opłacalności instalacji. 

 

Dane z zakładu MSWI na terenie Szwecji korzystającego z różnych metod obróbki suchego popiołu oraz 

postarzania: 

Podatki od składowania popiołu wynoszą około 40 EUR/t. 

Kamienie i żwir po oddzieleniu na wcześniejszych etapach procesu oczyszczania mają wartość handlową 

około 6 EUR/t. 

Handlowa wartość oczyszczonych pozostałości popiołów paleniskowych wykorzystywanych jako materiał 

konstrukcyjny wynosi około 2,5 EUR/t. 

 

Dane z zakładu MSWI na terenie Portugalii korzystającego z usuwania żelaza oraz 1 – 2 dni 

magazynowania przed wysłaniem na składowisko: 
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Koszty składowania pozostałości na własnym składowisku wynoszą około 2 EUR/t. Składowisko to 

znajduje się w pobliżu spalarni, a tym samym koszty transportu bardzo niskie. 

 

Koszty składowania pozostałości na składowisku należącym do zewnętrznej firmy wynoszą około 2 EUR/t 

dla transportu oraz 9 EUR/t dla utylizacji, co łącznie daje 11 EUR/t. 

 

Dane z różnych MSWI na terenie Portugalii korzystających z technologii usuwania metali żelaznych i 

nieżelaznych, po których następuje 3 miesięczny okres stabilizacji przed ostatecznym składowaniem: 

Handlowa wartość metali żelaznych wynosi około 102,13 EUR/t. 

Koszty składowania: 28 EUR/t. 

Transport popiołów paleniskowych na składowisko: 3 EUR/t. 

Uwaga: podejmowane są próby mające na celu certyfikację wykorzystania popiołu w konstrukcjach 

drogowych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Przepisy prawne dotyczące recyklingu pozostałości jako wtórnych surowców. 

 

Przykładowe zakłady 
Szereg zakładów na terenie Holandii, Niemiec, Belgii oraz Francji. 

 

Literatura źródłowa 

[4, IAWG, 1997], [Vrancken, 2001 #39] [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.8 Obróbka popiołów paleniskowych przy użyciu systemów mokrej obróbki 

 

Opis 
Wykorzystanie mokrych metod obróbki popiołów paleniskowych umożliwia produkowanie materiałów 

nadających się do recyklingu o minimalnym współczynniku wymywania metali i anionów (np. soli). Popiół 

ze spalania jest poddawany obróbce poprzez redukcję rozmiaru, odsiewy, wymywanie oraz oddzielanie 

metali. 

 

Podstawową cechą obróbki jest mokre oddzielanie frakcji 0 – 2 mm. Ponieważ większość wymywalnych 

oraz organicznych składników pozostają w drobnych frakcjach, skutkuje to ograniczeniem wymywalności 

pozostałych frakcji produktu (>5 mm). 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Technika wytwarza materiał, który może być wykorzystywany i jednocześnie ogranicza ilość pozostałości, 

które muszą zostać zutylizowane. 

 

Mokre obróbka popiołów paleniskowych ma na celu usuwanie metali, co ogranicza zarówno zawartość 

metali, jaki i ich wymywanie. Inne składniki, które budzą obawy to sole rozpuszczalne, zwykle zasadowe 

chlorki i siarczany ziem alkalicznych. Około 50% zawartości chloru może zostać zredukowane dzięki 

wymywaniu popiołu. Najprostszą metodą, wykorzystywaną już w niektórych niemieckich zakładach, jest 

mycie zbiorniku gaszącym popiół. 

 

Rozpuszczalność siarczanów jest kontrolowana równowagą rozpuszczalności dominujących siarczanów 

ziem alkalicznych. Stabilizacja lub usuwanie są trudne. [Vehlow, 2002 #38] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Mokra obróbka skutkuje wytwarzaniem drobnej frakcji (0 – 2 mm), która wymaga utylizacji lub może być 

odzyskana. W zależności od odpowiednich przepisów prawnych, wymywanie metali z tych frakcji może 

przekraczać dopuszczalne wartości. Ponadto wytwarzana jest frakcja ścieków, które mogą być ponownie 

wprowadzane do pieca jako woda procesowa, jeśli jej jakość jest odpowiednia dla tego procesu. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 
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Dane eksploatacyjne 
Relatywna wydajność różnych frakcji zależy od składu dostarczanych odpadów. Dane eksploatacyjne z 

działających instalacji podano w tabeli 4.84. 

 
Typ pozostałości % (masakońcowa/masawejściowa popiołów 

paleniskowych) 

Pozostałości do utylizacji (0 – 2 mm) 47 

Produkt do ponownego użycia (2 – 60 mm) 34 

Metale żelazne 12 

Metale nieżelazne 2 

Niespalony zwrot do pieca 5 

Tabela 4.84: Relatywna produkcja różnych frakcji końcowych mokrej obróbki popiołów paleniskowych 

 [Vrancken, 2001 #39] 
 

Tabela 4.85 (poniżej) zawiera przykładowe wyniki wymywania wyprodukowanego granulatu. 

 
 Emisja mg/kg L/S = 10 (łącznie) 

 2 – 6 mm granulat 6 – 50 mm granulat 

As 0 – 0,1 <0,05 

Cd 0 – 0,025 <0,01 

Cr 0,005 – 0,053 <0,053 

Cu 0,19 – 0,85 0,24 – 0,55 

Pb 0,04 – 0,12 <0,10 

Ni 0,0007 – 0,005 <0,057 

Zn 0,61 – 1,27 <0,16 

Uwaga: dane z kolumnowego testu wymywania NEN7343 

Tabela 4.85: Przykładowe wyniki wymywania wyprodukowanego granulatu 

 [64, Uwagi TWG, 2003] Uwagi TWG, 2004 #74] 
 

Inne dane dotyczące jakości żużlu po obróbce zostały podane w tabeli 4.86 oraz tabeli 4.87 (poniżej) dla 

instalacji korzystającej z następujących technik: 

 

 mycie wodą żużlu w kąpieli żużlowej na wyjściu z pieca (woda redukuje poziom soli w żużlu); 

 usuwanie żelaza oraz dużych cząstek poprzez odsiewy i ręczną separację; 

 magazynowanie przez >1 dzień dla reakcji CO2; 

 dalsze odsiewy, łamanie, segregacja (np. oddzielne mielenie frakcji >32 mm); 

 usuwanie metali żelaznych i nieżelaznych; 

 frakcja >10 mm zostaje recyrkulowana po oddzielaniu powietrzem lekkich frakcji (np. z tworzyw 

sztucznych); 

 magazynowanie produktu przez 3 miesiące. 

 
 Końcowa zawartość w żużlu mg/kg 

 Przedział Średnia 

As 25 – 187 74 

Cd 1,1 – 16,7 3,7 

Cr 84 – 726 172 

Cu 1676 – 29781 6826 

Pb 404 – 4063 1222 

Ni 61 – 661 165 

Zn 788 – 14356 2970 

Hg 0,01 – 0,37 0,7 

Tabela 4.86: Końcowe stężenia w żużlu (mg/kg) – dane odnotowane dla przykładowej instalacji 

oczyszczania żużlu 

 
 Końcowy odciek żużlu ug/l 

 Przedział Średnia 

As <6,0 – 16,1 5,3 

Cd <0,5 – 2,5 0,8 

Cr 1 – 113 15,2 

Cu 14 – 262 60,7 

Pb 8 – 59 11,4 
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Ni <4,0 – 11,6 2,9 

Zn <5,0 – 230 19,4 

Hg <0,2 – <0,2 <0,2 

Tabela 4.87: Końcowy odciek żużlu (ug/l) – dane odnotowane dla przykładowej obróbki żużlu 

 

Zastosowanie 
Technika może być stosowana zarówno w nowych, jak i w istniejących instalacjach. Aby mogła być 

opłacalna, niezbędne jest zapewnienie minimalnej przepustowości. W przypadku zakładów działających na 

niewielką skalę, wykorzystywane mogą być zewnętrzne (scentralizowane) metody oczyszczania popiołów 

paleniskowych.  

 

Ekonomia 
Ekonomia operacji oczyszczania popiołów paleniskowych zależy od rynkowych cen produkowanych 

frakcji. Oczyszczone popioły paleniskowe zwykle są sprzedawane przy zerowych kosztach. Przychody są 

generowane przez jakość nieżelaznych i żelaznych frakcji metalicznych. Produktem o najwyższej wartości 

rynkowej jest aluminium. Ilość i czystość wyprodukowanego aluminium stanowi ważny czynnik ogólnej 

opłacalności instalacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przepisy prawne dotyczące recyklingu pozostałości jako wtórnych surowców. 

 

Przykładowe zakłady 
Indaver, Beveren (B). 

 

Literatura źródłowa 

[Vehlow, 2002 #38], [Vrancken, 2001 #39], [4, IAWG, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.9 Obróbka popiołów paleniskowych przy użyciu systemów termicznych 

 

Opis 
Szereg technik termicznej obróbki popiołów zostało przejętych z procedur wytwarzania szkła oraz obróbki 

odpadów nuklearnych. Stosowane są temperatury w zakresie 1100 – 2000°C. Znacznie wyższe temperatury 

są niekiedy stosowane w systemach plazmowych, które są wykorzystywane do zeszklenia i stapiania 

różnych nieorganicznych strumieni odpadów, w tym popiołów paleniskowych i lotnych – temperatury 

stosowane w szkleniu łuku plazmowego zwykle mieszczą się w przedziale 1400 – 1500°C, w przypadku 

zasilania energią elektryczną. 

 

Stopione produkty (np. żużel i metale) mogą być stale przelewane lub okresowo czerpane zgodnie z 

potrzebą. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Technika ta skutkuje ograniczeniem ilości (o 33 – 50%), niskim stopniem wymywalności oraz wyjątkową 

stabilnością pozostałości, które mogą być łatwo wykorzystywane jako kruszywo. 

 

W poddanym obróbce popiele poziomy PCDD/F są niższe. W przypadku plazmatycznego niszczenia 

odnotowano następujące poziomy wejściowe oraz emisje PCDD/F podczas spalania popiołu lotnego w 

MSW. Produkty z popiołu lotnego powstają z filtrów workowych wykorzystywanych do obróbki gazów 

odlotowych. 

 

Wsad popiołu 50 ng TEQ/g 

Produkcja żużlu <0,001 ng TEQ/g 

Produkcja popiołu lotnego <0,005 ng TEQ/g 

Produkcja spalin <0,05 ng TEQ/m
3
 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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Bardzo duże zużycie energii – 0,7 – 2 kWh/kg oczyszczanego popiołu. [IAWG, 1997 #4] 

Zapotrzebowanie na energię jest typowe; piec łukowy o elektrodach zanurzonych AC 650 – 1000 kWh/t 

popiołu; piec plazmowy DC 600 – 800 kWh/t popiołu. 

 

We Francji problemem jest usuwanie zeszklonych pozostałości, ze względu na brak jasnych przepisów. Nie 

wolno ich wykorzystywać i muszą być usuwane na składowiska. Dostępne (dozwolone) możliwości 

opierają się na pochodzeniu popiołu a nie na jego właściwościach. 

Spaliny powstałe w wyniku termicznej obróbki stałych pozostałości mogą same powodować znaczne 

emisje zanieczyszczeń takich jak NOx, OWO, SOx, pył, metale ciężkie, etc. Zatem oczyszczanie spalin jest 

także konieczne dla usuwania zanieczyszczeń z gazów na etapie oczyszczania popiołu (lub obróbka spalin 

w FGT znajdującym się w pobliżu zakładu spalania). 

 

Zaobserwowano, że proces jest złożony, a dostępność może stanowić element krytyczny. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Piece plazmowe działają z gęstością mocy 0,25 do 0,5 MW/m
2
 i wykazują wydajność topienia rzędu 300 

kg/h/m
2
. Ślady procesu są zwykle niewielkie. 

 

Odnotowano tolerancję na wahania dostaw. Zużycie elektrod przy plazmie DC odnotowano na poziomie 2 

kg/t poddawanego obróbce popiołu. Dla obróbki gazów niezbędne jest zastosowanie FGT. 

 

Zastosowanie 

Mimo że ta technika jest wykorzystywana w Japonii, w niewielkim stopniu przenika ona na inne rynki 

przede wszystkim ze względu na koszty, a także brak postrzeganych korzyści, gdy istniejące systemy dają 

produkt o wystarczającej jakości. 

 

Obróbka plazmatyczna jest stosowana do spalania skojarzonego oraz do popiołów lotnych. Jeśli dodawane 

są chemiczne pozostałości FGT, niezbędne jest zwiększenie tego systemu. 

Ekonomia 
W porównaniu do innych technik, koszty zewnętrznej obróbki termicznej są wysokie. 

 
Wykorzystana technika obróbki Koszty (EUR/t popiołów 

paleniskowych) 

Koszty (EUR/t MSW) 

Bezpośrednie składowanie 35 12 

Wstępna obróbka przed wykorzystaniem 20 7 

Synteza (paliwa kopalne, brak wstępnej obróbki) 100 30 

Synteza (paliwa kopalne, usuwanie złomu) 130 45 

Synteza (ogrzewanie elektryczne) 120 40 

Procesy syntezy w Japonii 100 30 

Oszacowanie procesów syntezy (IAWG) 180 60 

Tabela 4.88: Relatywne koszty wybranych technik obróbki popiołu 

Źródło [Vehlow, 2002 #38] 
 

Koszty zeszklenia są bardzo wrażliwe na jednostkowe koszty elektryczności. Odnotowano, że koszty 

mieszczą się w przedziale 100 – 600 EUR/t popiołu. Koszty inwestycyjne mogą sięgać nawet 20 mln EUR 

dla zakładu o wydajności 1 – 1,5 t/h. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wdrażana, gdy nałożone standardy wymywania w przypadku recyklingu kruszywa lub jego utylizacji na 

składowiskach są surowe. 

 

Przykładowe zakłady 
Wiele zakładów na terenie Japonii (około 30 – 40 zakładów). Pewne doświadczenia na terenie Europy, np. 

we Francji. 

 

Literatura źródłowa 

[38, Vehlow, 2002], [4, IAWG, 1997], [64, Uwagi TWG, 2003] 
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4.6.10 Wysokotemperaturowe (żużlujące) piece obrotowe 

 

Technika została już opisana (por. uwagi w sekcji 4.2.16) z uwzględnieniem jej oddziaływań związanych 

ze spalaniem. Odnotowano tam także jej wpływ na produkcję stałych pozostałości. 

 

4.6.11 Obróbka pozostałości FGT 

 

Sekcja ta zajmuje się szczególnie obróbką pozostałości FGT, a nie obróbką popiołów paleniskowych. 

 

Można zauważyć, że w niektórych przypadkach pozostałości FGT są przekazywane na kontrolowane 

magazynowania, np. kopalni soli. Zakres niniejszego dokumentu BREF nie obejmuje takich składowisk i 

dlatego nie są one dalej rozważane. Odnotowano jednak, że takie możliwości są dostępne i dozwolone w 

niektórych państwach członkowskich. 

4.6.11.1 Zestalanie pozostałości FGT cementem  

 

Opis 
Zwykle pozostałości są mieszane ze spoiwami mineralnymi lub hydraulicznymi (np. cementem, węglowym 

popiołem lotnym, etc.), dodatkami kontrolującymi własności cementu (zwykle, by obniżyć wymywanie Pb 

stosowane są odczynniki krzemowe, a dla innych metali stosuje się odczynniki siarkowe), a także 

dostateczną ilością wody, która gwarantuje, że reakcja uwadniania będą zachodzić, by cement związał. 

Pozostałości są zatem włączane w ten sposób do macierzy cementowej. Zazwyczaj pozostałości będą 

wchodzić w reakcje z wodą i cementem i formować wodorotlenki lub węglany metali, które zasadniczo są 

mniej rozpuszczalne, niż pierwotne składniki metaliczne w matrycy pozostałości. 

 

Cementowe techniki scalania opierają się na wykorzystaniu urządzeń, które są łatwo dostępne. Mieszanie i 

obróbka związane z tym procesem są dobrze rozwinięte, a technika może zostać uznana za 

nieskomplikowaną w kontekście zmienności własności pozostałości. 

 

Scalony produkt zwykle jest składowany na powierzchni lub pod ziemią, albo wykorzystywany jako 

wypełnienie w starych kopalniach soli. Trzeba zauważyć, że w niektórych przypadkach składowanie w 

kopalniach jest zabronione lokalnymi przepisami, w innych przypadkach jest to przeprowadzane przy 

użyciu niepoddanych obróbce pozostałości, które są bezpośrednio składowane w odpowiednich 

pojemnikach (np. dużych opakowaniach). 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Główną korzyścią scalania cementem jest ograniczenie kontaktu pomiędzy wodą a pozostałościami, a 

także, do pewnego stopnia, możliwości formowania się mniej rozpuszczalnych wodorotlenków lub 

węglanów metali. Scalony produkt jest relatywnie prosty w obróbce, a ryzyko zapylenia jest bardzo niskie. 

Emisje metali ciężkich z produktu w krótkiej perspektywie są zwykle bardzo niskie, jednak wysokie pH w 

systemach cementowych może skutkować znacznym wymywaniem metali amfoterycznych (Pb i Zn). 

 

Wadą tej metody jest to, że nie zapobiega wymywaniu soli rozpuszczalnych, a także, że może to 

ostatecznie doprowadzić do fizycznego rozpadu scalonego produktu, a tym samym umożliwić dalsze 

wymywanie. 

 

Dodawanie cementu i dodatków zwiększa ilość odpadów, które trzeba poddać obróbce, zwykle około 50% 

suchej masy pozostałości jest dodawane w postaci cementu i dodatków, a 30 – 100% całkowitej suchej 

masy w postaci wody [4, IAWG, 1997]. Zatem produkcja pozostałości z popiołu lotnego zwykle zostaje 

zwiększona z 20 – 30 kg/t dostarczanych odpadów do 40 – 60 kg/t odpadów, co obejmuje także dodatek 

wody w wysokości 50% łącznej suchej masy. 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Technika w niektórych przypadkach ułatwia wykorzystanie pozostałości jako materiału wypełniającego lub 

konstrukcyjnego w przemyśle kopalnianym. 

 

Zastosowanie tej techniki wiąże się ze zużyciem cementu, dodatków i wody. 

 

Dane eksploatacyjne 
Zużycie energii i wody jest zmienne i nie zostało ujęte ilościowo. Działanie i kontrola urządzeń 

wykorzystywanych w ramach tej techniki uważane są za raczej nieskomplikowane i porównywalne ze 

standardowymi technikami stosowanymi w poszczególnych branżach. 

 

Zastosowanie 
Scalanie jest zwykle stosowane w przeznaczonych do tego zakładach zlokalizowanych w pobliżu miejsca 

przeznaczenia produktu, zatem poszczególne spalarnie nie mają potrzeby instalowania urządzeń 

scalających. Technika może być stosowana do wszystkich typów pozostałości FGT. Scalanie cementem 

jest stosowane do wielu innych typów odpadów niebezpiecznych, w tym także do odpadów o niskim 

poziomie radioaktywności. 

 

Ekonomia 
W większości przypadków pozostałości mogą być dostarczane do istniejących już zakładów. Koszty samej 

obróbki przy pomocy scalania cementem mogą bardzo różnić się w poszczególnych państwach, ale 

oszacowano, że wynoszą one około 25 EUR/to pozostałości. [38, Veglow, 2002] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest relatywnie prosta, a niezbędna do jej wykorzystania wiedza techniczna łatwo dostępna. Co 

więcej, właściwości wymywania scalonego produktu poprawiają się znacznie w porównaniu do 

pozostałości niepoddanych obróbce. Przeprowadzana jest także stabilizacja pozostałości FGT przy użyciu 

scalania cementowego i technika taka jest uznawana za akceptowalną przez  władze w wielu państwach na 

całym świecie. 

 

Przykładowe zakłady 
Technika ta prawdopodobnie stanowi najbardziej powszechną metodę obróbki pozostałości FGT i jest 

szeroko rozpowszechniona w Europie i w Japonii. 

 

Podstawowe typy scalania cementem zostały wymienione poniżej: 

 
Państwo Charakterystyka 

Niemcy Szereg kopalni soli na terenie Niemiec przyjmuje pozostałości FGT i przeprowadza ich scalanie, by 

wykorzystać te pozostałości jako wypełniacz. Scalone pozostałości są przede wszystkim 

wykorzystywane wypełnienie lub materiał zbrojeniowy. Scalanie cementem jest w niektórych 

kopalniach przeprowadzane w jednej centralnej instalacji stosującej różne receptury w zależności od 

zapotrzebowania i ostatecznego przeznaczenia. Z centralnej instalacji scalającej produkt jest 

transportowany do odbiorcy (kopalni). (Zwykle pozostałości są transportowane do kopalni, w 

których są wykorzystywane jako wypełniacz podczas produkcji betonu niezbędnego w kopalni.) 

Szwajcaria Różnorodne typy scalania cementu są wykorzystywane na terenie Szwajcarii, gdzie pozostałości 

zostają umyte przy pomocy wody i odwodnione przed zmieszaniem ich z cementem. Ma to tę 

korzyść, że usuwa większość rozpuszczalnych soli z pozostałości, a tym samym zwiększa 

żywotność scalonego produktu. Po scaleniu pozostałości zostają zdeponowane na powierzchni przed 

utwardzeniem. W niektórych zakładach mieszanka jest pakowana do form, aby utworzyć bloki, 

które następnie są transportowane do powierzchniowych składowisk.  

Szwecja Na jednym składowisku w Szwecji (Hogdalan) scalone cementem pozostałości FGT są formowane 

w bloki i umieszczane na powierzchni składowisk po utwardzeniu. 

Francja Od 1992 r. pozostałości FGT oraz popiół lotny z odpylania przed składowaniem zostają 

scalone/ustabilizowane przy użyciu spoideł mineralnych lub hydraulicznych (np. cementu, 

węglowego popiołu lotnego, etc.) oraz dodatków. W 2001 r. 90% z 353 kt takich pozostałości 

zostało uwzględnionych i poddanych obróbce w 12 zakładach zlokalizowanych w 12 z 14 

francuskich składowisk powierzchniowych przeznaczonych do składowania odpadów 

niebezpiecznych. Od 2001 r. stworzono dwa nowe zakłady zwiększając wydajność obróbki z 600 

kt/rok do 700 kt/rok. Niepoddane scalaniu odpady są składowane w kopalniach. W sierpniu 2002 r. 

wdrożono nową przemysłową technikę obróbki: o wydajności 50 kt/rok, która oczyszcza suche 

pozostałości FGT wodorowęglanu sodu, a następnie wykorzystuje je w instalcji sodowo-popielnej; 
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por. pełny opis w sekcji 4.6.11.5. [74, Uwagi TWG, 2004] 

Tabela 4.89: Różnice w obróbce scalającej dla pozostałości FGT pomiędzy niektórymi państwami 

Źródło [48, ISWA, 2003], [64, Uwagi TWG, 2003] 
 

4.6.11.2 Szklenie i stapianie pozostałości FGT 

 

Opis 

Szklenie i scalanie powoduje podczas procesu obróbki mobilizację lotnych cząstek takich jak Hg, Pb i Zn. 

W niektórych procesach technika ta jest wykorzystywana w połączeniu z innymi czynnikami, co ma na 

celu wytworzenie produktu o niskiej zawartości metali ciężkich. 

 

Techniki stosowane do szklenia i stapiania pozostałości są do siebie podobne pod wieloma względami. 

Główna różnica polega na zastosowaniu procesów chłodzących, a także, choć w mniejszym stopniu, na 

wykorzystaniu dodatków sprzyjających powstaniu szklanej lub krystalicznej macierzy. 

 

Wykorzystuje się szereg technik podgrzewania pozostałości: elektryczne systemy stapiające, systemy z 

palnikami paliwowymi oraz stapianie blastyczne. Różnią się one ilością energii przenoszonej oraz stopniem 

utlenienia lub redukcji w trakcie procesu, a także ilością wytworzonych gazów odlotowych. 

 

Zasadniczo, techniki te wywodzą się z pieców wykorzystywanych do produkcji żelaza i stali. We 

wszystkich systemach pozostałości są wprowadzane do komory reakcyjnej zwykle przy pomocy systemu 

ładującego. Proces stapiania może być przeprowadzany w taki sposób, że na powierzchni pieca 

wytopowego cały czas utrzymywana jest warstwa chłodząca, która ogranicza proces wytapiania. Możliwe 

jest także, by cała ilość pozostałości w komorze reakcyjnej mogła być w stanie stopionym. 

 

 

W zależności od systemu stapiania, stopy metali mogą być odzyskiwane z komory reakcyjnej. 

Odzyskiwane mogą być cynk (Zn) i ołów (Pb). W zależności od temperatury komory reakcyjnej oraz 

stopnia utlenienia lub redukcji fazy gazowej, metale ciężki (zwłaszcza Cd i Pb) będą się ulatniać i zostaną 

usunięte z gazów odlotowych. Wszystkie konfiguracje procesu wymagają zastosowania systemu 

oczyszczania spalin mającego na celu ograniczenie emisji. 

 

Praca w warunkach utleniania pozwala uniknąć rozdzielenia faz i formowania skroplonego metalu w 

stopie, podczas gdy warunki redukcyjne zwiększają rozdzielanie faz, segregację metali i ulatnianie. 

 

W przypadku procesów przeprowadzanych z użyciem palnika, warunki proces zwykle są neutralne, ale 

ilości spalin są duże. W konsekwencji urządzenia służące do obróbki spalin lub dymów muszą być 

większe. 

 

W procesach wykorzystujących elektryczność, np. ogrzewanie rezystorowe, łuk elektryczny lub palniki z 

łukiem plazmowym, warunki procesowe mają charakter redukcyjny. Ilość dymów jest niewielka, ale także 

może stanowić problem, ponieważ stężenie metali oraz innych lotnych substancji jest bardzo duża, a 

przewodach może następować ich kondensacja. Aby tego zjawiska uniknąć często dodawany jest nośnik 

gazowy. 

 

W przypadku palników plazmowych (np. nie przeniesionych palnikach z łukiem plazmowym) warunki 

procesowe są silnie utleniające. Objętość spalin jest średnia, a wielkość urządzeń służących do ich obróbki 

jest umiarkowana. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
Stopione i zeszklone produkty mają zwykle bardzo dobre właściwości wymywania. Szwajcarskie badania 

wykazały, że podczas testowania zeszklonych, skrystalizowanych oraz spieczonych produktów, także 

spieczone produkty wykazują tendencję do takiej samej stabilności w przypadku wymywania. Zeszklenie 

zwykle pozwala uzyskać najbardziej stabilny i gęsty produkt. Zasadniczo związki organiczne, takie jak 

dioksyny, zostają w procesie zniszczone. 

 



Rozdział 4 

Spalanie odpadów 409 

Naturalną korzyścią tych procesów jest zniszczenie organicznych zanieczyszczeń, takich jak dioksyn. Ze 

względu na uwalnianie się lotnych metali ciężkich z procesu, obróbka termiczna wymaga zainstalowania 

dodatkowego systemu oczyszczania spalin, który może odbywać się w tej samej instalacji FGT na terenie 

zakładu spalania MSW. 

 

Główną wadą tych metod jest to, że wymagają one znacznych nakładów energii i mogą być tym samym 

kosztowne. Ponadto, mogą pojawić się problemy ze znalezieniem rynku zbytu dla takich poddanych 

obróbce pozostałości. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Zeszklenie i stapianie skutkuje mobilizacją lotnych elementów takich jak Hg, Pb i Zn podczas procesu 

obróbki. 

 

Procesy obróbki termicznej zużywają bardzo dużo energii. Ponadto, proces wytwarza pozostałości stałe 

pozostałości z obróbki spalin. Spaliny powstałe z obróbki termicznej stałych pozostałości emitują 

zanieczyszczenia takie jak NOx, OWO, SOx, pył, metale ciężkie, etc. a obróbka spalin jest niezbędna dla 

usunięcia tych zanieczyszczeń (lub obróbka spalin w FGT pobliskiej spalarni, o ile to możliwe). 

 

Mogą także wystąpić problemy ze znalezieniem rynku zbytu dla poddanych obróbce pozostałości. 

Pozostałości takie mają ograniczone zastosowanie w porównaniu z granulatami pochodzącymi z instalacji 

zimnej obróbki popiołów paleniskowych. Ma to związek z fizycznymi właściwościami, które nie pozwalają 

na ich dużą stabilizację w zastosowaniach budowlanych/konstrukcyjnych. 

 

Dane eksploatacyjne 

Zwykle około 700 – 1200 kWh/t jest niezbędne do obróbki pozostałości, by mogły one osiągnąć i utrzymać 

podwyższoną temperaturę, ale odnotowano nawet zużycie 8000 kWh/t (Ecke et al., 2000). Zużycie energii i 

działanie różnią się w zależności od typu pieca i projektu instalacji. 

Zwykle wyprodukowane pozostałości muszą spełniać określone standardy jakościowe, na przykład: 

zawartość wody <5%, elementy niespalone <3%, zawartość metalu <20% wagi oraz rozmiar popiołu <100 

mm (Kinto 1996). Urządzenia służące do obróbki termicznej zasadniczo ograniczają ilość pozostałości do 

około jednej piątej ilości wejściowej (Uwagi TWG, 2003). Stapianie zwykle zwiększa gęstość produktu do 

2,4 – 2,9 t/m
3
. 

 

Odnotowano, że te procesy mogą być skomplikowane, a dostępność krytyczna. 

 

Zastosowanie 

Obróbka termiczna jest powszechnie stosowana, zwłaszcza w Japonii oraz USA, do obróbki popiołów 

paleniskowych, a także połączonej obróbki popiołów paleniskowych oraz pozostałości FGT. Ze względu 

na wysoką zawartość soli i metali ciężkich w pozostałościach FGT, oddzielna obróbka pozostałości FGT 

może stwarzać zapotrzebowanie na rozległą obróbkę spalin, a zatem zmniejsza ogólne korzyści płynące z 

oddzielnego oczyszczania tych pozostałości. 

 

Ekonomia 
Zazwyczaj technika jest kosztowna w porównaniu z innymi opcjami obróbki. Odnotowano, że koszty 

obróbki wynoszą 100 – 600 EUR/t pozostałości [4, IAWG, 1997, 38, Vehlow, 2002], Ecke et at., 2001. 

Koszty inwestycyjne mogą sięgać 10 – 20 mln EUR dla zakładu o przepustowości 1 – 2 t/h. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Głównym powodem wdrażania tej techniki są dobre właściwości wymywania produktu końcowego, 

przetwarzanie toksycznych pozostałości w produkt obojętny, zwłaszcza w przypadku szklenia, a także 

znaczne ograniczenie ich ilości. 

 

W gęsto zaludnionych populacjach, takich jak Japonia, wydajność składowisko może stanowić dobro 

rzadkie, a tym samym relatywnie drogie. Związki organiczne, takie jak dioksyny i furany (z odpadami 

komunalnymi, 90% lub więcej dioksyn i furanów wytwarzane podczas spalania są niemal zupełnie 

niszczone natomiast związki nieorganiczne (np. metale ciężkie) są wiązane na poziomie atomowych w 

trwałą matrycę o długiej żywotności. 
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Przykładowe zakłady 
Obróbka termiczna obejmująca stapianie i szklenie są najczęściej wykorzystywane w Japonii, gdzie szacuje 

się, że działa 30 – 40 zakładów, jednak można odnaleźć również przykłady na terenie USA i w Europie. [4, 

IAWG, 1997] 

 
Kraj Charakterystyka 

USA Proces szklenia zaproponowany przez Cornig, Inc. [4, IAWG, 1997] obejmuje wstępny etap 

usuwania wody, odwadniania oraz suszenia w 500°C przed dodaniem szklących dodatków i 

stopieniem. Wstępne mycie i suszenie ma na celu usunięcie chlorków i resztkowego węgla 

organicznego. 

Japonia Zgodnie z Ecke et al. (2000) i Sakai i Hiroaka (1997) zakłady termicznej obróbki popiołów 

paleniskowych oraz pozostałości FGT obejmują: 

 

 Działające Planowane Wydajność (t/dzień) 

Stapianie elektryczne:    

Łuk elektryczny 

Łuk plazmowy 

Oporność elektryczna 

Piec: 

Powierzchnia odbijająca 

Powierzchnia obrotowa 

Stapianie blastyczne: 

Złoże żużlowe 

Spalanie węgla resztkowego 

4 

4 

2 

 

12 

5 

 

3 

1 

2 

2 

3 

655 

183 

148 

 

209 

84 

 

170 

15 

Łącznie 31 7 1464 
 

Tabela 4.90: Proces szklenia FGT wykorzystywany w US i Japonii 

 [48, ISWA, 2003] 
 

0,5 MW proces plazmowy stapiający zarówno popiół lotny, jak i popioły paleniskowe działa w Cenon, 

niedaleko Bordeaux, Francja, od 1997 r. Odnotowano, że zakład ten nie poddaje obróbce popiołów 

paleniskowych, ale jedynie popiół lotny pochodzący z odpylacza elektrostatycznego. Ponadto popiół 

kotłowy nie może być poddawany obróbce, ze względu na zawartość siarki i halogenów. 

4.6.11.3 Kwasowa ekstrakcja popiołu lotnego i kotłowego 

 

Opis 
Popiół kotłowy i lotny są poddawane obróbce przy użyciu kwaśnych ścieków z pierwszego (kwaśnego) 

etapu mokrej płuczki. Poddane obróbce pozostałości są następnie wymywane i zwykle mieszane z 

popiołem paleniskowym przed utylizacją na składowisku. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Proces ten znany jest jako FLUWA, łączy ekstrakcję kwasową rozpuszczalnych metali ciężkich oraz soli 

dzięki zastosowaniu (kwaśnych) płuczek z przedmuchiwania kotła. Przed wykorzystaniem płynów z 

płuczki, usuwana jest rtęć albo za pomocą filtracji (gdy aktywny węgiel wprowadzany jest do płuczki) i/lub 

specyficzną wymianę jonową. Zarówno popiół kotłowy, jak i lotny są poddawane takiej obróbce. Stosunek 

L/S na etapie ekstrakcji wynosi około 4, pH jest kontrolowane na poziomie 3,5 dzięki dodawaniu 

uwodnionego wapna. W czasie przebywania trwającym około 45 minut, z siarczanu (z płuczki SO2) 

wytrąca się do gips. Pozostałości zostają odwodnione, a następnie przeciwprądowo wymyte na filtrze 

paskowym i ostatecznie przesyłane na składowisko w postaci mieszaniny z popiołem paleniskowym. 

 

Odfiltrowany materiał musi zostać poddany obróbce, podczas której usunięte zostaną metale ciężkie dzięki 

neutralizacji, wytrącaniu i wymianie jonów. Odwodnione i przepłukane placki filtrowe zawierają około 

25% cynku, a zatem mogą być poddane recyklingowi w procesach metalurgicznych. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 
W tym procesie usuwana jest znaczna część łącznej ilości metali ciężkich z pozostałości (Cd: n85%, Zn: 

n85%, Pb, Cu: n33%, Hg: n95%). Wymywanie pozostałości jest ograniczane o 10
2
 – 10

3
. Cynk, kadm i rtęć 

zostają poddane recyklingowi. Testy ekotoksyczności (MICROTOX, Ceriodaohnia, wzrost alg, 
śmiertelność robaków, kiełkowanie sałaty) wypadają pozytywnie. [74, Uwagi TWG, 2004] 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zawartość dioksyn w popiele paleniskowym zwiększa się, gdy poddawany obróbce popiół jest utylizowany 

wraz z popiołem paleniskowym, jednak własności wymywania mieszanki są jeszcze lepsze, ze względu na 

ich wyższą gęstość. 

 

Sole i metale z pozostałości FGT są przenoszone do strumienia ścieków, które mogą następnie wymagać 

oczyszczania przed ich łącznym odprowadzeniem. 

 

Dane eksploatacyjne 
Pierwszy zakład został uruchomiony w 1996 r. Większość zakładów działa 24h i dostosowuje tygodniowy 

okres pracy (4 – 7 dni) do gromadzących się pozostałości FGT. 

 

Zastosowanie 

System może być wykorzystywany jedynie w spalarniach z mokrym systemem FGT, który może 

odprowadzać poddane obróbce ścieki. 

 

Ekonomia 
Koszty eksploatacyjne obróbki pozostałości FGT: około 150 – 250 EUR/t (w tym opłaty za recykling 

cynkowych placków filtrowych, wynoszące 10 – 13 EUR/t odpadów. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta dostarcza metody obróbki pozostałości zgodnej z przepisami prawa szwajcarskiego, w 

konkurencyjnych cenach w porównaniu do podstawowych alternatyw, które są eksportowane do 

niemieckich kopalni. 
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Przykładowe zakłady 
  

Zakład (wszystkie MSW) Kraj Rok uruchomienia 

Berne Szwajcaria 1996 

Buchs SG Szwajcaria 1997 

Emmenspitz Szwajcaria 1998 

Liberec Republika Czeska 1999 

Niederurnen Szwajcaria 2001 

Thun Szwajcaria 2003 

Lausanne Szwajcaria 2005 

Tabela 4.91: Przykładowe zakłady stosujące procesy ekstrakcji kwasowej do obróbki pozostałości FGT 

 [ISWA, 2003 #48] 
 

Szereg innych, mniej lub bardziej podobnych technik także korzysta z ekstrakcji kwasowej. 

 
Proces Charakterystyka 

MR Proces MR  (Stubenvoll, 1989) podobny do procesu 3R, łączy kwasową ekstrakcję z obróbką 

termiczną. Najpierw kocioł i popiół lotny są wymywane roztworem z pierwszego etapu mokrej 

płuczki i odwodnione. Następnie pozostałości zostają poddane obróbce w obrotowym piecu w 

temperaturze około 600°C przez godzinę, co niszczy dioksyny i lotną Hg. Spaliny są poddawane 

obróbce na filtrze z węglem aktywnym. Ścieki są oczyszczane w celu usunięcia z nich metali 

ciężkich. Roztwór płuczki z drugiego etapu płuczki jest wykorzystywany do wymywania 

popiołów paleniskowych i neutralizowania kwaśnych strumieni ścieków [4, IAWG, 1997]. 

AES Kwasowa ekstrakcja siarczków (AES) łączy popioły lotne i roztwór NaOH z płuczki z wodą w 

L/S 5. Po zmieszaniu, pH jest dostosowywane do poziomu około 6 – 8 wraz z HCl służącym do 

usuwania metali ciężkich, natomiast NaHS jest dodawane w celu związania metali ciężkich w 

postaci siarczków. W kolejnym etapie dodawany jest koagulant a zawiesina zostaje odwodniona. 

Placki filtrowe są składowane, a ścieki oczyszczane na kolejnych etapach w celu usunięcia metali 

ciężkich ([4, IAWG, 1997]; Inoue i Kawabata, 1997). 

Proces 3R Proces 3R (Vehlow et al. 1990) jest podobny do FLUWA ze względu na wykorzystywanie 

roztworów kwaśnej płuczki do usuwania ciężkich metali, po którym następuje etap odwadniania. 

Jednak cząstki stałe są zwracane do komory spalania. Podobnie jak w procesie FLUWA 

wytworzone ścieki wymagają obróbki. 

Tabela 4.92: Charakterystyka niektórych procesów ekstrakcji kwasowej wykorzystywanych do 

oczyszczania pozostałości FGT 

Źródło [48, ISWA, 2003] 
 

Literatura źródłowa 

[48, ISWA, 2003, 64, Uwagi TWG, 2003] 

 

4.6.11.4 Obróbka pozostałości FGT powstających w wyniku suchych procesów FGT stosujących 

wodorowęglan sodu w celu przemysłowego użycia węglanu sodu 

 

Opis 

Pozostałości FGT z suchego FGT wykorzystującego wodorowęglan sodu są magazynowane do czasu 

obróbki w silosach. Pozostałości są następnie rozpuszczane przy kontrolowanym poziomie pH oraz wraz z 

określonymi dodatkami. Utworzony w ten sposób roztwór przechodzi przez prasę filtracyjną, która 

oddziela elementy nierozpuszczalne: metale ciężkie, wodorotlenki, węgiel aktywny oraz popiół lotny. W 

ten sposób otrzymywana jest solanka oraz placki filtrowe. 

 

Surowa solanka przechodzi następnie przez filtr piaskowy oraz do kolumny z aktywnym węglem, który 

absorbuje wszelkie składniki organiczne, które mogłyby być w niej obecne. Ostatecznie śladowe ilości 

metali ciężkich zostają usunięte w dwóch kolumnach żywicznych z wymiennikami jonów, aby osiągnąć 

solankę NaCl o jakości, która pozwala na ich wykorzystanie w przemysłowych procesach 

wykorzystujących węglan sodu. 

 

Placki filtracyjne, które są jedynymi pozostałymi odpadami są składowane. Łączna ilość nie przekracza 2 – 

4 kg/t spalanych MSW. 
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Oczyszczona solanka oraz placki filtracyjne są jedynymi produktami końcowymi. Woda myjąca, 

odczynniki regenerujące żywicę, etc. podlegają pełnemu recyklingowi w procesie rozpuszczania, także że 

zakład nie wytwarza żadnych płynnych odpadów. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Obróbka pozostałości ogranicza końcową ilość wymagającą składowania. 

 

Wytworzona solanka może być wykorzystywana w przemysłowym wytwarzaniu węglanu sodu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Proces wymaga dodatkowych nakładów energetycznych oraz większego zużycia surowców. 

 

Niezbędna jest uwaga, aby zapewnić, że zanieczyszczenia wychwycone w pozostałościach FGT nie zostają 

ponownie zmobilizowane i uwolnione do środowiska. 

 

Technika generuje niewielkie ilości pozostałości, co może następnie pomóc ograniczyć wymagania 

transportowe. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Zakład jest zarządzany zgodnie z systemem zarządzania jakością, który zapewnia, między innymi, że 

surowce są kontrolowane, a z drugiej strony kontrolowana jest także solanka. 

 

Dostarczane do zakładu sodowych pozostałości FGT są analizowane w celu skontrolowania, czy ich skład 

odpowiada kryteriom akceptacji. 

 

Wytworzona oczyszczona solanka jest regularnie analizowana pod kątem ich zgodności ze specyfikacjami 

przed jej wysłaniem do jednostki produkującej węglan sodu. 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie wyłącznie do pozostałości powstających w suchych systemach FGT opartych na 

wodorowęglanie sodu. 

 

Ekonomia 
Technika została opatentowana. 

 

W porównaniu do scalania i składowania pozostałości FGT: 

(1) scalanie zostaje ułatwione dzięki oddzieleniu frakcji rozpuszczalnej; 

(2) ostateczna ilość pozostałości zostaje ograniczona. 

 

Proces jest konkurencyjny w stosunku do niektórych alternatyw w niektórych państwach. 

 

Koszty operacyjne są niskie a koszty inwestycyjne instalacji oczyszczającej stanowią kluczowy czynnik – 

aby zminimalizować ten aspekt, proces może być wdrażany w scentralizowanych jednostkach 

obsługujących szereg spalarni. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Wysokie koszty utylizacji pozostałości obróbki FGT stanowią istotny czynnik skłaniający do 

wykorzystania tego procesu. 

Przykładowe zakłady 
Przemysłowy zakład pilotażowy został zaprojektowany aby zademonstrować dostępność oczyszczania i 

recyklingu na średnią skalę. Projektowana wydajność wynosiła zatem 350 kg pozostałości/h lub 2800 t/rok. 

Praktycznie, po pewnych pracach dodatkowych, platforma uzyskała pozwolenie na poddawanie obróbce 

13000 t/rok. Jest to główny dostawca usług dla różnych włoskich zakładów spalania. 

 

Literatura źródłowa 

[59, CEFIC, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003, 73, Rijpkema, 2000] 
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4.6.11.5 Obróbka pozostałości FGT powstających w wyniku suchych procesów FGT przy użyciu 

spoiw hydraulicznych 

 

Opis 

Pozostałości FGT z suchego FGT wykorzystującego wodorowęglan sodu są magazynowane do czasu 

obróbki w silosach. Następnie pozostałości są mieszane ze spoiwem hydraulicznym i umieszczane w 

roztworze wodnym wraz z określonymi dodatkami. Utworzona w ten sposób zawiesina przechodzi przez 

prasę filtrową, która oddziela cząstki nierozpuszczalne (składające się w większości z metali ciężkich). 

Końcowymi produktami są solanka i placki filtrowe.  

 

Solanka jest następnie dalej oczyszczana, tak by mogła być ponownie wykorzystywana w produkcji 

węglanu sodu (popiół sodowy). 

 

Placki filtracyjne zawierające spoiwo hydrauliczne zostają scalone do biernego materiału (zgodnie z 

francuskimi standardami), który jest odpowiedni do składowania do na składowiskach. 

 

Proces nie wytwarza żadnych płynnych odpadów: jedyne powstające strumienie to nadająca się do 

recyklingu solanka oraz placki filtracyjne. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Oczyszczone sole są poddawane recyklingowi w pobliskim zakładzie produkcji węglanu sodu, pod postacią 

solanki, zastępując część dostarczanej do zakładu soli. 

 

Końcowe pozostałości zostają ustabilizowane i scalone przed opuszczeniem zakładu i są transportowane do 

licencjonowanych składowisk, na których są magazynowane. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Technika wytwarza niewielkie ilości pozostałości. Transport może ograniczyć wykorzystanie tej techniki, 

ponieważ jest zależny od odległości pomiędzy spalarnią a jednostką oczyszczającą pozostałości. Ponadto, 

aby odzyskać solankę, zakład produkujący wodorowęglan także powinien być położony niedaleko, aby 

zminimalizować wpływ transportu. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 

Zakład jest zarządzany zgodnie z systemem zarządzania jakością, który zapewnia, między innymi, że 

surowce są kontrolowane, a z drugiej strony kontrolowana jest także solanka. 

 

Dostarczane do zakładu sodowych pozostałości FGT są analizowane w celu skontrolowania, czy ich skład 

odpowiada kryteriom akceptacji. 

 

Wytworzona oczyszczona solanka jest regularnie analizowana pod kątem ich zgodności ze specyfikacjami 

przed jej wysłaniem do jednostki produkującej węglan sodu. 

 

Zastosowanie 

Ma zastosowanie wyłącznie do pozostałości powstających w suchych systemach FGT opartych na 

wodorowęglanie sodu. 

 

Ekonomia 
Technika została opatentowana. 

 

W porównaniu do scalania i składowania pozostałości FGT: 

(1) scalanie zostaje ułatwione dzięki oddzieleniu frakcji rozpuszczalnej; 

(2) ostateczna ilość pozostałości zostaje ograniczona. 

 

Proces jest konkurencyjny w stosunku do niektórych alternatyw w niektórych państwach. 
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Koszty operacyjne są niskie a koszty inwestycyjne instalacji oczyszczającej stanowią kluczowy czynnik – 

aby zminimalizować ten aspekt, proces może być wdrażany w scentralizowanych jednostkach 

obsługujących szereg spalarni. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wysokie koszty utylizacji pozostałości obróbki FGT stanowią istotny czynnik skłaniający do 

wykorzystania tego procesu. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakład jest zlokalizowany na terenie Francji i ma przepustowość 50 kt/rok pozostałości oczyszczania 

spalin. 

 

Literatura źródłowa 

[59, CEFIC, 2002, 64, Uwagi TWG, 2003, 73, Rijpkema, 2000] 

 

4.7 Hałas 

 

Problem hałasu ze spalania odpadów jest porównywalny z innymi branżami przemysłu ciężkiego oraz 

elektrowniami. Zazwyczaj zakłady spalania odpadów komunalnych są instalowane w całkowicie 

zamkniętych budynkach. To zwykle zakłada przyjmowanie i ładowanie odpadów, mechaniczną obróbkę 

wstępną, obróbkę spalin, obróbkę pozostałości, etc. zasadniczo przy wykorzystaniu jedynie urządzeń 

chłodzących i magazynowania popiołu  paleniskowego na otwartym powietrzu przez dłuższy okres czasu. 

 

Do najważniejszych źródeł zewnętrznego hałasu należą: 

 

 ciężarówki transportujące odpady, związki chemiczne i pozostałości; 

 praca dźwigu w zasobniku; 

 mechaniczna obróbka wstępna odpadów; 

 wentylatory usuwające spaliny z procesu spalania oraz hałas powstający na wylocie z komina; 

 hałas z systemu chłodzącego (chłodzenie parnikowe a zwłaszcza chłodzenie powietrza); 

 hałas związany z transportem i obróbką popiołów paleniskowych (w tej samej instalacji); 

 hałas z zestawu turbinowo-prądnicowego. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Inne elementy instalacji nie mają zwykle znaczenia dla emisji hałasu, ale mogą przyczyniać się do 

ogólnego poziomu generowanego dźwięku w budynkach instalacji. 

 

Obszary spalarni, które stanowią główne źródła hałasu, poziomy hałasu, które powodują, a także niektóre 

specyficzne techniki tłumienia dźwięku zostały zaprezentowane w tabeli 3.49. 

 

Stopień ochrony przed hałasem oraz podjęte środki są często bardzo związane z lokalizacją oraz ryzykiem 

oddziaływań.  

 

4.8 Narzędzia zarządzania środowiskowego 

 

Opis 

Najlepsze wyniki środowiskowe są zwykle osiągane dzięki wdrażaniu instalacji najlepszej technologii, 

która pracuje w możliwie najbardziej wydajny sposób. W Dyrektywie IPPC zdefiniowano te „techniki” 

jako „zarówno wykorzystane technologie, jak i sposób w jaki instalacja jest zaprojektowana, zbudowana, 

utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z użytku”. 

 

Dla instalacji IPPC Środowiskowy System Zarządzania (SZŚ) stanowi narzędzie, które może być 

wykorzystywane przez operatorów, aby reagować na problemy związane z konstrukcją, konserwacją, 

działaniem i wycofywaniem z użytku w sposób systematyczny i udokumentowany. SZŚ obejmuje strukturę 
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organizacyjną, odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby przeznaczone do opracowywania, 

wdrażania, podtrzymywania, przeglądania i monitorowania polityki środowiskowej. SZŚ są 

najskuteczniejsze i najbardziej efektywne, gdy stanowią integralną część całego systemu zarządzania i 

eksploatacji instalacji. 

 

Wewnątrz Unii Europejskiej wiele organizacji dobrowolnie podjęło decyzję o wdrożeniu systemów 

zarządzania środowiskowego opartych na EN ISO 14001:1996 lub unijnym systemie audytu i 

ekozarządzania EMAS. EMAS obejmuje wymogi systemu zarządzania EN ISO 14001, ale kładzie 

dodatkowy nacisk na zgodność prawną, ochronę środowiska i zaangażowanie pracowników. Wymaga 

także zewnętrznej weryfikacji systemu zarządzania oraz walidacji publicznych stwierdzeń środowiskowych 

(w EN ISO 14001 samodeklaracja jest traktowana jako alternatywa dla zewnętrznej weryfikacji). Istnieje 

także wiele organizacji, które podjęły decyzję o zastosowaniu niestandaryzowanych SZŚ. 

 

Podczas gdy zarówno zestandaryzowane systemy (EN ISO 14001:1996 oraz EMAS), jak i nie-

zestandaryzowane („dostosowane”) traktują organizację jako całość, ten dokument przyjmuje węższą 

perspektywę, nie obejmując wszystkich działań organizacji, np. w odniesieniu do ich produktów i usług, z 

uwagi na fakt, że jednostką, która podlega regulacji na mocy Dyrektywy IPPC jest instalacja (zgodnie z 

definicją w artykule 2). 

 

System SZŚ dla instalacji IPPC może składać się z następujących elementów: 

 

(a) definicja polityki środowiskowej; 

(b) planowanie i ustalanie celów i zamierzeń; 

(c) wdrażanie i wykonywanie procedur; 

(d) kontrole i działania korygujące; 

(e) przeglądy zarządzania; 

(f) przygotowanie regularnych oświadczeń środowiskowych; 

(g) walidacja przez organ certyfikujący lub zewnętrzny organ kontrolujący SZŚ; 

(h) plany konstrukcyjne dla wycofywania zakładu z użytkowania; 

(i) rozwój czystych technologii; 

(j) benchmarking. 

 

Te cechy zostają wyjaśnione szczegółowo nieco niżej. Po szczegółowe informacje w sprawie elementów 

(a) – (g), spośród których wszystkie zawierają się w EMAS, czytelnik jest odsyłany do literatury źródłowej 

wyszczególnionej poniżej. 

 

(a) Definicja polityki środowiskowej 

 

Kadra zarządzająca jest odpowiedzialna za definiowanie polityki środowiskowej dla instalacji oraz 

zapewnienie, że: 

 

- jest ona odpowiednia do charakteru, skali oraz oddziaływań środowiskowych działań; 

- obejmuje zobowiązanie do zapobiegania i kontrolowania zanieczyszczeń; 

- obejmuje zobowiązanie do postępowania zgodnego z wszystkimi istotnymi mającymi zastosowanie 

przepisami i regulacjami, a także z innymi wymogami, do których spełnienia organizacja się zobowiązała; 

- wyznacza ramy dla ustalania i kontrolowania celów i zamierzeń środowiskowych; 

- dokument został przekazany do wiadomości wszystkich pracowników; 

- jest dostępny dla społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych stron. 

 

(b) Planowanie 

- procedury identyfikowania środowiskowych aspektów instalacji, w celu określenia tych działań, które 

mają lub mogą mieć znaczny wpływ na środowisko, a także ich stałego aktualizowania; 

- procedury identyfikowania i dostępu do wymagań prawnych, do których spełniania organizacja się 

zobowiązała, a które mają zastosowanie do środowiskowych aspektów ich działań; 

- przygotowanie i przegląd udokumentowanych celów i zamierzeń środowiskowych, z uwzględnieniem 

wymagań prawnych i innych, a także interesu zakładu; 
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- przygotowanie i regularne aktualizowanie programów zarządzania środowiskowego obejmujących 

wyznaczanie odpowiedzialności za osiąganie celów i zamierzeń na każdym istotnym etapie i poziomie, a 

także środków i harmonogramu, w ramach którego powinny one zostać uznane. 

 

(c) Wdrażanie i wykonywanie procedur 

 Ważne, by posiadać odpowiednie systemy zapewniające, że procedury te są znane, zrozumiałe oraz 

realizowane, a zatem efektywne zarządzanie środowiskowe obejmuje: 

 

 (i) Struktura i odpowiedzialność 

- definiowanie, dokumentowanie i komunikowanie ról, odpowiedzialności i władzy, które obejmują 

powoływanie kierownictwa; 

- zapewnianie zasobów niezbędnych do wdrożenia i kontrolowania systemu zarządzania 

środowiskowego, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi i kompetencjami, technologiami oraz 

zasobami finansowymi. 

 

 (ii) Szkolenia, świadomość i kompetencje 

- identyfikacja potrzeb szkoleniowych w celu zapewnić, że wszyscy pracownicy, których praca 

może znacznie wpływać na oddziaływania środowiskowe działalności, przeszli odpowiednie 

szkolenia. 

 

 (iii) Komunikacja 

Ustanowienie i podtrzymywanie procedur wewnętrznej komunikacji pomiędzy różnymi poziomami i 

funkcjami instalacji, a także procedur, które sprzyjają dialogowi z zewnętrznymi stronami 

zainteresowanymi oraz procedury otrzymywania, dokumentowania i, gdy ma to uzasadnienie, 

odpowiadanie na istotną komunikację zewnętrznych stron zainteresowanych. 

 

(iv) Zaangażowanie pracowników 

Zaangażowanie pracowników w procesie zmierzające do osiągnięcia takiego poziomu wydajności 

środowiskowej dzięki stosowaniu odpowiednich form uczestnictwa, takich jak książka uwag lub praca 

w grupach projektowych, lub komitety środowiskowe. 

 

(v) Dokumentacja 

Przygotowanie i utrzymywanie aktualnych informacji, w formie papierowej lub elektronicznej, 

opisujących podstawowe elementy systemu zarządzania oraz związki między nimi, a także dla 

zapewnienia odniesień do odpowiedniej dokumentacji. 

 

(vi) Skuteczna kontrola procesu 

Odpowiednie procesy kontroli we wszystkich trybach działania, tzn. przygotowanie, rozruch, działanie, 

wygaszanie oraz warunki nadzwyczajne; 

Identyfikacja kluczowych czynników i metod pomiaru i kontroli tych czynników (np. przepływ, 

ciśnienie, temperatura, skład i ilość); 

Dokumentowanie i analiza warunków nadzwyczajnych w celu zidentyfikowania przyczyn pierwotnych, 

a następnie przeciwdziałanie im, by zapewnić, że takie zdarzenia nie będą występować (to może być 

ułatwione dzięki kulturze nieobwiniania, w którym identyfikacja przyczyn jest ważniejsza niż 

obarczanie jednostek winą). 

 

(vii) Program konserwacji 

Ustanowienie ustrukturowanego programu konserwacji opartego na opisach technicznych urządzeń, 

normach, etc. a także na konsekwencjach awarii tych urządzeń; 

Wspieranie programów konserwacji dzięki utrzymywaniu odpowiednich systemów przechowywania 

zapisów oraz testów diagnostycznych; 

Jasne przekazanie odpowiedzialności za planowanie i wykonywanie konserwacji; 

 

(viii) Gotowość i odpowiedź na sytuacje awaryjne 

Przygotowanie i utrzymywanie procedur służących identyfikacji potencjału reagowania na wypadki i 

sytuacje awaryjne oraz zapobiegania i łagodzenia oddziaływań środowiskowych, które mogą się z nimi 

wiązać. 
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(d) Kontrole i działania korygujące 

 

 (i) Monitoring i pomiary 

Ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur monitorowania i pomiaru, w sposób stały, 

kluczowych charakterystyk działań i aktywności, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, w 

tym także zapis informacji dotyczącej działań śledczych, istotnych kontroli działania oraz zgodności z 

celami i zamierzeniami z zakresu środowiska (por. także dokument referencyjny w sprawie monitoringu 
emisji); 

Przygotowanie i utrzymywanie udokumentowanych procedur okresowych ocen zgodności z istotnymi 

przepisami i regulacjami środowiskowymi. 

 

(ii) Działania korygujące i zapobiegawcze 

Ustanowienie i utrzymywanie procedur definiujących odpowiedzialność oraz władzę w zakresie 

radzenia i znajdowania niezgodności z warunkami pozwolenia i innymi wymogami prawnymi, a także 

celami i zamierzeniami, podejmowania działań łagodzących wszelkie spowodowane oddziaływania, a 

także inicjowania i przeprowadzania działań korygujących oraz zapobiegawczych, które są 

odpowiednie dla wagi problemu i współmiernych dla spowodowanych oddziaływań środowiskowych. 

 

(iii) Zapisy 

Ustanowienie i utrzymywanie procedur identyfikacji, magazynowanie oraz dysponowanie czytelnymi, 

łatwymi do zidentyfikowania oraz prześledzenia zapisami środowiskowymi, w tym zapisami szkoleń 

oraz wynikami audytów i przeglądów. 

  

(iv) Audyt 

Ustanowienie i utrzymywanie (a) programów oraz procedur okresowych audytów systemu zarządzania 

środowiskowego, które obejmują dyskusje z pracownikami, inspekcje warunków pracy oraz urządzeń, a 

także przeglądy zapisów i dokumentacji, które skutkują pisemnymi rejestrami. Rejestry te powinny być 

przeprowadzane w sposób bezstronny i obiektywny przez pracowników (audyt wewnętrzny) lub 

jednostki zewnętrzne (audyt zewnętrzny). Powinny one obejmować zakres audytu, częstotliwość oraz 

metodologię, a także odpowiedzialności i wymagania co do sposobu przeprowadzania audytów i 

prezentowania wyników, w celu określenia, czy (lub czy nie) system zarządzania środowiskowego jest 

zgodny z zaplanowanymi założeniami oraz czy jest odpowiednio wdrażany i utrzymywany; 

Przeprowadzanie audytów lub cyklów audytów, odpowiednio, w przedziałach czasowych nie dłuższych 

niż trzy lata, w zależności od charakteru, skali i złożoności działań, znaczenia związanych z nimi 

oddziaływań środowiskowych, znaczenia i pilności problemów; 

Wykryte w ramach poprzednich audytów oraz przeszłe działania problemy środowiskowe – bardziej 

złożone działania o istotniejszym wpływie na środowisko są poddawane audytowi częściej; 

Posiadanie odpowiednich mechanizmów zapewniających, że wnioski audytów są wdrażane. 

 

(v) Okresowa ocena zgodności prawnej 

Przeglądy zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi środowiska oraz warunków pozwoleń 

środowiskowych otrzymanych przez instalację; 

Dokumentowanie ocen. 

 

(e) Przegląd zarządzania 

- przeglądy, dokonywane przez kadrę zarządzającą, w określonych przedziałach czasowych, systemów 

zarządzania środowiskowego, aby zapewnić ich trwałą stabilność, odpowiedniość oraz skuteczność; 

- zapewnienie, że zebrane są konieczne informacje pozwalające kadrze przeprowadzić ich ocenę; 

- dokumentowanie tych przeglądów. 

 

(f) Przygotowanie regularnych oświadczeń środowiskowych 

- przygotowanie oświadczeń środowiskowych, które zwracają szczególną uwagę na wyniki osiągnięte 

przez instalację w odniesieniu do środowiskowych celów i zamierzeń. Są one przygotowywane 

regularnie – raz do roku lub rzadziej, w zależności od znaczenia emisji, gromadzenia odpadów, etc. 

Uwzględniają one potrzeby informacyjne zainteresowanych stron oraz ich publiczne udostępnienie (np. 

w publikacjach elektronicznych, bibliotekach, etc.). 
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Podczas wydawania takich oświadczeń, operator musi stosować odpowiednie wskaźniki wydajności 

środowiskowej, zapewniając, że wybrane parametry: 

 

i. odpowiednio uwzględniają wydajność instalacji; 

ii. są zrozumiałe i jednoznaczne; 

iii. umożliwiają porównanie rok do roku służące ocenie postępu działań środowiskowych instalacji; 

iv. umożliwiają porównanie z sektorem, krajowy lub regionalny benchmarking w zależności od potrzeb; 

v. umożliwiają porównanie z wymaganiami prawnymi, gdy jest to potrzebne. 

 

(g) Walidacja przez organ certyfikujący lub zewnętrzny organ kontrolujący SZŚ 

- posiadanie systemu zarządzania, procedur audytu oraz oświadczeń środowiskowych sprawdzonych i 

poddanych walidacji przez akredytowany organ certyfikujący lub zewnętrznego kontrolera SZŚ, jeśli są 

przeprowadzone we właściwy sposób, zwiększają wiarygodność systemu. 

 

 

(h) Plany konstrukcyjne dla wycofywania zakładu z użytkowania 

- uwzględnienie oddziaływań środowiskowych związanych z ostatecznym zamknięciem zakładu na 

etapie projektowania nowej instalacji, ponieważ przezorność sprawia, że wygaszanie jest łatwiejsze, 

czystsze i tańsze; 

- zamykanie stanowi zagrożenie środowiskowe związane ze skażeniem terenu (oraz wód gruntowych) 

oraz generuje dużą ilość stałych odpadów. Techniki prewencyjne są specyficzne w zależności od 

procesu, ale zasadniczo mogą obejmować: 

i. unikanie struktur podziemnych; 

ii. włączanie struktur ułatwiających rozmontowanie; 

iii. wybór wykończenia powierzchni, które ułatwiają odkażanie; 

iv. wykorzystywanie konfiguracji urządzeń, które minimalizują wiązanie chemikaliów oraz ułatwiają 

odsączanie lub wymywanie; 

v. projektowanie elastycznych, samodzielnych zakładów, które ułatwiają stopniowe zamykanie; 

vi. wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu, gdy to możliwe. 

 

(i) Rozwój czystych technologii 

- ochrona środowiska powinna stanowić integralną cechę wszystkich działań projektowych 

przeprowadzanych przez operatora, ponieważ techniki włączane na wcześniejszym etapie są bardziej 

efektywne i tańsze. Uwzględnianie rozwoju czystych technologii może odbywać się poprzez R&D lub 

badania. Alternatywą dla działań wewnętrznych może być dokonywanie ustaleń na bieżąco podczas – 

kiedy to konieczne – prac komisyjnych innych operatorów i instytutów badawczych działających w 

interesującej dziedzinie. 

 

(j) Benchmarking 

 - przeprowadzanie systematycznych i regularnych porównań w ramach sektora, krajowy lub regionalny 

benchmarking, obejmujący wydajność energetyczną oraz oszczędność energii, wybór materiału 

wejściowego, emisji do powietrza oraz odprowadzenia do wód (wykorzystując np. EPER, European 

Pollutant Emission Register), zużycie wody oraz wytwarzanie odpadów. 

 

Zestandaryzowane i nie-zestandaryzowane SZŚ 

SZŚ może przybierać formę systemu zestandaryzowanego lub nie-zestandaryzowanego 

(„dostosowanego”). Wdrożenie i stosowanie akceptowanego na arenie międzynarodowej 

zestandaryzowanego systemu, takiego jak EN ISO 14001:1996 może zwiększać wiarygodność SZŚ, 

zwłaszcza wraz z odpowiednio przeprowadzanymi zewnętrznymi weryfikacjami. EMAS dostarcza 

dodatkowego uwierzytelnienia ze względu na współdziałanie ze społecznością poprzez oświadczenia 

środowiskowe oraz mechanizm zapewniania zgodności z odpowiednimi przepisami prawnymi. Jednak 

systemy nie-standaryzowane mogą zasadniczo być równie efektywne, pod warunkiem, że są odpowiednio 

zaprojektowane i wdrażane. 

 

Główne osiągane korzyści środowiskowe 

Wdrażanie oraz wykorzystywanie SZŚ skupia się na uwadze operatora na wydajność środowiskową 

instalacji. W szczególności, utrzymanie zgodności z jasnymi procedurami działania zarówno dla 
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normalnych, jak i wyjątkowych warunków i związanego z tym zakresu odpowiedzialności powinny 

zagwarantować, że przez cały czas spełniane są warunki zawarte w pozwoleniu, a także inne cele i 

zamierzenia środowiskowe. 

 

Systemy zarządzania środowiskowego zwykle zapewniają stałą poprawę wydajności środowiskowej 

instalacji. Im gorszy jest punkt wyjścia, tym bardziej znaczące krótkoterminowe wyniki mogą zostać 

osiągnięte. Jeśli instalacja już wykazuje dobre wyniki w tym obszarze, system pomaga operatorowi 

utrzymać wysoki poziom wydajności. 

 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Techniki zarządzania skutkami przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały 

opracowane, by odpowiadać na całkowite oddziaływanie środowiskowe, które jest spójne ze 

zintegrowanym podejściem Dyrektywy IPPC. 

 

Dane eksploatacyjne 

Brak szczególnych informacji. 

 

Zastosowanie 

Opisane powyżej elementy mogą zwykle być stosowane we wszystkich instalacjach IPPC. Zakres (np. 

poziom szczegółowości) oraz charakter SZŚ (np. standaryzowane i nie-standaryzowane) będą zasadniczo 

odnoszone do charakteru, skali oraz złożoności instalacji, a także zakresu oddziaływań środowiskowych, 

które mogą powodować. 

 

Ekonomia 
Trudno jest dokładnie określić koszty oraz korzyści związane z wprowadzeniem i utrzymywaniem dobrego 

systemu SZŚ. Kilka badań zostało omówionych poniżej. Jednak są to jedynie przykłady, a ich wyniki nie są 

w pełni spójne. Mogą też nie być w pełni reprezentatywne dla wszystkich sektorów wewnątrz UE, a zatem 

powinny być traktowane z pewną ostrożnością. 

 

Szwedzkie badania przeprowadzone w 1999 roku objęły wszystkie 360 szwedzkich firm posiadających 

certyfikat ISO lub zarejestrowanych  w EMAS. Reakcja wyniosła 50%, co doprowadziło do następujących 

wniosków: 

 

- wydatki związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem SZŚ są wysokie, ale nie zbyt wysokie, z 

wyjątkiem bardzo małych firm. Należy się spodziewać, że koszty będą się w przyszłości zmniejszać; 

- wyższy stopień koordynacji i integracji SZŚ z innymi systemami zarządzania stanowi możliwe źródło 

ograniczania kosztów; 

- połowa środowiskowych celów i zamierzeń zwraca się w ciągu jednego roku dzięki oszczędności 

kosztów i/lub zwiększeniu przychodów; 

- największe oszczędności są możliwe dzięki ograniczeniu wydatków na energię, obróbkę odpadów i 

surowce; 

- większość firm uważa, że ich pozycja na rynku została wzmocniona dzięki SZŚ. Jedna trzecia firm 

odnotowała zwiększenie przychodów dzięki zastosowaniu SZŚ. 

 

W niektórych państwach członkowskich opłaty za nadzór zostały obniżone w przypadku instalacji, które 

posiadają certyfikaty. 

 

Szereg badań
7
 pokazuje, że istnieje odwrotna zależność między wielkością firmy oraz kosztami wdrażania 

SZŚ. Podobny związek zachodzi pomiędzy okresem zwrotu zainwestowanego kapitału. Oba elementy 

zakładają mniej korzystną relację w przypadku wdrażania SZŚ w MSP, niż w przypadku większych firm. 

 

                                                 
7
 Np.  Dyllick i Hamschmidt (2000, 73) za: Klemisch H. i R. Holger, Umweltmanagementsysteme in kleinen und 

mittleren Unternehmen - Befunde bisheriger Umsetzung, KNI Papers 01/02, styczeń 2002, s. 15; Clausen J., M. Keil i M. 

Jungwirth, The State of EMAS in the EU.Eco-Management as a Tool for Sustainable Development - Literature Study, 

Institute for Ecological Economy Research (Berlin) and Ecologic - Institute for International and European Environmental 
Policy (Berlin), 2002, s. 15. 
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Według szwajcarskich badań średnie koszty konstruowania i wykorzystywania ISO 14001 mogą się 

zmieniać: 

 

- dla firm zatrudniających od 1 do 49 pracowników: 64000 CHF (44000 EUR) za zbudowanie SZŚ oraz 

16000 CHF (11000 EUR) przez rok wykorzystywania go; 

- dla zakładów przemysłowych zatrudniających ponad 250 pracowników: 367000 CHF (252000 EUR) za 

konstrukcję SZŚ oraz 155000 CHF (106000 EUR) za rok wykorzystywania go. 

 

Takie średnie dane niekoniecznie odpowiadają rzeczywistym kosztom konkretnego zakładu 

przemysłowego, ponieważ koszty te są w dużym stopniu zależne od wielu istotnych czynników 

(zanieczyszczenia, zużycie energii,…) oraz od złożoności badanej problematyki. 

Niedawne niemieckie badania (Schaltegger, Stefan i Wagner, Macrus Umweltmanagement in 
deutschen Unternehmen - der aktuelle Stand der Praxis, luty 2002, s. 106) pokazują dla różnych branż, 

następujące koszty EMAS. Można dostrzec, że dane te są znacznie niższe niż w przypadku danych 

szwajcarskich cytowanych powyżej. Potwierdza to trudność określania kosztów SZŚ. 

 

Koszty budowania (EUR): 

minimum – 18750; 

maksimum – 75000; 

średnia – 50000. 

  

Koszty walidacji (EUR): 

minimum – 5000; 

maksimum – 12500; 

średnia – 6000. 

 

Badania niemieckiego Instytutu Przedsiębiorców (Unternehmerinstitut/Arbeitsgemeinschaft Selbständiger 

Unternehmer UNI/ASU, 1997, Umweltmanagementbefragung - Öko-Audit in der mittelständischen Praxis 

- Evaluierung und Ansätze für eine Effizienzsteigerung von Umweltmanagementsystemen in der Praxis, 

Bonn) dostarczają informacji na temat średnich oszczędności osiąganych dzięki EMAS w ciągu roku oraz 

średniego czasu zwrotu. Na przykład, w przypadku kosztów wdrażania wynoszących 80000 EUR, 

odnotowano oszczędności rzędu 50000 EUR rocznie, co odpowiada okresowi zwrotu wynoszącemu około 

pół roku. 

 

Zewnętrze koszty związane z weryfikacją systemu mogą być szacowane na podstawie wskazówek 

opracowanych przez International Accreditation Forum (http://www.iaf.nu). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Systemy zarządzania środowiskowego mogą przynosić wiele korzyści, na przykład: 

 

 lepszy wgląd w środowiskowe aspekty firmy; 

 lepsze podstawy dla podejmowanych decyzji; 

 zwiększenie motywacji pracowników; 

 dodatkowe możliwości ograniczenia kosztów operacyjnych oraz poprawę jakości produktu; 

 poprawę wydajności środowiskowej; 

 poprawa wizerunku firmy; 

 ograniczenie kosztów związanych z odpowiedzialnością, ubezpieczeniem i niezgodnością; 

 zwiększenie atrakcyjności dla pracowników, klientów i inwestorów; 

 zwiększenie zaufania organów nadzorczych, co może spowodować zmniejszenie obciążeń kontrolnych; 

 poprawa relacji z działaczami ekologicznymi. 

