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Niniejszy dokument jest jednym z serii przedstawionych poniżej przewidywanych dokumentów (w 

trakcie sporządzania niniejszego dokumentu, nie wszystkie z tych dokumentów zostały już 

opracowane): 

 

 Dokument Referencyjny BAT dla Kod 

Dużych Obiektów Energetycznego Spalania LCP 

Rafinerii Olejów Mineralnych i Gazu REF 

Produkcji Żelaza i Stali I&S 

Przemysłu Przetwórstwa Metali Żelaznych FMP 

Przemysłu Metali Nieżelaznych NFM 

Kuźni i Odlewni  SF 

Obróbki powierzchniowej Metali i Tworzyw Sztucznych STM 

Przemysłu Cementowo-wapienniczego CL 

Przemysłu Szklarskiego GLS 

Przemysłu Ceramicznego CER 

Przemysłu Wielkotonażowych Związków Organicznych LVOC 

Produkcji Związków Organicznych Głęboko Przetworzonych OFC 

Produkcji Polimerów POL 

Przemysłu Chloro-alkalicznego CAK 

Przemysłu Wielkotonażowych Związków Nieorganicznych - Amoniaku, Kwasów i Nawozów 

Sztucznych 
LVIC-AAF 

Przemysłu Wielkotonażowych Związków Nieorganicznych - Substancji Stałych i Innych LVIC-S 

Produkcji Związków Nieorganicznych Specjalnego Przeznaczenia SIC 

Systemów Utylizacji / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym CWW 

Przemysłu Przetwarzania Odpadów WT 

Spalania Odpadów WI 

Gospodarki Odpadami Przeróbczymi i Skałą Płonną Rud w Górnictwie MTWR 

Przemysłu Celulozowo-papierniczego PP 

Przemysłu Tekstylnego TXT 

Garbarstwa Skór i Skórek TAN 

Rzeźni i Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego  SA 

Przemysłu Spożywczego, Produkcji Napojów i mleka FDM 

Intensywnej Hodowli Drobiu i Świń ILF 

Obróbki Powierzchniowej z Użyciem Rozpuszczalników Organicznych STS 

Przemysłowych Systemów Chłodzenia CV 

Emisji z Magazynowania ESB 

 Dokument Referencyjny nt...  

Ogólnych Zasad Monitoringu MON 

Apektów Ekonomicznych i Oddziaływania Między Komponentami Środowiska ŚKE 

Technik Efektywnego Wykorzystania Energii ENE 
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STRESZCZENIE 
 

Dokument referencyjny nt. najlepszych dostępnych technik (BREF) zatytułowany ‗Przemysł 

Przetwarzania Odpadów‖ stanowi odzwierciedlenie wymiany informacji przeprowadzonej na mocy 

art. 16 ust. 2 Dyrektywy Rady 96/61/WE (Dyrektywa IPPC). Niniejsze streszczenie opisuje 

najważniejsze ustalenia, podsumowanie głównych wniosków dotyczących BAT oraz związanych z 

nimi poziomów emisji/zużycia. Należy go czytać razem ze wstępem, który wyjaśnia cele niniejszego 

dokumentu, sposób jego wykorzystania i terminy prawne. 

 

Niniejsze podsumowanie może być odczytywane i rozumiane jako samodzielny dokument  jednak 

jako streszczenie nie przedstawia wszystkich złożoności tego pełnego dokumentu. Z tego 

względu przy podejmowaniu decyzji w sprawie najlepszej dostępnej techniki (BAT) nie 

powinno ono być stosowane zamiast pełnego tekstu dokumentu referencyjnego.  

 

Zakres niniejszego dokumentu 

 

Niniejszy dokument, wraz z innymi dokumentami BREF, ma obejmować działalność opisaną w sekcji 

5 Załącznika 1 do Dyrektywy IPPC, mianowicie „zarządzanie odpadami‖. Inny dokument BREF 

dotyczy spalania odpadów oraz niektórych zabiegów przetwarzania termicznego, np. pirolizy i 

zgazowania (pkt 5.2 Załącznika 1 do Dyrektywy). Pomimo, że pkt 5.4 Załącznika 1 obejmuje 

składowiska odpadów, niniejszy dokument nie obejmuje BAT dla składowisk. 

 

Kody odzyskiwania (R
1
) oraz unieszkodliwiania (D

2
) (R/D) w Załącznikach II A oraz II B do 

Dyrektywy 75/442/EWG, które dotyczą Dyrektywy IPPC zmienionej zgodnie z decyzją Komisji 

96/350/WE. Ponieważ ta ostatnia zmiana odpowiada najnowszej klasyfikacji kodów operacji R/D, 

poniższa tabela odzwierciedla rodzaj kodów operacji w zakresie odpadów objętych niniejszym 

dokumentem, zgodnie z opinią IEF I TWG oraz z celem dyrektywy IPPC.  

 

Działanie w zakresie przetwarzania odpadów Kod R/D 96/350/WE 

Wykorzystanie głównie jako paliwo lub lub 

innego środka wytwarzania energii 

R1 

 

Odzyskiwanie/regeneracja rozpuszczalników R2  

Recykling/odzysk innych materiałów 

nieorganicznych (z wyłączeniem metali oraz 

związków metali uwzględnionych w innych 

punktach (głównie R4) 

R5 

Regeneracja kwasów lub zasad  R6 

Odzyskiwanie składników stosowanych do 

ograniczania zanieczyszczenia 

R7 

 

Odzyskiwanie składników z katalizatorów R8 

Ponowna rafinacja oleju lub inne ponowne 

zastosowania oleju 

R9 

 

Wymiana odpadów w celu poddania 

którejkolwiek operacji o numerze od R1 do R11 

R12 

 

Magazynowanie odpadów przed poddaniem ich 

któremukolwiek z procesów wymienionych w 

R1–R12 (z wyłączeniem czasowego 

magazynowania, przed zbiórką, w miejscu gdzie 

są wytwarzane) 

R13 

 

Przetwarzanie biologiczne nie określone w D8 

                                                 
1
 ang. recovery 

2
 ang. disposal 
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innym miejscu w załączniku II 96/350/WE, 

skutkujące powstaniem ostatecznych związków 

lub mieszanin, które są unieszkodliwiane za 

pomocą dowolnej operacji o numerze od D1 do 

D12 

 

Przetwarzanie fizykochemiczne nie określone w 

innym miejscu załącznika II 96/350/, skutkujące 

powstaniem ostatecznych związków lub 

mieszanin, które są unieszkodliwiane za pomocą 

którejkolwiek operacji o numerze od D1 do D12 

(np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) 

 

D9 

 

Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed 

poddaniem którejkolwiek operacji 

unieszkodliwiania o numerze od D1 do D12 

D13 

 

Przepakowanie przed poddaniem którejkolwiek 

operacji unieszkodliwiania o numerze od D1 do 

D13  

D14 

Magazynowanie przed poddaniem 

któremukolwiek z procesów  D1 do D14 (za 

wyjątkiem tymczasowego magazynowania, przed 

zbiórką, w, w miejscu gdzie odpady są 

wytwarzane  

D15 

 

 

Działania przetwarzania odpadów objęte niniejszym dokumentem 

 

Pełna ‗ocena cyklu życia‘ stosowana w przypadku pewnych odpadów może uwzględniać wszystkie 

powiązania w łańcuchu odpadów jak również wpływ końcowego produktu/odpadów na środowisko. 

Dyrektywa IPPC nie dotyczy takich analiz, lecz skupia się na instalacjach. Na przykład, minimalizacja 

ilości i/lub toksyczności odpadów wytworzonych u źródła w instalacjach przemysłowych stanowi 

nieodłączną część IPPC i została uwzględniona w każdym BREF dotyczącym sektora przemysłowego 

(zob. lista na odwrocie strony tytułowej niniejszego dokumentu). Inny przykład pokazuje, że 

zarządzanie odpadami obejmuje również decyzje strategiczne odnośnie rodzaju odpadów, z którymi 

mamy do czynienia w przypadku każdego dostępnego zabiegu/procesu/możliwości lub jakiemu 

przetwarzaniu poddawane są takie odpady. Decyzja ta zależy od możliwości przetwarzania odpadów 

dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, co również zależy 

od miejsca wytwarzania odpadów. 

 

Zakresu niniejszego dokumentu nie należy interpretować jako jakiekolwiek próby interpretacji 

dyrektywy IPPC lub ustawodawstwa ws. odpadów. 

 

Informacje ogólne dotyczące sektora przetwarzania odpadów  

 

Sektor odpadów jest ściśle regulowany w UE. Dlatego dostępnych jest wiele definicji prawnych 

terminów powszechnie stosowanych w tym sektorze. Instalacje przetwarzania odpadów zawierają 

operacje na rzecz odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów. Uważa się, że instalacje 

przetwarzania odpadów świadczą usługi na rzecz społeczeństwa w celu zagospodarowania jego 

materiałów odpadowych, a czasami takie przetwarzanie wytwarza produkty. Jak pokazano w poniższej 

tabeli na terytorium UE istnieje ponad 14000 instalacji przetwarzania odpadów. Tabela jednoznacznie 

określa, że większość z nich stanowią instalacje przetwarzania fizykochemicznego. 

 

Przetwarzanie odpadów Liczba znanych instalacji 

Przetwarzanie fizykochemiczne 9907 

Przekazywanie odpadów 2905 

Przetwarzanie biologiczne 615 
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Przygotowanie i zastosowanie olejów 

odpadowych jako paliwa 

274 

Przygotowanie paliwa odpadowego 266 

Przetwarzanie odpadów nieorganicznych (z 

wyjątkiem metali) 

126 

Przetwarzanie rozpuszczalników odpadowych 106 

Ponowna rafinacja oleju odpadowego 35 

Przetwarzanie węgla aktywnego 20 

Odzyskiwanie w celu ograniczania 

zanieczyszczeń 

20 

Przetwarzanie odpadów katalizatorów  20 

Przetwarzanie odpadów kwasów lub zasad 13 

RAZEM 14307 

Uwaga: Dane w powyższej tabeli mogą się różnić od rzeczywistych danych głównie z dwóch 

powodów: Z jednej strony zaniżają one liczbę instalacji w Europie, ponieważ niektóre kraje UE nie 

dostarczyły informacji o liczbie swoich instalacji. Z drugiej strony dane te uwzględniają całość 

zdolności produkcyjnych, więc liczba instalacji objętych dyrektywą IPPC może być niższa. 

 

Zgłoszone instalacje przetwarzania odpadów na terytorium UE 

 

Stosowane techniki, emisje oraz zużycie w sektorze przetwarzania odpadów 

Niniejszy dokument przedstawia aktualną sytuację techniczną i środowiskową w sektorze 

przetwarzania odpadów. Zawiera on krótki opis techniczny działań oraz procesów w niniejszym 

sektorze, uzupełniony o rzeczywiste emisje oraz zużycie w instalacjach. Ściślej rzecz biorąc, 

informacje w niniejszym dokumencie opisują: 

 

 powszechnie stosowane techniki, takie jak ogólne zarządzanie instalacjami, odbiór, 

przyjęcie, identyfikowalność, zapewnienie jakości, magazynowanie i obsługa, systemy 

energetyczne 

 przetwarzanie biologiczne, takie jak fermentacja beztlenowa i tlenowa oraz biologiczne 

oczyszczanie gleby poza zakładem 

 przetwarzanie fizykochemiczne stosowana w przypadku ścieków, odpadów stałych i 

osadów  

 odzyskiwanie materiałów z odpadów takie jak regeneracja kwasów i zasad, katalizatorów, 

węgla aktywnego, rozpuszczalników i żywic, a także ponowna rafinacja olejów 

odpadowych 

 przygotowanie stałego/płynnego paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych i innych 

niż niebezpieczne 

 przetwarzanie w celu ograniczania emisji do powietrza; ścieki oraz pozostałości 

generowane w instalacjach przetwarzania odpadów. 

 

Niniejszy dokument określa także kluczowe zagadnienia środowiskowe dotyczące sektora 

przetwarzania odpadów. Są one związane z emisjami do powietrza, do wody, odpadami oraz 

zanieczyszczeniem gleby. Jednakże, w związku z różnorodnością przetwarzania odpadów oraz 

rodzajów związanych odpadów, nie wszystkie rodzaje emisji są istotne w przypadku każdego 

przetwarzania odpadów. Na przykład emisje z fizykochemicznego oczyszczania ścieków są zwykle 

powiązane ze ściekami, a regeneracja węgla aktywnego jest przede wszystkim związana z emisjami do 

powietrza. Niniejszy dokument ukazuje tego typu swoistości i pomaga pomóc czytelnikowi rozpoznać 

główne zagadnienia środowiskowe w przypadku każdego rodzaju instalacji. 

 

Techniki, które należy uwzględnić podczas ustalania BAT 

Przy ustalania BAT uwzględnia się obecnie 940 technik. Niektóre inne techniki mogły nie zostać ujęte 

z powodu niedostarczenia informacji. Uwzględnione techniki poddano analizie według takiego 

samego schematu. Dla każdej techniki zgłoszono taką analizę wraz z krótkim opisem, osiągniętymi 
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korzyściami środowiskowymi, oddziaływaniem na procesy i środowisko, danymi operacyjnymi, 

zastosowaniem oraz ekonomiką. W niektórych przypadkach zbadano siłę sprawczą wdrożenia i 

zgłoszono przykłady instalacji przetwarzania odpadów wykorzystujących takie techniki. Analizę 

technik podsumowuje literatura źródłowa, która stanowi potwierdzenie danych w Rozdziale 4. 

Techniki podzielono na osiem sekcji. Pierwsza odnosi się do technik ogólnych, a ostatnie trzy do 

technik końca rury stosowanych w sektorze. Cztery środkowe sekcje dotyczą różnych określonych 

zabiegów przetwarzania odpadów. 

Z uwagi na znaczną liczbę i różnorodność technik uwzględnianych podczas ustalania BAT, 

przedstawienie krótkiego podsumowania stanowi wyzwanie. Poniższą tabelę opracowano w celu 

skrótowego przedstawienia technik, uwzględnianych podczas ustalania BAT w ramach niniejszego 

dokumentu. Tabela przedstawia każdy rodzaj przetwarzania odpadów określony w niniejszym 

dokumencie. Zidentyfikowano cztery różne kategorie. Pierwsza kategoria dotyczy technik w celu 

udoskonalenia wydajności środowiskowej samego przetwarzania odpadów lub technik zapobiegania 

zanieczyszczeniu lub zarządzania instalacją przetwarzania odpadów. Pozostałe trzy kategorie dotyczą 

a) technik ograniczania emisji do powietrza, b) technik ograniczania emisji do wody oraz c) 

przetwarzania pozostałości stałych wytworzonych w trakcie procesu przetwarzania odpadów jak 

również technik kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu gleby. W wielu przypadkach trudno jest 

zakwalifikować niektóre techniki do określonej kategorii. Liczba technik w poniższej tabeli nie jest 

zgodna z liczbą sekcji w ramach jednej sekcji. W wielu przypadkach w niniejszym dokumencie w 

jednej sekcji ujęto więcej niż jedną technikę. 

 

 

 

Rodzaj 

przetwarzania 

odpadów 

Liczba stosowanych technik dotyczących  

 

 

 

 

RAZEM 

przetwarzania 

odpadów, 

zapobiegania 

zanieczyszczeniu 

oraz zarządzania 

 

 

 

emisji do 

powietrza 

 

 

 

 

ścieków 

 

 

 

 

stałych 

pozostałości 

Standardowe 

techniki 

296 

 

26 16 31 369 

Przetwarzanie 

biologiczne 

41 

 

58 3 4 106 

Przetwarzanie 

fizykochemiczne 

133 

 

17 4 6 160 

Odzyskiwanie 

materiałów 

44 

 

44 19 7 114 

Przygotowanie 

paliwa z 

odpadów 

39 

 

16 0 0 55 

Ograniczanie 

emisji do 

powietrza 

 57 

 

  57 

Oczyszczanie 

ścieków 

  52  52 

Zarządzanie 

pozostałościami 

   27 

 

27 

RAZEM 553 218 94 75 940 

 

Techniki, które należy uwzględnić podczas ustalania BAT 

 

Z powyższej tabeli można w prosty sposób wyliczyć, że ponad połowa technik odnosi się do poprawy 

wydajności środowiskowej przetwarzania odpadów, technik zapobiegania zanieczyszczeniu lub 

zarządzania. Pozostałe techniki poświęcone są przede wszystkim ograniczeniu emisji do powietrza i 

stanowią prawie jedną czwartą ujętych technik; pozostała część jest w mniej więcej równy sposób 
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rozdzielona między oczyszczanie ścieków i przetwarzania pozostałości stałych. Z innej perspektywy, 

można wyliczyć, że ponad jedna trzecia technik uznawana jest za standardowe techniki. W odniesieniu 

do ustalonych czterech różnych typów szczególnego przetwarzania, przetwarzanie fizykochemiczne to 

sekcja, która zawiera największą liczbę technik. 

 

Najlepsze dostępne techniki dla sektora przetwarzania odpadów 

Niniejszy dokument zawiera najlepsze dostępne techniki (BAT) dla sektora przetwarzania odpadów. 

Dotyczą one najbardziej istotnych kwestii środowiskowych oraz zwykle odnoszą się do emisji z 

normalnego działania. W niektórych przypadkach zgłasza się również wnioski BAT na temat emisji na 

skutek incydentów i (poważniejszych) awarii. 

 

Zidentyfikowane BAT podsumowano w poniższej tabeli. Tabeli tej nie można właściwie zrozumieć 

jeśli nie przeczytano pełnej sekcji nt. BAT i tym samym nie można jej wykorzystać jako narzędzia 

podejmowania decyzji. Głównym powodem jest fakt, że każdy wniosek odnośnie BAT zawiera liczne 

szczegóły dotyczące głównie tego, kiedy dany wniosek ma zastosowanie. Stąd ważne jest, aby 

zapoznać się z całym rozdziałem dotyczącym BAT. Niektóre fakty można wyodrębnić z rozdziału 

dotyczącego BAT: 

 

 wnioski dotyczące BAT dla sektora przetwarzania odpadów przedstawiono na dwóch 

poziomach. Pierwszy z nich dotyczy ogólnych wniosków na temat BAT, tj, mają one 

ogólne zastosowanie dla całego sektora. Drugi poziom zawiera bardziej szczegółowe 

wnioski dotyczące BAT, np. odnoszące się do różnych rodzajów szczególnych procesów 

oraz działań, określonych w zakresie dokumentu. I tak, BAT dla dowolnego określonego 

rodzaju instalacji przetwarzania odpadów stanowią połączenie ‗ogólnych‘ elementów 

stosowanych w całym sektorze oraz elementów ‗charakterystycznych dla działalności‘, 

które mają zastosowanie w danym przypadku. W niektórych przypadkach inne dokumenty 

BREF mogą zawierać wytyczne i tym samym stanowić część wykazu dokumentów, które 

należy uwzględnić podczas analizy określonej instalacji. Na przykład, BAT dla ponownej 

rafinacji oleju zawiera elementy BAT ponumerowane od 1 do 64 oraz od 95 do 104. Poza 

tym można uznać, że inne dokumenty BREF, odnoszące się do powyższej kwestii, mogą 

dodatkowo naświetlić problem. Inny przykład jest taki, że BAT dla paliw odpadowych 

płynnych z odpadów niebezpiecznych zawiera elementy BAT od 1 do 64, 117 do 121 oraz 

od 129 do 130; 

 niektóre BAT bazują na konkretnych technikach lub technologiach; 

 niektóre BAT uznano za powiązane z odpadami niebezpiecznymi. Takie techniki 

przedstawiono przy zastosowaniu strategii podobnej do tej, której użyto w Europejskim 

Wykazie Odpadów Ramowej Dyrektywy ws. Odpadów; 

 podczas ustalania BAT w niniejszym sektorze, określono niektóre powiązane poziomy 

emisji po zastosowaniu BAT. Dotyczą one emisji lotnych związków organicznych oraz 

cząsteczek stałych do powietrza, a także parametrów wody, takich jak chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu, biologiczne zapotrzebowanie tlenu oraz metale ciężkie. Ponadto, 

w przypadku przetwarzania mechaniczno-biologicznego określono emisje odorów i 

amoniaku do powietrza, a w przypadku przetwarzania oleju odpadowego – emisje  

węglowodorów i fenoli do wody. 