 

Przykładowe zakłady 
Cechy opisane powyżej w punktach (a) – (e) stanowią elementy EN ISO 14001:1996 oraz European 

Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), podczas gdy cechy (f) oraz (g) są cechami 

szczególnymi EMAS. Te dwa zestandaryzowane systemy są stosowane w szeregu instalacji IPPC. Na 

przykład, 357 organizacji wewnątrz unijnych przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego (NACE kod 24) 

było zarejestrowanych w EMAS w lipcu 2002 r. a większość z nich prowadziło instalacje IPPC. 

http://www.iaf.nu/
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W UK, Environment Agency of England and Wales przeprowadziło badanie wśród instalacji działających 

zgodnie z IPC (poprzednik IPPC) w 2001 r. Pokazało ono, że 32% respondentów posiadało certyfikat ISO 

14001 (co odpowiada 21% instalacji IPC) oraz 7% zarejestrowanych w EMAS. Wszystkie cementownie w 

UK (około 20) posiada certyfikat ISO 14001, a większość z nich jest zarejestrowana w EMAS. W Irlandii, 

gdzie wdrożenie SZŚ (niekoniecznie w zestandaryzowanej formie) wymagane jest w licencjach IPC, 

szacuje się, że 100 z około 500 licencjonowanych instalacji wdrożyło SZŚ zgodnie z ISO 14001, podczas 

gdy pozostałe 400 działa zgodnie z nie-zestandaryzowanymi SZŚ. 

 

Literatura źródłowa 

(Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczające dobrowolny udział 

organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), OJ L 114, 24/4/2001, 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm) 

 

(EN ISO 14001:1996, http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html; 

http://www.tc207.org) 

 

4.9 Dobra praktyka z zakresu świadomości społecznej i komunikacji 

 

Publiczna akceptacja zakładów spalania zmienia się znacznie w zależności od lokalizacji. Podmioty 

rozwijające je niekiedy napotykają na poważne sprzeciwy społeczne w przypadku nowych instalacji. 

Dostarczanie lokalnym społecznościom informacji jest istotne. Jest to prawdziwe zarówno w odniesieniu 

do nowych, jak i działających już zakładów. Wykorzystywane są następujące techniki: 

 

 umieszczanie reklam w lokalnej prasie; 

 rozprowadzanie ulotek w gospodarstwach domowych; 

 wystawy w miejscach publicznych, np. bibliotekach i biurach lokalnej administracji; 

 spotkania publiczne; 

 zogniskowane dyskusje grupowe; 

 wycieczki z przewodnikiem po zakładzie uwzględniające krótki opis np. filmowy lub w formie innych 

prezentacji. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Działające zakłady osiągnęły w tym zakresie sukces dzięki: 

 

 organizowanie regularnych spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności; 

 organizowanie dni otwartych dla odwiedzających; 

 umieszczanie danych emisyjnych w czasie rzeczywistym w Internecie; 

 przedstawianie danych emisyjnych w czasie rzeczywistym na wyświetlaczach przy wejściu do zakładu. 

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm
http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html


Rozdział 5 

Spalanie odpadów 423 

5 NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI 
 

Wprowadzenie do rozdziału na temat BAT 
W rozumieniu niniejszego rozdziału i jego treści, uwaga czytelnika zostaje zwrócona na powrót do 

przedmowy do tego dokumentu, a w szczególności do piątej części przedmowy: W jaki sposób należy 
rozumieć i stosować niniejszy dokument. Techniki i powiązane z nimi emisje i/lub poziomy zużycia, lub 

poziomy przedziałowe, zaprezentowane w tym rozdziale zostały ocenione w toku procesu iteracyjnego 

obejmującego następujące etapy: 

 

 identyfikacja kluczowych dla spalania odpadów zagadnień; 

 zbadanie technik najważniejszych z uwagi na reakcję na te kluczowe zagadnienia; 

 identyfikacja najlepszych środowiskowych poziomów wydajności, na podstawie danych dostępnych na 

poziomie unijnym oraz światowym; 

 zbadanie warunków, które umożliwiają osiągnięcie tych poziomów, takich jak koszty, Skutki 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska oraz główne powody wdrażania tych 

technik; 

 wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz związanych z nimi poziomów emisji i/lub zużycia 

dla tego sektora w ogólnym sensie w zgodzie z artykułem 2(11) oraz załącznikiem IV do Dyrektywy. 

 

Oceny ekspertów przeprowadzone przez europejskie biuro IPPC oraz odpowiednią techniczną grupę 

roboczą (TWG) odegrały kluczową rolę na każdym z tych etapów oraz w sposobie, w jaki informacje 

zostały tu zaprezentowane. 

 

Na podstawie tej oceny, techniki, a także na ile to możliwe, związane z wykorzystaniem BAT poziomy 

emisji i zużycia, zostały opisane w niniejszym rozdziale, który w zamierzeniu jest odpowiedni dla całego 

sektora i w wielu przypadkach odzwierciedla bieżące działanie niektórych instalacji z tego sektora. W 

przypadkach, gdy zaprezentowane zostały poziomy emisji i zużycia „związane z najlepszymi dostępnymi 

technikami”, należy rozumieć, że poziomy te odpowiadają środowiskowej wydajności, przewidywanej jako 

skutki zastosowania, w tym sektorze, opisanych technik, pamiętając jednocześnie o bilansie kosztów i 

korzyści stanowiącym nieodłączny element definicji BAT. Jednakże nie są one równoważne z poziomami 

emisji i/lub zużycia i nie powinny być jako takie rozumiane. W niektórych przypadkach może być 

technicznie możliwe osiągnięcie lepszych poziomów emisji lub zużycia, ale z uwagi na koszty lub Skutki 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, nie są one traktowane jako właściwe 

BAT dla całego sektora. Mimo to poziomy takie mogą być traktowane jako uzasadnione w bardziej 

szczegółowych przypadkach, gdy istnieją szczególne powody ich stosowania. 

 

Poziomy emisji i zużycia związane z zastosowaniem BAT muszą być rozpatrywane wraz ze szczególnymi 

warunkami odniesienia (np. okresami uśredniania). 

 

Pojęcie „poziomów związanych z BAT” opisane powyżej musi zostać odróżnione od pojęcia „poziomów 

osiągalnych” stosowanego w innych miejscach tego dokumentu. Gdy poziom określany jest jako 

„osiągalny” przy wykorzystaniu konkretnych technik lub ich kombinacji, należy rozumieć, że można się 

spodziewać, że poziom taki zostanie osiągnięty w określonym przedziale czasowym, w dobrze utrzymanej i 

prowadzonej instalacji lub w procesie wykorzystującym te techniki, choć w szczególnych okolicznościach 

(np. warunki techniczne, koszty, Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska), które mogą przyczyniać się do osiągnięcia takiego poziomu, nie będą one zasadniczo 

rozumiane jako BAT. 

 

Gdy były dostępne, dane dotyczące kosztów zostały podane wraz z opisami technik zaprezentowanymi w 

poprzednich rozdziałach. To daje przybliżone pojęcie na temat kalibru kosztów. Jednak rzeczywiste koszty 

stosowania techniki zależą silnie od konkretnej sytuacji, w tym, na przykład, podatków, opłat, a także 

charakterystyk technicznych danej instalacji. Nie jest możliwa pełna ocena takich specyficznych 

czynników w tym dokumencie. W obliczu braku danych dotyczących kosztów, wnioski dotyczące 
ekonomicznej opłacalności zostały wyciągnięte na podstawie obserwacji działających instalacji. 
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W zamierzeniu ogólne BAT zawarte w niniejszym rozdziale stanowią punkt odniesienia dla oceny bieżącej 

działalności istniejących instalacji lub oceny propozycji dla nowych instalacji. W ten sposób wspierany jest 

proces określania odpowiednich „opartych na BAT” warunków dla instalacji lub ustanowienie ogólnych 

wiążących zasad zgodnych z artykułem 9(8). Przewiduje się, że nowe instalacje mogą być projektowane, w 

taki sposób, by spełniały lub nawet wyprzedzały zaprezentowane tu ogólne poziomy BAT, a także by 

istniejące instalacje mogły poprawiać swoje działanie tak, by osiągać poziomy BAT lub nawet lepsze, 

zgodnie z technicznymi i ekonomicznymi możliwościami zastosowania technik w poszczególnych 

przypadkach. 

 

Ponieważ dokumenty referencyjne BAT nie określają prawnie wiążących standardów, mają one w 

zamierzeniu przekazywać informacje w formie wskazówek dla przemysłu, państw członkowskich oraz 

społeczeństwa w sprawie osiągalnych poziomów emisji i zużycia, przy stosowaniu poszczególnych 

technik. Odpowiednie wartości limitów w każdym konkretnym przypadku muszą być określane przy 

uwzględnieniu celów Dyrektywy IPPC oraz lokalnych uwarunkowań. 

 

Dodatkowe aspekty wprowadzające opracowane specjalnie dla niniejszego BREF 

 

Związek pomiędzy wartościami limitów emisyjnych oraz wydajnością BAT: 

 

Wiele europejskich zakładów spalania podlega specjalnym przepisom dotyczącym ich emisji do powietrza 

– w niektórych przypadkach wieloletnim. Przepisy obejmują zastosowanie wartości limitów emisyjnych 

(ELV) dla niektórych substancji do powietrza. Najnowszym europejskim przepisem jest Dyrektywa 

2000/76/WE, która obejmuje szereg warunków operacyjnych oraz ELV, które mają zastosowanie w 

większości sytuacji, gdy odpady są spalane w przemysłowych instalacjach. 

 

Podczas interpretacji poziomów emisji i wydajności związanych z zastosowaniem BAT, zgodnie z tym, co 

zostało opisane w tym rozdziale, niezbędne jest, by czytelnik rozumiał następujące elementy: 

 

 poziomy emisji i wydajności związane z zastosowaniem BAT nie są takie same jak ELV; 

 w UE-25, gdzie należy to do krajowych lub lokalnych kompetencji, ELV są ustalane i egzekwowane 

w różny sposób; 

 poziomy emisji i wydajności podane tu stanowią operacyjne poziomy wydajności, które mogłyby 

zostać normalnie przewidziane dzięki zastosowaniu BAT; 

 zgodność z ELV określona w pozwoleniach oraz przepisach w sposób naturalny skutkuje 

poziomami operacyjnymi poniżej ELV; 

  ważne, by zauważyć, że  - w poszczególnych instalacjach - obniżanie poziomów emisji w ramach 

zaprezentowanego tu wachlarza BAT, może nie odpowiadać najlepszym ogólnym rozwiązaniom w 

zakresie kosztów i skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. 

Ponadto, może istnieć sprzeczność pomiędzy nimi, tzn. obniżanie jednego elementu jednocześnie 

zwiększa drugi. Z tego powodu nie przewiduje się, by instalacje mogły działać w zgodzie ze 

wszystkimi parametrami na najniższych poziomach w zakresie BAT. 

 

ELV, które pojawiają się w różnych przepisach mających zastosowanie do spalania są uwzględniane w 

kontraktach o dostawy sprzętu jako zagwarantowane minimalne warunki wydajności dla dostawców 

zakładów, które mają zostać spełnione w najniekorzystniejszych warunkach pracy. To zaś prowadzi do 

sytuacji, gdy w bieżącym działaniu niektóre instalacje spalania wykazują operacyjne emisje znacznie 

poniżej ELV (por. w szczególność sekcja 3.2). Jest zatem ważne, by dostrzec różnicę pomiędzy 

operacyjnymi poziomami podanymi w BAT w niniejszym rozdziale, a wyższymi ELV, które przyczyniają 

się do takich poziomów wydajności. 

 

W hipotetycznym przykładzie, jeśli ELV dla HCl zostało określona jako 10 mg/Nm
3
, dostawca konkretnej 

technologii może, w ramach kontraktu na dostawę sprzętu, zdecydować się na dostarczenie gwarancji 

wydajności na poziomie 7 – 8 mg/Nm
3
. W takim przypadku zakład może, przy pewnych przejściowych 

wahaniach, osiągać zwykle wydajność na poziomie 1 – 5 mg/Nm
3
. 

  
 

 



Rozdział 5 

Spalanie odpadów 425 

Rzeczywisty przykład ELV oraz odnotowane wyniki emisji dla pyłu w MSWI w jednym z państw 

członkowskich (dane z 2001 r.): 

 

 ELV określone w pozwoleniu: 15 mg/Nm
3
 (½ h uśrednianie); 

 przedział rzeczywistych zmierzonych poziomów: 0 – 12,6 mg/Nm
3
 (½ h średnia); 

 miesięczne wartości średnie (w oparciu o wszystkie zmierzone wartości ½ h średnich): 0,4 – 1,8 

mg/Nm
3
; 

 roczne wartości średnie (w oparciu o wszystkie zmierzone wartości ½ h średnich): 0,8 mg/Nm
3
. 

 

Można zauważyć, że uśrednione wartości emisji są bliższe niższym poziomom zmierzonego zakresu oraz 

znacznie niższe od ELV określonych w przykładowym przypadku. Należy jednak zauważyć, że nie można 

automatycznie zakładać, że podobny związek pomiędzy ELV a rzeczywistymi wynikami będzie zachodził 

w innych przypadkach lub w innych sektorach przemysłowych. 

 

Dla niektórych substancji i niektórych technologii ograniczanie ELV może skutkować trudnościami w 

zagwarantowaniu niższych poziomów emisji. To zaś może prowadzić do przyjęcia innych technik kontroli 

tej substancji oraz konieczności przeglądu ogólnego projektu instalacji. 

 

Samo ograniczanie ELV do powietrza, bez uwzględnienia ogólnej, zintegrowanej wydajności instalacji 

może, zwiększając wydajność w jednym aspekcie, powodować zmniejszenie ogólnej wydajności i/lub 

znacznie wpływać na koszty. Na ogół w tym sektorze jest to wspierane przez wyniki europejskich badań 

nad wpływem na zdrowie – które, na podstawie bieżących świadectw i współczesnej wydajności w 

zakresie emisji, sugerują, że lokalne oddziaływania emisji ze spalarni do powietrza są pomijalne lub 

poniżej progu wykrywalności. [64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Poziomy emisji i wydajności związane z wykorzystaniem BAT, zgodnie z tym co zostało podane w 

niniejszym rozdziale, zostały, w stosownych przypadkach, podane wraz z warunkami odniesienia na mocy 

których są stosowane, na przykład, w przypadku odpowiednich okresów próbkowania i monitoringu. W 

przypadku emisji do powietrza podane stężenia emisji zostały zestandaryzowane dla 11% tlenu, suchego 

gazu, 273 K oraz 101,3 kPa. 

 

Łączenie BAT dotyczących spalania odpadów wymienionych w tym rozdziale: 

 

Rozważając BAT opisane tu w odniesieniu do spalania odpadów, ważne by zauważyć, że optymalne 

rozwiązanie dla konkretnej instalacji spalarni jako całości, zmieniają się w zależności od warunków 

lokalnych. Listą kontrolną dla najlepszych lokalnie rozwiązań nie jest to, co zostało zawarte w 

wymienionych tu BAT, gdyż to mogłoby wymagać rozważenia lokalnych uwarunkowań w stopniu, w 

jakim nie jest to możliwe w ogólnym dokumencie dotyczącym BAT. Zatem prosta kombinacja 

indywidualnych elementów opisanych tu jako BAT, bez uwzględnienia lokalnych warunków nie sprzyja 

optymalizacji lokalnych rozwiązań w odniesieniu do środowiska traktowanego jako całość. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Związek pomiędzy BAT a uwarunkowanym lokalnie wyborem instalacji spalania odpadów: 

 

Dokument ten samodzielnie nie rozpatruje kryteriów wyboru odpowiednich lokalizacji dla zakładów 

spalania odpadów, jest jednak tak, że aby niektóre BAT mogły zostać spełnione, niezbędne jest spełnienie 

określonych warunków. Mimo to wybór lokalizacji zwykle wymaga rozważenia wielu ważnych kryteriów, 

np. dostępności miejsca, transportu odpadów do instalacji, etc. 

 

Na przykład, w szczególnych lokalnych warunkach może być możliwe jedynie zbudowanie albo: 

a) instalacji o bardzo wysokich współczynniku odzyskania energii w miejscu, które wymaga 

transportowania odpadów na bardzo dalekie dystanse, lub 

b) instalacji o ograniczonej zdolności odzysku energii, która jednocześnie ogranicza transport odpadów. 

 

Takie zalety i wady są często uwzględniane wspólnie w sposób zbilansowany, po wyborze lokalizacji. 

Skutkiem tego, w zależności od wybranej lokalizacji, niektóre uwzględnione tu BAT są po prostu 

niedostępne na poziomie instalacji. 
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Zrozumienie zastosowania BAT opisanych w niniejszym rozdziale: 

 

BREF uwzględnia odpady różnego typu (np. HW, MSW, osady), które różnią się między sobą, a nawet 

między poszczególnymi klasami odpadów, właściwościami, np. rozmiar cząstek, wartość energetyczna, 

zawartość wody i popiołu, typ i stężenie zanieczyszczeń. Zatem rozważając BAT zaprezentowane w tym 

rozdziale, możliwość zastosowania technik opisanych w rozdziale 4 zawsze musi być sprawdzona dla 

konkretnych zakładów. Artykuł 9(4) Dyrektywy bierze to pod uwagę uznając, że warunki pozwolenia 

powinny opierać się na BAT „bez określania zastosowania żadnej z technik lub konkretnych technologii, 

ale biorąc pod uwagę charakterystyki techniczne danej instalacji, jej położenie geograficzne oraz lokalne 
warunki środowiskowe”. 

 

BAT, które zostały wymienione w tym rozdziale obejmują ogólne BAT (por. 5.1) oraz specyficzne (por. 

5.2, 5.3, 5.4, 5.5 oraz 5.6) dla konkretnych typów odpadów. Ogólne BAT są uważane jako możliwe do 

zastosowania we wszystkich typach instalacji spalania odpadów. Specyficzne BAT to takie, które uważane 

są za specyficzne dla instalacji zajmujących się przede wszystkim lub wyłącznie określonymi typami 

odpadów (tzn. instalacje o specjalnym przeznaczeniu). W instalacjach, które otrzymują więcej niż jeden typ 

odpadów, kombinacja specjalnych BAT może stanowić BAT, jednak brak tu oceny, kiedy i w jakim 

stopniu powinny one być stosowane, dlatego niezbędne też będzie uwzględnienie warunków lokalnych. 

 
Ogólne BAT w szczególnych przypadkach 

Ogólne BAT plus Specyficzne BAT dla typów odpadów 

 

 
 

zgodnie z opisem w 5.1 

spalanie odpadów komunalnych – sekcja 5.2 

Poddane wstępnej obróbce lub selekcjonowane komunalne 

odpady (w tym paliw pochodzących z komunalnych odpadów) 

– sekcja 5.3 

Spalanie odpadów niebezpiecznych – sekcja 5.4 

Spalanie osadów ściekowych – sekcja 5.5 

Spalanie odpadów medycznych – sekcja 5.6 

Tabela 5.1: Jak łączyć opisane BAT w konkretnych przypadkach 

 

Ponieważ nie jest możliwe przygotowanie wyczerpującego opracowania, ze względu na dynamiczny 

charakter przemysłu oraz chwilowy charakter tego dokumentu, możliwe jest, że mogą istnieć dodatkowe 

techniki nie opisane w tym rozdziale, ale które spełniają lub nawet wyprzedzają pokazane tu kryteria BAT. 

 

5.1 Ogólne BAT dla wszystkich typów spalania odpadów 

 

Ogólne BAT w tej sekcji stanowią dodatek do tych wymienionych dalej w tym rozdziale dla 

poszczególnych pod-sektorów przemysłu spalania. 

 

Uważa się, że zasadniczo dla poszczególnych instalacji spalania odpadów, kombinacje wymienionych tu 

BAT (sekcja 5.1), wraz ze specyficznymi BAT dla typów odpadów opisanych w sekcjach 5.2 – 5.6 

stanowią punkt wyjścia procesu określania odpowiednich lokalnych technik oraz warunków. Praktycznym 

celem jest zatem lokalna optymalizacja w warunkach instalacji, przy uwzględnieniu niniejszego 

przewodnika BAT, a także innych czynników lokalnych. 

 

W przypadku spalania odpadów, lokalne czynniki, które muszą zostać uwzględnione mogą, miedzy 

innymi, zasadniczo obejmować: 

 

 lokalne warunki środowiskowe, np. jakość środowiska mogą wpływać na wymaganą lokalną wydajność 

w odniesieniu do emisji z instalacji lub dostępności określonych zasobów; 

 szczególne właściwości odpadów, które są lokalnie produkowane oraz oddziaływanie infrastruktury 

służącej do zarządzania na rodzaj i właściwości odpadów dostarczanych do instalacji; 

 koszty i techniczne możliwości wdrożenia konkretnej techniki w odniesieniu do jej potencjalnych zalet 

– ma to szczególne znaczenie w przypadku rozważania wydajności istniejących instalacji; 

 dostępność, stopień wykorzystania oraz cena opcji odzysku/utylizacji pozostałości wytworzonych w 
instalacji; 

 dostępność i ceny uzyskiwane za odzyskaną energię; 
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 lokalne czynniki ekonomiczne/rynkowe/polityczne, które mogą wpływać na tolerancję wyższych opłat 

wejściowych, które mogą towarzyszyć poszczególnym opcjom technologicznym. 

 

Dlatego też, w połączeniu ze specyficznymi BAT dla dodatkowych strumieni odpadów wymienionych w 

dalszych sekcjach tego rozdziału, aby zapewnić poziomy wydajności, które są zasadniczo zgodne z BAT, 

w szczególności BAT dotyczące spalania odpadów powinny: 

 

1. wybierać projekt instalacji, który odpowiada charakterystykom otrzymywanych odpadów, zgodnie z 

opisem w 4.1.1, 4.2.1 oraz 4.2.3; 

 

2. utrzymywać zakład w ogólnym porządku, zgodnie z opisem w 4.1.2; 

 

3. utrzymywać urządzenia w dobrym stanie i przeprowadzać przeglądy konserwacyjne oraz 

zapobiegawcze, aby to osiągnąć; 

 

4. aby ustanowić i przeprowadzać kontrole jakości dostarczanych odpadów, zgodnie z typami odpadów, 

które mogą być utrzymywane przez instalację, zgodnie z opisem: 

4.1.3.1 Ustalanie limitów wsadu instalacji oraz identyfikowanie kluczowych zagrożeń; 

4.1.3.2 Komunikacja z dostawcami odpadów w celu poprawy kontroli jakości dostarczanych odpadów; 

4.1.3.3 Kontrola jakości dostarczanych odpadów w spalarni; 

4.1.3.4 Sprawdzanie, próbkowanie oraz testowanie dostarczanych odpadów; 

4.1.3.5 Detektory materiałów radioaktywnych. 

 

5. magazynowanie odpadów zgodnie z oceną ryzyka związanego z ich właściwościami, tak by potencjalne 

ryzyko zanieczyszczenia mogło zostać zminimalizowane. Zasadniczo techniką BAT jest magazynowanie 

odpadów w miejscach, które posiadają szczelne i odporne powierzchnie, o kontrolowanych i oddzielonych 

systemach kanalizacji zgodnie z opisem w 4.1.4.1. 

 

6. Należy wykorzystywać techniki i procedury ograniczania i zarządzania czasem magazynowania 

odpadów, zgodnie z opisem w sekcji 4.1.4.2, aby zredukować ryzyko emisji z obszarów magazynowania 

odpadów/niszczenia kontenerów, a także przezwyciężania trudności, które mogą wystąpić. Zasadniczo za 

BAT uznaje się: 

 zapobieganie magazynowania nadmiernych ilości odpadów w niedostosowanych magazynach; 

 na tyle na ile jest to możliwe, kontrolowanie i zarządzanie dostawami poprzez komunikację z 

dostawami odpadów, etc. 

 

7. Minimalizowanie odorów (i innych potencjalnych niekontrolowanych emisji) z obszarów 

magazynowania dużych ilości odpadów (w tym także zbiorników i zasobników, ale nie małych ilości 

odpadów magazynowanych w kontenerach), a także obszarów, w których przeprowadzana jest wstępna 

obróbka poprzez przekazywanie powietrza do pieca w celu spalenia (por. 4.1.4.4). 

 

Ponadto za BAT uznawane jest wprowadzanie przepisów dotyczących kontroli odorów (i innych 

potencjalnych emisji), gdy spalanie nie jest możliwe (np. podczas konserwacji) poprzez: 

 

a) unikanie przekroczenia pojemności magazynu i/lub 

b) wydobywanie powietrza poprzez alternatywny system kontroli odoru. 

 

8. Segregacja składowanych odpadów według wyników oceny zagrożenia związanego z ich fizycznymi i 

chemicznymi właściwościami, aby umożliwić bezpieczne magazynowanie i przetwarzanie, zgodnie z 

opisem 4.1.4.5. 

 

9. Jasny system oznakowania odpadów magazynowanych w pojemnikach, tak by mogły one być stale 

identyfikowane, zgodnie z opisem w sekcji 4.1.4.6. 

 

10. Opracowanie planów zapobiegania, wykrywania i kontroli (opisane w 4.1.4.7) ryzyka pożarowego w 

instalacji, w szczególności: 
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 obszary magazynowania i wstępnej obróbki odpadów; 

 obszary załadunku do pieca; 

 systemy kontroli elektrycznej; 

 filtry workowe oraz filtry złóż statycznych; 

 

Za BAT uważa się, gdy plany obejmują wykorzystanie: 

a) automatyczne systemy wykrywania ognia i ostrzegania; 

b) wykorzystanie albo manualnych, albo automatycznych systemów kontroli i przeciwdziałania pożarom 

zgodnie z wymaganiami przeprowadzonych ocen ryzyka. 

 

11. Mieszanie (np. z użyciem dźwigu mieszającego w zasobniku) lub dalsza obróbka (np. mieszanie 

niektórych płynnych i pastowych odpadów, lub rozdrabnianie niektórych odpadów stałych) odpadów 

heterogenicznych w stopniu niezbędnym dla spełnienia specyfikacji wyznaczonych przez instalację 

odbiorczą (4.1.5.1). Rozważając zakres wykorzystania mieszania/obróbki szczególnie ważne jest, by 

uwzględnić skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska (np. zużycie energii, 

hałas, odory lub inne emisje) bardziej rozległej obróbki (np. rozdrabniania). Obróbka wstępna najczęściej 

jest wymagana, gdy instalacja została zaprojektowana dla wąskiej specyfikacji, odpadów jednorodnych. 

 

12. Wykorzystanie technik opisanych w 4.1.5.5 lub 4.6.4, na tyle, na ile jest to praktycznie i ekonomicznie 

opłacalne, usuwających nadające się do recyklingu metale żelazne i nieżelazne odzyskują albo: 

a) po spalaniu z pozostałości popiołów paleniskowych, lub 

b) gdy odpady są rozdrobnione (np. gdy są używane w konkretnych systemach spalania) z rozdrobnionych 

odpadów przed etapem spalania. 

 

13. Zapewnienie operatorów posiadających środki do wzrokowego monitorowania, bezpośrednio lub przy 

wykorzystaniu ekranów telewizyjnych lub zbliżonych, obszarów magazynowania i załadunku odpadów, 

zgodnie z opisem w 4.1.6.1. 

 

14. Minimalizacja niekontrolowanego przedostawania się powietrza do komory spalania poprzez załadunek 

odpadów lub innymi drogami, zgodnie z opisem w 4.1.6.4. 

 

15. Wykorzystanie modelowania przepływu, które może wspierać dostarczanie informacji dla nowych lub 

istniejących instalacji, w których istnieją obawy dotyczące wydajności spalania lub FGT (zgodnie z opisem 

w sekcji 4.2.2), a także aby dostarczać informacji służących: 

a. optymalizacji geometrii pieca i kotła, tak by poprawić wydajność spalania; 

b. optymalizacji iniekcji powietrza spalającego w celu poprawy wydajności spalania; 

c. gdy wykorzystywane jest SNCR lub SCR, do optymalizacji punktów iniekcji w celu poprawienia 

wydajności redukcji NOx podczas minimalizacji wytwarzania tlenku azotu, amoniaku oraz zużycia 

odczynników (por. ogólne sekcje dotyczące SCR i SNCR w sekcjach 4.4.4.1 i 4.4.42). 

 

 

16. Aby ograniczyć całkowite emisje, należy przyjmować systemy działania i wdrażania procedur (np. 

ciągłej zamiast periodycznej pracy, systemy konwersacji zapobiegawczych) możliwie najbardziej 

minimaluzujące planowane i nieplanowane przestoje i rozruchy, zgodnie z opisem w sekcji 4.2.5. 

 

17. Identyfikacja filozofii kontroli spalania, a także wykorzystanie kluczowych kryteriów spalania i 

systemu kontrolowania spalania do monitorowania i podtrzymywania tych kryteriów w ramach 

odpowiednich warunków granicznych, w celu utrzymania efektywnej wydajności spalania, zgodnie z 

opisem w sekcji 4.2.6. Techniki, które należy rozważyć w przypadku kontrolowania spalania mogą 

obejmować wykorzystanie kamer na podczerwień (por. 4.2.7) lub innych narzędzi takich jak 

ultradźwiękowy pomiar lub kontrola dyferencjałów temperaturowych. 

 

18. Optymalizacja i kontrola warunków spalania dzięki połączeniu: 

a. kontroli dostaw powietrza (tlenu)l dystrybucji i temperatury, w tym mieszania gazu i oksydantów; 

b. kontroli poziomu i rozkładu temperatury spalania; 

c. kontroli czasu przebywania surowych gazów. 
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Odpowiednie techniki pozwalające osiągnięcie tych celów zostały opisane w sekcjach: 

4.2.8 Optymalizacja stechiometrii dostarczanego powietrza; 

4.2.9 Optymalizacja i dystrybucja dostaw pierwotnego powietrza; 

4.2.11 Iniekcje wtórnego powietrza, optymalizacja i dystrybucja; 

4.2.19 Optymalizacja czasu, temperatury, turbulencji gazów w strefie spalania oraz stężenia tlenu; 

4.2.4Konstrukcje zwiększające turbulencje w komorze dopalania; 

 

19. Zasadniczo do BAT należy wykorzystywanie takich warunków pracy (np. temperatury, czasu 

przebywania i turbulencji) zgodnie z treścią artykułu 6 Dyrektywy 2000/76. Wykorzystanie warunków 

pracy wykraczających poza wymagane dla skutecznego niszczenia odpadów powinno zasadniczo być 

unikane. Stosowanie innych warunków także może być BAT – o ile prowadzi do osiągnięcia podobnych 

lub lepszych poziomów wydajności środowiskowej. Na przykład, gdy wykorzystanie temperatur poniżej 

1100°C (jak w przypadku niektórych odpadów niebezpiecznych) okazało się skuteczne w osiąganiu 

podobnej lub lepszej całkowitej wydajności, to wówczas stosowanie niższych temperatur jest uważane za 

BAT. 

 

20. Wstępne podgrzewanie pierwotnego powietrza spalającego w przypadku odpadów o niskiej wartości 

energetycznej, poprzez zastosowanie odzyskanego ciepła wewnątrz instalacji, w warunkach, gdy może to 

prowadzić do usprawnienia wydajności (np. gdy spalane są odpady o niskim LCV/wysokiej zawartości 

wilgoci) zgodnie z opisem w 4.2.10. Zasadniczo technika ta nie ma zastosowania do odpadów 

niebezpiecznych. 

 

21. Wykorzystanie palników pomocniczych do rozruchu i wygaszania oraz do podtrzymywania 

wymaganych temperatur spalania (zgodnie z typem odpadów) przez cały czas, gdy w komorze spalania 

przebywają niespalone odpady, zgodnie z opisem w sekcji 4.2.20. 

 

22. Zastosowanie połączenia usuwania ciepła blisko pieca (np. wykorzystanie ścian wodnych w piecach 

rusztowych i/lub wtórnych komór spalania) oraz instalacji pieca (np. obszarów pokrytych materiałami 

ognioodpornymi lub pokrytych innymi materiałami ścian pieca), które, zgodnie z NCV oraz korozyjnością 

spalanych odpadów, zapewniają: 

a. odpowiednie zatrzymywanie ciepła w piecu (niskie NC odpadów wymaga dłuższego czasu przebywania 

ciepła w piecu); 

b. transfer dodatkowego ciepła w celu odzyskiwania energii (wyższe NCV odpadów może 

umożliwić/wymagać usuwania ciepła na wcześniejszych etapach w piecu). 

 

 

Warunki, w ramach których różne techniki mogą być stosowane zostały opisane w 4.2.22 i 4.3.12. 

 

23. Wykorzystanie pieca (w tym także wtórnych komór spalania, etc.) o wystarczająco dużych rozmiarach, 

by zapewnić skuteczne połączenie czasu przebywania gazu oraz temperatur, które umożliwiałyby 

zakończenie reakcji spalania i skutkowałyby niskimi i stabilnymi poziomami emisji CO oraz VOC, zgodnie 

z opisem w sekcji 4.2.23. 

 

24. Gdy wykorzystywana jest gazyfikacja lub piroliza, aby uniknąć wytwarzania odpadów, za BAT uważa 

się: 

a. łączenie etapu pirolizy lub gazyfikacji z późniejszym etapem spalania wraz z odzyskiem energii oraz 

obróbką spalin, które prowadzą do operacyjnych poziomów emisji do powietrza zgodnych z zakresami 

emisji określonymi dla BAT w niniejszym rozdziale i/lub 

b. odzyskiwanie lub dostarczanie wykorzystywanych substancji (stałych, płynnych lub gazowych), które 

nie są spalane. 

 

25. Aby uniknąć trudności operacyjnych, które mogłyby być powodowane gorącymi, lepkimi popiołami 

lotnymi, należy stosować konstrukcję pieca , która umożliwia znaczne obniżenie temperatury pieca przed 

wiązkami konwekcyjnej wymiany ciepła (np. zapewnienie odpowiednich pustych przepustów wewnątrz 

pieca/kotła i/lub ścian wodnych lub innych technik, które wspierają chłodzenie), zgodnie z opisem 4.2.23 i 

4.3.11. Rzeczywista temperatura, powyżej której następuje zanieczyszczenie zależy silnie od typu odpadów 

i parametrów pary w kotle. Zasadniczo dla MSW jest to zwykle 600 – 750°C, mniej dla HW i więcej SS. 
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Radiacyjne wymienniki ciepła, takie jak przegrzewacze, mogą być stosowane przy wyższych 

temperaturach spalin, niż w innych konstrukcjach (por. 4.3.14). 

 

26. Ogólna optymalizacja wydajności energetycznej instalacji oraz odzysku energii, przy uwzględnieniu 

technicznej i ekonomicznej dostępności (w szczególności w odniesieniu do wysokiej korozyjności spalin 

powstających podczas spalania wielu odpadów, np. chlorowanych), oraz dostępności użytkowników 

odzyskanej energii, zgodnie z 4.3.1. oraz ogólnie: 

a. aby zredukować straty ze spalin, przy wykorzystaniu kombinacji technik opisanych w 4.3.2 i 4.3.5; 

b. wykorzystanie kotła do transferu energii spalin do produkcji elektryczności i/lub dostarczania pary/ciepła 

wraz z wydajnością zamiany termicznej: 

 i. mieszanych odpadów komunalnych rzędu przynajmniej 80% (tabela 3.46); 

ii. poddanych wstępnej obróbce odpadów komunalnych (lub podobnych odpadów) poddawanych 

obróbce w piecach ze złożem fluidalnym, 80 – 90%; 

iii. odpadów niebezpiecznych powodujących powstawanie zwiększonej korozji (zwykle z powodu 

zawartości chloru/siarki), powyżej 60 – 70%; 

iv. dla innych odpadów skuteczność zamiany powinna zasadniczo zostać zwiększona powyżej zakresu 

60 do 90%. 

c. w przypadku procesów pirolizy i gazyfikacji, które są połączone z następującym później etapem 

spalania, wykorzystanie kotła wraz z wydajnością termicznej zamiany rzędu przynajmniej 80% lub 

wykorzystanie maszyn parowych, lub innych technologii generowania elektryczności. 

 

27. Zabezpieczenie, gdy ma to sens, długoterminowych bazowych umów na dostawy ciepła/pary dla 

dużych odbiorców (por. 4.3.1), tak by występowało bardziej regularne zapotrzebowanie na odzyskaną 

energię, a tym samym by większa ilość tej energii z odpadów mogła być wykorzystywana. 

 

28. Lokalizowanie instalacji w miejscach, w których wykorzystanie wytworzonego w kotle ciepła i/lub 

pary mogłoby zostać zmaksymalizowanie dzięki połączeniu: 

a. wytwarzania elektryczności z dostawami ciepła lub pary dla użytkowników (tzn. stosowanie CHP); 

b. dostaw ciepła lub pary do sieci ciepłowniczych; 

c. dostaw pary procesowej do różnych, przeważnie przemysłowych, zastosowań (por. przykłady w 4.3.18); 

d. dostaw ciepła lub pary do wykorzystania jako energia dla systemów chłodzących/klimatyzacyjnych. 

 

Wybór lokalizacji dla nowej instalacji jest procesem złożonym obejmującym szereg czynników lokalnych 

(np. transport odpadów, dostępność użytkowników energii, etc.), które zostały uwzględnione w artykule 

9(4) Dyrektywy IPPC. Wytwarzanie jedynie elektryczności może, w szczególnych okolicznościach, gdy 

lokalne warunki wykluczają odzyskiwanie ciepła/pary, pozwalać na osiągnięcie najwyższej wydajności 

odzysku energii z odpadów. 

 

29. W przypadkach, gdy generowana jest elektryczność, optymalizacja parametrów pary (zgodnie z 

wymaganiami użytkowników wyprodukowanego ciepła i pary), obejmująca (por. 4.3.8): 

a. wykorzystanie wyższych parametrów pary do zwiększenia generacji elektryczności; 

b. ochronę materiałów kotła dzięki wykorzystaniu materiałów o odpowiedniej odporności (np. okładzin lub 

specjalnych materiałów dla rur). 

Optymalne parametry dla konkretnej instalacji w dużym stopniu zależą od korozyjności spalin, a tym 

samym składu odpadów. 

 

30. Wybór turbiny odpowiedniej dla: 

a. systemu dostaw elektryczności i ciepła, zgodnie z 4.3.7; 

b. wysokiej wydajności elektrycznej. 

 

31. W nowych lub modernizowanych instalacjach, w których priorytetem jest wytwarzanie elektryczności a 

nie ciepła, minimalizacja ciśnienia kondensatora, zgodnie z opisem w 4.3.9. 

 

32. Ogólne zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania instalacji na energię, obejmujące rozważenie 

następujących aspektów (por. 4.3.6): 

a. wymaganego poziomu wydajności, wybór technik o niższym całkowitym zapotrzebowaniu na energię, 

zamiast technik w wyższym zapotrzebowaniu; 
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b. gdy tylko jest to możliwe, zamawianie systemów obróbki spalin, które pozwalają na uniknięcie 

ponownego podgrzewania spalin (tzn. takich o wyższych temperaturach operacyjnych zamiast takich o 

niższych temperaturach); 

c. gdy stosowane jest SCR: 

i. zastosowanie wymienników ciepła do podgrzewania wylotowych spalin SCR dzięki energii spalin na 

wyjściu z SCR; 

ii. ogólnie wybór systemu SCR, który dla wymaganego poziomu wydajności (w tym 

dostępność/zanieczyszczenia oraz wydajność redukcji) o niższych temperaturach pracy; 

 d. gdy konieczne jest ponowne ogrzewanie spalin, wykorzystanie systemu wymiany ciepła do ograniczenia 

zapotrzebowania energii do podgrzewania spalin; 

e. unikanie wykorzystania pierwotnych paliw dzięki własnej energii zamiast energii ze źródeł 

importowanych. 

 

33. Gdy niezbędne są systemy chłodzące, wybierać system chłodzący kondensator parowy, który najlepiej 

odpowiada lokalnym warunkom środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych skutków 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, zgodnie z 4.3.110. 

 

34. Wykorzystanie połączenia technik czyszczących na linii i poza nią, w celu ograniczenia przebywania i 

nagromadzania się pyłu w kotle, opisane w 4.3.19. 

 

35. Wykorzystanie ogólnych systemów obróbki spalin (FGT), które, połączone z całą instalacją, zasadniczo 

prowadzą do osiągnięcia operacyjnych poziomów emisji do powietrza wymienionych w tabeli 5.2 

związanych z wykorzystaniem BAT. 
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Substancja(e) 

Tabela 5.2: Operacyjne zakresy poziomów emisji do powietrza związane z zastosowaniem BAT (por. uwagi poniżej) wyrażone w mg/Nm3 (chyba że określono inaczej) 
Nie-ciągłe 

próbkowanie ½ h uśrednianie 24 h średnia Uwagi 

 

Pył całkowity 

  

1 – 20 (por. opinia 

odrębna 2) 

 

1 – 5 

Zasadniczo wykorzystanie filtrów tkaninowych pozwala na osiągnięcie niższych poziomów tych 

emisji. Skuteczna konserwacja systemów kontroli pyłu jest bardzo ważna. Zużycie energii może 

zwiększać się wraz ze zmniejszeniem średnich poziomów emisji. Kontrolowanie poziomów emisji 

ogranicza zarazem emisje metali. 

Chlorowodór (HCl)  1 – 50 1 – 8 Kontrola odpadów, rozdrabniania i mieszania może ograniczyć zmiany stężeń w surowych gazach, 

które mogłyby prowadzić do podwyższenia krótkoterminowych poziomów emisji. 

Mokre systemy FGT zwykle mają wyższą pojemność absorpcyjną i dostarczają najniższych 

poziomów emisji dla tych substancji, ale zasadniczo są droższe. Por. tabela 5.3, gdzie znajdują się 

kryteria wyboru pomiędzy podstawowymi systemami FGT, obejmujące także skutki przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. 

Fluorowodór (HF)  <2 (por. opinia 

odrębna 2) 

<1 

Dwutlenek siarki (SO2)  1 – 150 (por. opinia 

odrębna 2) 

1 – 40 (por. opinia 

odrębna 2) 

Tlenek azotu (NO) oraz 

dwutlenek azotu (NO2); 

wyrażone jako dwutlenek 

azotu dla instalacji 

stosujących SCR 

 40 – 300 (por. 

opinia odrębna 2) 

40 – 100 (por. 

opinia odrębna 2) 

Techniki kontrolowania spalania i odpadów wraz z SCR zasadniczo skutkują pracą w zakresie tych 

poziomów emisji. Wykorzystanie SCR wiąże się z dodatkowym zapotrzebowaniem na energię i 

kosztami. Zasadniczo w większych instalacjach użycie SCR skutkuje mniej znaczącymi 

dodatkowymi kosztami na tonę poddawanych obróbce odpadów. 

Wysoka zawartość N w odpadach może skutkować zwiększeniem stężenia NOx w surowym gazie.  

Tlenek azotu (NO) oraz 

dwutlenek azotu (NO2); 

wyrażone jako dwutlenek 

azotu dla instalacji nie 

stosujących SCR 

 30 – 350 120 – 180 Techniki kontrolowania spalania i odpadów wraz z SCR zasadniczo skutkują pracą w zakresie tych 

poziomów emisji. 24 h średnie poniżej tego zakresu zwykle wymagają SCR, choć poziom poniżej 

70 mg/Nm
3
 osiągnięto dzięki SNCR, np. gdy surowe NOx jest niskie i/lub przy wyższych dawkach 

odczynników). Gdy w SNCR są stosowane wysokie dawki odczynników, wycieki NH3 mogą być 

kontrolowane dzięki wykorzystaniu mokrego FGT wyposażonego w narzędzia radzenia sobie z 

ściekami amoniakalnymi. Wysoka zawartość N w odpadach może skutkować zwiększeniem 

stężenia NOx w surowym gazie. (por. także uwaga 8 dot. małych instalacji) 

Gazowe i lotne substancje 

organiczne, jako OWO 

 1 – 20 1 – 10 Techniki, które poprawiają warunki spalania ograniczają emisje tych substancji. FGT nie ma 

znacznego wpływu na stężenia emisji. Poziomy CO mogą być wyższe podczas rozruchu i 

wygaszania, a także dla nowych kotłów, które nie osiągnęły jeszcze normalnego operacyjnego 

poziomu zanieczyszczeń. 
Tlenek węgla (CO)  5 – 100 5 – 30  

Rtęć i jej związki (jako Hg) <0,05 (por. 

opinia odrębna 2) 

0,001 – 0,03 0,001 – 0,02 Adsorpcja przy użyciu odczynników węglowych jest zwykle niezbędna dla osiągnięcia tych 

poziomów emisji dla wielu odpadów – ponieważ metaliczna Hg jest trudniejsza do kontrolowania 

niż zjonizowana. Dokładna wydajność i technika redukcji zależy od zawartości i rozkładu Hg w 

odpadach. Niektóre strumienie odpadów wykazują bardzo duże zróżnicowanie stężeń Hg – w 

takich przypadkach konieczna może okazać się wstępna obróbka zapobiegająca szczytowemu 

obciążeniu wydajności systemu FGT. Ciągły monitoring Hg nie jest wymagane w Dyrektywie 

2000/76/WE, ale jest prowadzone w niektórych państwach członkowskich. 

Łącznie kadm i tal (oraz ich 

związki wyrażone jako metal) 

0,005 – 0,05  

(opinia odrębna 

2) 

  Por. uwagi dot. Hg. Niższy poziom lotności tych metali niż Hg oznacza, że metody kontroli pyłu i 

innych metali są skuteczniejsze dla tych metali niż dla Hg. 

Σ innych metali 0,005 – 0,5   Techniki kontroli poziomu pyłu zasadniczo kontrolują także te metale. 

Dioksyny i furany (ng 

TEQ/Nm
3
 

0,01 – 0,1 (por. 

opinia odrębna 2) 

  Techniki spalania niszczą PCDD/F w odpadach. Odpowiedni projekt i kontrola temperatura 

ograniczają syntezę de-novo. Oprócz takich środków, techniki redukcji wykorzystujące absorbenty 

węglowe ostatecznie ograniczają końcowe emisje do tego przedziału emisji. Zwiększone dawki 

absorbentów węglowych mogą przyczyniać się do powstawania emisji rzędu nawet 0,001,ale 

skutkują zwiększeniem zużycia i pozostałości. 
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Substancje nie uwzględnione w Dyrektywie 2000/76 dotyczącej spalania odpadów: 

Amoniak (NH3) <10 1 – 10 <10 (por. opinia 

odrębna 2) 
Skuteczna kontrola systemów redukcji NOx obejmująca dawkowanie odczynników 

przyczynia się do zmniejszenia emisji NOx. Mokre płuczki absorbują NH3 i przekazują do 

strumieni ścieków. 

Benzopiren Dla tych substancji brak dostatecznych danych do opracowania 

pewnych wniosków BAT dot. poziomów emisji. Jednak dane 

zawarte w rozdziale 3 wskazują, że poziomy ich emisji są zwykle 

niskie. PCB, PAH oraz benzopiren mogą być kontrolowane 

dzięki technikom stosowanym do PCDD/F. Poziomy N2O są 

zdeterminowane przez techniki spalania i optymalizację, a także 

optymalizację SNCR w przypadku, gdy stosowany jest mocznik. 

 

Techniki kontroli PCDD/F kontrolują także benzopiren, PCB i PAH. PCB 

PAH 

 

Podtlenek azotu (N2O) 
Skuteczne spalanie utleniające oraz kontrola systemów redukcji NOx przyczyniają się do 

ograniczenia emisji N2O. Wyższe poziomy mogą być obserwowane w przypadku złóż 

fluidalnych pracujących w niższych temperaturach, np. poniżej ~900°C. 

UWAGI: 

1. Przedziały podane w niniejszej tabeli stanowią poziomy wydajności operacyjnej, które mogą zasadniczo być oczekiwane w wyniku stosowania BAT – nie są prawnie wiążącymi wartościami 

limitów (ELV); 

2. Σ innych metali = suma Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V oraz ich związków wyrażona jako metale; 

3. Nieciągłe pomiary są uśredniane dla okresu próbkowania trwającego od 30 minut do 8 godzin. Okresy próbkowania trwają zwykle 4 – 8 godzin w przypadku takich pomiarów; 

4. Dane zostały zestandaryzowane dla 11% tlenu, suchego gazu, 273K oraz 101,3 kP; 

5. Dioksyny i furany zostały przeliczone przy użyciu współczynników z 2000/76/WE; 

 6. Podczas porównywania wydajności w tych przedziałach, we wszystkich przypadkach należy wziąć pod uwagę: przedział ufności związany z przeprowadzonymi określeniami, zwiększenie 

relatywnego błędu wraz ze spadkiem zmierzonych stężeń do niższych poziomów wykrywalności; 

7. Dane operacyjne wspierające wspomniane powyżej zakresy BAT zostały uzyskane zgodnie z aktualnie akceptowanymi schematami dobrego monitoringu wymagającymi urządzeń 

pomiarowych o rozdzielczości 0 – 3 razy WID ELV.  W przypadku parametrów o bardzo niskich poziomach bazowych z krótkookresowymi szczytowymi emisjami, należy zwrócić szczególną 

uwagę na rozdzielczość instrumentów pomiarowych. Na przykład zmiana rozdzielczości do pomiaru CO z 3-krotnego WID ELV do 10-krotnie wyższych wartości, odnotowano w niektórych 

przypadkach zwiększenie zgłaszanych wartości 2-3 krotnie. To należy wziąć pod uwagę podczas interpretacji niniejszej tabeli; 

 8. Jedno z państw członkowskich odnotowało trudności techniczne w niektórych przypadkach podczas modernizacji systemów redukcji SNCR w istniejących małych instalacjach spalania 

MSW, a także że efektywność kosztowa (tzn. redukcji NOx na jednostkę) redukcji NOx (np. SNCR) jest niższa dla mniejszych MSWI (tzn. MSWI o wydajności <6 ton odpadów/godzinę. 

ZDANIA ODRĘBNE: 

1 BAT 35: W oparciu o wiedzę na temat wydajności istniejących instalacji kilka państw członkowskich oraz środowiskowe NGO wyraziły zdanie odrębne, zgodnie z którym 24 h zakresy 

emisji NH3 związane z wykorzystaniem BAT powinny być <5 mg/Nm3 (zamiast <10 mg/Nm3); 

2 BAT 35: Jedno z państw członkowskich oraz środowiskowe NGO wyraziły zdanie odrębne odnośnie zakresów BAT w tabeli 5.2 (do powietrza). Te zdania odrębne zostały sformułowane w 

oparciu o ich wiedzę na temat wydajności szeregu istniejących instalacji, a także ich interpretacji danych dostarczonych przez TWG oraz zawartych w niniejszym dokumencie BREF (np. w 

rozdziale 3). Ostateczny rezultat posiedzenia TWG to wartości podane w tabeli 5.2, ale odnotowano następujące zdania odrębne: łączne ½ h średnie pyłu: 1 – 10 mg/Nm3; NOx (jako NO2) przy 

stosowaniu SCR ½ h średnio 30 – 200 oraz 24 h średnich 30 – 100 mg/Nm3; Hg i jej związki (jako Hg) nieciągłe 0,001 – 0,03 mg/Nm3; łącznie Cd + Tl nieciągłe 0,005 – 0,03 mg/Nm3; 

dioksyny i furany nieciągłe 0,01 – 0,05 ng TEQ/Nm3. W oparciu o te same przesłanki, środowiskowe NGO także odnotowały następujące zdania odrębne: HF ½ h średnia <1 mg/Nm3; SO2 ½ h 

średnia 1 – 50 mg/Nm3 oraz 24 h średnia 1 – 25 mg/Nm3. 

Tabela 5.2: Operacyjne zakresy poziomów emisji do powietrza związane z zastosowaniem BAT ze spalarni odpadów 
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36. Przy wyborze ogólnego systemu FGT należy wziąć pod uwagę: 

a. ogólne czynniki opisane w 4.4.1.1 i 4.4.1.3; 

b. potencjalne oddziaływanie na zużycie energii w instalacji, zgodnie z opisem w sekcji 4.4.1.2; 

c. dodatkowe problemy związane z kompatybilnością całego systemu, które mogą pojawiać się podczas 

modernizacji istniejących instalacji (por. 4.4.1.4) 

 

37. Podczas dokonywania wyboru pomiędzy mokrymi/pół-mokrymi/suchymi systemami FGT, należy 

uwzględnić (niewyczerpujące) ogólne kryteria wyboru podane w tabeli 5.3: 
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Kryteria 

 

Mokre FGT 

(W) 

 

Pół-mokre FGT 

(SW) 

 

Suche wapienne FGT 

(DL 

Suche FGT z 

wodorowęglanem 

sodu (DS) 

 

Uwagi 

 

Wydajność emisji 

powietrznych 

 

 

+ 

 

 

0 

 

 

- 
 

 

 

 

0 

 w odniesieniu do HCl, HF, NH3 i SO2 mokre systemy zwykle osiągają najniższe poziomy emisji do powietrza; 

 każdy z systemów jest zwykle powiązany z dodatkowymi urządzeniami kontroli pyłu oraz PCCD/F; 

 systemy DL mogą osiągać podobne poziomy emisji jak DS i SW, ale jedynie przy zwiększeniu dawek 

odczynników, a co za tym idzie produkcji pozostałości; 

 

Wytwarzanie 

pozostałości 

 

+ 

 

0 

 

- 

 

0 
 produkcja pozostałości na tonę odpadów jest zwykle wyższa dla systemów DL i niższa dla systemów W, przy 

wyższych niż w W stężeniach zanieczyszczeń w pozostałościach z systemów W; 

 odzyskiwanie materiałów z pozostałości jest możliwa w systemach W po obróbce ścieków z płuczki oraz w 
systemach DS; 

Zużycie wody - 0 + +  zużycie wody jest zasadniczo wyższe w systemach W; 

 suche systemy zużywają mało wody lub wcale; 

Wytwarzanie 

ścieków 

- + + +  produkcja ścieków (o ile nie podlegają odparowaniu) w systemach W wymaga obróbki i zwykle 
odprowadzenia – gdy możliwe jest znalezienie odpowiedniego odbiorcy dla słonych ścieków (np. środowisko 

wodne) zrzuty mogą nie stanowić wyraźnej niedogodności; 

 usuwanie amoniaku ze ścieków może być złożone; 

Zużycie energii - 0 0 0  zużycie energii jest wyższe w systemach W ze względu na zapotrzebowanie pomp – i zwiększa się jeszcze 

(często) w połączeniu z innymi składnikami FGT, np. usuwającymi pył;  

Zużycie 

odczynników 

+ 0 - 0  zasadniczo najniższe zużycie odczynników w systemach W; 

 zasadniczo najwyższe zużycie odczynników w DL – ale może być ograniczone dzięki recyrkulacji 
odczynników; 

 systemy SW, DL i DS mogą skorzystać na wykorzystaniu monitoringu kwasowości surowego gazu (por. 

4.4.3.9); 

Zdolność radzenia 

z wlotowym 
zróżnicowaniem 

zanieczyszczeń  

+ 0 - 0  systemy W mają zastosowanie szczególnie do zróżnicowanych i szybko zmieniających się wlotowych stężeń 
HCl, HF i SO2; 

 systemy DL zwykle są mniej elastyczne – choć można to poprawić dzięki zastosowaniu monitoringu 
kwasowości surowego gazu (por. 4.4.3.9); 

Widzialność 

dymów 

-  0  + +  widoczność dymów jest zasadniczo wyższa dla mokrych systemów (chyba że zostaną zastosowane specjalne 

środki); 

 suche systemy zwykle wykazują niższą widoczność dymów; 

Złożoność procesu - 

(najwyższe) 

0 

(średnie) 

+ 

(najniższe) 

+ 

(najniższe) 
 systemy W są dość proste, ale inne składniki procesu wymagają pełnego systemu FGT, w tym także 

oczyszczania ścieków, etc. 

Koszty – 

kapitałowe 

Zasadniczo 

wyższe 

średnie Zasadniczo  

niższe 

Zasadniczo  

niższe 
 dodatkowe koszty powstają w mokrych systemach w związku ze zwiększeniem kosztów uzupełniającego FGT 

oraz składników pomocniczych – bardziej znaczące w małych zakładach; 

Koszty - 

operacyjne 

średnie Zasadniczo  

niższe 

średnie Zasadniczo  

niższe 
 dodatkowe koszty operacyjne ETP dla systemów W - bardziej znaczące w małych zakładach; 

 wyższe koszty utylizacji pozostałości, gdy produkowanych jest więcej pozostałości i zużywanych jest więcej 

odczynników. Systemy W zwykle wytwarzają mniejszą ilość odczynników, a zatem mogą mieć niższe koszty ich 
utylizacji; 

 koszty operacyjne obejmują zużycie, utylizację oraz konserwację. Koszty te zależą w dużym stopniu od 

lokalnych cen zużycia oraz utylizacji pozostałości. 

Uwaga:  

+ oznacza, że wykorzystanie danej techniki przynosi korzyści w świetle rozważanych kryteriów oceny; 
0 oznacza, że wykorzystanie danej techniki nie przynosi szczególnych korzyści lub przynosi szkodę w świetle rozważanych kryteriów oceny; 

- oznacza, że wykorzystanie danej techniki przynosi szkodę w świetle rozważanych kryteriów oceny; 

Tabela 5.3: Przykład oceny niektórych istotnych dla IPPC kryteriów, które mogą być brane pod uwagę podczas dokonywania wyboru między mokreymi/pół-

mokrymi/suchymi opcjami FGT 
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38. Aby zapobiegać zwiększeniu zużycia elektryczności, zasadniczo (tzn. o ile nie zachodzą specyficzne 

lokalne przesłanki) należy unikać stosowania dwóch filtrów workowych na jednej linii FGT (zgodnie z 

opisem w 4.4.2.2 i 4.4.2.3). 

 

39. Zmniejszenie zużycia odczynników FGT oraz produkcji pozostałości FGT w suchych, pół-mokrych 

oraz pośrednich systemach FGT dzięki odpowiedniej kombinacji: 

a. dostosowanie i kontrola ilości wstrzykiwanego  odczynnika(ów), w celu spełnienia wymagań 

dotyczących obróbki spalin, w taki sposób, by spełnione zostały docelowe operacyjne poziomy emisji; 

b. wykorzystania sygnału wygenerowanego z monitorów szybkiego reagowania umieszczonych w górze 

lub w dole systemu dla poziomów HCl i/lub SO2 (lub innych parametrów, które mogą być użyteczne w tym 

przypadku) dla optymalizacji dawek odczynnika FGT, zgodnie z opisem 4.4.3.9; 

c. recyrkulacja części zebranych pozostałości FGT, zgodnie z opisem w 4.4.3.7. 

 

Możliwość zastosowania oraz stopień wykorzystania powyższych technik, które reprezentują BAT będzie 

różnił się, w szczególności, w zależności od: właściwości odpadów a w konsekwencji typu spalin, 

wymaganych końcowych poziomów emisji oraz technicznego doświadczenia płynącego z praktycznego 

wykorzystania w konkretnej instalacji. 

 

40. Wykorzystanie pierwotnych (związanych ze spalaniem) metod redukcji NOx do ograniczania 

wytwarzania NOx, wraz z SCR (4.4.4.1) lub SNCR (4.4.4.2), zgodnie z wymaganą wydajnością redukcji 

spalin. Zasadniczo SCR jest uważane za BAT, gdy niezbędna jest większa redukcja NOx (np. gdy 

zawartość NOx w surowych spalinach jest wysoka) oraz gdy oczekiwane są niskie stężenia końcowych 

emisji spalin NOx. 

Jedno z państw członkowskich odnotowało, że w niektórych przypadkach pojawiają się trudności 

techniczne podczas modernizowania systemów redukcji SNCR w istniejących małych instalacjach spalania 

MSW, a wydajność kosztowa (tzn. redukcja NOx na jednostkę kosztów) redukcji NOx (np. SNCR) jest 

niższa w mniejszych MSWI (np. tych o wydajności <6 ton odpadów/godzina). 

 

41. Dla ograniczenia ogólnych emisji PCDD/F do wszystkich ośrodków, konieczne jest stosowanie: 

a. technik zwiększających zasoby wiedzy na temat kontroli odpadów, w tym w szczególności 

charakterystyki spalania, dokonując odpowiedniego wyboru technik opisanych w 4.1; 

b. pierwotnych (związanych ze spalaniem) technik (podsumowanych w 4.4.5.1) do niszczenia PCDD/F w 

odpadach oraz możliwych prekursorów PCDD/F; 

c. projektu instalacji oraz kontroli operacyjnych, które unikają warunków (por. 4.4.5.2) przyczyniających 

się do odnawiania się lub tworzenia PCDD/F, a w szczególności unikają redukcji pyłu w przedziale 

temperatury 250 – 400°C. Niektóre dodatkowe ograniczenia syntezy de-novo odnotowano, gdy operacyjna 

temperatura redukcji pyłu zostaje dalej obniżona z 250 do 200°C; 

d. odpowiedniej kombinacji jednej lub więcej poniższych metod redukcji PCDD/F: 

i. adsorpcji poprzez iniekcję węgla aktywnego lub innych odczynników w odpowiednich dawkach, wraz 

z filtracją workową, zgodnie z opisem w 4.4.5.6; 

ii. adsorpcji przy użyciu złóż fluidalnych o odpowiednim tempem uzupełniania adsorbentu, zgodnie z 

opisem w 4.4.5.7; 

iii. wielowarstwowe SCR dostosowane rozmiarem do kontrolowania PCDD/F, zgodnie z opisem w 

4.4.5.3; 

iv. wykorzystanie katalitycznych filtrów workowych (ale jedynie, gdy inne przepisy mają zastosowanie 

dla skutecznej kontroli metalicznej i elementarnej Hg), zgodnie z opisem w 4.4.5.4. 

 

42. W przypadku zastosowania mokrych płuczek, należy przeprowadzić ocenę nabudowywania się 

PCDD/F (efekt pamięci) w płuczce oraz przyjąć odpowiednie środki radzące sobie z tym oraz 

zapobiegające niekontrolowanym emisjamom. W szczególności należy rozważyć możliwość efektu 

pamięci podczas okresów wygaszania oraz rozruchu. 

 

43. Jeśli przeprowadzane jest dopalanie pozostałości FGT, należy podjąć odpowiednie środki w celu 

uniknięcia recyrkulacji oraz gromadzenia się Hg w instalacji. 

 

44. W celu kontrolowania emisji Hg, w przypadku stosowania mokrych płuczek jako jedynych lub 

podstawowych skutecznych metod kontrolowania całkowitych emisji Hg: 
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a. stosowanie pierwszego etapu o niskim pH z dodatkiem specjalnych odczynników dla usuwania 

zjonizowanej Hg (zgodnie z opisem w 4.4.6.1, 4.4.6.6 oraz 4.4.6.5) w połączeniu z następującymi 

dodatkowymi środkami redukcji metalicznej (elementarnej) Hg, zgodnie z wymaganiami redukcji 

końcowych emisji do powietrza w ramach zakresów emisji BAT podanych dla całkowitej Hg; 

b. iniekcje aktywnego węgla, zgodnie z opisem w 4.4.6.2; 

c. filtry z węglem aktywnym lub koksem, zgodnie z opisem w 4.4.6.7. 

 

45. W celu kontrolowania emisji Hg, gdy stosowane są pół-mokre i suche systemy FGT, niezbędne jest 

stosowanie aktywnego węgla lub innych skutecznych adsorbentów służących adsorpcji PCDD/F oraz Hg, 

zgodnie z opisem w 4.4.6.2, przy kontrolowanych dawkach odczynników, tak by końcowe emisje do 

powietrza mieściły się w zakresie emisji BAT dla Hg. 

 

46. Ogólna optymalizacja recyrkulacji oraz ponownego użycia ścieków powstających w instalacji, zgodnie 

z opisem w 4.5.8, obejmująca na przykład, wykorzystanie odcieków z kotła jako wody dostarczanej do 

mokrych płuczek, jeśli mają odpowiednią jakość, co ogranicza zużycie wody poprzez zastąpienie wody 

zasilającej płuczkę (por. 4.5.6). 

 

47. Wykorzystanie osobnych systemów kanalizacji, obróbki i odprowadzania deszczówki, która spada na 

teren zakładu, włącznie z wodą z dachów, tak by nie mieszała się ona a potencjalnie lub faktycznie 

skażonymi strumieniami ścieków, zgodnie z opisem w 4.5.9. Niektóre spośród takich strumieni ścieków 

mogą wymagać niewielkiej lub żadnej obróbki przed ich odprowadzeniem, w zależności ryzyka 

zanieczyszczenia oraz lokalnych uwarunkowań odprowadzania. 

 

48. W przypadku mokrej obróbki spalin: 

 

a. wykorzystanie wewnętrznych fizyko/chemicznych obróbek ścieków z płuczki przed ich 

odprowadzeniem z zakładu, zgodnie z opisem 4.5.11, a tym samym osiągnięcie, w punkcie zrzutu z 

oczyszczalni ścieków (ETP), poziomów emisji zasadniczo mieszczących się w operacyjnych przedziałach 

emisji związanych z BAT, które zostały zidentyfikowane w tabeli 5.4; 

b. oddzielna obróbka kwaśnych i zasadowych strumieni ścieków powstających na etapie płuczki, zgodnie z 

opisem 4.5.13, gdy istnieją szczególne czynniki dla dodatkowej redukcji emisji do wody i/lub, gdy 

prowadzone ma być odzyskiwanie HCl i/lub gipsu; 

c. recyrkulacja ścieków z mokrych płuczek w ramach systemu płuczek, a także przewodnictwo elektryczne 

(mS/cm) recyrkulowanej wody jako narzędzia kontrolnego, służącego zmniejszeniu zużycia wody dzięki 

zamianie sposobu zasilania, zgodnie z opisem w 4.5.4; 

d. zapewnienie pojemności magazynowej/buforowania dla ścieków z płuczek dla zapewnienia bardziej 

stabilnych procesów oczyszczania ścieków, zgodnie z opisem w 4.5.10; 

e. wykorzystanie siarczynów (np. M-trimerkaptotriazyny) lub innych substancji wiążących Hg w celu 

ograniczenia zawartości Hg (i innych metali ciężkich) w końcowych ściekach, zgodnie z opisem w 4.5.11; 

f. gdy wykorzystywane jest SNCR wraz z mokrymi płuczkami, poziomy amoniaku w odprowadzanych 

ściekach mogą być redukowane dzięki usuwaniu amoniaku, zgodnie z opisem w 4.5.12, a odzyskany 

amoniak recyrkulowany do użycia jako odczynnik redukujący NOx.  
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Parametr zakres BAT w mg/l (chyba 

że podano inaczej) 

Próbkowanie i informacje na temat 

danych 

Łączna ilość cząstek stałych w zawiesinie 

zgodnie z definicją Dyrektywy 91/271/EWG 

10 – 30 (95%) 

10 – 45 (100%) 
 w oparciu o codzienne punktowe 

pomiary lub 24 h proporcjonalne 

próbkowanie przepływu; 

Zapotrzebowanie na chemiczny tlen 50 – 250  w oparciu o codzienne punktowe 

pomiary lub 24 h proporcjonalne 

próbkowanie przepływu; 

pH pH 6,5 – pH 11  pomiar ciągły; 

Hg i związki, wyrażone jako Hg 0,001 – 0,03  

(por. zdanie odrębne 1) 

 

 

 

 w oparciu o miesięczne pomiary na  

podstawie reprezentatywnej próbki 

przepływu zrzutów w okresie 24 h z 

jednym pomiarem co godzinę 

przekraczającym podane wartości , lub nie 

więcej niż 5%, gdy rocznie pobierane jest 

ponad 20 próbek; 

 odnotowano szereg pozytywnych 

doświadczeń z ciągłym monitoringiem Hg; 

 Łączne poziomy Cr poniżej 0,2 mg/l 

przy ciągłym monitorowaniu chromu VI; 

 Sb, Mn, V oraz Sn nie zostały 

uwzględnione w Dyrektywie 2000/75; 

Cd i związki, wyrażone jako Cd 0,01 – 0,05 

(por. zdanie odrębne 1 i 2) 

Tl i związki, wyrażone jako Tl 0,01 – 0,05 

(por. zdanie odrębne 2) 

As i związki, wyrażone jako As 0,01 – 0,15 

(por. zdanie odrębne 1) 

Pb i związki, wyrażone jako Pb 0,01 – 0,1 

Cr i związki, wyrażone jako Cr 0,01 – 0,5 

(por. zdanie odrębne 2) 

Cu i związki, wyrażone jako Cu 0,01 – 0,5 

(por. zdanie odrębne 2) 

Ni i związki, wyrażone jako Ni 0,01 – 0,5 

(por. zdanie odrębne 2) 

Zn i związki, wyrażone jako Zn 0,01 – 1,0 

(por. zdanie odrębne 2) 

Sb i związki, wyrażone jako Sb 0,005 – 0,85 

(por. zdanie odrębne 1) 

Co i związki, wyrażone jako Co 0,005 – 0,05 

Mn i związki, wyrażone jako Mn 0,02 – 0,2 

V i związki, wyrażone jako V 0,03 – 0,5 

(por. zdanie odrębne 1) 

Sn i związki, wyrażone jako Sn 0,02 – 0,5 

PCDD/F (TEQ) 0,01 – 0,1 ng TEQ/l 

(por. zdanie odrębne 1 i 2) 
 średnia z 6 miesięcy pomiarów 

reprezentatywnych próbek 

proporcjonalnego przepływu dla zrzutu w 

okresie 24 h; 

UWAGI: 

1. Wartości są wyrażane jako stężenie masy dla nieprzefiltrowanych próbek; 

2. Wartości odniesione do odprowadzania oczyszczonych ścieków z płuczek bez rozcieńczenia; 

3. Zakresy BAT nie są takie same jak ELV – por. uwagi we wstępie do rozdziału 5; 

4. pH stanowi jeden z istotnych czynników dla procesów kontroli oczyszczania ścieków; 

5. Poziomy pewności zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem zmierzonych stężeń w kierunku dolnych poziomów 

wykrywalności; 

ZDANIA ODRĘBNE: 

1 BAT 48: Jedno z państw członkowskich oraz środowiskowe NGO wyraziły zdania odrębne w odniesieniu do zakresu 

BAT w tabeli 5.4 (woda). Opinie te zostały oparte na ich wiedzy na temat wydajności szeregu istniejących instalacji, a także 

ich interpretacji danych dostarczonych przez TWG oraz włączonych do niniejszego dokumentu BREF (np. w rozdziale 3). 

Końcowe wnioski z posiedzenia TWG obejmowały zakresy wykazane w tabeli 5.4, ale z następującymi odnotowanymi 

zdaniami odrębnymi: Hg 0,001 – 0,01 mg/l; Cd 0,001 – 0,05 mg/l; As 0,003 – 0,05 mg/l; Sb 0,005 – 0,01 mg/l; V 0,01 – 0,1 

mg/l; PCDD/F <0,01 – 0,1 ng TEQ/l; 

2 BAT 48: W oparciu o tę samą przesłankę, środowiskowe NGO zgłosiło także następujące zdania odrębne: Cd 0,001 – 

0,02 mg/l; Tl 0,001 – 0,03 mg/l; Cr 0,003 – 0,02 mg/l; Cu 0,003 – 0,3 mg/l; Ni 0,003 – 0,2 mg/l; Zn 0,01 – 0,05 mg/l; 

PCDD/F <0,01 ng TEQ/l; 

Tabela 5.4: Operacyjne poziomy emisji związane z  BAT dla odprowadzania ścieków z oczyszczalni 

otrzymujących ścieki z płuczki FGT 
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49. Wykorzystanie odpowiedniej kombinacji technik i zasad opisanych w 4.6.1 w celu poprawy wypalania 

odpadów w zakresie wymaganym, by osiągnąć wartość OWO w pozostałościach z popiołu poniżej 3 wt % 

a zwykle między 1 a 2 wt %, w tym w szczególności: 

 

a. wykorzystanie kombinacji konstrukcji pieca (por. sekcja dot. technologii spalania 4.2.1), działania pieca 

(por. 4.2.17) oraz wydajność dla odpadów (por. 4.2.18), co zapewnia odpowiednie wstrząsanie i czas 

przebywania odpadów w piecu w odpowiednio wysokiej temperaturze, w tym także w dowolnych 

obszarach wypalania popiołu; 

b. stosowanie pieca o konstrukcji, która, na ile to możliwe, fizycznie utrzymuje odpady w komorze spalania 

(np. wąskie przestrzenie pomiędzy kratami rusztu, obrotowe lub statyczne piece do odpadów o znacznej 

zawartości płynów), by umożliwić ich spalanie. Zwroty wczesnych odsiewów z rusztów do komory 

spalania w celu dopalenia może stanowić środek poprawy ogólnego wypalania, gdy znacznie przyczyniają 

się do pogorszenia wypału (por. 4.2.21); 

c. wykorzystanie technik mieszania i wstępnej obróbki odpadów, zgodnie z opisem w BAT 11, według 

typów otrzymywanych przez instalację odpadów; 

d. optymalizacja i kontrola warunków spalania, obejmująca dostawy i rozkład powietrza (tlenu), zgodnie z 

opisem w BAT 18. 

 

50. Oddzielne zarządzanie popiołem paleniskowym i lotnym oraz innymi pozostałościami FGT, aby 

uniknąć zanieczyszczenia popiołów paleniskowych, a tym samym poprawić potencjał odzysku popiołów 

paleniskowych, zgodnie z opisem w 4.6.2. Popiół kotłowy może przejawiać podobne lub zupełnie inne 

poziomy zanieczyszczenia, niż te obserwowane w popiele paleniskowym (zgodnie ze specyficznymi 

lokalnymi czynnikami operacyjnymi, konstrukcyjnymi oraz właściwościami odpadów) – zatem także ocena 

poziomów zanieczyszczeń w popiele kotłowym stanowi BAT, a także ocena, czy oddzielenie lub mieszanie 

z popiołem paleniskowym będzie właściwe. Jest BAT ocena każdego rozdzielonego strumienia stałych 

odpadów, które powstają pod kątem ich potencjału osobnego lub wspólnego odzysku. 

 

51. Gdy stosowany jest etap wstępnego odpylania (por. 4.6.3 oraz 4.4.2.1), powinna zostać dokonana ocena 

składu zebranego popiołu lotnego, w celu oceny, czy może on zostać odzyskany zarówno bezpośrednio, jak 

i po obróbce, zamiast podlegać utylizacji. 

 

52. Oddzielanie pozostałych żelaznych i nieżelaznych metali od popiołów paleniskowych (por. 4.6.4), na 

tyle na ile jest opłacalne i technicznie wykonalne, w celu ich odzyskania. 

 

53. Obróbka popiołów paleniskowych (zarówno na miejscu, jak i poza zakładem) dzięki odpowiedniej 

kombinacji: 

 

a. suchej obróbki popiołów paleniskowych z lub bez postarzania, zgodnie z opisem w 4.6.6 i 4.6.7; 

b. mokrej obróbki popiołów paleniskowych z lub bez postarzania, zgodnie z opisem w 4.6.6 i 4.6.8; 

c. obróbka termiczna, zgodnie z opisem w 4.6.9 (dla oddzielnej obróbki) i 4.6.10 (dla wewnątrz procesowej 

obróbki termicznej); 

d. screening i miażdżenie (por. 4.6.5) 

 

w zakresie, jaki jest niezbędny do spełnienia specyfikacji określonych dla ich wykorzystania lub podczas 

obróbki lub w miejscu utylizacji, np. by osiągnąć poziom wymywania dla metali i soli, który jest zgodny z 

lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi w miejscu zastosowania. 

 

54. Obróbka pozostałości FGT (na miejscu lub poza zakładem) w zakresie niezbędnym do spełnienia 

kryteriów akceptacji dla wybranej opcji zarządzania odpadami, w tym także rozważenie wykorzystania 

technik obróbki pozostałości FGT opisanych w 4.6.11. 

 

55. Zastosowanie środków tłumiących hałas, w celu spełnienia lokalnych wymagań (techniki opisane w 4.7 

oraz 3.6). 

 

56. Stosowanie zarządzania środowiskowego. Szereg technik zarządzania środowiskowego określa się jako 

BAT. Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz charakter SZŚ (np. zestandaryzowane lub nie-
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zestandaryzowane) będą zasadniczo związane z właściwościami, skalą i złożonością instalacji, a także 

zakresem oddziaływań środowiskowych, które mogą powodować. Za BAT uważa się wdrażanie i 

stosowanie SZŚ, który łączy, odpowiednio do indywidualnych okoliczności, następujące cechy (por. sekcja 

4.8): 

 

 zdefiniowanie polityki środowiskowej instalacji przez kadrę zarządzającą (zaangażowanie wyższej 

kadry zarządzającej uważa się za warunek konieczny skutecznego stosowania innych cech SZŚ); 

 planowanie i opracowywanie niezbędnych procedur; 

 wdrażanie tych procedur, ze szczególnym naciskiem kładzionym na: 

- strukturę i odpowiedzialność; 

- szkolenia, świadomość i kompetencje; 

- komunikację; 

- zaangażowanie pracowników; 

- dokumentację; 

- skuteczną kontrolę procesu; 

- program konserwacji; 

- przygotowanie i reagowanie na wypadki; 

- zabezpieczenia zgodne z przepisami dotyczącymi środowiska. 

 sprawdzanie wydajności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególną uwagą zwracaną na: 

- monitoring i pomiar (por. także dokument referencyjny dotyczący monitoringu emisji); 

- działania korygujące i zapobiegawcze; 

- przechowywanie zapisów; 

- niezależne (w miarę możliwości) wewnętrzne audyty służące określaniu czy (lub czy nie) system 

zarządzania środowiskowego jest zgodny z planami oraz że został poprawnie wdrożony i jest właściwie 

utrzymywany; 

 przeglądy wykonywane przez wyższą kadrę zarządzającą. 

 

Trzy kolejne cechy, które mogą uzupełniać powyższe elementy, są traktowane jako narzędzia pomocnicze. 

Jednak, ich brak zasadniczo nie jest niezgodny z BAT. Tymi trzema dodatkowymi etapami są: 

 

 posiadanie systemu zarządzania oraz procedur audytu, które zostały sprawdzone i zwalidowane przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zewnętrzny organ weryfikujący SZŚ; 

 przygotowanie i publikowanie (i ewentualnie także zewnętrzna walidacja) regularnych oświadczeń 

środowiskowych opisujących wszelkie istotne środowiskowe aspekty instalacji, umożliwiając porównanie 

rok do roku z celami i zamierzeniami środowiskowymi, a także, o ile to możliwe, benchmarking w ramach 

sektora; 

 wdrażanie i przestrzeganie zaakceptowanych na arenie międzynarodowej do swobodnego stosowania 

systemów takich jak EMAS i EN ISO 14001:1996. Taki dobrowolny krok może zwiększać wiarygodność 

SZŚ. W szczególności EMAS, który ucieleśnia wszystkie powyżej wspomniane cechy, pozwala na 

osiągnięcie większej wiarygodności. Jednak, systemy nie-zestandaryzowane mogą zasadniczo być równie 

efektywne, pod warunkiem, że są one w odpowiedni sposób konstruowane i wdrażane. 

 

 

Specjalnie dla tego sektora przemysłowego* ważne jest uwzględnienie następujących potencjalnych cech 

SZŚ: 

 

 biorąc pod uwagę środowiskowe oddziaływanie ostatecznego zamykania jednostki na etapie 

projektowania nowego zakładu; 

 uwzględnienie rozwoju czystych technologii; 

 gdy to możliwe, przeprowadzanie regularnego wewnątrz sektorowego benchmarkingu, obejmującego 

wydajność energetyczną oraz działania zmierzające do oszczędności energii, wybór materiałów 

końcowych, emisje do powietrza, zrzuty do wody, zużycie wody oraz wytwarzanie odpadów; 

 opracowywanie i stosowanie procedur dla etapu odbioru nowych instalacji, obejmujących zwykle: 

 wcześniejsze przygotowanie szczegółowego programu prac opisującego program oddawania do użytku; 

 wstępną analizę GAP dla wymogów szkoleniowych w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych 

przed oddaniem do użytku; 

 potrzeby związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, które spełniałyby wymagania lokalne i europejskie; 
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  dostępność odpowiedniej i aktualnej dokumentacji dotyczącej instalacji; 

 plany awaryjne i zapobiegania wypadkom, zwłaszcza obejmujące procedury na wypadek: 

- poważnego pożaru; 

- dużego wybuchu; 

- sabotażu/bomby; 

- intruzów na terenie zakładu; 

- poważnych obrażeń/śmierci pracownika/gościa/wykonawcy; 

- wypadku komunikacyjnego; 

- kradzieży; 

- incydentu o charakterze środowiskowym; 

- przerw w dostawie prądu; 

 gdy okres oddawania do użytku i dopasowywania może przyczyniać się do powstania emisji poza 

normalnymi regulacyjnymi kontrolami. 

 

We wszystkich instalacjach spalania, a w szczególności w tych otrzymujących odpady niebezpieczne, 

szkolenia personelu uważa się za istotną część systemów zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza 

szkolenia dotyczące: 

 - zapobiegania wybuchom i pożarom; 

 - gaszenia pożarów; 

- wiedzy na temat zagrożeń chemicznych (oznakowanie, substancje rakotwórcze, toksyczność, 

korozyjność, pożar) oraz transportu. 

 

 

5.2 Szczególne BAT dla spalania odpadów komunalnych 

 

Oprócz ogólnych metod opisanych w sekcji 5.1 zasadniczo wyróżnia się też dla spalania odpadów 

komunalnych następujące BAT: 

 

57. Magazynowanie wszystkich odpadów (z wyjątkiem odpadów specjalnie przygotowanych do 

magazynowania lub luźnych przedmiotów o niskim potencjale skażenia, np. meble) na szczelnych 

powierzchniach posiadających kontrolowaną kanalizację wewnątrz zadaszonych i otoczonych ścianami 

budynków. 

 

58. Gdy odpady są składowane (zwykle w celu późniejszego spalania) zasadniczo powinny one być 

balowane (por. sekcja 4.1.4.3) lub w inny sposób przygotowane do takiego magazynowania, by mogły być 

magazynowane w sposób umożliwiający skuteczne kontrolowanie ryzyka odoru, szkodników, 

zanieczyszczeń, ognia oraz wycieków. 

 

59. Wstępna obróbka odpadów mająca na celu zwiększenie ich jednorodności, a tym samym charakterystyk 

spalania i wypalania poprzez: 

a. mieszanie w zasobnikach (por. 4.1.5.1); 

b. wykorzystanie rozdrabniania lub miażdżenia odpadów o dużych rozmiarach, np. mebli (por. 4.1.5.2), 

które mają zostać spalone, 

 

w stopniu jaki okaże się korzystny w wykorzystywanym systemie spalania. Zasadniczo ruszty i piece 

obrotowe (gdy są wykorzystywane) wymagają mniejszego zakresu obróbki wstępnej (np. mieszanie 

odpadów z miażdżeniem odpadów wielkogabarytowych), podczas gdy systemy ze złożem fluidalnym 

wymagają większej selekcji i obróbki wstępnej, zwykle obejmującej pełne rozdrabnianie MSW. 

 

60. Wykorzystanie konstrukcji rusztów, które łączą odpowiednie chłodzenie rusztu umożliwiające zmiany 

w dostawach pierwotnego powietrza przede wszystkim w celu kontrolowania spalania, a nie chłodzenia 

samego rusztu. Ruszty chłodzone powietrzem z dobrze rozłożonym przepływem powietrza chłodzącego są 

zwykle odpowiednie dla odpadów o średnich NCV aż do około 18 MJ/kg. Odpady o wyższych NCV mogą 

wymagać wody (lub innych płynów) chłodzącej, aby zapobiegać dostarczaniu zbyt dużych ilości powietrza 
pierwotnego (tzn. ilości skutkujących wyższym niż optymalnym dla kontroli spalania poziomem 
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powietrza) do kontrolowania temperatury ruszty i długości/umiejscowienia ognia na ruszcie (por. sekcja 

4.2.14). 

 

61. Lokalizowanie nowych instalacji w taki sposób, by możliwe było zmaksymalizowanie wykorzystania 

CHP i/lub zastosowanie ciepła i/lub pary, aby zasadniczo przekroczyć poziom całkowitego łącznego 

eksportu energii w wysokości 1,9 MWh/tona MSW (tabela 3.42) w oparciu o średnie NCV 2,9 MWh/tona 

(tabela 2.11). 

 

62. W sytuacji, gdy eksportowane może być mniej niż 1,9 MWh/tonę MSW (w oparciu o średnie NCV 

równe 2,9 MWh/tona), większe jest: 

a. wytwarzanie średnio rocznie 0,4 – 0,65 MWh elektryczności/tonę MSW (w oparciu o średnie NCV w 

wysokości 2,9 MWh/tona (tabela 2.11)) przetwarzanych (tabela 3.40) przy zastosowaniu dodatkowego 

ciepła/pary, o ile to możliwe w lokalnych warunkach
15

; 

b. wytwarzanie przynajmniej takiej samej ilości elektryczności z odpadów jak średnie roczne 

zapotrzebowanie całej instalacji, w tym (gdy jest stosowane) do przeprowadzanej na miejscu obróbki 

wstępnej odpadów oraz działania związane z obróbka pozostałości (tabela 3.48). 

 

63. Ograniczanie zapotrzebowania instalacji na energię (wyłączając wstępną obróbkę lub obróbkę 

pozostałości) do poziomu zasadniczo poniżej 0,15 MWh/tonę przetwarzanych MSW (tabela 3.47 i sekcja 

4.3.6) w oparciu o średnie NCV w wysokości 2,9 MWh/tona MSW (tabela 2.11). 

 

 

5.3 Szczególne BAT dla spalania odpadów segregowanych lub poddanych wstępnej 

obróbce 

 

Oprócz ogólnych metod opisanych w sekcji 5.1, w przypadku poddanych wstępnej obróbce lub 

segregowanych odpadów komunalnych (w tym paliw pochodzących z komunalnych odpadów), za BAT 

zasadniczo uważa się: 

 

64. Magazynowanie odpadów: 

 

a. w zamkniętych zbiornikach; 

b. na szczelnych powierzchniach z kontrolowaną kanalizacją wewnątrz zadaszonych i otoczonych ścianami 

budynków. 

 

65. W przypadku, gdy odpady są (zwykle w celu późniejszego spalenia) magazynowane, zasadniczo 

powinny one być balowane (por. sekcja 4.1.4.3) lub w inny sposób przygotowane do takiego 

magazynowania, tak by mogły być magazynowane w taki sposób, by ryzyko odorów, szkodników, 

zanieczyszczeń, ognia oraz wycieków było skutecznie kontrolowane. 

 

66. W nowych i istniejących instalacjach, wytwarzanie wyższych: 

 

a. rocznych średnich zasadniczo przynajmniej 0,6 – 1,0 MWh elektryczności/tona odpadów (w oparciu w 

średnie NCV w wysokości 4,2 MWh/tona); 

b. roczne średnie zapotrzebowanie na elektryczność całej instalacji, obejmujące (gdy stosowane) wstępną 

obróbkę odpadów oraz obróbkę pozostałości prowadzone na miejscu. 

 

67. Lokalizacja nowych instalacji tak, by: 

 

a. przynajmniej 0,6 – 1,0 MWh/tonę wytworzonej elektryczności, ciepła i/lub pary mogło być 

wykorzystane w kogeneracji, zatem, by zasadniczo możliwe było osiągnięcie dodatkowego eksportu 

termicznego na poziomie 0,5 – 1,25 MWh/tonę odpadów (sekcja 3.5.4.3) (w oparciu o średnie NCV w 

wysokości 4,2 MWh/tona); 

                                                 
15 Bezpośrednie wykorzystanie ciepła/pary (eksport i/lub własne zużycie) ogranicza produkcję elektryczności, a tym samym odpowiadanie 
na zapotrzebowanie na ciepło może oznaczać, że wytwarzane będzie mniej niż 0,4 MWh/tonę odpadów. 
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b. gdy nie jest wytwarzana elektryczność, możliwe było osiągnięcie eksportu termicznego rzędu 3 

MWh/tona odpadów (w oparciu o średnie NCV w wysokości 4,2 MWh/tona). 

 

68. Ograniczanie zapotrzebowania na energię w instalacji, a także osiągnięcie poziomu średniego 

zapotrzebowania na elektryczność instalacji (wyłączając wstępną obróbkę lub obróbkę pozostałości) na 

poziomie poniżej 0,2 MWh/tonę przetwarzanych odpadów (tabela 3.47 oraz sekcja 4.3.6) w oparciu o 

średnie NCV w wysokości 4,2 MWh/tona.  

 

5.4 Szczególne BAT dla spalania odpadów niebezpiecznych 

 

Oprócz ogólnych metod opisanych w sekcji 5.1, za BAT dla spalania odpadów niebezpiecznych zasadniczo 

uważa się: 

 

69. Oprócz kontroli jakości opisanych w BAT4, w HWI należy używać specjalnych systemów i procedur, 

stosując podejście oparte na ocenie ryzyka związanego ze źródłem odpadów, w przypadku znakowania, 

kontrolowania, próbkowania i testowania odpadów, które mają być magazynowane/poddawane obróbce 

(por. 4.1.3.4). Analityczne procedury powinny podlegać zarządzaniu przez odpowiednio wykwalifikowany 

i wykorzystujący odpowiednie procedury personel. Zasadniczo konieczne jest testowanie: 

 wartości energetycznej; 

 temperatury zapłonu; 

 PCB; 

 halogenów (np. Cl, Br, F) oraz siarki; 

 metali ciężkich; 

 kompatybilności i reaktywności odpadów; 

 radioaktywności (jeśli nie znalazła się w zakresie BAT3 poprzez stałe detektory przy wejściach do 

zakładu). 

 

Wiedza na temat procesu lub pochodzenia odpadów jest istotna, gdyż poszczególne niebezpieczne 

właściwości (np. toksyczność lub zakaźność) są trudne do analitycznego określenia. 

 

70. Mieszanie, mielenie i wstępna obróbka odpadów w celu poprawy ich jednorodności, charakterystyki 

spalania i wypalania do odpowiedniego stopnia z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa. Jako 

przykłady można zaliczyć rozdrobnione lub beczkowane i pakowane odpady niebezpieczne, opisane w 

sekcjach 4.1.5.3 i 4.1.5.6. Jeśli wykonywane jest rozdrabnianie, następować po nim powinno przykrywanie 

obojętną atmosferą. 

 

71. Wykorzystanie systemów wyrównujących dostarczanie stałych odpadów niebezpiecznych (np. zgodnie 

z opisem w sekcji 4.1.5.4 lub inną podobną technologią obróbki) w celu poprawienia charakterystyk 

spalania dostarczanych odpadów, aby poprawić stabilność składu spalin w tym także poprawę kontroli 

krótkoterminowych szczytowych emisji CO. 

 

72. Bezpośrednie iniekcje płynnych i gazowych odpadów niebezpiecznych, gdy takie odpady wymagają 

specjalnej redukcji ekspozycji, emisji lub ryzyka odoru, zgodnie z opisem w 4.1.6.3. 

 

73. Wykorzystanie konstrukcji komory spalania, które gwarantuje ograniczenie, mieszanie i transport 

odpadów, na przykład: piece obrotowe – z lub bez chłodzenia wodnego. Chłodzone wodą piece obrotowe 

(por. 4.2.15), mogą być korzystne, gdy: 

a. LHV dostarczanych odpadów jest wyższe (np. >15 – 17 GJ/tona); 

b. stosowane są wyższe temperatury, np. >1100°C (np. w celu żużlowania popiołu lub niszczenia 

specjalnych typów odpadów). 

 

74. Redukowanie zapotrzebowania na energię oraz osiągnięcie poziomu średniego elektrycznego 

zapotrzebowania instalacji (wyłączając wstępną obróbkę lub obróbkę pozostałości) zasadniczo poniżej 0,3 

– 0,5 MWh/tonę przetwarzanych odpadów (por. 3.5.5 i 4.3.6). Mniejsze instalacje zwykle wykazują 

zapotrzebowanie bliższe wyższemu krańcowi tego przedziału. Warunki pogodowe mogą mieć znaczący 

wpływ na zużycie ze względu na wymagania dot. ogrzewania, etc. 
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75. Dla komercyjnych HWI i innych spalarniach niebezpiecznych odpadów dostarczających odpady o 

bardzo zróżnicowanym składzie i pochodzeniu, należy stosować: 

a. mokre FGT, zgodnie z opisem w 4.4.3.1, zasadniczo BAT jest dążenie do poprawy kontroli 

krótkoterminowych emisji do powietrza (por. podsumowanie 7.4.3 dot. innych systemów i BAT37 dot. 

wyboru systemu FGT); 

b. specjalne techniki redukcji emisji elementarnego jodu i bromu, zgodnie z opisem w 4.4.7.1, gdy 

substancje te występują w odpadach w znacznych stężeniach. 

5.5 Szczególne BAT dla spalania osadów ściekowych 

 

Oprócz ogólnych metod opisanych w sekcji 5.1, za BAT dla spalania osadów ściekowych zwykle uważa 

się: 

 

76. W instalacjach, które są przeznaczone przede wszystkim do spalania osadów ściekowych, za BAT 

zwykle uważa się stosowanie technologii złoża fluidalnego, ponieważ im wyższa jest wydajność spalania, 

tym, zwykle, mniej spalin jest wytwarzanych przez system. Może występować ryzyko zapychania złoża 

niektórymi składnikami osadów ściekowych. 

 

77. Suszenie osadów ściekowych, najlepiej przy pomocy ciepła odzyskanego ze spalania, w stopniu, który 

powodowałby, że stosowanie dodatkowych paliw byłoby zbędne dla normalnego funkcjonowania instalacji 

(w tym przypadku normalne funkcjonowanie nie obejmuje rozruchu, wygaszania oraz sporadycznego 

używania paliw dodatkowych wspierających podtrzymywanie temperatury spalania). 

 

5.6 Szczególne BAT dla spalania odpadów klinicznych 

 

Oprócz ogólnych metod opisanych w sekcji 5.1, za BAT dla spalania odpadów klinicznych zwykle uważa 

się: 

 

78. Wykorzystanie innych niż ręczne systemów obróbki i załadunku; 

 

79. Odbiór i magazynowanie odpadów klinicznych w zamkniętych pojemnikach, które mają wystarczającą 

odporność na nieszczelności i przedziurawienie. 

 

80. Mycie zużytych  pojemników, które zostały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinno 

odbywać się w odpowiednio przeznaczonych do tego myjniach, wraz z dezynfekcją, jeśli to konieczne, a 

nagromadzone stałe pozostałości powinny być wprowadzane do pieca. 

 

81. W przypadku, gdy stosowane są ruszty, konstrukcja powinna łączyć odpowiednie chłodzenie rusztu, 

które umożliwia zróżnicowanie dostaw pierwotnego powietrza przede wszystkim w celu kontrolowania 

spalania, a nie dla chłodzenia samego rusztu. Ruszty chłodzone powietrzem i z dobrze rozłożonym 

przepływem powietrza są zwykle odpowiednie dla odpadów o NCV aż do około 18 MJ/kg. Odpady o 

wyższym NCV (np. powyżej około 18 MJ/kg) mogą wymagać zastosowania wody chłodzącej (lub innych 

płynów), zapobiegającej powstawania zapotrzebowaniu na nadwyżki powietrza pierwotnego w celu 

kontrolowania temperatury rusztu, tzn. poziomów, które skutkowałyby większymi dostawami niż 

optymalne dla kontrolowania spalania (por. sekcja 4.2.14). 

 

82. Wykorzystanie konstrukcji komory spalania, które gwarantuje ograniczenie, pobudzanie i transport 

odpadów, na przykład: piece obrotowe – z lub bez chłodzenia wodnego. Chłodzone wodą piece obrotowe 

(por. 4.2.15), mogą być korzystne, gdy: 

 

a. LHV dostarczanych odpadów jest wyższe (np. >15 – 17 GJ/tona); 

b. stosowane są wyższe temperatury, np. >1100°C (np. w celu żużlowania popiołu lub niszczenia 

specjalnych typów odpadów). 
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6 POWSTAJĄCE TECHNOLOGIE  
 

W niniejszym dokumencie powstające technologie są rozumiane jako nowe techniki, które nie zostały 

jeszcze wdrożone w sektorze przemysłowym na zasadach komercyjnych. Niniejszy rozdział obejmuje 

informacje na temat technik, które mogą wyłonić się w niedalekiej przyszłości i mogą znaleźć 

zastosowanie w sektorze spalania odpadów. 

 

6.1 Wykorzystanie pary jako czynnika wtryskiwanego w palnikach komory dopalania 

zamiast powietrza 

 

[40, EURITS, 2003] 

 

6.2 Działanie obejmujące ponowne podgrzewanie pary turbinowej 

 

Opis 

[2, infomil, 2002], s. 49 

Inną opcją zwiększania wydajności produkcji elektryczności jest ponowne podgrzewanie pary turbinowej 

po pierwszym jej przejściu przez turbinę. W tym celu, temperatura pary nie może być wyższa niż 400°C, 

ale jej ciśnienie się zwiększa. Poniższe dane pokazują uproszczony schemat procesu wykorzystującego taką 

możliwość: 

 

 
Rysunek 6.1: Przykład ponownego podgrzewania pary 
 [2, infomil, 2002] 
 

Po pierwszym przejściu przez sekcję wysokociśnieniową turbiny, powstała w ten sposób para jest 

ponownie przegrzewana i następnie wykorzystywana w średnio- i niskociśnieniowych sekcjach turbiny. 

 

Zwykle po rozszerzeniu w turbinie HP para ma niższe ciśnienie (zwykle 20% ciśnienia wejściowego) i jest 

ponownie podgrzewana  wraz ze spalinami w kotle do tej samej temperatury. Zgodnie z uproszczonym 

rysunkiem (por. rysunek 6.1), para jest podgrzewana albo wodą z kotła, albo sprężoną parą. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Zwiększenie wydajności energetycznej o około 2 – 3%. 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

 

Dane eksploatacyjne 

Evaporator - Parownik; Superheater 
- przegrzewacz; Re-superheater - 

ponowne przegewanie; Condensor - 

kondensator 
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Opcja ta nigdy nie była wykorzystywana w spalarniach odpadów komunalnych, choć uważa się, że 

zagrożenia technologiczne są ograniczone. 

 

Zastosowanie 
Na możliwości zastosowania wpływ może mieć dostępność ekonomiczna, która jest zwykle 

zdeterminowana przez dodatkowe koszty inwestycyjne oraz ceny elektryczności. 

 

Ekonomia 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

 

Przykładowe zakłady 
 

Literatura źródłowa 
[2, infomil, 2002], s. 49 

 

6.3 Inne metody służące ograniczeniu emisji dioksyn z nie poddanych obróbce spalin 

 

[1, UBA, 2001] Ograniczenie dioksyn może zostać osiągnięte dzięki następującym metodom dla nie 

poddanych obróbce spalin, które zmierzają do zmniejszenia formowania się dioksyn dzięki hamowaniu 

reakcji lub ograniczaniu przebywania pyłu w temperaturach z przedziału 450 – 200°C: 

 

 dodawanie do odpadów inhibitorów – wydajność zostaje ograniczona, a wtórne reakcje wymagają 

rozważenia; 

 wykorzystanie odpylaczy dla gorących spalin – jak dotąd otrzymano niewiele danych i to wyłącznie 

z badań pilotażowych: 

- odpylanie przy użyciu filtrów ceramicznych lub cyklonów w temperaturze około 800°C; 

- odpylanie w temperaturze powyżej 450°C, np. przy użyciu filtrów elektrostatycznych dla gorących 

spalin; 

 ograniczenie osadzania się pochodzącymi z powietrza pyłów na drodze spalin dzięki skutecznemu 

oczyszczaniu otworów, kotła, płyt grzewczych – dowiedziono, że zagadnienia ma związek z 

konserwacją. 

 

6.4 Płuczki olejowe służące redukcji polihalogenowych związków aromatycznych i 

poliaromatycznych węglowodorów (PAH) w spalinach pochodzących z zakładów 

spalania 

  

Dioksyny i furany są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, a zatem nie są usuwane w mokrych płuczkach 

w znacznym ani miarodajnym stopniu. Usuwanie, które jednak ma miejsce odbywa się zasadniczo dzięki 

usuwaniu adsorbowanych PCDD/F do substancji cząsteczkowych w mokrych płuczkach. W najlepszym 

wypadku, możliwe pewne ograniczenie dzięki kondensacji, przede wszystkim cząsteczek o wyższej masie 

– heksa do okta – z fazy gazowej do relatywnie zimnego płynu myjącego. Jednak dioksyny i furany (a 

także wiele innych związków organicznych) mają znacznie bardziej lipofilową naturę. Wrzący, częściowo 

nienasycony olej lub emulsja wodno-olejowa takiego oleju stanowi zatem bardziej odpowiedni środek 

płuczący. 

 

Olej/emulsja i absorbowane dioksyny i furany są wymieniane i usuwane możliwie najszybciej po tym jak 

osiągną wartość graniczną wynoszącą 0,1 mg/kg. Dostarczana ilość jest zdeterminowana, zatem rocznie 

przeprowadza się 3 – 4 wymian. Pomaga to zapobiegać nadmiernemu postarzaniu oleju. Zanieczyszczony 

płyn zostaje spalony w piecu. Aby to wykonać, olej jest wypompowywany do pojemnika na zlewki 

(ruchoma cysterna wyposażona w instalację zabezpieczającą), a stamtąd jest bezpośrednio dostarczany do 

pieca w instalacji spalającej. 
Proces ten obejmuje jako trzeci etap oczyszczania przeciwprądowe kolumny płuczek o zamkniętym obiegu 

oleju. 
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Aby zminimalizować ilość składników służących do transportowania oleju, studzienki stosowane są jako 

zasobniki substancji płuczącej. Natężenie przepływu jest określone zgodnie z przekrojem wypełnienia. 

Olej/emulsja zostają podgrzane przez wymiennik ciepła do około 15 – 20°C powyżej temperatury spalin, 

aby zapobiec dostawaniu się wody z kondensatora do nasyconych gazowych par.   

 

 
Rysunek 6.2: Schemat zakładu spalania odpadów z końcową płuczką olejową służącą do osadzania się 

dioksyn 
[1, UBA, 2001] 
 

6.5 Wykorzystanie CO2 w spalinach do produkcji węglanu sodu 

 

[1, UBA, 2001] Jeśli spaliny wchodzą w kontakt z roztworem sody kaustycznej, dwutlenek węgla reaguje z 

wodorotlenkiem sodu i tworzy węglan sodu. Płyn nie ma odoru i koloru. Roztwór węglanu może być 

wykorzystywany jako surowiec, np. w zakładach chemicznych, przemyśle papierniczym. 

 

W tym procesie, ilość spalin niezbędna dla wytworzenia węglanu jest doprowadzana w kontrolowanym 

strumieniu na zakończenie oczyszczania spalin i bezpośrednio do kolumny absorpcyjnej CO2. Kolumna 

absorpcyjna wykonana jest z włókna szklanego wzmocnionego tworzywem sztucznym i zawiera materiał 

wypełniający z plastiku. Na czele kolumny dodawany jest roztwór sody kaustycznej. Soda kaustyczna 

przedostaje się przez materiał i wchodzi w kontakt ze spalinami powstającymi w prądzie wstecznym. To 

powoduje, reakcję dwutleneku węglaz wodorotlenkiem sodu oraz tworzenie węglanu sodu i wody. 

 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O 

 

Spaliny ulatniają się z kolumny do atmosfery poprzez eliminator mgły, który może być czyszczony przy 

użyciu miękkiej wody (słodkiej), która jest dostarczana w razie potrzeby poprzez kontroler przepływu.  

 

Roztwór węglanu pochodzi ze studzienki kolumny i jest wypompowywany do instalacji konsumentów 

pompami przez instalacje kontrolujące poziom. Ilość, wartość pH, stężenie NaOH i węglanu są zapisywane 

dzięki właściwym urządzeniom pomiarowym. Wartości stężeń służą kontroli ilość sody kaustycznej w 

kolumnie. 

 

Mimo to występuje znaczące zużycie sody kaustycznej. Uwagę należy także zwrócić na emisje CO2, 

wytworzonego podczas procesu produkcji sody.  

 

 

 

 

Liquid byproducts - Płynne 

produkty uboczne;  Vent gases 
- odpowietrzniki; Natural gas - 

gaz ziemny; Air – powietrze;  

Incineration chamber - komora 
spalania; Steam boiler - kocioł 

parowy; Quench - gaszenie; 

Acid absorber - abrosber 
kwaśny; Lye scrubber - 

płuczka ługowa; Oil scrubber - 

płuczka olejowa; Vent - 
odpowietrznik; Chimney - 

komin 
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6.6 Zwiększona temperatura złoża, kontrola spalania i dodatki tlenu w spalarniach 

rusztowych 

 

Opis 

Podstawą tego procesu (znanego jako proces SYNCOM plus) jest zintegrowane spiekanie popiołu w złożu 

dzięki energii z rusztu w spalarni odpadów. 

 

Wyższe temperatury złoża są wykorzystywane do stapiania lub spiekania 50 – 80% popiołów 

paleniskowych. Nie stopione frakcje chronią ruszt przed zapychaniem. 

 

Sygnał z kamer podczerwonych jest wykorzystywany do kontrolowania podgrzewania powietrza i 

wzbogacania tlenem w taki sposób, by podtrzymywany był odpowiedni zakres temperatury w złożu z 

odpadami. 

 

Wsteczne ruszty najlepiej odpowiadają tej technice, ponieważ utrzymują one pokrywę nie stopionego 

popiołu, który chroni ruszt przed wyższymi temperaturami. 

 

Nie spieczone frakcje zostają rozdzielone dzięki screeningowi i myciu, a następnie zostają recyrkulowane 

do procesu spalania. 

 

Ponadto 75% popiołów lotnych (popiół kotłowy i popiół z pierwszego etapu usuwania pyłu – nie 

pozostałości FGT z oczyszczania kwaśnych gazów) może zostać recyrkulowane do etapu spalania. Wysoka 

temperatura złoża oraz mokra obróbka mechaniczna odprowadzanego granulowanego popiołu gwarantuje, 

że recyrkulowany popiół lotny nie zanieczyści granulatu. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Produkowane są w pełni spieczone, dobrze wypalone i o niskiej wymywalności pozostałości: 

 
 Konwencjonalne zakłady WTE SYNCOM SYNCOM plus 

Straty podczas zapłonu 2% 1% 0,1% 

Wymywanie ołowiu mg/l 0,2 0,05 0,01 

Zawartość PCDD/F (ng TEQ/kg) 
 

15 
 

8 
 

0,3 

Tabela 6.1: Jakość pozostałości dzięki zastosowaniu systemu SYNCOM 

 [36, Gohlke, 2002] 
 

Ponadto system: 

 

 zmniejsza całkowite zrzuty dioksyn z zakładu (<5μg I-TEQ/t wsadu odpadów); 

 ogranicza ilość popiołów lotnych; 

 zmniejsza ilość spalin o około 35%. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie tlenu. 

 

Dane eksploatacyjne 

 

Zastosowanie 
Do pieców rusztowych. 

 

Ekonomia 
Zwiększenie o 5 – 10% całkowitych kosztów inwestycyjnych. 

 

Zmniejszenie kosztów usuwania pozostałości, z możliwością pozyskania dodatkowych dochodów ze 

sprzedaży granulatu jako wymiennika dla kruszywa. 

 
 

Siła sprawcza wdrożenia 
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Przykładowe zakłady 

Coberg, Niemcy; 

W fazie budowy: Arnoldstein, Austria i inne na terenie Japonii; 

Działający na dużą skalę zakład pilotażowy w Japonii w Mitsubishi Heavy Industries. 

 

Literatura źródłowa 
[36, Gohlke, 2002] 

 

6.7 Proces łączony PECK do obróbki MSW 

 

Opis 

Do głównych cech tego procesu należą: 

 

 wykorzystanie pierwszego etapu sub-stechiometrycznego z gazyfikującym rusztem w temp. 950°C; 

 recykling poddanych obróbce popiołów lotnych (por. obróbka popiołu lotnego opisana poniżej); 

 następnie znajduje się piec obrotowy z temperaturą gazu wynoszącą 1400°C (złoże 1300°C) ze 

współczynnikiem nadmiaru powietrza 1,1 – 1,3 ponad wartości stechiometryczne; 

 wysoka temperatura w piecu obrotowym stapia substancje mineralne; 

 gaszenie pozostałości wodą w celu utworzenia fazy przypominającej szkło. 

 

 

 
Rysunek 6.3: Podstawowe elementy procesu PECK 
[37, Biollaz, 2001] 
 

Wstępna obróbka popiołu lotnego: 

Przed recyrkulacją do rusztu, popioły lotne zebrane w kotle i ESP zostają zmieszane z odwodnionymi 

osadami ściekowymi oraz dostarczane do grudkownika. Powstałe w ten sposób suche granulki są 

poddawane obróbce w reaktorze złoża fluidalnego, gdzie w temperaturze 900°C metale zostają 

nachlorowane i odparowane. Ten strumień gazu ma odpowiednio wysoką temperaturę dla pracy reaktora. 

Jedynie niewielka część łącznej ilości spalin jest wykorzystywana, tzn. około 2%. 

 

 

 

 

 

 

Sewage sludge - Osady ściekowe; Municipal solid waste (MSW) - Stałe odpady komunalne; Fly ash - Popiół lotny; Fly ash treatment - 

Obróbka popiołu lotnego; Recirculate - Recyrkulacja; Thermal treatment - Obróbka termiczna; Bottom ash - Popioł paleniskowy; 
Bottom ash treatment - Obróbka popiołów paleniskowych;  Intermediate fraction - Frakcje pośrednie; Zinc/lead hydroxide sludge - 

Osad wodorotlenku cynku/ołowiu; Ferrous scrap - Złom żelazny; Copper scrap - Złom miedziany; Mineral product - Produkty 

mineralne 



Rozdział 6 

Spalanie odpadów 450 

 

 
 Rysunek 6.4: Obróbka popiołu lotnego w procesie PECK 
 [37, Biollaz, 2001] 
 

Odparowane metale opuszczają reaktor złoża fluidalnego wraz ze spalinami. Dzięki częściowemu gaszeniu 

metale ciężkie zostają skondensowane, a następnie odfiltrowane. Po tym nadmiar chlorowodoru zostaje 

oddzielony od spalin w płuczce. Spaliny są następnie z powrotem dostarczane do płuczki w instalacji 

spalającej  w celu ostatecznego oczyszczenia ich i opuszczają zakład poprzez komin. Chlorowodór jest 

produkowany w wewnętrznej pętli z wody myjącej płuczki służącej do obróbki popiołu lotnego dzięki 

systemowi destylacji. Uzupełnienie kwasu chlorowodorowego pochodzi z płuczek z zakładu spalania. 

Zużyta woda myjąca jest wykorzystywana do gaszenia. 

 

Zużyty popiół lotny, recyrkulat, jest usuwany z reaktora parnikowego i następnie dostarczany ponownie 

poprzez silos buforowy do rusztu. Koncentrat z odfiltrowanych metali ciężkich jest następnie 

przekazywany do przemysłu rafinującego cynk i ołów. 

 

Obróbka popiołów paleniskowych: 

Bezpośrednio po procesie wysokotemperaturowym popioły paleniskowe są gaszone w kąpieli wodnej i 

tworzy fazę podobną do szkła. Po oddzieleniu złomu metali, popioły paleniskowe są kruszone kruszarką 

młotkową. Kruszarki są wyposażone w ruszt zrzucający o przestrzeniach 16 mm oraz odprowadzenie dla 

zbyt dużego złomu żelaznego. Złom taki jest oddzielany manualnie na frakcje wartościowego materiału. 

 

Następnie, dalsze rozdrabnianie jest osiągane w młynie kulowym, po którym znajduje się klasyfikator 

powietrzny z możliwością separacji około 0,5 mm. Jednostki mielące i separujące działają także jako 

suszarki zasilane nadmiarowym ciepłem z procesów termicznych. Nadwymiarowe elementy z separatora są 

wprowadzane do separatora magnetycznego i jednostki z prądem wirowym, które oddzielają metale 

żelazne od nieżelaznych, takich jak miedź. 

 

 

Fly ash (pelletized) - Popiół lotny (granulowany); Flue gas from the combustion chamber - Spaliny z komory spalania; Recirculate - 

Recyrkulacja, Flue gas - Spaliny, Acid - Kwas, Water - Woda; Heavy metal concentrate - Koncentrat metali ciężkich 

Intermediate fractions 

- Frakcje pośrednie; 
Bottom ash - Popioły 

paleniskowe; Ferrous 

scrap - Złom żelazny; 
Copper scrap - Złom 

miedziany; Mineral 

product - Produkty 

mineralne 
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Rysunek 6.5: Obróbka popiołów paleniskowych w procesie PECK 

[37, Biollaz, 2001] 
 
 

Ponieważ skuteczność oddzielania metali nieżelaznych w prądzie wirowym spada gwałtownie dla 

cząsteczek o wielkości około 4mm, cząstki metalu gromadzą się w obiegu mielącym. Zatem tylko 

niewielka ilość krążącego ładunku jest dostarczana do procesu obróbki popiołu lotnego. Taka frakcja 

produktu, zwana także pośrednią, zawiera około 1% łącznej ilości poddawanego obróbce popiołu 

paleniskowego. Cząstki zbyt małe dla klasyfikatora powietrznego są odzyskiwane w cyklonach i filtrach 

elektrostatycznych, a następnie magazynowane w silosach. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Do kluczowych korzyści środowiskowych przewyższających konwencjonalne procesy MSWI zalicza się: 

 

 wytwarzania na wpół zeszklonych i o niskim stopniu wymywania pozostałości popiołów 

paleniskowych; 

 szklenie jest procesem wewnętrznym – nie wymaga zewnętrznej energii; 

 mniejsza ilość popiołu lotnego; 

 ograniczenie całkowitej produkcji dioksyn dzięki ich niszczeniu w piecu; 

 zagęszczenie metali ciężkich w mniejszej ilości stałych odpadów (możliwie nadających się do 

odzyskania); 

 emisje tlenku azotu do powietrza zostają zredukowane dzięki procesom powietrznym. 

 

Rozdzielenie metali ciężkich cynku, ołowiu, kadmu i miedzi do różnych końcowych strumieni zostało 

zaprezentowane poniżej na rysunku 6.6 i porównane z konwencjonalnymi spalarniami. Można zauważyć, 

że proces prowadzi do ograniczenia zawartości metali ciężkich w pozostałościach mineralnych w 

porównaniu do konwencjonalnych spalarni. Zatem cel dla zużytych mineralnych pozostałości zostaje 

osiągnięty. W tym samym czasie większość tych metali ciężkich zostaje zgromadzona w nadającym się do 

recyklingu koncentracie. 

 

 
PECK 

  
Rysunek 6.6: Porównanie podziału metali między konwencjonalnymi rusztowymi MSWI a procesem  

Źródło [37, Biollaz, 2001] 
 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak zidentyfikowanych negatywnych efektów. 

 

PECK MSW incineration process - Proces spalania MSW PECK; Conventional incineration process - Konwencjonalny proces 
spalania; Metal partitioning [%] - Udział metali [%]; Zinc - Cynk; Lead - Ołów; Cadmium - Kadm; Copper - Miedź; Mineral 

product - Produkt mineralny; Iron scrap - Złom żelazny; Copper scrap - Złom miedziany; Hydroxide sludge - Osad 

wodorotlenkowy; Metal partitioning - Udział metali [%]; Zinc - Cynk; Lead - Ołów; Cadmium - Kadm; Copper - Miedź; Bottom 

ash - Popiół denny; Fly ash - Popiół lotny 
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Można się spodziewać, że całkowita wydajność energetyczna procesu PECK, wraz z wewnętrznym 

zużyciem energii, będzie porównywalna z konwencjonalnymi MSWI.  

 

Dane eksploatacyjne 
Najważniejsze przepływy masy w procesie PECK zostały zaprezentowane poniżej, na rysunku 6.7. 

Przepływy zostały znormalizowane dla wejściowego strumienia „MSW”, co odpowiada 100%. 

Najważniejsze przepływy materiału wytwarzane w MSWI to spaliny i substancje mineralne. 

 

 

 

 

 
Rysunek 6.7: Bilans masy dla przepływu materiałów dla procesu PECK 
[37, Biollaz, 2001] 
 

Spaliny zawierające produkty spalania tworzą substancje organiczne z MSW i wody. Popioły paleniskowe, 

tzn. substancje mineralne zawierające minerały takie jak krzem i wapń zawarte pierwotnie w MSW oraz 

osady ściekowe. Metale ciężkie zostają skoncentrowane w końcowych przepływach wodorotlenkowych 

osadów, złomu żelaza i miedzi. Przepływ metali ciężkich przez substancje mineralne i oczyszczone spaliny 

jest pomijalny.  

Temperatura złoża w piecu obrotowym (1300°C) jest wystarczająco niska, by uniemożliwiać stapianie 

żelaza i formowanie się niepożądanych stopów, np. miedzi. 

 

Zastosowanie 

Proces został opracowany dla stałych odpadów komunalnych, ale zasadniczo może być stosowany także do 

innych typów odpadów. 

 

Korzystne jest wyposażenie procesu w konwencjonalną jednostkę oczyszczania spalin. Dla obróbki popiołu 

lotnego, niezbędne jest HCl odzyskiwane z wody myjącej. 

 

Ekonomia 

Osiągane są niższe koszty operacyjne obróbki odpadów, ponieważ koszty utylizacji pozostałości są 

znacznie niższe, podczas gdy koszty inwestycyjne i operacyjne są wyższe niż w przypadku 

konwencjonalnych spalarni MSW. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Do głównych powodów stosowania tej techniki należą: 

 

MSW 100% - MSW 100 %; Thermal treatment - Obróbka termiczna; Flue gas 73.5 % - Spaliny 73,5 %; Fly ash - Popiół lotny; 

Recirculate - Recyrkulacja; Fly ash treatment - Obróbka popiołu lotnego; Sewage sludge 0.9 % - Osad ściekowy 0,9 %; Flue gas 1.9 

% - Spaliny 1,9 %; Zinc/lead hydroxide sludge 0.8% - Osad wodorotlenku cynku/ołowiu 0,8 %; Bottom ash - Popiół denny; Bottom 
ash treatment - Obróbka popiołu dennego; Intermediate fraction - Frakcja pośrednia; Copper scrap 0.1% - Złom miedziany 0,1 %; 

Ferrous scrap 1.8 % - Złom żelazny 1,8 %; Mineral product 22.8 % - Produkt mineralny 22,8 % 
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 potrzeba poprawy jakości popiołu paleniskowego; 

 potrzeba zmniejszenia ilości popiołu lotnego; 

 wyższe ceny za utylizację pozostałości. 

 

Przykładowe zakłady 

Odnotowano, że proces jest badany w MSWI w Bazylei, Szwajcaria. 

 

Literatura źródłowa 

[37, Biollaz, 2001] 

 

6.8 Stabilizacja pozostałości FGT FeSO4 

Opis techniczny 
Stabilizacja obejmuje pięcioetapową procedurę, podczas której pozostałości zostają najpierw zmieszane z 

roztworem FeSO4, a następnie napowietrzone powietrzem atmosferycznym w stosunku płyn/ciało stałe 3 

l/kg, w celu utlenienia Fe(II) do Fe(III) oraz wytrąceni tlenków żelaza. Etap ten obejmuje także ekstrakcję 

rozpuszczalnych soli. PH zawiesiny jest następnie utrzymywane na poziomie 10 – 11 przez około 0,5 – 1 

godziny, co umożliwia związanie rozpuszczonych metali ciężkich w wytrąconych tlenkach żelaza. 

Czwartym etapem procesu jest odwadnianie poddanych obróbce pozostałości i w końcu etap mycia mający 

na celu wymianę pozostającej wody i usuwanie pozostałych soli. Końcowy ustabilizowany produkt ma 

około 50% zawartość wody. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Główną korzyścią jest poprawa własności wymywania końcowego produktu. Charakterystyki wymywania 

poddanych obróbce pozostałości okazują się bardzo dobre (Lundtorp, 2001) i należy się spodziewać, że 

niskie emisje metali ciężkich mogą być przez dłuższy czas utrzymywane na takim poziomie, ponieważ 

wiadomo, że tlenki żelaza mają trwałość w geologicznych ramach czasowych. Potencjał zanieczyszczeń z 

poddanych obróbce pozostałości jest dobrze udokumentowany i należy spodziewać się, że pozostałości te 

będą miały mniejszą skłonność do dezintegracji, niż produkty stabilizowane cementem, ponieważ 

większość soli zostaje usunięta. Ustabilizowane pozostałości zwykle mają znacznie lepsze właściwości 

wymywania, niż pozostałości scalane cementem. 

 

Proces zmniejsza ilość pozostałości o około 10% suchej masy: 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie przedstawiono jak dotąd żadnych strategii ponownego wykorzystywania. 

W procesie obróbki, wytworzone zostają ścieki o wyższej zawartości soli i relatywnie niskim stężeniu 

metali, ponieważ Fe(II) jest obecne na etapie ekstrakcji. Ścieki, w większości wypadków, po prostej 

obróbce mogą być odprowadzane do morza lub mogą podlegać de-jonizacji poprzez krystalizację. 

 

Dane eksploatacyjne 

Proces został zademonstrowany na skalę pilotażową w zakładzie poddającym pozostałości obróbce w 

partiach po około 200 kg suchej masy. Wszystkie parametry takie jak – zużycie wody, mieszanie wody i 

pozostałości, tempo utleniania Fe(II), czas reakcji, pH oraz dodatki kontrolujące pH – zostały 

zoptymalizowane. Wykazano, że proces jest nieskomplikowany w odniesieniu do właściwości 

pozostałości, choć może się pojawiać pewne zróżnicowanie procesu. Typowe dane procesu na tonę 

pozostałości: 10 – 50 kg Fe, 20 – 50 minut napowietrzania, optymalne pH 30 – 60, a zużycie wody 3 – 4 

m
3
. W bieżącej konfiguracji, odwadnianie poddanych obróbce pozostałości jest wykonywane poprzez 

płytkowe i ramowe prasy filtracyjne. 

 

Zastosowanie techniki 

Jednostka stabilizująca może być włączona jako integralna część spalarni, ale może także stanowić 

scentralizowaną instalację oczyszczania, w której obróbce poddawane są pozostałości pochodzące z kilku 

zakładów. Technika jest stosowana do pół-mokrych pozostałości FGT, a także samych popiołów lotnych 

oraz popiołów lotnych wraz ze ściekami z mokrych płuczek (produkt Bamberg), zawsze z dobrym 
skutkiem. 

 



Rozdział 6 

Spalanie odpadów 454 

Ekonomia 
Koszty obróbki w procesie stabilizacyjnym, zwanym jako Ferrox, są szacowane na około 65 EUR/tonę dla 

zakładu o przepustowości 20000 ton/rok, wraz z kosztami inwestycyjnymi. 

Siła sprawcza wdrożenia 
Głównym powodem wdrażania tej technologii są bardzo dobre właściwości wymywania poddanych 

obróbce pozostałości i należy się spodziewać, że efekt ten będzie trwały w długim okresie czasu. 

 

Odniesienia i przykłady 

Proces został zademonstrowany wyłącznie na skalę pilotażową, choć został przeznaczony do pracy w 

pełnej skali. Jak dotąd jednak nie uruchomiono żadnego działającego na pełną skalę zakładu. 

 

6.9 Stabilizacja pozostałości FGT CO2 

Opis techniczny 

Taka stabilizacja przypomina pod wieloma względami proces stabilizacji FeSO4, jednak jako odczynnik 

chemiczny wykorzystywane jest CO2 i/lub H3PO4. Proces obejmuje dwuetapową procedurę. Pozostałości 

zostają najpierw wymyte w stosunku ciecz/ciało stałe 3 l/kg, w celu usunięcia rozpuszczalnych soli, a 

następnie odwodnione i ponownie wymyte w płytkowych lub ramowych prasach filtracyjnych w stosunku 

ciecz/ciało stałe 3 l/kg. Pozostałości zostają następnie ponownie rozpuszczone, przy jednoczesnym dodatku 

CO2 i/lub H3PO4. Reakcje stabilizacji mogą zachodzić przez 1 – 1,5 h, podczas gdy pH spada oraz przez 

kolejną godzinę, gdy pH jest utrzymywane na poziomie około 7. 

 

Ostatecznie pozostałości zostają odwodnione i wymyte w prasie filtracyjnej z kolejnymi 3 l/kg. Końcowy 

produkt ma zawartość wody rzędu 50%. Wykorzystanie CO2 i H3PO4 jako czynnika stabilizacyjnego 

gwarantuje, że metale ciężkie zostają związane jako węglany lub fosforany. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Stabilizacja CO2 wykazuje bardzo dobre właściwości wymywania, podobne do stabilizacji Ferrox. 

Wiadomo, że węglany i fosforany metali są zwykle słabo rozpuszczalne i można się spodziewać, że 

właściwości pozostałości stabilizowanych CO2 pozostaną dobre przez dłuższy okres czasu. Potencjał 

zanieczyszczeń poddawanych obróbce pozostałości został szczegółowo udokumentowany. Fizyczna 

dezintegracja poddawanych obróbce pozostałości w dłuższym okresie czasu powinna być mniej znacząca 

dzięki użyciu tej techniki niż przy stabilizacji cementem, ponieważ więcej soli jest usuwanych. 

Pozostałości stabilizowane CO2 zwykle lepsze właściwości wymywania, niż pozostałości scalane 

cementem. 

 

Proces stabilizacji CO2 zmniejsza ilość pozostałości o około 15% suchej masy. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nie przedstawiono jak dotąd żadnych strategii ponownego wykorzystywania. Z pierwszego etapu 

odwadniania wytwarzane są ścieki. Pozostała woda z procesu zostaje ponownie wykorzystana w procesie. 

Ścieki wymagają oczyszczania, żeby rozpuścić metale ciężkie w standardowej jednostce, na przykład 

dzięki dostosowaniu pH i dodatkom TMT. 

 

Dane eksploatacyjne 

Proces został zademonstrowany na skalę pilotażową w zakładzie poddającym pozostałości obróbce w 

partiach po około 200 kg suchej masy. Wszystkie parametry takie jak – zużycie wody, mieszanie wody i 

pozostałości, czas reakcji, pH oraz dodatki kontrolujące pH – zostały zoptymalizowane. Wykazano, że 

proces jest nieskomplikowany w odniesieniu do właściwości pozostałości, choć może się pojawiać pewne 

zróżnicowanie procesu. W zależności od składu pozostałości stosowane CO2, i/lub H3PO4. Wykazano 

także, że spaliny z zakładu spalania mogą być używane jako źródło CO2. 

 

Typowe wymagania procesu dla obróbki 1 tony pozostałości to: 5 – 20 kg CO2, 0 -40 kg H3PO4, oraz 3m
3 

wody. 

 

Zastosowanie techniki 
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Jednostka stabilizująca może być włączona jako integralna część spalarni, ale może także stanowić 

scentralizowaną instalację oczyszczania, w której obróbce poddawane są pozostałości pochodzące z kilku 

zakładów. Technika jest stosowana do pół-mokrych pozostałości FGT, a także samych popiołów lotnych 

oraz popiołów lotnych wraz ze ściekami z mokrych płuczek (produkt Bamberg), zawsze z dobrym 

skutkiem. 

 

Ekonomia 
Koszty obróbki w procesie stabilizacyjnym korzystającym z tego procesu oszacowano na około 80 

EUR/tonę popiołu dla zakładu o przepustowości 200000 ton/rok, wraz z kosztami inwestycyjnymi. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Głównym powodem wdrażania tej technologii są bardzo dobre właściwości wymywania poddanych 

obróbce pozostałości i należy się spodziewać, że efekt ten będzie trwały w długim okresie czasu. 

Odniesienia i przykłady 
Proces został zademonstrowany wyłącznie na skalę pilotażową, choć został przeznaczony do pracy w 

pełnej skali. Jak dotąd jednak nie uruchomiono żadnego działającego na pełną skalę zakładu. 

 

6.10 Przegląd wybranych innych powstających technik obróbki pozostałości FGT 

 

Obróbka związana z zaopatrzeniem przemysłu cementowego 

System ten zamienia popioły paleniskowe i lotne oraz pozostałości z neutralizacji w materiał, który może 

być wykorzystywany w piecach cementowych. 

 

W tym procesie zmieszane pozostałości z neutralizacji oraz popiół lotny (takich jak z suchych i pół-

mokrych systemów FGT bez wstępnego odpylania) są najpierw wymywane przy pomocy wody, co usuwa 

wysoce wymywalne chlorki. Nierozpuszczalne frakcje są dostarczane do pieca cementowego wraz z 

popiołem paleniskowym i lotnym, zamiast (zgodnie ze sztuką) wapienia. Ścieki są następnie czyszczone w 

zakładzie WWT, aby wytrącić z nich metale ciężkie. Placki filtrowe, jeśli zawartość HM znajduje się 

poniżej poziomu akceptacji, są na kolejnym etapie dostarczane do pieca cementowego lub mogą być 

poddawane dalszej obróbce. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do systemu miejskiej kanalizacji. 

 

Kolejny proces (stosowany wyłącznie na skalę pilotażową) zmierza także do dostarczania materiałów dla 

przemysłu cementowego. W tym przypadku pozostałości z opartych na wapnie suchych i pół-suchych 

systemów FGT zostają oddzielone, aby utworzyć bierną frakcję (około 70wt%), czyli przede wszystkim 

tlenki, nadające się do wykorzystania w piecach cementowych, kolejna frakcja (około 25wt%) składa się z 

chlorków sodu i wapnia, a ostatnia zawiera metale ciężkie. Proces ten obejmuje szereg etapów, w tym 

mycie, sodowanie oraz filtrowanie. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Proces odparowania metali ciężkich 

Popiół lotny jest podgrzewany do około 900°C w atmosferze wzbogaconej kwasem chlorowodorowym. 

Metale ciężkie ulatniają się w formie chlorków, a następnie zostają skondensowane na filtrze, gdzie ich 

stężenie jest na tyle wysokie, by możliwy był ich recykling. Pozostały popiół lotny zostaje oczyszczony i 

może być wykorzystywany w celach konstrukcyjnych. Kiedy instalacja posiada system FGT, wytwarzane 

spaliny mogą być poddawane obróbce na miejscu, natomiast z mokrych płuczek pozyskiwany może być 

HCl. 

 

Proces nie został jeszcze wdrożony w zakładach działających na skalę przemysłową. 

[64, Uwagi TWG, 2003] 

 

Obróbka hydrometalurgiczna + zeszkliwianie 

W tym procesie obróbka hydrometalurgiczna umożliwia usuwanie metali ciężkich i soli. Następujące 

później zeszkliwianie popiołu lotnego wytwarza żużel, który może być wykorzystywany w celach 

konstrukcyjnych. 
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Zaobserwowano, że proces ten może być stosowany do popiołu o różnym składzie i jest wykorzystywany 

w zakładach działających na pół-przemysłową skalę. Proces został wdrożony w jednym zakładzie MSWI 

znajdującym się na terenie Francji, który spala 120000 ton MSW/rok i wytwarza 3500 ton/rok poddanych 

obróbce w FGT pozostałości. 

[Uwagi TWG, 2003 #64, 64, Uwagi TWG, 2003, 73, Rijpkema, 2000] 

 

6.11 Wykorzystanie technologii membranowej w oczyszczalniach ścieków do obróbki 

ścieków z mokrej płuczki 

 

Opis 

Opis w sekcji 2.6.4.3. 

 

Osiągane korzyści środowiskowe 

Brak danych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Brak danych. 

 

Dane eksploatacyjne 
Brak danych. 

 

Zastosowanie 
Brak danych. 

 

Ekonomia 

Brak danych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Brak danych. 

 

Przykładowe zakłady 

Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 

 

6.12 Połączone systemy suchego wodorowęglanu sodu + SCR + system płuczek FGT 

 

Opis 
Technika ta składa się z połączenia suchego FGT z wodorowęglanem sodu z systemem SCR oraz płuczką. 

 

Ponieważ wodorowęglan sodu może działać w szerokim zakresie temperatur (140 - 300°C) i prowadzi do 

poziomów emisji SOx poniżej 20 mg/Nm
3
 (w tym SO3), idealnie łączy się z SCR bez ponownego 

podgrzewania FG, choć podgrzewanie FG może być niezbędne, gdy temperatura komina jest zbyt niska po 

mokrej płuczce. [74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Płuczka umieszczona za SCR usuwa pozostały HCl. Ponieważ ilość usuwanego HCl jest bardzo niewielka, 

oczyszczony materiał może, gdy jest całkowicie odparowany, z łatwością być ponownie wstrzykiwany w 

górze układu (przed wtryskiem wodorowęglanu sodu).  

 

Efektem jest system FGT pozbawiony pośredniego etapu ponownego podgrzewania oraz nie generuje 

płynnych ścieków. 
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Osiągane korzyści środowiskowe 
Następujące ograniczenie emisji do powietrza: 

 
Substancja Redukcja Osiągane zakresy emisji Uwagi 

  
 

Poziom 

wydajności 

(%) 

 
 

½ h średnia 

(mg/Nm3) 

 
 

24 h średnia 

(mg/Nm3)  

 

Roczna 

średnia 

(mg/Nm3) 

Emisje 

specyficzne 

(g/tona wsadu 

odpadów) 

 

HCl   <5    

Odnotowuje się 

bardzo stabilne 

końcowe stężenia 

HF   <1   

SO2   <20   

NOx   <70   

Tabela 6.2: Poziomy emisji związane z wykorzystaniem połączenia suchego wodorowęglanu sodu, SCR i 

systemu FGT 

 

System łączy dwie dobrze znane technologie FGT i ma następujące właściwości: 

 

 emisje SO2 i HCl w kominie są niskie; 

 nadmiar wodorowęglanu sodu jest redukowany w znajdującej się dalej płuczce, zasadniczo nie jest 

konieczne ponowne podgrzewanie gazu, nie występuje konieczność oczyszczania płynnych ścieków, 

ponieważ zostają one recyrkulowane na wcześniejszy etap systemu; 

 poziomy emisji są niskie, nawet przy zmiennych stężeniach wlotowych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska zostały zidentyfikowane w 

poniższej tabeli: 
 

Kryterium 
 

Jednostki 
Zakres osiąganych 

wartości 

 

Uwagi 

 

Zapotrzebowanie na 

energię 

 

kWH/t dostarczanych 

odpadów 

 Ponowne podgrzewanie FG może 

być konieczne, jeśli temperatura po 

przejściu przez mokrą płuczkę jest 

zbyt niska 

Zużycie odczynnika kg/t dostarczanych odpadów 9 – 14 Na jedną tonę MSW 

Stechiometria odczynnika stosunek ≤1,2  

 
 

Typ pozostałości 

  
 

stałe 

Pozostałości FGT wraz popiołem 

lotnym lub osobno, w przypadku 

wstępnego odpylania. Możliwy jest 

recykling. 
 

Ilość pozostałości 
 

kg/t dostarczanych odpadów 
 

6 – 15 
Dla jednej tony MSW bez filtra i 

pyłu kotłowego 

Zużycie wody l/t dostarczanych odpadów <450  

 

Produkcja ścieków 

 

l/t dostarczanych odpadów 

 

0 

Oczyszczone materiały są 

recyrkulowane w górze systemu 

(<40 l/t dostarczanych odpadów) 

Widoczność dymów +/0/- -  

Tabela 6.3: Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska związane z 

wykorzystaniem połączenia suchego wodorowęglanu sodu, SCR i systemu FGT 

 

Konieczne mogą być dodatkowe systemy FGT, np. dodatkowe urządzenia służące usuwaniu PCDD/F i Hg. 

[74, Uwagi TWG, 2004] 

 

Dane eksploatacyjne 
 

Kryteria 

 

Opis czynników 

wpływających na kryteria 

Ocena 

(wysokie/średnie/niskie) 

lub wartość 

 

Uwagi 

 

 

Złożoność 

 niezbędne są dodatkowe 

elementy systemu; 

 krytyczne aspekty 

eksploatacyjne; 

 ryzyko zapychania; 

 

 

średnie/niskie 

 

Ilość elementów procesu jest 

większa niż suchych 

systemach, ale mniejsza niż 

w innych systemach. 

   Bardzo proste – dwie 



Rozdział 6 

Spalanie odpadów 458 

 

Elastyczność 
 zdolność techniki do 

pracy w różnorodnych 

warunkach; 

 

wysokie 

techniki FGT pozwalają na 

osiągnięcie ograniczenia 

emisji nawet przy 

zmiennych stężeniach. 

 
 

Wymagane kwalifikacje 

 znaczne 

zapotrzebowanie na 

dodatkowe szkolenia lub 

personel 

 
 

średnie/niskie 

 

Prosty system. 

Filtry workowe wymagają 

dobrego zarządzania. 

Tabela 6.4: Dane eksploatacyjne związane z wykorzystaniem połączenia suchego wodorowęglanu sodu, 

SCR i systemu FGT 

 

W porównaniu do suchych systemów wyposażonych w SCR, płuczki oraz obieg wodny stanowią jedyne 

dodatkowe elementy. 

 

Zastosowanie 
Możliwość zastosowania tej techniki została oceniona w poniższej tabeli: 

 
Kryteria Ocena/Uwagi 

Typ odpadów  zasadniczo może być stosowany do wszystkich typów odpadów; 

 szczególnie, gdy wlotowy skład odpadów jest bardzo zróżnicowany (np. 

odpady niebezpieczne); 

Zakres wielkości zakładu  bez ograniczeń, ale zasadniczo ma zastosowania do średnich/dużych 

zakładów; 

Nowe/istniejące  bez ograniczeń; 

 stosowana podczas dostosowywanie istniejących mokrych FGT do 

2000/76/WE; 

Wewnętrzna kompatybilność procesu  wysokie temperatury eksploatacyjne sprawiają, że proces jest kompatybilny 

z SCR, ponieważ nie jest potrzebne ponowne podgrzewanie FG; 

Główne czynniki zw. z lokalizacją  niska widzialność dymów; 

 brak produkcji płynnych ścieków; 

 pozostałości mogą podlegać recyklingowi; 

 bezpieczny odczynnik; 

Tabela 6.5: Możliwość zastosowania połączenia suchego wodorowęglanu sodu, SCR i systemu FGT 

 

Ekonomia 
Wyższe koszty kapitałowe niż w suchych systemach ze względu na dodanie płuczki. Podobne koszty 

kapitałowe, jeśli zostały już zainstalowane płuczki dobrej jakości (np. dostosowanie istniejącego FGT do 

2000/76/WE). 

 

Niskie koszty operacyjne ze względu na: 

 

 brak potrzeby ponownego podgrzewania FG przed wejściem do SCR (niskie emisje SO2/SO3 i 

temperatura rzędu 200°C); 

 brak płynnych ścieków wymagających obróbki; 

 bardzo niski nadmiar wodorowęglanu sodu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Technika jest właściwa, gdy: 

 

 istniejące mokre systemy FGT muszą osiągnąć zgodność z 2000/76/WE (wprowadzenie SCR); 

 spalane mają być odpady niebezpieczne o bardzo zróżnicowanym wlotowym składzie gazu; 

 FGT musi być zgodne z wartościami limitów emisyjnych niższymi niż 2000/76/WE. 

 

Przykładowe zakłady 

Brak danych. 

 

Literatura źródłowa 

[64, Uwagi TWG, 2003] 
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7 UWAGI KOŃCZĄCE 
 

7.1 Czas pracy 

 

Pierwsza sesja plenarna TWG odbyła się w grudniu 2001 r. Pierwszy projekt został następnie przesłany do 

konsultacji w maju 2003 r. Zgłoszono niemal 4000 komentarzy do pierwszego projektu. Zostały one 

ocenione i włączone do dokumentu, a następnie w kwietniu 2004 r. zgłoszony został drugi projekt, 

obejmujący propozycje wniosków w sprawie BAT. W sprawie drugiego projektu zgłoszono 

porównywalnie dużą liczbę uwag. Większość z nich zostało ocenionych przed końcowym posiedzeniem 

TWG, które odbyło się w listopadzie 2004 r. Cztery tygodnie przed finałową sesją, przejrzana wersja 

rozdziału dotyczącego BAT została przedłożona grupie roboczej na spotkaniu dotyczącym dokumentu. 

Zawiera on także obszerną i wyczerpującą analizę poczynionych uwag oraz przesłanki dla zmian wniosków 

dotyczących BAT. Po końcowym posiedzeniu odbyły się krótkie konsultacje w sprawie zmodyfikowanych 

sekcji obejmujących wnioski dotyczące BAT, a także uwagi końcowe i podsumowanie. 

 

Na rok przed zainicjowaniem tej wymiany informacji, zakończono prace nad Dyrektywą 2000/76/WE 

dotyczącą spalania odpadów (WID). WID ustanawia wiążące standardy eksploatacji i pracy dla większości 

sytuacji, gdy odpady są poddawane obróbce termicznej, a także gdy odpady są poddawane obróbce w 

specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach (które stanowiły przedmiot wymiany informacji w sprawie 

BAT) oraz gdy odpady podlegają współ-spalaniu w innych instalacjach (co nie znalazło się w zakresie 

niniejszego dokumentu). Standardy wprowadzone przez WID mają, w większości, zastosowanie od 2002 

roku do nowych oraz od 28 grudnia 2005 roku do istniejących instalacji. Prace nad BREF toczyły się zatem 

w tym samym czasie, gdy przedsiębiorstwa oraz państwa członkowskie podejmowały kroki niezbędne do 

wdrożenia WID. Informacje na temat doświadczeń związanych ze stosowaniem WID zostały w pewnym 

sensie włączone w wymianę informacji dotyczącą BAT. Jednak, choć dane zostały dostarczone przez 

państwa członkowskie, które od kilku lat stosowały standardy zbliżone do tych zawartych w WID, to z 

uwagi na fakt, że WID nadal znajduje się w fazie wdrażania, dostarczone informacje miały charakter 

częściowy, a tym samym niekompletny. Rekomenduje się, by zmieniając dokument BREF wziąć pod 

uwagę zwłaszcza doświadczenia państw członkowskich oraz przedsiębiorstw wdrażających WID, 

badając w szczególności różnice pomiędzy nowymi instalacjami, a tymi, które zostały 
zmodernizowane. To może okazać się przydatne dla bardziej szczegółowych wniosków BAT dotyczących 

technik i wydajności, której osiągnięcia można się spodziewać w poszczególnych sytuacjach. 

 

Sugerowany termin przeglądu niniejszego dokumentu BAT to rok 2010, natomiast zbieranie informacji 

powinno rozpocząć się przynajmniej na rok przed tą datą. 

 

7.2 Źródła informacji i luki informacyjne 

 

Podczas tej wymiany informacji państwa członkowskie i przedsiębiorstwa złożyły ogromną ilość 

informacji. Łącznie przedstawiono ponad 350 elektronicznych źródeł informacji, podobna liczba 

drukowanych dokumentów została przesłana drogą pocztową lub złożona osobiście podczas spotkań i 

wizytacji. Łączna liczba stron zaprezentowanych informacji sięgała wielu tysięcy. Niektóre z tych danych 

nakładały się na siebie i dlatego dokument BREF nie zawiera odniesień do wszystkich tych dokumentów. 

 

Już na wczesnym etapie projektu wniesiony został bardzo istotny wkład, który stały się kamieniem 

węgielnym pierwszych rozdziałów obejmujących techniki, które powinny zostać wzięte pod uwagę 

podczas określania BAT (rozdział 4). W szczególności: 

 

 szczegółowe dokumenty BAT zostały dostarczone przez Niemcy, Austrię oraz Holandię; 

 przedsiębiorstwa dostarczyły badań emisji i technik przeprowadzonych specjalnie w ramach projektu 

BREF; 

 raporty dotyczące poszczególnych technik zostały dostarczone przez organizacje, przedsiębiorstwa i 

wiele państw członkowskich; 
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 poszczególni członkowie TWG poświęcili dużą ilość własnego czasu na czytanie i komentowanie 

przygotowanych projektów, a także wnosząc znaczny wkład do projektu. 

 

Członkowie EIPPCB i TWG wspólnie odbyli wizyty w 29 instalacjach w 9 różnych państwach w: Belgii, 

Danii, Finlandii, Niemczech, Japonii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Wizyty te odbywały się we 

wczesnej fazie projektu i pomogły zrozumieć zarówno sektor jako całość, jak i poszczególne techniki. 

Opracowano standardowy formularz służący zbieraniu informacji podczas takich wizyt, a raporty z nich 

zostały udostępnione TWG umieszczając je w zakresie roboczym członków. Poprzez projekt możliwa była 

bardzo skuteczna i otwarta komunikacja aktywnych członków TWG z przedsiębiorstw i państw 

członkowskich, choć nie wszyscy członkowie TWG odegrali czynną rolę w tym projekcie. Konsultacje 

toczyły się wokół projektu BREF dostarczając szczególnie konstruktywnego wsparcia od członków TWG. 

Uwagi takie stały się kluczowe dla opracowaniu BREF, choć towarzyszył im także szereg komentarzy 

wyrażających pragnienia lub opinie, które trudno było wykorzystać, ponieważ nie były one w 

wystarczającym stopniu poparte informacjami. 

 

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie, odzwierciedlając zainteresowanie, które ogólnie wzbudza ten 

temat. W czasie, gdy odbywała się druga plenarna sesja TWG, grupa robocza liczyła bezprecedensową 

liczbę 109 członków. Konsultacje w sprawie pierwszego i drugiego projektu BREF wygenerowały równie 

bezprecedensową liczbę komentarzy, z ponad 7500 uwag przekazanych za pośrednictwem arkusza 

konsultacyjnego EIPPCB, a także szereg informacji złożonych w odrębnych pismach. Z uwagi na ogromną 

liczbę pracy niezbędną do odpowiedzi na wszystkie te zgłoszenia, które wpłynęły przed upływem 

ostatecznego terminu, EIPPCB nie było w stanie wziąć w pełni pod uwagę tych komentarzy, które zostały 

przekazane po zamknięciu okresu konsultacji. Choć większość członków TWG przedstawiło swoje uwagi 

w trakcie okresu konsultacyjnego (standardowe 8 tygodni plus dodatkowe dni w związku z dniami 

wolnymi), to jednak nie wszystkim udało się zmieścić w tym przedziale czasowym i wyrazili opinię, że 

czas ten był zbyt krótki. Wśród komentarzy złożonych po ostatecznym terminie, na szczególną uwagę 

zasługują 33 dokumenty przedłożone przez przedsiębiorców w kolejnych miesiącach następujących po 

zamknięciu konsultacji w sprawie drugiego projektu. Dokumenty te dzielą BREF na poszczególne sekcje, 

dostarczają komentarzy i sugerują poprawki dostarczone przez szereg ekspertów z sektora. Podczas gdy 

niektóre spośród tych uwag zostały uwzględnione, to jednak potrzeba ustalenia hierarchii komentarzy 

otrzymanych podczas okresu konsultacji oznacza, że nie było to możliwe we wszystkich przypadkach. 