 

Kategoria Określone elementy BAT 

BAT ogólny 

Zarządzanie środowiskiem 1. systemy zarządzania środowiskowego 

2. przedstawienie szczegółowych informacji na 

temat działań przeprowadzanych w zakładzie 

3. wdrożenie na miejscu procedury dobrego 

gospodarowania 

4. bliskie kontakty z wytwórcą/odbiorcą     

odpadów 
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5. dostępność wykwalifikowanego personelu 

Poprawa wiedzy o odpadach wejściowych 

 

6. posiadanie konkretnej wiedzy o odpadach 

wejściowych 

7. wdrożenie procedury wstępnego przyjęcia 

8. wdrożenie procedury przyjęcia 

9. wdrożenie różnych procedur pobierania      

próbek 

10. posiadanie instalacji odbioru 

Odpadowy produkt wyjściowy 11. analiza odpadowego produktu wyjściowego 

Systemy zarządzania 12. identyfikowalność w przetwarzaniu odpadów 

13. zasady mieszania/sporządzania mieszanek 

14. procedury segregacji i jendorodności 

15. skuteczność przetwarzania odpadów 

16. plan zarządzania awariami 

17. dziennik awarii 

18. plan zarządzania hałasem i wibracjami 

19. wycofanie z eksploatacji 

Zarządzanie mediami i 

surowcami 

 

20. zużycie i wytwarzanie energii 

21. efektywność energetyczna 

22. wewnętrzny benchmarking 

23. wykorzystanie odpadów jako surowca 

Magazynowanie i obsługa 

 

24. ogólne techniki magazynowania 

25. obwałowywanie 

26. znakowanie orurowania 

27. magazynowanie/gromadzenie odpadów 

28. ogólne techniki obsługi 

29. techniki łączenia/mieszania odpadów 

pakowanych 

30. przewodnik dotyczący segregacji w celu 

magazynowania 

31. techniki obsługi odpadów w kontenerach 

Pozostałe standardowe techniki, dotąd 

niewymienione  

32. zastosowanie odpowietrzników 

wentylacyjnych podczas operacji zgniatania,       

rozdrabniania oraz przesiewania 

33. hermetyzowanie zgniatania i rozdrabniania       

odpadów specjalnych 

34. procesy mycia  

Przetwarzanie emisji do powietrza 

 

 

35. stosowanie otwartych od góry zbiorników, 

pojemników i silosów 

36. systemy zamknięte z ekstrakcją do       

odpowiednich urządzeń ograniczania emisji 

37. wymiarowane systemy ekstrakcji dla 

pewnych rodzajów magazynowania i 

przetwarzania 

38. obsługa i utrzymywanie sprzętu do   

ograniczania emisji 

39. systemy płuczkowe dla głównych       

nieorganicznych emisji gazowych 

40. procedury wykrywanie nieszczelności oraz 

napraw 

41. redukcja emisji lotnych związków       

organicznych oraz pyłu do powietrza  

Zarządzanie ściekami 42. zużycie wody oraz zanieczyszczenie       

wody 
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43. charakterystyka ścieków nadających się do 

zakładowego systemu oczyszczania ścieków 

lub kryteria zrzutu  

44. zapobieganie ominięciu systemów       

oczyszczalni przez ścieki 

45. gromadzenie ścieków 

46. segregacja ścieków 

47. posiadanie pełnej podstawy betonowej we 

wszystkich obszarach oczyszczania 

48. gromadzenie wody deszczowej 

49. ponowne wykorzystanie oczyszczonych 

ścieków i wody deszczowej 

50. codzienna kontrola systemu zarządzania       

ściekami oraz prowadzenie rejestru 

51. identyfikacja głównych niebezpiecznych 

składników oczyszczanych ścieków 

52. odpowiednie techniki oczyszczania ścieków       

w przypadku każdego rodzaju ścieków 

53. zwiększenie wiarygodności kontroli oraz 

wydajności ograniczania w przypadku 

ścieków 

54. główne składniki oczyszczanych ścieków 

55. zrzut ścieków 

56. poziomy emisji biologicznego i chemicznego 

zapotrzebowania tlenu oraz metali ciężkich 

związane z zastosowaniem BAT  

Zarządzanie pozostałościami generowanymi 

przez proces 

 

 

 

57. planowanie zarządzania pozostałościami 

58. zastosowanie opakowań wtórnych 

59. ponowne zastosowanie beczek 

60. wykaz odpadów na miejscu 

61. ponowne wykorzystanie odpadów  

Zanieczyszczenie gleby 62. zapewnienie i utrzymywanie powierzchni 

obszarów operacyjnych 

63. nieprzepuszczalna podstawa i system 

odwadniania 

64. minimalizacja liczby sprzętu zakładowego i 

podziemnego  

BAT dla określonych rodzajów przetwarzania odpadów 

Przetwarzanie biologiczne 65. magazynowanie i obsługa w systemach 

biologicznych 

66. rodzaje odpadów oraz procesy segregacji  

67. techniki fermentacji beztlenowej 

68. redukcja emisji pyłu, tlenków azotu, tlenków 

siarki, tlenku węgla, siarkowodoru oraz 

lotnych związków organicznych do 

powietrza w przypadku wykorzystania 

biogazu jako paliwa 

69. techniki przetwarzania mechaniczno-

biologicznego 

70. redukcja emisji odorów, amoniaku, 

podtlenku azotu oraz rtęci z przetwarzania 

mechaniczno-biologicznego 

71. redukcja emisji azotu całkowitego, 

amoniaku, azotanu oraz azotynu do wody  

Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków 72. techniki w reaktorach fizykochemicznych 
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73. dodatkowe parametry ścieków,       

wymagające identyfikacji 

74. proces neutralizacji 

75. wytrącanie metali 

76. rozbijanie emulsji 

77. utlenianie/redukcja 

78. ścieki zawierające cyjanki 

79. ścieki zawierające związki chromu (VI) 

80. ścieki zawierające azotyny 

81. ścieki zawierające amoniak 

82. ograniczanie emisji do powietrza w trakcie 

procesów filtracji i odwadniania 

83. flokulacja i odparowanie 

84. oczyszczanie procesów przesiewania 

Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów stałych 85. nierozpuszczalność metali amfoterycznych 

86. wymywalność związków nieorganicznych 

87. ograniczenie przyjmowania odpadów do 

przetworzenia za pomocą utwardzania/ 

immobilizacji 

88. systemy zamknięte 

89. systemy ograniczania emisji podczas 

ładowania i rozładowania 

90. odpady stałe do wysłania na składowisko  

Fizykochemiczne przetwarzanie 

zanieczyszczonej gleby 

 

91. kontrola wydobycia 

92. określenie odpowiedniości procesu, który 

należy zastosować 

93. sprzęt do gromadzenia i kontrolowania 

94. skuteczność osiągnięta w trakcie procesów  

Ponowna rafinacja olejów odpadowych 

 

95. kontrola materiałów przychodzących 

96. kontrola rozpuszczalników chlorowanych 

oraz bifenyli polichlorowanych 

97. kondensacja dla fazy gazowej jednostek 

destylacji rzutowej 

98. ograniczanie emisji w trakcie załadunku i 

rozładunku pojazdów 

99. różne rodzaje ograniczania emisji w 

obecności związków chlorowanych 

100. utlenianie termiczne 

101. systemy próżniowe 

102. stosowanie pozostałości z destylacji 

próżniowej lub wyparek cienkowarstwowych 

103. wysokowydajnościowe procesy 

ponownej rafinacji olejów odpadowych 

104. wartości emisji ścieków dla 

węglowodorów i fenoli 

Regeneracja odpadów rozpuszczalników 

 

105. kontrola materiałów przychodzących 

106. odparowanie pozostałości 

Regeneracja odpadów katalizatorów 

 

107. stosowanie filtrów workowych 

108. stosowanie systemów ograniczania 

emisji tlenków siarki 

Regeneracja odpadów węgla aktywnego 

 

109. procedury kontroli jakości 

110. pochodzenie odpadów węgla aktywnego 

111. stosowanie wypalaniado przetwarzania 

węgla przemysłowego 
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112. stosowanie dopalania w celu regeneracji 

węgla przemysłowego 

113. stosowanie dopalania w celu regeneracji 

węgla aktywnego stosowanego do 

oczyszczania wody pitnej oraz do żywności 

114. stosowanie systemu przetwarzania gazów 

odlotowych 

115. systemy płuczkowe 

116. oczyszczalnie ścieków 

Przygotowanie odpadów do wykorzystania jako 

paliwo 

 

117. przekazywanie wiedzy o składzie 

przygotowywanego paliwa odpadowego 

118. systemy zapewnienia jakości 

119. produkcja różnych rodzajów paliwa 

odpadowego 

120. oczyszczanie ścieków 

121. aspekty bezpieczeństwa 

Przygotowanie stałego paliwa odpadowego z  

odpadów innych niż niebezpieczne 

122. kontrola wizualna przychodzących 

odpadów 

123. stosowanie magnetycznych separatorów 

metali żelaznych i nieżelaznych 

124. stosowanie technik bliskiej podczerwieni 

125. przygotowanie paliwa odpadowego o 

odpowiedniej wielkości 

Przygotowanie stałego paliwa odpadowego z 

odpadów niebezpiecznych 

 

126. operacje suszenia lub podgrzewania 

127. operacje mieszanie/sporządzania 

mieszanki 

128. ograniczanie emisji pyłów 

Przygotowanie płynnego paliwa odpadowego z 

odpadów niebezpiecznych 

 

129. stosowanie wymienników ciepła 

zewnętrznych względem pojemnika 

130. jednolitość paliwa płynnego 

 

BAT w sektorze przetwarzania odpadów 

 

Nowo pojawiające się technologie 

Niniejszy dokument zawiera także techniki, określone przez TWG, które dotąd nie znalazły jeszcze 

zastosowania komercyjnego i wciąż znajdują się w fazie badań lub rozwoju. Niemniej jednak ze 

względu na ich znaczenie dla sektora przetwarzania odpadów zostały one uwzględnione w niniejszym 

dokumencie w celu zwiększenia świadomości dla potrzeb przyszłych przeglądów niniejszego 

dokumentu. 

 

Uwagi końcowe 

Od początku procesu wymiany informacji jednoznaczne było istnienie różnych koncepcji na temat 

tego, które instalacje przetwarzania odpadów powinny, a które nie powinny zostać ujęte w niniejszym 

dokumencie. Ponadto stwierdzono, że na niektóre instalacje dyrektywa IPPC będzie miała tylko 

częściowy wpływ. Głównie z tego względu eksperci poświęcili wiele czasu na próbę rozwiązania i 

zrozumienia powyższych kwestii i dlatego czas ekspertów poświęcony na ustalenie BAT dla tego 

sektora był ograniczony. Kwestia ta prawdopodobnie ograniczyła liczbę wniosków, które wyciągnięto 

podczas wymiany informacji. Ponadto, w trakcie dwóch spotkań plenarnych (spotkanie otwierające i 

końcowe) omówiono także różne stanowiska dotyczące struktury niniejszego dokumentu. 

 

Pojawiły się także poglądy, że zakres niniejszego dokumentu powinien objąć wszystkie działania 

przetwarzania odpadów dostępne obecnie w sektorze odpadów. Takie poglądy oparte były na trzech 

przesłankach: po pierwsze, właściwości techniczne takich dodatkowych rodzajów przetwarzania są 

bardzo podobne, jeśli nie identyczne, do niektórych rodzajów przetwarzania odpadów ujętych w 

niniejszym dokumencie; po drugie, utrzymywano, że takie kwestie mogą pozytywnie wpłynąć na 
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konkurencyjności niektórych rodzajów przetwarzania odpadów nie ujętych w dyrektywie IPPC, 

ponieważ takie instalacje mogą funkcjonować w ramach mniej rygorystycznych norm 

środowiskowych, niż wymaga tego BAT; oraz po trzecie, można wyjaśnić, że skoro tego typu 

przetwarzanie nie zostało uwzględniona, nie można ustalić BAT i nie można stosować tego 

przetwarzania w warunkach BAT. 

 

Osiągnięto wysoki poziom konsensusu w sprawie rozdziału na temat BAT. Pojawiło się jednakże 

kilka opinii, dotyczących zakresu niniejszego dokumentu, zgodnie z którymi zakres dokumentu 

należałoby rozszerzyć o inne rodzaje przetwarzania odpadów, nieobjęte obecnym dokumentem. 

 

Podczas przygotowywania się do przeglądu niniejszego dokumentu, wszyscy członkowie TWG oraz 

zainteresowane strony powinny kontynuować gromadzenie danych na temat aktualnego poziomu 

zużycia i emisji oraz wydajności technik, które należy uwzględnić podczas ustalania BAT. 

 

Poprzez swoje programy RTD
3
 KE uruchamia i wspiera szereg projektów dotyczących czystych 

technologii, nowo pojawiających się technologii oczyszczania i recyklingu ścieków oraz strategii 

zarządzania. Projekty te mogłyby stanowić pożyteczny wkład w przyszłe przeglądy BREF. Dlatego 

zachęca się użytkowników do informowania EIPPCB o wszelkich wynikach badań, które odnoszą się 

do zakresu niniejszego dokumentu (zob. również wstęp do niniejszego dokumentu). 
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WSTĘP 
 

1. Status niniejszego dokumentu 

O ile nie podano inaczej, termin „dyrektywa‖ w niniejszym dokumencie oznacza dyrektywę Rady 

96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC).  Ponieważ 

Dyrektywa stosowana jest bez uszczerbku dla postanowień Rady dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny w miejscu pracy, tak samo stosowany jest niniejszy dokument. 
 

Niniejszy dokument stanowi część serii prezentującej wyniki wymiany informacji pomiędzy 

Państwami Członkowskimi UE i branżami na temat najlepszych dostępnych technik (BAT), 

powiązanego monitoringu i ich rozwoju. Został on opublikowany przez Komisję Europejską zgodnie z 

art. 16 ust. 2 Dyrektywy i dlatego należy go uwzględnić zgodnie z Załącznikiem IV do Dyrektywy 

podczas ustalania „najlepszych dostępnych technik‖. 

 

2. Istotne zobowiązania prawne Dyrektywy IPPC oraz definicja BAT  

Aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie kontekstu prawnego, w jakim sporządzono niniejszy 

dokument, w niniejszym wstępie przedstawiono niektóre najważniejsze postanowienia dyrektywy 

IPPC, w tym definicję terminu „najlepsze dostępne techniki‖. Opis ten jest z konieczności niepełny i 

ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie posiada on wartości prawnej i w żaden sposób nie zmienia 

ani nie wpływa negatywnie na obecne postanowienia Dyrektywy. 

 

Celem niniejszej Dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia 

powstającego w wyniku działań wymienionych w Załączniku I, prowadzącego do wysokiego poziomu 

ochrony środowiska jako całości. Podstawa prawna dyrektywy związana jest z ochroną środowiska. 

Jej wdrożenie powinno uwzględniać również inne cele Wspólnoty takie jak konkurencyjność 

przemysłu wspólnotowego, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju. 

 

Uściślając, dyrektywa ta przewiduje system pozwoleń dla pewnych kategorii instalacji 

przemysłowych i wymaga zarówno od operatorów jak i regulatorów przyjęcia zintegrowanego, 

całościowego podejścia do potencjału danej instalacji w zakresie zanieczyszczeń i zużycia. Ogólnym 

celem takiego podejścia zintegrowanego musi być poprawa zarządzania i kontroli procesów 

przemysłowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Kluczowe 

znaczenie dla tego podejścia ma ogólna zasada przedstawiona w art. 3, zgodnie z którą operatorzy 

powinni podjąć wszystkie właściwe środki zapobiegające zanieczyszczeniom, w szczególności 

poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik umożliwiających im poprawę wydajności 

środowiskowej. 

 

Termin ‗najlepsze dostępne techniki‘ zdefiniowano w art. 2(11) Dyrektywy jako ‗najbardziej 

skuteczny i zaawansowany etap rozwoju działalności i jej metod działania, które wskazują praktyczną 

przydatność poszczególnych technik w zakresie zapewnienia podstawy dla granicznych wielkości 

emisji mających na celu zapobieganie powstawaniu oraz, jeżeli nie jest to możliwe, ogólną redukcję 

emisji i wpływu na środowisko jako całość‘. W art. 2 ust. 11 definicja ta zostaje dodatkowo 

wyjaśniona w następujący sposób: 

 

‗Techniki‘ obejmują zarówno stosowaną technologię jak i sposób w jaki instalacja jest 

zaprojektowana, zbudowana, utrzymywana, obsługiwana i wycofywana z eksploatacji‘; 
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‗Dostępne‘ techniki oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na ich wdrożenie w 

odpowiednim sektorze przemysłowym, w warunkach realnych ekonomicznie i technicznie, z 

uwzględnieniem kosztów i korzyści, niezależnie od tego, czy techniki są wykorzystywane lub 

opracowywane w danym Państwie Członkowskim, o ile są one dostępne dla operatora; 
 
‗Najlepsze‘ oznacza najbardziej skuteczne w osiąganiu ogólnego wysokiego poziomu ochrony 

środowiska jako całości. 

Ponadto Załącznik IV do Dyrektywy zawiera wykaz „okoliczności, które należy uwzględnić 

generalnie, lub w określonych przypadkach, podczas ustalania najlepszych dostępnych technik, biorąc 

pod uwagę prawdopodobne koszty i korzyści środka oraz zasady ostrożności i zapobiegania‖. 

Okoliczności te obejmują informacje publikowane przez Komisję zgodnie z art. 16 ust. 2. 