Zaleca się zatem, by uwagi te zostały uwzględnione podczas przeglądu BREF.  
 

Zaprezentowano dane o wysokiej jakości dotyczące emisji, zwłaszcza emisji do powietrza, choć okresy 

uśredniania i standaryzacja danych w niektórych przypadkach różniły się lub nie zostały dostarczone. Dane 

emisyjne dotyczące większości podstawowych emisji substancji do powietrza były wyczerpujące i miały 

wysoką jakość, co odpowiadało standaryzacji i większej spójności monitoringu i sprawozdawczości 

wyznaczonej przez regulacje na poziomie europejskim. Jednak brak pewności co do jakości danych 

uniemożliwił opracowanie ilościowych poziomów emisji BAT dla większości substancji nie 

uwzględnionych w Dyrektywie 2000/76/WE. 

 

Ilościowe dane kosztowe zostały dostarczone w odniesieniu do opłat wjazdowych, kosztów obróbki, całej 

instalacji i poszczególnych technik. Większość z nich zostało pozyskanych na podstawie indywidualnych 

badań. Jednak, ze względu na zróżnicowanie sposobu zbierania tych danych, w większości były one trudne 

do porównania, a zatem opracowanie krzywych kosztów dla różnych technik nie było możliwe. Zaleca się, 

by przegląd BREF został poprzedzony badaniami, które stałyby się źródłem i pozwoliłyby na szerszą 

skalę zebrać dane umożliwiające precyzyjną ocenę: 

 

 wpływu wielkości zakładu na ekonomię stosowania różnych technik, np. SCR; 

 porównawczej dostępności i korzyści zastosowania technik w podsektorach przemysłu (np. 

komunalne, niebezpieczne, osady ściekowe, etc.); 

 porównania emisji, których udało się uniknąć z kosztami zastosowania różnych technik; 

 zmian kosztów obróbki odpadów wynikające z wykorzystania różnych technik ograniczania 

emisji w odniesieniu do typu i rozmiaru zakładu. 

 
Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska często nie zostały dobrze 

określone ilościowe, a w wielu przypadkach możliwe było poczynienie uwag jakościowych. Dane 
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dotyczące zużycia surowców zostały zebrane przy użyciu tej samej techniki, ale ich dostępność i jakość 

były różne – co może odzwierciedlać ogólny (i zapewne słuszny) nacisk raczej na kontrolę emisji niż 

zużycie. 

 

Już na początku projektu zaobserwowano, że sektor spalania składa się z szeregu podsektorów a zakres 

wymiany informacji został określony podczas dyskusji na pierwszej sesji plenarnej. Jednak wymienione 

informacje w przeważającej części dotyczyły komunalnych i komercyjnych sub-sektorów odpadów 

niebezpiecznych. Relatywnie niewiele informacji dostarczono na temat innych zidentyfikowanych 

dziedzin, np. odpadów klinicznych, przemysłowych i mieszanych. Końcowy dokument odzwierciedla 

bilans dostarczonych informacji co skutkuje relatywnie niewielką ilością informacji na temat niektóry 

spośród sub-sektorów. Dowody przedstawione w BREF zostały uznane za wystarczające do wyciągnięcia 

ogólnych wniosków na temat BAT dla całego sektora, a także niektórych szczególnych wniosków 

dotyczących sub-sektora, ale nie pomagają w wyciąganiu bardziej szczegółowych wniosków na temat 

specyficznych poziomów emisji w sub-sektorach. 

 

W podsumowujących wnioskach BAT zauważono, że wielkość zakładu ma ogromny wpływ na 

opłacalność poszczególnych technik, mniejsze instalacje w większym stopniu niż duże odczuwają 

zwiększenie kosztów na jednostkę poddawanych obróbce odpadów. Potrzeba uwzględnienia ogólnej 

możliwości zastosowania wniosków BAT w odniesieniu do rzeczywistego dużego zróżnicowania wielkości 

instalacji, prowadzi do zwiększenia ilościowego zróżnicowania BAT związanych z operacyjnymi 

poziomami emisji. Jest to zatem czynnik, który należy wziąć pod uwagę podczas porównywania 

rzeczywistej wydajności poszczególnych instalacji z przedziałami podanymi w BAT. Aby dostarczyć 

bardziej szczegółowej wiedzy na temat związku wielkości i typu instalacji z BAT, zaleca się, by przegląd 

BREF zmierzał do ustalenia związanych z BAT poziomów emisji, które w większym stopniu 

uwzględniają czynniki takie jak wielkość zakładu oraz typ odpadów. Ponadto, zaleca się także, by 

podczas przeglądu zostało zbadane, czy jest możliwe wyciągnięcie bardziej szczegółowych wniosków 

BAT na temat: 

 

 instalacji dla mieszanych odpadów (np. wykorzystanych technik oraz możliwych korzyści 

mieszania różnych strumieni odpadów); 

 przemysłowych instalacji dla nie-niebezpiecznych odpadów. 

 

 

Bardzo niewiele ilościowych emisji zaprezentowano w przypadku stężeń surowych gazów 

odnotowywanych po etapie spalania (tzn. przed oczyszczaniem gazu). To uniemożliwiło przeprowadzenie 

szczegółowej oceny porównawczej technik wykorzystywanych na etapie spalania. Zatem wnioski 

wyciągane w tym zakresie w dużej mierze opierają się raczej na konsensusie opinii eksperckich oraz 

ogólnej wydajności instalacji niż na konkretnej ocenie stosowanych technik i danych dotyczących bilansu 

masy na etapie spalania. W szczególności nie było możliwe dokonanie oceny wpływów konkretnych cech 

konstrukcyjnych spalania na wydajność procesu spalania oraz emisje. Ponieważ IPPC kładzie nacisk na 

techniki, które zapobiegają zanieczyszczeniom (w przeciwieństwie do technik redukcji) zaleca się zatem, 

by przegląd BREF obejmował bardziej szczegółowe badanie cech konstrukcyjnych procesu spalania 

mające na celu ocenę ich roli w zapobieganiu zanieczyszczeń. 

 

7.3 Stopień osiągniętego konsensusu 

 

Wnioski prac zostały uzgodnione podczas końcowego posiedzenia TWG w listopadzie 2004 r. Udało się 

osiągnąć bardzo wysoki poziom porozumienia. W odniesieniu do technik związanych z BAT, zgoda była 

pełna, przy braku zdań odrębnych. Bardzo dobry konsensus zasadniczo został osiągnięty w sprawie 

ilościowych BAT, choć operacyjne poziomy emisji związane z wykorzystaniem BAT doprowadziły do 

kilku zdań odrębnych. Jedno z państw członkowskich oraz środowiskowe NGO zgłosiły zdanie odrębne w 

odniesieniu do wielu BAT związanych z poziomami emisji zarówno do powietrza, jak i do wody. Podano 

także uzasadnienie dla takich opinii, dane w BREF, a także szereg przykładów instalacji osiągających 

poziomy emisji poniżej uzgodnionych przez pozostałych członków TWG jako BAT. 
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7.4 Inne szczegółowe uwagi i problemy 

 

7.4.1 Istnienie instalacji o operacyjnych poziomach emisji niższych niż uzgodnione jako BAT 

 

W Europie działa szereg instalacji, które, dla niektórych spośród wymienionych parametrów emisji, już 

osiągają poziomy operacyjne niższe niż zakresy podane w tabelach 5.2 oraz 5.4 (związane z BAT 

operacyjne poziomy emisji do powietrza i wody). Jednakże TWG uznało, że takie niskie wartości emisji 

nie mogą być określane jako „na ogół osiągane przy użyciu BAT”. Powodem tego było to, że, choć 

możliwe do osiągnięcia w pewnych specyficznych przypadkach, to lokalne zróżnicowanie typów odpadów 

i sytuacji ekonomicznej oznaczają, że takie poziomy nie mogą być traktowane jako BAT dla całego 

sektora. 

 

7.4.2 Kompleksowość tabeli 5.3 dotyczącej kryteriów selekcji systemów FGT (BAT 37) 

 

Tabela 5.3 w rozdziale 5 nie jest traktowana jako kompleksowa, ponieważ wiadomo o istnieniu innych 

podsystemów systemu FGT. W szczególności, ocena poszczególnych zaprezentowanych systemów FGT 

może zmieniać się w zależności od zastosowanego odczynnika FGT, zazwyczaj np. wapna, 

wodorowęglanu sodu lub wodorotlenku sodu. 

 

 

7.4.3 Wykorzystanie suchych systemów FGT w niektórych spalarniach odpadów niebezpiecznych 

(BAT 75) 

 

BAT 75 mówi, że w spalarniach odpadów niebezpiecznych dostarczane odpady „mają bardzo 

zróżnicowany skład i pochodzą z różnych źródeł,  wykorzystanie mokrego FGT, zgodnie z opisem w 

4.4.3.1, zasadniczo stanowi BAT…”. TWG odnotowało, że suche FGT ma także zastosowanie w 

niektórych spalarniach odpadów niebezpiecznych poddających obróbce takie odpady oraz że takie 

instalacje są zgodne z poziomami emisji WID, a także że takie suche systemy mogą lokalnie wykazywać 

pewne korzyści, gdy mają miejsce szczególne ograniczenia, np. dotyczące używania lub odprowadzania 

wody. Zatem, choć dostępne dane były niewystarczające do oceny, czy suche systemy także stanowią BAT 

dla takich HWI, możliwe, że mogą one mieć pewne zalety w określonych lokalnych okolicznościach. 

 

7.4.4 Wpływ cen i polityk dotyczących energii na wydajność energetyczną 

 

W niektórych państwach członkowskich systemy zielonej energii wspierają, do różnego stopnia, produkcję 

energii z odpadów. TWG zauważyło, że subsydia takie są znaczniej rzadziej spotykane w przypadku 

dostaw ciepła/pary, choć one także stanowią potencjalną metodę odzyskiwania energii. Odnotowano także, 

że realne i względne ceny sprzedaży (ceny rzeczywiście uzyskiwane przez operatora obejmujące wszelkie 

subsydia) elektryczności lub ciepła/pary mają ogromny wpływ na przyjętą strategię odzyskiwania, a tym 

samym na rzeczywistą konstrukcję instalacji. 

 

Choć często wybieraną opcją odzysku energii jest wyłączne dostarczanie elektryczności, CHP i dostawy 

pary/ciepła do rzetelnych odbiorców dają większą szansę procentowego zwiększenia wartości 

odzyskiwanej energii z odpadów. Może się zatem wydawać, że metody takie jak subsydia dla „zielonej 
pary” oraz polityki, które poprawiają dostępność instalacji do klientów/kontraktów na wykorzystanie 

ciepła/pary (np. polityki dotyczące planowania przestrzeni, polityki energetyczne, obowiązkowe kwoty 

energii odnawialnej i subsydia, dostawy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej) mogą odgrywać ważną rolę w 
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umacnianiu ogólnej zdolności sektora spalania odpadów do poprawiania własnej wydajności, zarówno na 

poziomie instalacji, jak i na poziomie całego sektora. 

 

W niektórych lokalizacjach, przyjmowanie takich polityk i środków jest podejmowane częściowo ze 

względu na znaczenie, jakie energia pozyskana z odpadów może mieć dla zamiany energii, która w innych 

warunkach musiałaby zostać pozyskana z pochodzących z paliw kopalnych źródeł energii. Gdy produkcja 

energii z paliw kopalnych częściowo lub w całości zostaje zastąpiona, może to zostać przełożone na 

oszczędności w łącznych emisjach dwutlenku węgla z produkcji energii.  

 

7.4.5 Wpływ konkurencji i przepisów w przemysłowych sektorach zajmujących się obróbką 

odpadów 

 

Sektor spalarniczy w Europie jest narażony na działanie w różnych warunkach konkurencyjnych w 

zależności od typu odpadów, geografii, lokalnych przepisów i polityki. Z jednej strony instalacje 

stanowiące własność publiczną, finansowane i prowadzone z pieniędzy publicznych, mogą otrzymywać 

długoterminowe kontrakty gwarantujące dostawy odpadów i zakupy energii, a także mają zgodę na 

podnoszenie opłat za przyjmowane odpady, aby zwiększyć kapitał dla niezbędnych modernizacji. Z drugiej 

strony instalacje są przeważnie prywatne i działają na globalnym rynku odpadów, nie posiadając żadnych 

takich gwarancji. 

 

Gdy istnieje konkurencja w zakresie odpadów, w ramach przepisów określających kontrole 

przemieszczania odpadów, posiadacze odpadów mogą wysyłać je do wybranych przez siebie instalacji, a 

relatywne koszty dostępnych opcji będą zasadniczo kluczowym czynnikiem, który ostatecznie determinuje 

wybór instalacji. W takim przypadku należy się spodziewać, że instalacje o niższych kosztach będą 

„zdobywać” więcej umów, a tym samym poddawać obróbce więcej odpadów. 

 

 

Egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz szczegółowe standardy i wartości emisji 

wymagane w tych przepisach, same determinują techniki, inwestycje, a tym samym koszty, które są 

ponoszone przez działający w ramach tych przepisów sektor. Zatem wyraźnie widać, że gdy określone 

odpady mogą być poddawane obróbce w różnych sektorach, relatywne kontrole regulacyjne mogą, na 

wolnym rynku, wywierać znaczny wpływ na przeznaczenie odpadów. Ostatecznie, może to doprowadzić 

do sytuacji, gdy instalacje wykazujące wyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska (i wyższe koszy) 

są karane. Można zatem odnieść wrażenie, że, w takich sytuacjach, niezbędna jest szczególna uwaga 

podczas rozważania poziomów emisji oraz innych wymagań, które maja zostać nałożone na wszystkie 

przedsiębiorstwa konkurujące na takich rynkach. Problem ten został także omówiony w WID (motyw 10). 

 

7.4.6 Opracowanie i wdrażanie strategii dotyczących odpadów 

   

Stopień w jakim spalanie jest wykorzystywane jako opcja obróbki odpadów różni się znacznie pomiędzy 

poszczególnymi państwami członkowskimi oraz regionami. Zasadniczo te państwa członkowskie, które 

wykazują wyższe poziomy składowania, mają jednocześnie niższe wartości spalania. Progresywne 

wdrażanie Dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów skutkuje ograniczeniem ilości 

odpadów biodegradowalnych przekazywanych na składowiska. Szczególnie tam, gdzie w znacznym 

stopniu wykorzystuje się składowanie konieczne będzie opracowanie alternatywnych metod obróbki i 

utylizacji odpadów, których powstawaniu nie da się zapobiec. W takich przypadkach przewidywany może 

być zatem rozwój wydajności obróbki termicznej powiązany do pewnego stopnia z rozwojem innych 

technik obróbki, w tym także recyklingu. 

 

Opracowanie i skuteczne wdrażanie strategii dotyczących odpadów na różnych poziomach (państw 

członkowskich, regionalnym i lokalnym) stanowi ważne narzędzie, które pomaga zapewnić stosowanie 

skutecznego, dobrze zaplanowanego i zarządzanego systemu zarządzania odpadami, przy jednoczesnym 
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zapewnianiu zarządzania hierarchią odpadów. Zakłady takie mogą pomagać jednostkom opracowującym 

instalacje obróbki termicznej: 

a) zapewnić, że zaproponowany rozmiar instalacji jest zgodny z wybraną strategią dotyczącą odpadów; 

b) identyfikować odpowiednie lokalizacje dla instalacji. 

 

7.4.7 Rynki i standardy dla popiołów paleniskowych i innych pozostałości 

 

Stopień wykorzystania obróbki termicznej pozostałości w Europie jest bardzo zróżnicowany. W niektórych 

przypadkach niemal wszystkie popioły paleniskowe są przesyłane do utylizacji, w innych znaczna jego 

część, po uprzednim przetworzeniu, jest wykorzystywana, często do celów konstrukcyjnych. Zasadniczo 

państwa członkowskie, które były w stanie zwiększyć wykorzystanie popiołu (zwykle paleniskowego, ale 

niekiedy także poszczególnych frakcji popiołu lotnego, np. kotłowego), a tym samym ograniczyć 

utylizację, opracowały jednocześnie odpowiednie standardy dla użycia popiołu, a także jego próbkowania i 

testów jakości. 

 

W niektórych przypadkach państwa członkowskie posiadają rozległe polityki identyfikacji obszarów, gdzie 

w różnym stopniu spalone popioły mogą być wykorzystywane zamiast kruszywa, wymagają metod 

ochrony środowiska oraz niezbędne zróżnicowane poziomy testowania jakości w zależności od ryzyka 

środowiskowego w danej strefie. W ten sposób okazało się możliwe przeciwdziałanie potencjalnym 

zagrożeniom zanieczyszczeń związanych z takim wykorzystaniem odpadów. Opracowane standardy 

zmierzają do rozwiązania tych zagrożeń i mogą same stać dodatkowymi kryteriami rozważanymi przez 

jednostki prowadzące instalacje obróbki termicznej podczas wyboru tych technik obróbki, które mają 

szczególny wpływ na jakość pozostałości. 

 

Takie środki zasadniczo zwiększają rynek dla popiołów paleniskowych, a zatem ograniczają ilość odpadów 

przekazywanych do utylizacji, jednocześnie zmniejszając zużycie surowców, dla których mogą stanowić 

zamienniki. W innych przypadkach państwa członkowskie przyjęły środki, które zmierzają do poprawy 

własności pozostałości spalania podczas składowania. 

 

 

Do pozostałych podstawowych pozostałości spalania odpadów zalicza się te powstające z obróbki spalin. 

W niektórych przypadkach są one częściowo odzyskiwane (określone procesy przemysłowe są stosowane 

do odzyskiwania konkretnych frakcji z niektórych pozostałości FGT), ale zasadniczo pozostałości są 

przeznaczane do utylizacji, często poprzez składowanie i zwykle po specjalnej obróbce. W niektórych 

przypadkach pozostałości FGT są umieszczane w kopalniach soli, gdzie wykorzystuje się je jako 

wypełniacz. Koszty obróbki FGT, utylizacji lub odzysku mogą mieć pewien wpływ na stosowane techniki 

FGT, gdyż wyższe koszty odzysku/obróbki/utylizacji zwykle zwiększają zainteresowanie stosowaniem 

mokrych systemów obróbki spalin, które wytwarzają mniejszą ilość stałych pozostałości niż inne systemy. 

Ta sytuacja nie jest jednak prosta i, jak zostało wykazane we wnioskach BAT w niniejszym dokumencie, 

wybór systemu FGT wymaga oceny wielu kryteriów, które obejmują szereg czynników (np. zużycie i 

zrzuty wody, zużycie energii, etc.) w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwiązania. 

 

7.4.8 Skoordynowana edukacja i wykazywanie oddziaływań na zdrowie/środowisko 

 

W niniejszym dokumencie odnotowano, że rezultaty europejskich badań nad oceną oddziaływania na 

zdrowie, w oparciu o bieżące dowody i współczesną wydajność emisyjną, wykazują, że lokalne 

oddziaływanie emisji do powietrza ze spalarni są albo pomijalne, albo poniżej progu wykrywalności. 

Jednak pomimo tych dowodów, to sposób postrzegania spalania oraz jego oddziaływań stanowią jedno z 

największych wyzwań dla tego sektora, zwłaszcza w odniesieniu do nowych rozwiązań. Niezależnie od 

znacznych wysiłków ze strony deweloperów i władz lokalnych zmierzających do przekazania informacji 

dotyczących oddziaływania i ryzyka, propozycje nowych instalacji, w wielu przypadkach, stają przyczyną 

poważnego społecznego niepokoju. Obawy przed nowymi instalacjami nie dotyczą jednak wyłącznie 

spalania odpadów. W pewnym zakresie inne zakłady obróbki odpadów, przedsiębiorstwa nie zajmujące się 
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odpadami, projekty komercyjne, handlowe i infrastrukturalne także mogą napotykać na społeczny opór. 

Podczas tej wymiany informacji, zaprezentowano dane dotyczące działań podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa mających na celu reagowanie na takie społeczne obawy. Jest jasne, że, choć w niektórych 

lokalizacjach ma to większe znaczenie, problem ten stanowi najpoważniejsze wyzwanie dla europejskiego 

przemysłu spalarniczego. Zaleca się zatem, by przedsiębiorstwa oraz podmioty odpowiedzialne za 

opracowywanie i wdrażanie strategii dotyczących odpadów nadal rozwijały swoje strategie w tym 

obszarze. 

7.5 Proponowane tematy dla przyszłych projektów R&D 

 

Oprócz tematów wspomnianych już w rozdziale zawierającym uwagi końcowe, zasugerowano, by podczas 

przeglądu BREF przeprowadzone zostały następujące badania zmierzające do umożliwienia wyciągnięcia 

wniosków na temat: 

 

 informacji dotyczących technik wykorzystanych do zmodernizowania istniejących instalacji (oraz ich 

kosztów) – takie informacje mogą być pozyskiwane z działań związanych z wdrażaniem WID w państwach 

członkowskich i mogą być skutecznie porównywane z kosztami/wydajnością nowych instalacji; 

 szczegółowych informacji kosztowych niezbędnych do przeprowadzenie bardziej precyzyjnej oceny 

zmienności dostępności technik w zależności od wielkości zakładu i typu odpadów; 

 informacji dotyczących mniejszych instalacji – dostarczono bardzo niewiele danych odnośnie małych 

instalacji; 

 instalacji poddających obróbce nie-niebezpieczna odpady przemysłowe oraz odpady mieszane; 

 bardziej szczegółowej oceny wpływu na zapobieganie zanieczyszczeniom szczegółowych cech 

konstrukcji procesu spalania, np. budowy rusztu; 

 dalszych informacji na temat powstających technik; 

 poziomów zużycia i emisji amoniaku (przeważnie do powietrza i wody) dla różnych systemów FGT 

(zwykle mokrych, pół-mokrych i suchych) oraz ich relatywnej skuteczności redukcji NOx; 

 oddziaływania temperatury odpylania na emisje PCDD/F do powietrza oraz pozostałości; 

 dalszych doświadczeń z ciągłym monitoringiem emisji Hg (do powietrza i wody). 

 

Inne ważne rekomendacje dla dalszych prac leżących poza zakresem niniejszego BREF, ale wynikających 

z wymiany informacji: 

 

 konieczność rozważenia całkowitych oddziaływań konkurencji w zakresie obróbki odpadów, w 

szczególności ze strony przedsiębiorstw współ-spalających odpady – takie badanie mogłoby obejmować: 

relatywną wiarygodność i ryzyko związane z dostarczaniem usług zarządzania odpadami, całkowite emisje 

i odzysk energii w zależności od zmian oraz rozważenie i zidentyfikowanie kluczowych czynników ryzyka, 

np. zapewnienie jakości paliw z odpadów; 

 użyteczna może okazać się ocena oddziaływania przyjętej strategii dotyczącej odpadów (tzn. np. bilansu 

technologii wykorzystanej na skalę krajową) oraz osiągniętej wydajności instalacji obróbki termicznej, 

stopnia integracji energii i polityki zarządzania odpadami w państwach członkowskich UE (oraz w innych 

państwach). Takie badania mogą identyfikować, w jaki sposób polityki dotyczące energii i odpadów 

oddziałują na siebie i wskazują przykłady, zarówno pozytywne, jak i negatywne; 

  potrzeba bardziej szczegółowego zrozumienia wpływu absolutnych i relatywnych cen energii 

(elektryczności i ciepła) na typową osiąganą w instalacji wydajność energetyczną, a także rolę i wpływ 

subsydiów i systemów podatkowych; 

 identyfikacja typowych barier dla rozwijania nowych instalacji oraz podejść, które okazały się 

skuteczne; 

 opracowanie odpowiednich standardów dla wykorzystywania popiołu paleniskowego – takie standardy 

okazały się pomocne w usprawnianiu rynków dla wykorzystania popiołu paleniskowego; 

 koszty i korzyści dalszej redukcji emisji z przedsiębiorstw spalania odpadów w porównaniu do 

ograniczeń w innych sektorach oraz antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń. 

 

WE poprzez programy RTD inicjuje i wspiera szereg projektów związanych z czystymi technologiami, 

powstającymi technikami obróbki ścieków i recyklingu oraz strategii zarządzania. Potencjalnie projekty te 

mogą wnieść znaczny wkład w przyszłe przeglądy BREF. Czytelnicy są zatem proszeni o zgłaszanie do 
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EIPPCB wszelkich wyników badań, które mają znaczenie dla zakresu tego dokumentu (por. także 

przedmowa do niniejszego dokumentu). 
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9 SŁOWNICZEK 

 

Symbol  

~ mniej/więcej, około 

EUR Euro, EUR (waluta) 

$ dolar amerykański 

 

A  

AC państwa akcesyjne 

ACC kondensator chłodzony powietrzem 

APC kontrola zanieczyszczenia powietrza – termin stosowany do urządzeń obróbki spalin 

(FGT). Stosuje się także do FGC (oczyszczania spalin) 

APC pozostałości pozostałości powstające z urządzeń kontrolujących zanieczyszczenia powietrza, w 

tym odczynniki po reakcji (lub przed), ale wyłączając popiół lotny  

 

B  

Biohazard zagrożenie biologiczne stwarzane dla ludzi przez organizmy biologiczne lub 

substancje wytwarzane przez takie organizmy 

Boiler ash popiół kotłowy, popiół lotny zebrany w kotle 

BF filtr workowy 

BFB bąbelkowe złoże fluidalne – typ złoża fluidalnego (por. także CFB) 

BHF stacja filtrów workowych 

BREF dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik 

 

C  

CAPEX wydatki kapitałowe 

CEN Europejski komitet normalizacyjny 

CHP Kogeneracja 

CFC(s) chloro-fluoro-węglowodory 

CFB cyrkulujące złoże fluidalne – typ złoża fluidalnego, w którym część spalin zostaje 

recyrkulowana do komory spalania 

CFD komputerowa dynamika płynu – technika modelowania wykorzystywana do 

przewidywania przepływu gazu i temperatury w piecu i innych systemach 

COMAH Dyrektywa COMAH, zwana inaczej SEVESO II (Dyrektywa 96/82/WE z dnia 9 

grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii z udziałem 

substancji niebezpiecznych). 

CV wartość opałowa, np. w MJ/kg 

 

ChZT chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT 

D  

Deacon Process proces Deacona, reakcja chemiczna, w której pod określonymi warunkami z HCl 

formowany jest chlor gazowy  

Destruction destrukcja/niszczenie odpadów – odnosi się do procesów chemicznej konwersji 

przeważnie molekularnych substancji organicznych zawartych w odpadów. 

Węglowodory na przykład są zmieniane na tlenki węgla i wodoru 

DRE wydajność niszczenia i usuwania – odsetek substancji dostarczanej do procesu 

spalania, który nie jest emitowany przez komin 

DE wydajność niszczenia – całkowity odsetek substancji dostarczanej do procesu 

spalania, który nie jest emitowany do żadnego z ośrodków  

DH sieć ciepłownicza – sieć dostarczająca ciepło za pomocą ciepłej wody lub pary 

DS lub d.s. sucha masa – masa substancji po wysuszeniu zawartej w niej wilgoci – standardowe 

techniki temperaturowe zostały zdefiniowane w literaturze 

 

E  
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EC Komisja Europejska 

EUREMS euro (waluta)systemy zarządzania środowiskowego 

EIPPCBEUR Europejskie Biuro IPPC w Sewilli euro (waluta) 

EPEIPPCB odpylacz elektrostatycznyEuropejskie Biuro IPPC w Sewilli  

ESPEP odpylacz elektrostatyczny 

odpylacz elektrostatyczny 

FESP odpylacz elektrostatyczny 

 

FBF złoże fluidalne – por. także BFB i CFB (popularne typy) 

FBCFB spalanie w złożu fluidalnymzłoże fluidalne – por. także BFB i CFB (popularne typy) 

FDFBC sztuczny ciąg – często stosowany w kontekście wentylatorów ze sztucznym ciągiem, 

które wykorzystują nadciśnienie do aktywowania (zwykle) dalszych urządzeń FGT 

(por. także ID)spalanie w złożu fluidalnym 

FGCFD oczyszczanie spalin (techniki) – także jako FGT i APCsztuczny ciąg – często 

stosowany w kontekście wentylatorów ze sztucznym ciągiem, które wykorzystują 

nadciśnienie do aktywowania (zwykle) dalszych urządzeń FGT (por. także ID) 

FGRFGC recyrkulacja spalin – obejmuje recyrkulację spalin do piecaoczyszczanie spalin 

(techniki) – także jako FGT i APC 

FGTFGR obróbka spalin (techniki) – także jako FGC i APCrecyrkulacja spalin – obejmuje 

recyrkulację spalin do pieca 

FGT -

pozostałościFGT 

pozostałości z etapów obróbki spalin obejmujące popiół lotny oraz przereagowane i 

nie przereagowane odczynnikiobróbka spalin (techniki) – także jako FGC i APC 

Filtrowy 

popiółFGT -

pozostałości 

popiół lotny zebrany w urządzeniach służących do obróbki spalin, zwykle stosowany 

do popiołu zebranego na filtrach tkaninowych lub ESPpozostałości z etapów obróbki 

spalin obejmujące popiół lotny oraz przereagowane i nie przereagowane odczynniki 

FurnaceFiltrowy 

popiół 

piec – część instalacji, w której rozpoczyna się lub jest przeprowadzane 

spalaniepopiół lotny zebrany w urządzeniach służących do obróbki spalin, zwykle 

stosowany do popiołu zebranego na filtrach tkaninowych lub ESP 

Fuzzy 

LogicFurnace 

logika rozmyta – termin opisujący sieci obliczeniowe, które otrzymują i zliczają 

wielorakie sygnały za pomocą systemu logiki w celu kontrolowania parametrów 

operacyjnych w ramach uprzednio zdefiniowanych wielkości wodzących  

piec – część instalacji, w której rozpoczyna się lub jest przeprowadzane spalanie 

GFuzzy Logic logika rozmyta – termin opisujący sieci obliczeniowe, które otrzymują i zliczają 

wielorakie sygnały za pomocą systemu logiki w celu kontrolowania parametrów 

operacyjnych w ramach uprzednio zdefiniowanych wielkości wodzących  

 

GHGG gazy cieplarniane, np. CO2 

GrateGHG ruszt – mechanizm wykorzystywany do transportowania odpadów w piecu – ruszty są 

powszechnie wykorzystywane w spalarniach MSW 

gazy cieplarniane, np. CO2 

HGrate ruszt – mechanizm wykorzystywany do transportowania odpadów w piecu – ruszty są 

powszechnie wykorzystywane w spalarniach MSW 

 

HearthH palenisko, część pieca 

HWHearth odpady niebezpiecznepalenisko, część pieca 

Haz WasteHW odpady niebezpieczneodpady niebezpieczne 

HWI(s)Haz 

Waste 

spalarnia(e) odpadów niebezpiecznychodpady niebezpieczne 

HFC(s)HWI(s) halogenowane fluorowęglanyspalarnia(e) odpadów niebezpiecznych 

HMHFC(s) metale ciężki 

halogenowane fluorowęglany 

IHM metale ciężki 

 

IDI ciąg indukowany – zwykle w kontekście wentylatorów, które są wykorzystywane do 

przeprowadzania gazów spalających przez instalację spalania 
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IEFID forum wymiany informacji (por. przemowa)ciąg indukowany – zwykle w kontekście 

wentylatorów, które są wykorzystywane do przeprowadzania gazów spalających 

przez instalację spalania 

IPPCIEF Zintegrowane zapobiegania i zmniejszanie zanieczyszczeń (definicja w 

Dyrektywie)forum wymiany informacji (por. przemowa) 

IRIPPC podczerwień 

Zintegrowane zapobiegania i zmniejszanie zanieczyszczeń (definicja w Dyrektywie) 

JIR podczerwień 

 

JRCJ wspólne centrum badawcze – część EC, w ramach którego mieści się IPPCB 

 

KJRC wspólne centrum badawcze – część EC, w ramach którego mieści się IPPCB 

 

KilnK piec – powszechnie wykorzystywane w kontekście pieca obrotowego (roraty kiln), 

który powszechnie stosowany typ pieca, zwłaszcza do odpadów niebezpiecznych 

 

LKiln piec – powszechnie wykorzystywane w kontekście pieca obrotowego (roraty kiln), 

który powszechnie stosowany typ pieca, zwłaszcza do odpadów niebezpiecznych 

 

Lab smallsL termin stosowany zwykle do określania, że odpady pochodzą z laboratorium, 

zazwyczaj w małych ilościach, ale o mocno zróżnicowanym składzie 

LCALab smalls analiza cyklu życia – narzędzie umożliwiające rozważenie szerokich oddziaływań 

środowiskowych zestawu procesów w ramach konkretnych, zwykle bardzo szerokich 

granic termin stosowany zwykle do określania, że odpady pochodzą z laboratorium, 

zazwyczaj w małych ilościach, ale o mocno zróżnicowanym składzie 

LCVLCA niższa wartość kaloryczna, np. w kJ/kg – wartość kaloryczna substancji obejmująca 

zawartość wilgoci (która zużyje część łącznej energii dostarczanej do procesu 

spalania) (por. także UCV)analiza cyklu życia – narzędzie umożliwiające rozważenie 

szerokich oddziaływań środowiskowych zestawu procesów w ramach konkretnych, 

zwykle bardzo szerokich granic  

LDLLCV analityczny niższy poziom oznaczania to praktyczny poziom, dla którego dokładnie 

może zostać określone stężenie w dłuższym okresie. Jest jasne, że wartość ta jest 

wyższa niż teoretyczny poziom oznaczania (LOD). Pierwszy jest stosowany w tym 

tekście i został oparty na praktycznych doświadczeniach (np. prąd), drugi jest 

poprawny w sensie teoretycznym. Wiadomo, że instalacje osiągają zgodność z LOD 

niższa wartość kaloryczna, np. w kJ/kg – wartość kaloryczna substancji obejmująca 

zawartość wilgoci (która zużyje część łącznej energii dostarczanej do procesu 

spalania) (por. także UCV) 

LHVLDL niska wartość cieplna – wartość energetyczna substancji obejmująca zawartość 

wilgoci (por. także UHV)analityczny niższy poziom oznaczania to praktyczny 

poziom, dla którego dokładnie może zostać określone stężenie w dłuższym okresie. 

Jest jasne, że wartość ta jest wyższa niż teoretyczny poziom oznaczania (LOD). 

Pierwszy jest stosowany w tym tekście i został oparty na praktycznych 

doświadczeniach (np. prąd), drugi jest poprawny w sensie teoretycznym. Wiadomo, 

że instalacje osiągają zgodność z LOD  

LOILHV straty podczas zapłonu – często pojawia się w kontekście testów stosowanych do 

oceny zawartości substancji organicznych  

niska wartość cieplna – wartość energetyczna substancji obejmująca zawartość 

wilgoci (por. także UHV) 

MLOI straty podczas zapłonu – często pojawia się w kontekście testów stosowanych do 

oceny zawartości substancji organicznych  

 

MM mega (10
6
) lub milion 

MAHM poważne wypadki i zagrożenia (por. także COMAH)mega (10
6
) lub milion 

MBTMAH mechaniczna obróbka biologicznapoważne wypadki i zagrożenia (por. także 
COMAH) 

Memory efekt pamięci, nagromadzenie kongenerów PCDD/F w tworzywach sztucznych 
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effectMBT wykorzystywanych w mokrych płuczkachmechaniczna obróbka biologiczna 

MocMemory 

effect 

termin odnosi się do energii elektrycznej, np. wytwarzania energii/elektrowni/mocy 

oddawanej, etc. Energia jest wyrażana w J (dżul), moc w W (wat) 

1W = 1J/sefekt pamięci, nagromadzenie kongenerów PCDD/F w tworzywach 

sztucznych wykorzystywanych w mokrych płuczkach 

MSMoc państwo członkowskie (jedno z państw członkowskich UE)termin odnosi się do 

energii elektrycznej, np. wytwarzania energii/elektrowni/mocy oddawanej, etc. 

Energia jest wyrażana w J (dżul), moc w W (wat) 

1W = 1J/s 

MSsMS państwa członkowskie UEpaństwo członkowskie (jedno z państw członkowskich UE) 

MSWMSs stałe odpady komunalnepaństwa członkowskie UE 

MSWI(s)MSW spalarnia(e)/spalanie stałych odpadów komunalnychstałe odpady komunalne 

MWIMSWI(s) spalarnia(e)/spalanie stałych odpadów komunalnych 

spalarnia(e)/spalanie stałych odpadów komunalnych 

NMWI spalarnia(e)/spalanie stałych odpadów komunalnych 

 

n/aN nie dotyczy 

n/an/a nie dostępnenie dotyczy 

n/an/a nie dostępnenie dostępne 

NCVn/a wartość kaloryczna netto lub niska wartość cieplna (LHV) – por. także UHVnie 

dostępne 

NMVOCNCV nie-metanowe lotne związki organicznewartość kaloryczna netto lub niska wartość 

cieplna (LHV) – por. także UHV 

NFFONMVOC alternatywa dla paliw kopalnych – termin stosowany w UK dla cen sprzedaży 

elektryczności z paliw nie uważanych za kopalne 

nie-metanowe lotne związki organiczne 

ONFFO alternatywa dla paliw kopalnych – termin stosowany w UK dla cen sprzedaży 

elektryczności z paliw nie uważanych za kopalne 

 

ODSO substancje uszkadzające ozon – zgodnie z definicją z Protokołu z Montrealu 

OPEXODS koszty operacyjne 

substancje uszkadzające ozon – zgodnie z definicją z Protokołu z Montrealu 

OWO ogólny węgiel organiczny (z wyłączeniem węgla elementarnego) 

POPEX koszty operacyjne 

 

PAH(s)P wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

PCBPAH(s) polichlorowane bifenylewielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

PCCPCB komora dopalania – termin stosowany w odniesieniu do strefy za strefą wstępnego 

spalania, gdzie zachodzi spalanie gazu (także jako wtórna komora spalania lub 

SCC)polichlorowane bifenyle 

PCDD/FPCC polichlorowane dibenzo-dioksyny i polichlorowane dibenzo-furanykomora dopalania 

– termin stosowany w odniesieniu do strefy za strefą wstępnego spalania, gdzie 

zachodzi spalanie gazu (także jako wtórna komora spalania lub SCC) 

PIC(s)PCDD/F produkty niepełnego spalaniapolichlorowane dibenzo-dioksyny i polichlorowane 

dibenzo-furany 

PFIPIC(s) prywatna inicjatywa finansowa – termin UK dla systemu zbierania prywatnych 

funduszy dla wspierania projektów z sektora publicznegoprodukty niepełnego 

spalania 

POPsPFI trwałe zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z definicjami z Konwencji 

Sztokholmskiej i Bazylejskiej, w tym PCDD/Fprywatna inicjatywa finansowa – 

termin UK dla systemu zbierania prywatnych funduszy dla wspierania projektów z 

sektora publicznego 

POPs trwałe zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z definicjami z Konwencji 

Sztokholmskiej i Bazylejskiej, w tym PCDD/F 
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PCV polichlorek winylu 

Q  

R  

RDF paliwo z odpadów także jako WDF lub wtóre odzyskane paliwo (SRF) lub paliwo 

odzyskane (RF). Termin odnosi się do odpadów, które zostały poddane jakiejś 

obróbce w celu osiągnięcia konkretnych specyfikacji, by poprzez to poprawić 

charakterystyki paliwa 

RK piec obrotowy – typ pieca powszechnie stosowany do odpadów niebezpiecznych 

RF patrz RDF 

 

S  

SCC wtórna komora spalania (także PCC) 

SCR selektywna redukcja katalityczna – technika stosowana przede wszystkim do redukcji 

NOx 

SD shut down, wygaszanie 

SNCR selektywna redukcja nie-katalityczna – technika stosowana przede wszystkim do 

redukcji NOx 

SS osady ściekowe 

SSI spalanie/spalarnie osadów ściekowych 

piec statyczny typ pieca, którego struktura nie porusza się – transport odpadów odbywa się poprzez 

wsady interwencyjne  

piec etapowy typ pieca skonstruowanego jako szereg etapów – zwykle wyposażony w mechanizm 

transportowy pozwalający na przemieszczanie odpadów między poszczególnymi 

etapami 

SRF patrz RDF 

SU start-up, rozruch 

 

SZŚ systemy zarządzania środowiskowego 

T  

TEQ współczynniki toksyczności (stosowane dla określenia PCDD/F – odnosi się do grup i 

obliczeń wyszczególnionych w Dyrektywie 2000/76/WE dotyczącej spalania 

odpadów) 

TG turbogenerator 

  

TWG Techniczna Grupa Robocza ds. obróbki odpadów (składająca się z ekspertów z 

państw członkowskich, przedsiębiorstw z sektora spalania odpadów, środowiskowych 

NGO, koordynowana przez EIPPCB) 

TMT odczynnik siarczkowy wykorzystywany do wychwytywania metali ciężkich w 

zakładach WWT 

 

U  

UE Unia Europejska 

UE+ Unia Europejska + państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) + 

państwa kandydujące 

UHV górna wartość cieplna – wartość kaloryczna wysuszonych substancji (patrz także 

LHV). UHV bywa nazywana wartością kaloryczną netto UCV. 

UV ultrafiolet 

 

V  

VOC lotne związki organiczne 

 

W  

WDF patrz RDF 

WEP mokry odpylacz elektrostatyczny – urządzenie FGT 

WI spalanie/spalarnia odpadów 

WID Dyrektywa WID 2000/76/WE 
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W-t-E Waste-to-Energy, od odpadów do energii – termin wykorzystywany do określania 

spalarni, które odzyskują ciepło i/lub elektryczność 

WT obróbka odpadów 

WWT obróbka ścieków 

WWTP zakład obróbki ścieków 

 

X  

 

Y  

 

Z  
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Symbole krajów i walut: 

 

 Nazwa państwa Skrót ISO kod 

waluty 

 

 

 

 

 

 

 

Państwa UE 

Austria A EUR 

Belgia B EUR 

Niemcy D EUR 

Dania DK DKK 

Hiszpania E EUR 

Grecja EL EUR 

Francja F EUR 
Finlandia FIN EUR 
Włochy I EUR 
Irlandia IRL EUR 
Luksemburg L EUR 
Holandia NL EUR 
Portugalia P EUR 
Szwecja S SEK 

Wielka Brytania UK GBP 

 

 

 

 

 

Państwa 

akcesyjne 

Bułgaria BG BGN 

Cypr CY CYP 

Republika Czeska CZ CZK 

Estonia EE EEK 

Węgry HU HUF 

Łotwa LV LVL 

Litwa LT LTL 

Malta MT MTL 

Polska PL PLN 

Rumunia RO ROL 

Słowacja SK SKK 

Słowenia SI SIT 

 

 

 

 

Inne państwa 

Australia AU AUD 

Kanada CA CAD 

Islandia IS ISK 

Japonia JP JPY 

Nowa Zelandia NZ NZD 

Norwegia NO NOK 

Rosja RU RUB; RUR 

Szwajcaria CH CHF 

USA US USD 

Tabela 9.1: Kody państw i walut 

Uwaga: Informacje za: http://eur-op.eu.int/code/en/en-5000500.htm 
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10  ZAŁĄCZNIKI 

 

10.1 Przegląd ekonomiczny MSWI – informacje państw członkowskich 

 

Ta sekcja BREF została sporządzona w przeważającym stopniu na podstawie danych opublikowanych 

przez Komisję Europejską [43, Eunomia, 2001]. Informacje odnoszą się wyłącznie do MSWI. 

 

Austria 

 

Informacje odnośnie kosztów technologii spalania i możliwości w Austrii zostały przedstawione w sekcji 

10.2 

 

Belgia 

 

Zarządzanie odpadami w trzech belgijskich regionach ma na celu maksymalną redukcję odpadów 

rezydualnych. 

 

Region Flandrii 

 

Celem polityki zarządzania odpadami we Flandrii jest osiągnięcie maksymalnej produkcji 150kg/rok na 

osobę pozostałości odpadów do 2007 roku. 

 

Średnia wysokość opłat za spalanie odpadów komunalnych wynosiła w 2000 roku 87,5 EUR za tonę. 

Rząd Flandrii nałożył dodatkową opłatę do tej taryfy w wysokości 6 EUR/t w przypadku, gdy ma miejsce 

odzyskiwanie energii oraz 12,7 EUR/t w przypadku braku odzyskiwania energii. 

 

Składowanie odpadów komunalnych (z wyjątkiem nieprzetwarzalnych sortowanych odpadów 

wielkogabarytowych) oraz spalanie osobno składowanych frakcji (stary papier i tektura; opakowania 

szklane; plastikowe butelki i plastikowe opakowania; opakowania po napojach; odpady warzywne; 

warzywa, owoce i odpady ogrodowe) zostało prawnie zakazane przez rząd Flandrii od 1 lipca 1998. 

Składowanie łatwopalnych odpadów wielkogabarytowych jest zakazane od 1 lipca 2000. Składowanie 

odpadów komunalnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo – w 2000 roku 789425 ton MSW zostało 

spalonych a 190412 ton MSW oddano do składowania. 

 

Region Stołeczny Brukseli 

 

Cenę za spalanie rezydualnych odpadów domowych w SIOMAB – zakład spalający (operator: Net 

Brussels) Neder-Over-Heembeek obliczono na 37,18 EUR za tonę (źródło: B.I.M., 1997). Lepszym 

oszacowaniem rzeczywistego kosztu spalania w zakładach SIOMAB jest prawdopodobnie cena nałożona 

przez Net Brussels na władze Regionu Brukseli za spalanie odpadów komunalnych. Cena ta wynosi 62 

EUR za tonę. 

 

Ostatnie wyliczenia pokazują, że około 40000 ton flamandzkich odpadów jest spalanych w tych 

urządzeniach wraz z odpadami komunalnymi z Regionu Brukseli (źródło: OVAM, 2001). 

 

Region Walonii 
 

W Planie Wallon des Déchets, wspomniane koszty zostały oszacowane na podstawie dostępnych urządzeń 

na 67 EUR za tonę. 

 

Dania 

 
65% odpadów z gospodarstw domowych zostało spalonych w 1999 roku w równoważniku około 2 

milionów ton. 
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Wszystkie spalarnie odzyskują energię, bądź to w formie elektryczności i ciepła, bądź tylko ciepła 

(rozprowadzanego w sieciach grzewczych). 

 
Ceny za spalenie jednej tony odpadów domowych kształtują się w granicach 500 – 740 DKK = 66 – 99 

EUR, bez VAT, ale z podatkiem odpadowym. Podatek odpadowy od spalania wynosił w styczniu 2001 

roku 330 DKK = 44 EUR. Ceny te zawierają koszty inwestycyjne w zakłady i koszty inwestycyjne dla 

CHP, i zakłady wykorzystywane są do produkcji ciepła do sieci (co daje niższy koszt netto za tonę i niższą 

opłatę). Popioły paleniskowe są zwykle przetwarzane (75%) a reszta jest przekazywana do składowania. 

Pozostałości po oczyszczaniu gazów spalinowych stanowią odpady niebezpieczne i obecnie są wysyłane do 

Norwegii/Niemiec, gdzie są magazynowane na składowiskach/kopalniach lub wysyłane do miejsc 

zarządzania specjalnymi/niebezpiecznymi odpadami (gdzie koszt za tonę jest wyższy). 

 

Finlandia 

 

Fińska polityka spalania odpadów jest zasadniczo skupiona na produkcji paliw odpadowych dla 

współspalania (lub innej obróbki termicznej) w stacjach energetycznych i cieplnych. Ta polityka jest 

prowadzona (częściowo) w celu minimalizacji kosztów, w sytuacji, w której istnieje gotowa i rozbudowana 

infrastruktura dla dystrybucji ciepła ze stacji wykorzystujących biomasę i paliwo konwencjonalne. 

 

Francja 

 
Kluczowe czynniki wyjaśniające zróżnicowanie kosztów są przedstawiane, jako: 

 pojemność; 

 tempo utylizacji; 

 rodzaj odzyskiwanej energii (energia elektryczna, ciepło, zasilanie CO); 

 sposób pozbywania się i transportu odpadów. 

 
Poniższe sumy zostały wzięte z 42 MSWI oceny przeprowadzonej w 2002 roku i ostatnio budowanych we 

Francji zakładów:  

 

 koszy inwestycyjne: 3,6 miliona EUR/(t/godz.); 

 koszty operacyjne: średnio 32 EUR/t – jakkolwiek ten koszt jest bardzo zmienny, wahając się od 18 do 

42 EUR/t. 

 

Koszty operacyjne mogą być następujące: 

 33 EUR/t kosztów stałych (personel, ubezpieczenie, itd.); 

 13 EUR/t za eliminację odpadów (popioły paleniskowe, popiół lotny) oraz 

 -14 EUR/t dochodu ze sprzedaży energii lub pozostałości. 

 

Całkowity ostateczny koszt za tonę przetworzenia odpadów równa się 78 EUR/t (czas spłacania 15 lat, 

inwestycja pokryta w 100 % przez bankową pożyczkę z 6 % stopą, zakłady pracują 8000 godzin rocznie). 

[64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Kluczowe czynniki wpływające na przyszłe zróżnicowanie kosztów: 

 rozwój technologiczny; 

 rozwój regulacji w kwestii emisji. 

 

Niemcy 

 

Prawie wszystkie zakłady obróbki cieplnej w Niemczech są spalarniami. Wydajność innych możliwości 

przetwarzania, jak urządzeń do pirolizy jest nieistotna. Większość użytkowanych spalarni MSW to 

spalarnie rusztowe. Istnieje wielkie zróżnicowanie w wielkości zakładów, przeróbce gazów spalinowych i 

późniejszym użytkowaniu wytworzonej energii. Koszty spalarni rusztowych o wydajności 200000 ton na 

rok oraz z suchą i mokrą obróbką gazów spalinowych wytwarzającej energię elektryczną są podane poniżej 

w Tabeli 10.2. 
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Generalnie, opłaty za spalanie odpadów mieszczą się w przedziale od 64 EUR do 460 EUR/t. Inne źródła 

podają przedział od 89 EUR/t do 351 EUR/t. 50 % wszystkich danych na temat kosztów spalania odpadów 

mieści się w przedziale od 123 EUR do 256 EUR/t (według UBA). 

 

Koszty dla różnogabarytowych spalarni rusztowych są bardzo zróżnicowane. Wykazują skalę 

ekonomiczną. Tabela 10.1 daje ogólny pogląd wysokości szczegółowych kosztów, w zależności od 

wydajności spalarni rusztowych o tej samej specyfikacji technicznej co urządzenie w tabeli 10.2: 

 
Pojemność (t/rok) Szczegółowy koszt obróbki 

EUR/tonę 

50000 230 

100000 140 

200000 105 

300000 85 

600000 65 

Tabela 10.1: Koszty obróbki dla spalarni rusztowych MSW o zróżnicowanej wydajności 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

Kluczowe czynniki obecnie wpływające na koszt spalania odpadów zostały określone jako: 

 wybór technologii i wyposażenia technicznego (zwłaszcza obróbka gazu spalinowego) zakładu; 

 wielkość zakładu; 

 wydajność i jej funkcjonalność; 

 dostępność zakładu; 

 opłata wnoszona przez władze lokalne. Jest uzależniona od tego czy władze lokalne muszą płacić 

operatorowi zakładu za konkretną ilość odpadów, którą muszą dostarczyć. Podczas, gdy umowy często 

oparte są na sprecyzowanej ilości odpadów i ważne są przez długi czas, ilość odpadów w ciągu ostatnich 

lat zmalała; 

 wpływy z dostarczonej energii. Ilość energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych i sprzedanych znacznie 

różni się w zależności od technologii zakładu i jego lokalizacji; 

 koszt chemikaliów oraz wywóz pozostałości po spalaniu 

 

 

 

Szczegółowe rozłożenie kosztów dla 200000-tonowego zakładu MSW w Niemczech został podany w 

Tabeli 10.2: 

 
CAŁKOWITA 

INWESTYCJA 

Inwestycja 

(EUR) 

Okres zwrotu 

(l/s) 

Stopa 

procentowa % 

Roczny koszt 

(EUR/rok) 

Szczegółowy 

koszt (EUR/t) 

Koszt działki 368000  7 25700 0,13 

Zagospodarowanie działki 341000 25 7 29200 0,15 

Koszty budowlane 21629000 25 7 1856000 9,28 

Instalacje techniczne i 

urządzenia 

69740000 15 7 7657100 38,29 

Instalacje elektrotechniczne 13280000 15 7 1458000 7,29 

Opłaty 7349000 17 7 752800 3,76 

Prefinansowanie 9219000 17 7 944200 4,72 

SUMA 121925000   12723000 63,61 

KOSZY OPERACYJNE, 

niezależne od wsadu 

EUR Procentowo  Roczny koszt 

EUR/rok 

Szczegółowy 

koszt EUR/t 

Budynki 21970000 1  219700 1,10 

Instalacje techniczne i 

urządzenia 

69740000 4  2789600 13.95 

Instalacje elektrotechniczne 13280000 2,5  332000 1,66 

Podatki i ubezpieczenia 105357000 1  1053600 5,27 

Zarządzanie 2863000 10  286300 1,43 

Materiały pomocnicze 3341000 5  167100 0,83 

  liczba EUR/osobę   

Praca  80 35790 2863200 14,32 

SUMA    7711500 38,56 

      

KOSZTY OPERACYJNE,      
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zależne od wsadu 

  EUR za 

m3/rok 

EUR/m3   

Woda  51200 0,15 7.900 0,04 

Gaz  1381440 0,20 282500 1,41 

  t/rok /t   

CaO  1000 79,2 79200 0,40 

Amoniak  400 97,1 38900 0,19 

 kg/t wsadu     

Przeróbka żużla 334 66800 28,1 1878500 9,39 

Przeróbka popiołu 8 1600 255,6 409000 2,05 

Przeróbka pyłów z filtrów 22 4400 255,6 1124800 5,62 

SUMA    3820800 19.10 

 MW/t wsadu MW/rok EUR/MWh EUR/rok EUR/t 

Opłaty za prąd 0,35 70700 46,0 3253300 16,27 

      

CAŁKOWITY koszt 

roczny 

   21002000 105 

Koszt na tonę wsadu      

Tabela 10.2: Koszty spalarni rusztowej MSW 200000/rok w Niemczech 

 [43, Eunomia, 2001] 

 
Przewidywane kluczowe czynniki wpływające na przyszłe koszty: 

 

 wiele zakładów wybudowanych w ostatnich latach stosuje uproszczoną technologię obróbki gazu 

spalinowego. Podsumowując, przyszłe spalarnie będą wyposażane w mniej skomplikowana technologię, 

więc należy oczekiwać spadku kosztów; 

 regulacje w kwestii przeróbki odpadów wymagają aby od 2005 roku zaprzestać wywozu 

nieprzetworzonych odpadów zawierających więcej niż 5 % węgla na składowiska. Po tej dacie może 

nastąpić spadek wydajności spalania odpadów i opłaty za spalanie mogą konsekwentnie rosnąć. 

 

Grecja 

 

Obecnie w Grecji nie stosuje się termicznej obróbki komunalnych odpadów skomasowanych. 

 

Irlandia 
 

Obecnie w Irlandii nie działa żaden zakład termicznej obróbki odpadów komunalnych.  

Ostatnie plany instytucji zarządzających odpadami zakładają ich budowę. 

 

Szacunkowy koszt budowy i działania spalarni MSW o wydajności 200000 ton przedstawiono poniżej (na 

podstawie standardów Dyrektywy 2000/76/KE). Dane te oparte są na podobnych doświadczeniach z Danii 

i Wielkiej Brytanii, ale w odniesieniu do irlandzkich warunków. 

 
Inwestycja kapitałowa EUR 

Prace inżynieryjne i budynki 

Wyposażenie mechaniczne i elektryczne 

Inne 

Suma 

 

Koszty operacyjne 

23741660 

45388.468 

15108329 

84238458 

 

EUR 

Stałe 

Personel 

Utrzymanie i naprawy 

Nieprzewidziane 

Suma 

 

954297 

890522 

125527 

1988422 
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Zmienne 

Utrzymanie i naprawy 

Chemikalia 

Inne (nietrwałe i trwałe) 

Inne (nieokreślone) 

 

Suma 

Kosz zmienny za tonę 

 

839782 

890522 

1174520 

293630 

 

3198454 

16 

Tabela 10.3: Szacunkowy koszt budowy i działania spalarni MSW o wydajności 200000 ton w Irlandii 

Źródło [43, Eunomia, 2001] 

 

Włochy 

 

W 1999 roku, spalanie stanowiło 7,2 % całkowitej przeróbki odpadów we Włoszech. Większość instalacji 

w tym czasie była określana, jako zaprojektowana (i użytkowana) z zastosowaniem niskich standardów w 

kwestii odzyskiwania energii (średnio 10 %) oraz emisji. Opłaty były bardzo zróżnicowane, zwykle w 

przedziale 40 – 80 EUR/tonę. 

 

Zostały wskazane 3 czynniki wpływające na koszty: 

 

 środki na pokrycie – częściowe lub całkowite – kosztów budowy (co pozwalało właścicielom uniknąć 

kosztów w pozycjach odnoszących się do amortyzacji i odsetek); 

 subsydiowanie produkcji energii – subsydia dla energii z odpadów są wypłacane we Włoszech od kilku 

lat. Początkowo, wchodziły w zakres postanowień „CIP6” (uchwalonych dla wzmocnienia produkcji 

krajowej energii), ostatnio, jako „zielone certyfikaty”. (Dekret 79/99 oraz Dekret z 11 listopada 99, 

których celem jest wspomaganie produkcji energii ze źródeł niekonwencjonalnych innych niż paliwa 

kopalne, co wspomaga postanowienia protokołów z Kyoto). Wysokość subsydiowania wynosi około 

0,139 EUR/kWh i umożliwia zakontraktowanym zakładom obniżenie opłat o około 40 EUR za tonę 

(około 30 EUR/tonę więcej, niż normalne ceny za energię we Włoszech) – jeśli wydajność odzyskiwania 

energi mieści się w przedziale od średniego do niskiego. Wpływy i podatki z opłat są oczywiście wyższe 

przy wysokim poziomie odzyskiwania energii; 

 opłaty za spalanie opakowań – w rozumieniu odzyskiwania opakowań – obowiązkowo wnoszone przez 

Konsorcjum Producentów Opakowań (CONAI), ustanowione na 58 EUR/tonę, nakładane tylko na 30 % 

- 40 % spalanych odpadów, co odpowiada procentowemu udziałowi opakowań palnych w całkowitej 

masie MSW na składowisku (ustalono na podstawie analiz sortowania). Opłata ta, nałożona w 1998 roku, 

jest stopniowo obniżana, rokrocznie, do 3,5 EUR/tonę. Obecnie zatem, opłaty te zwiększają dochody o 

16,5 EUR/tonę.  

 

Krajowe zwiększenie poziomu spalania (spalanie masy i RDF) jest przewidywane, jako efekt działań 

prawnych mających na celu redukcję składowania. 

 

Ostatnia generacja zakładów spalających ukazuje na pewne ogólne cechy: 

 wszystkie zakłady odzyskują energię (także względem postanowień krajowej Ustawy o Zarządzaniu 

Odpadami, która to ustanawia); 

 przepustowość jest zwykle o wiele większa niż wcześniej (w przedziale od 400 do 1000 t/dzień i więcej, 

np. Brescia, nowy zakład w Mediolanie, podczas gdy wcześniejszy zakład zwykle przerabiał 100 – 400 

t/dzień); 

 wiele nowych zakładów jest dobrze zintegrowanych ze strategiami obniżania zawartości mokrej frakcji w 

odpadach do spalenia, poprzez oddzielanie/kompostowanie zasobów i/lub poprzez przesiewanie (np. 

Mediolan, Parona), które pozyskuje mechaniczne sortowaną frakcję organiczną do dalszej biologicznej 

stabilizacji. Ta ostatnia właściwość czyni spalanie bliższe produkcji MBT/RDF wraz z odpowiednią 

instalacja spalającą; 

 w efekcie, zaprojektowane wartości energetyczne w normalnych warunkach operacyjnych są wyższe i 

sytuują się w granicach 10,5 – 12,5 MJ/kg (stare zakłady najczęściej około 8,5 MJ/kg). 

 

Modelowe wyliczenia na przykładzie Włoch: 

Dla zakładu z następującymi cechami głównymi: 
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 technologia spalania: ruchomy ruszt; 

 projektowana wartość energetyczna: 2900 kcal/kg (wsad odpadowy pochodzący z przesiewania – 

jednakże tego nie uwzględniono w kosztach, podobnie jak przeróbki/składowania nieprzesianej frakcji 

organicznej); 

 uzysk energetyczny: około 25 %; 

 przepustowość: 1000 ton na dzień, trzy linie; 

 300 dni roboczych w roku; 

 systemy obniżania emisji dostosowane do celów, lub całkowicie zgodne z Dyrektywą o Spalaniu; 

 pozostałości (masa): 18 % popioły paleniskowe; 3 % popioły lotne; 20 % pozostałości po oczyszczaniu 

gazów. 

 

 

Opłata plasowałaby się pomiędzy 41,3 a 90,3 EUR/tonę, w zależności od przyznanych subsydiów. 

 

 Ilość Koszt 

jednostkowy 

(EUR) 

Koszt 

całkowity 

(w EUR) 

Okres 

zwrotu 
Stopa 

procentowa 

(%) 

Roczna 

amortyzacja 

(EUR) 

Koszt 

szczegółowy 

Koszty inwestycyjne, 

badania poprzedzające, 

projekt, zatwierdzenie, itd. 

  12303640  7 %   

   4132231     
Kupno gruntu (m2) 200000 20,66  20 7 % 390053  

     7 %   
Przygotowanie lokalizacji 

(wykopaliska, 

poziomowanie, drogi 

dojazdowe, przyłącza do 

sieci technicznych) 

  1239669 20 7 % 117016  

Prace inżynieryjne   42355372 20 7 % 3998047  
Inne prace inżynieryjne 

(ścieki, wewnętrzna siec 

wodociągowa, ogrodzenie, 

itd.) 

  1549587 20 7 % 146270  

Urządzenia pracujące i 

kontrolujące 
  80061983 7 7 % 14855759  

Prace wykończeniowe   4648760 20 7 % 438810  
Inne wyposażenie   516529 7 7 % 95844  

  Całkowita amortyzacja  2004179944 66,81 EUR 

Koszty operacyjne        
Utrzymanie        
Wyposażenie i maszyny (5 

%) 
  4003099     

Prace inżynieryjne (1 %)   485537     
Inne wyposażenie (5 %)   25826     
Zasoby ludzkie:        
Księgowi 7 35000,00 245000     
Kierownicy 4 60000,00 240000     
Pracownicy 69 30000,00 2070000     
Zużycie:        
Woda (m3) 80000 0,26 20661     
Olej opałowy (litry) 270000  62500     
Surowy gaz opałowy (Nm3) 5233800 0,15 811023     
Energia elektryczna (MWh)   206612     
Chemikalia i smary   1042665     
Inne   929752     
Usuwanie pozostałości:        
Popioły paleniskowe (tony) 54000 75,41 4072175     
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Popioły lotne i inne 
pozostałości (sole, zużyte 

filtry węglowe, itd., tony) 

15000 12.913 1936983     

Inne pozostałości (inne filtry, 
zużyte katalizatory, itd.) 

  129132 
EUR 

    

Koszty całkowite   377479 

EUR 
    

Różne (analizy, itd.)   516529 Szczegółowy koszt (EUR/tonę)  
Całkowity koszt 

operacyjny 
 18217639 60,73  

CAŁKOWITY KOSZT ROCZNY              38259438,9 127,53  
Tabela 10.4: Koszty spalarni we Włoszech w oparciu o modelowe wyliczenia 

Źródło [43, Eunomia, 2001] 

 

Spodziewane kluczowe czynniki wpływające na przyszłe koszty i/lub opłaty to prawdopodobnie: 

 pełna implementacja Dyrektywy o Spalaniu 2000/76/EC 

 przyszłe obniżenie poziomu subsydiów dla produkcji energii 

 wzrost konkurencji z powodu prywatyzacji rynku energetycznego. Może obniżyć wpływy z energii 

i stworzyć nacisk na zwiększanie opłat/kosztów za odpady. 

 

Luksemburg 

 

W Luksemburgu jest tylko jeden zakład obróbki termicznej, miejska spalarnia odpadów. Za tę MSWI jest 

odpowiedzialne konsorcjum odpadowe SIDOR. Opłaty pobierane przez zakład i ilość odpadów spalona w 

1999 roku zostały podane w Tabeli 10.5 poniżej. 

 
Odpady Ilość (t) Opłata (EUR/tonę) 

Odpady domowe 78000 96,7 

Odpady wielkogabarytowe 8000 128,9 

Odpady zielone 550 96,7 

Odpady handlowe 530 96,7 

Odpady komercyjne 33000 178,5 

Odpady z przetwarzania wody (nie ścieki) 450 96,7 

Odpady poprodukcyjne 150 198,3 

SUMA 120680 120,7 

Tabela 10.5: Opłaty i przewidywana ilość odpadów do spalenia w zakładzie SIDOR w Luksemburgu w 

1999 roku 

Źródło [43, Eunomia, 2001] 

 

Szczegółowy koszt operacyjny spalarni podano w Tabeli 10.6 poniżej. Podano wartości dla roku 1998. 

Dla roku 1999 są szacunkowe. Zawierają podatki. 

 
 EUR/tonę w 1999 (szacunkowo) EUR/tonę w 1998 

Spalanie, amortyzacja 

Margines 5 % 

Suma 

30,8 

1,5 

32,3 

 

 

33,2 

Obróbka gazu spalinowego, amortyzacja 

Margines 5 % 

Suma 

13,2 

0,7 

13,9 

 

 

13,1 

Dodatkowa obróbka gazu spalinowego, amortyzacja 

Margines 5 % 

Suma 

10,1 

0,5 

10,6 

 

 

10,2 

Obsługa nowych instalacji 

By-pass (szacunkowo) 

Homogenizacja odpadów (szacunkowo) 

Suma 

 

1,4 

1,0 

2,4 

 

 

 

0 

Obróbka popiołu paleniskowego 

Niepalne pozostałości 

Margines 5 % 

Suma 

14,7 

0,6 

0,7 

16,1 

 

 

 

17,4 

Składowanie pozostałości po obróbce gazu spalinowego 

Margines 5 % 

6,9 

0,3 
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Suma 7,2 11,6 

Materiały pomocnicze 

Wapno: 13 kg/tonę odpadów 

NH3: 4 kg/tonę odpadów 

Olej: 7 l/tonę odpadów 

Gaz: 13 m3/tonę odpadów 

Inne: 8 kg/tonę odpadów 

Margines 10 % 

Suma 

 

1,2 

0,4 

1,0 

2,4 

1,5 

0,7 

7,2 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

Pozostałe koszty 

Margines 5 % 

Suma 

Opłaty za prąd 

12,4 

1,2 

13,6 

-12,4 

 

 

13,6 

-10,0 

CAKOWITY KOSZT OPERACYJNY 91,0 96,6 

Tabela 10.6: Szczegółowy koszt operacyjny MSWI SIDOR w Luksemburgu w 1998 i 1999 roku 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

Niektóre dodatkowe informacje odnośnie MSWI dla lat 1998 i 1999 (szacunkowo) podano poniżej. Budżet 

oparto na 123152 tonach odpadów w 1998 roku i 120680 tonach w 1999. 

 

 
Pozycja EUR w 

1998 

EUR/t w 

1998 

EUR w 

1999 

EUR/t w 

1999 

Wydatki nadzwyczajne     

Instalacje do homogenizacji odpadów, badania i testy 248000 2,0   

Instalacje do homogenizacji odpadów, inwestycje   273000 2,3 

Zwykłe zyski     

Sprzedaż złomu metalowego 917 0,007 868 0,0007 

Zwykłe koszty     

Koszty operacyjne instalacji do homogenizacji odpadów   124000 1,0 

Koszty operacyjne dodatkowych instalacji do obróbki gazu 

spalinowego i spalania (w tym by-pass) 

1204000 9.8 1492000 12,4 

Koszt operacyjny – obróbka gazu spalinowego 1569000 12,7 1731000 14,3 

Koszt operacyjny - spalanie 3657000 29,7 4030000 33,4 

Ubezpieczenia 223000 1,8 223000 1,8 

Koszty publikacji dla wyczulenia społeczeństwa i edukacji 

pracowników 

248000 2,0 372000 3,1 

Utrzymanie generatora prądu 1980 0,02 1980 0,02 

Koszty pracy (SIDOR) 118000 1,0 128000 1,1 

Zaliczki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 26000 0,2 28000 0,2 

Koszty biurowe 15000 0,1 15000 0,1 

Koszty administracyjne 20000 0,2 22000 0,2 

Zakup energii elektrycznej 9900 0,1 9900 0,1 

Ochrona 112000 0,9 112000 0,9 

Kontrole emisji (okresowe pomiary) 248000 2,0 248000 2,1 

Tabela 10.7: Wyjątek z budżetu SIDOR w latach 1998 i 1999 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

 

Kluczowe czynniki wyjaśniające koszty spalania śmieci to obecnie: 

 

 dodatkowe wyposażenie techniczne zakładu; 

 opłaty za energię elektryczną; 

 obróbka pozostałości; 

 ilość odpadów do spalenia. 

 

 

Spodziewane kluczowe czynniki wpływające na przyszłe koszty: 

 zobacz obecne kluczowe czynniki. 
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Holandia 

 

Holandia ma od jakiegoś czasu najostrzejsze w Europie standardy regulujące spalanie. Opłata za spalanie w 

1996 roku wynosiła około 110 EUR. Większość ostatnich danych z OVAM wskazuje, że opłata wahała się 

pomiędzy 85 – 161 EUR w 2003 roku. Recykling pozostałości popiołów z holenderskich zakładów jest na 

wysokim  poziomie. Tylko pozostałości po oczyszczaniu gazu spalinowego nie są rutynowo przetwarzane. 

 
 

Technologia przeróbki odpadów Scpecyficze inwestycje kapitałowe 

(EUR/t rocznej przepustowości) 

Koszty przeróbki (2) 

(EUR/ t przerobioną) 

Spalanie 450 – 550 (1) ok. 100 

(1) 40 % to koszt oczyszczania gazu spalinowego 

(2) Amortyzacja plus koszty obsługi i utrzymania (O i M) 

Źródło: F. M. L. J. Oorthuys and A. J. F. Brinkmann (1999) Benefits of Separation of Municipal Solid Waste, 

EXPOAMBIENTE „99, 10 – 14 listopada 1999, Lisbona, Portugalia. 

Tabela 10.8: Inwestycje kapitałowe i koszty przeróbki w MSWI w Holandii 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

W ostatnich badaniach użyto pewnych przesłanek (wliczając 15 % wzrost wydajności) do uzyskania sumy 

77 EUR za tonę w Holandii dla nowego 648 kt/r zakładu, przy czym ostrożne analizy sugerują przedział 

pomiędzy 63 – 94 EUR (dla tego samego zakładu). Dochody ze sprzedaży energii zostały oszacowane na 

36 EUR za tonę, co się równa w przybliżeniu 0,05 EUR za kWh. Nie podano informacji dotyczącej 

kosztów przeróbki popiołu i składowania, pomimo, że wiadomo, że popioły paleniskowe są szeroko 

przetwarzane w Holandii. 

 

[74, Komentarze TWG, 2004] Ceny rynkowe za energię elektryczną to około 0,0271 EURO/kWh z 

potencjalnym zyskiem za odnawialną część (50 %) w wysokości 0,029 EURO/kWh. (Ogółem 0,042 

EURO/kWh). Dochód to w przybliżeniu 15 – 20 EURO/tonę. Koszty przetworzenia popiołu 

paleniskowego to około 9 EURO/tonę popiołu paleniskowego. 

 

Portugalia 

 

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczył 45,4 miliona EUR, a 42 miliony zostało przyznane na zakłady 

spalania odpowiednio w Oporto (LIPOR) w 1999 roku oraz Lizbonie (Valorsul) w 1998. Ostatnie analizy 

w poszukiwaniu modelu kosztów wywózki w UE sugerują liczby 46 – 76 EUR/tonę, podobnie do tych 

wyliczonych dla Hiszpanii poniżej. 

 

Hiszpania 
 

Podane opłaty za spalanie MSW opiewały na 18 – 51 EUR za tonę. Suma z Katalonii wynosiła 28,5 EUR 

za tonę, ale zawierała tylko koszty operacyjne, z wyłączeniem amortyzacji, prac inżynieryjnych, 

wyposażenia i inwestycji. Ministerstwo Środowiska szacuje koszty na 52- 73 EUR za tonę. 

 

Spalanie korzysta ze specjalnych subsydiów na energię elektryczną, która jest przy tym produkowana. W 

efekcie redukuje to koszty powyższe do 34- 56 EUR za tonę. 

 

Szwecja 

 

Szwecja posiada 23 spalarnie, z których 6 to duże obiekty (przepustowość 200000 na rok lub więcej), a 

reszta ma przeciętną przepustowość 40000 ton/rok. Opracowano plany na niemal drugie tyle, ponieważ 

obecne i przyszłe zamiany w przepisach prawnych dotyczących odpadów zwiększają konkurencyjność 

spalania (np. podatek od składowania, zakaz składowania odpadów palnych i odpadów kuchennych). 

 

W Szwecji istnieją trzy spalarnie zdolne produkować energie elektryczną, ale zasadniczo rozważa się, że 

cena energii elektrycznej musi wzrosnąć, by nadal było to opłacalne. Prawie wszystkie spalarnie produkują 

ciepło dla lokalnych sieci grzewczych. 
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Szwedzkie spalarnie to głównie spalarnie rusztowe, pozostałe są spalarniami złoża fluidalnego. Niektóre 

główne relacje pomiędzy rozmiarem i kosztami przedstawiono poniżej na przykładach szwedzkich spalarni 

produkujących energię elektryczną i ciepło: 
 Ciepło Prąd/ciepło Ciepło Prąd/ciepło 

Przepustowość, ton/rok 40000 40000 300000 300000 

Moc, MW 15 15 114 114 

Inwestycja EUR 13336000 24248000 52490000 95437000 

Rata, 7 %, na 15 lat  1464000 2.662000 5763000 10478000 

Pracownicy 16 21 33 43 

Koszt załogi EUR 640000 840.000 1320000 1720000 

Wapno i chemikalia EUR 100000 100000 720000 720000 

Obsługa i utrzymanie (2 % inwestycji) EUR 333000 606.000 1312000 2386000 

Składowanie poppiołów paleniskowych (w tym podatek, 40 

EUR/tonę) EUR 

320000 320.000 2400000 2400000 

Dochody:     

Energia elektryczna (0,03 EUR/kWh) EUR 0 2818000 0 5770000 

Ciepło (0,02 EUR/kWh) EUR 1835000 1360000 13760000 10198000 

Opłaty (23 EUR/tonę) 920000 920000 6900000 6900000 

Koszt całkowity/tonę 71,4 113,2 38,5 59,1 

Dochód całkowity/tonę 68,9 127,4 68,9 76,2 

Dochód netto/tonę -2,6 14,2 30,4 17,1 

Tabela 10.9: Analiza kosztów dla różnych spalarni w Szwecji 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

Założenia dla obliczeń w Tabeli 10.9: 

Czas pracy wynosi 7100 godzin/rok, zakłady ciepłownicze produkują ciepło z 85 % wydajnością, zakłady 

elektrociepłownicze produkują ciepło z 63 % wydajnością i prąd z 22 % wydajnością. Koszty i dochody z 

ciepła, prądu, opłaty i składowanie są niepewne. Obecne koszty inwestycyjne oczywiście różnią się w 

zależności od miejsca, stanu rynku, itd. 

 

Popioły paleniskowe w Szwecji nie są przetwarzane i musi być składowany, co raczej pociąga za sobą 

koszty, aniżeli generuje zyski. 

 

Wielka Brytania 

 

Większość obróbki termicznej w Wielkiej Brytanii prowadzona jest w nasowych spalarniach odpadów. 

Niektóre z nich zostały zaprojektowane, jako zakłady elektrociepłownicze, ale w praktyce produkcja ciepła 

jest ograniczona. Ten ustęp zatem koncentruje się tylko na zakładach spalania odpadów produkujących 

energię elektryczną. Działają zakłady wyposażone w złoże fluidalne, podobnie jak i zwykłe spalarnie 

rusztowe. Dodatkowo budowane są zakłady wykorzystujące procesy gazyfikacji i pitolizy, natomiast dwie 

instalacje zajmują się wytwarzaniem RDF dla zewnętrznych zastosowań. 

 

Ceny umowne za spalanie wykazują znaczącą różnicę. Stąd szacunkowe koszty wzmiankowane w 

literaturze. Na przykład: 

 

1. Badania z 1995 roku skoncentrowały się na zakładach o mocy odpowiednio 100 kt/rok, 200 kt/rok i 400 

kt/rok. Ponownie, założono, że wszystkie popioły (350 kg na tonę odpadów) odesłano do składowania w 

cenie 10 GBP za tonę. Oszacowano, że sprzedaż metali żelaznych wyniosła 120000 na rok, co odpowiada 

20 GBP za tonę dla metali żelaznych przy 6 kg odzysku na tonę wsadu. Wliczając stopę amortyzacji w 

wysokości 10 % i opłaty „wejściowe” dla obu zakładów wytwarzających tylko energię elektryczną (450 

kWh/tonę) oraz zakładów elektrociepłowniczych, wyniki pokazano w Tabeli 10.10: 

 

 Opłata konieczna do pokrycia kosztów (EUR/tonę) 

 100 kt/r 200 kt/r 400 kt/r 

 Elektr. EC Elektr. EC Elektr. EC 

Cena zasobu (0,04 EUR/kWh) 72,5 83,2 57,6 64 44,8 49,6 
(EUR 0.064/kWh na 15 lat) 65,6 75,2 48 56 36,8 41,6 
Tabela 10.10: Opłaty w spalarniach o różnej pojemności i mocy energetycznej w Wielkiej Brytanii. 

 [43, Eunomia, 2001] 
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2. W innych badaniach oszacowano koszty pracy zakładów o różnych wielkościach (110 kt/r, 225 kt/r, 400 

kt/r i 600 kt/r), zakładając, że popioły paleniskowe (30 % wsadu) i popiół lotny (4 % wsadu) były by 

usuwane w cenie 10 GBP za tonę, prąd (600 kWh/tonę) sprzedawany w cenie 0,048 EUR/kWh, metale 

żelazne sprzedawane za 32 EUR za tonę (6 kg odzyskanych na tonę wsadu odpadów) i 19 %  odpadów 

kwalifikujących się odzyskiwania opakowań w celu ich sprzedaży w cenie 24 EUR za tonę. Wraz z 

kosztami kapitałowymi 15 %, opłaty pozwalające na pokrycie kosztów obliczono na 91,2 EUR (110 kt/r), 

65,4 EUR (225 kt/r), 50,7 EUR (400 kt/r) i 42,2 EUR (600 kt/r). 

 

We wszystkich przypadkach, nakłady kapitałowe (które skądinąd napędzają koszty) znacznie się różnią. 

Treść oraz sposób w jaki została zaprezentowana różni się w poszczegónyh badaniach. 

 

Próba ukazania bardziej szczegółowej analizy została sporządzona w celu ukazania wrażliwości na 

kluczowe zmiany i jest przedstawiona poniżej. Została opracowana w odniesieniu do wcześniejszych 

badań: 

 

 Brytyjskie spalarnie zwiększyły przeróbkę gazu spalinowego od czasu wcześniejszych badań;

 pojawiły się wcześniej nieznane źródła dochodu. Spalarnie mogą wydawać PRNs w odniesieniu do ilości 

opakowań w odzykiwanych odpadach (która, dla celów kalkulacji ilości odzykiwanych opakowań, 

została oszacowana na 19% wsadu odpadów). Chociaż, biorąc pod uwagę dyskusje nad tym, czy 

dochody te będą długookresowe, może to nie być uwzględnianie w kalkulacjach kosztów prywatnych 

przedsiębiorców (ponieważ mogą nie wykorzystać tego dochodu w czasie działania spalarni);

 wcześniejsze prawo odnośnie energii odnawialnej pozwalało na korzystanie przez spalarnie produkujące 

energię z umów Non-Fossil Fuel Obligation (NFFO), które oferowały wsparcie cenowe dla energii 

dostarczanej przez zakład. Nowe Zobowiązania Odnawialne eliminują tę możliwość (choć możliwe, że 

zakłady pirolizy i gazyfikacji skorzystają z tego wsparcia).
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Przepustowość t/rok   100000 200000 Koszt jedn. 

Utylizacja, jako % przepustowości   95 % 95 % 100000 t/rok 200000 t/rok 

   95000 190.000   

WYDATKI KAPITAŁOWE       

Zakupy   1120000 EUR 1920000 EUR   

Obsługa, spalanie, prace inżynieryjne, kocioł gazowy i wytwarzanie energii   32000000 EUR 46000000 EUR   

Projektowanie   1600000 EUR 2400000 EUR   

Rozwój projektu   2696000 EUR 3896000 EUR   

Suma wydatków kapitałowych   56616000 EUR 81816000 EUR   

Suma wydatków kapitałowych bez pojazdów   51200000 EUR 73600000 EUR   

Wydatki kapitałowe w stosunku rocznym   5344149 EUR 7722851 EUR 56,26 EUR 40,64 EUR 

Wydatki kapitałowe bez pojazdów w stosunku rocznym       

OPEX       

Praca   1120000 EUR 1440000 EUR 11,79 EUR 7,58 EUR 

Paliwo       

Energia elektryczna       

Utrzymanie   1024000 EUR 1472000 EUR 10,78 EUR 7,74 EUR 

Inne   640000 EUR 1280000 EUR 6,74 EUR 6,74 EUR 

Usuwanie pozostałości   0 0 0,00 EUR 0,00 EUR 

Popioły paleniskowe 12,8 0,24 291.840 EUR 583680 EUR 3,07 EUR 3,07 EUR 

Popiół lotny/pozostałości APC 88 0,044 367.840 EUR 735680 EUR 3,87 EUR 3,87 EUR 

Całkowity koszt roczny   8.527.909 EUR 12714371 EUR 92,50 EUR 62,65 EUR 

DOCHODY Cena jedn. Ilość na tonę    

Energia netto (kWh) 0,0360 500 -1710000 EUR -3420000 EUR -18,00 EUR -18,00 EUR 

Sprzedaż materiałów (Fe) 0 0,04 0 0 0,00 EUR 0,00 EUR 

Dochód z odzyskiwania opakowań 32 0,19 -433200 EUR -866.400 EUR -4,56 EUR -4,56 EUR 

KOSZT NETTO DOCHODÓW   6384709 EUR 8427971 EUR 69,94 EUR 47,09 EUR 

Tabela 10.11: Analiza szacunkowych kosztów spalarni w Wielkiej Brytanii 

Źródło [43, Eunomia, 2001]
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 w Wielkiej Brytanii nie ma pewności, co do tego, jak Dyrektywa o Składowaniu wpłynie na koszty 

składowania pozostałości popiołów. W niektórych krajach rosnące ilości popiołów paleniskowych są 

wykorzystywane w budownictwie. Zostało wskazane we wcześniejszych badaniach, że popiół lotny i 

substancje z kontroli zanieczyszczenia powietrza mogą być usuwane w cenie 35 EUR za tonę (włączając 

16 EUR podatku od składowania). Jednakże, jeżeli konieczna byłaby ich stabilizacja przed 

składowaniem, zwiększyłoby to koszty wywózki tych pozostałości. Należy zauważyć, że w analizie 

przyjęto koszt wywózki popiołu lotnego w cenie 55 EUR za tonę; oraz 

 uważa się, że pomimo iż stal jest odzyskiwana przez zakłady, to, ze względu na jakość, może nie osiągać 

satysfakcjonującej ceny. 

 

Kluczowe czynniki wyjaśniające obecne różnice w kosztach 

 

Opłata płacona przez władze lokalne jest silnie uzależniona od tego, czy lokalnym władzom udaje się 

zdobywać punkty kredytowe PFI (Public Finance Initiative). Punkty kredytowe PFI z powodzeniem 

wspomagają koszty kapitałowe zakładów spalania, umożliwiając lokalnym władzom ich zakup, podczas w 

innych okolicznościach nie mogłyby tego zrobić. Zakład w Tabeli 7.12 może obniżyć opłatę (dla lokalnych 

władz) o połowę zgodnie z tym schematem. 

 

 

Spodziewane kluczowe czynniki wpływające na przyszłe koszty: 

 

Następujące czynniki mogące dotyczyć opłat w przyszłości: 

 

 spalarnie obecnie uzyskują dochód z odzyskiwania opakowań rzędu 19% spalanego materiału. Usuniecie 

tej możliwości (jeśli obowiązek odzyskiwania zostanie usunięty z Dyrektywy o Opakowaniach) 

przyczyni się do wzrostu opłaty o około 4,8 EUR (though future prices could make this ”loss” greater or 

smaller) 

 Dyrektywa o Składowaniu wymaga ukończenia składowania pozostałości CO i wstępnej przeróbki 

składowanych odpadów. Rząd Wielkiej Brytanii musi jeszcze podjąć decyzję w sprawie wymagań 

wstępnej obróbki dla popiołów lotnych. Wymóg zestalania popiołu w cemencie lub szkle spowoduje 

wzrost kosztów do około 38 EUR za tonę (ponieważ oczekiwany koszt obróbki pozostałości popiołu 

lotnego wzrośnie o 5-10). Nawet bez tego, potencjalny brak składowisk dla odpadów niebezpiecznych, 

nie czyni jasnym, gdzie popiół lotny miałby być składowany. 

 

 

 

10.2 Zarys ekonomiczny – niektóre aspekty technologiczne MSWI 

 

Ten dodatek przedstawia dostarczone dane dotyczące kosztów niektórych przedsiębiorstw spalania MSW. 

Rozważono aspekty ekonomiczne różnych typów zakładów/lokalizacji MSW. Są to: 

 

 koszty wyładunku i magazynowania w MSWI; 

 system spalania i wybór kotłów oraz rozmiarowanie w MSWI; 

 różne konfiguracje obiegu pary wodnej w celu odzyskania energii w MSWI; 

 wybrane opcje obróbki gazu spalinowego w MSWI; 

 szacunek kosztów dla całych zakładów MSWI stosujących technologię rusztową; 

 koszty instalacji złoża fluidalnego dla MSWI (zawierające koszty wstępnej obróbki); 

 systemy gazyfikacji i pirolizy dla MSWI. 

 

UWAGA: Liczby podane w załączniku 10.2 należy traktować wyłącznie jako przykładowe i szacunkowe. 

Podano je, aby ukazać czytelnikowi wyobrażenie struktury kosztów i wzajemne relacje, ale NIE WOLNO 

ich brać za rzeczywiste. Miejscami zauważalna jest znacząca różnica kosztów. Inne kombinacje są również 

możliwe. [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

 



Aneksy 

Spalanie odpadów 490 

Jak ustalono do tej pory, koszty zakładu spalania odpadów zasadniczo zależą od następujących czynników: 

 

 projekt zakładu; 

 rozmiar; 

 infrastruktura lokalna; 

 określone warunki graniczne dla wywózki odpadów; 

 możliwości zużytkowania energii. 

 

Główne składniki: 

 

 zwrot inwestycji; 

 koszty utrzymania i reinwestcji; 

 koszty pracy; 

 inne koszty stałe, jak administracja i ubezpieczenia; 

 koszty operacyjne proporcjonalne do przepustowości, jak współczynniki chemiczne i wywózka odpadów 

 dochody z produkcji energii proporcjonalne do przepustowości. 

 

Istniejące instalacje 

 

Koszt wyposażenia systemów istniejących instalacji jest wyższy niż koszt nowych instalacji. Jest to raczej 

związane z wyższym kosztem wdrażania technicznego tych technik, niż z samymi technikami. 

 

Dodatkowe czynniki, które mogą dalej podnosić koszty w istniejących instalacjach to: 

 dodatkowy wysiłek konstrukcyjny; 

 dodatkowe prace inżynieryjne; 

 koszt rozbiórki i usunięcia starego wyposażenia; 

 koszt podłączenia; 

 przestoje w działaniu istniejących zakładów, itd. 

 

To może podnieść koszt o dodatkowe 25-40 % [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Założenia przyjęte w badaniach: 

 

W opracowaniu [3, Austria, 2002], na którym oparto ten załącznik, to wydajność cieplna, a nie całkowita 

przepustowość, jest uważana za kluczowy parametr dla kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. 

Wydajność cieplna określa wielkość kotła i przede wszystkim objętość gazu spalinowego, a co za tym idzie 

wielkość urządzeń oczyszczających gaz spalinowy. 

 

Dla lepszego zrozumienia tego rozdziału, niektóre parametru zostały ustalone, jako następujące 

 

 wartość kaloryczna odpadów: 10 MJ/kg; 

 zawartość popiołu w odpadach: 30 %; 

 stężenie chloru w surowym gazie przed czyszczeniem gazu spalinowego: 1000 mg/Nm
3
; 

 stężenie SO2 w surowym gazie: 600 mg/Nm
3
 (Uwaga: wysokie założenie dla MSW, zwykle około 200 

mg/Nm
3 
[64, Komentarze TWG, 2003]); 

 określony wymóg powietrza na tonę odpadów: 4500 m
3
; 

 określona objętość gazu spalinowego po oczyszczeniu: 5500 m
3
 na tonę odpadów. 

 

Jako podstawę do obliczeń wymaganej indukowanej mocy podmuchu wiatraka przyjęto za podstawę 

powietrze do spalania w temperaturze 50 °C i ciśnienie podwyższone do 40 mbarów. Efektywność 

wiatraka została jednolicie ustalona na 70 % 

 

Na podstawie tych założeń, oszacowano szczegółowy koszt dla poszczególnej jednostki składowej zakładu 

i podano go na tonę spalonych odpadów. W praktyce poszczególne zakłady stosują różne warunki 
graniczne, a każdy zakład jest mniej lub bardziej prototypowy, dlatego można przedstawić tylko 

przybliżone szacunki. 
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Koszty inwestycyjne opisane w niniejszym dokumencie bazują na cenach zamówień z ostatnich pięciu lat 

(głównie z austriackich i niemieckich zakładów, które zostały wybudowane według porównywalnych 

warunków granicznych). 

 

10.2.1 Koszty wyładunku i magazynowania w MSWI 

 
W gęsto zaludnionych regionach, odpady są dostarczane do spalarni przez śmieciarki. Tam odpady są 

zrzucane bezpośrednio do zbiorników odpadowych. Dlatego, w celu wyładunku i magazynowania należy 
zbudować tylko instalacje wagowe, obszary komunikacyjne i zbiorniki odpadowe. Rozmiar, a zarazem 

koszty, takich obszarów komunikacyjnych i zbiorników odpadowych są określane głównie przez 

przepustowość zakładu i pojemność magazynową zbiornika. 

 

Przede wszystkim koszty powstają poprzez wydatki na budynki naziemne i prace budowlane. W tym 

wypadku koszty inwestycyjne nie są proporcjonalne do rozmiarów zbiornika i zakładu, ale muszą być 

obliczane do potęgi 0,7. Na przykład, podwojenie pojemności zbiornika podniesie koszty o współczynnik: 

rozmiar
0.7

 [3, Austria, 2002]. 

 

Dla zakładu z roczną przepustowością odpadów około 300000 ton, koszty konstrukcyjne dla obszarów 

komunikacyjnych i zbiorników wynoszą około 10 mln EUR. Dla zakładów o innych rozmiarach, koszty 

zostały oszacowane w Tabeli 10.12. 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 4,6 mln około 7,5 mln około10 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 4,74 3,86 3,43 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 0,46 0,38 0,33 

Szczegółowy koszt dostawy przez śmieciarki (EUR/t) 5,2 4,24 3,77 

Tabela 10.12: Szczegółowe koszty dla urządzeń do wyładunku i magazynowania jako funkcja 

przepustowości, w przypadku dostarczania odpadów przez śmieciarki 

 

[3, Austria, 2002] 

 

W słabiej zaludnionych regionach niektóre odpady mogą być dostarczane pociągiem. To czyni koniecznym 

wybudowanie torów i instalacji do wyładunku, jak system dźwigów kontenerowych i urządzeń do 

wysypywania. Koszt inwestycyjny kompletnego systemu dźwigów to około 3,5 miliona EUR (dla 

300000/rok). Dźwigi dla mniejszych zakładów nie są wiele tańsze, ponieważ ich koszt zależy od 

standardowych wymiarów kontenerów. Nie mniej jednak koszt torów obniża się wraz z malejącą 

wielkością zakładu. 

 

W Tabeli 10.13 przedstawiono szacunkowe koszty dla zakładów o różnej wielkości. Roczny koszt 

utrzymania został jednolicie obliczony na 3 % kosztów inwestycyjnych. 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 3 mln około 4 mln około5 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 3,9 2,06 1,72 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 0,90 0,60 0,50 

Szczegółowy koszt rozładunku pociągu (EUR/t) 3,99 2,66 2,22 

Tabela 10.13: Szczegółowe koszty dla urządzeń do wyładunku i magazynowania jako funkcja 

przepustowości, w przypadku dostarczania odpadów przez pociąg 

 [3, Austria, 2002] 

 
Jeśli część odpadów jest dostarczana pociągiem a reszta przez śmieciarki, koszty muszą zostać zsumowane. 
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10.2.2 Koszty systemu spalania i kotłów w MSWI 

 

System spalania i kotły obejmują następujące elementy: 

 

 urządzenia dostarczające i dozujące odpady; 

 zasilanie powietrzem spalającym; 

 ruszt spalający z komorą spalania; 

 urządzenia transportujące i magazynujące popiół i żużel; 

 przewody odprowadzające spaliny do podgrzewacza doprowadzanej wody; 

 kocioł odzysknicowy wraz z systemem zasilania wodą i dostarczania świeżej pary.  

  

Czynniki określające koszt systemu spalania i kotła: 

 

 typ systemu rusztowego; 

 pożądana wydajność kotła, oraz; 

 projekt kotła odzysknicowego. 

 

Jeśli zainstalowano kotły chłodzone wodą i temperatura spalin za kotłem odzysknicowym wynosi 160 °C 

(co podwyższa skuteczność kotła do 90 %) oraz, jeśli zastosowano wysokie ciśnienie, średnie koszty 

inwestycyjne mogą być do 20 % wyższe. 

 

Dla linii z roczną przepustowością około 150000 ton, koszty inwestycyjne dla systemu spalania i kotła, bez 

kosztów konstrukcyjnych, elektroniki, monitoringu, wyposażenia do regulacji i kontroli, wynoszą około 16 

mln EUR. Koszty powierzchni grzejnych są proporcjonalne do wielkości zakładu, podczas gdy koszty 

reszty wyposażenia zależą od wielkości zakładu, zatem średnie koszty inwestycyjne będą zależeć od 

wielkości zgodnie z współczynnikiem wynoszącym: wielkość
0,8

. [3, Austria, 2002] 

 

W ten sposób oszacowano szczegółowe koszty dla różnych zakładów, wykazane w Tabeli 10.14 poniżej. 

Koszty są w zasadzie niezależne od liczby linii spalania. 

 

 

 
Parametr Przepustowość 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Koszty inwestycyjne (EUR) ok. 9,2 mln ok. 11,6 mln ok. 16 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/rok) 12,63 11,94 10,98 

Roczne koszty utrzymania w procentach kosztów inwestycyjnych 

(%/rok) 

4,00 4,00 4,00 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/rok) 4,90 4,60 4,30 

Średnia suma zużytej energii elektrycznej (normalna praca) (kWh/t) 27 27 27 

Koszt energii elektrycznej (EUR/t) 0,67 0,67 0,67 

Odkładanie się popiołu paleniskowego i popiołu z kotła (kg/t) 271,50 271,50 271,50 

Koszt wywózki popiołu paleniskowego i popiołu z kotła (EUR/t) 19,16 19,16 19,16 

Szczegółowy koszt spalania i pracy kotła (EUR/t) 37,37 36,42 35,08 

Tabela 10.14: Szczegółowy koszt systemu spalania rusztowego i pracy kotła w spalarni odpadów, jako 

funkcja przepustowości 

 [43, Eunomia, 2001] [3, Austria, 2002] 

 

 

Koszty operacyjne systemu spalania są wprost proporcjonalne do przepustowości i wynikają z: 

 zużycia energii na transportowanie powietrza i spalin oraz zasilania w wodę 

 kosztów wywózki/przetworzenia popiołu paleniskowego 
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Koszty szczegółowe zużycia energii przez system spalania i kocioł to około 27 kWh/t przy ciśnieniu pary 

około 50 barów. Jeśli ciśnienie pary podwyższono do 75 barów zapotrzebowanie na energię wzroście o 

około 4 kWh/t. 

 

Co do kosztów usuwania popiołu paleniskowego przyjęto, że oba rodzaje mogą być wywożone na 

składowiska jako odpady rezydualne. Jeśli popiół z koła nie mógłby, i byłby składowany pod ziemią, 

koszty wywózki wzrosną o około 2 EUR/t. 

 

Średnio produkowane jest około 3,2 tony pary na tonę odpadów. Zyski wynikające z produkcji pary 

podsumowano w Rozdziale 10.2.3 o obiegu wodno-parowym. 

 

10.2.3 Koszty obiegu wodno-parowego w MSWI 

 

Obieg wodno-parowy w spalarniach składa się z następujących elementów: urządzenie do obróbki wody, 

system kondensacyjny, turbina z systemem chłodzącym oraz system rozprężania ciepła. 

 

W zakładach spalania odpadów zainstalowane są różne systemy. W niektórych zakładach większość 

energii zasila lokalne sieci ciepłownicze a prąd jest produkowany tylko na własne potrzeby. W innych 

położono nacisk na produkcję energii elektrycznej. Przede wszystkim to rodzaj zakładu i możliwości 

dostarczania energii określają zyski związane z produkcją energii. Dlatego ten kosztorys przedstawiono 

tak, że zyski z energii mogą być całkowicie przypisane do obiegu wodno-parowego. Wyróżnia się zatem 

pięć systemów technicznych. Produkcja energii osiągalna w praktyce zależy od wielkiej ilości czynników, 

takich jak projekt kotła, powierzchnie wymiennika ciepła, wykorzystanie niskociśnieniowej pary do 

zasilania wodą i podgrzewania powietrza oraz turbiny. 

 

W następującym rozdziale porównanie różnych systemów wykonano według zestandaryzowanych wartości 

granicznych. 

 

Zasadnicze czynniki wpływające na koszt obiegu wodno-parowego opisano na podstawie następujących 

założeń: 

 

 ilość godzin roboczych rocznie: 7500 godz.; 

 w każdym wypadku przy wydajności kotła około 80 % założono, że produkcja energii wynosi 2,2 MWh 

na tonę odpadów (wartość kaloryczna odpadów: 10 MJ/kg). Ta wartość może się wahać o plus/minus 10 

% w zależności od zakładu; 

 Koszty inwestycyjne zostały pobrane od porównywalnych zakładów. W zależności od rzeczywistych 

warunków granicznych, mogą wystąpić znaczące różnice; 

 Szczegółowe koszty inwestycyjne zostały obliczone na podstawie 6 % stopy na okres 15 lat. Ten okres 

został wybrany jako najbardziej prawdopodobny, gdyż po 15 latach prawdopodobnieństwo kosztów 

reinwestycji jest wyższe; 

 roczny koszt utrzymania ustalono na 3 % kosztów inwestycyjnych; 

 produkcję ciepła i prądu dostosowano do parametrów ciśnienia. W zależności od typu turbiny i typu 

obiegu wodno-parowego mogą wystąpić różnice; 

 zastosowano założenie o użyciu ciśnienia pary w wysokości 50 barów i 80 barów, wyższych niż 

standardowe w wielu zakładach MSWI 40 barów, w celu uniknięcia korozji bez potrzeby specjalnych 

urządzeń; 

 zyski z dostarczanej energii zależą głównie od typu energii i szczegółowego zapotrzebowania na energię. 

Za dostarczanie prądu do sieci, zwykle cena wynosi ok. 25 EUR za MWh (cena sprzedaży). Za zasilanie 

lokalnego systemu grzewczego około 6 EUR za MWh. Jeśli zakład jest usytuowany w miejscu, gdzie jest 

zapotrzebowanie na prąd i ciepło, wpływy mogą wynosić ok. 45 EUR za MWh (cena kupna) za prąd i 

około 10 EUR za MWh za ciepło. W efekcie możliwości 1 – 25 EUR za MWh prądu i 6 EUR za MWH 

ciepła przyjęto jako znaczące wartości. W porównaniu, 45 EUR za MWh prądu i 10 EUR za MWh ciepła 

otrzymywane jest w opcji 6,7 i 8. Opcja 6 technicznie odpowiada opcji 2, opcja 7 technicznie odpowiada 

opcji 4 i opcja 8 technicznie odpowiada opcji 5. 
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Opcja 1: Rozprężanie czystego ciepła: 

 

Jeśli produkowane jest tylko ciepło koszty inwestycyjne zawierają wydatki na wodę, urządzenia 

kondensujące i przekazujące ciepło. Jeśli nie istnieje inna infrastruktura, awaryjne systemy chłodzące 

muszą zostać zainstalowane. 

 

 
Rysunek 10.1: Obieg wodno-parowy, opcja 1 
[3, Austria, 2002] 

 

Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 3 mln około 4,5 mln około6 mln 

Szczegółowe koszty 

inwestycyjne (EUR/t) 

3,09 2,32 2,06 

Szczegółowe koszty 

utrzymania (EUR/t) 

0,90 0,68 0,60 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 2,2 2,2 2,2 

Szczegółowy zysk z 

produkcji ciepła (EUR/t) 

13,2 13,2 13,2 

Przeliczony zysk z cyklu 

wodno-parowego (EUR/t) 

9,21 10,21 10,54 

Tabela 10.15: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z rozprężaniem czystego ciepła i zasilaniem 

lokalnego systemu ciepłowniczego, jako funkcja przepustowości odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

Opcja 2: Turbina parowa z parametrami pary rzędu 50 bar i 400 °C: 

 

W tym wypadku koszty inwestycyjne składają się z kosztów i urządzeń wodnych i kondensujących, 

systemów rozprężania ciepła, turbiny i systemów chłodzących. Jeśli nie istnieje inna infrastruktura, 

awaryjne systemy ponownego chłodzenia muszą zostać zainstalowane (Rysunek 10.2). 
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Rysunek 10.2: Obieg wodno-parowy, opcja 2 i 6 
 [3, Austria, 2002] 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 8 mln około 12 mln około16 mln 

Szczegółowe koszty 

inwestycyjne (EUR/t) 

8,24 6,18 5,49 

Szczegółowe koszty 

utrzymania (EUR/t) 

2,40 1,80 1,60 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 0 0 0 

Szczegółowy zysk z 

produkcji ciepła (EUR/t) 

0 0 0 

Produkcja energii 

elektrycznej (MWh/t-1) 

0,44 0,44 0,44 

Szczegółowy zysk z 

produkcji energii 

elektrycznej (EUR/t) 

11 11 11 

Przeliczony zysk z cyklu 

wodno-parowego (EUR/t) 

0,36 3,02 3,91 

Tabela 10.16: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z turbiną parową, jako funkcja przepustowości 

odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

Opcja 3: Turbina parowa połączona z dostarczaniem pary do sąsiedniej elektrowni cieplnej: 

 

Do kosztów podanych w opcji 2 należy dodać koszt modernizacji elektrowni, pomniejszony o istniejącą 

infrastrukturę (Rysunek 10.3). 

 

Heat for internal use - 
Ciepło na użytek 

wewnętrzny 
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Rysunek 10.3: Obieg wodno-parowy, opcja 3 

 [3, Austria, 2002] 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 8,5 mln około 12,5 mln około15 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 8,75 6,44 5,15 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 2,55 1,88 1,50 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 0 0 0 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 0 0 0 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,66 0,66 0,66 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 16,5 16,5 16,5 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 5,20 8,19 9,85 

Tabela 10.17: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z turbiną parową połączoną z dostarczaniem 

pary do sąsiedniej elektrowni cieplnej, jako funkcja przepustowości odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

Opcja 4: Kogeneracja (CHP) wykorzystująca parametry pary rzędu 50 bar i 400 °C: 
 

Do kosztów podanych w opcji 2 należy doliczyć koszty systemu rozprężania ciepła (Rysunek 10.4). 

 

 
Rysunek 10.4: Obieg wodno-parowy, opcja 4,5,7 i 8 
[3, Austria, 2002] 
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Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 9 mln około 14 mln około18 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 9,27 7,21 6,18 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 2,70 2,10 1,80 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 1,98 1,98 1,98 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 11,88 11,88 11,88 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,22 0,22 0,22 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 5,50 5,50 5,50 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 5,41 8,07 9,40 

Tabela 10.18: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z kogeneracją (CHP) i niskimi parametrami 

pary, jako funkcja przepustowości odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

 

 

Opcja 5: Kogeneracja (CHP) wykorzystująca parametry pary rzędu 80 bar i 500 °C: 

 

Do kosztów podanych w opcji 2 należy doliczyć koszty wyższych parametrów pary i koszty systemu 

rozprężania ciepła. 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 10 mln około 15,5 mln około20 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 10,30 7,98 6,86 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 3,00 2,33 2,00 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 1,87 1,87 1,87 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 11,22 11,22 11,22 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,33 0,33 0,33 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 8,25 8,25 8,25 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 6,17 9,17 10,61 

Tabela 10.19: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z kogeneracją (CHP) i wysokimi parametrami 

pary, jako funkcja przepustowości odpadów 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

 

 

Opcja 6: Turbina parowa wykorzystująca parametry pary rzędu 50 bar i 400 °C: 

 

W odróżnieniu od opcji 2, spalarnia jest usytuowana w miejscu, w którym może być wykorzystana energia, 

która w innym wypadku musiałaby zostać zakupiona. 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 8 mln około 12 mln około16 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 8,24 6,18 5,49 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 2,40 1,80 1,60 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 0 0 0 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 0 0 0 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,44 0,44 0,44 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 19,8 19,8 19,8 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 9,16 11,82 12,71 

Tabela 10.20: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z turbiną parową (normalne parametry pary), 

jako funkcja przepustowości odpadów, gdy energia może zostać wykorzystana 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

Opcja 7: Kogeneracja (CHP) wykorzystująca parametry pary rzędu 50 bar i 400 °C: 

 

W odróżnieniu od opcji 4, spalarnia jest usytuowana w miejscu, w którym może być wykorzystana energia, 
która w innym wypadku musiałaby zostać zakupiona. 
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Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 9 mln około 14 mln około18 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 9,27 7,21 6,18 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 2,70 2,10 1,80 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 1,98 1,98 1,98 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 19,80 19,80 19,80 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,22 0,22 0,22 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 9,90 9,90 9,90 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 17,73 20,39 21,72 

Tabela 10.21: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z kogeneracją (CHP – normalne parametry 

pary), jako funkcja przepustowości odpadów, gdy energia może zostać wykorzystana 

Źródło [3, Austria, 2002] 

 

Opcja 8: Kogeneracja (CHP) wykorzystująca parametry pary rzędu 80 bar i 500 °C: 

 

W odróżnieniu od opcji 5, spalarnia jest usytuowana w miejscu, w którym może być wykorzystana energia, 

która w innym wypadku musiałaby zostać zakupiona. 

 
Parametr Przepustowość 

100000 t/rok 200000 t/rok 300000 t/rok 

Koszty inwestycyjne (EUR) około 10 mln około 15,5 mln około20 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 10,30 7,98 6,86 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 3,00 2,33 2,00 

Produkcja ciepła (MWh/t-1) 1,87 1,87 1,87 

Szczegółowy zysk z produkcji ciepła (EUR/t) 18,70 18,70 18,70 

Produkcja energii elektrycznej (MWh/t-1) 0,33 0,33 0,33 

Szczegółowy zysk z produkcji energii elektrycznej (EUR/t) 14,85 14,85 14,85 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 20,25 23,25 24,69 

Tabela 10.22: Szczegółowy koszt cyklu wodno-parowego z kogeneracją (CHP – wysokie parametry pary), 

jako funkcja przepustowości odpadów, gdy energia może zostać wykorzystana 

Źródło [3, Austria, 2002] 

Omówienie opcji cyku wodno-parowego 1-8: 

 

Przegląd szczegółowych zysków z cyklu wodno-parowego 

 
Opcja Różnice w dochodzie w EUR na tonę odpadów, w zależności od opcji i przepustowości 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Opcja 1 9,21 10,21 10,54 

Opcja 2 0,36 3,02 3,91 

Opcja 3 5,20 8,19 9,85 

Opcja 4 5,41 8,07 9,40 

Opcja 5 6,17 9,17 10,61 

Opcja 6 9,16 11,82 12,71 

Opcja 7 17,73 20,39 21.72 

Opcja 8 20,25 23,25 24,69 

Tabela 10.23: Omówienie szczegółowych dochodów z różnych opcji cyklu wodno-parowego, jako funkcji 

przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

Jak pokazano w Tabeli 10.23, większy zakład przynosi większe zyski z cyklu wodno-parowego. Dla 

mniejszych inwestycji (rozprężanie czystego ciepła – opcja 1), zależność ta jest niewielka. 

 

Zważywszy na te wyliczenia kosztów, większa inwestycja w celu większej produkcji energii, jak w opcji 3 

i 5, byłaby ekonomicznie korzystna. Jednakże, opcja 3 może być realizowana tylko w miejscu 

sąsiadującym z elektrownią o, w przybliżeniu, dziesięciokrotnie większej mocy i rocznym czasie pracy 

minimum 5000 godz. 

 

Opcja 5 jest kłopotliwa, o ile pojawiają się problemy z korozją powodowaną stosowaniem wysokich 
parametrów pary. W Tabeli 10.23 zakładana jest wysoka podaż dla wszystkich opcji, jednak w praktyce nie 

należy się jej spodziewać w przypadku opcji 5. W tym wypadku należy zakładać wysokie koszty przeglądu 
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kotła i dodatkowe przestoje. W tej sytuacji dodatkowe wydatki wzrosną o około 2 mln EUR na rok, a koszt 

szczegółowy do 7 EUR na tonę w przypadku zakładu o przepustowości 300000 t/r. 

 

Różnica pomiędzy zakładami produkującymi ciepło i nie, na tym samym poziomie kosztów 

energetycznych (opcja 2 i 4), w odniesieniu do przepustowości 300000 t/rok to tylko 5,5 EUR/t. 

 

Zyski z produkcji energii elektrycznej w elektrowni i z kogenereacji (CHP) są zbliżone. 

 

Znaczący wzrost zysków można osiągnąć poprzez odpowiedni dobór lokalizacji zakładu, jeśli wytworzoną 

energię można zużyć lub pokryć istniejące zapotrzebowanie (opcja 6 – 8). 

 

10.2.4 Koszty niektórych rozwiązań obróbki gazu spalinowego stosowanych w MSWI 

 

 

W tym rozdziale rozważono opłacalność różnych jednostek odróżniających następujące kombinacje 

technologii oczyszczania spalin. Informacje pochodzą z [3, Austria, 2002]: 

 

 

Kombinacja 1: 

 

 odpylacz elektrostatyczny; 

 dwustopniowe mokre płukanie z i bez odpylania; 

 usuwanie drobnego pyłu wodą, oraz 

 instalacja katalityczna (obieg drobnego pyłu). 

 

 

Kombinacja 2: 

 

 filtr tkaninowy z dozowaniem wapnia i aktywnego koksu; 

 dwustopniowe mokre płukanie z płuczką gipsową, oraz 

 strumieniowa instalacja katalityczna (obieg drobnego pyłu). 

 

Kombinacja 3: 

 

 odpylacz elektrostatyczny; 

 dwustopniowe mokre płukanie ze płuczką NaOH; 

 filtr tkaninowy z dozowaniem wapnia i aktywnego koksu, oraz 

 strumieniowa instalacja katalityczna (obieg drobnego pyłu). 

 

Kombinacja 4: 

 

 odpylacz elektrostatyczny; 

 dwustopniowe mokre płukanie z odpylaniem; 

 aktywny absorber koksowy (poprzeczny do strumienia) 

 strumieniowa instalacja katalityczna (obieg drobnego pyłu). 

 

Kombinacja 5: 

 

 odpylacz elektrostatyczny 

 dwustopniowa mokra płuczka  

 usuwanie drobnego pyłu wodą, oraz 

 aktywny filtr węglowy (przeciwnie do strumienia). 

 

Kombinacja 6: 
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 proces złoża fluidalnego; 

 filtr tkaninowy; 

 aktywny filtr koksowy; 

 selektywna redukcja katalityczna. 

 

10.2.4.1 Suche oczyszczanie spalin 

 

Przy suchym oczyszczaniu spalin przyjmuje się, że koncentracja pyłu w surowym gazie wynosi 5 g/Nm
3
 i 

że objętość spalin wynosi 5500 Nm
3
/t. 

 

Koszty inwestycyjne urządzenia odpylającego zawierają wydatki na filtr a także silos, urządzenie do 

transportu pyłu i urządzenia dozujące (jeśli będą instalowane). 

 

Koszy operacyjne składają się głównie z wydatków na energię, wywózkę oddzielonego pyłu i kosztów 

odczynników adsorpcyjnych. Koszty środków adsorpcyjnych zawierają także koszty wywózki 

zgromadzonych odpadów. 

 

W tym oszacowaniu odpylanie za pomocą odpylacza elektrostatycznego (ESP) wykorzystywane jest w 

połączeniu z umieszczonym poniżej mokrym odpylaczem elektrostatycznym lub urządzeniem 

zawierającym aktywny węgiel. 

 

Zwykle, odpylacz elektrostatyczny (ESP) pracuje w temperaturach rzędu 180 – 230 °C. Koszty 

szczegółowe odpylacza elektrostatycznego, jako funkcji przepustowości odpadów podano w Tabeli 10.24, 

a koszty szczegółowe systemu mokrego usuwania pyłu w Tabeli 10.25. 

 

 

 
Koszty usuwania pyłu za pomocą ESP 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 12 12 12 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,29 0,29 0,29 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość powstałych odpadów kg/t 27,50 27,50 27,50 

Szczegółowy koszt wywózki EUR/t 4,13 4,13 4,13 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 2 2 2 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,27 0,24 0,21 

Koszty inwestycyjne EUR 1000000 1.200000 1.600.000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 1,37 1,24 1,10 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 6,06 5,89 5,73 

Tabela 10.24: Szczegółowe koszty usuwania pyłu za pomocą odpylacza elektrostatycznego, jako funkcja 

przepustowości. 

 [3, Austria, 2002] 

 

Koszty systemu mokrego usuwania pyłu 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Średnie całkowite zużycie energii kWh/t 6 6 6 

Koszt zużycia energii EUR/t 0,16 0,16 0,16 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość powstałych odpadów kg/t    

Szczegółowy koszt wywózki EUR/t    
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Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1,5 1,5 1,5 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,30 0,30 0,25 

Koszty inwestycyjne EUR 1500000 2000000 2500000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 2,06 2,06 1,72 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 2,52 2,52 2,12 

Tabela 10.25: Szczegółowe koszty mokrego usuwania pyłu, jako funkcja przepustowości. 

 [3, Austria, 2002] 

 
Wykazano, że system suchego oczyszczania spalin z dozowaniem aktywnego koksu jest finansowo 

wydajniejszym rozwiązaniem dla wstępnego oddzielania rtęci, PCDD/F i dla usuwania pyłu. Kolejną 

przewagą tego procesu jest to, że duża ilość metali ciężkich, dioksyn i furanów jest usuwana przed 

wpuszczeniem spalin do systemu mokrego płukania. Z tego powodu koncentracja zanieczyszczeń w 

osadzającym się gipsie jest niska. 

 
Suche oczyszczanie spalin z filtrem tkaninowym 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 9 9 9 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,22 0,22 0,22 

Zużycie CaO w tym koszt wywózki 

Zużycie szczegółowe kg/t 0,00 0,00 0,00 

Czynnik stechiometryczny  3 3 3 

Szczegółowy koszt adsorpcji EUR/t 0,00 0,00 0,00 

Zużycie aktywnego węgla 

Zużycie szczegółowe kg/t 1,00 1,00 1,00 

Szczegółowy koszt aktywnego węgla EUR/t 0,30 0,30 0,30 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość powstałych odpadów kg/t 28,50 28,50 28,50 

Szczegółowy koszt wywózki EUR/t 4,28 4,28 4,28 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1 1 1 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,15 0,15 0,15 

Szczegółowy koszt zużycia filtra EUR/t 0,78 0,78 0,78 

Koszty inwestycyjne EUR 1150000 1450000 2000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 1,58 1,49 1,37 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 7,30 7,21 7,08 

Tabela 10.26: Koszty szczegółowe systemu suchego oczyszczania spalin z filtrem tkaninowym, jako 

funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 

10.2.4.2 Absorpcja i urządzenia adsorpcyjne do oddzielania HCl, HF i SO2 

 

W badaniach, z których zaczerpnięto te informacje {3, Austria, 2002] stosowano niemal wyłącznie mokry 

proces oddzielana HCl, HF i SO2. Podano także dane dotyczące jednego zakładu stosującego suchy system 

wstępnego oddzielania. 

 

W przypadkach stosowania mokrego procesu, na koszty operacyjne wpływają głównie rodzaj i ilość 

środków adsorpcyjnych, zużycie energii i koszt wywózki odpadów. Uwzględniono też koszty inwestycyjne 

dotyczące przewodów spalinowych, płuczek, rozdzielaczy kropelkowych, wymienników ciepła i 

reaktorów, a także całej infrastruktury zaopatrzenia w wodę i chemikalia oraz odprowadzającej ścieki i 

pozostałości. 

 

Założono, że z surowego gazu powinno zostać oddzielone 600 mg/Nm
3
 SO2 i 1000 mg/Nm

3
 HCl. W tych 

warunkach koszt szczegółowy płuczki NaOH wynosi 11 EUR/t, koszt płuczek z odpylaniem pomiędzy 8 a 

9 EUR/t, a koszt płuczki gipsowej pomiędzy 5 a 6 EUR/t. 
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Połączenie płuczki gipsowej z suchym systemem czyszczenia spalin z aktywną adsorpcją węglową nieco 

bardziej kosztowny niż wyłącznie urządzenie do suchego oddzielania HCl, HF i SO2 (13,19 a 12,78 

EUR/t), licząc przy przepustowości 75000 t/r. 

 

Dla zakładów o przepustowości około 100000 t/r na linii, koszty są w przybliżeniu takie same (12,69 a 

12,63 EUR/t). Dla przepustowości około 150000 t/r na linię niższy koszt da się osiągnąć poprzez 

połączenie płuczki gipsowej z systemem suchego czyszczenia spalin, w porównaniu z sucha adsorpcją 

(12,15 a 12,44 EUR/t). 

 

Niektóre koszty absorpcji i urządzeń adsorpcyjnych podano w poniższych tabelach: 

 

Suche oczyszczanie spalin z adsorpcją 
 

Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 13 13 13 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,33 0,33 0,33 

Zużycie CaO w tym koszt wywózki 

Zużycie szczegółowe kg/t 14,44 14,44 14,44 

Czynnik stechiometryczny  1,50 1,50 1,50 

Szczegółowy koszt adsorpcji EUR/t 4,50 4,50 4,50 

Zużycie aktywnego węgla 

Zużycie szczegółowe kg/t 1,00 1,00 1,00 

Szczegółowy koszt aktywnego węgla EUR/t 0,30 0,30 0,30 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość powstałych odpadów kg/t 28,50 28,50 28,50 

Szczegółowy koszt wywózki EUR/t 4,28 4,28 4,28 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1 1 1 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,23 0,23 0,23 

Szczegółowy koszt zużycia filtra EUR/t 0,78 0,78 0,78 

Koszty inwestycyjne EUR 1725000 2175000 3000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 2,37 2,24 2,06 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 12,78 12,63 12,44 

Tabela 10.27: Koszty szczegółowe systemu suchego oczyszczania spalin z adsorpcją, jako funkcja 

przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 

Płuczka gipsowa 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 19 19 19 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,48 0,48 0,48 

Podgrzewanie 

Wzrost temperatury °C 30 30 30 

Zapotrzebowanie cieplne kWh/t 0,06 0,06 0,06 

Koszty szczegółowe EUR/t 0,39 0,39 0,39 

Zużycie CaCO3 

Zużycie szczegółowe kg/t 11,42 11,42 11,42 

Zużycie CaO 

Zużycie szczegółowe kg/t 1,89 1,89 1,89 

Kosz środka neutralizującego EUR/t 0,47 0,47 0,47 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość odłożonego gipsu kg/t 14,78 14,78 14,78 

Szczegółowa ilość wkładów filtrujących kg/t 1,00 1,00 1,00 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,45 0,45 0,45 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 2 2 2 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,67 0,60 0,53 
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Koszty inwestycyjne EUR 2500000 3000000 4000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 3,43 3,09 2,75 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 5,89 5,48 5,07 

Tabela 10.28: Koszty szczegółowe płuczki gipsowej, jako funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 
Płuczka z odpylaniem 

Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 19 19 19 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,48 0,48 0,48 

Podgrzewanie 

Wzrost temperatury °C 30 30 30 

Zapotrzebowanie cieplne kWh/t 0,06 0,06 0,06 

Koszty szczegółowe EUR/t 0,39 0,39 0,39 

Zużycie NaOH 

Zużycie szczegółowe kg/t 2,75 2,75 2,75 

Zużycie CaO 

Zużycie szczegółowe kg/t 9,87 9,87 9,87 

Kosz środka neutralizującego EUR/t 2,07 2,07 2,07 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość odłożonego gipsu kg/t 8,87 8,87 8,87 

Szczegółowa ilość wkładów filtrujących kg/t 10,85 10,85 10,85 

Szczegółowy koszt EUR/t 2,16 2,16 2,16 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 2 2 2 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,67 0,60 0,53 

Koszty inwestycyjne EUR 2500000 3000000 4000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 3,43 3,09 2,75 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 9,19 8,78 8,37 

Tabela 10.29: Koszty szczegółowe płuczki z odpylaniem, jako funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

10.2.4.3 Płuczka NaOH 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 19 19 19 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,48 0,48 0,48 

Podgrzewanie 

Wzrost temperatury °C 30 30 30 

Zapotrzebowanie cieplne kWh/t 0,06 0,06 0,06 

Koszty szczegółowe EUR/t 0,39 0,39 0,39 

Zużycie NaOH 

Zużycie szczegółowe kg/t 6,88 6,88 6,88 

Zużycie CaO 

Zużycie szczegółowe kg/t 4,71 4,71 4,71 

Kosz środka neutralizującego EUR/t 3,77 3,77 3,77 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość odłożonego gipsu kg/t 0,00 1,00 2,00 

Szczegółowa ilość wkładów filtrujących kg/t 25,64 25,64 25,64 

Szczegółowy koszt EUR/t 3,85 3,91 3,97 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1,5 1,5 1,5 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,36 0,33 0,30 

Koszty inwestycyjne EUR 1800000 2200000 3000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 2,47 2,27 2,06 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 11,31 11,14 10,96 

Tabela 10.30: Koszty szczegółowe płuczki NaOH, jako funkcja przepustowości odpadów 

[3, Austria, 2002] 
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10.2.4.4 Ponowna redukcja NOx przy użyciu SCR lub SNCR 

 

[3, Austria, 2002] 

Do kosztów inwestycyjnych i kosztów SCR należy zazwyczaj dodać: utrzymanie, podgrzewanie spalin, 

wymiennik katalityczny, amoniak/mocznik i energię elektryczną. Koszty podgrzewania gazu spalinowego 

zależą od temperatury, w jakiej przebiega kataliza oraz zastosowanych technik obróbki spalin, np. jeśli 

mokre płuczki zastosowano za systemami SCR, temperatura wlotowa do podgrzewacza SCR może być 

niższa, a zatem wymagane jest mniej ciepła. Zakładanie SCR w obszarze wysokiego zapylenia jest w 

spalarniach rzadkie (z powodów technicznych), ale ma tę zaletę, że pozwala uniknąć podgrzewania. 

 

Na przedstawione tu koszty inwestycyjne składają się: przewody spalinowe z systemem transportu ciepła, 

rura spalinowa, pojemnik katalityczny i rura omijająca oraz cały system NH4OH zawierający wyposażenie 

tankujące, zbiornik, stację dozującą, parownice i mieszalnik. Koszt ogólny katalitycznego oczyszczania 

spalin (Tabela 10.31) to około 3 EUR/t, co jest sumą dwukrotnie wyższą niż koszt niekatalitycznego 

oczyszczania spalin (SNRC zob. Tabela 10.32). 

 

SCR jest zazwyczaj stosowane, jeśli limity emisji są niższe niż 100 mg/Nm
3
 i osiągają przeciętnie poziom 

40 – 70 mg/Nm
3
. Pomimo, że emisje o stężeniu poniżej 70 mg/Nm

3
 zostały zgłoszone w kilku 

przypadkach, stężenia emisji SNCR osiągają zazwyczaj pułap 120 – 180 mg/Nm
3
. 

 

Jeśli kataliza jest stosowana także do utleniania dioksyn, objętość katalityczna, a co za tym wartość w 

pozycji objętość/zużycie katalizatora, wzrośnie. Niemniej jednak, różnice w kosztach ogólnych są 

niewielkie. 

 

Katalityczne oczyszczanie spalin (SCR) 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 8 8 8 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,20 0,20 0,20 

Podgrzewanie 

Wzrost temperatury °C 30 30 30 

Zapotrzebowanie cieplne kWh/t 0,06 0,06 0,06 

Koszty szczegółowe EUR/t 0,64 0,64 0,64 

Zużycie NH4OH (jako roztwór 25 % NH3) 

Zużycie szczegółowe kg/t 2,44 2,44 2,44 

Koszt szczegółowy EUR/t 0,37 0,37 0,37 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1 1 1 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,16 0,15 0,13 

Żywotność  10,00 10,00 10,00 

Szczegółowy koszt zużycia katalizatora  0,30 0,30 0,30 

Koszty inwestycyjne EUR 1200000 1500000 2000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 1,65 1,54 1,37 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 3,32 3,20 3,02 

Tabela 10.31: Koszty szczegółowe SCR, jako funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 

 
Uwaga: Kilku członków TWG poinformowało, że koszty inwestycyjne SCR przedstawione powyżej, są 

słabo porównywalne z rzeczywistym rynkiem. 

 
Niekatalityczne oczyszczanie spalin (SNCR) 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 2 2 2 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,04 0,04 0,04 
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Zużycie NH4OH (jako roztwór 25 % NH3) 

Zużycie szczegółowe kg/h 4,88 4,88 4,88 

Koszt szczegółowy EUR/t 0,73 0,73 0,73 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 2 1 1 

Szczegółowy koszt EUR/t 0,19 0,16 0,13 

Koszty inwestycyjne EUR 700000 800000 1000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 0,96 0,82 0,69 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 1,92 1,76 1,59 

Tabela 10.32: Koszty szczegółowe SNCR, jako funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 

10.2.4.5 Systemy doczyszczania spalin 

 

W niektórych zakładach zainstalowano systemy dalszej obróbki spalin, po odpylaniu i działaniach 

absorpcji lub adsorpcji gazu. Są to głównie przepływowe absorbery wtryskowe (Tabela 10.33) z aktywnym 

węglem i wapnem lub wapieniem, jako reagentami oraz absorber stałego złoża (Tabela 10.34) 

wykorzystujący koks piecowy. 

 

W tym przypadku, reagujące lub wypełniające reagenty są ponownie spalane w systemie spalania. Koszty 

operacyjne są zatem głównie kosztami środków adsorpcyjnych i zużycia energii. Koszty inwestycyjne 

obejmują przewody spalinowe, wymienniki ciepła, reaktory i filtry oraz infrastrukturę konieczną do 

dostarczania, magazynowania i dozowania chemikaliów oraz do transportu, magazynowania i składowania 

pozostałości. 

 

Koszty dodatkowych elementów wyposażenia oczyszczających spaliny podano poniżej: 

 

Przepływowy absorber wtryskowy 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 9 9 9 

Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,22 0,22 0,22 

Zużycie CaO w tym koszt wywózki soli 

Zużycie szczegółowe kg/t 4,77 4,77 4,77 

Czynnik stechiometryczny  15,00 15,00 15,00 

Szczegółowy koszt adsorpcji EUR/t 1,09 1,09 1,09 

Zużycie aktywnego węgla 

Zużycie szczegółowe kg/t 1,00 1,00 1,00 

Szczegółowy koszt aktywnego węgla EUR/t 0,30 0,30 0,30 

Koszty wywózki 

Szczegółowa ilość powstałych odpadów kg/t 1,06 1,06 1,06 

Szczegółowy koszt wywózki EUR/t 0,16 0,16 0,16 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1 1 1 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,15 0,15 0,13 

Szczegółowy koszt zużycia filtra EUR/t 0,78 0,78 0,78 

Koszty inwestycyjne EUR 1150000 1450000 2000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 1,58 1,49 1,37 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 4,28 4,18 4,05 

Tabela 10.33: Koszty szczegółowe przepływowego absorbera wtryskowego, jako funkcja przepustowości 

odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

Instalacje z węglem aktywnym 

 
Parametr Jednostka Przepustowość linii 

75000 t/r 100000 t/r 150000 t/r 

Zużycie energii 

Zużycie szczegółowe kWh/t 10 10 10 
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Szczegółowy koszt zużycia energii EUR/t 0,25 0,25 0,25 

Zużycie aktywnego węgla 

Zużycie szczegółowe kg/t 2,00 2,00 2,00 

Szczegółowy koszt aktywnego węgla EUR/t 0,60 0,60 0,60 

Utrzymanie i zużycie 

Jako część kosztów inwestycyjnych % 1 1 1 

Szczegółowy koszt utrzymania EUR/t 0,37 0,36 0,33 

Koszty inwestycyjne EUR 2800000 3600000 5000000 

Szczegółowe koszty inwestycyjne EUR/t 3,84 3,71 3,43 

Przeliczony szczegółowy koszt całości EUR/t 5,07 4,92 4,62 

Tabela 10.34: Koszty szczegółowe instalacji z aktywnym węglem, jako funkcja przepustowości odpadów 

 [3, Austria, 2002] 

 

10.2.5 Oszacowanie kosztów niektórych ukończonych zakładów MSWI 

 

[3, Austria, 2002] 

W celu oszacowania kosztów całych zakładów, przyjęto następujące założenia: 

 

Dla zakładu o przepustowości 100000 t/r plan szacunkowy oparto na działaniu jednej linii, dla 200000 t/r 

na dwóch liniach po 100000 t/r każda, a dla 300000 t/r na dwóch liniach po 150000 t/r każda. 

 

Koszty inwestycyjne, które tu założono dla poszczególnych części zakładu, odnoszą się tylko do systemów 

inżynieryjnych i kosztów wyposażenia. Zatem, należy dodać koszty konstrukcyjne, energetyczne i 

mechaniczne (EMC) oraz infrastrukturalne. Poniższe koszty oszacowano jako: 

 

 koszty konstrukcyjne + 20 % kosztów zakładu; 

 EMC + 15 % kosztów zakładu 

 

Dalsze koszty inwestycyjne, jak koszty planowania zakładu i innej infrastruktury, różnią się nieznacznie, w 

zależności od rozmiaru zakładu. Koszty pracy obliczono dla całego zakładu i nie były brane pod uwagę w 

oszacowaniu dla poszczególnych części zakładu. W kosztach uwzględniono tylko koszt niezbędnego do 

obsługi personelu. Pominięto różnice w systemach dystrybucji i administracji. 

 

Koszty inwestycyjne obliczono w oparciu o stałą roczną stopę procentową w wysokości 6 % na 15 lat. Co 

więcej, założono, że zakład pracuje rocznie 7500 godz. z pełną mocą przerobową. W podliczonych 

kosztach, niektóre czynniki, jak koszty odsetek konstrukcyjnych, personel kierowniczy, administracja, 

reklama i ubezpieczenia, nie zostały uwzględnione. Obliczone zatem w ten sposób koszty są przynajmniej 

o 30 do 40 % zaniżone a więc obliczone jako przeliczone szczegółowe koszty całości. Aby 

uprawdopodobnić koszty, podwyższono je o 40 % i zamieszczono jako szacunkowe szczegółowe koszty 

całości.  

 

Oszacowanie kosztów dla różnych zakładów oparto na tych samych uproszczonych założeniach. A zatem 

relacje pomiędzy różnymi zakładami odpowiadają praktycznym doświadczeniom. 

 

W poniższych tabelach zobrazowano następujące różnice pomiędzy zakładami: 

 

 różne rozmiary zakładów 

 różne wykorzystanie energii na bazie ujednoliconych cen 

 różne systemy oczyszczania spalin 

 

Założenia opisano w podpisach Tabeli 10.35 do Tabeli 10.40. 

 

Rysunek poniżej przedstawia wpływ rozmiaru zakładu i opcji wykorzystania energii na szczegółowe 

koszty przeróbki odpadów w nowych zakładach MSW. 
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Rysunek 10.5: Wpływ rozmiaru zakładu i opcji wykorzystania energii na szczegółowe koszty przeróbki 

odpadów w nowych zakładach MSW 
 [3, Austria, 2002], [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Rozmiar zakładu ma duży wpływ na ogólne koszty zakładu. Największa różnica pomiędzy małym i 

wielkim zakładem to około 37 EUR na tonę spalonych odpadów. Sposób wykorzystania energii podnosi 

koszty o około 9 EUR na tonę. Integracja z funkcjonującą elektrownią (opcja 1) i kogeneracja (opcja 3) 

obniżają koszty ogólne bardziej niż produkcja czystej energii (opcja 2). 

 

Rysunek 10.6 pokazuje szczegółową strukturę kosztów przeróbki odpadów w instalacjach MSWI 

wykorzystujących różne techniki obróbki spalin, ale tę samą opcję wykorzystania energii: 

 

 
Rysunek 10.6: Wpływ różnych systemów FGT i rozmiaru zakładu na koszty przeróbki w nowych MSWI, 

stosujących te same techniki wykorzystania energii 
 [3, Austria, 2002], [64, Komentarze TWG, 2003] 

W opcjach pokazanych na Rysunku 10.6 w procesie spalania produkowana jest tylko energia elektryczna. 

Znów widać, że ogólne koszty zakładu zależą od jego rozmiaru (maksymalna różnica: 37 EUR na tonę), 

podczas gdy największa różnica, jako funkcja systemu oczyszczania spalin wynosi 13 EUR na tonę. 

 

Ogółem, przedział kosztów całkowitych pokazany na obu rysunkach wynosi od 92 do 148 EUR na tonę 

spalonych odpadów. 

 

Zakładom o mniejszej przepustowości (np. poniżej 100000 t/r), z powodu ogólnie mniejszej ilości 

produkowanego ciepła, może być łatwiej znaleźć odbiorcę. W takich wypadkach większość 

produkowanego przez zakład ciepła może być sprzedana. Wpływy z energii mogą zatem obniżać opłatę za 
przyjmowane odpady, do poziomu, na którym mały zakład naprawdę osiągnie ekonomiczną opłacalność. 

Np. jeżeli cena sprzedaży pary wynosi 15-20 EUR/MWh, a z tony odpadów produkowane jest 2 – 2,5 

t/rok 

górna granica 

Opcja 1 
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MWh ciepła, zysk z pary przyniesie przychód w granicach 30 – 50 EUR na tonę odpadów. [64, 

Komentarze TWG, 2003] 

 

W regionach wiejskich zakład o przepustowości 300000 t/r może obsłużyć obszar o promieniu około 80 – 

100 km. Dla mniejszych zakładów różnica w kosztach pomiędzy bezpośrednią dostawą przez śmieciarki a 

logistycznym systemem zbierania, z użyciem transportu kolejowego wynosi 10 – 15 EUR/t. Zatem niższe 

koszty logistyczne małych zakładów mogą rekompensować wyższy koszt szczegółowy przeróbki tylko w 

niewielkim stopniu. 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 

Cykl wodno-parowy (opcja 3) EUR/t 5,20 8,19 9,85 

Suche oczyszczanie spalin EUR/t 7,21 7,21 7,08 

Płuczka gipsowa EUR/t 5,48 5,48 5,07 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 33650000 59100000 78000000 

Budowa EUR 6730000 11820000 15600000 

EMC EUR 5047500 8865000 11700000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 18,30 14,25 12,12 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 91,60 74,27 65,16 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 128 104 91 

Tabela 10.35: Opcja 1: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, suchym, mokrym i 

katalitycznym oczyszczaniem spalin oraz obiegiem pary połączonym z pobliską elektrownią, jako funkcja 

przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 

Cykl wodno-parowy (opcja 2) EUR/t 0,36 3,02 3,91 

Suche oczyszczanie spalin EUR/t 7,21 7,21 7,08 

Płuczka gipsowa EUR/t 5,48 5,48 5,07 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 33150000 58600000 79000000 

Budowa EUR 6630000 11720000 15800000 

EMC EUR 4972500 8790000 11850000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 18,12 14,16 12,24 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 96,26 79,35 71,22 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 135 111 100 

Tabela 10.36: Opcja 2: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, suchym, mokrym i 

katalitycznym oczyszczaniem spalin z produkcją energii, jako funkcja przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 
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Cykl wodno-parowy (opcja 4) EUR/t 5,41 8,07 9,40 

Suche oczyszczanie spalin EUR/t 7,21 7,21 7,08 

Płuczka gipsowa EUR/t 5,48 5,48 5,07 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 34.150000 60.600.000 81000000 

Budowa EUR 6.830.000 12.120.000 16.200000 

EMC EUR 5.122.500 9.090.000 12.150000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 18,48 14,52 12,48 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 91,57 74,66 65,97 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 128 104 92 

Tabela 10.37: Opcja 3: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, suchym, mokrym i 

katalitycznym oczyszczaniem spalin z kogeneracją (CHP), jako funkcja przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 

Cykl wodno-parowy (opcja 2) EUR/t 0,36 3,02 3,91 

Odpylacz elektrostatyczny EUR/t 5,89 5,89 5,73 

Płuczka NaOH EUR/t 11,14 11,14 10,96 

Przepływowy absorber wtryskowy EUR/t 4,18 4,18 4,05 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 37250000 59400000 80200000 

Budowa EUR 7450000 11800000 16040000 

EMC EUR 5587500 8910000 12030000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 19,60 14,31 12,38 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 106 88 80 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 148 123 112 

Tabela 10.38: Opcja 4: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, odpylaczem 

elektrostatycznym, płuczką NaOH, przepływowym absorberem wtryskowym i katalizatorem z produkcją 

energii, jako funkcja przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 

Cykl wodno-parowy (opcja 2) EUR/t 0,36 3,02 3,91 

Odpylacz elektrostatyczny EUR/t 8,78 8,78 8,37 

Płuczka z odpylaczem EUR/t 11,14 11,14 10,96 

Absorber węglowy EUR/t 4,92 4,92 4,62 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 40500000 65300000 88200000 

Budowa EUR 8100000 13.060.000 17640000 

EMC EUR 6075500 9795000 13230000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 20,77 15,37 13,34 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 105,82 87,46 78,90 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 147 122 110 
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Tabela 10.39: Opcja 5: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, odpylaczem 

elektrostatycznym, odpylaniem, absorberem węglowym i katalizatorem z produkcją energii,  jako funkcja 

przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

 
Parametr Jednostka Przepustowość 

100000 t/r 200000 t/r 300000 t/r 

Koszty wyładunku i magazynowania z użyciem śmieciarek EUR/t 5,20 4,24 3,77 

Dodatkowy koszt wyładunku i magazynowania z użyciem pociągu EUR/t 3,99 2,66 2,22 

System spalania i kocioł EUR/t 36,42 36,42 35,08 

Cykl wodno-parowy (opcja 2) EUR/t 0,36 3,02 3,91 

Sucha adsorpcja EUR/t 12,63 12,63 12,44 

Absorber węglowy EUR/t 4,92 4,92 4,62 

Katalityczne czyszczenie spalin EUR/t 3,20 3,20 3,02 

Koszty inwestycyjne systemów inżynieryjnych EUR 38475000 61250000 83000000 

Budowa EUR 7695000 12250000 16600000 

EMC EUR 5771500 9187000 12450000 

Inne koszty inwestycyjne EUR 6000000 7000000 8000000 

Koszty szczegółowe budowy, EMC + inne EUR/t 20,04 16,64 12,72 

Koszty personelu EUR/r 1700000 1800000 2000000 

Szczegółowe koszty personelu EUR/t 17,00 9,00 6,67 

Przeliczone koszty całości EUR/t 103,04 84,69 76,61 

Szacunkowy koszt całości EUR/t 144 119 107 

Tabela 10.40: Opcja 6: Koszt systemu spalania rusztowego, z dostawą koleją, suchą adsorpcją, 

absorberem węglowym i katalizatorem z produkcją energii,  jako funkcja przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

10.2.6 Koszt spalania złoża fluidalnego w MSW 

 

Paliwo złoża fluidalnego (FB) musi być przed przetworzeniem w jednostce spalania FB rozkruszone lub 

rozdrobnione. Duże przedmioty, szkło i materiały żelazne i nieżelazne mogą być oddzielone przed 

zasileniem komory spalania w celu uniknięcia zapchania wlotów powietrza i przerwania fluidyzacji. W 

rezultacie materiał zasilający jednostkę spalania ma niską zawartość popiołu (w przybliżeniu 10 % zamiast 

25 %) niż nieposortowane odpady. [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Cena wstępnej obróbki, koniecznej aby przygotować nieposortowane MSW do FBC zazwyczaj wynosi od 

10 do 30 EUR. Koszt ten musi być doliczony do zakładanych całkowitych kosztów przeróbki [64, 

Komentarze TWG, 2003]. 

 

Pięć jednostek FBC zostało wybudowanych w latach 1995-97 we Francji. Zastosowano dwie różne 

technologie: TMC zwarte złoże fluidalne (DFB) (Guerville, Doullens and Monthyon) oraz rotacyjne złoże 

fluidalne (RFB) (przez ABT/Lurgi in Gien and Sausheim). Zanotowano następujące uwagi dotyczące 

działania, wraz z wpływem na koszty [64, Komentarze TWG, 2003]: 

 

 niska podaż, od 65 % do 80 % dla najwydajniejszej linii; 

 fazy konstrukcyjna i przekazywania do użytku były dłuższe niż pierwotnie zakładano; 

 stwierdzono doskonałą jakość spalania, niespalony materiał zawierał mniej niż 0,3 % popiołu; 

 wydajność energetyczna jest znacząco niższa, niż przy spalaniu rusztowym; 

 niewielka redukcja NOx i niska emisja CO; 

 inne emisje podobnie jak w systemie rusztowym. 

 

Elastyczność ładunku, brak inercji termalnej i pojemność radząca sobie z odpadami o wysokiej wartości 

kalorycznej, określono jako niski rzeczywisty zysk. 
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Całkowite koszty inwestycyjne 5 francuskich zakładów wynosiły od 1,5 do 5,8 mln EUR/(t/h). Całkowity 

koszt operacyjny wynosi od 39 do 136 EUR/t przerobionych odpadów MSW. [64, Komentarze TWG, 

2003] 

 

 

Wartość kaloryczna i zawartość popiołu w odpadach przerabianych w złożu fluidalnym bywa znacząco 

różna. Koszt szczegółowy spalania w wysokim stopniu zależy od tych dwóch czynników. W celu 

uzyskania porównywalnych wartości, w tym opracowaniu przyjęto następujące założenia [3, Austria, 2002] 

(zob. Tabele od 10.41 do 10.43 poniżej): 

 

 zawartość popiołu w przygotowanych odpadach: 10 %; 

 wartość kaloryczna przygotowanych odpadów: 15 MJ/kg. 

 

Parametry te z grubsza odpowiadają parametrom posortowanych frakcji z odpadów. Dla porównania 

kosztów szczegółowych spalania nieposortowanych odpadów w systemie rusztowym, zbadano zakłady z 

takim samym przeliczonym wkładem cieplnym. 

 

Dla spalania złoża fluidalnego, szacunki oparto na reaktorze stałego złoża fluidalnego o pojemności 70000 

t/r i ruchomym złożu fluidalnym o pojemności 200000 t/r dla jednej linii, każdym stosującym powyższe 

parametry. 

 

Te dane odpowiadają systemowi spalania rusztowego o przepustowości 100000 t/r i 300000 t/r (wartość 

kaloryczna odpadów: 10 MJ/kg). Jednak w drugim przypadku zostały zsumowane dwie linie spalania. 

Kilku konstruktorów oferuje zakłady z roczną przepustowością 300000 t na linię. 

 

Jeśli chodzi o wykorzystanie energii, podstawą obu systemów spalania była opcja 2. 

 

Założono, że koszt obróbki spalin jest taki sam dla obu systemów i stosuje się takie same limity emisji. W 

rzeczywistości, przy tych samych limitach emisji, koszty FGT wydają się być niższe dla FBC aniżeli dla 

spalania rusztowego, przy tej samej przepustowości. [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Opierając się na założeniach przedstawionych w tym opracowaniu i przepustowości 70000 t/r 

przygotowanych odpadów (złoże fluidalne), lub 100000 t/r nieprzygotowanych odpadów (ruszt), koszt 

szczegółowy obróbki jest w przybliżeniu taki sam, przy tym samym wkładzie cieplnym. Opierając się na 

masie przepustowości, koszt spalania w systemie złoża fluidalnego jest znacząco wyższy niż w systemie 

rusztowym (zob. Tabela 10.43). Jednak, dla większych zakładów, z przepustowością 200000 t/r 

przygotowanych odpadów (dla spalania złoża fluidalnego) lub 300000 t/r nieprzygotowanych odpadów (dla 

spalania rusztowego), koszt szczegółowy w odniesieniu do przeliczonego wkładu cieplnego, został ukazany 

jako korzystniejszy wówczas, gdy zostanie zastosowane spalanie złoża fluidalnego. Jednakże, jeśli odpady 

najpierw muszą być posortowane na nisko- i wysokokaloryczne frakcje, a następnie pokruszone, zmielone i 

podzielone, dalsze spalanie w reaktorze złoża fluidalnego będzie mniej korzystne ekonomicznie w 

porównaniu do rusztowego. [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

 

 
Parametr Przepustowość 

70000 t/r 200000 t/r 

Koszty inwestycyjne (EUR) ok. 10 mln ok. 23 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 14,71 11,84 

Roczne koszty utrzymania, jako część kosztów inwestycyjnych (%/r) 3 3 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 4,29 3,45 

Średnie zużycie energii elektrycznej (normalna praca) (kWh/t) 57 67 

Koszt energii (EUR/t) 1,44 1,67 

Ilość popiołów paleniskowych i popiołu z kotła (kg/t) 100 100 

Koszt wywózki popiołów paleniskowych i popiołu z kotła (EUR/t) 6 6 

Szczegółowy koszt spalania i kotła 26,43 22,96 

Tabela 10.41: Koszty systemu spalania i kotła w spalarniach odpadów ze złożem fluidalnym, jako funkcja 

przepustowości (bez kosztów przygotowania odpadów) 

 [3, Austria, 2002], [64, Komentarze TWG, 2003] 
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Koszt cyklu parowego: turbina parowa stosująca parametry pary rzędu 50 bar i 400 °C (odpowiada opcji 2 i 

systemowi spalania rusztowego): 

 

Oprócz założeń przedstawionych w opcji 2 dla systemu spalania rusztowego, wzięto pod uwagę wyższą 
wartość kaloryczną. 