 

Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń przy ustalaniu warunków pozwolenia 

muszą brać pod uwagę ogólne zasady podane w art. 3. Warunki te muszą obejmować graniczne 

wartości emisji, które tam, gdzie jest to stosowne, zostaną uzupełnione lub zastąpione przez 

równoważne parametry lub środki techniczne. Zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy te graniczne wartości 

emisji, równoważne parametry i środki techniczne muszą, bez uszczerbku dla zgodności z normami 

jakości środowiska, bazować na najlepszych dostępnych technikach, bez zalecania stosowania 

jakiejkolwiek techniki lub określonej technologii, lecz przy uwzględnieniu właściwości technicznych 

danej instalacji, jej położenia geograficznego oraz lokalnych warunków środowiska. W każdych 

okolicznościach warunki pozwolenia muszą obejmować postanowienia dotyczące minimalizacji 

zanieczyszczeń o dalekim zasięgu oraz transgranicznych i muszą gwarantować wysoki poziom 

ochrony środowiska jako całości 

 

Zgodnie z art. 11 dyrektywy, Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnić, że właściwe organy 

przestrzegają lub są informowane o zmianach najlepszych dostępnych technik.  

 

3. Cel niniejszego dokumentu 

Art. 16 ust. 2 Dyrektywy zobowiązuje Komisję do organizowania „wymiany informacji pomiędzy 

Państwami Członkowskimi oraz zainteresowanymi branżami na temat najlepszych dostępnych 

technik, powiązanego monitorowania i zmian‖ oraz do publikowania wyników wymiany. 

 

Cel tej wymiany informacji przedstawiono w wyszczególnieniu nr 25 do Dyrektywy, w którym 

stwierdzono, że „opracowanie i wymiana informacji na temat najlepszych dostępnych technik na 

szczeblu wspólnotowym pomoże w eliminowaniu różnic technologicznych w obrębie Wspólnoty, 

przyczyni się do rozpowszechniania na całym świecie granicznych wartości i technik stosowanych we 

Wspólnocie oraz pomoże Państwom Członkowskim w skutecznym wdrażaniu niniejszej Dyrektywy.‖ 

 

Aby pomóc w wykonywaniu zadań przewidzianych w art. 16 ust. 2 Komisja (Dyrekcja Generalna ds. 

Środowiska) utworzyła forum wymiany informacji (IEF), w ramach którego utworzono szereg 

Technicznych Grup Roboczych. Zarówno w IEF, jak i w Technicznych Grupach Roboczych 

uczestniczą przedstawiciele Państw Członkowskich oraz przemysłu, zgodnie z wymaganiami art. 16 

ust. 2. 

 

Celem tej serii dokumentów jest dokładne odzwierciedlenie wymiany informacji, która odbyła się 

zgodnie z wymogami art. 16 ust. 2 oraz dostarczenie organom udzielającym pozwoleń informacji 

referencyjnych, które zostaną uwzględnione przy ustalaniu warunków pozwoleń. Dostarczając 

odpowiednie informacje na temat najlepszych dostępnych technik, dokumenty te powinny pełnić rolę 

cennych narzędzi sterujących wydajnością środowiskową. 

 

4. Źródła informacji 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie informacji zgromadzonych z wielu źródeł, w tym w 

szczególności ekspertyzy grup ustanowionych w celu wspierania Komisji w jej pracach, i 

zweryfikowanych przez służby Komisji. Wyrażamy wdzięczność za wkład wniesiony przez wszystkie 

strony. 
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5. Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument  

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają być wykorzystywane jako materiał źródłowy 

podczas ustalania najlepszych dostępnych technik BAT w określonych przypadkach. Podczas 

ustalania BAT oraz opartych na BAT warunków pozwolenia należy zawsze brać pod uwagę ogólny 

cel, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. 

 

W dalszej części niniejszej sekcji opisano rodzaj informacji przedstawionych w każdym rozdziale 

niniejszego dokumentu. 

 

Rozdziały 1 i 2 zawierają ogólne informacje na temat danego sektora przemysłowego oraz technik i 

procesów stosowanych w ramach tego sektora. Rozdział 3 zawiera dane i informacje dotyczące 

bieżących poziomów zużycia i emisji, odzwierciedlając sytuację w istniejących instalacjach w 

momencie sporządzania niniejszego dokumentu. 

 

Rozdział 4 przedstawia w sposób bardziej szczegółowy techniki redukcji emisji i inne techniki, które 

uwzględnia się jako najbardziej istotne przy ustalaniu BAT i opartych na BAT warunków pozwolenia. 

Informacje te obejmują poziomy zużycia i emisji jakie można osiągnąć stosując daną technikę, pewne 

pojęcie na temat kosztów oraz kwestie oddziaływania na procesy i środowisko związane z daną 

techniką oraz zakres, w jakim dana technika ma zastosowanie w instalacjach wymagających pozwoleń 

IPPC, na przykład nowych, istniejących, dużych lub małych instalacjach. Techniki, które są na ogół 

uważa się za przestarzałe nie są brane pod uwagę. 

 

Rozdział 5 przedstawia techniki oraz poziomy emisji i zużycia, które są uważane w ogólnym 

rozumieniu za spójne z BAT. Celem jest dostarczenie ogólnych wskazówek dotyczących poziomów 

zużycia i emisji, które można uwzględnić jako właściwy punkt odniesienia przy ustalaniu opartych na 

BAT warunków pozwolenia lub w celu ustanowienia powszechnie obowiązujących zasad na 

podstawie art. 9(8). Niemniej jednak należy podkreślić, że niniejszy dokument nie proponuje 

granicznych poziomów emisji. Ustalanie odpowiednich warunków pozwoleń uwzględni czynniki 

lokalne, charakterystyczne dla danego zakładu takie, jak właściwości techniczne danej instalacji, jej 

położenie geograficzne oraz lokalne warunki środowiskowe. W przypadku istniejących instalacji 

należy również uwzględnić wykonalność ekonomiczną i techniczną ich udoskonalenia. Nawet tak 

oczywisty cel, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości będzie 

często obejmował stanowiących kompromis osądów na temat różnych rodzajów oddziaływania na 

środowisko, a na te osądy często będą miały wpływ okoliczności lokalne. 

 

Chociaż podjęto próbę rozwiązania niektórych kwestii, to ich całościowe omówienie w niniejszym 

dokumencie nie jest możliwe. Dlatego też techniki oraz poziomy przedstawione w Rozdziale 5 

niekoniecznie mogą być odpowiednie dla wszystkich instalacji. Z drugiej strony obowiązek 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska obejmujący minimalizację zanieczyszczeń o 

dalekim zasięgu oraz transgranicznych oznacza, że warunki pozwolenia nie mogą opierać się jedynie 

na okolicznościach lokalnych. Dlatego też najważniejsze jest, aby informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie były uwzględniane przez właściwe organy wydające pozwolenia. 

 

Ponieważ najlepsze dostępne techniki zmieniają się z biegiem czasu, niniejszy dokument w razie 

potrzeby podlegać będzie przeglądowi i aktualizacji. Wszystkie uwagi i sugestie należy kierować do 

Europejskiego Biura IPPC w Instytucie Przyszłościowych Badań Technologicznych na następujący 

adres: 

  

Edificio Expo, c/ Inca Garcilaso, s/n, E-41092 Seville, Spain 

Telefon: +34 95 4488 284 

Fax: +34 95 4488 426 

e-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu 

Internet: http://eippcb.jrc.es 

 

http://eippcb.jrc.es/
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ZAKRES 
Niniejszy dokument wraz z innymi dokumentami BREF (zob. listę na odwrocie strony tytułowej), 

obejmuje czynności opisane w Sekcji 5 Załącznika I do Dyrektywy, a mianowicie Zarządzanie 

Odpadami. Jeden dokument BREF dotyczy spalania odpadów, a niektóre termicznego przetwarzania 

odpadów takiego jak piroliza i gazyfikacja (pkt 5.2 Załącznika 1 do Dyrektywy). Pomimo, że pkt 5.4 

Załącznika 1 obejmuje składowiska odpadów, niniejszy dokument nie zawiera BAT dla składowisk. 

Dlatego też zakres niniejszego dokumentu skupia się na następujących punktach podanych w 

Załączniku I do Dyrektywy: 

 

 instalacje usuwania lub odzyskiwania odpadów niebezpiecznych, określone w wykazie, o 

którym mowa w art. 1 (4) Dyrektywy 91/689/EWG, a także określone w Załączniku II A i II B 

(operacje R1, R5, R6, R8 i R9) do Dyrektywy 75/442/EWG o wydajności przekraczającej 10 

ton dziennie 

 instalacje usuwania olejów odpadowych określone w Dyrektywie Rady 75/439/EWG z 16 

czerwca 1975 o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie  

 instalacje usuwania odpadów innych niż niebezpieczne określonye w Załączniku II A do 

Dyrektywy 75/442/EWG pod nagłówkami D8 i D9, o wydajności przekraczającej 50 ton 

dziennie. 

 

Kody Odzyskiwania (Recovery (R)) oraz utylizacji (Disposal (D) w Załącznikach II A oraz II B do 

Dyrektywy 75/442/EWG, które dotyczą Dyrektywy IPPC zmienionej zgodnie z decyzją Komisji 

96/350/WE. Ponieważ ta ostatnia zmiana odpowiada najnowszej klasyfikacji kodów operacji R/D, 

poniższa tabela odzwierciedla rodzaj kodów operacji w zakresie odpadów objętych niniejszym 

dokumentem, zgodnie z opinią IEF I TWG oraz z celem dyrektywy IPPC.  

 

Działanie w zakresie przetwarzania odpadów Kod R/D 96/350/WE 

Wykorzystanie głównie jako paliwo lub w inny 

sposób do wytwarzania energii 

R1 

 

Odzyskiwanie/regeneracja rozpuszczalników R2  

Recykling/odzysk innych materiałów 

nieorganicznych (z wyłączeniem metali oraz 

związków metali uwzględnionych w innych 

punktach (głównie R4) 

R5 

Regeneracja kwasów lub zasad  R6 

Odzyskiwanie składników stosowanych do 

ograniczania zanieczyszczenia 

R7 

 

Odzyskiwanie składników z katalizatorów R8 

Ponowna rafinacja oleju lub inne ponowne 

zastosowania oleju 

R9 

 

Wymiana odpadów w celu poddania 

którejkolwiek operacji o numerze od R1 do R11 

R12 

 

Magazynowanie odpadów do czasu 

przeprowadzenia którejkolwiek operacji o 

numerze R1 do R12 (z wyjątkiem 

magazynowania tymczasowego, do chwili 

odbioru, w miejscu wytworzenia) 

R13 

 

Przetwarzanie biologiczne nie określone w 

innym miejscu niniejszego wykazu, skutkujące 

powstaniem ostatecznych związków lub 

mieszanek, które są usuwane za pomocą 

dowolnej operacji o numerze od D1 do D12 

D8 
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Przetwarzanie fizykochemiczne nie określone w 

innym miejscu niniejszego wykazu, skutkujące 

powstaniem ostatecznych związków lub 

mieszanek, które są usuwane za pomocą 

którejkolwiek operacji o numerze od D1 do D12 

(np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) 

 

D9 

 

Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed 

poddaniem którejkolwiek operacji o numerze od 

D1 do D12 

D13 

 

Przepakowanie przed poddaniem którejkolwiek 

operacji o numerze od D1 do D13  

D14 

Magazynowanie do czasu dowolnej operacji o 

numerze D1 do D14 (za wyjątkiem 

magazynowania tymczasowego, do chwili 

odbioru, w miejscu wytworzenia) 

D15 

 

 

Działania przetwarzania odpadów objęte niniejszym dokumentem 

 

Pozostała część niniejszego rozdziału wyjaśnia, jakie czynności związane z całościowym łańcuchem 

zarządzania odpadami są ujęte w niniejszym dokumencie. 

 

Sektor zarządzania odpadami oraz dokument dotyczący Przetwarzania Odpadów (PO)  

Łańcuch czynności dotyczących zarządzania odpadami jest długi i wykracza poza zakres Dyrektywy 

IPPC. Poniżej przedstawione dane podsumowują, jakie czynności sektora zarządzania odpadami są 

objęte dokumentami BREF. 

 

 
Dokument BREF dotyczący zarządzania odpadami i przetwarzania odpadów  

Uwaga: Obszary przekreślone oznaczają, że nie ujęto ich w niniejszym dokumencie 

 

Pełna ocena cyklu życia (LCA) stosowana w przypadku pewnych odpadów może uwzględniać 

wszystkie powiązania w łańcuchu odpadów jak również wpływ końcowego produktu/odpadów na 

środowisko. Dyrektywa IPPC nie dotyczy takich analiz, lecz skupia się na instalacjach. Na przykład, 

minimalizacja ilości i/lub toksyczności odpadów wytworzonych u źródła w instalacjach 

przemysłowych stanowi nieodłączną część IPPC i została uwzględniona w każdym BREF dotyczącym 

sektora przemysłowego (zob. lista na odwrocie strony tytułowej niniejszego dokumentu). Inny 

przykład pokazuje, że zarządzanie odpadami obejmuje również decyzje strategiczne odnośnie rodzaju 

odpadów, z którymi mamy do czynienia w przypadku każdego dostępnego zabiegu/procesu/ 
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możliwości lub jakiemu przetwarzaniu poddawane są takie odpady. Decyzja ta zależy od możliwości 

przetwarzania odpadów dostępnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub 

międzynarodowym, co również zależy od miejsca wytwarzania odpadów. 

 

Jak pokazano na wcześniejszym rysunku rzeczywiste spalanie odpadów nie wchodzi w zakres 

niniejszego dokumentu. Jest ono omawiane w indywidualnych dokumentach BREF, gdzie analizuje 

się różne procesy spalania w zależności od sektora przemysłowego, w którym są one stosowane (np. 

spalanie odpadów, duże obiekty energetycznego spalania, piece cementowe). Poprzez włączenie 

przetwarzania odpadów do wykorzystania jako paliwo, niniejszy dokument obejmuje przetwarzanie, 

które można stosować w celu sprawienia, aby różne rodzaje odpadów nadawały się dla potrzeb jakości 

paliwa wymaganej podczas różnych procesów spalania. 

 

Niektóre materiały podzielono na kategorie zgodnie z ustawodawstwem, na przykład jako paliwa 

odzyskane (REF), paliwa alternatywne (RDF) lub stałe paliwa wtórne (SRF). Nie zamierzamy tutaj 

dyskutować na temat definicji jakiegokolwiek terminu związanego z odpadami. Na przykład w tej 

ostatniej kwestii pewne informacje można znaleźć w propozycjach CEN
4
. Również niektóre z tych 

materiałów można sklasyfikować jako niebezpieczne zgodnie z ustawodawstwem. 

 

Niniejszy dokument omawia przetwarzanie, które może sprawić, że odpady będą nadawały się do 

ponownego wykorzystania lub odzysku. Jednakże niniejszy dokument nie obejmuje możliwości 

ponownego wykorzystania lub odzysku, które przechodzą bezpośrednio z jednego sektora przemysłu 

do innego bez przetwarzania (np. ponowne wykorzystanie piasku formierskiego lub niektórych 

jendorodnych katalizatorów jako surowca w piecach cementowych, ponowne wykorzystanie odpadów 

metali w obróbce metali nieżelaznych). Kwestie te przedstawiono na kolejnym rysunku. 

 

Jak wspomniano powyżej, w niniejszym dokumencie nie ujęto żadnych techniki dotyczących 

składowisk. Jedyne ujęte tu kwestie to te związane z przetwarzaniem odpadów, aby uczynić je 

bardziej zdatnymi do wysłania na składowisko. 

 

Poniższy rysunek wyjaśnia i podsumowuje zagadnienia omówione w powyższych punktach. 

 

 

                                                 
4
 Europejski Komitet Normalizacyjny 
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Przykłady przetwarzania odpadów, które nie są objęte niniejszym dokumentem 

Uwaga: QA: zapewnienie jakości 

 

Czynności dotyczące odpadów ujęte w niniejszym dokumencie  

Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie/argumenty przedstawione powyżej, załącznik I do Dyrektywy 

IPPC, inne dokumenty BREF, opracowane lub w trakcie opracowywania oraz zalecenia prawne 

Komisji Europejskiej, w poniższej tabeli przedstawiono czynności związane z przetwarzaniem 

odpadów, ujęte w niniejszym dokumencie: 

 

Przetwarzanie Rodzaj odpadów lub 

przykłady rodzaju odpadów 

Informacje dodatkowe 

 

Instalacje zajmujące się głównie 

przetwarzaniem odpadów, 

której wynikiem są produkty 

wyjściowe do utylizacji  

 Techniczna Grupa Robocza 

uznała, że w wielu przypadkach 

istnieją instalacje, w których 

między produktami 

wyjściowymi jako materiałami 

do innych zastosowań lub do 

utylizacji, np. zmiany z 

przyczyn rynkowych, 

dostępność odpadów lub skład 

odpadów, co może oznaczać, że 

w zależności od warunków w 

momencie wytwarzania produkt 

wyjściowy można poddać 

recyklingowi, utylizacji lub w 

określonych warunkach 

ekonomicznych, nawet zbyć 

jako produkt/surowiec do 

innych procesów 

Wszystkie rodzaje Wykopana gleba  

Wszystkie rodzaje Materiały zawierające freony Niektóre piece do spalania 

HCFC 

Wszystkie rodzaje  Materiały zanieczyszczone 

TZO (np. PCB i dioksynami) 

 

Komunikat Komisji dla Rady, 

Parlamentu Europejskiego i 

Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego (COM(2001) 593). 

Komunikat ten dotyczy IPPC i 

BAT (s. 7,15,17), ale w 

szczególności dokumentu 

BREF na temat przetwarzania 

odpadów (tzw. odzysk i 

utylizacja odpadów). Mówi on: 

‗W kontekście dokumentu 

referencyjnego BAT 

dotyczącego odzysku i 

utylizacji odpadów, który 

będzie przygotowany między 

rokiem 2002 a 2004, szczególna 

uwaga zostanie poświęcona 

ustalaniu BAT dla potrzeb 

przetwarzania odpadów 

zanieczyszczonych PCB i 

dioksynami‘. Spalanie takich 

materiałów nie jest ujęte w 

niniejszym dokumencie  
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Wszystkie rodzaje Osady zawierające wodę/olej  

Wszystkie rodzaje Tworzywa sztuczne zawierające 

zanieczyszczenia 

 

Wszystkie rodzaje Osady z oczyszczalni ścieków  

Wszystkie rodzaje Zużyte katalizatory  Sektor przetwarzania 

katalizatorów obejmuje te 

rodzaje przetwarzania, które 

umożliwiają ponowne 

wykorzystanie lub regenerację 

zużytych katalizatorów. 

Jednakże niniejszy dokument 

nie obejmuje możliwości 

wykorzystania, na zasadzie 

przejścia z jednego sektora 

przemysłowego do innego bez 

konieczności przetwarzania (np. 

powtórne wykorzystanie 

katalizatorów jako surowca w 

piecach cementowych, 

ponowne wykorzystanie 

odpadów metali w obróbce 

metali nieżelaznych). Kwestie 

te są ujęte w BREF każdego 

sektora przemysłowego. W 

niniejszym dokumencie 

uwzględniono i 

przeanalizowano wpływ 

zgospodarowania i 

przekształcania różnych 

rodzajów odpadów, tak że ich 

końcowa forma odpadów 

nadaje się do wykorzystania w 

pewnych procesach. 

Regenerację katalizatorów 

można prowadzić w zakładzie 

lub poza zakładem. Niniejszy 

dokument zajmuje się 

instalacjami poza zakładem. 

Zużyte katalizatory można 

czasem regenerować w 

instalacjach zintegrowanych z 

procesem. 

Regeneracja katalizatorów w 

instalacjach zintegrowanych z 

procesem jako działalność 

powiązana nie jest objęta 

niniejszym dokumentem. Z tego 

powodu dokument ten 

koncentruje się na 

samodzielnych instalacjach 

regeneracji. 

Wszystkie rodzaje  

 

Odpady zanieczyszczone rtęcią  

Standardowe przetwarzanie 
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Sporządzanie mieszanki i 

mieszanie  

  

Przepakowywanie    

Magazynowanie odpadów i 

surowców 

 BREF nt. magazynowania  

Tymczasowe magazynowanie 

odpadów  

Odbiór odpadów, pobieranie 

próbek, kontrola i analiza 

 Powiązane czynności w 

instalacjach przetwarzania 

odpadów 

Instalacje przekazywania i 

obsługi odpadów  

  

Punkty przekazywania 

odpadów (niebezpiecznych lub 

innych niż niebezpieczne) 

 

  

Przetwarzanie biologiczne 

Przetwarzanie tlenowe/ 

beztlenowe  

Zanieczyszczona wydobyta 

gleba  

Remediacja ex-situ 

Przetwarzanie tlenowe/ 

beztlenowe 

Odpady, które nie są 

segregowane u źródła (np. 

mieszane odpady komunalne) 

Przetwarzanie wstępne przed 

utylizacją, wytwarzająca 

materiał, który nie nadaje się do 

wykorzystania jako produkt do 

kompostowania  

Przetwarzanie biologiczne Biodegradowalne płyny np. 

odpady żywnościowe, metanol 

oraz inne rozpuszczalniki 

mieszalne z wodą  

Odpady płynne masowe 

umieszczane w zakładach 

oczyszczania ścieków  

Oczyszczanie tlenowe i/lub 

beztlenowe w zależności od 

konfiguracji zakładu 

oczyszczania  

Przetwarzanie mechaniczno-

biologiczna  

 

 

 

 Przetwarzanie wstępne przed 

utylizacją 

Przetwarzanie fizykochemiczne 

 

Neutralizacja kwasu Kwasy chlorowodorowe, 

siarkowe, azotowe, 

fluorowodorowe, fosforowe 

oraz sole kwasowe takie jak 

chlorek glinu itp. 

Mieszanie kwasów z odpadami 

zasad lub surowcami, takimi jak 

wapno. Kwasy azotowe i 

fluorowodorowe zazwyczaj 

obsługuje się oddzielnie 

Przetwarzanie/neutralizacja 

zasad  

Wodorotlenek sodu i potasu, 

wapno, roztwór amoniaku, sole 

amonowe oraz związki 

aminowe 

Substancje żrące, zasady  i 

wapno neutralizowane 

kwasami. Odpędzanie 

powietrzem może przetwarzanć 

wodne roztwory amoniaku. 

Sole amonowe oraz aminy 

należy utrzymywać na poziomie 

pH < 9 aby zapobiec emisji 

gazów 

Przetwarzanie kwasu Tlenek chromu (CrO3) jest Przekształcenie Cr
6+

 na mniej 
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chromowego kwasowy, toksyczny, 

rozpuszczalny w wodzie i jest 

środkiem utleniającym  

niebezpieczny Cr
3+

 poprzez 

dodanie środka redukującego, 

takiego jak dwusiarczan (IV) 

sodu, po którym następuje 

wytrącanie  

 

Przetwarzanie cyjanków Sole cyjanku, np. cyjanek sodu 

z obróbki powierzchni 

metalowych 

 

Przekształcenie cyjanku na 

mniej niebezpieczny cyjanian 

utrzymujący pH > 10 za 

pomocą środka utleniającego 

Odwadnianie Osad powstały w wyniku  

sedymentacji 

Produkcja stałego placka 

filtracyjnego w drodze filtracji 

przez filtr tkaninowy/ 

odwirowywanie lub prasę 

filtracyjną  

Przetwarzanie ex-situ Zanieczyszczona wydobyta 

gleba  

 

 

Filtracja Ścieki po odwodnieniu 

stosowane także dla potrzeb 

materiałów wodnych 

zanieczyszczonych olejem 

Mikro- i ultrafiltracja w celu 

usuwania cząsteczek stałych. 

Nanofiltrację oraz odwróconą 

osmozę można stosować do 

usuwania rozpuszczonych 

molekuł, ale nie są  one obecnie 

wykorzystywane do 

przetwarzania 

fizykochemicznego 

Instalacje odbioru w porcie  Zanieczyszczona woda 

 

 

Oddzielanie wody od oleju Materiały wodne 

zanieczyszczone olejem  

Separatory z płytą sterującą lub 

separatory koalescencyjne 

wykorzystujące różnice w 

ciężarze właściwym 

Przetwarzanie fizykochemiczne Azbest  

Przetwarzanie fizykochemiczne Zanieczyszczone drewno 

 

 

Przetwarzanie fizykochemiczne  Zanieczyszczone ogniotrwałe 

materiały ceramiczne 

 

Przetwarzanie fizykochemiczne Odpady płynne, osadowe i stałe 

(np. sole i roztwory zawierające 

cyjanki, pestycydy, biocydy 

oraz zanieczyszczone środki 

ochrony drewna) 

 

Przetwarzanie fizykochemiczne 

jest stosowane w praktyce w 

bardzo szerokim zakresie i 

obejmuje wszystkie działania 

mające na celu przetwarzanie 

odpadów płynnych, osadowych 

i stałych. 

Oddzielanie faz (usuwanie 

cząsteczek stałych, 

demulgowanie, oddzielanie 

płynów nierozpuszczalnych, 

wytrącanie, sedymentacja), 

przetwarzanie mechaniczne, 

odparowywanie, odwadnianie, 

suszenie, stabilizacja i 

utwardzanie odpadów, 
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neutralizacja, detoksykacja, 

kalcynowanie, sporządzanie 

mieszanki, mieszanie  

Wytrącanie Metale, na przykład Zn, 

Ni, Cr, Pb, Cu 

 

Wytrącanie przy użyciu 

kwasów i zasad, w celu 

dostosowania pH, aby uzyskać 

minimalną rozpuszczalność 

Oddzielanie rtęci od odpadów  Odpady zanieczyszczone rtęcią  

Oddzielanie, przetwarzanie 

fizykochemiczne 

Mieszanki woda/olej oraz 

emulsje 

 

Osiadanie Ścieki zawierające 

zneutralizowane kwasy/zasady, 

wytrącone metale oraz inne 

cząsteczki stałe 

 

Cząsteczki mogą wytrącać się 

ze ścieku. 

Cząsteczki i skuteczność 

osadzania może być 

wspomagana przez dodatek 

flokulantu. 

W niektórych instalacjach 

stosuje się flotację ciśnieniową 

(DAF) w celu wytworzenia 

unoszącej się na powierzchni, 

poddanej flokulacji substancji 

stałej (głównie w przypadku 

osadów organicznych) 

Utwardzanie i stabilizacja Popioły lotne i denne przed 

wysłaniem na składowisko. 

W niektórych przypadkach, dla 

płynnych i półstałych 

węglowodorów. Przemysłowe 

mineralne odpady stałe oraz 

osady 

 

Popioły denne opisano głównie 

w innych dokumentach BREF 

jako część ich procesów. 

Mieszanie odpadów z 

absorbentami lub spoiwami np. 

bentonitem, popiołem, pyłem z 

pieca, w celu redukcji wpływu 

na środowisko  

Przetwarzanie za pomocą ozonu 

i UV  

Zanieczyszczona woda  

Przetwarzanie w celu odzyskania głównie materiału odpadowego 

Ponowne zagęszczanie  Kwasy i zasady Urządzenia do regeneracji 

termicznej HCl oraz 

ponownego zagęszczania 

zużytego H2SO4. Pozostałą 

część procesów regeneracji 

kwasu siarkowego omówiono w 

dokumentach BREF 

dotyczących wielkotonażowych 

nieorganicznych substancji 

chemicznych  

Odzyskiwanie materiałów Odpady z ograniczania 

zanieczyszczenia  

 

Odzyskiwanie metali Płynne i stałe odpady 

fotograficzne  

 

Regeneracja Rozpuszczalniki organiczne 

 

 

Regeneracja Zużyte żywice 

jonowowymienne 

 

Regeneracja i przetwarzanie Zużyty węgiel aktywny Obejmuje regenerację węgla 

aktywnego. 
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Regenerację zużytego węgla 

aktywnego podczas opartej na 

rtęci produkcji 

chloroalkalicznej omówiono w 

dokumencie BREF nt. 

produkcji chloro-alkaliów 

Ponowna rafinacja  Oleje  

Przetwarzanie w celu wytworzenia głównie paliwa 

Przygotowanie odpadu do 

wykorzystania jako paliwo  
Materiały niebezpieczne i inne 

niż niebezpieczne  

Wszystkie rodzaje 

przetwarzania (np. 

przegrupowanie, sporządzanie 

mieszanki, mieszanie, 

oddzielanie) w celu 

przygotowania odpadów do 

wykorzystania we wszystkich 

rodzajach procesów spalania 

(spalarnie, duże obiekty 

energetycznego spalania, piece 

cementowe, zakłady chemiczne, 

huty żelaza i stali , itp.) 

Przygotowanie paliwa 

odpadowego stałego 

Odpady inne niż niebezpieczne Np. stałe odpady komunalne, 

odpady przemysłowe 

Przygotowanie paliwa 

odpadowego stałego 

Odpady niebezpieczne  

Przygotowanie paliwa płynnego 

z odpadów płynnych, np. 

obróbka oleju lub sporządzanie 

mieszanki 

Oleje odpadowe 

Oleje (w tym oleje roślinne) 

Olej zanieczyszczony wodą  

Rozpuszczalniki organiczne 

 

Wszystkie rodzaje 

przetwarzania stosowane do 

olejów odpadowych lub 

odpadów rozpuszczalników są 

objęte niniejszym dokumentem 

(np. oczyszczanie olejów 

odpadowych i dalsza obróbka, 

rafinacja). 

Filtrowanie gruboziarnistych 

części, podgrzewanie i/lub 

odwirowywanie oraz tworzenie 

mieszanki w celu wytworzenia 

materiału do spalania  

 

Odpady i instalacje przetwarzania odpadów opisane w niniejszym dokumencie  
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1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [13, Marshall, i in., 1999], [14, Ministerstwo 

Środowiska, 2000], [36, Viscolube, 2002], [39, Militon, i in., 2000], [40, Militon i Becaud, 1998], 

[41, UK, 1991], [42, UK, 1995], [53, LaGrega, i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group 

Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [100, UNEP, 2000], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002], [122, Eucopro, 2003], [124, Iswa, 2003], [125, Ruiz, 2002], [126, 

Pretz, i in., 2003], [128, Ribi, 2003], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

1.1 Cel przetwarzania odpadów 
 

Produkty wtórne są nierozerwalnie związane z każdym procesem przemysłowym i zazwyczaj nie 

sposób ich uniknąć. Ponadto stosowanie produktów przez społeczeństwo prowadzi do powstania 

pozostałości. W wielu przypadkach tych rodzajów materiałów (zarówno produktów wtórnych jak i 

pozostałości) nie można ponownie wykorzystać przy użyciu innych środków i stają się one 

niezbywalne. Materiały te zazwyczaj przekazywane są osobom trzecim celem dalszego przetwarzania. 

 

Powód przetwarzania odpadów nie zawsze jest taki sam i często zależy od rodzaju odpadów oraz 

charakteru ich późniejszego przeznaczenia. Niektóre sposoby i instalacje przetwarzania są 

wielofunkcyjne. W niniejszym dokumencie podstawowe powody przetwarzania odpadów to: 

 

 redukcja niebezpiecznego charakteru odpadów 

 podział odpadów na poszczególne składowe, z których niektóre lub wszystkie można 

następnie przekazać do dalszego użytku/przetwarzania 

 redukcja ilości odpadów, które zostaną ostatecznie przekazane do utylizacji 

 przekształcenie odpadów w przydatny materiał. 

 

Procesy przetwarzania odpadów mogą obejmować przemieszczanie i przenoszenie substancji między 

mediami. Na przykład w wyniku niektórych procesów przetwarzania powstają płynne ścieki 

przekazywane do kanalizacji oraz odpady stałe przekazywane na składowisko, a w wyniku innych 

procesów – emisje do atmosfery, głównie z tytułu spalania. 

 

Alternatywnie, odpady można przekształcać na materiały przydatne dla innej drogi przetwarzania, tak 

jak przy spalaniu odzyskanego oleju napędowego. Istnieje również kilka ważnych czynności 

dodatkowych związanych z przetwarzaniem, takich jak przyjmowanie i składowanie odpadów, do 

czasu przetwarzania w zakładzie lub wywozu poza zakład. 

1.2 Instalacje przetwarzania odpadów 
 

Niniejsza sekcja dokonuje podsumowania sektora przetwarzania odpadów w UE. Podano tu krótkie 

wyjaśnienie wykonywanego przetwarzania. 

 

Sektor odpadów w UE podlega wielu regulacjom. Z tego powodu dostępnych jest wiele definicji 

prawnych ogólnych terminów stosowanych w tym sektorze (np. odpady, odpady niebezpieczne). 

Niektóre definicje dostępne są w Europejskiej Dyrektywie Ramowej o odpadach oraz w jej 

nowelizacjach. 

 

Wreszcie odpady albo są odzyskiwane albo utylizowane. Dlatego instalacje przetwarzania odpadów 

wykonują czynności mające na celu odzysk albo utylizację odpadów. Zazwyczaj nie postrzega się 
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instalacji przetwarzania odpadów jako instalacji wytwarzających produkt tak jak w innych sektorach 

przemysłowych. W zamian uważa się, że świadczą one usługi na rzecz społeczeństwa w zakresie 

gospodarki jego odpadami. Instalacja przetwarzania odpadów obejmuje zazwyczaj przyległe grunty, 

obiekty i inne obszary wykorzystywane do składowania, odzysku, recyklingu, przetwarzania lub 

utylizacji odpadów.  

 

Tak jak w przypadku klasyfikacji rodzajów odpadów, czynności przetwarzania odpadów (PO) są 

prawnie sklasyfikowane w Aneksie II do Ramowej Dyrektywy o odpadach. Kopia tej klasyfikacji 

znajduje się w sekcji 8.1.1 Aneksu do niniejszego dokumentu, wraz z przykładami zastosowania. 

 

Koncepcja instalacji przeznaczonej do gospodarki odpadami nie jest nowa. Na długo przed 

wprowadzeniem w życie ustawodawstwa w zakresie odpadów (niebezpiecznych lub innych niż 

niebezpieczne), firmy, które wytwarzały odpady uznały potrzebę specjalistycznego przetwarzania i 

utylizacji swoich odpadów. Wielu wytwórców odpadów zbudowało i obsługiwało swoje własne 

specjalne instalacje, zazwyczaj na terenie zakładu. 

 

Inne firmy, które wytwarzały odpady i nie posiadały stosownego terenu lub nie wytwarzały 

odpowiednio dużej ilości odpadów, która uzasadniałaby inwestycję w instalację zakładową, wywoziły 

swoje odpady poza zakład do specjalistycznych instalacji przetwarzania i utylizacji. Takie instalacje 

zazwyczaj określa się jako instalacje komercyjne, zewnętrzne. Pod koniec lat 60-tych komercyjna 

branża gospodarki odpadami rozpoczęła więc rozwój tych instalacji zewnętrznych. Jej rolą był odbiór 

i transport odpadów do specjalistycznych instalacji zewnętrznych, gdzie dokonywano przetwarzania i 

utylizacji odpadów. 

 

Ponieważ istnieje wiele rodzajów odpadów, istnieje także wiele sposobów gospodarki odpadami. Na 

przykład istnieje przynajmniej 50 stosowanych komercyjnie technologii przetwarzania odpadów 

niebezpiecznych. Instalacja przetwarzania odpadów może funkcjonować z wykorzystaniem tylko 

jednej technologii lub może łączyć wiele technologii, zwłaszcza, jeśli jest to instalacja komercyjna 

obsługująca kilku wytwórców odpadów. 

 

Istnieją pewne różnice między typową komercyjną instalacją zewnętrzną a instalacją zakładową 

zazwyczaj specjalizującą się w przetwarzaniu określonego rodzaju odpadów. Wynika to po części z 

faktu, że instalacja zewnętrzna odbiera odpady spoza miejscowej społeczności, natomiast instalacja 

zakładowa zajmuje się wyłącznie odpadami wytwarzanymi w drodze długotrwałej i istotnej 

działalności gospodarczej w społeczności. Z perspektywy technicznej instalacja zewnętrzna na ogół 

obsługuje szerszą gamę rodzajów odpadów i jest zazwyczaj większa i bardziej złożona. 

 

Na przykład, zewnętrzne instalacje przetwarzania odpadów można sklasyfikować w następujący 

sposób: 

 

 instalacje skoncentrowane głównie na odzyskiwaniu materiału jako produktu nadającego się 

do sprzedaży (zazwyczaj rozpuszczalniki, oleje, kwasy lub metale). Niektóre wykorzystują 

energię zawartą w odpadach 

 instalacje skoncentrowane na zmianie fizycznych lub chemicznych cech odpadów lub na 

degradacji albo niszczeniu składników odpadów, przy użyciu szerokiego zakresu metod 

fizycznych, chemicznych, termicznych lub biologicznych 

 instalacje koncentrujące się na trwałym deponowaniu odpadów na lub pod powierzchnią 

ziemi. Niniejszy dokument nie obejmuje tego typu instalacji. 

 

Poniższe sekcje w obrębie tej części zawierają bardziej szczegółowe informacje zebrane na temat 

rodzajów instalacji przetwarzania odpadów, sklasyfikowanych według głównego rodzaju 

wykonywanego przetwarzania odpadów. Niniejsza część nie obejmuje wszystkich rodzajów 

przetwarzania odpadów ujętych w niniejszym dokumencie, prawdopodobnie dlatego, że takie 

przetwarzanie można uznać za mniej istotne. 
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1.2.1 Instalacje przeładunku odpadów 

 

Czynności przeprowadzane w tych instalacjach to: odbiór, rozdrabnianie, sortowanie, przeładunek 

przed przekazaniem do utylizacji/odzysku. W niektórych przypadkach instalacje te mogą również 

zajmować się sporządzaniem mieszanki i mieszaniem. Punkty przeładunku odpadów mogą 

obejmować poszczególne czynności lub stanowić zintegrowaną część procesu przetwarzania. 