 
Parametr Przepustowość 

70000 t/r 200000 t/r 

Koszty inwestycyjne (EUR) ok. 8 mln ok. 16 mln 

Szczegółowe koszty inwestycyjne (EUR/t) 11,77 8,24 

Szczegółowe koszty utrzymania (EUR/t) 3,43 1,40 

Produkcja ciepła (MWh/t) 0 0 

Produkcja prądu (MWh/t) 0,66 0,66 

Szczegółowy zysk z produkcji prądu (EUR/t) 16,5 16,5 

Przeliczony zysk z cyklu wodno-parowego (EUR/t) 1,30 5,86 

Tabela 10.42: Koszty szczegółowe cyklu wodno-parowego wykorzystującego turbinę parową (normalne 

parametry pary), jako funkcja przepustowości 

 [3, Austria, 2002] 

 

Porównanie kosztów systemu rusztowego i złoża fluidalnego o takiej samej wydajności 

energetycznej:  
 

Parametr Jednostka Przepustowość (t/r) 

70000 100000 200000 300000 

System spalania rusztowego EUR/t  36,01  31,18 

 EUR/GJ  3,6  3,12 

Złoże fluidalne bez kruszenia i mielenia EUR/t 36,52  21,75  

 EUR/GJ 3,77  2,78  

Złoże fluidalne z kruszeniem i mieleniem1 EUR/t 56,52  41,75  
1 Założono, że koszt kruszenia i mielenia wynosi 20 EUR/t 

Tabela 10.43: Szczegółowe koszty i dochody przeróbki odpadów, spalania, kotła i wykorzystania energii 

Źródło [3, Austria, 2002]  

 

10.2.7 Koszty gazyfikacji i pirolizy MSW 

 

Ten rozdział oparto na [43, Eunomia, 2001] oraz [64, Komentarze TWG, 2003] 

 

Gazyfikacja i piroliza nie są tak powszechnie stosowaną metodą jak spalanie konwencjonalne. Podane 

koszty mogą podlegać dalszemu zróżnicowaniu, niż podane koszty instalacji spalających. 

 

Istnieje tylko jeden zakład pełnej gazyfikacji, w Finlandii, w Lahti, który wykorzystuje paliwo bazujące na 

MSW. Jednostka gazyfikacyjna (50 MW) produkuje gaz, wykorzystywany w większym, głównym kotle 

opalanym węglem, jako podstawowym paliwem. 

 

Gazyfikatory wykorzystują, oprócz wydzielonego z odpadów domowych drewna, odpady przemysłowe, 

takie jak kora, trociny, sklejka i płyta wiórowa. Frakcja pochodząca z odpadów domowych stanowi około 

30 -40 % wsadu energetycznego. 

 

Otrzymywanie paliwa, przetwarzanie (mielenie i przesiewanie) oraz zasilanie są połączone z 

gazyfikatorem. Odpady paliwowe z gospodarstw domowych są zbierane i magazynowane osobno, w 

zasadzie należy je tylko zmielić w celu otrzymania paliwa. Opłata za osobno zbierane odpady domowe jest 

zerowa. 

 

Obsługa kotła przeprowadza i kontroluje proces gazyfikacji, zatem gazyfikator sam w sobie nie przysparza 

żadnych znaczących kosztów pracy. Obróbka spalin odbywa się w kotle głównym i nie jest wliczona w 

koszt gazyfikatora. To wyjaśnia relatywnie wysoka zyskowność gazyfikatora, jaką przedstawiono w Tabeli 

10.44 poniżej. 
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Koszty inwestycyjne i operacyjne przetwarzania paliwa i instalacji gazyfikującej także przedstawiono w 

Tabeli 10.44 poniżej. Właścicielem i zarządcą zakładu gazyfikującego jest prywatne przedsiębiorstwo 

Lahti Energy LTD.  

 

Koszty kapitałowe zawierają zysk przedsiębiorcy bez VAT. Koszty operacyjne gazyfikatora są głównie 

kosztami operatora i nie zawierają zysku ani VAT. Należy zauważyć, że z kosztów operacyjnych 

przetwarzania paliwa, zawierających zysk przedsiębiorcy (usługa kupowana w sektorze prywatnym), 

wyłączono VAT. Może to znacząco podnieść koszty. 

 

Spodziewane kluczowe czynniki wpływające na przyszłe koszty: 

 

Dyrektywa UE (2000/76/EC) o spalaniu odpadów podnosi koszty monitoringu emisji i zawęża jej limity. 

 
Koszt zakładu gazyfikacji 

Przepustowość 100000 ton rocznie 

(łączna ilość paliw przesłanych do gazyfikatora) 

Koszt/ EUR 

Koszty kapitałowe: 

Przetwarzanie i dostarczanie paliwa 

Jednostka gazyfikująca 

Łącznie koszty kapitałowe 

 

4204698 

7568456 

11773154 

Koszty operacyjne: 

Gazyfikator 

Przetwarzanie i dostarczanie paliwa 

Koszty paliwa (innego, niż odpady domowe) 

 

213598 

267419 

882986 

Łączne koszty operacyjne 1364003 

Łączne koszty roczne 2656632 

Roczne dochody: 

Sprzedaż energii elektrycznej (0,034 EUR/kWh) 

Sprzedaż ciepła (0,017 EUR/kWh) 

 

3531946 

1765973 

Łączne dochody 5297919 

Uwaga: Okres amortyzacji = 15 lat przy stopie 7 % 

Tabela 10.44: Koszty kapitałowe i operacyjne zakładu gazyfikacji RDF w Lahti, Finlandia 

 [43, Eunomia, 2001] 

 

Obecnie koszty pirolizy/gazyfikacji są w Wielkiej Brytanii szacowane (żaden z projektów nie został 

uruchomiony w pełnej skali) na około 40 – 160 EUR za tonę, głównie w przedziale 56-88 EUR za tonę. 

Inne informacje sugerują, że prawdopodobny jest ten niższy pułap (tj. rzędu 40 EUR/t). 

 

Jedyny pracujący zakład w Europie (Karlsruhe) pobiera opłatę w wysokości 140 EUR/t, przy 

przepustowości 225000 t/r. Ale, jak wynika z doniesień operatora, jego koszty operacyjne wzrosły o około 

40 mln EUR, ze względu na niezbędne modyfikacje. W dodatku, wszystkie do tej pory dostarczone dane, 

ukazują roczną przepustowość na poziomie najwyżej 50 % zaprojektowanej. 

 

 
Hipotetyczną kalkulację kosztów dla 150000 tonowego zakładu pirolizy pokazano w Tabeli 10.45. 

 
 Koszty pirolizy w przeliczeniu na tonę 

KOSZTY  

Koszt kapitałowy na tonę EUR 64,99 

Koszt operacyjny EUR 58,96 

Stałe EUR 0,00 

Zmienne EUR 0,00 

Ogólne EUR 17,34 

Całkowite EUR 141,30 

ZYSKI  

Materiały - EUR 3,57 

Produkcja prądu - EUR 4,77 

Ogółem - EUR 8,34 

KOSZT NETTO EUR 132,96 

Ilość RDF (kg/t) 0 

Tabela 10.45: Hipotetyczna kalkulacja kosztów zakładu pirolizy w Regionie Flandrii w Belgii 
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Źródło [43, Eunomia, 2001] 

 

W czasie sporządzania raportu, dodatkowe ryzyko technologiczne związane z przystosowaniem gazyfikacji 

i pirolizy do wielu odpadów, pozostaje o wiele wyższe, niż lepiej sprawdzonej przeróbki termicznej za 

pomocą spalania. Dodatkowe ryzyko może zmniejszać się wraz z doświadczeniem rynkowym oraz 

dowodami na rzecz niezawodności w przypadku najpowszechniejszych typów dostarczanych odpadów. 

 

10.3 Opisy przykładowych instalacji 

 

Ten dodatek zawiera opisy wybranych instalacji kompletnych, działających zakładów. Opisane zakłady 

zostały wybrane, gdyż do dostarczonych przez nie opisów dołączono szczegółowe ilościowe dane (również 

tu zawarte) oraz dlatego, że razem ukazują szeroką gamę sytuacji, typów odpadów i technologii. 

Przedstawiono je w celu ukazania przykładów aktualnego całościowego projektowania i osiągów 

przykładowych zakładów. Same przykłady nie stanowią jeszcze egzemplifikacji tego co jest, a co nie jest 

BAT – wnioski w technicznej grupy roboczej BREF w sprawie BAT zostały podane w rozdziale 5. 

 

 

10.3.1 Przykłady spalarni odpadów komunalnych 

 

10.3.1.1 Spalarnia rusztowa z SCR i dystrybucją pary 

 

196605 ton odpadów domowych z Wiednia została spalone w zakładzie spalania Flötzersteig w 2000 roku. 

Ogólne dane dotyczące tego zakładu przedstawiono w Tabeli 10.46. 

 
Zakład spalania odpadów Flötzersteig 

Operator Fernwärme Vienna GmbH 

Rok uruchomienia 1963 

Technologia spalania Ruszt 

Przepustowość 196605,52 t 

Średnia wartość kaloryczna netto 8862 kJ/kg-1 

Średnia wartość kaloryczna brutto 9400 kJ/kg-1 

Teoretyczny przeliczony wkład energetyczny 62 MW 

Roboczogodziny linia 1 8011 

Roboczogodziny linia 2 8066 

Roboczogodziny linia 3 8207 

Tabela 10.46: Ogólne dane zakładu spalania odpadów Flötzersteig (za rok; 2000) 

 

Diagram procesu jednej z trzech linii spalania pokazano na Rysunku 10.7. Każda linia składa się z 

następujących jednostek: 

 

 zbiornik na odpady; 

 system spalania: łączony ruszt poruszający się do przodu i do tyłu; 

 kocioł odzysknicowy; 

 urządzenia oczyszczające spaliny składające się z: odpylacza elektrycznego, trzystopniowego mokrej 

płuczki, katalitycznego systemu usuwania NOx i dioksyn ze spalin; 

 wielostopniowe urządzenie obróbki zanieczyszczonej wody; 

 system dystrybucji pary. 
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Rysunek 10.7: Schemat procesu w zakładzie spalania Flötzersteig 

 

 
Tabela 10.47 ukazuje bilans wejście/wyjście spalarni odpadów Flötzersteig w odniesieniu do tony 

odpadów. 

 
Wejście w stosunku do tony odpadów Wyjście w stosunku do tony odpadów 

Ciepło 283,6 kWh Ciepło 1.980 kWh 

Prąd 79,0 kWh Prąd - 

Gaz naturalny 16,38 m3 Para (p=16 bar; T=270 °C) 2,75 t 

Woda 825 l Żużel 255,6 kg 

Wapno 2,46 kg Złom metalowy - 

Wodorotlenek sodu 30% 3,48 kg Popiół lotny 15,6 kg 

Amoniak 25 % 1,87 kg Zużyte filtry (20 – 30 % H2O) 0,93 kg 

Środki odpylające 0,25 kg Oczyszczona woda z odpadów 312,6 l 

Polielektrolit 0,003 kg Oczyszczone spaliny (suche) 5.100 Nm3 

Kwas solny HCl 0,075 kg   

Tabela 10.47: Bilans spalarni odpadów Flötzersteig (dane za rok: 2000) 

 

 

 

Przyjmowanie, przeróbka i magazynowanie odpadów 

 

Odpady domowe z Wiednia są dostarczane przez 230 śmieciarek. Każdy pojazd mieści średnio 4 – 5 t. Po 

zważeniu, odpady są zrzucane do zbiornika na odpady, składającego się ze zbiornika dziennego i zbiornika 

na odpady wielkogabarytowe. Rozmiar zbiornika odpowiada trzykrotnej dziennej objętości dostaw 

odpadów. 

 

Wprowadzanie odpadów i zasilanie powietrzem 

Boiler - Kocioł; Economiser - Ekonomizer; Electrostatic precipitator - Odpylacz elektrostatyczny; Scrubber - Płuczka; Natural gas - 
Gaz ziemny; Air 4 bar - Powietrze 4 bar; Lime milk - Mleczko wapienne; Lime milk precipitation agents - Środki odpylające 

mleczko wapienne; Precipitation agents - Środki odpylające; Condensate return - Zwrot kondensatu; Steam condenser - Para do 

kondensatora; Slag bunker - Zbiornik na żużel; Filter ash - Filtr popiołu; Sludge tank - Zbiornik na osady; Chamber filter press - 

Komora prasy filtracyjnej; Filter cake tank - Zbiornik na placki filtracyjne; Sewerage - Ścieki 
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Zbiornik oraz trzy zsypy (rury zsypowe) są obsługiwane przez czerpaki zamontowane na dwóch dźwigach. 

Odpady są wprowadzane przez zsypy, wtłaczane na ruszt i spalane z użyciem podgrzanego powietrza. 

Wykorzystywanie energii 

 
Za rusztem znajduje się kocioł parowy (powierzchnia wymiany ciepła: 1.695 m

2
) z przegrzewaczem (370 

m
2
) oraz ekonomizerem (220 m

2
). Produkowana przegrzana para ma temperaturę 270 °C i ciśnienie 16 bar. 

 

Przewody parowe w dostępnych kanałach prowadza do najbliższych odbiorców masowych. Ciepło 

rezydualne zasila oddalony system ogrzewania poprzez dwie stacje konwertujące. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 

 

Odpylacz elektrostatyczny: Każda linia jest wyposażona w odpylacz elektrostatyczny z dwoma polami dla 

oddzielania większych cząstek. Pył jest redukowany z ok. 3000 mg/Nm
-3

 do 20 – 40 mg/Nm
-3

 a ostatecznie 

do ok. 2 mg/ Nm
-3

 przez system oczyszczania spalin przed kominem. 

 

Mokre czyszczenie spalin: Gaz spalinowy z każdej linii jest płukany przez trzy płuczki. W pierwszej 

spaliny są chłodzone z temperatury 200 °C do 60 – 70 °C i nasycane parą. W spodniej części płuczki 

warstwa wody jest tworzona przez okrągłe dysze w związku z czym HCl, HF, metale ciężkie, Hg i część 

pozostałego pyłu jest wymywana. Odczyn płukającej wody jest utrzymywany w wysokości 1,5 poprzez 

dodanie mleczka wapiennego. W drugiej myjce (pH neutralne) SO2 jest oddzielane poprzez dodanie NaOH, 

przez co otrzymywana jest mieszanka Na2SO4 i Na2SO3. Część płukającej wody jest kierowana do 

mokrego usuwania żużla, gdzie gips jest kondensowany i usuwany wraz z żużlem. Drobny pył jest 

oddzielany w trzecim kroku przez płuczkę venturi. 

 

 

Katalityczne usuwanie NOx i niszczenie dioksyn: Przed katalizą spaliny są podgrzewane z 60 do 130 °C za 

pomocą wymiennika ciepła. Wcześniej, przez otworzeniem zaworu, do surowego gazu dodawany jest 

odparowany roztwór wodny amoniaku. Po reakcji w katalizatorze spaliny są chłodzone w przewodach i 

kierowane do komina przez wentylator spalin. Poziomy emisji osiągane w tych instalacjach przedstawiono 

w Tabeli 10.48. 

 
Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Masa całkowita (kg/r-1) 

b,d 

Szczegółowa emisja (g/t-1) c,d 

Min. Średnio Max. 

Pył* 0,5 2,1 9,1 2.105,64 10,71 

HCl* 0,1 1,6 8,1 1.604,3 8,16 

HF  0,14  140,38 0,71 

SO2* 0,1 10,4 53,6 10.427,93 53,04 

Corg* 0,1 0,7 7,2 701,88 3,57 

CO* 1,2 15,2 98,3 15.240,82 77,52 

NOx jako NO2* 0,1 30,5 87,3 30.581,91 155,55 

Pb  0,044  44,12 0,22 

Cr  <0,001  1 0,0051 

Zn  0,114  114,31 0,58 

∑ Pb+Cr+Zn  <0,159  159,43 0,81 

As  <0,001  1 0,0051 

Co  <0,001  1 0,0051 

Ni  <0,001  3 0,0051 

∑ As+Co+Ni  <0,003  2 0,0153 

Cd  0,002  36,1 0,01 

Hg  0,036  581,56 0,18 

NH3*  0,58  1 2,96 

PCDD+PCDF  0,018 mg/Nm-3  18,05 mg/Nm-3 0,0918 μg/t-1 

* Stały pomiar 
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r-1, dioksyny w mg/r-1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t-1; emisja dioksyn w μg/t-1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (5.100 Nm3/t-1
odpadów) i odpadów (196.605 t/r-1). 

Tabela 10.48: Emisje zakładu spalania odpadów Flötzersteig do atmosfery (dane za rok: 2000) 
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Obróbka wody odpadowej i emisje do wód 

 

Zanieczyszczona woda przechodzi najpierw proces neutralizacji, gdzie wytrącana jest część metali 

ciężkich. Reszta jest kondensowana podczas etapu kondensacji, po którym następuje flokulacja. 

Zgromadzony szlam jest oddzielany w zagęszczaczu przegrodowym przed odwodnieniem w komorze 

filtrującej. Część czyszczonej wody jest kierowana do zbiornika z czystą wodą, reszta do ścieków. 

 

Wartości podane w Tabeli 10.49 mogą być osiągalne przez wielofazowy system oczyszczania wody. 

 

 
Parametr Wartość zmierzona (mg/t-1) 

Temperatura <30 °C 

Czynna przewodność elektryczna 20 mS 

pH 7,6 

Związki nierozpuszczalne <30 

Substancje odpadalne  <10 

As <0,003 

Cd 0,001 

Chlorki (Cl) 10.000 

Cyjanidy <0,006 

Cr <0,05 

Cu 0,11 

Fluorki (F) <0,006 

Hg <0,001 

NH4 (N) 3,16 

Azotany (NO3) 33 

Azotyny (NO2) 0,14 

Ni <0,05 

Pb <0,01 

Siarczany (SO4) 325 

Siarczki <0,1 

Siarczyny <1,0 

Zn 0,4 

AOX/EOX 1,02/<0,02 

BTXE <0,025 

HC ogółem 0,05 

Fenol <0,01 

Tabela 10.49: Parametry oczyszczonej wody ściekowej w zakładzie spalania odpadów Flötzersteig (dane 

za rok: 2000) 

 

 

Odpady 

 
Żużel: Po spaleniu żużel opada do wypełnionego wodą mokrego odżużlacza, gdzie jest chłodzony. 

Następnie jest transportowany do zbiornika na żużel przez taśmociąg. Stąd dźwigi ładują go na ciężarówki, 

które odwożą żużel na składowisko. 

 

Popiół lotny: Popiół lotny transportowany jest śrubami do silosu pośredniego, a stąd pneumatycznie do 

dwóch silosów na popiół. 

 

Żużel i popiół są zestalane poprzez dodanie wody i cementu i używane do budowy ścian na składowisku 

Rautenweg w Wiedniu. 

 

Placki filtracyjne z oczyszczania ścieków: Placki filtracyjne z oczyszczania wody są pakowane do „dużych 

worków” i składowane pod ziemią. 
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Skład wyżej wymienionych frakcji odpadów ukazano w Tabeli 10.50. Wyniki testów wymywania podano 

w Tabeli 10.51. 

 
Parametr Wartość zmierzona 

Żużel Popiół lotny Osad z filtra 

Gęstość masy 800 – 2.300 500 - 800  

OWO (%) (suchej masy na powietrzu –ad) 1,5 – 2,5 1,5 – 2,0  

∑(SO4+SO3) (%) (ad) 1,5 – 8,0 4,5 – 17,0  

Cl (%) (ad) 0,2 – 0,5 7,5 – 11,5  

F (%) (ad) 0,01 – 0,1 0,1 – 0,3  

CO3 (%) (ad) 3,0 – 15,0 2,5 – 15,0  

SO4 (%) (ad) 1,5 – 5,0 4,5 – 12,5  

Wilgotność całkowita (%) (ad) 15,0 – 40,0 0,1 – 0,5  

Strata na zapłonie (%) (ad) 1,5 – 4,5 0,5 – 3,0  

Główne związki (mg/kg -1) (sucha masa) 

Si 130.000 – 220.000 65000 – 130.000  

Al 40.000 – 110.000 40.000 – 70000 27.500 

Mg 10.000 – 25000 10.000 – 25000 29.700 

Fe 20.000 – 40.000 10.000 – 20.000 55.100 

Ca 120.000 – 160.000 150000 – 210.000 183000 

Na 15000 – 30.000 30.000 – 50.000 2.250 

K 10.000 – 25000 45000 – 120.000 3.040 

Metale ciężkie (mg/kg -1) (sucha masa) 

Zn 1500 – 5000 12000 – 25000 15000 

Pb 1000 – 3500 3000 – 7000 5900 

Mn 400 – 1000 400 – 900 388 

Cr 200 – 500 400 – 900 238 

Cd 5 – 15 200 – 800 451 

As 3 – 15 3 – 30 19 

Hg 0,3 – 3,0 5 – 40 1.590 

Ni 50 – 700 100 – 700  313 

Związki organiczne (μg/kg -1) (sucha masa) 

Ogółem PCDF 0,05 – 0,2 2 – 20  

Ogółem PCDD 0,02 – 0,2 5 – 80  

TEQ 0,001 – 0,008 1,0 – 2,0  

Ogółem PCB <600 <600  

Ogółem PAH <50 <50  

Tabela 10.50: Dane chemiczne odpadów z zakładu spalania odpadów Flötzersteig (dane za rok: 2000) 

 
Parametr Stężenie (mg/kg -1) a 

Żużel Popiół lotny 

Mg <10 <10 

Ca 1300 15000 

SO4 1600 25000 

Cl 1500 110000 

NH3 jako N 7 3 

NO3 jako N <3 <3 

NO2 jako N 5 0,5 

DOC 200 20 

Fe <0,5 <0,5 

Mn <0,5 <0,5 

Ni <0,5 <0,5 

Cd <0,01 0,02 

Cr <0,5 <0,5 

Cu 2,5 0,5 

Pb 60 120 

Zn 1,5 5 

Hg <0,01 <0,01 
a Szczegóły testu: Zwiększony stosunek cieczy do suchej masy (10:1); woda destylowana ( T = 20 °C); brak kontroli pH; 

maksymalana cząstka 10 mm; wyniki w mm/kg suchych pozostałości 

Tabela 10.51: Testy wymywania; zakład spalania odpadów Flötzersteig (dane za rok: 2000) 
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10.3.1.2 Spalarnia rusztowa z SCR i CHP 

 
W 2000 roku w zakładzie spalania odpadów Spittelau spalono 268.912 ton odpadów. Ogólne dane 

dotyczące tego zakładu przedstawiono w Tabeli 10.52. 

 
Zakład spalania odpadów Spittelau 

Operator Fernwärme Vienna GmbH 

Rok uruchomienia 1971 

Technologia spalania Ruszt 

Przepustowość 268912,09 t 

Średnia wartość kaloryczna netto 8822 kJ/kg-1 

Średnia wartość kaloryczna brutto 9400 kJ/kg-1 

Teoretyczny przeliczony wkład energetyczny 85 MW 

Roboczogodziny linia 1 7.812 

Roboczogodziny linia 2 7.882 

Tabela 10.52: Ogólne dane zakładu spalania odpadów Spittealu (za rok; 2000) 

 

 

Budowa instalacji 
 

Diagram procesu jednej z trzech linii spalania pokazano na Rysunku 10.8. Każda linia składa się z 

następujących jednostek: 

 

 zbiornik na odpady; 

 system spalania: ruszt zwrotny; 

 kocioł odzysknicowy; 

 urządzenia oczyszczające spaliny składające się z: odpylacza elektrostatycznego, trzystopniowej mokrej 

płuczki, katalitycznego systemu usuwania NOx i niszczenia dioksyn; 

 wielostopniowe urządzenie obróbki zanieczyszczonej wody; 

 turbiny parowej, generatora i systemu rozprężania pary. 
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Rysunek 10.8: Schemat procesu w zakładzie spalania Spittelau 
 

 
Tabela 10.53 ukazuje bilans wejście/wyjście spalarni odpadów Spittelau w odniesieniu do tony odpadów. 

 
Wejście na tonę odpadów Wyjście na tonę odpadów 

Ciepło 27,6 kWh Ciepło 1857 kWh 

Prąd 78,5 kWh Prąd 150 kWh 

Gaz naturalny 20, 1 m3 Para (p=32 bar; T=240 °C) 2,6 t 

Woda 730 l Żużel 207 kg 

Wapno 2,9 kg Złom metalowy 22 kg 

Wodorotlenek sodu 30% 2,25 kg Popiół lotny 19 kg 

Amoniak 25 % 2,9 kg Zużyte filtry (15 – 20 % H2O) 1 kg 

Środki odpylające 15 % 0,17 kg Oczyszczona woda z odpadów 415 l 

  Oczyszczone spaliny (suche) 4.545 Nm3 

Tabela 10.53: Bilans spalarni odpadów Spittelau (dane za rok: 2000) 

 

 

 

Przyjmowanie, przeróbka i magazynowanie odpadów 

 

Odpady domowe i podobne są dostarczane do spalarni Spittelau przez codziennie przez 250 śmieciarek. 

Samochody, przed zrzutem odpadów do zbiornika o pojemności ok. 7000 m
3
, są ważone na dwóch wagach.  

 

Wprowadzanie odpadów i zasilanie powietrzem 

 

Po zmieszaniu w zbiorniku odpady są wprowadzane do obu linii spalania przez żurawie. Każda łyżka 

mieści 4 m
3
 odpadów. Odpady są umieszczanie na ruszcie znajdującym się w dolnej części komory 

spalania przez wpust z wykorzystaniem transporterów hydraulicznych.  

Boiler - Kocioł; Economiser - Ekonomizer; Electrostatic precipitator - Odpylacz elektrostatyczny; Scrubber - Płuczka; DeNOx – DeNOx; 
Stack – Komin; Natural gas - Gaz ziemny; Air 4 bar - Powietrze 4 bar; Lime milk - Mleczko wapienne; Lime milk precipitation agents - 

Środki odpylające mleczko wapienne; Lime milk precipitation agents - Środki odpylające mleczko wapienne; Slag bunker - Zbiornik na 

żużel; Scrap container – pojemnik na złom; Filter ash - Filtr popiołu; Sludge tank - Zbiornik na osady; Chamber filter press - Komora 

prasy filtracyjnej; Filter cake tank - Zbiornik na placki filtracyjne; Receiving water - Wody  
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Powietrze potrzebne do spalania jest zasysane ze zbiornika na odpady. W ten sposób powstała w nim 

niewielka próżnia ogranicza wydostawanie się przykrego odoru i pyłu ze zbiornika przez otwory zrzutowe. 

 

System spalania rusztowego 

 

W ciągu godziny na pochyłym ruszcie zwrotnym o pow. 35 m
2
 może być spalone do16 t odpadów. Wraz z 

ciepłem zawierającym gazy w ciągu godziny produkowane jest 90 t nasyconej pary. 

 

Wykorzystywanie energii 

 

Dla potrzeb produkcji energii elektrycznej para jest rozprężana w turbinie z ciśnieniem przeciwprężnym z 

33 do 4,5 bar. Pozostała energia pary jest przekazywana do wody zwracanej z zewnętrznych sieci 

grzewczych w wymiennikach ciepła. Rocznie jest produkowane średnio 5 MW energii elektrycznej na 

potrzeby własne i publicznej sieci energetycznej oraz 60 MW ciepła dla lokalnej sieci grzewczej. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 
 

Odpylacz elektrostatyczny: Gorące spaliny o temp. 180 °C opuszczają wymiennik ciepła znajdujący się za 

kotłem odzysknicowym. Następnie są odpylane w trzech odpylaczach elektrostatycznych do poziomu 

stężenia <5 mg/Nm
3
. 

 

Mokre czyszczenie spalin: Odpylone spaliny wpuszczane są do strefy chłodzenia pierwszej mokrej płuczki, 

gdzie są schładzane do temperatury nasycenia (60 – 65 °C) poprzez wtryskiwanie świeżej wody. Pierwsza 

mokra płuczka to płuczka o przepływie krzyżowym pracująca w pH 1. Ponieważ woda myjąca wchodzi 

intensywnie w kontakt ze spalinami, HCl, HF, pył oraz metale ciężkie zostają oddzielone. Druga mokra 

płuczka została zaprojektowana do odsiarczania i działa przy pH 7. Spaliny są rozszerzane adiabatycznie w 

dalszej elektrodynamicznej płuczce venturi, gdzie drobny pył jest oddzielany za pomocą wyładowań 

elektrody. 

 
Katalityczne usuwanie NOx i niszczenie dioksyn: Po podgrzaniu przez wymiennik ciepła odparowany 

wodny roztwór amoniaku jest dodawany do gazu spalinowego. Spaliny są znowu podgrzewane do 

temperatury reakcji 280 °C przez rury cieplne i palniki gazowe. W katalizatorze (trzy warstwy) tlenki azotu 

są zamieniane w azot a dioksyny/furany są niszczone. 

W trzecim wymienniku ciepła spaliny są chłodzone do temp. 115 °C i odprowadzane do atmosfery przez 

126 m komin. Stężenie konkretnych zanieczyszczeń przedstawiono w Tabeli 10.54. 

 

 

 
 

Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Szczegółowa emisja (g/t-1) c,d Masa całkowita (kg/r-1) b,d 

Min. Średnio Max. 

Pył* 0,0 0,8 12,6 3,64 977,76 

HCl* 0,0 0,8 8,2 3,64 977,76 

HF  <0,02  <0,1 <27,8 

SO2* 0,0 2,1 16,4 9,54 2566,63 

CO* 1,4 26,3 91,2 119,53 32144 

NOx jako NO2* 0,0 22,9 92,8 104,08 27988,5 

Corg* 0,0 0,5 19,2 2,27 611,1 

Pb  0,012  0,054 14,67 

Cr  <0,001  0,045 1,22 

Zn  0,032  0,145 39,11 

∑ Pb+Cr+Zn  <0,045  0,2 54,99 

As  <0,001  0,0045 1,22 

Co  <0,001  0,0045 1,22 

Ni  <0,002  0,009 2,44 

∑ As+Co+Ni  <0,004  0,018 4,88 

Cd  0,001  0,0045 1,22 

Hg  0,007  0,032 8,56 

NH3  0,7  3,18 855,54 
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PCDD+PCDF  0,02 ng/Nm-3  0,091 mg/r -1 24,4 μg/t-1 

* Stały pomiar; wartości niestałe są średnią arytmetyczną pomiarów wykonanych przez TÜV (17.01.2001) 
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r-1, dioksyny w mg/r-1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t-1; emisja dioksyn w μg/t-1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (5.170 Nm3/t-1
odpadów) i odpadów (269.375 t/r-1). 

Tabela 10.54: Emisje zakładu spalania odpadów Spittelau do atmosfery (dane za rok: 2000) 

  

Obróbka wody odpadowej i emisje do wód 

 

Rozpuszczone metale ciężkie z pierwszej płuczki dzięki dodawaniu mleczka wapiennego, czynników 

flokulacyjnych oraz odpylaniu stają się nierozpuszczalne. Następnie zostają one oddzielone w klarowniku 

laminarnym. Po etapach odpylania i separacji, osady wodorotlenku są wielokrotnie odwadniane. Gips z 

odprowadzonej wody z drugiej płuczki zostaje usunięty dzięki dodaniu mleczka wapiennego, a następnie 

wytrącony w basenie. Osady gipsowe są pompowane do mokrego odżużlacza. Odzyskany wodorotlenek 

sodu jest ponownie wprowadzany do drugiej płuczki. Oczyszczone ścieki są odprowadzane bezpośrednio 

do wód. 

  

Wartości, które można osiągnąć dzięki takiemu wieloetapowemu oczyszczaniu ścieków zostały 

przedstawione w tabeli 10.55. 

 

 
Parametr Wartość zmierzona (mg/l-1) 

Temperatura 47,8 °C 

Toksyczność dla ryb GF 2,0 

Odczyn pH 7,8 

Substancje filtrowalne <20 

Ciała osiadające <0,3 ml/l 

Przejrzystość >30,0 cm 

Osad po parowaniu 1,4 g/l-1 

Kolor czysta 

Odór neutralny 

Al 0,19 

Ag 0,12 

Amoniak (N) 3,3 

As <0,002 

Ba 0,19 

Ca 5.056 

Cd <0,001 

Co <0,05 

Cr całk. <0,05 

Cr (VI) <0,05 

Chlor (wolny) <0,05 

Chlor (całk) Cl2 <0,05 

Chlorek (Cl) 7.085 

Cyjanek (CN) <0,006 

Cu <0,05 

Fe <0,05 

Fluorki (F) 2,2 

Hg <0,001 

Mn <0,05 

Azotany (NO3) 4,8 

Azotyny (NO2) 0,07 

Ni <0,05 

P <0,05 

Pb <0,01 

Sb 0,04 

Sn 0,06 

Siarczany (SO4) 1.183 

Siarczki <0,1 
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Siarczyny <1,0 

Tl <0,01 

V <0,05 

Zn <0,06 

EOX <0,02 

CSB <75 

BTX <0,025 

Całk. HB 0,21 

Fenol <0,01 

Tensydy <0,02 

Nielotne składniki lipofiliczne <20 

OWO 4,3 

Tabela 10.55: Parametry oczyszczonej wody ściekowej w zakładzie spalania odpadów Spittelau (dane za 

rok: 2000) 

 

 

Odpady 

 

Żużel: Po spaleniu żużel opada do wypełnionego wodą mokrego odżużlacza. Stąd schłodzony jest 

transportowany do zbiornika na żużel przez taśmociąg. 

 

Popiół lotny: Popiół lotny jest transportowany do silosu za pomocą systemu taśmociągów mechaniczno-

pneumatycznych. Żużel i przefiltrowany popiół są mieszane z wodą i cementem i wykorzystywane jako 

beton żużlowy/popiołowy przy budowie składowiska. 

 

Złom żelazny: Złom żelazny jest oddzielany od schłodzonego żużlu za pomocą magnesu i przesyłany do 

huty. 

 

Placki filtracyjne z oczyszczania wody: Placki filtracyjne z oczyszczania wody są pakowane do „dużych 

worków” i składowane pod ziemią. 

 

Skład wyżej wymienionych frakcji odpadów ukazano w Tabeli 10.56. Wyniki testów wymywania podano 

w Tabeli 10.57. 

 

 
Parametr Wartość zmierzona 

Żużel Popiół lotny Osad z filtra 

Gęstość masy (kg/m-3) 800 – 1.200 500 - 800  

OWO (%) (sucha masa na powietrzu –ad) 1,5 – 2,5 0,8 – 2,5  

∑(SO4+SO3) (%) (ad) 1,5 – 11,0 6,0 – 15,0  

Cl (%) (ad) 0,1 – 0,6 5,0 – 11,0  

F (%) (ad) 0,01 – 0,1 0,1 – 1,5  

CO3 (%) (ad) 1,0 – 15,0 2,5 – 13,5  

SO4 (%) (ad) 1,0 – 8,0 6,0 – 11,0  

Wilgotność całkowita (%) (ad) 8,0 – 20,0 0,1 – 1,5  

Strata na zapłonie (%) (ad) 1,0 – 4,5 0,5 – 3,0  

Główne związki (mg/kg -1) (sucha masa) 

Si 140.000 – 280000 70000 – 160.000 10.000 – 70000 

Al 30.000 – 75000 40.000 – 80000 1500 – 20.000 

Mg 10.000 – 23000 70000 – 180000 1500 – 30.000 

Fe 30.000 – 80000 10.000 – 20.000 10.000 – 50.000 

Ca 120.000 – 240.000 130.000 – 230.000 200000 – 400.000 

Na 10.000 – 45000 15000 – 65000 1000 – 10.000 

K 10.000 – 25000 30.000 – 75000 500 – 5000 

Metale ciężkie (mg/kg -1) (sucha masa) 

Zn 1.200 – 5.500 7000 – 20.000 700 – 4.500 

Pb 500 – 5.500 2.500 – 7000 100 – 2000 

Mn 300 – 1.100 500 – 800 100 – 900 

Cr 100 – 500 400 – 700 20 – 100 

Cd 2 – 10 500 – 500 5 – 100 

As 2 – 15 5 – 30 0,5 – 15 
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Hg 0,3 – 3,0 5 – 50 100 – 2000 

Ni 50 – 400 50 – 200 20 – 160 

Związki organiczne (μg/kg -1) (sucha masa) 

Ogółem PCDF 0,01 – 0,1 5 – 30 1,0 – 3,0 

Ogółem PCDD 0,01 – 0,2 5 – 35 4,0 – 8,0 

TEQ 0,001 – 0,006 1,0 – 4,0 0,2 – 1,0 

Ogółem PCB <600 <600  

Ogółem PAH <100 <100  

Tabela 10.56: Dane chemiczne odpadów z zakładu spalania odpadów Spittelau (dane za rok: 2000) 

 

 
Parametr Stężenie (mg/kg -1) a 

Żużel Popiół lotny Gips 

Mg <10 <10 100 

Ca 2000 15000 10.300 

SO4 100 25000 1.900 

Cl 2.500 100000 4.400 

NH3 jako N 10 5  

NO3 jako N <3 <3 13 

NO2 jako N 0,5 0,5 0,3 

DOC 250 15 14 

Fe 0,5 0,5 <0,7 

Mn <0,5 <0,5 <0,7 

Ni <0,5 <0,5 <0,7 

Cd 0,01 0,2 0,01 

Cr <0,5 <0,5 <0,7 

Cu 5 0,5 <0,7 

Pb 20 250 0,18 

Zn 1,5 15 <0,7 

Hg <0,01 <0,01 <0,01 
a Szczegóły testu: Zwiększony stosunek wody do suchej masy (10:1); woda destylowana ( T = 20 °C); brak kontroli pH; 

maksymalna cząstka 10 mm; wyniki w mm/kg suchych pozostałości. 

Tabela 10.57: Testy wymywania; zakład spalania odpadów Spittelau (dane za rok: 2000) 

 

 

10.3.1.3 Spalarnia rusztowa z SCR, CHP i obróbką popiołów paleniskowych 

 

W 2000 roku w zakładzie spalania odpadów Wels spalono 40094 t odpadów domowych i pochodzących z 

działalności handlowej, ok. 10000 t odpadów handlowych, pokonstrukcyjnych i wielkogabarytowych 

razem oraz ok. 4000 t odpadów po obróbce mechanicznej i 1251 t dodatków. Ogólne dane dotyczące tego 

zakładu przedstawiono w Tabeli 10.58. 

 
Zakład spalania odpadów Wels 

Operator Welser Abfallverwertung – Betriebsführung GmbH 

Rok uruchomienia 1995 

Technologia spalania Ruszt 

Przepustowość 75.681 t 

Średnia wartość kaloryczna brutto 9,5 MJ/kg-1 

Teoretyczny przeliczony wkład energetyczny 33,5 MW 

Roboczogodziny linia 1 8.183 

Tabela 10.58: Ogólne dane zakładu spalania odpadów Wels (za rok; 2000) 

 

Budowa instalacji 
 

Diagram procesu spalania w Wels ukazano poniżej. Zakład składa się z następujących jednostek: 

 

 zbiornik na odpady; 

 system spalania: ruszt (łączony ruszt poruszający się do przodu i do tyłu); 

 kocioł odzysknicowy; 

 generator prądu i możliwość uniezależnienia się sieci ciepłowniczej; 
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 urządzenia oczyszczające spaliny: odpylacz elektrostatyczny, dwustopniowa mokra płuczka, filtr z 

aktywnym koksem, system katalitycznego czyszczenia spalin; 

 obróbka pozostałości: mokra chemiczna/cieplna obróbka popiołu (obróbka cieplna nie stosowana), 

obróbka żużla; 

 wielostopniowa obróbka pozostałej wody. 

 

 

Tabela 10.59 przedstawia  bilans zakładu spalania odpadów Wels w przeliczeniu na tonę odpadów. 

 
Wejście na tonę odpadów Wyjście na tonę odpadów 

Prąd 130 kWh Prąd 599 kWh 

Gaz naturalny 4,5 m3 Para (p=40 bar; T=400 °C) 3,15 t 

Woda 850 l Żużel 274 kg 

Wapno 6,4 kg Złom metalowy 17,2 kg 

Wodorotlenek sodu 30% 3,0 kg Popiół lotny 35 kg 

Amoniak 25 % 1,4 kg Ciasto filtracyjne (28 % H2O) 2,25 kg 

Koks 1,2 kg Gips 4,7 kg 

Polielektrolit 0,006 kg Oczyszczona woda 358 l 

Kwas solny HCl 30 % 0,5 kg Oczyszczone spaliny (suche) 5692 Nm3 

FeCl3 40 % 0,65 kg   

Na2S 0,19 kg   

Tabela 10.59: Bilans spalarni odpadów Wels (dane za rok: 2000) 

 

 

 

  

Rysunek 10.9: Schemat procesu w zakładzie spalania Wels – linia 1 
 

 

Przyjmowanie, przeróbka i magazynowanie odpadów 

 

Odpady do spalenia są dostarczane przez śmieciarki, ważone, po czym zrzucane do zbiorników o 

pojemności 4.600 m
3
. odpady są mieszane za pomocą chwytaka. 

 

Wprowadzanie odpadów i zasilanie powietrzem 

Boiler- Kocioł, Electrostatic precipitator - odpylacz elektrostatyczny; Denox plant - Instalacja Denox; Stack- Komin; Air 5 bar -Powietrze 5 

bar; Waste water treatment plant -Instalacja obróbki ścieków; Gypsum - Gips; Neutralisation Precipit. - Neutralizacja odpyl.; Neutralisation 

Floccul.- Neutralizacja flokul.; Sedimentation- Sedymentacja; Sand filter- Filtr piaskowy; SM Ion exchanger- SM wymiennik jonów; Activated 

carbon filter- Filtr z aktywnym węglem; Neutralisation sludge- Neutralizacja ścieków; Receiving water- Wody 



Aneksy 

Spalanie odpadów 526 

 

Co 15 minut ok. 2 t odpadów jest przesyłanych ze zbiornika poprzez otwór i podajnik na kombinowany 

ruszt. Większość powietrza potrzebna do spalania zasysana jest ze zbiornika przez wentylator i 

wdmuciwana przez schłodzone kraty rusztu na znajdujące się poniżej złoże. Jeśli spalane są odpady o 

niskiej kaloryczności powietrze jest podgrzewane dla zwiększenia procesu i zapewnienia odpowiednio 

wysokiej temperatury spalania. 

 

Część schłodzonych spalin, po odpyleniu elektrostatycznym, jest cofana do komory spalania. W ten sposób 

obniżana jest zawartość tlenu w płomieniu a tym samym powstawanie NOx w reakcji cieplnej jest niższe. 
 

 

 

System spalania 

 
Łączony ruszt poruszający się do przodu i do tyłu. 

 

Kocioł odzysknicowy 
 

Za rusztem umieszczony jest kocioł, w którym spaliny są chłodzone z 950 °C do 650 °C. Po tym spaliny 

przepuszczane są przez strefę konwekcyjną, gdzie ich energia wykorzystywana jest do produkcji pary. Tam 

ich temperatura obniżana jest do 200 °C. 

 

Wykorzystanie energii 
 

Turbina o mocy przeliczeniowej 7,2 MW produkuje 45,5 mln kWh prądu (dane za rok: 2000), który jest 

częściowo wykorzystywany na potrzeby własne. Nadwyżka produkowanego prądu zasila publiczny system 

energetyczny. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 

 

Odpylacz elektrostatyczny: Większość pyłu jest oddzielana ze spalin przez odpylacz elektrostatyczny. 

 

Mokre czyszczenie spalin: W pierwszej fazie kwasowej, kwas chlorowodorowy i fluorowodorowy oraz 

związki rtęci i pozostały pył są absorbowane w kwaśnej płukance. Potem płyn absorpcyjny jest składowany 

w dolnej części płuczki. Część użytej wody jest na bieżąco przesyłana do systemu czyszczenia wody w 

celu uniknięcia koncentrowania się zanieczyszczeń. W drugiej płuczce SO2 jest usuwane ze spalin przy 

użyciu wapna i wodorotlenku sodu. Część krążącej wody jest przesyłana przez stację wytrącania, gdzie 

część powstających siarczanów jest osadzana jako gips. 

 

Aktywny filtr koksowy: W aktywnym filtrze koksowym resztki rtęci, związków organicznych, HCl i SO2 są 

adsorbowane przez aktywny koks. Zapełnione filtry są na bieżąco usuwane i zastępowane nowymi. 

 

Katalizator: Po opuszczeniu filtra koksowego spaliny są podgrzewane do temperatury wystarczającej do 

katalitycznej denitryfikacji i utlenienia składników organicznych za pomocą systemu przekazywania ciepła 

i wysokociśnieniowego parowego wymiennika ciepła. Tlenki azotu są redukowane przez wstrzykiwanie 

wodnego roztworu amoniaku. Po schłodzeniu spaliny są kierowane do komina. 

 

Poziomy emisji osiągalne przez opisany system czyszczenia spalin przedstawiono w Tabeli 10.60. 

 
Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Masa całkowita (kg/r -1) b,d Masa szczegółowa (kg/r -1) c,d 

Pył* <0,5 <215,39 <2,85 

HCl* <0,1 <43,08 <0,57 

HF* <0,05 <21,54 <0,28 

SO2* <2 <861,55 <11,38 

CO* 20 8615,53 113,84 

NOx jako NO2* 54 23261,92 307,37 

Pb <0,002 <0,86 <0,011 

Cr <0,002 <0,86 <0,011 
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Zn <0,002 <0,86 <0,011 

As <0,002 <0,86 <0,011 

Co <0,002 <0,86 <0,011 

Ni <0,002 <0,86 <0,011 

Cd <0,002 <0,86 <0,011 

Hg <0,002 <0,86 <0,011 

Sb <0,002 <0,86 <0,011 

Cu <0,002 <0,86 <0,011 

Mn <0,002 <0,86 <0,011 

V <0,002 <0,86 <0,011 

Sn <0,002 <0,86 <0,011 

Tl <0,002 <0,86 <0,011 

Se <0,002 <0,86 <0,011 

∑ HC* <1 <430,77 <5,69 

NH3 3,5 1.507,72 19,92 

PCDD + PCDF (I-TEF) 0,003 mg/Nm-3 1,29 mg/r -1 0,017 μg/t -1 

* Pomiar ciągły 
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r -1, dioksyny w mg/r -1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t -1; emisja dioksyn w μg/t -1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (5.692 Nm3/t -1odpadów) i odpadów (75.681 t/r -1). 

Tabela 10.60: Emisje do atmosfery zakładu spalania odpadów Wels (dane za rok: 2000) 

 

Obróbka ścieków i emisje do wody 

 

Urządzenie oczyszczające ścieki składa się ze strefy kondensującej (neutralizacja, kondensacja, 

flokulacja, sedymentacja i odwadnianie ścieków) oraz strefy filtrującej, która  ma dwie linie 

(dwuwarstwowy filtr, aktywny filtr koksowy, wymiennik jonów, filtr czystej wody). Parametry 

oczyszczonej wody podano w Tabeli 10.61. Oczyszczona woda jest wypuszczana do wód.  

 
Parametr Wartość zmierzona (mg/l-1) 

Temperatura < 30 °C 

Odczyn pH 6,8<pH<9,0 

Nierozpuszczalne związki <25 

Substancje odpadalne <0,2 

Zawartość soli <35 g/l-1 

As <0,05 

Cd <0,05 

Chlorki (Cl) <20 g/l-1 

Cyjanki <0,05 

Cr <0,1 

Cu <0,3 

Fluorki (F) <10 

Hg <0,01 

NH4 – N <8 

Azotany (NO3) <40 

Azotyny (NO2) <8 

Ni <0,5 

Pb <0,1 

Siarczany (SO4) <1200 

Siarczki <0,1 

Siarczyny <8 

Zn <0,5 

AOX/EOX <0,1 

Całk. HC <3 

Lotne chlorowane węglowodory <0,1 

Tłuszcze zmydlające i oleje  <4 

Tabela 10.61: Parametry oczyszczonej wody ściekowej w zakładzie spalania odpadów Wels (dane za rok: 

2000) 
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Odpady 
 

Żużel: Żużel jest płukany wodą i składowany. 

 

Gips: Gips po odsiarczeniu jest suszony i składowany 

 

Popiół: Popiół po oczyszczeniu w odpylaczu elektrostatycznym jest transportowany do silosu na popiół 

lotny gdzie jest magazynowany do czasu mokrej obróbki chemicznej 

 

Żużel, popiół i gips są składowane. 

 

Złom żelazny: Złom żelazny jest oddzielany od żużla i dostarczany do punktu skupu. 

 

Ścieki: Ścieki po obróbce są odwadniane przy użyciu ściskowej komory filtrującej, pakowane do „wielkich 

toreb” i magazynowane pod ziemią. 

 

10.3.1.4 Spalarnia z SNCR de-NOx, kombinowane podwójne filtrowanie i mokra płuczka 

 

Pojemność ok. 320.000 t/r 

2 linie spalania 23 t/godz. każda 

Centralny piec przepływowy z wielostopniowym rusztem 

Temp. spalania 850 °C przy czasie przebywanie >2 sek. 

Data uruchomienia: 1999 

Redukcja emisji do atmosfery 

 

System oczyszczania spalin składa się z następujących elementów: 

- SNCR 

- Zbiornik na popiół z kotła 

- filtr tkaninowy jako adsorber przepływowy (adsorpcja dioksyn/furanów do koksu paleniskowego (HFC)) 

- dwustopniowa płuczka HCl 

- płuczka SO2 

- filtr tkaninowy z pomiarem HFC dla adsorpcji pozostałości dioksyn, furanów i metali ciężkich 

 

Ilość gazu z odpadów linia 1 76137 m
3
/h 

   linia 2 78464 m
3
/h 

 

Producent: L&C Steinmüller GmbH 

 
Parametr Jednostka Średnia wartość 

półgodzinna 

Średnia wartość 

dzienna 

Średnia wartość 

roczna 

Pomiar ciągły 

Pył całk. mg/m3 <5 <2,5 0,4 

HCl mg/m3 <10 <5 0,1 

SOx mg/m3 <50 <20 2,44 

NOx g/m3 <0,280 <0,12 0,082 

Całk. C mg/m3 <15 1) <7 0,5 

CO mg/m3 <60 1) <20 8,0 

Pomiar okresowy 

HF mg/m3 <0,06 - 0,03 

NH3 
3) - - - - 

Cd, Tl mg/m3 <0,001 - 0,0006 

Hg 2) μg/m3 <1 - 0,5 

∑ Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, Ni, 

V, Sn 

mg/m3 <0,014 - 0,0081 

PCDD/PCDF, I-TE ng/m3 <0,011 - 0,0023 
1) Najwyższe wartości tylko dla krótkiego czasu uruchamiania/wyłączania w niskiej temperaturze (tylko piec gazowy) 
2) Pomiar ciągły za pierwszym filtrem tissue, pomiar emisji powtórzony 
3) Pomiar indywidualny <1 mg/m3 

We wszystkich pomiarach, 100 % wyników spełnia wymogi.  
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Tabela 10.62: Średnie wartości zmierzone w oczyszczonym gazie (wartości operacyjne) 

 
Redukcja emisji do wód 

 
Woda z oczyszczania spalin przechodzi pośrednią kondensację. Zakład zatem nie odprowadza ścieków. 

Surowy kwas z płuczki HCl jest stężany do 30 % kwasu HCl w urządzeniu utylizującym HCl. Mieszanina 

soli jest stosowana w formie solanki jako materiał wypełniający w grotach solnych. Plaster z płuczki SO2 

jest wykorzystywany w przemyśle budowlanym. 

 

Odpady 

 

Ilość żużla: 86000 t/r (260kg/t odpadów) 

Przetwarzanie żużla: mycie, kruszenie, oddzielanie metalu, przesiewanie 

Dalsze zastosowanie: wykorzystanie, np. przy budowie dróg 

Jakość: zob. tabela poniżej 

 
Ciała stałe:  

OWO <1 % 

Strata na zapłonie <3 % 

PCDD/PCDF <10 ng I-TE/kg 

Ścieki:  

Cl* <100 mg/l 

SO4
2- <350 mg/l 

As <0,006 mg/l 

Cd <0,0005 mg/l 

Cr <0,05 mg/l 

Cu <0,1 mg/l 

Hg <0,0002 mg/l 

Ni <0,004 mg/l 

Pb <0,02 mg/l 

Zn <0,01 mg/l 

Tabela 10.63: Jakość żużla 

 

Wykorzystanie energii (dane za rok 2000) 

 

Produkcja ciepła/wyjście 

Produkcja ciepła całk.: 3009893 GJ/r 

Wewnętrzne zużycie: 800925 GJ/r 

Ciepło przesłane do elektrociepłowni: 1346577 GJ/r 

 

Produkcja pary/wyjście 

Para DE1: 493105 t 

Para DE2: 488834 t 

Para HDE3: 25458 t 

Para HDE4: 33908 t 

Para przesłana do elektrociepłowni: 461756 t 

 

Produkcja prądu/wyjście: 

Produkcja prądu całk.: 59213 MWh 

Wewnętrzne zużycie (w tym dodatkowe zasilanie ok. 7398 MWh): 36715 MWh 

Moc wyjściowa: 29896 MWh 

 
Ilość spalonych odpadów: ok. 

318000 t 

 Energia w 

(MWh) 

Współczynnik wydajności energetycznej w 

(%) 

Prąd Ciepło Prąd Ciepło Całk. 

wytworzona 59213 526000 7/9,31 66/881 73/97,31 

odprowadzona 29896 344000 4/5,31 42/561 46/61,31 

1 Współczynnik wykorzystania energii, bierze pod uwagę wydajność spalania rzędu >75% wkładu energetycznego w odpady. 

Tabela 10.64: Współczynnik wydajności energetycznej (zakładana średnia wartość kaloryczna ≈ 9500 

kJ/kg) 
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Koszty 

 

- Koszty inwestycyjne (w tym planowanie i 50000000 DM na infrastrukturę): ok. 450x10
6
 DM 

- Szczegółowe koszty obróbki: ok. 250 DM/t (plus VAT) 

 

 

10.3.1.5 Spalarnia rusztowa z półmokrą FGT, wtryskiem aktywnego węgla, recyrkulacją popiołu, 

obróbką popiołów paleniskowych i (głównie) produkcją energii elektrycznej 

 

OGÓLNE DANE 
Zakład położony jest na Majorce. Zajmuje się przeróbką odpadów komunalnych i sporadycznie ścieków 

kanalizacyjnych. Elastyczna konstrukcja do obróbki szerokiej gamy LCV w odpadach miejskich, 

dostosowująca się do zmian w zbiórce selektywnej. 

Istotne są: 

 

 kontrola dostarczanych odpadów (dostawcy, pochodzenie i typ odpadów) i półproduktów; 

 wydajność zarządzania wodą – umowa z sąsiadującą fabryką o wykorzystywaniu wody odpadowej; 

 zasilanie izolowanego systemu energetycznego (wyspa); 

 działania w celu uniknięcia/eliminowania odoru i wymywania; 

 certyfikowany system zarządzania środowiskiem i jakością. 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 
Technika spalania: Ruszt 2 x 18,75 tw/h, Roller type (DBA) 20º Inclination Dusseldorf Grate; 

Przepustowość zakładu: 300000 t/r; zakres LCV: 6575 - 8666 kJ/kg; 

Projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 45,14 MW; 

Kocioł parowy, 42 bar, 400 °C; ułożenie poziome, cztery przegrzewacze, trzy ekonomizery; 

Wykorzystanie energii: Prąd na użytek wewnętrzny i zewnętrzny, para tylko na użytek wewnętrzny; 

Turbogenerator: 34,1 MW (zaprojektowany do przyjmowania pary z trzeciej linii, która jest właśnie 

projektowana); 

System FGT (Obróbka spalin): Proces półmokry z wtryskiem aktywnego węgla, recyrkulacja popiołu; 

Odpylanie przez Filtr Bag House. Półmokra płuczka, atomizer z wtryskiem mleczka wapiennego. De-diox przez 

wtrysk aktywnego węgla. De-NOx (i dodatkowy de-diox) przez SCR (zakupiony: instalacja 2004-2005); 

Żadne ścieki wodne nie są odprowadzane z zakładu; 

Obróbka popiołu paleniskowego: gaszony i kierowany do zakładu segregacji, gdzie jest dzielony na trzy frakcje: 

Metale Żelazne, Metale Nieżelazne i Obojętne. Strefa leżakowania materiałów obojętnych; 

Stałe pozostałości FGT: Popiół lotny stabilizowany ze specjalnym cementem i składowany w „bezpiecznym 

miejscu”; 

Wykorzystanie materiałów: Popioły paleniskowe używane przy budowie dróg, produkcji cementu i jako 

substytut odpowiednich materiałów budowlanych. Metale żelazne i nieżelazne sprzedawane na lokalnym rynku; 

Ponowny użycie stabilizowanych pozostałości APC jest badane; 

Uruchomienie: 1996 (testowe), oficjalne: marzec 1997; 

Zgodność z WID-2000 (Dyrektywa o Odpadach) z wyjątkiem de-NOx. System de-NOx SCR w trakcie zakupu, 

zostanie włączony w 2005. 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 
Dane za rok: 2003; 

Przepustowość odpadów: 300.739 t/r stałych odpadów komunalnych; 

Średnia NCV; 7.760 kJ/kg; 

Roboczogodziny w tym ładowanie (dostępne): Linia 1: 7984/8760 g.; Linia 2: 7975/8760 g; 

Generalna konserwacja zakończona w listopadzie (przeprowadzana co 15 – 18 miesięcy) 

Zużycie reagentów: CaO: 2684 t/r; aktywny węgiel: 280 t/r; surowa woda: 93982 t/r. 

Zakupiona energia elektryczna: 1082 MWh/r (w czasie przestoju serwisowego). Ciepło nie importowane. 

Zużycie prądu: 22809 MWh/r 

Wydajność energetyczna: 154 GWh/r 

Pozostałości: Scementowany popiół lotny: 21020 t/r 

Średnie roczne stężenie pozostałości w spalinach (pomiar stały): 
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Pył całk.: 1,2 mg/Nm
3
; HCl: 5,3 mg/Nm

3
; HF <0,1 mg/Nm

3
; SOx jako SO2 (w 2004): 6,5 mg/Nm

3
; OWO: 1,8 

mg/Nm
3
; CO: 1,9 mg/Nm

3
; NOx: 280 mg/Nm

3
. 

Średnie wartości kontroli koncentracji w oczyszczonym gazie (pomiar okresowy substancji z listy WID-2000), 8 

próbek: 

Cd: <0,008 mg/Nm
3
; Tl: <0,008 mg/Nm

3
; Cd+Tl: <0,016 mg/Nm

3
; Hg: <0,0005 mg/Nm

3
; Sb: <0,01 mg/Nm

3
; 

As: <0,025 mg/Nm
3
; Pb: <0,02 mg/Nm

3
; Cr: <0,009 mg/Nm

3
; Co: <0,01 mg/Nm

3
; Cu: <0,015 mg/Nm

3
; Mn: 

<0,05 mg/Nm
3
; Ni: <0,009 mg/Nm

3
; V: <0,009 mg/Nm

3
; Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: <0,16 mg/Nm

3
; 

PCDD/F (4 próbki): <0,005 ngiteq/m
3
. 

 

EKONOMIA 
Koszt inwestycyjny 90 mln euro sfinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny; 

Opłata: 75 EUR/tonę. Opłata za tonę przyjętą do zintegrowanego systemu zarządzania odpadami, który zawiera 

zarządzanie poszczególnymi etapami transferu, oddzielanie opakowań, kompostowanie i beztlenowy rozkład 

frakcji organicznej, obróbkę popiołu paleniskowego, stabilizację, utwardzanie popiołów i pozostałości APC oraz 

bezpieczne składowanie stabilnych pozostałości. Jest to wynik lokalnych decyzji o sprzyjaniu recyklingowi i 

dlatego wszystkie koszty zintegrowanego zarządzania są wspomagane przez opłatę za spalania. Władze 

komunalne nie musza płacić za kompostowanie i recykling. 

 

10.3.1.6 Spalarnia rusztowa z SNCR de-NOx, półmokrą FGT, wtryskiem aktywnego węgla i 

produkcją prądu przy wysokich parametrach pary (60 bar/380 °C) 

 

OGÓLNE informacje 
Władze komunalne (użytkownik końcowy) i właściciel zakładu: Consorci per al Tractament de residus solids 

urbans del Maresme; 

Operator: Tractament i Revaloritzacio de Residus del Maresme, S.A.; 

Zakład przerabia Stały Odpad Komunalny; 

Godne uwagi wysokie parametry pary (60 bar). 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 
Technika spalania: Odwrotne ruszty zwrotne, 2 x 10 t/g; 

Przepustowość: 165000 t/r; zakres LCV: 5440 – 12560 kJ/kg; nominalny: 8375 kJ/kg; 

Projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 23,2 MW; 

Kocioł parowy, 60 bar, 380 C; pionowa konstrukcja, 5 biegów 

Wykorzystanie energii: Prąd na eksport i do użytku wewnętrznego, para tylko do użytku wewnętrznego; 

Turbogenerator : 11,25 MW; 

System FGT (Obróbka spalin): Proces półmokry z wtryskiem aktywnego węgla i SNCR; 

SNCR de-NOx (mocznik). Odpylanie za pomocą filtra Bag House. Półmokra płuczka z górnostrumienowym 

wtryskiem mleczka wapiennego i aktywnego węgla (osobno) + (dodany) Reaktor Kontaktowy (Suchy) 

(Ca(OH)2) z recyrkulacją popiołu z BHF. De-diox za pomocą wtrysku węgla aktywnego za półmokrą płuczką. 

Żadne ścieki wodne nie pochodzą z FGT. Inna obróbka wody (przez odpylanie) i wyrzut do ścieków; 

Obróbka popiołu paleniskowego: usuwanie gaszonego złomu żelaznego, ponowne wykorzystanie przy 

konstrukcji dróg 

Stałe pozostałości FGT: Stabilizacja i składowanie popiołu lotnego. 

Wykorzystanie materiału: Popioły paleniskowe używane przy konstrukcji dróg. Odzysk metali żelaznych. 

Uruchomienie: 1994 (ruszty, kotły, półmokre FGT), 2000 (aktywny węgiel), 2004 (SNCR + Reaktor 

Kontaktowy (Suchy) (Ca(OH)2). 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 
Dane za rok (dla następujących danych) : 2003 

Przepustowość: 163.362 t/r. Odpady komunalne 96%, odpady przemysłowe 4% 

Średnia NCV: 8.820 kJ/kg 

Roboczogodziny w tym ładowanie (dostępne) : L1: 8.319/8.760 g., L2: 8.424/8.760 g. 

Zużycie odczynników: Ca(OH)2 : 1.844 t/r // NaOH: 54.2 t/r // HCl : 20.3 t/r // Aktywny węgiel : 148 

t/r // Mocznik N2H4: 720 kg/r // Woda: 62.144 m
3
/r. 

Zakupiona energia: 1547 MWh/r (tylko w czasie przestoju serwisowego). 

Zużycie energii : Prąd 10.930 MWh, Gaz naturalny 68.367 Nm
3
/r 

Produkcja energii : Prąd: 61.690 MWh. 

Odzyskiwanie materiałów: Popioły paleniskowe do konstrukcji dróg: 40.394 t/r. Metale żelazne: 833 t/r 

Pozostałości: Popiół lotny: 6.261 t/r 
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Roczne średnie stężenie w gazie czystym przy pomiarach stałych: 

// HCl : 26 mg/Nm
3
 // PST : 9 mg/Nm

3
// CO : 13 mg/Nm

3
 

Średnie stężenie próbek w czystym gazie (pomiary okresowe): 

OWO: 11.66 mg/Nm
3
 // HF: 0.071 mg/Nm

3
 // SO2: 22.06 mg/Nm

3
 // Cd+Hg: 0.0178 mg/Nm

3
 // Ni+As: 0.0385 

mg/Nm
3
// Pb+Cr+Cu+Mn: 0.2499 mg/Nm

3
 // NOX: 237.59 ppm 

PCDD/F : 0.0462 ngiteq/Nm
3
 

Stężenie w oczyszczonych ściekach: Całkowicie zawiesina masy: 33 mg/l // Cd : <0,05 mg/l // Pb : <0,5 mg/l // 

Zn : <0,5 mg/l // odczyn pH : 8 // P: 8 mg/l. 

 

 

10.3.1.7 Spalarnia rusztowa z SNCR (NH3), półmokrym wapnem, aktywnym węglem i produkcją 

prądu 

 
OGÓLNE informacje 
Zakład zlokalizowany w Południowo-Wschodnim Londynie. Właściciel SELCHP Ltd, operator Onyx SELCHP 

Ltd  

Warte zanotowania: ISO 9001 oraz ISO 14001, Investors in People (IIP). Finansowanie projektu. Wysoka 

produkcja prądu, duży zakład. 

Odpadami są stałe odpady komunalne. 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 
Technika spalania: 2 x 29 tw/g Odwrotne ruszty zwrotne,  

Przepustowość: 420.000 t/r; zakres LCV: 7.500 – 10.000 kJ/kg;  

Projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 68,5 MW 

Kocioł, 45 bar, 395 °C, Poziomy, 4 przepusty; 

Wykorzystanie energii: Prąd na eksport i do użytku wewnętrznego, para tylko do użytku wewnętrznego. 

Turbogenerator : 35 MW 

System FGT (Obróbka spalin): Proces półmokry SNCR z wtryskiem aktywnego węgla.  

Odpylanie za pomocą filtra Bag House. Półmokra płuczka z mleczkiem wapiennym z wapna. De-diox za 

pomocą wtrysku węgla aktywnego przed półmokrą płuczką. SNCR de-NOx (woda amoniakalna). 

Żadne ścieki wodne nie pochodzą z zakładu. 

Obróbka popiołu paleniskowego: gaszenie, usuwanie złomu żelaznego, popiół leżakowany, usuwanie złomu 

nieżelaznego. Max. 110.000 ton na rok. 

Stałe pozostałości FGT: Pozostałości APC: 12.500 t/r mieszane z wodą i magazynowane. 

Waloryzacja materiału: Popioły paleniskowe używane do budowy dróg. Metale żelazne i nieżelazne. 

Data uruchomienia: 1994 

Zgodny z limitami emisji WID-2000 z wyjątkiem NOx i HCl. Powiększenie Baghouse i kilka prac nad SNCR do 

ukończenia w 12/2005. 

 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 
Dane za rok (dla następujących danych) : 2003 

Przepustowość: 404.000 t/r. 100 % odpady komunalne. 

Średnia NCV: 9250 kJ/kg 

Roboczogodziny w tym ładowanie (dostępne) : Linia 1: 8403 g/r., Linia 2: 7812 g/r. 

Zużycie odczynników: Wapno: 3876 t/r // Soda kaustyczna: 45,75 t/r // węgiel aktywny: 79 t/r // 

HCl: 57 t/y // Amoniak: 997 t/r. 

Zapotrzebowanie energetyczne: Zakupiony prąd : 274 MWh // Paliwo : 457427 l 

Zużycie energetyczne : Prąd: 66 kWh/t odpadów 

Produkcja prądu : 243 GWh wyprodukowane, 216 GWh sprzedane 

Odzysk materiałów : Popioły paleniskowe: 111000 t/r // Metale żelazne: 9300 t/r 

Pozostałości :  Pozostałości FGT: 12500 t/r 

Stężenie w czystym gazie (pomiar ciągły). Średnia roczna, plus maximum ½ godz. średnia i max średniej 

dziennej:  

 

SO2: 8,2/<30/<60 mg/Nm
3 

HCl: 13,4/11,5/<40 mg/Nm
3 

CO: 6,2/<12/<65 mg/Nm
3 

Pył: 1,2/<10/<20 mg/Nm
3 
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NOX: 282/<320/<380 mg/Nm
3 

OWO: 1,2/<2/<15 mg/Nm
3 

 

Stężenie w czystym gazie (pomiary okresowe). Średnie wartości: 

Hg + Cd: 0,003 mg/Nm
3
 // Dioksyny: 0,004 ng/ Nm

3
 // Inne metale całk.: 0,019 mg/ Nm

3
 

 

EKONOMIA 
Koszty inwestycyjne: 100 mln GBP, w tym 15 mln koszty konstrukcyjne. 

Opłata: średnio 35 GBP/t. Prąd sprzedawany po 27 GBP/MWh. 
 

10.3.1.8 Spalarnia rusztowa z SNCR (NH3), półmokrym wapnem, aktywnym węglem i produkcją 

prądu 

 
OGÓLNE informacje 
Właściciel Hampshire Waste Services Ltd, operator Onyx SELCHP Ltd. Władze komunalne (końcowy 

użytkownik) Rada Hrabstwa Hampshire, WB 

Typ odpadów: wyłącznie stałe odpady komunalne 

 

Warte zanotowania:  

 
- Nagrodzony projekt architektoniczny 

- Część wielkiego zintegrowanego kontraktu na odpady komunalne, ze wzmocnionym recyklingiem i 

kompostowaniem 

- Finansowanie projektu 

 
DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 
Technika spalania:1 x 12 t/godz Ruszty zwrotne,  

Przepustowość: 90000 t/r; zakres LCV: 6990 – 12500 kJ/kg; nominalna: 9200 kJ/kg 

Projektowana pojemność cieplna rusztu: 1 x 30,67 MW 

Kocioł, 45 bar, 395 °C, Poziomy, 4,5 przepustu 

Wykorzystanie energii: Prąd na eksport i do użytku wewnętrznego, para tylko do użytku wewnętrznego. 

Turbogenerator : 8 MW 

System FGT (Obróbka spalin): Proces półmokry SNCR z wtryskiem aktywnego węgla. SNCR. SNCR de-NOx 

(mocznik). Odpylanie za pomocą filtra Bag House. Półmokra płuczka z mleczkiem wapiennym z wapna. De-

diox za pomocą wtrysku węgla aktywnego przed półmokrą płuczką.  

Brak płynnych ścieków z instalacji przy stabilnych warunkach. 

Obróbka popiołu paleniskowego: gaszenie, usuwanie złomu żelaznego,  

Stałe pozostałości FGT: Studzone i składowane jako specjalne odpady. Połowa 2005: wtórne przetwarzanie 

planowane przy użyciu  zużytych kwasów w celu wytworzenia nie-niebezpiecznych placków filtracyjnych 

Waloryzacja materiału: Popioły paleniskowe – poł. 2005 zakład przeznaczony do produkcji wtórnego kruszywa i 

pozyskiwania elementów nieżelaznych. 

Data uruchomienia: 2003 

Zgłoszony jako zgodny z limitami emisji WID-2000 od początku, ale niektóre procedury należy but some 

procedural issues to be resolved with 

Regulator 

 
DANE EKSPLOATACYJNE 
Dane za rok (dla następujących danych) : Projekt/2004/2005 prognoza 

Przepustowość: 90000 t/r. 100 % odpady komunalne. 

Średnia NCV: 9100 kJ/kg 

Roboczogodziny w tym ładowanie (dostępne) : 87,80 % 

Zużycie odczynników: Wapno: 10 kg/tw // Mocznik: 1,25 kg/tw // węgiel aktywny: 0,25 kg/tw // woda: 0,25 t/tw 

Zapotrzebowanie energetyczne: Zakupiony prąd : 340 MWh // Olej opałowy : 80000 l 

Zużycie energetyczne : Prąd: 70 kWh/t odpadów 

Produkcja prądu : 0,5 MWh/t 

Odzysk materiałów : Popioły paleniskowe: 25 % // Metale żelazne: 2 % 

Pozostałości :  Pozostałości FGT: 35kg/t 

Stężenie w czystym gazie (pomiar ciągły).  
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CO: 4.7 mg/Nm
3
 // HCl: 8.1 mg/Nm

3
// VOCs: 0.4 mg/Nm

3
 // NOx: 177 mg/Nm

3
// SO2: 7.5 mg/Nm

3
 // 

TPM: 4.2 mg/Nm
3
 

Stężenie w czystym gazie (pomiary okresowe substancji wymienionych w WID-2000) 

Cd+Tl: 0.0002 mg/Nm
3
 // Hg: 0.009mg/Nm

3
// Całk. inne metale ciężkie: 0.02 mg/Nm

3
 // Dioksyny: 

0.00882 ng/Nm
3
. 