Wszystkie zakłady zazwyczaj wykonują pewien rodzaj czynności rozdrabniania w celu zgromadzenia 

substancji stałych, natomiast płyny zlewane są z jednego pojemnika do drugiego. Przeładunek płynów 

może odbywać się ze cysterny do zbiornika bezodpływowego, lub z frakcji o pojemności litra do 

beczki o pojemności 200 litrów. Typowo wykonywane czynności to inspekcja, pobieranie próbek, 

fizyczne sortowanie i pakowanie, zlewanie, sporządzanie mieszanki, opróżnianie beczki, składowanie, 

regeneracja beczek/IBC, a w niektórych przypadkach utylizacja szmatek do wycierania, zestalanie i 

zgniatanie filtrów olejowych. Punkty przeładunku odpadów dzielą się na dwie kategorie według 

przeznaczenia instalacji: 

 

 zorientowanie na strumień wyjściowy. Dotyczy to zakładów, które służą jako zasilanie dla 

innych procesów: np. regeneracja rozpuszczalników, spalanie, przetwarzanie chemiczne. Te 

zakłady nastawione są na określone strumienie odpadów, które można sprawdzić, poddać 

analizie i rozdrobnić w celu zapewnienia jednolitego wsadu dla potrzeb powiązanego procesu. 

Mogą one również odbierać i przetwarzać różne inne materiały w celu zapewnienia pełnej 

obsługi klientów. Zakłady te obsługują zazwyczaj dużo większą część pewnych strumieni 

odpadów i dlatego dla tych odpadów zaprojektowano systemy przyjmowania, składowania i 

kontroli. 

 zorientowanie na odpady wejściowe. Zakłady te to niezależne punktu przeładunku i 

zasadniczo przyjmują pełen zakres materiałów z najbliższego otoczenia. Zazwyczaj dokonują 

również rozdrabniania i sporządzania mieszanki materiałów celem wytworzenia strumieni 

odpadów nadających się do utylizacji w drodze różnych procesów przetwarzania, odzysku i 

utylizacji, ale zazwyczaj nie są nastawione na żadną określoną grupę odpadów. Może 

występować tendencja w kierunku określonych strumieni odpadów, ale prawdopodobnie 

będzie to uwarunkowane przez miejscowe profile ilości wytwarzanych odpadów i możliwości 

komercyjne, a nie przez potrzebę zapewnienia wsadu dla potrzeb określonego procesu 

przetwórczego. 

 

Większość czynności związanych z przygotowaniem odpadów można podzielić na dwie grupy: 

 

 przegrupowanie/regeneracja
5
. Celem jest tu grupowanie odpadów w małych lub średnich 

ilościach, gdy są tego samego rodzaju i są ze sobą zgodne. Niemniej jednak powstałe odpady 

wciąż wymagają przetwarzania. Celem przegrupowania jest uzyskanie większych i bardziej 

jednorodnych ilości dla potrzeb przetwarzania odpadów, poprawa bezpieczeństwa (np. 

ułatwienie obsługi) i racjonalizacja kosztów logistycznych. Połączenie procesów stosowanych 

w przygotowaniu odpadów i czynnościach wstępnego przetwarzania zależy od specyfikacji 

przetwarzania końcowego. 

 

 przetwarzanie wstępne. Celem jest tu dostosowanie odpadów do rodzaju odzysku i/lub 

utylizacji końcowego dostępnego przetwarzania. Przetwarzanie wstępne obejmuje kilka 

aspektów. Można je określić tako te czynności, które prowadzą do ujednolicenia składu 

chemicznego i/lub cech fizycznych odpadów. Przetwarzanie wstępne wytwarza odpady, które 

mogą się znacznie różnić od odpadów pierwotnych, choć nie z regulacyjnego punktu 

widzenia. Te przetworzone wstępnie odpady wciąż wymagają przetwarzania w zakładzie 

odzysku lub utylizacji. Pod koniec procesu przetwarzania wstępnego przetworzone wstępnie 

odpady powinny być zgodne ze specyfikacjami chemicznymi i fizycznymi ustalanymi przez 

użytkowników końcowych. 

                                                 
5
 Obróbka polegające na przywróceniu jakości – z ang. reconditionig 
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Czynności grupowania i przetwarzania wstępnego mogą odbywać się w tym samym zakładzie co 

przetwarzanie końcowe, w miejscu wytwarzania odpadów lub w określonym dedykowanym miejscu. 

Niemniej jednak, niezależnie od miejsca, procesy operacyjne są takie same. 

 

Poniższa Tabela 1.1 przedstawia liczbę instalacji przeładunku odpadów oraz ich wydajność w różnych 

krajach europejskich. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

 Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Belgia 10    

Dania 0  0  

Niemcy 125    

Grecja 6    

Hiszpania 68    

Francja   3000  

Irlandia 12    

Włochy 0  0  

Luksemburg 1    

Holandia 2    

Austria 16    

Portugalia 5 143 3975 m
3
 T 

Finlandia 5 0
1
 58 0 

Wielka Brytania 439 2073   

Islandia 0  0  

Norwegia 0  0  

RAZEM 689 2216   
1
 Brak instalacji przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, oprócz instalacji, w 

których wyładowuje się odpady w celu umożliwienia ich przygotowania do dalszego 

przetwarzania. 

Uwaga: Liczby podane w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby 

instalacji lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, 

że liczby zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone 

tematy. Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.1: Instalacje przeładunku odpadów 

[39, Militon, i in., 2000], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [86, TWG, 2003], 

[150, TWG, 2004] 

1.2.2 Instalacje biologicznego przetwarzania odpadów 

 

Prosimy odwołać się do rozdziału niniejszego dokumentu pt. Zakres, aby sprawdzić, jakie rodzaje 

biologicznego przetwarzania odpadów zostały w nim ujęte. Należy jednak pamiętać, że dane zawarte 

w Tabeli 1.2 odnoszą się do wszystkich rodzajów przetwarzania biologicznego, włącznie z tymi, 

których rozdział pt. Zakres nie obejmuje. Przyczyną tego jest fakt, że dostępne statystyki zwykle 

dotyczą danych krajowych i trudno oddzielić informacje dotyczące tylko tych instalacji, które zostały 

ujęte w rozdziale niniejszego dokumentu pt. Zakres 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

 Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Belgia 5 T   
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Dania 1 0  0 

Niemcy 57 200   

Grecja 0 T 0  

Hiszpania 3 T 140  

Francja 0 T 0  

Irlandia 1 T   

Włochy 74 3  180 

Luksemburg 0 T 0  

Holandia 7 T   

Austria 8 16 
1
 103 706 

1
 

Portugalia 1 9 88 514 

Finlandia 20 41 98 305 

Szwecja  T   

Wielka Brytania 0 173   

Islandia 0 0 0 0 

Norwegia 0 T 0  

RAZEM 177 442 429 1705 

T: istnieje, ale brak dostępnych danych 
1
 Dane dotyczą wyłącznie przetwarzania mechaniczno-biologicznego 

Dane w niniejszej tabeli dotyczą wszystkich rodzajów przetwarzania biologicznego, a nie 

tylko tych ujętych w rozdziale niniejszego dokumentu pt. Zakres. Dlatego liczba instalacji 

uwzględniona w niniejszym dokumencie będzie mniejsza niż dane liczbowe znajdujące się 

w tabeli. 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji 

lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. 

Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.2: Instalacje biologicznego przetwarzania odpadów 

[39, Militon, i in., 2000], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [86, TWG, 2003], 

[150, TWG, 2004] 

 

W Finlandii znajduje się 561 instalacji oczyszczania ścieków, w których przetwarza się również osady 

z osadników gnilnych. Istnieje 41 instalacji (27 tlenowych i 14 beztlenowych) do przetwarzania 

odpadów innych niż niebezpieczne. Oprócz instalacji przetwarzania odpadów innych niż 

niebezpieczne wymienionych w Tabeli 1.2, istnieje także 129 kompostowni, o całkowitej wydajności 

542 kt/rok. 

 

W niektórych krajach (np. Wielka Brytania i Włochy) przetwarzanie biologiczne jest wykonywane 

głównie przez przedsiębiorstwa usług wodnych, wykorzystujące istniejące możliwości w 

oczyszczalniach ścieków. Szacuje się, że istnieje prawdopodobnie około 30 możliwych instalacji. 

Ilości przetwarzanych odpadów są niewielkie, zazwyczaj poniżej 1% odpadów wejściowych 

oczyszczalni ścieków, ale w niektórych przypadkach stanowi to znaczne obciążenie ChZT (w jednym 

przypadku 50% całkowitego wkładu ChZT w oczyszczalniach ścieków). Tym niemniej ten rodzaj 

przetwarzania budzi wątpliwości, ponieważ istnieje możliwość rozcieńczenia zanieczyszczeń, jak 

również zanieczyszczenia osadów ściekowych pochodzących z tego rodzaju przetwarzania. 

1.2.3 Instalacje fizykochemicznego oczyszczania ścieków 

 

Sektor ten reprezentowany jest przez szeroki zakres procesów, które sklasyfikowano jako 

‗przetwarzanie chemiczne‘. Ich zakres waha się od systemów sporządzania mieszanki bez 

rzeczywistych interakcji chemicznych do kompleksów zakładów posiadających wiele możliwości 

przetwarzania, przy czym niektóre są specjalnie dostosowane do określonych strumieni odpadów. 
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Proces ten ma na celu oczyszczanie ścieków (zanieczyszczonych np. kwasami/alkaliami, metalami, 

solami, osadami), ale zazwyczaj przyjmuje także szereg materiałów organicznych, np. popłuczyny z 

zakładów przetwórczych, pozostałości po separacji oleju i wody, odpady z czyszczenia, odpady z 

osadników itp. Mogą one zawierać prawie każdy materiał przemysłowy. Prawdopodobnie proces 

przetwarzania ma pewien wpływ na materiały organiczne, na przykład ze względu na pewne 

utlenianie chemiczne ChZT, niektóre związki organiczne mogą zostać wchłonięte albo porwane przez 

osad lub, w przypadku przetwarzania emulsji, część zawartości organicznej może oddzielić się od fazy 

wodnej. 

 

Takie systemy przetwarzania usuwają i/lub odtruwają niebezpieczne składniki rozpuszczone lub 

zawieszone w wodzie. Wybór i kolejność procesów jednostkowych określona zostanie przez cechy 

odpadów przychodzących i wymaganą jakość ścieków. Przykładowa instalacja fizykochemicznego 

oczyszczania ścieków zazwyczaj obejmuje następujące procesy jednostkowe: destrukcja cyjanku, 

redukcja chromu, dwuetapowe wytrącanie metali, dostosowanie pH (np. neutralizacja), filtracja 

substancji stałych, przetwarzanie biologiczne, adsorpcja węgla, odwadnianie osadów, koagulacja/ 

flokulacja i inne. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

 Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Belgia 8 T   

Dania 4 T   

Niemcy 249 9000   

Grecja 0 0 0 0 

Hiszpania 49  901  

Francja 19 T 301  

Irlandia 4 T   

Włochy 147 T   

Luksemburg 1 0  0 

Holandia 30 0  0 

Austria 33 T 515  

Portugalia 2 T 22000 m
3
  

Finlandia 36 0 
1
 144 0 

Wielka Brytania 32 289   

Islandia 0 0 0 0 

Norwegia 4 T   

RAZEM 618 9289 1883  

T: istnieje, ale brak dostępnych danych 
1
 Brak instalacji odpadów innych niż niebezpieczne tylko przy tej czynności. 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji 

lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. 

Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.3: Instalacje fizykochemicznego przetwarzania odpadów 

[60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Fizykochemiczne (F-c) oczyszczanie ścieków zazwyczaj dzieli odpady na innego rodzaju odpady 

(zazwyczaj stałe) i ścieki wodne, których zazwyczaj nie uważa się za odpady, ponieważ stanowią one 

część innego ustawodawstwa. 

 

Zakłady przetwarzania F-c mają istotne znaczenie dla średnich i małych przedsiębiorstw, w tym 

przedsiębiorstw handlowych. Odpady, które muszą zostać przetworzone przez zakłady przetwarzania 

F-c nadal będą wytwarzane w przyszłości (w toku produkcji); obowiązek przyjęcia odpadów przez 
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ogólnie dostępne zakłady przetwarzania F-c stanowi korzyść dla handlu i przemysłu, ułatwiając 

właściwą utylizację odpadów oraz zmniejszając obciążenie ekonomiczne przemysłu i handlu. 

Można zidentyfikować następujące główne konfiguracje: 

 

 zakładowe wewnętrzne zakłady przetwarzania F-c. Specjalizują się w przetwarzaniu odpadów 

wytworzonych przez przedsiębiorstwo. 

 ogólnie dostępne zakłady przetwarzania F-c (zakłady usługowe). Nadają się do przetwarzania 

odpadów wytworzonych w pewnych regionach. 

1.2.4 Instalacje przetwarzania popiołów oraz pozostałości po oczyszczaniu 

gazów odlotowych 

 

Podczas procesów spalania mogą powstawać odpady stałe. Takie odpady stałe zazwyczaj noszą nazwę 

‗popiołów‘. Zwykle występują dwa rodzaje; pierwszy to ‗żużel‘, zazwyczaj odzyskiwany na dnie 

komory spalania, a drugi to ‗popiół lotny‘, który jest mniejszy i znajduje się w spalinach. Ten drugi 

rodzaj jest zazwyczaj odzyskiwany za pomocą sprzętu do oczyszczania gazów odlotowych. Taki 

sprzęt do oczyszczania gazów odlotowych ma zastosowanie nie tylko w przypadku popiołu lotnego, 

ale również do ekstrahowania gazów odlotowych z innych zanieczyszczeń. W ten sposób mogą 

powstawać różne rodzaje odpadów. Niniejsza sekcja obejmuje instalacje, które przetwarzają te różne 

odpady wytwarzane podczas procesów spalania, jak również podczas innych procesów oczyszczania 

gazów odlotowych. 

 

Popioły i pozostałości po oczyszczaniu gazów odlotowych stanowią jeden z głównych strumieni 

odpadów przetwarzanych w procesach stabilizacji i krzepnięcia, albo w obiekcie energetycznego 

spalania (np. w niektórych piecach do spalania) albo w oczyszczalniach ścieków. Inne metody to 

zeszklenie, oczyszczanie i recykling niektórych składników (np. sole). Inna metoda przetwarzania 

popiołów obejmuje stopienie popiołu przy użyciu plazmy w bardzo wysokich temperaturach w celu 

zeszklenia struktury. We Francji istnieje jedna instalacja o całkowitej wydajności przetwarzania 3.5 kt 

rocznie. 

1.2.5 Instalacje przetwarzania odpadów zanieczyszczonych PCB 

 

Spalanie, jeśli jest możliwe, to najbardziej ogólnodostępna i stosowana technologia destrukcji PCB. 

Całkowita destrukcja PCB przez spalanie następuje wyłącznie w ściśle określonych warunkach (np. 

wysoka temperatura i wyższy czas przebywania). Niemniej jednak ze względu na koszt spalania i jego 

niedostępność w wielu krajach czasami stosowane są technologie alternatywne. 

1.2.6 Instalacje przetwarzania oleju odpadowego 

 

Zużyte oleje smarowe można odzyskać do jakości zasadniczo dorównującej niektórym grupom olejów 

bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych (niektóre grupy olejów bazowych III i IV 

rzadko, jeśli w ogóle, zawierają oleje ponownie rafinowane). Proces ten jest zazwyczaj określany jako 

‗ponowna rafinacja olejów‘. 

 

Odzyskiwanie oleju z odpadów stanowi zazwyczaj część przemysłu przetwarzania odpadów. Istnieją 

licencjonowane zakłady, które specjalizują się w odzyskiwaniu oleju z różnych strumieni odpadów. 

Ponadto liczba zakładów przetwarzania chemicznego oraz punktów przeładunku posiada urządzenia 

do separacji oleju, które wykonują pierwszą separację oleju od wody przed wysłaniem warstwy oleju 

do specjalistycznego zakładu w celu dalszego przetwarzania. Niektóre czynniki określające ten sektor 

to: 

 

 przedsiębiorstwa, które obsługują poszczególne sektory przemysłowe zazwyczaj zapewniają 

temu sektorowi ogólną obsługę w zakresie odpadów i może ona obejmować oleje odpadowe, 
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 przedsiębiorstwa, które odbierają zużyte oleje smarowe z garaży prawdopodobnie odbierają 

także filtry olejowe, oleje z układu kierowniczego, hamulcowe i przekładniowe, płyny 

przeciw zamarzaniu i baterie 

 przedsiębiorstwa przetwarzające oleje transformatorowe prawdopodobnie odbierają oleje 

zawierające pewną niewielką ilość PCB 

 niektóre zakłady przetwarzania chemicznego i biologicznego podejmują czynności 

odzyskiwania oleju na niewielką skalę w ramach swoich procesów przetwarzania wstępnego. 

Na ogół są to proste systemy wzbogacania grawitacyjnego. 

 

W UE istnieje duża liczba zakładów zorientowanych w pełni na przetwarzanie i obróbkę oleju. 

Niektóre przedsiębiorstwa wykonują proste oczyszczanie, usuwające osad i wodę z olejów 

odpadowych. Do olejów odpadowych stosuje się dwa rodzaje przetwarzania. Jeden dotyczy 

wykorzystania go jako paliwo, a drugi dotyczy ponownej rafinacji oleju tak, aby jego część (zwykle 

50-60%) mogła zostać ponownie wykorzystana jako olej bazowy dla olejów smarowych. Przetwórcy 

oleju wykazują sporą rzeczywistą wiedzę na temat swojej działalności. 

 

Istnieje szeroki zakres procesów i licencjodawców zapewniających obecnie różne sposoby 

postępowania z olejami odpadowymi. Istnieją cztery główne procesy stosowane do przetwarzania 

olejów odpadowych: mieszanie, separacja-przetwarzanie chemiczne, destylacja i kraking. 

 

W przypadku wszystkich procesów przetwarzania olejów odpadowych, wartości gospodarcze i 

opałowe olejów odpadowych odzyskiwane są w różnym stopniu. Dwie główne techniki to ponowna 

rafinacja i bezpośrednie spalanie (głównie w fabrykach cementu), każda z nich stanowi około 30% 

całkowitej odzyskanej ilości. Dwie inne metody, które razem stanowią pozostałą jedną trzecią to 

powtórna obróbka i odzyskiwanie, druga z tych metod jest stosowana głównie w przypadku olejów 

hydraulicznych. 

 

Poziom wiedzy na temat olejów różni się znacznie między zakładami. Wynika to częściowo z faktu, 

że oleje odpadowe to bardzo złożony i zmieniający się materiał o ogromnym potencjalnym zakresie 

poszczególnych składników, z których nie wszystkie są na chwilę obecną sklasyfikowane. 

 

Obecnie dostępne dane dotyczące zarządzania olejami odpadowymi (OO) w Europie są bardzo niskiej 

jakości, szczególnie te dotyczące regeneracji. Rys. 1.1 przedstawia podsumowanie procentu rodzajów 

przetwarzania stosowanych do OO w poszczególnych krajach UE. Zgodnie z danymi z tego sektora w 

1993 odebrane zużyte oleje zostały zutylizowane w drodze bezpośredniego spalania (32%), ponownej 

rafinacji do postaci olejów bazowych (32%), ponownego przetworzenia na paliwo przemysłowe 

(25%) i odzyskiwania określonych olejów przemysłowych 11%. Niemniej jednak od tego czasu 

procent ten uległ znacznej zmianie, jak pokazano na poniższym rysunku. 
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Rys. 1.1: Zarządzanie olejami odpadowymi w UE w 1999 

[7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Ponowna rafinacja 

W 2000 wyprodukowano około 220 kt ponownie rafinowanego oleju bazowego, według [7, Monier i 

Labouze, 2001], co stanowi mniej niż 5% ogólnego popytu na olej bazowy w Europie. 

 

W ostatnich latach poziom wykonywanej regeneracji uległ znacznemu zmniejszeniu w niektórych 

krajach UE, które były pionierami jego wykorzystania, takich jak Francja, Niemcy, Włochy i innych 

takich jak Wielka Brytania. Ograniczenie to wynika z faktu, że w kilku krajach: Francja, Niemcy, 

Włochy, Hiszpania powstają pewne nowe projekty. 

 

Znana zainstalowana wydajność w zakresie ponownej rafinacji oleju bazowego w Europie wynosi 

nieco ponad 500 kt/rok, przy czym wydajności instalacji wynoszą od 35 do 160 kt/rok. Obecnie na 

całym świecie istnieje około 400 instalacji ponownej rafinacji, o całkowitej wydajności 1800 kt/rok. 

Chociaż większość tych zakładów znajduje się we wschodniej Azji (Indie, Chiny i Pakistan), to ich 

indywidualna wydajność jest niska, średnio ok. 2 kt/rok. Większość tych zakładów stosuje kwas/glinę 

i tylko niewiele z nich wytwarza ponownie rafinowane oleje bazowe dobrej jakości lub bierze pod 

uwagę kwestie ochrony środowiska. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

Belgia 2 45 

Dania 1 40 

Niemcy 8 770 

Grecja 1 40 

Hiszpania 2 69 

Francja 2 200 

Irlandia 0 0 
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Włochy 7
1
 273

1
 

Luksemburg 0 0 

Malta 2 2.4 

Holandia 0 0 

Austria 0 0 

Polska 1 80 

Portugalia 0 0 

Finlandia 5 88 

Szwecja 0 0 

Wielka Brytania 3 
2
 5 

2
 

Jugosławia 1  

RAZEM 35 1612.4 
1
 dwie instalacje obecnie nie działają. Wydajność dwóch niedziałających instalacji wynosi 

25 kt/rok. 
2 
Członek TWG zakwestionował takie dane liczbowe jako niewłaściwe 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji 

lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. 

Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.4: Instalacje ponownej rafinacji oleju odpadowego w krajach europejskich 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [13, Marshall, i in., 1999], [36, Viscolube, 2002], 

[86, TWG, 2003], [128, Ribi, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Zakłady ponownej rafinacji mogą dostosowywać ilość ponownie rafinowanego oleju bazowego i 

wytworzonych paliw do sytuacji międzynarodowej i lokalnej (ceny ropy naftowej, popyt rynkowy, 

dotacje, itp.). 

 

Przygotowanie oleju odpadowego do wykorzystania głównie jako paliwo 

Około 50% OO (to znaczy olejów odpadowych z czyszczenia statków i zbiorników, olejów 

odpadowych pochodzących z separatora oleju i wody, olejów odpadowych z emulsji, itp.) nie stanowi 

odpadowych olejów smarowych lub nie może zostać poddane regeneracji w kierunku uzyskania oleju 

bazowego. Takie OO można przetworzyć na inne produkty olejowe (np. paliwa). 

 

W UE w 1999 około 50% OO wykorzystywano jako paliwo. Około 400 kt OO spalane jest w piecach 

cementowych na europejskim poziomie, co stanowi około 17% całkowitych OO i 35% spalonych OO, 

przy czym wskaźnik ten różni się znacznie między różnymi krajami. Stanowi on główny sposób 

eksploatacji we Francji, Grecji i Szwecji, ale tylko jeden z kilku alternatywnych sposobów w Austrii, 

Belgii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Kilka innych sektorów w UE wykorzystujących OO jako paliwa 

to: 

 

 wielkie piece, jako zamiennik koksu (np. Belgia) 

 piece do wypalania cegieł (np. Hiszpania) 

 piece ceramiczne (np. Hiszpania) 

 duże obiekty energetycznego spalania (np. Hiszpania) 

 piece do wypalania wapna (np. Hiszpania, Belgia) 

 zakłady krakingowe w celu produkcji nowych paliw (np. w Belgii zgodnie z normami 

prawnymi) 

 portowe zakłady odbioru przetwarzające olej odpadowy na paliwo dla statków (np. Malta) 

 piece do spalania odpadów (np. 2 kt w 2002 w piecach do spalania odpadów niebezpiecznych 

w Belgii) 

 grzejniki wolnostojące (np. stacje obsługi, szklarnie, itp.) 

 zakłady produkcji asfaltu. 
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Dwa ostatnie zastosowania nie są już stosowane we Flandrii (Belgia) ze względu na bardziej 

rygorystyczne przepisy w zakresie ochrony środowiska wprowadzone w życie w styczniu 1999. 

Tabela 1.5 wskazuje ilość spalonego zużytego oleju w niektórych krajach UE. 

 

Możliwości spalania Ilość oleju odpadowego (kt) % 

Piece do wypalania cementu 307 42 

Mieszanie z olejem opałowym 213 29 

Inne 120 16 

Piece do spalania odpadów 52 7 

Grzejniki garażowe 40 6 

Łącznie spalono 732 100 

Dane dotyczą wyłącznie Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, 

Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Uwaga: Uzyskanie pełnego zestawu danych odnośnie ilości spalonego zużytego 

oleju we wszystkich krajach UE w niniejszym dokumencie jest trudne, ponieważ 

szczegóły dotyczące opcji spalania nie są konsekwentnie rejestrowane. 

 

Tabela 1.5: Ilości spalonego zużytego oleju w UE rocznie 

[5, Concawe, 1996] 

 

Istnieje również znaczna ilość zanieczyszczonych olejem wód pobranych w celu odzysku. Odpady te 

mają ujemną wartość netto, ale są przetwarzane w celu maksymalizacji odzysku węglowodorów do 

wykorzystania jako paliwo. Tabela 1.6 przedstawia niektóre instalacje prowadzące taką działalność. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

 Wykorzysty

wanie oleju 

odpadowego 

w spalaniu 

bezpośredni

m 

Wykorzystywa

nie ponownie 

przetworzoneg

o oleju 

odpadowego 

jako paliwo 

Olej inny 

niż 

niebezpiec

zny 

Wykorzysty

wanie oleju 

odpadoweg

o w 

spalaniu 

bezpośredni

m 

Wykorzystywa

nie ponownie 

przetworzoneg

o oleju 

odpadowego 

jako paliwo 

Olej inny 

niż 

niebezpiec

zny 

Belgia 1 10     

Dania 4 T     

Niemcy 12 1  310 100  

Grecja 0      

Hiszpania 4 T 1    

Francja 60   725   

Irlandia  T     

Włochy 2      

Luksemburg 0 0  0 0  

Malta 0 1  0 4.7  

Holandia  T     

Austria 4 0 0  0 0 

Portugalia T T 1    

Finlandia 3 4 1 155 54.5 0.2 

Szwecja 2 3     

Wielka 

Brytania 

160 T     

RAZEM 252 19 3 1190 159.2 0.2 

T: istnieje, ale brak dostępnych danych 

Uwaga: Rubryki związane z olejem innym niż niebezpieczny dotyczą produkcji biodiesla ze 

zużytego oleju roślinnego. 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji lub ich 
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wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby zmieniają się 

szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. Puste pola oznaczają, że 

nie dostarczono żadnych informacji.: 

 

Tabela 1.6: Instalacje, w których oleje odpadowe wykorzystywane są jako paliwo lub w których 

olej odpadowy jest ponownie przetwarzany w celu produkcji paliwa 

[7, Monier i Labouze, 2001], [13, Marshall, i in., 1999], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 

2003], [128, Ribi, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Zgodnie z ustawodawstwem UE nielegalne jest usuwanie OO poprzez wywóz na składowisko 

odpadów, wylewanie z wodą deszczową lub ściekami. W niektórych przypadkach zużyty olej 

stosowany jest na nieutwardzonych drogach w niektórych obszarach wiejskich do likwidacji pyłu. W 

1999 około 25% OO w UE zostało usuniętych w niewyjaśniony sposób. 

1.2.7 Instalacje przetwarzania odpadów rozpuszczalników 

 

Rozpuszczalniki są szeroko stosowane w procesach chemicznych i biologicznych. Podczas tych 

procesów powstają odpady rozpuszczalników i są one poddawane wewnętrznemu recyklingowi. Takie 

przetwarzanie stanowi integralną część procesów chemicznych/biologicznych i jest ujęte w różnych 

dokumentach BREF. Jednakże z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, odpady 

rozpuszczalników czasami przekazuje się osobie trzeciej (np. odbiorcy odpadów) w celu 

przetworzenia. W niektórych przypadkach produkt powstały w wyniku przetworzenia jest zwracany 

wytwórcy odpadów a w innych przypadkach nie ma to miejsca. 

 

Odpady rozpuszczalników są również wytwarzane w obszarze bazującej na rozpuszczalnikach obróbki 

powierzchniowej (takiej jak czyszczenie lub odtłuszczanie w wielu różnych sektorach przemysłowych 

oraz w pralniach chemicznych). W większości przypadków zanieczyszczone rozpuszczalniki lub dna 

kolumn destylacyjnych (zawartość rozpuszczalnika 1-10% w przypadku zamkniętych instalacji/ 

urządzeń czyszczących z wewnętrznymi urządzeniami do destylacji) dostarczane są do instalacji 

destylacji rozpuszczalników i poddawane regeneracji. Jakość produktów destylacji jest tak dobra jak 

jakość nowych rozpuszczalników. 

 

Zgodnie z dyrektywą ramową o odpadach, pierwsza opcja dla odpadów rozpuszczalników, jak 

również dla pozostałych odpadów, jest taka, że należy je poddać recyklingowi. Pomogło to stworzyć 

aktywny rynek recyklingu rozpuszczalników. Podobnie jak w przypadku olejów odpadowych, odpady 

rozpuszczalników, które nie nadają się do regeneracji z powodu pewnych składów lub ze względu na 

bardzo niską czystość można również odzyskać jako wtórne paliwo płynne (SLF), na przykład w 

sektorze cementu oraz w piecach do spalania odpadów niebezpiecznych. Podstawowa różnica w 

stosunku do olejów odpadowych jest taka, że właściwości odpadów rozpuszczalników zmieniają się 

znacznie bardziej niż jakość olejów odpadowych. 

 

Instalacje regeneracji rozpuszczalników oddzielają zanieczyszczenia od odpadów rozpuszczalników i 

tym samym przywracają rozpuszczalnik do jego oryginalnej jakości lub może do jakości produktu 

niższego gatunku (np. w przypadku rozcieńczalnika lakierów). Destylacja (okresowa, ciągła lub 

parowa) stosowana jest przez większość komercyjnych przetwórców rozpuszczalnika i zazwyczaj 

odzyskuje około 75% odpadów rozpuszczalników. Pozostałości, znane jako ‗osady destylacyjne‘ 

mogą mieć formę płynu lub osadu, w zależności od wielu warunków i zazwyczaj wymagają 

zarządzania jako odpady niebezpieczne. Inne technologie oddzielania stosowane przez przetwórców 

rozpuszczalnika to: filtracja, zwykłe odparowanie, wirowanie i stripping. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność 

(kt/rok) 

Belgia 5 >8 

Dania 0  



 58 

Niemcy 21  

Grecja 3  

Hiszpania 14 64 

Francja 27 90.7 

Irlandia 2  

Włochy 2  

Luksemburg 0  

Holandia 8  

Austria 2  

Portugalia 1 10000 m
3
 

Finlandia 4 11 

Wielka Brytania 8 >12 

Islandia 0  

Norwegia 11  

RAZEM 108 185.7 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistej liczby instalacji lub ich wydajności. Główne przyczyny 

są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby zmieniają się szybko 

i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. 

Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.7: Instalacje przetwarzania odpadów rozpuszczalników w krajach europejskich 

[40, Militon i Becaud, 1998], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [86, TWG, 

2003], [129, Cruz-Gomez, 2002] 

1.2.8 Instalacje przetwarzania odpadów katalizatorów, odpadów z redukcji 

zanieczyszczenia i innych odpadów nieorganicznych 

 

Przetwarzanie odpadów katalizatorów zależy od rodzaju katalizatora (katalityczna substancja aktywna 

i struktura lub nośnik dodatkowy) jak również uwzględnionych produktów ubocznych z procesu 

katalitycznego. Przetwarzanie to obejmuje: regenerację katalizatorów w celu ponownego 

wykorzystania jako katalizatory, recykling składników katalizatorów i utylizację na składowiskach. 

Przykładowa instalacja to instalacja austriacka do odzyskiwania niklu z katalizatorów pochodzących z 

przemysłu żywności (stop żelaza i niklu). 

 

Technologia hydrometalurgiczna może służyć do ekstrakcji i koncentracji metali z odpadów płynnych. 

Odpady inne niż płynne najpierw wymagają rozpuszczenia. 

 

Na Malcie istnieją dwie podziemne składowiska azbestu i jedno naziemne stosowane w oczekiwaniu 

na przetworzenie. Azbest pochodzi ze statków naprawianych w dokach oraz nieużywanych rur 

azbestowych. 

 

 Przetwarzanie odpadów 

katalizatorów 

Przetwarzanie innych 

odpadów nieorganicznych 

(za wyjątkiem metali i 

związków metali)  

Odzysk odpadów z 

redukcji 

zanieczyszczenia 

Kraj Liczba 

znanych 

instalacji 

Znana 

wydajnoś

ć 

(kt/rok) 

Liczba znanych 

instalacji 

Znana 

wydajność 

(kt/rok) 

Liczba 

znanych 

instalacji 

Znana 

wydajnoś

ć 

(kt/rok) 

Belgia 0 0 13  1  

Dania 0 0 3  1  

Niemcy 1  63  2  
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Grecja 5  0 0 0 0 

Hiszpania 0 0 6 195 15 3 

Francja 3 4.9 0 0 0 0 

Irlandia 4  0 0 0 0 

Luksemburg 0 0 0 0 0 0 

Malta   3    

Holandia 2  17  1  

Austria 3  14  0 0 

Portugalia 0 0 0 0 0 0 

Finlandia 
1
 0 0 9 3 0 0 

Islandia 0 0 0 0 0 0 

Norwegia 2  1  0 0 

RAZEM 20 4.9 129 198 20 3 
1
 Nie uwzględniono przetwarzania 1 miliona lamp zawierających rtęć. 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji lub ich 

wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby zmieniają się 

szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. Puste pola oznaczają, że 

nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.8: Instalacje przetwarzania odpadów katalizatorów, odpadów z redukcji 

zanieczyszczenia i innych odpadów nieorganicznych w krajach europejskich 

[40, Militon i Becaud, 1998], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [150, TWG, 

2004] 

1.2.9 Instalacje przetwarzania węgla aktywnego i żywic 

 

Większość odpadów węgla aktywnego i żywic jest wynikiem procesów oczyszczania wody. Bardzo 

trudno oszacować wydajność regeneracji w Europie, głównie z uwagi na fakt, że wiele podmiotów 

regeneruje swój adsorbent na miejscu (często sporadycznie), zamiast wysyłać go do dużych 

scentralizowanych zakładów reaktywacji. 

 

Węgiel aktywny ma trzy główne zastosowania: uzdatnianie wody pitnej; w przemyśle artykułów 

spożywczych i napojów, na przykład do usuwania koloru podczas procesu rafinacji cukru; oraz dla 

potrzeb ogólnych zastosowań przemysłowych, np. usuwanie lotnych związków organicznych z 

procesowych strumieni wentylacyjnych. Zastosowania te mają wpływ na rodzaj zanieczyszczenia w 

węglu i wymagany proces regeneracji. 

 

Na przykład węgiel, który wykorzystywano do zastosowań przemysłowych (‗węgiel przemysłowy‘), 

na przykład do oczyszczania ścieków, wymaga bardziej rygorystycznego systemu redukcji 

zanieczyszczeń niż węgiel wykorzystywany do uzdatniania wody pitnej lub węgiel pochodzący z 

przemysłu spożywczego. 

 

Na pewnym etapie trwania procesu węgiel ulega wyjałowieniu przez materiał, który wchłania. Węgiel 

należy następnie poddać regeneracji, a jeśli nie jest to możliwe, utylizacji. O wyborze sposobu w 

naturalny sposób decyduje ekonomika i skalą. Przy uzdatnianiu wody pitnej węgiel jest 

wykorzystywany w dużych ilościach i znajduje się w dużych, otwartych od góry, wyłożonych 

betonem złożach węgla. Ich przewidywana żywotność do chwili wyjałowienia to kilka lat. W wyniku 

ich regeneracji powstają duże ilości do przetworzenia. Jest to najczęstsze zastosowanie w Wielkiej 

Brytanii z punktu widzenia wielkości, a regenerację przeprowadza się albo wewnętrznie za pomocą 

zbudowanego w tym celu zakładu albo transportuje się materiał poza zakład w celu regeneracji przez 

podmiot komercyjny. Ze względu na charakter rynku istnieje tendencja, że obecnie więcej instalacji 

regeneracyjnych, przeznaczonych wyłącznie dla materiałów ‗wewnętrznych‘, zapewnia komercyjne 

usługi regeneracyjne. 
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W Europie istnieje co najmniej 19 zakładów prowadzących zewnętrzną regenerację węgla aktywnego. 

Szacunkowe liczby podano w poniższej Tabeli 1.7. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność 

(kt/rok) 

Belgia 2  

Niemcy 3  

Francja 1  

Włochy 5  

Holandia 1  

Austria 1  

Finlandia 1  

Szwecja 1  

Wielka Brytania 4  

RAZEM 19 >50 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistej liczby instalacji lub ich wydajności. Główne 

przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na 

określone tematy. Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych 

informacji. 