Stężenie w czystym gazie (pomiary okresowe substancji niewymienionych w WID-2000) : NH3: 0.7 mg/Nm
3
. 

 
EKONOMIA 
Koszty inwestycyjne : 30 – 35 mln GBP, w zależności od założeń 

Opłata : Centrum kosztów wewnętrznych – bez opłat 

 

10.3.2 Przykłady instalacji wykorzystywanych do niebezpiecznych odpadów 

 

10.3.2.1 Piec obrotowy z odzysknicą ciepła, SNCR, EP, mokrą płuczką i statycznym filtrem 

węglowym 

 

Dwa piece obrotowe w zakładzie Simmeringer Haide są używane do spalania odpadów niebezpiecznych. 

W 2000 roku spalono 89964 ton odpadów. Szczegółowa lista typów przetworzonych odpadów i ich ilości 

została podana w Tabeli 10.65. 

 
Rodzaj odpadów Ilość odpadów (t/r-1) 

Odpady olejowe 9521 

Mieszanina olej-woda, zaw. oleju 85 – 100 % 28 

Mieszanina olej-woda, zaw. oleju 50 – 85 % 1655 

Mieszanina olej-woda, zaw. oleju <50 % 6384 

Mieszanina olej-woda, zaw. oleju <10 % możliwa do oddzielenia 759 

Zawartość separatora 1216 

Inne odpady, odpady wewnętrzne 1902 

MA 48; mieszanina odpadów niebezpiecznych 1059 

Płynne odpady organiczne 10703 

Stałe lub pastowe odpady organiczne 11100 

Płynne odpady nieorganiczne 10005 

Stałe lub pastowe odpady nieorganiczne 328 

Gleba zanieczyszczona olejem 115 

Odpady handlowe i przemysłowe 16308 

Odpady szpitalne 2360 

Przeterminowane lekarstwa 768 

Herbicydy 802 

Niebezpieczne odpady domowe 2 

Gleba zanieczyszczona chemicznie 56 

Odpady laboratoryjne 344 

Biofiltr z głównego WWTP Wiedeń, odpady stałe 3256 

Screening DRO 5008 

Piasek i kruszywo, odpady z kanałów 4829 

Tabela 10.65: Rodzaje odpadów i ilości spalane w piecach rotacyjnych w zakładzie Simmeringer Haide 

(dane za rok: 2000) 

 

Ogólne dane dwóch pieców rotacyjnych zakładu Simmeringer Haide zamieszczono w Tabeli 10.66. 
 

Piece rotacyjne zakładu Simmeringer Haide 

Operator Fernwärme Vienna GmbH 

Rok produkcji 1980 

Technologia spalania piec rotacyjny 

Przepustowość odpadów 89964 t 

Teoretyczny przeliczony wsad cieplny 50 MW 

Roboczogodziny linia 1 6782 

Roboczogodziny linia 2 7423 

Tabela 10.66: Ogólne dane pieców rotacyjnych zakładu Simmeringer Haide (dane za rok: 2000) 
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Budowa instalacji 

 

Schemat procesu w jednym z pieców rotacyjnych pokazano na Rysunku 10.10. Każda linia spalania składa 

się z następujących jednostek: 

 

 strefa dostawy i przyjęcia; 

 system spalania: Piec rotacyjny (dł.: 12 m, zewn. średnica 4,5 m, obr. na min.: 0,1 – 0,6); 

 kocioł odzysknicowy; 

 urządzenia oczyszczające spaliny: proces SNCR, odpylacz elektrostatyczny, czteroetapowa mokra 

płuczka, filtr z aktywnym węglem; 

 wieloetapowe przetwarzanie ścieków; 

 system dystrybucji pary. 

 

 

  
Rysunek 10.10: Schemat działania pieców rotacyjnych w zakładzie Simmeringer Haide 

 
W Tabeli 10.67 przedstawiono bilans wejścia/wyjścia pieców rotacyjnych w zakładzie Simmeringer Haide 

w odniesieniu do jednej tony odpadów. 
 

Wsad na 1 t odpadów Produkt na 1 t odpadów 

Prąd 234 kWh Ciepło 1459 kWh 

Woda 6158 l Prąd 269 kWh 

Ciężki olej opałowy, 1 % S 0,033 m3 Para (p=52 bar; T=350 °C) 3,7 t 

Wapno 23,2 kg Żużel 190 kg 

Koks 5,0 kg Złom 13,4 kg 

Wodorotlenek sodu, 50 % 5,2 kg Popiół lotny 14,6 kg 

Amoniak, 25 % 3,0 kg Placki filtracyjne (54,7 % H2O) 17 kg 

Środki odpylające, 15 % 0,32 kg Oczyszczone ścieki 1657 l 

FeCl3, 40 % 1,53 Oczyszczone spaliny (suche) 7900 Nm3 

HCl, 30 % 1,0 kg   

Piasek 35,6 kg   

Ciekły azot, 98,5 % 3,6 kg   

Tabela 10.67: Przepływ na wejściu i wyjściu pieców rotacyjnych w zakładzie Simmeringer Haide (dane za 

rok: 2000) 

 
Przyjmowanie, obróbka, magazynowanie i wprowadzanie odpadów 

 

Po dostarczeniu, niebezpieczne odpady są wizualnie oceniane pod kątem zgodności z dołączonymi 

dokumentami. Następnie są określane parametry chemiczne i fizyczne zgodnie z ÖNORM S2110 (1991). 

Boiler- Kocioł; Electrostatic precipitator- Odpylacz elektrostatyczny; Emergency stack- Komin awaryjny; Scrubber- Płuczka; 

Emergency stack- Komin awaryjny; Activated carbon filter- Aktywny filtr węglowy; Slag- Żużel; Boiler ash- Popiół z kotła 
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Na podstawie analizy wyników frakcje odpadów są oceniane, tymczasowo składowane, mieszane według 

funkcjonujących „recept” i dostarczane do pieca rotacyjnego. 

 

Odpady stałe: Odpady stałe są dostarczane w kontenerach i beczkach przez ciężarówki i magazynowane w 

zbiorniku na odpady. Odpady zasilają proces spalania wprost ze zbiornika przez zsyp lub też są najpierw 

homogenizowane. 

 

Odpady płynne: Odpady płynne są dostarczane przez cysterny i magazynowane w zależności od 

właściwości. Płyny palne zasilają proces spalania wprost lub po wcześniejszym zmieszaniu przy użyciu 

lancy. 

 

Kontener: Kontenery są tymczasowo magazynowane, sortowane i kierowane do spalenia wprost lub do 

homogenizacji przy użyciu taśmociągów rolkowych i wind. 

 

Skażone odpady kliniczne: Ta frakcja odpadów jest dostarczana w zapieczętowanych plastikowych 

kontenerach, tymczasowo magazynowane i kierowana do komory spalania przez automatyczny taśmociąg. 

 

Zasilanie powietrzem spalającym 

 

Powietrze do spalania jest zasysane ze zbiornika i dostarczane do pieca rotacyjnego przez frontową ścianę 

jako pierwotne i poprzez komorę dopalania jako wtórne. 

 

Piece rotacyjne z komorą dopalania 

 

Stalowe rury są pokryte powłoką ognioodporną i mają długość 12 m oraz zewn. średnicę 4,5 m. Odpady są 

mieszane przez powolną rotację (0,1 – 0,6 obr. na min,), przepuszczane przez piec rotacyjny i spalane w 

temperaturze około 1200 °C. 

 

Spaliny z pieca rotacyjnego są całkowicie wypalane w komorze dopalania. Jeśli temperatura spalania w 

komorze dopalania spadnie poniżej 1200 °C można włączyć dwa boczne palniki stosujące ekstralekkie i 

ciężkie oleje opałowe. Wtórne i trzeciorzędne powietrze spalające pompowane jest w środkowej części lub 

górnym końcu komory dopalania. 

 

Wykorzystywanie energii 

 
Prąd jest produkowany na potrzeby własne zakładu Simmeringer Haide. Dodatkowo, ciepło zasila 

zewnętrzny, lokalny system ciepłowniczy Wiednia. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 

 

Odpylacz elektrostatyczny: W pierwszym kroku oczyszczania spalin emisja pyłu jest redukowana do 10 – 

30 mg/Nm
3
. 

 

Mokre czyszczenie spalin: System mokrego czyszczenia spalin składa się z dwóch płuczek z krzyżowym 

przepływem oddzielających kwas, gazy rozpuszczone w wodzie oraz pył i metale ciężkie. Kolejna myjka 

venturi oddziela drobny pył i przygotowuje spaliny dla elektrodynamicznej myjki venturi. 

 

SNCR: Tlenki azotu są redukowane poprzez wtrysk wodnego roztworu amoniaku do spalin. 

 

Aktywny filtr koksowy: Końcowa obróbka odbywa się w urządzeniu stosującym aktywny koks, oddzielnie 

dla każdej linii spalania. Jednostka składa się z dwóch równolegle ustawionych adsorberów wypełnionych 

koksem z węgla brunatnego. Adsorbery pieców rotacyjnych składają się z 8 modułów każdy, a każdy z 

modułów jest wypełniony 15 t adsorbentów. Spaliny przepływają przez warstwę w górę, podczas gdy koks 

powoli opada.  

 

Przy zastosowaniu tego systemu czyszczenia spalin można osiągnąć następujące poziomy emisji: 

 



Aneksy 

Spalanie odpadów 537 

Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Masa całkowita (kg/r -1) b,d Masa szczegółowa (kg/r -1) c,d 

Pył* <0,5 35,54 0,395 

HCl* 0,42 298,5 3,318 

HF* <0,05 35,54 0,395 

SO2* 1,2 852,86 9,48 

CO* 33 23453,61 260,7 

NOx jako NO2* 104 73914,42 821,6 

Cr 0,0005 0,35 0,004 

As <0,0001 0,71 0,00079 

Ni 0,0003 0,21 0,0024 

Cd 0,0003 0,21 0,0024 

Hg 0,0014 0,995 0,011 

Cu 0,0005 0,35 0,004 

Corg* 2,2 1563,58 17,38 

NH3 3,5 1.507,72 19,92 

PCDD + PCDF 0,00154 mg/Nm-3 1,1 mg/r -1 0,012 μg/t -1 

PAH 0,0133 9,45 0,11 

* Pomiar ciągły 
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r -1, dioksyny w mg/r -1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t -1; emisja dioksyn w μg/t -1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (7900 Nm3/t -1odpadów) i odpadów (89964 t/r -1). 

Tabela 10.68: Emisje do atmosfery z pieców rotacyjnych zakładu Simmeringer Haide (dane za rok: 2000) 

 
Obróbka ścieków i emisje do wody 

 

Ścieki z obu pieców rotacyjnych są wstępnie czyszczone z tymi z trzech reaktorów ze złożem fluidalnym. 

Następnie są doprowadzane do głównej oczyszczalni w Wiedniu. Oczyszczanie ścieków odbywa się za 

pomocą separacji grawitacyjnej, neutralizacji, flokulacji, filtracji i odpylania. 

 

Przy zastosowaniu tych metod czyszczenia można osiągnąć następujące poziomy emisji: 

 
Parametr Wartość zmierzona (mg/l-1) 

Temperatura < 30 °C 

Przewodność elektryczna 24,6 mS/cm-1 

Odczyn pH 9,2 

Składniki nierozpuszczone 10 

As <0,02 

Ca 3,86 g/l-1 

Cd 0,019 

Chlorki (Cl) 8,86 g/l-1 

Cyjanki <0,1 

Cr 0,01 

Cu 0,01 

Fluorki (F) 5,2 

Hg 0,001 

NH4 – N  63 

Azotany (NO3) 50 

Ni 0,01 

Pb <0,02 

Siarczany (SO4) 912 

Siarczki <0,01 

Siarczyny <5 

Zn 0,05 

AOX/EOX 0,01 

Fenol 0,11 

Sb 0,047 

Tl 0,02 

V 0,01 

Tabela 10.69: Parametry ścieków z pieców rotacyjnych z zakładu Simmeringer Haide po oczyszczeniu 

ścieków (dane za rok: 2000) 
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Odpady 
 

Żużel i popiół z filtra: Żużel i popiół z filtra są składowane. 

 

Placki filtracyjne: Placki filtracyjne z oczyszczania ścieków są pakowane w „duże torby” i składowane. 

 

Złom żelazny: Oddzielony złom żelazny jest dostarczany do skupu. 

 

Aktywny koks: Zapełniony aktywny koks jest usuwany do silosu poprzez taśmociągi i spalany wewnętrznie. 

 

Dane chemiczne frakcji odpadów z pieców rotacyjnych zamieszczono w Tabeli 10.70. 

 

 
Parametr Wartość zmierzona 

Żużel Popiół lotny Osad z filtra 

OWO (%) (suchej masy na powietrzu –ad) 2,22 2,19  

Cl (%) (ad)  3,4  

SO3 (%) (ad)  21,4  

Główne związki (mg/kg -1) (sucha masa) 

SiO2 40,9 % 12,2 % 2,9 % 

Al 22217 13576 3308 

MgO 3,1 % 1,4 % 0,5 % 

Fe 97815 46928 26619 

CaO 12,1 % 8,2 % 31,4 % 

Na2O  17,9 %  

K2O    

Metale ciężkie (mg/kg -1) (sucha masa) 

Zn 1868 52921 9399 

Pb 802 25162 1062 

Mn 826 1046 467 

Cr 643 494 37 

Cd 4,4 360 162 

As 7,6 142 1 

Hg 0,29 0,42 1088 

Ni 375 995 83 

Tabela 10.70: Dane chemiczne frakcji opadów z pieców rotacyjnych (dane za rok: 2000) 

 

Wyniki testów wymywania przedstawiono w Tabeli 10.71. 

 
Wypłukane związki (mg/kg-1) Żużel Popiół lotny Gips 

Odczyn pH 11,0 6,6 8,5 

SO4 90 18717 1441 

Cl 30 5260 624 

NH3 jako N 0,29 0,65 1,73 

NO3  4 4,6 5 

NO2  0,1 0,1 0,8 

Fe 0,02 0,02 0,01 

Mn 0,02 20 0,19 

Ni <0,1 5,47 <0,1 

Cd 0,02 31 0,01 

Cr 0,01 0,01 0,01 

Cu 0,01 19,2 <0,01 

Pb 0,13 9,3 0,1 

Zn 0,99 2178 0,18 

Hg <0,001 0,003 <0,001 

Tabela 10.71: Testy wymywania (według ÖNORM S 2115) pieców rotacyjnych zakładu Simmeringer 

Haide (dane za rok; 2000) 
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10.3.2.2 Piec rotacyjny z SRC, EP, mokrą płuczka i statycznym filtrem węglowym 

 

Pojemność całkowita 110000 t/r 

Piec bębnowy z wtórną komorą spalania 

2 linie spalania po 6,3 t/h każda 

Uruchomienie: 1997 

 

Redukcja emisji do atmosfery 

 

System czyszczenia spalin składa się z następujących elementów: 

- Filtr elektrostatyczny 

- Gaszenie 

- Absorber HCl (dwustopniowa płuczka) 

- Płuczka SO2 (dwustopniowa neutralizacja mleczkiem wapiennym) 

- Aktywny filtr węglowy 

- DeNOx – katalizator SCR  

 

Spaliny na linię:  61800 m
3
/h 

Producent: 

 

Średnie wartości zmierzone w spalinach (wartości operacyjne) z zakładu podano poniżej w Tabeli 10.72. 

 
Parametr Jednostka Średnia wartość 

półgodzinna 

Średnia wartość 

dzienna 

Średnia wartość 

roczna 

Pomiar ciągły 

Pył całk. mg/m3   0,2 

HCl mg/m3   0,7 

SOx mg/m3   0,08 

NOx g/m3   0,075 

Całk. C mg/m3   0,3 

CO mg/m3   8,9 

Hg mg/m3   0,002 

Pomiar okresowy (średnia wartość okresu próbkowania) 

HF mg/m3   <0,2 

Cd, Tl mg/m3   0,0004 

∑ Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, Ni, 

V, Sn 

mg/m3   0,009 

PCDD/PCDF, I-TE ng/m3   0,005 

Tabela 10.72: Średnie wartości zmierzone w spalinach (wartości operacyjne) 

 

 

 

Redukcja emisji do wody 
 

Z zakładu nie są odprowadzane ścieki. Surowy kwas z płuczki HCl jest stężany do 18 % kwasu HCl w 

zakładzie utylizacji chemiczno-fizycznej. Plaster z płuczki SO2 jest utylizowany. 

 

Wykorzystanie energii 
 

Ciepło w ilości 192000 ze spalonych w 2000 roku 69000 t odpadów zasiliło istniejący lokalny system 

ciepłowniczy. 

 

Emisje/imisja hałasu 

 

Szacunkowy poziom dźwięku: 

Laeg = 44,3 dB(A) – zdarzenia krótkotrwałe (1 minuta) 

LAF = 56,5 dB(A) 

 

Koszty 
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- Koszty inwestycyjne (w tym modernizacja zakładu): ok. 400 mln DM 

- Szczegółowy koszt obróbki: od 400 do 800 DM 

 

10.3.2.3 Piec obrotowy z SNCR (mocznik), suchym wapnem FGT, podwójnym filtrem workowym i 

absorpcją dioksyn 

 

Instalacja obsługiwana przez SARP Industries, Limay 

 

OGÓLNE Informacje 
Spalarnia odpadów niebezpiecznych (2 linie + 1 w budowie) w posiadaniu i zarządzane przez SARP 

Industries. 

Przerabiane odpady: odpady niebezpieczne, stałe, pastowe, płynne. Ważne kwestie: Cyjanek stały i 

płynnych/specjalne linie kwasów organicznych/Wtrysk odpadów cuchnących. Wysoki wkład chloru (blisko 

2 % wagi) 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 

 piece obrotowe (średnica 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m/Dł. 11 m, 11m, 12 m); 

 wtórna komora spalania (200 do 300 m
3
); 

 zakres NCV: -600 do 10000 kcal/kg (średnio 2500 kcal/kg); 

 Projektowany wkład energetyczny: 17 do 20 MW/7-8 t/h na linię; 

 Dopuszczalne: 3 x 50000 t/r; 

 kocioł parowy: 6 przepustów, pionowy, 30 bar nasycona para; 

 wykorzystanie energii: para sprzedawana do elektrowni (ogrzewanie zbiorników na paliwo); 

 system FGT: kolumna kondycjonująca (woda), podwójne suszenie = reaktor 1 + BHF 1 + reaktor 2 + 

BHF 2, wtrysk wapna gąbkowego i dioxorbu w fazie 2 oraz recykling; 

 SNCR deNOx ze stałym mocznikiem; 

 zużycie: wapno 50 kg/t HW (współczynnik stechiometryczny 1,5); 

 popioły paleniskowe: na składowisko HW; 

 pozostałości FGT: pył BHF do stabilizacji i na składowisko HW; 

 uruchomienie: linia 1 1985/linia 2 1989/linia 3 2005; 

 zgodne z dyrektywą WID-2000 od 2000 (z powodu HWID). 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 

 dane za rok 2001; 

 przepustowość: 105000 ton; 

 średnie NCV: 2200 do 2500 kcal/kg; 

 roboczogodziny: linia 1 7259/8760 h/linia 2 8208/8760 h; 

 zużycie odczynników: Ca(OH)2 5000 t/ Dioxorb (glina dediox) 540 ton; 

 zużycie prądu: 24332000 kWh (dla wszystkich instalacji, w tym obróbki chemiczno-fizycznej, jednostki 

ewapooksydacji, rozdrabniania, jednostki stabilizującej); 

 pozostałości: popioły paleniskowe 12600 ton/BHF pył 7800 ton; 

 średnie roczne stężenie przy pomiarze stałym w czystych spalinach (suche 11 % O2): 

 pył 1,42/1,33 mg/Nm
3
 // HCl 0,75/0,60 mg/Nm

3
 // SO2 5,2/22,7 mg/Nm

3
 // OWO 2/0,8 mg/Nm

3
 // CO 

13,5/15,2 mg/Nm
3
 // NOx 117/73 mg/Nm

3
; 

 średnie wartości stężenia w próbkach w czystym gazie (pomiary okresowe), 2 próby: 

 suma Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,05/0,34 mg/Nm
3
 // Hg 0,002/0,002 mg/Nm

3
 // Cd+Tl 

0,006/0,004 mg/Nm
3
 // PCDD-F 0,022/0,013 ng I-TEQ/Nm

3
. 

 

EKONOMIA 
Koszty inwestycyjne: linia 3 około 27 mln EUR 

Opłata: zróżnicowana od 80 do 1000 EUR/t (średnio około 300 EUR/t) 
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10.3.3 Przykłady instalacji ściekowych 

 

10.3.3.1 Bąbelkowe złoże fluidalne z odzyskiwaniem ciepła, SNCR, EP, mokrą płuczka i statycznym 

filtrem koksowym 

 

W 2000 roku spalono w reaktorach ze złożem fluidalnym 54390 ton ścieków, 3378 ton olejów oraz po 

około 1000 ton paliwa i rozpuszczalników. Ogólne dane reaktorów ze złożem fluidalnym zamieszczono w 

Tabeli 10.73. 
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Reaktory ze złożem fluidalnym w Simmeringer Haide 

Operator Fernwärme Vienna GmbH 

Rok uruchomienia 1980/1992 

Technologia spalania Stacjonarne reaktory ze złożem fluidalnym 

System Copeland 

Przepustowość ścieków 54390 t suchej masy, co odpowiada 1656000 m3 rozcieńczonej zawiesiny 

Średnia wartość kaloryczna netto 15,7 MJ/kg-1 suchej masy 

Średnia wartość kaloryczna brutto 17,1 MJ/kg-1 suchej masy 

Teoretyczny przeliczony wkład energetyczny 50 MW 

Roboczogodziny linia 1 2484 

Roboczogodziny linia 2 5603 

Roboczogodziny linia 3 8784 

Tabela 10.73: Ogólne dane reaktorów ze złożem fluidalnym w zakładzie Simmeringer Haide (2000) 

 

Budowa instalacji 

Schemat przepływu jednego z reaktorów ze złożem fluidalnym pokazano na Rysunku 10.11. Jedna linia 

spalania składa się z następujących jednostek: 

 reaktor ze złożem fluidalnym; 

 kocioł odzysknicowy; 

 urządzenia oczyszczające spaliny: proces SNCR, odpylacz elektrostatyczny, płuczka kwasowa i 

alkaliczna, aktywny filtr koksowy; 

 wielostopniowe urządzenie do oczyszczania ścieków; 

 system dystrybucji pary. 

 

 

  
Rysunek 10.11: Schemat przepływu  reaktorów ze złożem fluidalnym w zakładzie Simmeringer Haide 

 
 

W Tabeli 10.74 przedstawiono bilans wejścia/wyjścia trzech reaktorów ze złożem fluidalnym w zakładzie 

Simmeringer Haide w odniesieniu do jednej tony odpadów. 

 
Wsad na 1 t odpadów Produkt na 1 t odpadów 

Prąd 590 kWh Kwas HCl, 30 % 1,4 kg 

Ciężki olej opałowy, 1 % S 0,059 m3 Piasek kwarcowy 13,7 kg 

Woda 15530 l Ciekły azot, 98,5 % 2,5 kg 

Wapno 4,7 kg Ciepło 1,98 MWh 

Boiler- Kocioł; Electrostatic precipitator- Odpylacz elektrostatyczny; Emergency stack- Komin awaryjny; Scrubber- Płuczka; 

Emergency stack- Komin awaryjny; Activated carbon filter- Aktywny filtr węglowy; Stack- Komin; Boiler ash- Popiół z kotła 
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Wodorotlenek sodu, 50 % 16,5 kg Prąd 0,363 MWh 

Amoniak, 25 % 4,1 kg Para (p= 52 bar; T= 350 °C) 5,22 t 

Środki odpylające , 15 % 0,05 kg Popiół lotny i paleniskowy 264 kg 

FeCl3, 40 % 2,1 kg Placki filtracyjne (54,7 % H2O) 23 kg 

Koks 3,4 kg Oczyszczone ścieki 1104 l 

Polielektrolit 4,45 kg Oczyszczone spaliny 13110 Nm3 

Tabela 10.74: Przepływ na wejściu i wyjściu trzech reaktorów ze złożem fluidalnym (dane za rok: 2000) 

 

 

Przyjmowanie, obróbka, magazynowanie i wprowadzanie odpadów 
Trzy reaktory ze złożem fluidalnym zostały wykonane do spalania ścieków z głównej oczyszczalni w 

Wiedniu. Rozcieńczona zawiesina zasilająca jest odwadniana za pomocą centryfug. W rezultacie 

otrzymywane są zagęszczone ścieki o zawartości suchej masy pomiędzy 30 % a 36 % i to one zasilają 

reaktory ze złożem fluidalnym. 

 

Zasilanie powietrzem spalającym 

Powietrze spalające jest wstępnie podgrzewane w podgrzewaczu. 

 

Reaktory ze złożem fluidalnym 

Trzy reaktory ze złożem fluidalnym w zakładzie Simmeringer Haide zostały skonstruowane zgodnie z 

zasadami technologii stacjonarnego złoża fluidalnego. Temperatura złoża fluidalnego wynosi 750 °C. 

Komorę spalania wyposażono w palnik olejowy. 

 

Wykorzystanie energii 

Energia ze spalin wykorzystywana jest do produkcji pary (53 bar). Para produkowana przez piece rotacyjne 

i reaktory ze złożem fluidalnym jest mieszana i zamieniana na prąd przez dwie turbiny. Prąd 

wykorzystywany jest na potrzeby własne instalacji w zakładzie Simmeringer Haide. Dodatkowo linie 

piecowe wyposażono w system kogenereacji (CHP) który kieruje ciepło do systemu ciepłowniczego 

Wiednia. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 

 

Odpylacz elektrostatyczny: W pierwszym kroku oczyszczania spalin emisja pyłu jest redukowana do 10 – 

30 mg/Nm
3
. 

 

Mokre czyszczenie spalin: System mokrego czyszczenia spalin składa się z dwóch płuczek z krzyżowym 

przepływem oddzielających kwas, gazy rozpuszczone w wodzie oraz pył i metale ciężkie. Kolejna myjka 

venturi oddziela drobny pył i przygotowuje spaliny dla elektrodynamicznej myjki venturi. 

 

SNCR: Tlenki azotu są redukowane poprzez wtrysk wodnego roztworu amoniaku do spalin. 

 

Aktywny filtr koksowy: Końcowa obróbka odbywa się w urządzeniu stosującym aktywny koks, oddzielnie 

dla każdej linii spalania. Jednostka składa się z dwóch równolegle ustawionych adsorberów wypełnionych 

koksem z węgla brunatnego. Adsorbery pieców rotacyjnych składają się z 8 modułów każdy, a każdy z 

modułów jest wypełniony 15 t adsorbentów. Spaliny przepływają przez warstwę w górę, podczas gdy koks 

powoli opada.  

 

Przy zastosowaniu tego systemu czyszczenia spalin można osiągnąć poziomy emisji ukazane w Tabeli 

10.75: 

 
Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Masa całkowita (kg/r -1) b,d Masa szczegółowa (kg/r -1) c,d 

Pył* 0,6 498,63 7,8 

HCl* 0,11 91,41 1,45 

HF* <0,05 41,55 0,65 

SO2* e   

CO* 4 3324,17 52,44 

NOx jako NO2* 100 83104,29 1311 

Cr 0,0004 0,33 0,0052 

As <0,0001 0,083 0,0013 
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Ni 0,0006 0,499 0,0079 

Cd 0,0006 0,499 0,0079 

Hg 0,0015 1,25 0,02 

Cu 0,0009 0,75 0,012 

PAH 0,0069 5,73 0,09 

NH3 3,55 2950,2 46,54 

PCDD + PCDF 0,00079 mg/Nm-3 0,66 mg/r -1 0,01 μg/t -1 

* Pomiar ciągły 
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r -1, dioksyny w mg/r -1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t -1; emisja dioksyn w μg/t -1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (12110 Nm3/t -1odpadów) i odpadów (63390 t/r -1). 
e Poniżej poziomu wykrycia (0,3 mg/Nm-3) 

Tabela 10.75: Emisje do atmosfery z reaktorów ze złożem fluidalnym (dane za rok: 2000) 

 

Obróbka ścieków i emisje do wody 

 

Ścieki z trzech reaktorów ze złożem fluidalnym są wstępnie czyszczone z tymi z obu pieców rotacyjnych. 

Następnie są doprowadzane do głównej oczyszczalni w Wiedniu. Oczyszczanie ścieków odbywa się za 

pomocą separacji grawitacyjnej, neutralizacji, flokulacji, filtracji i odpylania. Neutralizacja jest 

przeprowadzana w celu oddzielenia HCl i HF. 

 

Odpady 
 

Żużel i popiół z filtra: Żużel i popiół z filtra są składowane. 

 

Placki filtracyjne: Placki filtracyjne z oczyszczania ścieków są pakowane w „duże torby” i składowane. 

 

Dane chemiczne odpadów z reaktorów ze złożem fluidalnym zamieszczono w Tabeli 10.76. Wyniki testów 

wymywania przedstawiono w Tabeli 10.77. 

 

 

 

 

Tabela 10.76:Dane chemiczne odpadów z reaktorów ze złożem fluidalnym (dane za rok: 2000) 
 

 
Parametr Stężenie (mg/kg-1) 

Odczyn pH 9,5 

SO4 1284 

Cl 58 

NH3 jako N 0,75 

Parametr Popiół lotny 

OWO (%) (sucha masa na powietrzu –ad) 0,97 

Cl (%) (ad) 0,18 

SO3 (%) (ad) 3,3 

Główne związki (mg/kg -1) (sucha masa) 

SiO2 225 

Al 41948 

MgO 25 

Fe 179107 

CaO 164 

K2O 1,3 

Metale ciężkie (mg/kg -1) (sucha masa) 

Zn 2738 

Pb 378 

Mn 414 

Cr 108 

Cd 10,4 

As 11,6 

Hg 0,76 

Ni 87 
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NO3 5 

NO2 0,1 

Fe 0,01 

Mn <0,01 

Ni <0,1 

Cd <0,01 

Cr 0,03 

Cu <0,01 

Pb 0,1 

Zn 0,04 

Hg 0,001 

Tabela 10.77: Testy wymywania zgodne z ÖNORM S 2115 – reaktory ze złożem fluidalnym (dane za rok: 

2000) 

 

 

 

10.3.3.2 Bąbelkowe FB z CHP, SNCR, recyrkulacja spalin, EP, morką płuczką i filtrami workowymi 

z wtryskiem koksu/węglanu wapnia 

 

Pojemność całkowita 78840 t mT/r, aktualnie 42000 t ścieków i 7000 t przesiewów 

Piece ze stacjonarnym złożem fluidalnym 

3 linie spalania po 26280 t mT/r każda 

Uruchomienie: 1997 

 
Ścieki i przesiewy jako materiał opałowy można opisać następująco: 

 
Parametr Jednostka Ścieki Przesiewy 

Wartość kaloryczna kJ/kg 3190 - 5300 2900 - 7000 

Cząstki stałe % mT 39 - 46 22 – 34 

Strata podczas zapłonu % na masę 48 - 56  

Tabela 10.78: Charakterystyka materiału opałowego 

 

 

 

Redukcja emisji do atmosfery 

System oczyszczania spalin składa się z następujących elementów: 

 

- usuwanie azotu SNCR 

- Recyrkulacja spalin 

- Filtr elektrostatyczny (dwufazowy) 

- Płuczka HCl (odczyn pH 2,3) 

- Płuczka SO2 (jednofazowa neutralizacja mleczkiem wapiennym) 

- Filtr tkaninowy z dozowaniem koksu/wodzianu wapnia/węglanu wapnia 

 

Ilość spalin na linię:  15000 m
3
/h 

 

 
Parametr Jednostka Średnia wartość 

półgodzinna 

Średnia wartość 

dzienna 

Średnia wartość 

roczna 

Pomiar ciągły 

Pył całk. mg/m3 <5 <2,5 0,2 

HCl mg/m3 <10 <5 0,2 

SOx mg/m3 <50 <20 3,3 

NOx g/m3 <0,220 <0,12 43 

Całk. C mg/m3 <10 <7 0,7 

CO mg/m3 <100 <20 2,4 

Pomiar okresowy 

HF mg/m3 <0,06 -  

Cd, Tl mg/m3 <0,001 - 0,0002 
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Hg mg/m3 <1 - 0,0008 

∑ Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, Ni, 

V, Sn 

mg/m3 <0,013 - 0,007 

PCDD/PCDF, I-TE ng/m3 <0,011 - 0,0012 

Tabela 10.79: Średnie wartości w spalinach (wartości operacyjne) – BAT5 

 

 

Redukcja emisji do wody 
System oczyszczania spalin nie odprowadza ścieków do wody. 

 

Wykorzystanie energii 

Wydajność energetyczna wyniosła 48000 MWh prądu i 62630 MWh pary przy spaleniu 102127 t ścieków 

(zawartość mT około 42 %). 

 

Emisja/imisja hałasu 
Brak danych. 

 

Koszty 
- Koszty inwestycyjne; ok. 180*10

6
 DM 

- Koszty szczegółowe obróbki: brak danych 

 

10.3.3.3 Bąbelkowe FB z CHP, EP i mokrą płuczką 

 

 Pojemność całkowita 100000 t mT/r 

 Piece ze stacjonarnym złożem fluidalnym 

 2 linie spalania po 30 t mT/h każda 

 

Redukcja emisji do atmosfery 

System oczyszczania spalin składa się z następujących elementów: 

 

- Filtry elektrostatyczne 

- Czterofazowe płukanie spalin 

 

Ilość spalin na linię:  62535 mT/h 

 

Ścieki jako materiał opałowy można opisać następująco: 

 
Parametr Miara Placki filtracyjne 

Wartość kaloryczna kJ/kg 13000 

Cząstki stałe % mT 45 

Strata podczas zapłonu % na masę  

Tabela 10.80: Charakterystyka materiału opałowego 

 

 

 

 

 
Parametr Jednostka Średnia wartość 

półgodzinna 

Średnia wartość 

dzienna 

Średnia wartość 

roczna 

Pomiar ciągły 

Pył całk. mg/m3 <30 <10  

HCl mg/m3 <60 <10  

SOx mg/m3 <200 <50  

NOx g/m3 <0,4 <0,2  

Całk. C mg/m3 <20 <10  

CO mg/m3 <100 <50  

Hg mg/m3 <0,05 <0,03  

Pomiar okresowy (średnie wartości okresu próbkowania) 
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HF mg/m3  <1  

Cd, Tl mg/m3  <0,05  

∑ Sb, As, Pb, Cr, Co, Mn, Ni, 

V, Sn 

mg/m3  <0,5  

PCDD/PCDF, I-TE ng/m3  <0,1  

Tabela 10.81: Średnie wartości zmierzone w spalinach (wartości operacyjne) – BAT6 

 

Redukcja emisji do wody 

System oczyszczania ścieków składa się z fazy chemicznej (kondensacja metali ciężkich) i biologicznej. 
 

Parametr Dwugodzinna próba składu (mg/l) 

Zawiesina cząstek stałych  

Hg 0,05 

Cd 0,05 

Tl - 

As - 

Pb 0,1 

Cr 0,5 

Cu 0,5 

Ni 0,5 

Zn 1,0 

PCDD/PCDF (ng I-TE/l)  

Odczyn pH  

Temperatura  

Tabela 10.82: Wartości emisji ścieków z systemu oczyszczania spalin przed zmieszaniem (BAT6) 

 

Wykorzystanie energii 

 

Produkcja ciepła/wyjście 

Całkowita produkcja ciepła: 70000 MWh 

Zużycie wewnętrzne: 

 

Produkcja prądu/wyjście: 

Całkowita produkcja prądu:    80000 MWh 

Zużycie wewnętrzne (w tym dodatkowe źródła)  20000 MWh 

Moc wyjściowa:     60000 MWh 

 

Emisja/imisja hałasu 

Odległość zakładu od miejsca imisji: 1200 m 

W kluczowych miejscach pomiaru zanotowano dopuszczalne wartości imisji zgodne z Art. 2.321 TA 

Hałas. 

 

Koszty 

Brak danych. 

 

10.3.4 Przykłady mieszanego spalania różnych odpadów 

 

10.3.4.1 Obrotowe FB dla wybranych/przetworzonych odpadów z odzyskiem ciepła, suchym i 

mokrym FGT, SCR i przeróbką popiołu 

 
W AVE - Reststoffverwertung Lenzing są spalane następujące rodzaje odpadów: 

 

 opakowania z segregacji; 

 odrzuty; 

 frakcje lekkie/przesiane nadmiarów z zakładów mechaniczno-biologicznych; 

 odpadki drewniane, częściowo zanieczyszczone; 
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 ścieki. 

 
W 2000 roku przetworzono w sumie 134715 ton odpadów. 

 
Rodzaj odpadów Ilość odpadów (t/r-1) 

Odpady plastikowe 34454 

Odrzuty 19464 

Ścieki 31986 

Mieszane frakcje plastikowe 41913 

Stare drewno 6898 

Tabela 10.83: Rodzaje i ilości odpadów przetworzonych w AVE - Reststoffverwertung Lenzing (dane za 

rok: 2000) 

 
Dane ogólne reaktora ze złożem fluidalnym w AVE-RVL Lenzing przedstawiono w Tabeli 10.84 

 
AVE - Reststoffverwertung Lenzing 

Operator RVL GmbH 

Uruchomienie Wrzesień 1998 

Technologia Reaktor z obrotowym złożem fluidalnym 

Przepustowość (2001) 134715 t 

Wartość kaloryczna odpadów 6,5 – 29 MJ/kg-1 

Przeliczona moc wejściowa 110 MWth 

Roboczogodziny (2000) Około 6100 

Tabela 10.84: Dane ogólne reaktora ze złożem fluidalnym w AVE-RVL Lenzing 

 

Olej opałowy, gaz naturalny i cewka zapłonowa, jeśli trzeba, są stosowane jako dodatkowe paliwo dla 

uruchomienia i zatrzymania. Maksymalna przeliczona moc wejściowa zakładu wynosi około 110 MW przy 

stałym ładowaniu. Zakład zbudowano do obróbki odpadów o mieszanej wartości kalorycznej 6,5 – 29 

MJ/kg
-1

. Wymaganą ilość odpadów określa produkcja ciepła i wynosi ona około 7 – 60 ton na godz.  

 

Budowa instalacji 
Schemat procesu w AVE - Reststoffverwertung Lenzing pokazano na dwóch następujących rysunkach. 

Zakład zasadniczo składa się z następujących jednostek: 

 

 dostawa; 

 obróbka i magazynowanie odpadów; 

 spalanie złoża fluidalnego z chłodnicą złoża fluidalnego i komorą dopalania; 

 kocioł odzysknicowy; 

 suche, mokre i katalityczne urządzenia oczyszczające spaliny; 

 obróbka ścieków. 
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Rysunek 10.12: Schemat procesu w AVE-Reststoffverwertung Lenzing 
 

Przyjmowane, obróbka i magazynowanie odpadów 
Dostarczane odpady, takie jak opakowania, odrzuty, frakcje lekkie i odpady drewniane, są deklarowane 

przez dostawcę i wybiórczo sprawdzane przez operatora, rozdrabniane i zrzucane oraz tymczasowo 

magazynowane w dwóch zbiornikach umieszczonych przy kotle. W celu dobrej homogenizacji odpady są 

proszkowane, rozprowadzane w jednodniowym zbiorniku i usuwane z tego zbiornika. 

 

Ścieki są zrzucane bezpośrednio do dwóch lejów ładunkowych z dnem zrzutowym i tymczasowo 

magazynowane w silosie. Ścieki są zazwyczaj stabilizowane i spalane w kilka godzin po dostarczeniu. We 

wszystkich wypadkach transport z miejsca wstępnej obróbki do kotłowni odbywa się regularnie przy 

pomocy rurociągu. 

 

Wprowadzanie odpadów i zasilanie powietrzem spalającym 

 

Odpady opadające, takie jak plastik, odrzuty, przesiane nadwyżki i odpady drewniane mogą być 

dostarczane z lejów ładunkowych do strefy spalania przy pomocy trzech taśmociągów pneumatycznych. 

Dla ścieków zamontowano oddzielną linię transportową z wkrętem zaślepiającym, jako dozownikiem. Dla 

oleju i gazu naturalnego zainstalowano palniki i lance olejowe. Cewka zapłonowa może być zasilana 

osobnym urządzeniem. 

 

Spaliny z pobliskiej produkcji rayonu, zawierające H2S (siarkowodór) i CS2 (dwusiarczek węgla) są 

stosowane jako powietrze spalające. Wyziewy z obróbki odpadów i magazynowania są odpylane przez 

filtry tkaninowe i odprowadzane do atmosfery.  

Pretreatment plant- Instalacja wstępnej obróbki; Line 1-Linia 1; Line 2- Linia 2; Off-gases from viscose and ravon production- 
Spaliny z produkcji wiskozy i rayonu; Fresh air- Świeże powietrze; Bed material- Materiał złoża; Sand- Piasek; Limestone- 

Wapień; Sewege sludge- Osady ściekowe; Coal- Węgiel; Afterburning chamber- Komora dopalania; Boiler feed water- Woda 
zasilająca kocioł; Steam- Para; Economiser- Ekonomizer; fabric filter- Filtr tkaninowy; SO scrubber- Płuczka SO; DeNox plant- 

instalacja DeNox; Air 4 bar- Powietrze 4 bar; Induced draught- Wymuszony obieg; HCl scrubber- Płuczka HCl; Thermal 

teratment of accumulated waste- Obróbka termiczna nagromadzonych odpadów; Waste water treatment plant (WWTP)- Instalacja 
oczyszczania ścieków; [nieczytelne]; Sedimentation- Sedymentacja; Sand filter- Filtr piaskowy; SM Ion exchanger- SM 

wymiennik jonów; Activated carbon filter- Filtr z aktywnym węglem; Sludge from neutralisation- Osady z neutralizacji; Ash 

silos- Silos na popiół 
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Powietrze spalające jest wprowadzane do komory spalania przez półkę zawarkową, dwa poziomy wtórnego 

powietrza i szereg związanych z procesem punktów takich jak przenośniki pneumatyczne i płyki fluidalne 

w kręgu popiołu. 

 

Dozowanie poszczególnych odpadów, dodatkowego paliwa i powietrza spalającego jest regulowane przez 

system kontroli spalania. Zapotrzebowanie na powietrze i paliwo jest obliczane na bieżąco. Najważniejsze 

parametry, takie jak wartość kaloryczna i zapotrzebowanie na powietrze spalające są obliczane 

automatycznie z danych procesu i stosowane do spalanych odpadów. 

 

Spalanie złoża fluidalnego z komorą dopalania 

System spalani składa się głównie z: 

 niechłodzonej komory spalania o stożkowym kształcie na dole i cylindrycznym na górze; 

 cyklon; 

 komora dopalania; 

 system recyrkulacji dla materiału złoża z syfonem i chłodnicą złoża fluidalnego. 

 

Odpady są homogenicznie mieszane w dolnej części komory spalania i transportowane przez komorę wraz 

z powietrzem spalającym. W celu oddzielenia SO2 do reaktora ze złożem fluidalnym AVE – 

Reststoffverwertung Lenzing jest stale dodawany wapień. To konieczna procedura, ze względu na to, że 

spaliny z produkcji rayonu, używane jako powietrze spalające, zawierają wysokie stężenie związków 

siarki. 

 

Materiał złoża jest oddzielany od spalin przez cyklon i zasila syfon i chłodnicę złoża fluidalnego. 

Regulowana ilość materiału złoża jest przepuszczana przez chłodnicę złoża fluidalnego w celu pobrania 

ciepła z materiału złoża, bądź to w celu produkcji pary i przegrzewania pary, bądź to w celu regulacji 

temperatury komory spalania. 

 

Spaliny opuszczające cyklon są całkowicie spalane w komorze dopalania w odpowiedniej temperaturze i 

czasie. 

 

Kocioł odzysknicowy 

Spaliny po opuszczeniu komory dopalania są przepuszczanie przez dwie pionowe strefy próżni z 

powierzchniami grzejnymi dla odparowania i poziomą strefę z wiszącymi powierzchniami grzejnymi dla 

odparowania oraz przegrzewania, system cyklonów i podgrzewacz dostarczanej wody. 

 

System parowy jest połączony z oddalonym systemem Lenzing AG. Woda zasilająca jest pompowana z 

istniejącego systemu zasilania do bębna kotła przez podgrzewacz wody. Woda przechodzi przez 

powierzchnię parownika chłodnicy złoża fluidalnego i kocioł odzysknicowy i odparowuje w pewnym 

stopniu. Para jest oddzielana od wody w bębnie parowym i kierowana do sieci parowej Lenzing AG przez 

przegrzewacz. Pierwsze przegrzewacze są umieszczone w kotle odzysknicowym, ostatnie w chłodnicy 

złoża fluidalnego. 

 

Wykorzystanie energii 
Produkowana jest para o parametrach 78 bar i 500 °C. Prąd jest produkowany przez turbiny Lenzing AG. 

Większość pary jest wycofywana z turbin pod ciśnieniem 4 bar i wprowadzana do systemu obróbki pary 

Lenzing AG. Całkowite zapotrzebowanie systemu parowego jest kilkukrotnie wyższe niż całoroczna 

produkcja i jest pokrywane przez inne reaktory ze złożem fluidalnym, dwa kotły na płynne odpady i 

rezerwowy kociło olejowo-gazowy. 

 

Oczyszczanie spalin i emisje do atmosfery 

Suche spaliny: System suchego oczyszczania spalin jest zbudowany jako reaktor transportujący z 

dolnostrumieniowym filtrem tkaninowym. Temperatura spalin jest regulowana przez kocioł do stałej 

wartości ok. 160 °C. 

 

System suchego czyszczenia spalin jest wykorzystywany do odpylania, kondensacji metali ciężkich i 

wstępnej separacji komponentów kwasowych, takich jak HCl, HF i SO3. Wapno, wapień i aktywny koks 
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mogą być dozowane wprost do przewodów przed filtrem tkaninowym. Oddzielony pył jest recyrkulowany 

do pewnego stopnia. 

 

Mokre czyszczenie spalin: System mokrego czyszczenia spalin składa się ze współprądowej płuczki z 

kwaśnym obiegiem wody, przeciwprądowej płuczki z zawiesiną gipsu, rozdzielaczami kropelkowymi za 

każdą płuczką i dolnostrumieniowego przegrzewacza gazu podgrzanego parą. W pierwszej fazie 

oddzielane są komponenty kwasowe, takie jak HCl, HF i SO3 oraz składniki lotne. 

 

W drugiej fazie oddzielany jest SO2. Zawiesina gipsowa częściowego przepływu jest odwadniania. Ścieki z 

obu płuczek są przerabiane w urządzeniu do obróbki ścieków. Oczyszczone ścieki są częściowo 

wykorzystywane w fazie pierwszej. Suchy wapień jest wstrzykiwany jako środek neutralizujący. 

 

Katalityczne czyszczenie spalin: System katalitycznego czyszczenia spalin jest stosowany do czystego gazu 

z podgrzewaniem przez gazowo-gazowy wymiennik ciepła i podgrzewacz wysokociśnieniowej pary. Jest 

on wykorzystywany do redukcji NOx i utleniania zanieczyszczeń organicznych, takich jak dioksyny i 

furany. 

 

Cały zakład został zaprojektowany w zgodzie z warunkami ochrony środowiska, co oznacza, że 

poszczególne jego elementy są tak dobrane i wykonane, aby spełniały limity emisji nawet w przypadku 

spalania odpadów o możliwie najwyższym stopniu zanieczyszczenia. 

 

Poziomy emisji reaktora ze złożem fluidalnym pokazano w Tabeli 10.85. 
Parametr Emisja (mg/Nm-3) a 

Pył 0,6 

HCl 0,8 

HF 0,02 

SO2 4,1 

Corg 0,6 

CO 2,3 

NOx jako NO2 14,6 

∑ Pb, Cr, Zn 0,003 

∑ As, Co, Ni, Sb, Cu, Mn, 

V, Sn 

0,00075 

Cd + Tl 0,001 

Hg 0,003 

NH3 1,8 

PCDD + PCDF 0,05 ng/Nm-3 

a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn 

podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 

Tabela 10.85: Emisje do atmosfery z reaktora ze złożem fluidalnym AVE - Reststoffverwertung Lenzing 

 

Obróbka ścieków 

 

Proces oczyszczania ścieków składa się z następujących etapów: Neutralizacja, odpylanie, flokulacja i 

sedymentacja oraz końcowa obróbka z użyciem filtrów żwirowych, wymiennika jonów i filtra z aktywnym 

koksem. Mleczko wapienne jest dodawane w celu neutralizacji. 

 

Odpady 

 

Jeśli chodzi o odpady po spalaniu, koncepcja procesu wybrana przez AVE-RVL Lenzing składa się z 

następujących celów: 

 

 zmniejszanie liczby odpadów; 

 koncentracja zanieczyszczeń w niewielkiej ilości odpadów; 

 niskie stężenie lotnych metali ciężkich w większości popiołu; 

 zmniejszenie zawartości PCDD/F w przeważającej części popiołu; 

 redukcja zawartości metalicznego aluminium w popiele. 
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W tym celu większość popiołu jest oddzielana w cyklonach na końcu strefy przegrzewania. Część 

drobnego popiołu jest recyrkulowana do komory spalania w celu redukcji składników lotnych i tlenków 

większości metalicznego glinu. 

 
Akumulacja odpadów: 

 

Popioły paleniskowe: gruboziarnisty popiół i wtręty, takie jak kawałki żelaza i kamieni są oddzielane na 

sicie i poprzez oddzielacz magnetyczny. 

 

Popiół gruboziarnisty: Nadmiar gruboziarnistego popiołu odsiewany ze popiołu złoża. 

 

Złom żelazny: Oddzielany za pomocą separatora magnetycznego z popiołu złoża 

 

Popiół ze wstępnego odpylania: Drobny popiół o ziarnach pomiędzy 40 a 100 μm, jest oddzielany w 

cyklonach w temp. od 900 do 400 °C. Dodatkowo drobny popiół może być zwracany przez separator 

powietrza w obiegu popiołu systemu spalania. 

 

Filtr eko- i tkaninowy popiołu: Bardzo drobny popiół (<40 μm), który powstaje w strefie spalin po 

wstępnym odpyleniu w temp. pomiędzy 400 a 160 °C oraz w systemie suchego oczyszczania spalin. 

Frakcja masowa bardzo drobnego popiołu jest mniejsza niż 30 % całości popiołu ale zawiera większość 

lotnych metali ciężkich oraz PCDD/F. Bardzo drobny popiół może być dodatkowo obrobiony termicznie w 

piecu rotacyjnym. Popiół ten jest składowany pod ziemią w każdym przypadku, i obecnie spełnia 

wymagania bez obróbki, piec rotacyjny został uruchomiony tylko na początku działań testowych. 

 

Neutralizacja ścieków z urządzenia do obróbki ścieków: Ścieki nieorganiczne odwodnione w komorze 

filtracyjnej pod ciśnieniem. 

 

Gips: Powstaje w zawiesinie płuczki i odwadniany w centryfudze. 

 

Popioły paleniskowe, popiół gruboziarnisty i popiół z wstępnego odpylania są usuwane i odwożone na 

składowisko. 

Filtr eko- i tkaninowy popiołu oraz zneutralizowane ścieki są odsyłane jako odpady niebezpieczne i 

składowane pod ziemią. 

10.3.4.2 Zakład ze złożem fluidalnym dla wybranych odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych 

z odzysknicą ciepła, EP, filtrem tkaninowym, mokra płuczka i SCR 

 

Reaktory ze złożem fluidalnym w zakładzie spalania odpadów Arnoldstein 

 

Reaktor ze złożem fluidalnym w zakładzie spalania odpadów Arnoldstein został ulepszony w 2000 r. i 

pracuje stale od stycznia 2001. W 2001 roku spalono 26000 ton odpadów niebezpiecznych i nie 

niebezpiecznych (odpady oleiste, mieszaniny woda-rozpuszczalnik, przetworzone i nieprzetworzone 

odpady drewniane, opakowania drewniane, odpady plastikowe, ścieki i brudna woda). Zestawienie danych 

liczbowych dotyczących odpadów dopuszczonych do obróbki termicznej można zobaczyć na stronie 

zakładu spalania odpadów (www.abrg.at). Ogólne dane reaktora za złożem fluidalnym w zakładzie spalania 

odpadów Arnoldstein pokazano w Tabeli 10.86. 

 
Reaktor ze złożem fluidalnym Arnoldstein 

Operator Asamer Becker Recycling Gesellschaft mbH 

Uruchomienie 1994 

Uruchomienie po remoncie 31.12.2000 

Technologia spalania Reaktor ze złożem fluidalnym 

Przepustowość 26000 t 

Średnia wartość kaloryczna odpadów 5000 – 30000 kJ/kg-1 

Produkcja ciepła 8 MW 

Roboczogodziny (praca testowa) 7300 

Tabela 10.86: Dane ogólne reaktora ze złożem fluidalnym w zakładzie spalania odpadów Arnoldstein 

(dane za rok: 2000) 
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Budowa instalacji 
Schemat procesu pokazano na Rysunku 10.13. Zakład zasadniczo składa się z następujących jednostek: 

 

 hala rozdrabniania, mielenia i mieszania odpadów; 

 hala tymczasowego magazynowania; 

 system spalania: reaktor ze stacjonarnym złożem fluidalnym z kotłem odzysknicowym 

 urządzenia czyszczenia spalin: odpylacz elektrostatyczny, dwufazowa mokre płukanie z płuczką NaOH, 

proce wtrysku strumieniowego i katalityczny system czyszczenia spalin (zastosowanie czystego gazu); 

 centralne urządzenie oczyszczania spalin. 

 

W razie konieczności, jako dodatkowe paliwo do zapłonu i wygaszenia stosowany jest olej. 

 

 
Rysunek 10.13: Schemat procesu reaktora ze złożem fluidalnym w Arnoldstein 

 

W Tabeli 10.87 pokazano przepływ wyjściowy reaktorów ze złożem fluidalnym w zakładzie spalania 

odpadów Arnoldstein. 

 

 

 
Produkcja 

Para (25 bar; 180 °C) 4,5 t/h-1 

Popiół 9000 t/r -1 

Złom żelazny 170 t/r -1 

Placki filtracyjne 200 t/r -1 

Ścieki 13000 m3/r -1 

Spaliny 15500 Nm3/h -1 

Tabela 10.87: Produkcja reaktora ze złożem fluidalnym w zakładzie spalania odpadów Arnoldstein (dane 

za rok: 2001) 

 

Przyjmowanie, przeróbka i magazynowanie odpadów 
Przywożone odpady są deklarowane przez dostawcę i zawsze sprawdzane wizualnie przez operatora 

zakładu spalania. W zależności od rodzaju odpadów i dostawcy pojedyncze lub mieszane próbki są 

Fluidised bed- Złoże fluidalne; Waste heat boiler- Kocioł odzysknicowy; Economiser- Ekonomizer; Electrostatic precipitator- Odpylacz 

elektostatyczny; Scrubber- Płuczka; Fabric filter- Filtr tkaninowy; Catalyst- Katalizator 
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regularnie pobierane w celu określenia różnych parametrów, takich jak pH, wartość kaloryczna, strata 

zapłonu, halogeny, metale ciężkie, gęstość i inne. Odpady są tymczasowo magazynowane w pojemnikach. 

Tuż przed spaleniem są transportowane do zbiornika na odpady przy pomocy żurawia. Odpady płynne są 

tymczasowo magazynowane w zbiornikach. 

 

 

Wprowadzanie odpadów i zasilanie powietrzem spalającym 
Zmieszane, rozdrobnione i zmielone odpady są wprowadzane do zbiornika za pomocą żurawia. Dno 

zbiornika jest skonstruowane jako wolno przesuwający się taśmociąg. Odpady są zrzucane na następny 

taśmociąg i transportowane do leja ładunkowego z zaworem dozującym. Przy użyciu zawora odpady stałe 

są regularnie dostarczane do tzw. zrzutni, która równomiernie rozprowadza odpady po złożu fluidalnym. 

Odpady płynne są wlewane za pomocą lancy. Do zapłonu zainstalowano dwa palniki olejowe. Wyziewy ze 

zbiorników na odpady i cystern są używane jako powietrze spalające. 

 
Powietrze spalające jest wprowadzane do komory spalania jako wtórne przez dysze i jako powietrze 

unoszące dla recyrkulowanych popiołów paleniskowych. W celu regulacji dozowania odpadów, oleju 

opałowego i powietrza spalającego, zainstalowano system kontrolny regulacji spalania. 

 

Komora spalania 

Komora spalania jest zbudowana jako niechłodzony, pokryty cegłami system złoża fluidalnego. Powyżej 

reaktora ze stacjonarnym złożem fluidalnym umieszczono strefę dopalania z wpustem wtórnego powietrza. 

Uwodnione wapno i wapień jest pneumatycznie transportowane z procesu wtrysku przepływowego do 

komory spalania w celu wstępnego oddzielania SO2.   

 

Kocioł odzysknicowy 
Kocioł odzysknicowy zbudowano jako poziomy kocioł z promieniującymi powierzchniami grzewczymi w 

pierwszej części i konwekcyjnymi w drugiej. Powierzchnie grzewcze są czystymi grzejnymi 

powierzchniami parowania. Za poziomym kotłem odzysknicowym umieszczono pogrzewacz wody 

zasilającej. W systemie energetycznym powstaje nasycona para, która zasila lokalną sieć parową za 

pomocą redukcyjnego zaworu ciśnieniowego. 

 

System oczyszczania spalin i emisje do atmosfery 

Odpylanie: Odpylanie spalin opuszczających kocioł odbywa się za pomocą odpylacza elektrostatycznego. 

Temperatura spalin wchodzących do odpylacza elektrostatycznego zależy od ładunku kotła i czasu 

transportu. 

 

Mokre czyszczenie spalin: System mokrego czyszczenia spalin składa się ze współprądowej płuczki z 

kwaśnym obiegiem wody i przeciwprądowej płuczki z NaOH jako środkiem neutralizującym. Za każdą 

płuczką znajduje się rozdzielacz kropelkowy. Ciepło spalin wprowadzanych do płuczki jest przekazywane 

do spalin opuszczających płuczkę za pomocą gazowo-gazowego wymiennika ciepła. Temperatura 

wylotowa może być regulowana przez dolnostrumieniowy przegrzewacz gazu podgrzanego parą. 

 

Proces wtrysku przepływowego: Proces wtrysku przepływowego składa się z kanału spalinowego z 

wtryskiem koksu piecowego, wapnia, uwodnionego wapna oraz filtra tkaninowego. Temperatura pracy 

wynosi ok. 120 °C. 

 
Dodane chemikalia krążą kilkukrotnie i są wtryskiwane do komory spalania. 

 

Katalityczne czyszczenie spalin: System katalitycznego czyszczenia spalin jest skonstruowany jako 

stosujący czysty gaz z systemem transferu ciepła (gazowo-gazowy wymiennik ciepła). Służy on wyłącznie 

redukcji NOx. Jako środek redukujący służy wodny roztwór amoniaku (25 %). Za katalitycznym systemem 

czyszczenia spalin spaliny chłodzone są w wymienniku ciepła. Ciepło wykorzystywane jest do 

podgrzewania wody dla zbiornika wody zasilającej. 

 
Stosując te etapy osiągnięto poziomy emisji ukazane w Tabeli 10.88. 
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Parametr Emisja (mg/Nm-3) a Masa całkowita (kg/r-1) b,d Szczegółowa emisja (g/t-1) c,d 

Pył* 1,5 169,73 6,53 

HCl* 0,14 15,84 0,61 

HF 0,038 4,3 0,16 

SO2* <5 565,75 21,76 

Corg <1 113,15 4,35 

CO* <5 565,75 21,76 

NOx jako NO2* <150 16972,5 652,79 

Cd 0,003 0,34 0,013 

Hg 0,003 0,34 0,013 

PCDD+PCDF 0,022 ng/Nm-3 2,489 mg/r -1 0,096 μg/t-1 

* Stały pomiar;  
a Średnie wartości półgodzinne w mg/Nm-3, emisja dioksyn podana w ng/Nm-3 (11 % O2; suche spaliny, warunki 

standardowe) 
b W kg/r -1, dioksyny w mg/r -1 
c Emisje względem jednej tony przerobionych odpadów w g/t-1; emisja dioksyn w μg/t-1 
d Całkowita masa i emisja szczegółowa zostały obliczone na podstawie średnich wartości półgodzinnych, z użyciem ilości 

suchych spalin (5388 Nm3/t-1
odpadów; z godzinnej ilości spalin 15500 Nm3 roboczogodzin i wsadu odpadów) i odpadów 

(26000 t/r-1). 

Tabela 10.88: Emisje do atmosfery z zakładu spalania odpadów Arnoldstein (dane za rok: 2001) 

 

Obróbka ścieków i emisje do wody 
Ścieki z reaktorów ze złożem fluidalnym (13000 m

3
/r 

-1
 lub 36 m

3
/h

-1
) i przecieki składowiskowe są 

oczyszczane w urządzeniu oczyszczającym ścieki. Po oczyszczeniu z użyciem wytrącania metali ciężkich, 

neutralizacji i wytrącania gipsu, ścieki są wypuszczane do wód. 

 

Stosując te etapy czyszczenia osiągnięto poziomy emisji ukazane w Tabeli 10.89. 

 
Parametr Wartość zmierzona (mg/l -1) 

Odczyn pH 7,2 

Substancje filtrowalne 7 

As <0,01 

Cd <0,05 

Całk. Cr <0,05 

Cu <0,05 

Fluorki 8 

Ni 0,06 

Hg <0,005 

Pb <0,1 

Sb <0,1 

Siarczany (SO4) 8000 

Zn <0,5 

Cyjanki (łatwo uwalniające się) <0,1 

NH4 – N  127 

OWO 25 

Fenol <0,1 

EOX <0,1 

Tabela 10.89: Parametry ścieków (próbka składu) z zakładu spalania odpadów Arnoldstein po 

oczyszczeniu (dane za rok: 2001) 

 

Odpady 

Odpady powstające w czasie całego procesu (popioły paleniskowe, popiół lotny, gips i placki filtracyjne) są 

mieszane, usuwane i składowane na składowisku jako odpady rezydualne. Złom metalowy jest 

odzyskiwany. 
Parametr Wartość zmierzona (mg/kg -1) (sucha masa) Wartość graniczna 

Hg <1 20/3000 

As 55 5000 

Pb 2550 10000 

Cd 20 5000 
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Tabela 10.90: Dane chemiczne popiołu ze spalania złoża fluidalnego w zakładzie spalania odpadów 

Arnoldstein po oczyszczeniu (dane za rok: 2001) 

 

Tabela 10.91: Stężenie zanieczyszczeń w wymywaniu popiołu z zakładu spalania odpadów Arnoldstein 

(dane za rok: 2001) 

 

10.3.4.3 Ruszt chłodzony wodą z CHP, odpylaniem cyklonem, SNCR i wysokim SCR de-NOx pyłu i 

suchym filtrem tkaninowym 

 

Pojemność 175000 t/r 

3 linie spalania, 2 po 12,5 t/h każda i 1 po 15,5 t/h 

Zwrotny piec strumieniowy z rusztem zwrotnym lub chłodzonym wodą 

Temperatura spalania 850 °C w czasie >2 sekund 

Uruchomienie: 1984, rozbudowa: 1998 (linia 3), modernizacja: 2000 (ruszt z sektorem wodnym) 

 

Redukcja emisji do atmosfery 

 

System oczyszczania spalin składa się z następujących elementów: 

 

Linia 1+2 

 

 - Cyklon 

 - Chłodnica parująca 

 - System strumieniowy z filtrem tkaninowym 

 - Katalizator deNOx 

 

Linia 3 - SNCR 

 - Cyklon 

 - Katalizator deNOx (wysokie zapylenie) 

 - Chłodnica parująca 

 - System strumieniowy z filtrem tkaninowym 

 

 

Ilość spalin na linię: 2 x 70000 m
3
/h 

 1 x 88000 m
3
/h 

 

Parametr stężenie 

Wysokość limitu wymywania 

(mg/kg -1) (sucha masa) 

Wysokość limitu stężenia 

(mg/l-1) (sucha masa) 

Wartość zmierzona (mg/kg -

1) (sucha masa) 

Osad 

odparowany 

100000 30000 46000 

Odczyn pH 6-13 2-11,5 10,2 

Sb 50 5 1 

As 50 5 <1 

Pb 100 10 <1 

Całk. Cr 300 30 <0,5 

Cr (VI) jako Cr 20 2 <0,2 

Co 100 10 <0,5 

Cu 100 10 <0,5 

Ni 500 50 <0,5 

Hg 0,5 0,05 <0,05 

Tl 20 2 <0,5 

V 200 20 <1 

Zn 1000 100 <0,5 

Sn 1000 100 <1 

F 500 50 55 

Amoniak jako 

N 

10000 1000 825 
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Producent: Noell KRC GmbH 

 

Cechy specjalne: Recyrkulacja spalin za multicyklonem (prąd strumieniowy ok. 20-25 % ilości spalin w 

temp. 300-400 °C, ekonomizer w temp. 190 °C, wtrysk do instalacji pomiędzy wtórna komora spalania a 

komorą spalania) 

 
Parametr Jednostka Średnia 

wartość 

dzienna 

 

Minimum 

Średnia wartość 

dzienna 

 

Maksimum 

Średnia 

wartość 

roczna 

(dane za rok 

2000) 

Dawka w % (na 

podstawie rocznego 

czasu pracy) 

 

hav1<lv         dav2<lv 

Pomiar ciągły 

Pył całk. mg/m3 0,04 15,15 0,45 0,0 0,0 

HCl mg/m3 0,24 15,15 3,27 0,0 0,5 

SOx mg/m3 0,56 42,56 11,41 0,0 0,0 

NOx g/m3 15,42 249 166 0,0 2,2 

C całk. mg/m3 0,02 0,41 0,41 0,0 0,5 

CO mg/m3 1,29 70,67 0,39 0,2 0,5 

Hg2 mg/m3 0,00014 0,01717 0,00413 0,04 0,0 

Pomiar okresowy (średnia wartość okresu próbkowania) 

HF mg/m3   <0,1   

Cd, Tl mg/m3   0,0017   

∑ Sb, As, Pb, Cr, Co, 

Cu, Mn, Ni, V, Sn 

mg/m3   <0,01   

PCDD/PCDF, I-TE ng/m3   0,0053   
1 hav – średnia wartość półgodzinna 
2 dav – średnia wartość dzienna 
3 lv - limit 

Tabela 10.92: Średnie wartości zmierzone w czystym gazie (wartości operacyjne) 

 

 

 

 
Środek toksyczny Urządzenie pomiarowe 

Pył 

HCl 

Ccałk 

SO2 

NOx 

CO 

Hg 

Sick RM 210 

Perkin Elmer MCS 100 E 

M&A Thermo FID 

Perkin Elmer MCS 100 E 

Perkin Elmer MCS 100 E 

Perkin Elmer MCS 100 E 

Perkin Elmer MCS 100 Mercem 

O2 (wtórne spalanie) 

Temperatura (wtórne spalanie) 

Temperatura (spaliny) 

Perkin Elmer MCS 100 E 

NiCr-Ni 

Sensycon PT 100 

Tabela 10.93: Urządzenia pomiarowe wykorzystywane przy pomiarze ciągłym 

 

 

 
Środek toksyczny Stężenie w (mg/m3) Stopień depozycji w % 

przed oczyszczeniem po oczyszczeniu 

HCl 1700 10 99,4 

HF 10 1 90 

SOx 400 50 87,5 

NOx 400 200 50 

Pyl 800 10 98,7 

Cd/Tl 5 0,05 99 

Hg 1 0,05 95 

Inne metale ciężkie 100 0,5 99,5 

PCDD/PCDF (ng I-TE/ m3) 10 0,1 99 

Tabela 10.94: Stopnie depozycji przy czyszczeniu spalin 

 

Redukcja emisji do wody 
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Przy oczyszczaniu spalin nie powstają ścieki, ponieważ zakład stosuje suchy proces kondycjonujący. 

Wykorzystanie energii (dane za rok 1999) 

 

Produkcja ciepła/wyjście 

Całkowita produkcja ciepła:    115000 MWh 

Zużycie wewnętrzne:     50000 MWh 

Produkcja ciepła na zewnątrz:    65000 MWh 

 

Produkcja pary/wyjście 

Produkcja świeżej pary:     580000 t/r 

 

Produkcja prądu/wyjście 

Całkowita produkcja prądu:    95000 MWh 

Zużycie wewnętrzne:     23100 MWh 

Produkcja prądu na zewnątrz:    71900 MWh 

 

1 Współczynnik efektywności energetycznej bierze pod uwagę współczynnik efektywności spalania w wys. 75 % wkładu 

energetycznego 

Tabela 10.95: Współczynnik efektywności energetycznej (zakładana średnia wartość kaloryczna Hu ≈ 

11500 kJ/kg) 
 
 

Pozostałości – żużel 
 

Zawartość środków toksycznych w następujących przedziałach: 

 

OWO 0,1 – 2 % 

Strata na zapłonie <3 % 

PCDD/F 15 ng I-TE/kg 

Cl
-
 4100 mg/kg 

SO4
2-

 21000 mg/kg 

Fluorki 600 mg/kg 

As 1 – 20 mg/kg 

Cd 1 – 25 mg/kg 

Cr 100 – 1000 mg/kg 

Cu 500 – 5000 mg/kg 

Hg 0,01 – 0,5 mg/kg 

Ni 30 – 600 mg/kg 

Pb 300 – 6000 mg/kg 

Zn 300 – 10000 mg/kg 

Tabela 10.96: Jakość żużla – BAT2 

 

Emisja/imisja hałasu 
W kluczowych miejscach imisji zanotowano dopuszczalne wartości zgodne z Art. 2.321 TI Hałas. 

 

Koszty 
 

- Koszty inwestycyjne w tym planowanie: 130 x 10
6
 DM 

- Szczegółowy koszt obróbki:   120 do 339 DM/t 

 

 

 

Ilość spalonych odpadów: ok. 

174100 t 

 Energia w 

(MWh) 

Współczynnik efektywności energetycznej w 

(%) 

Prąd Ciepło Prąd Ciepło Całk. 

wytworzono 95000 115000 17 

22,71 

20,6 

27,51 

37,6 

50,21 

przekazano 71900 65000 12,9 

17,21 

11,7 

15,61 

24,6 

32,81 
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10.3.4.4 Spalarnia rusztowa MSW, SS & CW z SNCR (mocznik), suchym FGT dwutlenkiem wapnia, 

wtryskiem aktywnego węgla i produkcją prądu 

 

OGÓLNE informacje 
Właścicielem i operatorem jest Tecnoborgo S.p.A. : 51 % Tesa S.p.A., lokalna oczyszczalna ścieków 

miasta Piacenza i 49 % firma prywatna. 

 

Istotne: Wysoka cena sprzedaży prądu (kontrakt CIP6), finansowanie projektu 

 

Przerabiane odpady: stałe odpady komunalne, ścieki – dostarczane na miejsce płynne (3 % ciał stałych) i 

suche, odpady kliniczne – otrzymywane w plastikowych i kartonowych twardych pojemnikach 

 

 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 technika spalania: Odwrotny ruszt zwrotny, 2 x 8,5 t/h; 

 pojemność zakładu: projektowana 136000 t/r; dopuszczalna 105000 t/r, zakres LCV: 7540 – 13400 

kj/kg; nominalna: 9600 kJ/kg; 

 projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 22,7 MW; 

 kocioł parowy, 39 bar, 390 °C; poziomy, 3 wolne pionowe przepusty i 1 poziomy; 

 wykorzystanie energii: Prąd na eksport i do użytku wewnętrznego, para tylko na użytek 

wewnętrzny; 

 turbogenerator: 11,5 MW; 

 system FGT (Flue-gas Treatment): suchy proces z wtryskiem aktywnego węgla i SNCR; 

 SNCR de-NOx (stały mocznik). Odpylanie za pomocą 1 ESP 2 polowego (odpylacz 

elektrostatyczny) + 1 BHF (filtr Bag House). Sucha płuczka z osobnym górnostrumieniowym 

wtryskiem dwuwęglanu. De-dioks za pomocą wtrysku aktywnego węgla przed BHF; 

 brak ścieków z FGT. Obróbka ścieków (wytrącanie) i wyrzut do ścieków; 

 obróbka popiołu paleniskowego: usuwanie gaszonego złomu żelaznego, składowanie; 

 stałe pozostałości FGT: popiół lotny i produkty reakcji (sole): składowane; 

 wykorzystanie materiału: odzysk złomu żelaznego; 

 uruchomienie: 2002; 

 w pełni zgodny z WID-2000 (Dyrektywa o Spalaniu Odpadów). 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 dane za rok: 2003 

 przepustowość: 105000 t/r. Stałe odpady komunalne 90,5 %, odpady przemysłowe 8 %, odpady 

kliniczne 0,5 %, ścieki 1 %; 

 średnia NCV: 9630 kJ/kg; 

 roboczogodziny w tym ładowanie (dostępne): 7530 g/r; 

 zużycie odczynników: dwuwęglan: 15 kg/t // mocznik: 2,2 kg/t // aktywny węgiel: 0,2 kg/t // 

polielektrolit: 13,5 kg/tds 

 zakupiony prąd: 203280 kWh; 

 zużycie prądu: 8774674 kWh; 

 prąd wyprodukowany kWh, sprzedany: 56680800 kWh; 

 odzysk materiału: metale żelazne: 2 %; 

 pozostałości: popioły paleniskowe do składowania: 21 % // popiół lotny + produkty reakcji: 2,9 %. 