 

Tabela 1.9: Instalacje węgla aktywnego w krajach europejskich 

[150, TWG, 2004] 

 

Najczęściej stosowane piece do reaktywacji to bezpośrednio opalane piece obrotowe i piece półkowe. 

Czasami stosowane są pośrednio opalane piece obrotowe, piece fluidyzacyjne, piece pionowe rurkowe 

i piece na podczerwień. Rodzaj pieców do reaktywacji granulowanego węgla aktywnego (GAC) 

stosowanych na świecie na początku 1990 przedstawiono w Tabeli 1.10. 

 

Rodzaj pieca do reaktywacji GAC Liczba 

jednostek 

Półkowy >100 

Fluidyzacyjny <20 

Obrotowy, pośrednio opalany  >50 

Obrotowy, bezpośrednio opalany  <30 

Pionowy rurkowy <30 

Piece na podczerwień (poziome i 

pionowe 

<9 

 

Tabela 1.10: Rodzaj pieców do reaktywacji GAC stosowanych na świecie 

[42, UK, 1995] 

 

Brak dostępnych danych ilościowych dla instalacji regeneracji żywic w drodze wymiany jonowej. 

1.2.10 Instalacje przetwarzania odpadów kwasów i zasad 

 

W UE istnieje kilka instalacji regeneracji HCl. Nie zidentyfikowano żadnych instalacji odzyskiwania 

HBr. Odpady kwasu siarkowego można regenerować w następujący sposób: 

 

 rozkład termiczny odpadowego/zużytego/odzyskanego kwasu siarkowego, którego rezultat 

jest następnie wykorzystywany jako podstawowe lub dodatkowe źródło wsadu SO2 dla 

potrzeb procesu kontaktowego kwasu siarkowego. Jest on opisany w BREF LVIC(AAF) [62, 
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EIPPCB, 2003], podobnie jak każdy proces, który wytwarza SO2 jako wsad w drodze 

rozkładu/kalcynacji 

 proces oparty na rekoncentracji słabego/zużytego/odpadowego kwasu siarkowego, z lub bez 

oddzielania potencjalnych zanieczyszczeń (np. sole). Zostanie on ujęty w niniejszym 

dokumencie 

 procesy przemysłowe, które wykorzystują kwas siarkowy i włączają recykling zużytego 

kwasu siarkowego do procesu jako jego integralną część. Procesy te opisane są w BREF, tam, 

gdzie opisane są procesy przemysłowe (np. BREF LVIC - Substancje stałe i inne do produkcji 

dwutlenku tytanu). 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność 

(kt/rok) 

Belgia 1  

Dania 1  

Niemcy 2  

Grecja 0  

Hiszpania 1 42 

Francja 3 2 

Irlandia 1  

Luksemburg 0  

Holandia 0  

Austria 4  

Portugalia 0  

Finlandia 0  

Islandia 0  

Norwegia 0  

RAZEM 13 44 

Wartości dotyczą instalacji regeneracji opisanych w niniejszym 

dokumencie oraz w LVIC-AAF BREF 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać 

rzeczywistej liczby instalacji lub ich wydajności. Główne 

przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych 

na określone tematy. Puste pola oznaczają, że nie dostarczono 

żadnych informacji. 

 

Tabela 1.11: Instalacje regeneracji odpadów kwasów lub zasad 

[40, Militon i Becaud, 1998], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, Weibenbach, 2001], [86, TWG, 

2003] 

 

Odzyskiwanie kwasu zazwyczaj pociąga za sobą oddzielenie nieprzereagowanego kwasu od odpadów 

kwasów takich jak roztwór potrawienny wytwarzany przez przemysł produkcji stali. Jedną z metod 

stosowanych w przemyśle produkcji stali jest chłodzenie kwasu siarkowego w celu wytrącenia 

związków żelaza. W innej metodzie kwas można zregenerować poprzez wstrzykiwanie go do pieca 

prażalniczego. 

1.2.11 Instalacje przetwarzania zanieczyszczonego drewna 

 

W niektórych przypadkach zanieczyszczone drewno zostaje bezpośrednio spalone. W innych 

przypadkach zanieczyszczone drewno poddaje się przetwarzaniu termicznemu w drodze karbonizacji/ 

pirolizy. Wszystkie te rodzaje przetwarzania opisano w WI BREF. Niemniej jednak w niektórych 

przypadkach stosowane rodzaje przetwarzania koncentrują się na ekstrakcji metali ciężkich z 

pozostałości substancji stałych wytwarzanych w drodze karbonizacji zanieczyszczonego drewna – 

procesy te opisano w niniejszym dokumencie. Jedna instalacja takiego typu działa we Francji. 
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1.2.12 Instalacje przetwarzania zanieczyszczonych ceramicznych 

materiałów ogniotrwałych 

 

Dwie instalacje działają we Francji, a ich łączna wydajność wynosi 50 kt rocznie. 

1.2.13 Instalacje przygotowania odpadów do wykorzystania jako paliwo 

 

Obecnie istnieje kilka czynników napędowych dla koncepcji wykorzystywania odpadów jako paliwo 

w procesach spalania: 

 

 Dyrektywa ramowa o odpadach i jej nowelizacje określają hierarchię gospodarki odpadami. 

Pierwszeństwo mają recykling i odzysk (łącznie z wykorzystaniem odpadów jako źródła 

energii)  

 rozporządzenia sektora odpadów, takie jak dyrektywa o ‗odpadach opakowaniowych‘, 

dyrektywa o ‗pojazdach wycofanych z eksploatacji‘, dyrektywa o ‗odpadach elektrycznych i 

elektronicznych‘, dyrektywa o ‗spalaniu odpadów‘, dyrektywa o ‗katalogu odpadów‘, 

dyrektywa o ‗substancjach niebezpiecznych‘ oraz dyrektywa o ‗preparatach niebezpiecznych‘ 

mogą również mieć wpływ na opcję 

 Dyrektywa o składowaniu odpadów zakazuje składowania odpadów o wysokiej zawartości 

materiałów biodegradowalnych. W związku z tym istnieje potrzeba ustanowienia 

alternatywnych sposobów przetwarzania odpowiednich frakcji odpadów. Jedną z opcji 

stanowi współspalanie (np. spalanie, przetwarzanie mechaniczne/biologiczne) 

 zgodnie z wymogiem protokołu z Kioto, na całym świecie należy ograniczać emisje gazów 

cieplarnianych. Współspalanie frakcji odpadów jako zamiennik dla paliw tradycyjnych może 

stanowić jedną z opcji redukcji emisji gazów cieplarnianych 

 w miarę jak liberalizacja rynku energetycznego zwiększa nacisk ekonomiczny na 

producentów/odbiorców energii. Współspalanie odpadów otwiera dla nich nowy zakres 

działalności, co sprawia, że działanie obiektów energetycznego spalania staje się bardziej 

atrakcyjne pod względem ekonomicznym 

 redukcja kosztów paliwa stosowanego w procesach spalania. 

 

Termin ‗paliwo odpadowe‘ stosowany jest w niniejszym dokumencie dla wszystkich rodzajów 

odpadów przygotowanych do wykorzystania jako paliwo w dowolnym procesie spalania. Paliwa 

odpadowe mogą mieć formę gazową, płynną lub stałą. Na przykład płynne paliwa odpadowe można 

wyprodukować z olejów odpadowych, rozpuszczalników i osadów destylacyjnych. Sposób 

wykorzystania płynnych paliw odpadowych w procesie spalania wpływa na sposób przygotowania 

paliw odpadowych. Na przykład niektóre płynne paliwa odpadowe można przygotować poprzez 

sporządzenie mieszanki różnych odpadów o wysokiej wartości opałowej i wprowadzać je niezależnie 

do komory spalania lub można je zmieszać/sporządzić mieszankę z paliwami tradycyjnymi (np. olej 

odpadowy i oleje opałowe). Niektóre odpady płynne, na przykład oleje, zwykle wymagają 

przetworzenia wstępnego w celu usunięcia osadów i wody. Można to osiągnąć dzięki separacji i 

odwadnianiu. 

 

Niektóre procesy spalania, które mogą wykorzystywać odpady jako paliwo (częściowo) to obiekty 

energetycznego spalania do produkcji ciepła i/lub energii, silniki okrętowe, piece cementowe, wielkie 

piece w produkcji żelaza i stali, piece do wypalania cegieł w produkcji wyrobów ceramicznych, piece 

do wypalania wapna i produkcja asfaltu. Stosowany rodzaj pieca lub kotła, warunki spalania (np. 

temperatura), w których powinien zachodzić proces, wpływ na emisje lub produkty i rodzaj już 

stosowanego paliwa ma znaczny wpływ na to, jaki rodzaj odpadów jest akceptowalny oraz w jaki 

sposób przygotowywane są paliwa odpadowe. 

 

Celem tych instalacji jest zagwarantowanie następujących aspektów: 
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 optymalizacja wyceny pewnych odpadów w celu uniknięcia ich składowania 

 jakość destrukcji termicznej 

 zapewnienie użytkownikowi końcowemu wymaganych właściwości fizykochemicznych 

paliwa odpadowego 

 

Podstawowe zasady produkcji paliw odpadowych są następujące: 

 chemiczna i fizyczna jakość paliwa musi spełniać wszelkie specyfikacje lub normy 

zapewniające ochronę środowiska, ochronę procesu piecowego i jakości wytworzonego 

materiału, gdy proces spalania, w którym stosowane jest paliwo odpadowe, wytwarza produkt 

(np. cement) 

 zawartość energii i minerałów musi pozostać stabilna, aby umożliwić optymalny wsad do 

pieca 

 forma fizyczna musi umożliwiać bezpieczną i odpowiednią obsługę, składowanie i dozowanie. 

 

Kraj Liczba znanych instalacji Znana wydajność (kt/rok) 

 Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Niebezpieczne Inne niż 

niebezpieczne 

Belgia 12 T   

Dania 4 13   

Niemcy 16 34   

Grecja 0 0   

Hiszpania 33 5 204  

Francja 54 T 542 1400 

Irlandia 2 T   

Włochy  27  2080 

Luksemburg 0 T   

Holandia 1 T   

Austria 8 10   

Portugalia 0 T  165 

Finlandia 7 37 106 800 

Szwecja T T   

Wielka Brytania T T   

Islandia 1 T   

Norwegia 2 T   

RAZEM 140 126 852 4445 

T: istnieje, ale brak dostępnych danych 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby instalacji 

lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak dynamiczny, że liczby 

zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych danych na określone tematy. 

Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych informacji. 

 

Tabela 1.12: Instalacje przygotowania odpadów do wykorzystania jako paliwo 

[39, Militon, i in., 2000], [40, Militon i Becaud, 1998], [60, Azkona i Tsotsos, 2000], [61, 

Weibenbach, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Przygotowanie stałych odpadów komunalnych do wykorzystania jako paliwo 

Aktualny najlepszy szacunek ilości odzyskanych odpadów stałych wytworzonych i zużytych w 

Europie wynosi około 1.4 Mt rocznie, jak podano poniżej. 

 

Kraj Wytwórcy Produkcja Zużycie - Eksport/Import + PC 

  kt/rok toe/rok kt/rok kt/rok toe/rok kt/rok % 

Belgia 7 <100 <50000 <100 <50000 bd bd (100) 

Dania 1 0 0 0 0    



 64 

Niemcy 19 500 

(650) 

250000 

(325000) 

500 

(650) 

250000 

(325000) 

bd bd 85 

Grecja  0 0 0 0    

Hiszpania  bd bd bd bd    

Francja 3 0 0 0 0    

Irlandia  <200 

(250) 

<100000 

(125000) 

<200 

(250) 

<100000 

(125000) 

bd bd  

Włochy 25 0 0 0 0    

Luksemburg 23 0 0 0 0    

Holandia  250 

(350) 

100000 15 6000 -145 60000 20 

Austria 26 
3
 160 50000 100 50000   7 

Portugalia 8 0 0 0 0    

Finlandia 10 170 58000 170 58000 bd bd 0 

Szwecja 4 
1  1 

 +500 
2
   

United 

Kingdom 

 60 

(100) 

30000 

(50000) 

60 

(100) 

30000 

(50000) 

bd bd  

Islandia  0 0 0 0    

Norwegia 29 
1  1 

    

RAZEM 155 1380       

toe/rok =  tony oleju ekwiwalentnego rocznie (zakłada się, że wartość opałowa odzyskanego 

paliwa stałego wynosi 21 MJ/kg, choć w Finlandii i Holandii jest niższa, a wartość opałowa 

oleju to 42 MJ/kg)  

PC = % zużycia w piecach cementowych 

Dane liczbowe w niniejszej tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny, ponieważ nie dotyczą 

tej samej zharmonizowanej definicji stosowanej w Unii Europejskiej 
1
 Brak ogólnych statystyk dla Szwecji lub Norwegii, ponieważ paliwo to jest stosowane w 

zwykłych ciepłowniach/elektrowniach i w piecach do spalania odpadów bez zapotrzebowania 

na szczegółowe specyfikacje. Dane dla Szwecji (2001) wynoszą: spalarnie odpadów dla potrzeb 

miejskiego systemu ciepłowniczego 856000 t/rok i elektrownie dla potrzeb miejskiego systemu 

ciepłowniczego 455000 t/rok. 
2
 Brak dokładnych danych liczbowych, ale przybliżone dane podają 500 kt odpadów 

importowanych w 1999. 90% stanowiło drewno, papier, plastik i guma. 
3 

Członek TWG uważa, że wartość jest zbyt wysoka, ale nie podał żadnej wartości 

alternatywnej. 

 

Tabela 1.13: Podsumowanie europejskiego rynku stałych paliw odzyskanych w 2000 w Europie  

[21, Langenkamp i Nieman, 2001], [126, Pretz, i in., 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Najlepszy szacunek przemysłu w zakresie produkcji odzyskanych paliw stałych w 2005 wynosi około 

11 Mt/rok (Tabela 1.14). 

 

Kraj Produkcja Zużycie - Eksport/Import +  2000 

kt/rok toe/rok kt/rok toe/rok kt/rok toe/rok % 

Belgia 100 50000 100 50000 bd bd 0 

Dania 0  0     

Niemcy 3000 1500000 4000 2000000 +1000 +500000  

Grecja 500 250000 500 250000 bd bd  

Hiszpania 1000 500000 1000 500000 bd bd  

Francja 1000 500000 0 0 -1000 -500000  

Irlandia 500 250000 500 250000 bd bd  

Włochy 1000 500000 1000 500000 bd bd  

Luksemburg 50 25000 50 25000 bd bd  

Holandia 1000 400000 600 240000 -400 -160000  
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Austria 500 250000 500 250000 bd bd 400 

Portugalia 500 250000 500 250000 bd bd  

Finlandia 350 120000 350 120000 bd bd 100 

Szwecja 500 250000 1000 4500000 +500 +200000  

Wielka Brytania 600 300000 600 300000 bd bd  

Szwajcaria 0 0 0 0    

Islandia 0  0     

Norwegia 150 75000 150 75000 bd bd  

Total 10750 5220000      

Uwagi: tony oleju ekwiwalentnego rocznie (zakłada się, że wartość opałowa stałego 

paliwa odzyskanego wynosi 21 MJ/kg, choć w Finlandii i Holandii jest niższa, a 

wartość opałowa oleju to 42 MJ/kg) 

 2000 = różnica względem roku 2000 

Zakłada się, że żadne odzyskane paliwa stałe (SRF) nie były eksportowane poza Unię 

Europejską. 

Dane liczbowe w niniejszej tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny, ponieważ nie 

dotyczą tej samej zharmonizowanej definicji stosowanej w Unii Europejskiej. 

Uwaga: Liczby w niniejszej tabeli mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej liczby 

instalacji lub ich wydajności. Główne przyczyny są takie, że rynek jest tak 

dynamiczny, że liczby zmieniają się szybko i/lub TWG nie dostarczyło żadnych 

danych na określone tematy. Puste pola oznaczają, że nie dostarczono żadnych 

informacji. 

 

Tabela 1.14: Prognoza/potencjał europejskiego rynku odzyskanych paliw stałych w 2005 

[126, Pretz, i in., 2003] 

 

W 1999 zużycie węgla kamiennego i brunatnego do produkcji energii w UE wynosiło 145 Mtoe
6
/rok 

(Coroczny przegląd energetyczny Komisji Europejskiej 1999). Przy użyciu tych danych liczbowych 

można obliczyć, że całkowita produkcja odzyskanego paliwa stałego, jak przewidziano w Tabeli 1.14 

na rok 2005 (tj. ponad 5 Mtoe/rok) odpowiada stopie substytucji w wysokości 3,5%. 

 

Produkcja paliw odpadowych z odpadów niebezpiecznych 

 

Wykorzystywanie odpadów niebezpiecznych jako paliwa rozpoczęło się w połowie lat 

siedemdziesiątych, gdy kryzys naftowy drastycznie zwiększył koszt oleju opałowego i gdy w różnych 

krajach wydano nowe rozporządzenia dotyczące utylizacji odpadów. Ponieważ dostępna była duża 

ilość odpadów bogatych w energię (głównie rozpuszczalników), współprzetwarzanie odpadów w 

piecach cementowych stanowiło oczywistą odpowiedź na sytuację pod względem środowiskowym i 

ekonomicznym. Później, w celu zwiększenia oszczędności energii, opracowywano coraz bardziej 

zaawansowane procesy przetwarzania wstępnego, najpierw dla potrzeb produkcji płynnych paliw 

odpadowych, a niedawno, tj. w latach dziewięćdziesiątych dla potrzeb produkcji stałych paliw 

odpadowych. 

 

Niektóre przedsiębiorstwa z UE dostarczyły szacowane dane, które przedstawiono w poniższej Tabeli 

1.15. Dane te oparte są na sytuacji rynkowej w UE-15. 

 

Przygotowanie odpadów paliw z 

odpadów niebezpiecznych 

Liczba 

instalacji 

Produkcja 2001 

(kt/rok) 

Płynne odpady paliw z płynów 

organicznych  

107 650 

Płynne odpady paliw z upłynniania 7 108 

Płynne odpady paliw z emulsji 3 48 

                                                 
6
 Megaton ekwiwalentu olejowego 
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Płynne odpady paliw 117 806 

Stałe odpady paliw  26 465 

Razem 143 1271 

Uwaga: Dane dotyczą szacunków ustalonych w grudniu 2002 

Płynne paliwa odpadowe (z wyjątkiem olejów). Dane ustalono dla zakładów 

przegrupowania oraz wstępnego przetwarzania z Francji, Belgii, Holandii, 

Niemiec, Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, 

Szwecji, Norwegii, Czech i Słowacji. Wielkość i wydajność zakładu 

wstępnego przetwarzania płynnych paliw odpadowych jest szeroko 

zróżnicowana, od 5000 do 100000 ton/rok. W przypadku instalacji 

przegrupowania typowa wielkość zakładu wynosi od 1000 do 20000 ton/rok. 