 

Stężenie w pomiarze ciągłym w czystym gazie. Średnia roczna/Max 24h/Max1/2h (na rok), w mg/Nm
3
: 

Pył całk.: 1,2/1,3/0,8 

HCl: 7,8/8,7/9,8 

HF: 1,3/1,7 

SOx jako SO2: 3,2/5,3/48 

OWO: 1,5/3,2/5,7 
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CO: 10/15/60 

NOx : 180/199/400 

 

Średnie wartości stężenia próbek w czystym gazie (pomiary okresowe substancji wymienionych w WID-

2000): 

Cd + Tl: 0,000007 mg/Nm
3
 

Hg: 0,000026 mg/Nm
3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn: 0,0041 mg/Nm
3
 

PCDD/F: 0,004 ngiteq/Nm
3 

 

Stężenie próbek w czystym gazie (substancje niewymienione w WID-2000): 

NH3: 8,9 mg/Nm
3
 

 

Stężenie w czystej wodzie 

Ogółem ciała stałe w zawiesinie: 42 mg/l 

Cd: <limit 

Pb: 0,01 mg/l 

Cr: 0,01 mg/l 

Cu: 0,03 mg/l 

Ni: 0,01 mg/l 

Zn: 0,14 mg/l 

odczyn pH: 7,8 

 

EKONOMIA 

Koszty inwestycyjne: 60 mln EUR (bez VAT, cena z 2001) 

Opłata: 92,1 EUR/t (zawiera koszt inwestycyjny, koszt operacyjny, wywóz pozostałości, energię i dochód z 

materiałów, bez VAT, cena z 2001); 276,4 EUR/t dla odpadów klinicznych. 

 

10.3.4.5 Spalarnia rusztowa MSW i odpadów przemysłowych z EP, mokrą płuczką, 

odparowywaniem ścieków, SCR i produkcją prądu przy wysokim ciśnieniu pary 

 

OGÓLNE informacje 

Właścicielem jest prywatna firma Azalys, operatorem Novergie dla władz komunalnych Carrierres sous 

Poissy, Yvelines, Ile-de-France. 

Przerabiane są stałe odpady komunalne i odpady przemysłowe. 

 

Warte uwagi: 

 wysokie parametry pary; 

 wysoka wydajność energetyczna; 

 odparowywanie i krystalizacja płynnych ścieków; 

 SCR de-NOx  de-diox; 

 finansowanie projektu. 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 technika spalania:  Ruszt zwrotny, 2 x 7,5 t/h; 

 pojemność zakładu:115000 t/r; nominalna LCV: 10260 kJ/kg; 

 projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 21,4 MW; 

 kocioł parowy, 46 bar, 365 °C; pionowy, 4 przepusty;  

 wykorzystanie energii: Prąd na eksport i do użytku wewnętrznego, para tylko na użytek wewnętrzny; 

 turbogenerator: 9,3 MW; 

 system FGT (Flue-gas Treatment): ESP, mokre płuczki, mokre ESP, SCR, ewapokrystalizacja; 

 odpylanie przez ESP. Mokre płuczki, 3-fazowe: mleczko wapienne/HCl/SOx, płuczka venturi. De-diox i 

de-NOx przez SCR (niski pył, 280 °C); 

 bez płynnych ścieków; 
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 ścieki FGT: obróbka ścieków (wytrącanie, flokulacja, filtracja) + odparowywanie i krystalizacja na 

miejscu poza linią (odzysk soli); 

 inne mokre ścieki wykorzystywane w zakładzie (FGT); 

 popioły paleniskowe: gaszony, usuwanie złomu żelaznego, leżakowany, wykorzystywany przy budowie 

dróg; 

 stałe pozostałości FGT: popiół lotny: mieszany z cementem i składowany (składowisko odpadów 

niebezpiecznych). Placki filtracyjne: mieszane z popiołem lotnym i cementem i składowane 

(składowisko odpadów niebezpiecznych). Produkty reakcji (sole); 

 wykorzystanie materiału: popioły paleniskowe do budowy dróg, metale żelazne;  

 uruchomienie: 1998; 

 zgodny wymogami emisji WID-2000 od lipca 1998 (Dyrektywa o Spalaniu Odpadów). 

 

 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 dane za rok: 2003; 

 przepustowość: 106200 t/r, 69 % odpady komunalne, 31 % przemysłowe; 

 średnia NCV: 11390 kJ/kg; 

 roboczogodziny (dostępne) w tym ładowanie: linia 1: 8102/8760 g; linia 2: 6500/8760 (zatrzymana na 3 

miesiące dla konserwacji; dostępne: 8000 g); 

 zużycie odczynników: wapno: 3,8 kg/tw; 

 zapotrzebowanie energetyczne: prąd: 9500 MWh, tj. 80 kWh/t odpadów (zestaw TG zatrzymano na czas 

prac) // para do procesu spalania (deaerator, wyrzut sadzy,…); 

 zużycie energii: prąd: 16316 MWh, tj. 153 kWh/tw odpadów (w tym zakupione 80 kWh/tw); 

 produkcja energii: wytworzono: 501 kWh/tw/ sprzedano353 kWh/tw; 

 odzysk materiału: popioły paleniskowe do produkcji dróg: 23600 t/r // metale żelazne 289 t/r; 

 pozostałości: popiół lotny: 2345 t/r // placki filtracyjne: 476 t/r // sole: 1528 t/r; 

 maksymalne stężenie 24-godzinne w czystym gazie (pomiar ciągły): HCl: <8 mg/Nm
3
// SOx: <15 

mg/Nm
3
// OWO: <2 mg/Nm

3
//  CO: <25 mg/Nm

3
// NOx: <60 mg/Nm

3
; 

 średnie stężenie w czystym gazie (pomiar okresowy), 4 próbki: Cd: <0,009 mg/Nm
3
// Hg: 0,045 

mg/Nm
3
// Sb: <0,009 mg/Nm

3
// As: <0,0015 mg/Nm

3
// Pb: <0,016 mg/Nm

3
// Cr: <0,09 mg/Nm

3
// Co: 

<0,0017 mg/Nm
3
// Cu: <0,0045 mg/Nm

3
// Mn: <0,012 mg/Nm

3
// Ni: <0,05 mg/Nm

3
//; 

 PCDD/F (1 próbka): 0,07 ngiteq/Nm
3
. 

 

10.3.4.6 Spalarnia rusztowa MW, IW, SS i odpadów sortowanych z SNCR, EP, mokrą płuczką 

(liniowe odparowywanie ścieków), filtrami torbowymi i CHP 

 
OGÓLNE informacje 
Właścicielem są władze komunalne, Sidompe (122 władze komunalne Ile-de-France, West of Paris), 

operatorem CNIM. 

Przeróbka odpadów komunalnych, przemysłowych, sortowanych, świeżych (22 % suchej masy) ścieków. 

Godne uwagi: 

 

 FGT bez mokrych ścieków; 

 współspalanie świeżych ścieków wraz z odpadami; 

 gorący kocioł wodny zasilający siec DH i kocioł strumieniowy do produkcji prądu; 

 długa historia zakładu ze skutecznym ulepszeniem; 

 ISO 14001 od 1999 r.; 

 OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i Higiena, 2003). 

 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 technika spalania: Zwrotny obustronny ruszt, 2 x 10t/h + 1 x 14,7 t/h; 

 pojemność zakładu: 240000 t/r; nominalna LCV: 7955 kJ/kg; 1 i 2 linia: 5025 – 10050 kJ/kg; zakres 3 

linii: 5025 – 10470 kJ/kg; 
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 Projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 22 MW + 1 x 32,6 MW; 

 para/gorąca woda i projekt kotła: 

 linie 1 i 2: gorąca woda 37 bar, 220 °C; kotły na gorącą wodę, pionowy projekt, 2 przepusty; 

 linia 3: para 42 bar, 380 °C; kocioł parowy, pionowy projekt, 4 przepusty; 

 wykorzystanie energii: 

 gorąca woda (z linii 1 i 2) do sieci ciepłowniczej. Zaspokaja zapotrzebowanie 5000 mieszkańców; 

 para (z linii 3) do instalacji TG na eksport i zużycie wewnętrzne; 

 system FGT (Flue-gas Treatment): ESP, mokre płuczki i górnostrumieniowe odparowywanie na linii z 

wtryskiem aktywnego węgla w górnostrumienowej parownicy i mokrych płuczkach. 

 Odpylanie za pomocą 2 ESP 3-polowych (linie 1 i 2) lub 1 BHF (linia 3). Dwufazowe mokre płuczki: 

wapno i NaOH. Podwójny wtrysk aktywnego węgla: przed pierwszym BHF i do mokrej płuczki. SNCR, 

mocznik (w 2005); 

 brak ścieków z FGT: (odparowywanie płynnych ścieków na linii); 

 inne płynne ścieki: Ponownie wykorzystywane w zakładzie + obróbka ścieków (wytrącanie) i zrzut do 

ścieków. W 2005 całkowity brak zrzutów; 

 popioły paleniskowe: gaszone, pierwsze usuwanie złomu żelaznego na stanowisku. Poza stanowiskiem: 

drugie usuwanie złomu żelaznego, usuwanie złomu nieżelaznego, magazynowanie w celu postarzenia, 

wykorzystywany do budowy dróg; 

 stałe pozostałości FGT: popiół lotny na składowisko; 

 wykorzystanie materiałów: popioły paleniskowe do budowy dróg, metale żelazne i nieżelazne (poza 

stanowiskiem); 

 uruchomienie (główne fazy): 1974 dwa ruszty, 1986 dwa kotły na gorącą wodę, 1993 trzecie linia z 

kotłem + 3 FGT (mokre bez ścieków), 2003 wtrysk ścieków, 2004 de-diox, 2005 de-NOx; 

 wymagania dot. emisji zgodne z WID-2000 (Dyrektywa o Spalaniu Odpadów) os kwietnia 2004, z 

wyjątkiem de-NOx SCR uruchomionego we wrześniu 2005. 

 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 dane za rok: 2003; 

 przepustowość: 194964 t/r; 67 % odpady komunalne, 30 % przemysłowe, 3 % ścieki; 

 średnia NCV: 9610 kJ/kg; 

 roboczogodziny (dostępne) w tym ładowanie: L1: 7854 g/r, L2: 7624 h/r, L3: 7662 h/r; 

 zużycie odczynników: wapno 508 t/r, NaOH 71 t/r, mocznik, aktywny węgiel, świeża woda: 162043 

m
3
/r; 

 pobór mocy: prąd: 2688 MWh (gdy linia 3 jest wyłączona); 

 zużycie prądu: 19 GWh, w tym zakupiona energia; 

 odzysk materiału: popioły paleniskowe do budowy dróg: 37477 t/r // metale żelazne: 3079 t/r; 

 pozostałości materiałowe: popiół lotny: 5123 t/r; 

 stężenie w czystym gazie (pomiar ciągły), średnia roczna, plus maksimum średniej półgodzinnej i 

maksymalna średnia dzienna: 

 HCl w mg/Nm
3
: 0,4/<2,5/<5 

 CO w mg/Nm
3
: 12,3/<30/<80 

 średnie stężenie w czystym gazie (pomiar okresowy); 2 próbki: 

 Cd: <0,012 mg/Nm
3
 // Tl: <0,004 mg/Nm

3
 // Cd + Tl: <0,016 mg/Nm

3
 // Hg: <0,026 mg/Nm

3
 // Sb: 

<0,014 mg/Nm
3
 // As: <0,005 mg/Nm

3
 // Pb: <0,061 mg/Nm

3
 // Cr: <0,006 mg/Nm

3
 // Co: <0,005 

mg/Nm
3
 // Cu: <0,021 mg/Nm

3
 // Mn: <0,006 mg/Nm

3
 // Ni: <0,006 mg/Nm

3
 // V: <0,005 mg/Nm

3
; 

 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: 0,127 mg/Nm
3
; 

 PCDD/F (1 próbka): 0,036 ng iteq/Nm
3
; 

 stężenie w oczyszczonych ściekach (substancje wymienione w WID-2000): 

 całk. zawiesina cząstek stałych: 9,4 mg/l // Hg: <0,002 mg/l // Cd: <0,01 mg/l // As: <0,01 mg/l // Pb: 

0,09 mg/l // Cr: <0,05 mg/l // Cu: 0,14 mg/l // Ni: <0,05 mg/l // Zn: 0,16 mg/l // 

 PCDD/F: 0,005 ng i-TEQ/l. 
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10.3.4.7 Rusztowa spalarnia MSW, odpadów przemysłowych i handlowych z SNCR, półmokrym 

FGT i 20 bar i 260 °C do lokalnej sieci ciepłowniczej 

 

OGÓLNE informacje 

 

Właścicielem zakładu jest Sitdce (Syndicat Intercommunal de Traitement des Dechets de 

Colmar et Environ), Władze komunalne (użytkownik końcowy). Operatorem jest SCCU (Societe 

Colmarienne de Chauffage Urbain). 

Typ odpadów: Stałe odpady komunalne oraz odpady przemysłowe i komercyjne 

Warte uwagi: Odzyskana energia wysyłana w całości do sieci Colmar D.H. (4 km rurociąg) 

 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 Technika spalania: Zwrotny obustronny ruszt, 2 x 6 t/h; 

 Pojemność zakładu: nominalna 78000 t/r; efektywna: 80 do 82000 t/r. Projektowany zakres LCV: 5440 – 

9210 kJ/kg; 

 Projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 14,5 MW; 

 Kocioł parowy: 20 bar, 260 °C, projekt pionowy, z przegrzewaczem i ekonomizerem; 

 Wykorzystanie energii: tylko ciepło, para wysyłana do ciepłowni podłączonej do lokalnej sieci 

ciepłowniczej; 

 System FGT (Flue-gas Treatment): SNCR + proces półmokry + wtrysk aktywnego węgla; 

 Odpylanie za pomocą BHF. Półmokra płuczka z mleczkiem wapiennym z uwodnionego wapnia. 

Aktywny węgiel wtryskiwany przed płuczką. SNCR (stały mocznik); 

 Ścieki wodne: brak wodnych ścieków z FGT. Inne wodne ścieki (zrzuty popiołów paleniskowych, 

przedmuch odmulin kotłów, czyszczenie powierzchni i dróg): przeróbka ścieków (wytrącanie) i zrzut do 

kanału ściekowego; 

 Popioły paleniskowe: gaszone, usuwanie złomu żelaznego i nieżelaznego, wykorzystywany do budowy 

dróg; 

 Stałe pozostałości FGT: Popiół lotny i produkty reakcji (sole) na składowisko materiałów 

niebezpiecznych; 

 Wykorzystanie materiału: popioły paleniskowe do budowy dróg. Odzysk metali żelaznych i 

nieżelaznych. Pozostałości screeningu ),4 % na składowisko. 

 Uruchomienie (fazy główne): 1988; FGT ulepszone w 2002 (de-NOx + de-diox); 

 Zgodne z wymogami emisji WID-2000 od października 2002. 

 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 dane za rok: 2003; 

 przepustowość: 80400 t/r; 70 % odpady komunalne, 10 % bezpośrednie dostawy publiczne, 18 % odpady 

przemysłowe i komercyjne; 

 średnia LCV: 10050 do 11700 kJ/kg; 

 roboczogodziny (dostępne) w tym ładowanie: linia 1: 8500 g/r, linia 2: 8350 h/r; 

 produkcja energii: sprzedanie ciepło: 124000 MWh; 

 zużycie odczynników: uwodniony wapień: 1420 t/r; mocznik: 235 t/r; aktywny węgiel: 45 t/r; woda: 

59000 m
3
/r; 

 odzysk materiałów: popioły paleniskowe do budowy dróg: 14800 t/r; metale żelazne: 2450 t/r; metale 

nieżelazne: 100 t/r; 

 pozostałości materiałowe: popiół lotny na składowisko: 200 t/r; pozostałości FGT: 3350 t/r; 

 roczne średnie stężenie w czystym gazie (pomiar ciągły): 

 pył: 1,7 mg/Nm
3
 // HCl: 6,8 mg/Nm

3
 // HF: 0,1 mg/Nm

3
 // SOx: 9,5 mg/Nm

3
 // COT: 1,9 mg/Nm

3
 // CO: 

15,4 mg/Nm
3
 // NOx: 178 mg/Nm

3
; 

 stężenie w czystym gazie (pomiar okresowy substancji wymienionych w WID-2000): 

 Cd: <0,054 mg/Nm
3
 // Tl: <0,0128 mg/Nm

3
 // Cd + Tl: <0,019 mg/Nm

3
 // Hg: <0,0014 mg/Nm

3
 // Sb: 

<0,039 mg/Nm
3
 // As: <0,029 mg/Nm

3
 // Pb: <0,17 mg/Nm

3
 // Cr: <0,016 mg/Nm

3
 // Co: <0,005 

mg/Nm
3
 // Cu: <0,056 mg/Nm

3
 // Mn: <0,01 mg/Nm

3
 // Ni: <0,139 mg/Nm

3
 // V: <0,009 mg/Nm

3
; 

 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: 0,28 mg/Nm
3
; 
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 PCDD/F: 0,006 ng iteq/Nm
3
; 

 stężenie w czystym gazie (substancje niewymienione w WID-2000): NH3: 7,3 mg/Nm
3
; 

 stężenie w czystych ściekach (substancje wymienione w WID-2000): 

 M.E.S.; 90 mg/l // Hg: <0,0001 mg/l // Cd: 0,012 mg/l // As: 0,003 mg/l // Pb: 0,137 mg/l // Cr: 0,044 

mg/l // Cu: 0,41 mg/l // Ni: 0,05 mg/l // Zn: 0,46 mg/l; 

 PCDD/F: <0,010 mgiteq/l 

 czyste ścieki (niewymienione w WID-2000): 5,5<pH<8,5. 

 

 

EKONOMIA 

Koszty inwestycyjne: zakład 92 mln franków francuskich, podłączenie do ciepłowni 24 mln FF (bez VAT, 

suma z 1986 // w 2002, gdy zastąpiono franka euro, 1 EUR = 6,55957 FRF) + przystosowanie do WID-

2000: 6,3 mln EUR (bez VAT, suma z 2002). 

10.3.4.8 Rusztowa spalarnia MSW, IW i odpadów klinicznych z SNCR, suchym FGT i produkcją 

prądu 

 

OGÓLNE informacje 

Właścicielem zakładu jest Syndicat Inter Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des 

Déchets (Siaved) dla Arrondissements de Denain et de Saint Amand; 

Zakład przerabia stałe odpady komunalne, odrzuty sortowane, ścieki przemysłowe i odpady kliniczne 

otrzymywane w metalowych pojemnikach. 

 

Warte uwagi współspalanie odpadów klinicznych oraz długa historia zakładu z pomyślnym ulepszeniem, 

brak pozostałości materiałowych. 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 technika spalania: Zwrotny obustronny ruszt, 2 x 5,5 t/h; 

 pojemność nominalna (dozwolona): 88000 t/r; 

 projektowana LCV: nominalna: 8375 kJ/kg; zakres: 4600 – 9210 kJ/kg; 

 pojemność cieplna rusztu: 2 x 12,8 MW; 

 kocioł parowy: 40 bar, 360 °C, projekt pionowy, 3 przepusty; 

 wykorzystanie energii: prąd na sprzedaż i do użytku wewnętrznego, para tylko na użytek wewnętrzny; 

 turbogenerator: 6 MW; 

 system FGT (Flue-gas Treatment): SNCR + suche płuczki + wtrysk aktywnego węgla; 

 odpylanie za pomocą 1 ESP (1 pole) i 1 BHF. Wtrysk aktywnego węgla i dwuwęglanu przed drugim 

odpylaczem (BHF). De-NOx przez SNCR (NH3), 900 °C; 

 ścieki wodne: brak ścieków wodnych z FGT. Wewnętrzne ścieki przemysłowe odparowywane w piecu, 

ścieki sanitarne odprowadzane do komunalnego systemu, deszczówka zrzucana do rzeki; 

 popioły paleniskowe: gaszone, usuwanie złomu żelaznego, wykorzystywany do budowy dróg; 

 wykorzystanie materiału: popioły paleniskowe: do budowy dróg // popiół lotny i produkty reakcji: 

odzyskiwane przez podziemne magazynowanie // metale żelazne // metale nieżelazne; 

 uruchomienie (fazy główne): 1976 budynek spalarni, 2000 węgiel aktywny + dwuwęglan, 2004 kocioł + 

SNCR; 

 Całkowicie zgodne z WID-2000 od października 2004. 

 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

 Dane za rok (dla poniższych danych) Projekt/2004/2005 prognoza 

 przepustowość: 88000 t/r, 80 % odpady komunalne, 15 % odrzuty, 5 % odpady kliniczne; 

 średnia NCV: 8370 kJ/kg; 

 roboczogodziny (dostępne) w tym ładowanie: 8000 g/r; 

 zużycie odczynników: dwuwęglan: 28 kg/t, amoniak NH3: 3,1 kg/t, węgiel aktywny: 0,5 kg/t, woda: 0,2 

m
3
/t; 

 wsad energetyczny: gaz ziemny; 
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 zużycie energii: 80 kWh/t; 

 produkcja energii: 530 kWh/t; 

 odzysk materiału: 

 popioły paleniskowe. Współczynnik 24 %. Wykorzystywany do budowy dróg; 

 popiół lotny, produkty reakcji. Współczynnik: 28 kg/tw. Odzyskiwany przez podziemne 

magazynowanie; 

 metale żelazne; 

 metale nieżelazne: 

 pozostałości materiałowe; brak; 

 stężenie w czystym gazie (pomiar ciągły) 

 Pył całk.: 3,27 mg/Nm
3
 // HCl: 4,16 mg/Nm

3
 // HF: 0,15 mg/Nm

3
 // SOx: 1,94 mg/Nm

3
 // OWO: 1,10 

mg/Nm
3
 // CO; 18,81 mg/Nm

3
 // NOx: 137,54 mg/Nm

3
 // NH3: 30,28 mg/Nm

3
; 

 stężenie w czystym gazie (pomiar okresowy substancji wymienionych w WID-2000): 

 Cd: 0,0003 mg/Nm
3
 // Tl: <0,0128 mg/Nm

3
 // Hg: 0,0044 mg/Nm

3
 // Sb: 0,0013 mg/Nm

3
 // As: <0,0128 

mg/Nm
3
 // Pb: 0,0264 mg/Nm

3
 // Cr: 0,0079 mg/Nm

3
 // Co: <0,0128 mg/Nm

3
 // Cu: 0,0025 mg/Nm

3
 // 

Mn: 0,0232 mg/Nm
3
 // Ni: <0,0130 mg/Nm

3
 // V: <0,0128 mg/Nm

3
; PCDD/F: 0,013 ngiteq/Nm

3
; 

 stężenie w czystym gazie (substancje niewymienione w WID-2000): NH3: 30,28 mg/Nm
3
. 

 

EKONOMIA 
Koszty inwestycyjne: 20 mln EUR (za kotły i ulepszenie fazy SNCR). 

 

10.3.4.9 Rusztowa spalarnia MSW, odrzutów sortowanych i ścieków z SNCR, suchym FGT i 

zasilaniem ciepłem DH i lokalnej elektrowni 

 

OGÓLNE informacje 
Właścicielem zakładu jest Sivom Metz dla miasta Metz a operatorem Haganis. 

Typ odpadów: stałe odpady komunalne i odrzuty sortowane + ścieki (65 % grawitacyjnie w lejach 

wyładowczych) 

 

DANE PROJEKTOWE/KONSTRUKCYJNE 

 technika spalania: ruszt obustronny, 2 x 8 t/g; 

 pojemność: 90000 t/r odpadów i 18000 t/r ścieków; 

 projektowana NCV: 9210 kJ/kg; 

 projektowana pojemność cieplna rusztu: 2 x 20,5 MW; 

 kocioł parowy: 24 bar, 325 °C, projekt poziomy, 3 pionowe przepusty, 1 poziomy 

 wykorzystanie energii: para wysyłana do lokalnej sieci grzewczej i do Elektrowni Metz 

 system FGT (Flue-gas Treatment): Suchy proces z wtryskiem aktywnego węgla; 

 de-NOx za pomocą mocznika SNCR w pierwszym przepuście kotła. Mokre płuczki przed BHF. 

Odpylanie za pomocą 2 BHF (filtr Bag House). De-diox za pomocą wtrysku aktywnego węgla; 

 mokre ścieki: brak mokrych ścieków z FGT. Stały przedmuch odmulin w kierunku ekstraktora popiołów 

paleniskowych; 

 popioły paleniskowe: gaszone, usuwanie złomu żelaznego i nieżelaznego (wirówka), magazynowany w 

celu postarzenia; 

 stałe pozostałości FGT: popiół lotny składowany, placki filtracyjne składowane osobno; 

 wykorzystanie materiału: 

 popioły paleniskowe do budowy dróg; 

 metale żelazne; 

 metale nieżelazne; 

 odzysk rezydualnych soli sodowych; 

 uruchomienie całości zakładu: 2001; 

 całkowicie zgodny z WID-2000 od 2001 (Dyrektywa o Spalaniu Odpadów). 

 

DANE EKSPLOATACYJNE 

Odczynniki: soda oczyszczona, aktywny węgiel, płynny mocznik (32 %). 
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10.4 Metodologia kalkulacji energetycznych i przykładowe kalkulacje 

 

Dane pojawiające się w tym dokumencie zostały obliczone i opracowane przez członków Energy subgroup 
of the TWG (ESG). Niniejszy aneks ukazuje metody obliczeniowe opracowane i zastosowane przez 

członków tej podgrupy przy opracowywaniu ukazanych danych. Należy zauważyć, że istnieje wiele 

różnych metod obliczania wydajności energetycznej, tym nie mniej przewiduje się, że ukazanie metod 

opracowanych i zastosowanych przez podgrupę TWG może pomóc czytelnikowi w zrozumieniu podstaw 

dla liczb otrzymanych w trakcie pracy podgrupy energetycznej. 

 

10.4.1 Ogólne objaśnienia terminów i granice systemu obliczeń energetycznych 

 

Dla celów BREF, obliczenia zostały ograniczone do „miejsca spalania” odpadów. Poniższy diagram 

podsumowuje system wejść i wyjść stosowany przez BREF ESG: 

 
Rysunek 10.14: Podsumowanie systemu energetycznego wejść i wyjść stosowanego przez BREF ESG 
 

Zasadniczy przepływ energii w spalarniach można podsumować jako: 

 

a) Wejście energii (dostarczona) 

 

 wliczono tylko wkład energii dostarczonej w celu przeprowadzenia samego procesu spalania (zob. też d) 

poniżej). Wliczono także, na przykład, energie konieczną dla pracy rozdrabniarki odpadów 

wielkogabarytowych; 

 energia wymagana do działania, na przykład, całe urządzenie RDF (bez względu czy na miejscu czy nie) 

jest (dla potrzeb tych obliczeń) poza systemem i nie powinno być wliczane do kalkulacji (jakkolwiek 

należy zauważyć, że może być to bardzo ważne, w przypadku uwzględnienia w obliczeniach szerszych 

ram dla cyklu życia); 

 nie wliczono energii koniecznej do zgromadzenia odpadów, transportu i zewnętrznej obróbki, która nie 

jest konieczna do procesu spalania; 

Wejście (dostarczono) 

Energia dostarczona do produkcji 

pary 

Paliwo* Ef 

Odpady Ew 

Ex circ 

Całkowite straty energii 

Syngaz Ohf exp 

Ciepło Oh exp 

Prąd Oe exp  

Para Ohp, mp, lp exp 

Energia włożona w 

proces i nie do 

produkcji pary 

Paliwo Ef imp 

Para Ehp, mp, l imp  

Prąd Ee imp  

Ciepło Eh imp  

Inne Eoth imp  

Ex circ  

Proces termalny z 
zamiana energii, 

produkcja 

para/syngaz  

Proces 
oczyszczania 

spalin i inne  

Wyjście (otrzymano) 

* np. paliwo do palników pomocniczych 
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 inna energia dostarczona na stanowisko jest wliczona, jako wkład np. energii elektrycznej, gazu do 

podgrzewania spalin i/lub olej dla palników pomocniczych, dopóki są one częściowo lub w całości 

używane do zapewnienia energii potrzebnej w procesie spalania. 

b) Konwersja energii 

 

To energia z odpadów/paliw, która jest zamieniana w spalarni na inna formę (np. parę lub syngaz) w celu 

eksportu lub krążenia. 

 

c) Wyjście energii (przekazana) 

 

 wliczono tylko rzeczywistą ilość przekazanej energii (tj. produkcje brutto pomniejszoną o krążącą 

energię i straconą przy uruchamianiu samego procesu); 

 pomocnicze zużycie energii na stanowisku, takie jak oświetlanie i ogrzewanie biur, powinno być 

brane pod uwagę przy obliczaniu wydajności tylko jeśli te liczby są dostępne i jeśli potrzeba 

bardzo precyzyjnego bilansu. W przeciwnym wypadku, uważa się ten wpływ za niewielki i może 

być on pominięty; 

 jeśli energia jest wykorzystana na stanowisku do innego procesu (np. osuszania ścieków lub 

uruchamiania sieci ciepłowniczej) jest liczona jako wyjście (przekazana). 

 

d) Krążenie energii jako straty energetyczne (w celu objaśnienia zob. rysunek powyżej) 
 

Jest to energia generowana przez proces (tj. para/ciepło/prąd), która jest następnie wykorzystana w tym 

procesie. Energia nie jest wliczana do poboru mocy przez system, ponieważ nie została importowana spoza 

systemu. Tym nie mniej istotne jest, że krążenie takie (jeśli generuje stratę energii) powinno być określone 

(jako zastępcze dla importowanej energii) i umieszczone na liście kontrolnej. 

 

 

10.4.2 Przykład kalkulacji NCV, stosowanej przez podgrupę energetyczną  

 
 

Wymagane do kalkulacji dane są ogólnie dostępne w zakładach spalania oraz są mierzone lub wyliczane z 

wartości parametrów, takich jak parametry pary. 

 

Metoda kalkulacji NCV spalanych odpadów jednorodnych i mieszanych. 

 

c = (1,333 x (mst w/m) x cst x + 0,008 x Tb)/1,085 (GJ/tonę) 

 

c = niższa (netto) wartość kaloryczna (NCV) spalanych odpadów z mst w /m ≥ 1 (GJ/tonę) 

 

mst w  = mst x – (mfx(cf/cst x)x ηb) 

 
mst w = ilość wyprodukowanej z odpadów pary w okresie czasu odpowiadającym mst x np. na rok (ton/r) 

mst x = całkowita ilość wyprodukowanej pary w określonym czasie np. na rok (ton/r) 

mf = ilość paliwa z produkcją pary (zob. Ef na liście kontrolnej) w okresie czasu odpowiadającym mst x np. na rok (ton/r) 

m = ilość spalonych odpadów (zob. Ew na liście kontrolnej) w określonym czasie mst x np. na rok (ton/r) 

cst x = entalpia pary netto (entalpia pary minus entalpia kotła wodnego) (GJ/tonę) 

zob. np. Tabele Pary VDI w ogólnych stałych dla każdego zakładu 

cf = wartość kaloryczna netto paliwa z produkcją pary zob. tabela 1 (GJ/tonę) 

Tb = temperatura spalin za kotłem (przy 4-12 % O2 w spalinach) (°C) 

0,008 = specyficzna zawartość energii w spalinach (GJ/tonę x °C) 

1,133 oraz 1,085 = stałe równań regresji 

ηb = wydajność wymiany ciepła (jako zbliżone do 0,80) 

 

Odnośnik: 

Podstawowe równanie dla obliczenia NCV wzięto z: 

“Technology of Waste Incineration in Theory and Practice (Verbrennungstechnik von Abfällen in 

Theorie und Praxis)”, 1995 red. Reimann, D.O.; Hämmerli, H;. oraz VDI “Steam Tables”, 1968 red. Schmidt,E. 
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Przykład kalkulacji NCV dla przeciętnych MSW: 
 

Parametry pary 40 bar, 400 °C  cst hp  = 3,217 GJ/t 

 

kocioł wodny 3,2 bar, 135 °C  cst bw  = 0,565 GJ/t 

 

(stała dla tej W-t-E zakładu)  cst x  = 2,652 GJ/t 

 

mst hp  = 404623 (ton pary HP) 

mf  = 95,875 (ton paliwa) (lekki olej) 

Cf  = 42,73 GJ/t 

ηb  = wydajność wymiany ciepła (jako zbliżone do 0,80) 

mst w  = mst hp – (mfx(cf/cst x)x 0,80) 

 = 404623 – 95,875 (ton) x (42,73/2,652) x 0,80) = 404623 – 1236 = 403387 (ton) 

m = 126692 ton mieszanych odpadów komunalnych stałych (MSW) 

Tb = 220 °C (przy 4-12 % O2 w spalinach) 

C = (1,133 x (mst w/m x cst x) + 0,008 x Tb)/1,085 

C = (1,133 x (403387/126692) x 2,652) + 0,008 x 220)/ 1,085 = (9,567 + 1,760)/1,085 

 

NCV = C = 10440 GJ/tonę = 2900 MWh/tonę jako średnia mieszanych MSW 
 

 

10.4.3 Podstawowe DANE EKSPLOATACYJNE dla trzech przykładów kalkulacji energii 

 

Podstawowe roczne dane operacyjne mogą zostać zgromadzone przy użyciu poniższej listy kontrolnej. 

 

Ukazana lista kontrolna zawiera dane dla przykładowej produkcji i eksportu CHP. Zamiast tworzenia 

szczegółowej listy podstawowych danych operacyjnych zakładu, użycie standardowej listy kontrolnej 

dostarczy bardzo precyzyjnych danych i zmniejszy ryzyko utraty danych wykorzystywanych w metodzie 

kalkulacji energii. 
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Kwestionariusz/lista kontrolna        Okres obliczeniowy            Przykładowa kalkulacja 
Nazwa zakładu:          Zakład W-t-E z produkcją CHPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zakres bilansu energetycznego: tylko zakład W-t-E 
INFORMACJE ZOSTANĄ PRZEKAZANE W CELU KALKULACJI ENERGETYCZNYCH 
JAKO PODSTAWOWE DLA WYDAJNOŚCI ZAKŁADU I WYNIKÓW 
ENERGETYCZNYCH. W ŻÓŁTYCH POLACH NALEŻY UMIEŚCIĆ ODPOWIEDNIE DANE 
ZAKŁADU, MOŻLIWIE JAK NAJDOKŁADNEJSZE: 

 
Dane podstawowe 

Nazwa zakładu Przykład obliczeń kombinowanego odzysku ciepła i energii w zgodzie z BREF 

Nazwa firmy (2. wydanie) rozdział 3.5.4.3 

Adres  

Osoba do kontaktu  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
Wkład energetyczny z odpadów dla   Ew 

Ilość wszystkich spalonych odpadów, bez względu na typ i skład Całkowita ilość spalonych 
odpadów 

126692 [Mg](t) Ew 

Z czego, wliczone odpady dla odzysku energetycznego 0 [Mg](t) 

 
Importowana energia    z produkcją pary-/ciepła E    f ilość (wypełnić tylko jedną kolumnę) 

Importowana energia 
używana do produkcji 
pary/ciepła, np. dla 
palników 
pomocniczych, 
włączania i wyłączania 
proporcjonalnie1, itd. 

Gaz naturalny  NCV [GJ/103 Nm3] 0,0 [MWH] 0,000 [1000 Nm3] Ef 

Gaz fermentacyjny  NCV [GJ/103 Nm3] 0,0 [MWH] 0,000 [1000 Nm3] Ef 

Lekki olej opałowy 42,730 Hu [GJ/Mg] 0,0 [m3] 95,9 [Mg](t) Ef 

Ciężki olej opałowy  NCV [GJ/Mg] 0,0 [m3] 0,0 [Mg](t) Ef 

Inne oleje   0,0 [m3] 0,0 [m3] 0,0 [Mg](t) Ef 

Węgiel brunatny, 
Torf 

 NCV [gj/Mg]  0,0 [Mg](t) Ef 

Węgiel kamienny, 
Koks 

 NCV [gj/Mg]  0,0 [Mg](t) Ef 

Drewno  NCV [gj/Mg]  0,0 [Mg](t) Ef 

RDF/SRF  NCV [gj/Mg]  0,0 [Mg](t) Ef 

Inne   NCV [gj/Mg]  0,0 [Mg](t) Ef 

Gorąca woda, sieć grzewcza  0 [MWhh] Ef 
1
 Jeśli nie można określić dokładnie, 50% z i 50 % bez produkcji pary można zakładać w przypadku niewielkiego zastosowania paliwa pomocniczego oraz 70 % z i 30 % bez produkcji pary w przypadku 

zwiększonego stosowania paliwa pomocniczego 

 
Importowana energia    bez produkcji pary-/ciepła E    x imp ilość (wypełnić tylko jedną kolumnę) 

Importowana energia 
nie używana do 
produkcji pary/ciepła, 
np. dla palników 
pomocniczych, 
włączania i wyłączania 
proporcjonalnie1, itd. 

Gaz naturalny  NCV [GJ/103 Nm3] 0,0 [MWH] [1000 Nm3] Ef imp 

Gaz fermentacyjny  NCV [GJ/103 Nm3] 0,0 [MWH] [1000 Nm3] Ef imp 

Metan  NCV [GJ/Mg] 0,0 [MWH] [1000 Nm3] Ef imp 

Lekki olej opałowy 42,730 Hu [GJ/Mg] 0,0 [m3] 95,9 [Mg](t) Ef imp 

Ciężki olej opałowy  NCV [GJ/Mg] 0,0 [m3] 0,000 [Mg] Ef imp 

Olej napędowy 
inne oleje 

 NCV [GJ/Mg] 0,0 [m3] 0,000 [Mg] Ef imp 

Prąd 180,0 [MWhe] Ee imp 

Gorąca woda, sieć grzewcza 0,000 [MWhh] Eh imp 

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Ehp, mp, lp imp 

Parametry pary                            [bar], [°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                  [°C]   

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Est hp, mp, lp imp 

Parametry pary                            [bar], [°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                  [°C]   

alternatywa: Para w MWhh/a 0 [MWhh] Est hp, mp, lp imp 

Inne   NCV [GJ/Mg] 0,000 [Mg](t) Einne imp 
 

Tabela 10.97: Lista kontrolna danych do obliczania wydajności energetycznej 1 
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Tabela 10.98: Lista kontrolna danych do obliczania wydajności energetycznej 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Całkowita 
energia Ex circ

* 
 

ilość 
Zapotrzebowanie i 
straty z Ex circ

** 
 

 
Energia krążąca Ex circ 
 

                                                                                         

 

Samo-wytwarzana 
energia 

wykorzystywana w 
procesie jako 

energia krążąca. 
Dla danych 
wydajności 

energetycznej 
BREF/EUGH i 

zapotrzebowania 
własnego wzięto 
pod uwagę tylko 

straty energii 
(zapotrzebowanie) 

Prąd 17520,0 [MWhe] 17520,0 [MWhe] Ee circ 

Para hp, mp, lp Ilość pary2 32458 [Mg](t) 32458 [Mg](t) Est hp, mp, p circ 

Parametry pary                                                   [bar],[°C] 40 bar, 400 °C  

Kocioł wodny/kondensacja                                         [C] 135 °C  

Para hp, mp, lp Ilość pary3 68000 [mg](t) 6800 [Mg](t) Est hp, mp, lp circ 

Parametry pary                                                   [bar],[°C] 40 bar, 400 °C  

Kocioł wodny/kondensacja                                         [C] 0 °C  

Para hp, mp, lp Ilość pary4 0 [MWhh] 0 [Mg](t) Est hp, mp, lp circ 

Parametry pary                                                   [bar],[°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                                         [C]   

alternatywa: Para w MWhh/a 0 [MWhh] 0 [MWhh] Est hp, mp, lp circ 

Gorąca woda, sieć grzewcza6 3760 [MWhh] 3760 [MWhh] Eh circ 

Inne   NCV [GJ/Mg] 0,000 [Mg](t) Einne circ 

* Całkowita ilość krążącej energii powinna być wpisana w kolumnie (Ex circ całkowita) 
** Wyłącznie ta część krążącej energii z *, która jest wykorzystywana do pokrycia całkowitych strat/zapotrzebowania procesu. Straty te mogą 
osiągnąć maksimum Ex krążącej ale ogólnie są o wiele niższe. Dla samokontroli konieczne są informacje z punktów 2-6. 
2-6 Aby ustalić nie tylko zużycie, ale i realne straty w procesie, należy rozróżnić pomiędzy produkowaną przez siebie energią, która krąży i jest 
wykorzystywana wyłącznie do pokrycia strat energetycznych, np. podgrzewania spalin przed kominem lub systemem SCR, bez wpływu na produkcję 
pary/ciepła, a energią wykorzystywaną do różnych celów pokrywania strat energetycznych oraz wpływającej/wzmacniającej proces produkcji 
pary/ciepła poprzez cyrkulację tej energii, np. podgrzewania powietrza spalającego w komorze spalania lub kotła wodnego/kondensatora, a także 
częściowo do parowego czyszczenia kotła. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu uniknięcia błędnej interpretacji, użycie krążącej energii powinno być 
opisane w wierszach # 2-4 w skrócie, oraz także jej całkowita dystrybucja ilościowa w odniesieniu do zużycia, np. do podgrzewania spalin lub kotła 
wodnego. 

 
Krótki opis zużywanej energii krążącej i jej ilość w odniesieniu do całości: 

2 Zużycie do podgrzewania spalin przed SCR = 32458 Mg/a 
3 Para HP do przedmuchiwania komina 10 % z 68000 Mg/a = 6800 Mg/a 
4  
5 Ogrzewanie budynków zakładu = 3760 MWhh 
6 

Jeśli krążąca energia wykorzystywana jest wielokrotnie, np. w więcej niż jednym etapie, należy to także wykazać. 
 

Energia eksportowana Ox exp                                                                      ilość 
Eksportowana 
energia 

Prąd 31730,0 [MWhe] Oe exp 

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Ost hp, mp, lp exp 

Parametry pary                                                   [bar], [°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                                         [°C]  

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Ost hp, mp, lp exp 

Parametry pary                                                   [bar], [°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                                         [°C]  

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Ost hp, mp, lp exp 

Parametry pary                                                   [bar], [°C]   

Kocioł wodny/kondensacja                                         [°C]   

Para hp, mp, lp Ilość pary 0,000 [Mg](t) Ost hp, mp, lp exp 

Parametry pary                                                   [bar], [°C]   
 
Oh exp 

Kocioł wodny/kondensacja                                         [°C]  

Ciepło 
Alternatywa: 
Gorąca woda, 
ogrzewanie 
sieciowe w 
MWhh 

Ilość ciepłej wody 0,000 [Mg](t) 

Ciepła woda/ścieki                                                       [°C]   

Ciepła woda/cofka                                                       [°C]   

alternatywa: Para w MWhh/a 0 [MWhh] Ost hp, mp, lp exp 

Gorąca woda, ogrzewanie sieciowe 0,000 [MWhh] 137375,000 [MWhh] Oh exp 

Inne   NCV [GJ/Mg] 0,000 [Mg](t) Oinne exp 
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Moc wyjściowa/ wartość kaloryczna/ zawartość O2 
Całkowita moc wyjściowa całego zakładu 54,0 [MW] 

Średnia wartość kaloryczna netto (NCV) odpadów, określona przez operatora brak danych 

Średnia wartość kaloryczna netto (NCV) odpadów, obliczona przez operatora 10,440 [GJ/Mg] 

Średnia wartość kaloryczna netto (NCV) odpadów, zgodnie z formułą BREF/BAT 10,439 [GJ.Mg] 

Wydajność kotła 83,0 [%] 

Zawartość O2 w surowym gazie (za kotłem), sucha 8,0 [%] 

Zawartość O2 za kominem w czystym gazie, sucha 8,5 [%] 

 
 

Produkcja pary/gorącej wody 
Wytwarzana para/gorąca woda 
poza kotłem lub gdziekolwiek 
używana para/gorąca woda jest 
produkowana w ciągu całego 
procesu spalania, np. przez 
pompy cieplne SCR z odzyskiem 
ciepła, dodatkowe Eco w obróbce 
cieplnej odpadów. 

Para hp, mp, lp 
za kotłem 

ilość pary 404623 [Mg](t) 

parametry pary                                        [bar], [°C] 40 ber/400 °C 

skondensowana cofka                                     [°C] 135 °C 

Para hp, mp, lp 
gdzie indziej 

ilość pary 0,000 [Mg](t) 

parametry pary                                        [bar], [°C]  

skondensowana cofka                                     [°C]  

Para alternatywa: Produkowana para w MWhh/a 0 [Mg](t) 

Gorąca woda 
za kotłem 

ilość gorącej wody 0,000 [Mg](t) 

ściek gorącej wody                                           [°C]  

cofka gorącej wody                                          [°C]  

Gorąca woda 
gdzie indziej 

ilość gorącej wody 0,000 [Mg](t) 

ściek gorącej wody                                           [°C]  

cofka gorącej wody                                          [°C]  

Gorąca woda, sieć grzewcza 0,000 [MWhh] 

 
 

Spaliny/czysty gaz 
Temperatura spalin za kotłem (odpowiadająca punktowi z poprzednich danych dla produkcji pary lub 
gorącej wody 

220 [°C] 

Wielkość przepływu czystego gazu (standardowe warunki, suchy) 3 
linie 

96603 [Nm3/h] 

Roczny całkowity przepływ czystego gazu w całym zakładzie (standardowe warunki, suchy) 3 
linie 

655000000 [Nm3/a] 

Temperatura spalin za kominem 120 [°C] 
 

Tabela 10.99: Lista kontrolna danych do obliczania wydajności energetycznej 3 
 
 

 

10.4.4 Wzory obliczeń energetycznych z podstawowymi danymi operacyjnymi dla trzech 

przykładowych kalkulacji 

 
 
Podstawą do obliczenia szczegółowych wyników energetycznych i wydajności procentowej są roczne 

kwoty i DANE EKSPLOATACYJNE. 

 

W celu zsumowania danych odnoszących się do zużycia/produkcji/eksportu różnych źródeł energii, 

odwołania podano w GJ. Jednakże powszechnie energia elektryczna jest podawana w MWhe, a para, ciepło 

i gorąca woda w MWhh/st, zatem przykłady obliczono przy użyciu tych jednostek. 

 

Aby umożliwić porównanie różnych zakładów spalania w prosty i wiarygodny sposób, zastosowano 

uproszczone formuły, wszystkie oparte na bilansie rocznym. Tam gdzie je zastosowano, wzięto pod uwagę 

międzynarodowe współczynniki równoważności dla zamiany energii w celu uzyskania bilansu 

energetycznego. 

 

Metoda 1: Szczegółowa (tj. na tonę przerobionych odpadów) roczna energia netto potrzebna do i 

odzyskiwana przez instalację, wyrażona jako całkowite i równoważne sumy energetyczne (N), w 

odniesieniu do ilości spalonych odpadów (okres referencyjny 1 roku). 

 

Szczegółowa wartość dla ilości energii wyprodukowanej, wyeksportowanej lub potrzebnej na tonę wsadu 

odpadów jest uzyskiwana w prosty sposób, poprzez podzielenie rocznych danych przez przepustowość. 

Wynik dostarcza szczegółowej informacji dla danego zakładu, gdyż NCV odpadów samo w sobie nie jest 

brane pod uwagę. 

 

 

 

Ta technika wykorzystuje sumy roczne do obliczenia szczegółowych wyników dla: 
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 całkowitego szczegółowego zapotrzebowania energetycznego całego zakładu na tonę wsadu odpadów 

Nop sp 

 całkowitej szczegółowej produkcji/eksportu energii elektrycznej na tonę wsadu odpadów Ne sp prod/exp 

 całkowitej szczegółowej produkcji/eksportu ciepła i pary na tonę wsadu odpadów Nh/st prod/exp 

 całkowitej szczegółowej produkcji/eksportu energii i ciepła/pary całego zakładu 

 na tonę wsadu odpadów Ne + h/st sp prod/exp 

 

Metoda 2: wydajność procentowa (η) 

Ta metoda oblicza ogólny procent energii potrzebnej do lub odzyskiwanej przez instalacje w odniesieniu 

do wkładów produkującej parę energii z odpadów oraz innych wkładów energetycznych (np. paliw 

pomocniczych), tj. w odniesieniu do całkowitego wkładu energii w zakład. 

 

Ponieważ zawartość energii wsadu odpadów jest wliczona, przewagą tej metody jest możliwość 

porównania pomiędzy zakładami, niezależnie od rodzaju odpadów. Ta metoda obliczeniowa jest 

powszechna a wyniki są ogólnie dobrze rozumiane. Jeśli nieznana jest NCV odpadów, można ją uzyskać z 

informacji o produkowanej parze. 

 

W metodzie tej poszczególne wartości wydajności są obliczane dla produkcji/zużycia prądu i ciepła z 

wykorzystaniem sum bezwzględnych oraz równoważników energii. Wartości te można sumować w celu 

uzyskania wielkości wydajności całkowitej. 

 

Technika ta wykorzystuje sumy roczne dla całego zakładu do obliczania sum szczegółowych dla: 

 

 procentowego zapotrzebowania energetycznego całego zakładu w odniesieniu do całkowitego wkładu 

energetycznego ηop sp 

 procentowej produkcji/eksportu energii elektrycznej w odniesieniu do całkowitego wkładu 

energetycznego ηe sp prod/exp 

 procentowej produkcji/eksportu ciepła i pary w odniesieniu do całkowitego wkładu energetycznego ηh/st sp 

prod/exp 

 procentowej produkcji/eksportu energii elektrycznej oraz ciepła/pary w odniesieniu do całkowitego 

wkładu energetycznego ηe + h/st sp prod/exp 

 

Podstawowe równania to: 

 

a) w wartościach bezwzględnych 

W tym wypadku wszystkie dane, nawet dla prądu i ciepła, muszą być obliczone nie jako równoważniki, ale 

jako wartości mierzalne, np. MWhe i MWhh lub w GJe i GJh wszystkie inne z ich wartością energetyczną 

 

b) w równoważnikach energetycznych 

Tu wszystkie dane dla prądu i ciepła muszą być obliczone jako równoważniki, np. MWhe equ i MWhh equ 

wszystkie inne z ich wartością energetyczną 

 
Szczegółowe zapotrzebowanie energetyczne zakładu w odniesieniu do ilości spalanych odpadów: 

 

Nop sp = (Ef + Ex imp + Ex circ)/ m 

 

a) jako MWhop abs/t (odpadów) lub GJop abs/t (odpadów) 

b) jako MWhop equ/t (odpadów) lub GJop equ/t (odpadów) 
 

Przykłady dla szczegółowego zapotrzebowania energetycznego w odniesieniu do podstawowych 

danych z tabeli 1 w sekcji 3 i rozdziale 3.5.5 BREF 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie) Nop sp = (1138 + 1318 + 51269)/ 126692  = 0,424 MWh abs/t 

b) ) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik) Nop sp = (1138 + 1612 + 80226)/ 126692  = 0,655 MHhequ/t 

 
a) ) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie) Nop sp = (1138 + 18838 + 33749)/ 126692 = 0,424 MWh abs/t 

b) ) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) Nop sp = (1138 + 47717 + 34121)/ 126692 = 0,655 MHhequ/t 
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a) ) zakład CHP (bezwzględnie) Nop sp = (1138 + 1318 + 51269)/ 126692    = 0,424 MWh abs/t 
b) ) zakład CHP (równoważnik) Nop sp = (1138 + 1612 + 80226)/ 126692    = 0,655 MHhequ/t 

 
Procent całości szczegółowego zapotrzebowania energetycznego zakładu w odniesieniu do całkowitego wkładu energii 

 

ηop abs = ((Ef + Ex imp + Ex circ)/(Ef + Ex imp + Ew)) x 100 {%} 

 

Przykłady procentowego zapotrzebowania energetycznego w związku z podstawowymi danymi z tabeli 1 

w sekcji 3. 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie) ηop sp = ((1138 + 1318 + 51269)/  (1138 + 1318 + 367406))*100                = 14,5 (%) 

b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik) ηop equ = ((1138 + 1612 + 80226)/  (1138 + 1612 + 367406)*100                = 22,4 (%) 

 
a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie) ηop sp ((1138 + 18838 + 33749)/  (1138 + 1318 + 367406))*100          = 13,9 (%) 

b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) ηop equ = ((1138 + 47717 + 34121)/  (1138 + 1612 + 367406))*100     = 19,9 (%) 

 
a) zakład CHP (bezwzględnie) ηop sp = ((1138 + 1318 + 51269)/  (1138 + 1318 + 367406))*100                               = 14,5 (%) 

b) zakład CHP (równoważnik) ηop equ = ((1138 + 1612 + 80226)/  (1138 + 1612 + 367406)*100                                = 22,4 (%) 

 

Całkowita szczegółowa wyprodukowana energia w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Ne sp prod = (Oe exp + Ee circ)/ m 

 

Całkowita szczegółowy prąd wyeksportowany w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Ne exp = (Oe exp)/ m 

 

a) jako MWhop abs/t (odpadów) lub GJop abs/t (odpadów) 

b) jako MWhop equ/t (odpadów) lub GJop equ/t (odpadów) 

 

Przykłady dla szczegółowej ilości wyprodukowanego i eksportowanego prądu: 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)   Nsp prod  = (17520 + 50800)/ 126692   = 0,539 MWhe abs/t 

Ne exp  = (50800)/ 126692   = 0,401 MWhe abs/t 
b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik)   Nsp prod = ((17520 + 50800)*2,6316)/ 126692  =1,419 MWhe equ/t 

Ne exp  = (50800*2,6316)/ 126692                  = 1,055 MWhe equ /t 

 
a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie)  Nsp prod = (0)/ 126692     = 0,0 MWhe abs/t 

Ne exp  = (0)/ 126692     = 0,0 MWhe abs/t 

b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) Nsp prod = (0)/ 126692     = 0,0 MWhe equ /t 
Ne exp  = (0)/ 126692     = 0,0 MWhe equ /t 

 

a) zakład CHP (bezwzględnie)     Nsp prod = (17520 + 31730)/ 126692   = 0,389 MWhe abs/t 
Ne exp  = (31730)/ 126692    = 0,250 MWhe abs/t 

b) zakład CHP (równoważnik)     Nsp prod = ((17520 + 31730)*2 6316)/ 126692                =1,023 MWheequ /t 

Ne exp  = (31730*2,6316)/ 126692                     =0,659 MWhe equ /t 
 

Procent całości wyprodukowanej i wyeksportowanej energii w korelacji do całkowitego wkładu energetycznego: 

 

ηe abs = ((Oe + Ee circ)/(Ef + Ex ipm + Ew)) x 100 {%} 

 

Przykłady procentów wyprodukowanego i wyeksportowanego prądu: 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)  ηe abs prod = (17520 + 50800)/ (1138 + 1318 + 367406))*100  =18,5 (%) 

ηe abs exp = (50800)/ (1138 + 1318 + 367406)*100  =13,7 (%) 
b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik)  ηe equ prod = ((17520 + 50800)*2,6316)/ (1138 + 1612 + 367406))*100 =48,6 (%) 

ηe equ exp = (50800*2,6316)/ (1138 + 1612 + 367406))*100 =36,1 (%) 

 
a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie) ηe abs prod = (0)/ (1138 + 1318 + 367406))*100   = 0 (%) 

ηe abs exp = (0)/ (1138 + 1318 + 367406))*100   = 0 (%) 

b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) ηe equ prod = (0)/ (1138 + 1612 + 367406))*100   = 0 (%) 
ηe equ exp = (0)/ (1138 + 1612 + 367406))*100   = 0 (%) 

 

a) zakład CHP (bezwzględnie)    ηe abs prod = (17520 + 31730)/ (1138 + 1318 + 367406))*100  = 13,3 (%) 
ηe abs exp = (31730)/ (1138 + 1318 + 367406))*100   = 8,8 (%) 

 

b) zakład CHP (równoważnik)    ηe equ prod = ((17520 + 31730)*2,6316)/ (1138 + 1612 + 367406))*100 = 35,0 (%) 
ηe equ exp = (31730*2,6316)/ (1138 + 1612 + 367406))*100  = 22,6 (%) 
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Całkowite szczegółowe wyprodukowane ciepło/para w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Nh/st sp prod = (Oh/st exp + Ee circ)/ m 

 

Całkowite szczegółowe ciepło/para wyeksportowane w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Nh/st exp = (Oh/st exp)/ m 

 

a) jako MWhop abs/t (odpadów) lub GJop abs/t (odpadów) 

b) jako MWhop equ/t (odpadów) lub GJop equ/t (odpadów) 
 

Przykłady dla szczegółowej ilości wyprodukowanego i eksportowanego ciepła/pary: 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)   Nh/st sp prod = (33749 + 0)/ 12669  = 0.266 MWhh/st abs/t 

Nh/st exp = (0)/ 126692   = 0.0 MWhh/st abs/t 

b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik)   Nh/st sp prod = (34121 + 0)/ 126692  = 0.269 MWhh/st equ/t 
Nh/st exp = (0)/ 126692   = 0.0 MWhh/st equ /t 

 

a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie)  Nh/st sp prod = (33749 + 242443)/ 126692  = 2.180 MWhh/st abs/t 

Nh/st exp = (242443)/ 126692   = 1.914 MWhh/st abs/t 

b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik)  Nh/st sp prod = (34121 + 242443)/ 126692  = 2.183 MWhh/st equ /t 

Nh/st exp = (242443)/ 126692   = 1.914 MWhh/st equ /t 
 

a) zakład CHP (bezwzględnie)      Nh/st sp prod = (33749 + 137375)/ 126692  = 1.351 MWhh/st abs/t 

Nh/st exp = (137375)/ 126692   = 1.084 MWhh/st abs/t 
b) zakład CHP (równoważnik)     Nh/st sp prod = (34121 + 150961)/ 126692 = 1.461 MWhh/st equ /t 

Nh/st e exp = (150961)/ 126692   = 1.192 MWhh/st equ /t 

 
Procent całości wyprodukowanego i wyeksportowanego ciepła/pary w korelacji do całkowitego wkładu energetycznego: 

 

ηh/st abs = ((Oh/st + Eh/s circ)/(Ef + Ex ipm + Ew)) x 100 {%} 
 

Przykłady procentów wyprodukowanego i wyeksportowanego ciepła/pary: 
 

a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)  ηh/st abs prod = (33749 + 0)/ (1138 + 1318 + 367406))*100  =18,5 (%) 
ηh/st abs exp= (0)/ (1138 + 1318 + 367406)*100   =13,7 (%) 

b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik)  ηh/st equ prod = (34121 + 0)/ (1138 + 1612 + 367406))*100  = 48,6 (%) 

ηh/st equ exp = (0)/ (1138 + 1612 + 367406))*100   = 36,1 (%) 
 

a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie) ηh/st abs prod = (33749 + 242443)/ (1138 + 1318 + 367406))*100 = 71,3 (%) 

ηh/st abs exp = (242443)/ (1138 + 1318 + 367406))*100  = 62,6 (%) 
b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) ηh/st equ prod = (34121 + 242443)/ (1138 + 1612 + 367406))*100 = 66,4(%) 

ηh/st equ exp = (242443)/ (1138 + 1612 + 367406))*100  = 58,2 (%) 

 
a) zakład CHP (bezwzględnie)    ηh/st abs prod = (33749 + 137375)/ (1138 + 1318 + 367406))*100 = 9,1 (%) 

ηh/st abs exp = (131730)/ (1138 + 1318 + 367406))*100  = 0,0 (%) 

b) zakład CHP (równoważnik)    ηh/st equ prod = (34121 + 150961)/ (1138 + 1612 + 367406))*100 = 9,2 (%) 
ηh/st equ exp = (150961)/ (1138 + 1612 + 367406))*100  = 0,0 (%) 

 

 
Całkowity szczegółowy wyprodukowany prąd oraz ciepło/para w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Ne+h/st sp prod = Ne sp prod + Nh/st sp prod 

 

Całkowity szczegółowy prąd oraz ciepło/para wyeksportowane w odniesieniu do ilości spalonych odpadów: 

 

Ne+h/st sp exp = Ne sp exp + Nh/st sp exp 

 

a) jako MWhop abs/t (odpadów) lub GJop abs/t (odpadów) 

b) jako MWhop equ/t (odpadów) lub GJop equ/t (odpadów) 
 
Przykłady dla szczegółowej ilości wyprodukowanego i eksportowanego ciepła/pary: 
 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)   Ne+h/st sp prod = 0,539 + 0,266   = 0,805MWhe+h/st abs/t 

Ne+h /st exp = 0,401 + 0   = 0,401MWhe+h /st abs/t 

b) zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik)  Ne+h /st sp prod = 1,419 + 0,269  = 1,688 MWhe+h /st equ/t 
Ne+h /st exp = 1,055 + 0   = 1,055 MWhe+h /st equ /t 

 

a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie)  Ne+h /st sp prod = 0 + 2,180   = 2,180 MWhe+h /st abs/t 
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Ne+h /st exp = 0 + 1,914   = 1,914 MWhe+h /st abs/t 
b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik)  Ne+h /st sp prod = 0 + 2,183   = 2,183 MWhe+h /st equ /t 

Ne+h /st exp = 0 + 1,914   = 1,914 MWhe+h /st equ /t 

 
a) zakład CHP (bezwzględnie)     Ne+h /st sp prod = 0,389 + 1.351  = 1,740 MWhe+h /st abs/t 

Ne+h /st exp = 0,250 + 1,084  = 1,334 MWhe+h /st abs/t 

b) zakład CHP (równoważnik)     Ne+h /st sp prod = 1,023 + 1,461   = 2,484 MWhe+h /st equ /t 
Ne+h /st e exp = 0,659 + 1,192   = 1,851 MWhe+h /st equ /t 

 
Procent całości wyprodukowanego i wyeksportowanego prądu oraz ciepła/pary w korelacji do całkowitego wkładu 

energetycznego: 

 

ηe+h/st abs = ηe abs + ηh/st abs {%} 

 

ηe+h/st equ = ηe equ + ηh/st equ {%} 
 

Przykłady procentów wyprodukowanego i wyeksportowanego ciepła/pary: 

 
a) zakład produkujący wyłącznie prąd (bezwzględnie)  ηe+h/st abs prod = 18,5 + 9,1   = 27,6 (%) 

ηe+h/st abs exp = 13,7 + 0   = 13,7 (%) 

b zakład produkujący wyłącznie prąd (równoważnik) ηe+h/st equ prod = 48,6 + 9,2  = 57,8 (%) 

ηe+h/st equ = 36,1 + 0   = 36,1 (%) 
 

a) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (bezwzględnie)  ηe+h/st abs prod = 0 + 71,3   = 71,3 (%) 
ηe+h/st abs exp = 0 + 62,6   = 62,6 (%) 

b) zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (równoważnik) ηe+h/st equ prod = 0 + 66,4  = 66,4 (%) 

ηe+h/st equ exp = 0 + 58,2   = 58,2 (%) 
 

a) zakład CHP (bezwzględnie)     ηe+h/st abs prod = 13,3 + 46,3   = 59,6 (%) 

ηe+h/st abs exp = 8,6 + 37,1  = 5,7 (%) 
b) zakład CHP (równoważnik)    ηe+h/st equ prod = 35,0 + 50,0  = 85,0 (%) 

ηe+h/st equ exp = 22,6 +40,8   = 63,3 (%) 

 
Wydajność kotła w produkcji ciepła/pary w wartościach bezwzględnych w korelacji do całkowitego wkładu energii 

produkującej ciepło/parę: 

 

ηb = (Eh/st boiler/(Ef + Ew))x 100 {%} 

 

lub, z powodu strat energii w popiele paleniskowym, odwadniania kotła i promieniowania, szacunkowo tylko 97 % 

wypuszczanego ciepła z pieca do kotła: 

 

ηb (97%) = (Eh/st boiler/0,97x(Ef + Ew))x 100 {%} 
 

Przykłady cieplnej/parowej wydajności kotła w wartościach absolutnych w odniesieniu do całkowitej 

energii produkującej ciepło/parę: 

 
ηb = (Eh/st boiler/(Ef + Ew))x 100    = (289207/(1138 + 367407))*100   = 80,9 (%) 

ηb (97 %) = (Eh/st boiler/0.97x(Ef + Ew))x 100  = (289207/(0.97*(1138 + 367407)))*100   = 83,4 (%) 

 

10.4.5 Równania do obliczania wydajności zakładu (Pl ef) 

 

Roczne kwoty i DANE EKSPLOATACYJNE są podstawą wyliczeń wydajności zakładu dla 3 podanych tu 

przykładów. Obie kalkulacje dostarczają danych dla całkowitej wydajności zakładu (Pl ef), ale dla różnych 

odniesień. 

 

Wyeksportowana (sprzedana) energia pomniejszona o kwotę netto importowanej energii jest dzielona przez 

całkowite zapotrzebowanie energetyczne procesu spalania, zawierające oczyszczanie spalin, generację 

ciepła i prądu itd. 

 

Ponieważ obliczenia prawie nie biorą pod uwagę energii zawartej w odpadach, pozwala to tylko na 
porównanie wydajności procesów spalania podobnych odpadów. 
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Pl ef = (Oexp – (Ef + Eimp))/(Ef + Eimp + Ecirc) 

 

wszystkie kwoty jako równoważniki w zgodzie z BREF, rozdział 3.5.6 

 

Ef     = roczny wkład energetyczny w system przez paliwa z produkcją pary (GJ/r) 

Eimp = roczna energia importowana (Uwaga: energia z przerobionych odpadów (Ew) nie jest wliczana) 

Ecirc   = roczna energia krążąca 
Oexp   = roczna energia wyeksportowana (połączone całkowite ciepło i prąd jako równoważniki) 
 

Dla obliczenia Pl ef wykorzystano dane z sekcji 3, załącznik 2 i 3: 

 

zakład produkujący wyłącznie prąd (13,7 % abs) eksport   (równoważnik) 

Pl ef = (133685 - (1138+1612))/(1138+1612+80226)   =    1.58 

 

zakład produkujący wyłącznie ciepło/parę (62,6 % abs) eksport  (równoważnik) 

Pl ef = 242443 - (1138+47717))/(1138+47717+34121)   =    2.33 

 

zakład CHP (H= 37,1 % abs i P= 8,6 % abs) eksport   (równoważnik) 

Pl ef = (234462 - (1138+1612))/(1138+1612+80226)   =    2.79 

 

Jeśli wynik jest 0 lub <0: 

 

Oznacza to, że energia nie jest eksportowana (BREF) lub wytwarzana (ECJ), ale istnieje zapotrzebowanie 
na import energii. Może to być spowodowane tym, że żadna energia nie jest odzyskiwana lub tym, że 

energia odzyskana jest zużywana w samym procesie spalania i nie może być eksportowana i, co więcej, 

konieczny jest import energii. 
 

Jeśli wynik jest wyższy niż 1: 
 

To pokazuje, że zakład po odjęciu importowanej energii, produkując parę eksportuje (BREF) lub produkuje 

(ECJ) więcej energii, niż jest niezbędne do działania całego procesu spalania odpadów. 

 

Ta kalkulacja nie wymaga wiedzy o zawartości energetycznej odpadów. Jednak, wartość energetyczna 

odpadów będzie miała wpływ na rezultat i należy oczekiwać, że odpady o wyższej wartości energetycznej 

dadzą wyższą wartość eksportu energii, a więc wyższe wartości Pl ef. 

 

 
 

10.5 Przykład złożonego oszacowania stosowanego do wyboru systemów FGT 

 
Poniższe tabele dostarczają przykładu jak, w rzeczywistym projekcie, prowadzono oszacowania i wybór 

systemu FGT: 

 
Kryteria 

Proces Półmokry Sucha 

podwójna 

filtracja 

Sucha 

prosta 

filtracja 
1- OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

a- surowy materiał i WYDAJNOŚĆ (Kryterium nr 9 dyr. IPPC) 

          woda 

          odczynniki 

typ 

ilość 

typ 2 (amoniak) 

typ 3 (węgiel aktywny) 

          zużycie energii 

paliwo pomocnicze 

 

m3/tw 

 

 

kg/tw 

kg/tw 

kg/tw 

 

 

kg/tw 

 

0,2 

 

wapno 

18 

5 

0,6 

 

- 

25 

 

- 

 

dwuwęglan 

26 

5 

0,6 

 

- 

30 

 

- 

 

dwuwęglan 

26 

5 

0,6 

 

- 

20 
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prąd 

b- odzysk i recykling (Kryterium nr 3 dyr. IPPC) 

          odzysk energii 

          odzysk materiału 

          odzysk materiału konstrukcyjnego 

          odzysk soli 

 

kg/tw 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

możliwy 

 

 

 

 

- 

2- EMISJE 

a- techniki niskoodpadowe (Kryterium nr 1 dyr. IPPC) 

          płynne ścieki 

          stałe pozostałości 

ilość pozostałości FGC 

Popioły lotne 

Sole 

Jakość pozostałości soli/FGC 

 

b- emisje i wpływ (Kryteria nr 6 i 10 dyr. IPPC) 

          emisje do atmosfery 

zanieczyszczenia 

hałas 

odory 

          emisje do wody 

          emisje przez pozostałości 

 

 

 

 

kg/tw 

 

 

- 

 

54 

- 

- 

wapienne 

 

 

- 

 

- 

25 

20 

sodowe 

 

 

- 

 

45 

- 

- 

sodowe 

3- RYZYKO (Kryteria nr 2, 10, 11 dyr. IPPC) 

          ryzyko substancji niebezpiecznych 

chemikalia 

          ryzyko emisji 

          ryzyko wypadków 

 Małe 

nieistotne 

Małe 

nieistotne 

Małe 

nieistotne 

4- EKONOMIA 

koszty i zyski (aneks 4 wprowadzenie dyr. IPPC) 

                      rata (odpowiadająca kwocie głównej inwestycji i 

odsetkom) 

                     koszty operacyjne 

                     dostępność 

                     wytrzymałość konstrukcji 

  

 

2,8 

20,3 

23,1 

 

 

3,5 

20,4 

23,9 

 

 

2,7 

20,9 

23,6 

Tabela 10.100: Przykład złożonego oszacowania wyboru systemu FGT 

 

 

 

 
200000 tw/r 

Proces 

Odczynniki 
Półmokry 

Wapno 
Suchy 

podwójna filtracja 

Dwuwęglan 

Suchy 

prosta filtracja 

Dwuwęglan 

I) Koszty zmienne: 

Odczynniki: Jednostk

a 

(u) 

Koszt 

(€/u) 

Ilość 

(u/tw) 

Koszt 

(€/tw) 

Ilość 

(u/tw) 

Koszt 

(€/tw) 

Ilość 

(u/tw) 

Koszt 

(€/tw) 

Wapno 

soda oczyszczona 

amoniak 

aktywny węgiel 

kg 

kg 

kg 

kg 

0,1 

0,2 

0,15 

1,5 

18 

 

5 

0,6 

1,8 

 

0,8 

0,9 

 

26 

5 

0,6 

 

5,2 

0,8 

0,9 

 

26 

5 

0,6 

 

5,2 

0,8 

0,9 

Media: 

woda 

prąd 

 

m3 

kWh 

 

0,5 

0,04 

 

0,2 

25 

 

0,1 

1,0 

 

 

30 

 

 

1,2 

 

 

20 

 

 

0,8 

1- Suma odczynników i mediów €/tw  3,8  7,3  6,9 

Pozostałości i ścieki: 

popioły lotne 

pozostałości FGC 

sole 

 

kg 

kg 

kg 

 

0,27 

0,27 

0,27 

 

 

54 

 

 

14,6 

 

25 

 

20 

 

6,8 

 

4,0 

 

 

45 

 

 

12,2 

2- Suma pozostałości i ścieków €/tw  14,6  10,8  12,2 

SUMA 1+2 €/tw  18,4  10,8  19,0 

 

3- Suma siły roboczej €/tw  0,2  0,2  0,2 

 

4- Suma dziennego utrzymania €/tw  0,5  0,6  0,5 

 



Aneksy 

Spalanie odpadów 578 

II) Koszty stałe:        

5- Zabezpieczenie utrzymania i remontów €/tw  1,3  1,6  1,2 

        

6 Rata (odpowiadająca kwocie głównej 

inwestycji + odsetki)* 

€/tw  2,8  3,5  2,7 

        

Suma kosztów zmiennych 1+2+3+4 €/tw  19,1  18,8  19,7 

Suma kosztów zmiennych 5+6 €/tw  4,1  5,0  3,9 

        

KOSZT CAŁKOWITY €/tw  23,1  23,9  23,6 
* Stała stopa 6 % - długość 20 lat 

Tabela 10.101: Przykład złożonego oszacowania kosztów stosowanych do porównania opcji systemu FGT 

 