Stałe paliwa odpadowe. Dane ustalono dla produkcji zakładów wstępnego 

przetwarzania z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii, 

Hiszpanii, Portugalii, Polski, Norwegii i Słowacji. Średnia wydajność zakładu 

wstępnego przetwarzania stałych paliw odpadowych wynosi 18000 ton/rok, 

przy czym wydajności te wynoszą od 2000 do 70000 ton/rok. 

 

Tabela 1.15: Produkcja i liczby zakładów produkcji paliw odpadowych głównie z odpadów 

niebezpiecznych w UE-15  

[122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] 

1.3 Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty sektora przetwarzania 

odpadów 
 

Przetwarzanie odpadów jest zwykle procesem wielkoobjętościowym o niewielkim zysku. Stała lub 

obniżona cena podstawowa, albo w przypadków odpadów przychodzących albo produktów 

poddanych recyklingowi, położyła komercyjny nacisk na maksymalizację wydajności i zmniejszenie 

kosztów ogólnych. 

 

Koszt i cenę przetwarzania odpadów ustanawia się zazwyczaj na podstawie inwestycji i kosztów 

eksploatacji. Jednakże w niektórych przypadkach ceny mogą być określane przez podmioty w 

‗niskim‘ segmencie rynku. W innych przypadkach ceny są ustalane za porozumieniem między 

wytwórcą odpadów a odbiorcą odpadów, w przypadku gdy mogą się one różnić dla poszczególnych 

odpadów, w zależności od tego, który je wytworzył. Mimo to istnieją wyjątki, a zwłaszcza w 

przypadku starszych zakładów poziomy inwestycji były niskie, ze względu na niskie zyski i 

konkurencję z niskimi cenami składowisk. Oczekuje się, że wymagane będą wysokie poziomy 

inwestycji w celu spełnienia norm ustanowionych przez rzeczywisty system regulacyjny. 

 

Przemysł ogólnie zmaksymalizował konstruktywne wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów do 

przetwarzania innych odpadów, oczekuje się, że tak będzie dalej, w szczególności odpady będą 

wykorzystywane jako surowiec. 

 

Istnieje konkurencja między przedsiębiorstwami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. 

Jednym z przykładów jest odbiór olejów odpadowych, w przypadku gdy odbiorcy krajowi operują na 

dużych ilościach w ramach ekonomii skali, podmioty lokalne/regionalne konkurują posiadając 

przewagą niższych kosztów ogólnych. 

 

Instalacje gospodarki odpadami niebezpiecznymi zazwyczaj, w ramach obowiązku składania ofert 

dostawy, przyjmują wszystkie rodzaje odpadów niebezpiecznych w celu właściwej utylizacji bez 

względu na konkurencję. Jednakże niektóre dedykowane instalacje, które mogą konkurować o 

niektóre rodzaje odpadów, będą musiały składać oferty tylko odnośnie odpadów niebezpiecznych, 

które mogą przetworzyć. W tym względzie opracowano różne konfiguracje dla wyznaczonych 

instalacji gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz konkurencyjnych instalacji. 
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Niektóre zakłady PO, ze względu na ich regionalizację i/lub konieczność bliskości, przyczyniają się do 

znacznego zmniejszenia transportu odpadów. Niemniej jednak inne zakłady PO działają 

ponadregionalnie, krajowo lub nawet międzynarodowo, głównie w zależności od specjalizacji 

pewnych czynności przetwarzania. 

 

Wpływ nowego ustawodawstwa w sprawie odpadów na sektor przetwarzania odpadów 

 

Wytwarzania odpadów unika się zgodnie z dyrektywą Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 w 

sprawie odpadów; w przypadku wytworzenia odpadów, dokonuje się ich odzysku, a gdy jest to 

technicznie i ekonomicznie niemożliwe, utylizacji przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu 

jakiegokolwiek wpływu na środowisko. Warto wspomnieć, że dyrektywa IPPC ma bezpośredni 

wpływ na przemysł przetwarzania odpadów, jak również na wytwórców odpadów. 

 

Wprowadzono warunki regulacyjne, niektóre z nich na szczeblu UE (np. spalanie, składowanie 

odpadów, odpady elektryczne i elektroniczne, pojazdy wycofane z eksploatacji), aby przerwać cykl 

dużych objętości, niskiego zysku i niskiego poziomu inwestycji. Oczekuje się, że doprowadzi to do 

większych inwestycji w sektorze oraz dążenia do rozwoju technik przetwarzania tych odpadów, które 

wcześniej były bezpośrednio odprowadzane na składowiska lub do poprawy procesów, które 

wcześniej nie przetwarzały odpadów w wydajny sposób. Będzie to wymagało rozbudowy 

dedykowanych zakładów i prawdopodobnie sprzętu do przetwarzania odpadów szczególnego rodzaju. 

 

Gdy ograniczenia w zakresie składowania odpadów, które zostaną wprowadzone dyrektywą o 

składowaniu odpadów, będą wymagały większego przetwarzania odpadów przed lub zamiast wysyłki 

na składowisko, może to doprowadzić do stałego rozwoju zakładów wykorzystujących techniki 

stabilizacji i utrwalania. Jednak techniki te wciąż znajdują się na dość podstawowym poziomie i 

napotykają wiele poważnych problemów. 

 

Również przetwarzanie olejów odpadowych prawdopodobnie będzie się zwiększać i zmieniać, 

zwłaszcza, że wdrożenie dyrektywy o składowaniu odpadów zakazuje składowania strumieni oleju/ 

wody od 2002 do 2007. 

 

Przestrzeganie regulacji można porównać do oddzielnej funkcji reagującej na siły zewnętrzne, ale w 

rzeczywistości jest to zasadniczo siła napędowa dla całej instalacji. Silny wpływ na rynek dla instalacji 

przetwarzania odpadów mają dynamiczne programy regulacyjne, które w dalszym ciągu podlegają 

znaczącym przemianom. Działalność instalacji jest tym samym skupiona wokół gospodarki odpadami 

w sposób, który spełnia, jeśli nie przekracza, regulacje środowiskowe. Nie jest to łatwa kwestia ze 

względu na dużą liczbę regulacji, którym podlega przemysł. 

 

Oleje odpadowe 

 

Świadomość środowiskowa w latach osiemdziesiątych miała kilka konsekwencji dla sektora 

przetwarzania olejów odpadowych, w szczególności: 

 

 zamknięcie wielu zakładów ponownej rafinacji kwasu/gliny, głównie w Stanach 

Zjednoczonych, z przyczyn zarówno ekonomicznych jak i środowiskowych 

 stosowanie ulepszonego sprzętu i urządzeń w celu ograniczenia potencjalnego 

zanieczyszczenia pochodzącego ze spalania zużytych olejów 

 rozwój ulepszonych technologii ponownej rafinacji, z przyczyn zarówno środowiskowych jak 

i dotyczących jakości produktu. 

 

Zakłady przetwarzania fizykochemicznego (F-c) 

 

W procesie produkcyjnym zachodzą ciągłe zmiany zmieniające rodzaj odpadów, jak również 

stosowanych substancji pomocniczych. W tym względzie nawet zakłady przetwarzania F-c podlegają 

stałym procesom adaptacyjnym, zarówno z punktu widzenia stosowanych procedur jak i kontroli. 
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Ponadto zmiany ram regulacyjnych również prowadzą do rekonfiguracji zakładów; na ogół te 

zmienione regulacje mają na celu znaczną redukcję emisji zakładów przetwarzania F-c. 

Rekonfiguracja może mieć wpływ na wszystkie funkcjonalne obszary zakładów przetwarzania F-c, 

włączając w to technologię zakładową, materiały procesowe, sprzęt laboratoryjny, a nawet ogólną i 

specjalistyczną wiedzę personelu. 

 

Przygotowanie stałych odpadów komunalnych (SOK) do wykorzystania jako paliwo 

 

Historia stosowania SOK jako paliwa datuje się do czasów kryzysu paliwowego sprzed 30 lat. Wtedy 

RDF (paliwo pozyskiwane z odpadów) było promowane jako paliwo zastępcze o niskim koszcie, 

chociaż nigdy nie zostało w pełni zaakceptowane przez rynek. Niemniej jednak w ostatnich 10 latach 

rośnie zainteresowanie przemysłu cementu, wapna, stali i energii paliwami pozyskiwanymi z 

odpadów, przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Istniejące cele europejskiej polityki 

energetycznej oraz polityki gospodarki odpadami stanowiły bodziec dla stosowania paliw 

pozyskiwanych z odpadów innych niż niebezpieczne. Paliwa te, ze średnią zawartością 50-60% 

substancji pochodzenia biologicznego, mogą znacząco przyczyniać się do redukcji emisji CO2 oraz 

podwojenia udziału energii odnawialnej. Ponadto, ze względu na liberalizację rynku oraz potrzebę 

redukcji kosztów, przemysł jest coraz bardziej zainteresowany mniej kosztownymi jednorodnymi 

paliwami zastępczymi o określonej jakości. Obecnie głównymi użytkownikami końcowymi są branże 

cementu oraz wapna. Tym niemniej potencjał rynkowy w przyszłości posiada sektor wytwarzania 

energii. 

 

Polityka gospodarki odpadami mająca na celu redukcję utylizacji odpadów biodegradowalnych na 

składowisku bezpośrednio wpłynęła na rozwój instalacji do produkcji paliw odpadowych. Również 

system podatków (wysokich) stosowany do składowania odpadów stanowi główną siłą napędową w 

niektórych Państwach Członkowskich. W przeciwieństwie do wymuszonych przemian sprzed 30 lat ze 

względu na kryzys paliwowy, producenci paliw odpadowych podjęli inicjatywę w zakresie systemu 

jakości, który powinien zapewnić właściwości stałych paliw odpadowych produkowanych z SOK i 

tym samym sprawić, by były one bardziej niezawodnym produktem. Systemy jakości istnieją obecnie 

w kilku Państwach Członkowskich. CEN otrzymało od Komisji upoważnienie w zakresie opracowania 

norm w odniesieniu do tak zwanych ‗odzyskanych paliw stałych‘ (SRF) opartych na odpadach innych 

niż niebezpieczne. Obecnie prace nad nimi są w toku. 

 

Główne rynki zbytu SRF to obecnie branże cementu oraz wapna. Zastosowanie w elektrowniach 

opalanych węglem stanowi sektor wschodzący. Huty stali stosują SRF jako zamiennik węgla. W 

krajach skandynawskich SRF jest wykorzystywane głównie do produkcji ciepła w przemyśle i 

miejskim systemie ciepłowniczym. 

 

Podział zużycia paliwa do produkcji cementu przedstawia Tabela 1.16. 

 

Paliwo % 

Koks naftowy 39 

Węgiel kamienny 36 

Olej opałowy 7 

Węgiel brunatny 6 

Gaz 2 

Odpady 10 

 

Tabela 1.16: Zużycie paliw przez europejski przemysł cementu 

[126, Pretz, i in., 2003] 

 

Określone zużycie energii dla cementu wynosi 3-4 MJ/kg klinkieru. Zakładając 0,75 kg klinkieru/kg 

cementu, stopę substytucji paliw w wysokości 30-50% oraz LHV SRF 19 MJ/kg, oznacza to, że 

potencjalne zużycie wynosi 6-11 Mt SRF/rok. Zakładając zużycie energii 4 MJ/kg wapna, przy tej 
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samej stopie substytucji dla pieców cementowych, oznacza to, że potencjał 1 – 2 Mt SRF/rok można 

wykorzystać do rocznej produkcji 20 Mt wapna. 

 

Szacowane zużycie SRF zamiast węgla kamiennego i brunatnego do produkcji energii w UE wynosi 

14 – 29 Mt SRF/rok (zakładając stopę substytucji co najmniej 5-10% na podstawie ciepła). Całkowity 

potencjalny rynek SRF może wynosić 21 – 42 Mt/rok, co stanowi istotną ilość SRF, którą można 

wyprodukować z SOK i innych palnych odpadów. Między poszczególnymi krajami istnieją duże 

różnice. Niemcy nadal posiadają dużą ilość węgla brunatnego i elektrownie opalane węglem. Polityka 

Francji jest nastawiona na wykorzystanie elektrowni jądrowych, a w związku z tym posiada ona 

niewiele elektrowni opalanych węglem. W ‗Raporcie CEN na temat odzyskanych paliw stałych‘ [21, 

Langenkamp i Nieman, 2001] wskazuje się, że potencjał SRF wynosi od 33 do 50 Mt/rok. Wniosek 

jest taki, że produkcja SRF rośnie i może stać się istotnym ogniwem w systemie gospodarki odpadami. 

1.4 Ogólne kwestie środowiskowe związane z instalacjami 

przetwarzania odpadów  
 

Skład odpadów jest bardzo zmienny, a potencjalny zakres składników, które mogą w nich występować 

jest ogromny. Ze względu na takie zróżnicowanie składników i składu istnieje bardzo niewiele 

wspólnych emisji pochodzących z czynności gospodarki odpadami, ponieważ każdy zakład posiada 

nieco inną kombinację czynności jednostkowych i przyjmuje inny zakres odpadów na podstawie 

warunków lokalnych. 

 

Zamiarem niniejszej sekcji jest przedstawienie krótkiego przeglądu głównych zagadnień ochrony 

środowiska w sektorze. Dokładniejszy obraz zagadnień ochrony środowiska sektora znajduje się w 

rozdziale 3. 

 

Emisje do powietrza 

Większość instalacji przetwarzania odpadów emituje do atmosfery dwutlenek węgla, amoniak i 

cząstki stałe. Niektóre substancje organiczne można powszechnie zidentyfikować w prawie każdym 

zakładzie i warto zauważyć, że większość zakładów wytwarza pewnego rodzaju emisję substancji 

stałych po prostu w drodze przetwarzania produktów. Istotne są również takie kwestie jak odory i 

lotne związki organiczne. Inne zanieczyszczenia, które można znaleźć w niektórych zakładach to 

chlorowodór, amoniak, aminy, siarkowodór. Inne składniki, które mogą występować to policykliczne 

węglowodory aromatyczne i dioksyny, głównie dlatego, że są one dostarczane wraz z odpadami, które 

mają zostać przetworzone. Stanowią one problem z punktu widzenia zdrowia i ochrony środowiska. 

Powstają one podczas niekompletnego spalania materii organicznej (np. spalanie, współspalanie, 

spalanie niektórych paliw) i w drodze przeformatowania podczas schładzania gazu odlotowego. 

Policykliczne węglowodory aromatyczne poddają się rozkładowi stosunkowo trudno. Tabela 1.17 

przedstawia główne emisje do powietrza pochodzące z czynności przetwarzania odpadów. 

 

Główne emisje do powietrza Czynność przetwarzania odpadów 

Kwasy (HCl) Spalanie 

Przetwarzanie fizykochemiczne 

Amoniak Przetwarzanie biologiczne 

Przetwarzanie fizykochemiczne 

Tlenki węgla Systemy energetyczne 

Przetwarzanie termiczne 

Przetwarzanie biologiczne 

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne Przetwarzanie biologiczne  

Biofiltry 

Tlenki azotu 

(N2O, NO, NO2) 

Systemy energetyczne 

Przetwarzanie termiczne 

Przetwarzanie biologiczne 
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Tlenki siarki Systemy energetyczne 

Przetwarzanie termiczne 

Pył 

(w tym metale) 

Systemy energetyczne 

Składowanie i przetwarzanie cząstek stałych 

Przetwarzanie termiczne 

Lotne związki organiczne (LZO) Przetwarzanie biologiczne 

Przetwarzanie olejów odpadowych 

Przetwarzanie odpadów rozpuszczalników  

Systemy oddzielania węglowodorów/wody 

Składowanie i przetwarzanie substancji 

organicznych 

Uwaga: Prosimy zapoznać się z rozdziałem 3 na temat określonych emisji 

pochodzących z różnych czynności przetwarzania odpadów. 

 

Tabela 1.17: Główne zanieczyszczenia powietrza emitowane przez czynności przetwarzania 

odpadów oraz ich główne źródła  

 

Emisje do wody 

 

Większość instalacji przetwarzania odpadów zgłasza emisję całkowitego azotu, całkowitego węgla 

organicznego, całkowitego fosforu i chlorku do wody. Tabela 1.18 zawiera podsumowanie głównych 

emisji do wody pochodzących z czynności przetwarzania odpadów. 

 

Główne emisje do wody Operacja przetwarzania odpadów 

Związki chlorowane (np. AOX) Przetwarzanie odpadów rozpuszczalników 

Metale (np. As, Cd, Cu, Hg, Ni, Sn, 

Zn) 

Przetwarzanie biologiczne 

Wspólne składowanie i przetwarzanie 

odpadów 

Przetwarzanie fizykochemiczne ekstrakcji 

metali, odpadów pochodzących z 

wykańczania, wysokoprzetworzonych 

substancji chemicznych i produkcji 

organicznej. 

Przetwarzanie olejów odpadowych 

Organiczne substancje chemiczne 

(np. BZT, ChZT, CWO, 

węglowodory, fenole, BTEX) 

Przetwarzanie olejów odpadowych 

Przetwarzanie odpadów rozpuszczalników 

Systemy energetyczne 

Całkowity azot Przetwarzanie fizykochemiczne 

Przetwarzanie biologiczne 

Całkowity fosfor Przetwarzanie fizykochemiczne 

Przetwarzanie biologiczne 

Uwaga: Prosimy zapoznać się z rozdziałem 3 na temat określonych emisji 

pochodzących z różnych czynności przetwarzania odpadów. 

 

Tabela 1.18: Główne zanieczyszczenia wody (parametry) emitowane przez czynności 

przetwarzania odpadów oraz ich główne źródła 

 

Wyniki przetwarzania odpadów 

 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki instalacji PO to przetworzone odpady. Jednakże wyniki ten można 

podzielić na dwa rodzaje. Jeden rodzaj odnosi się do przetworzonych odpadów (zazwyczaj 

stanowiących główną część wyników), które w pewnych przypadkach można ponownie wykorzystać 

w innym miejscu. Drugi rodzaj stanowią odpady wytworzone w samym procesie przetwarzania. 

Występowanie tych drugich nie zależy wyłącznie od rodzaju przetworzonych odpadów, ale również 
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od rodzaju przetwarzania, któremu poddawane są odpady. W istocie ten drugi rodzaj odpadów jest 

bardziej uzależniony od przetwarzania niż rzeczywisty rodzaj przetwarzanych odpadów. 

 

Zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych 

 

W przeszłości nieostrożne przetwarzanie odpadów powodowało zanieczyszczenie gruntów, tak jak 

miało to miejsce w niemal wszystkich sektorach przemysłowych. Tak, jak dzieje się to w wielu innych 

gałęziach przemysłu, przemysł przetwarzania odpadów nie jest obecnie działalnością, która prowadzi 

do zanieczyszczenia gruntów. Zgodnie z procesem i rodzajem stosowanych odpadów opracowano 

działania zapobiegawcze takie jak retencja, nieprzepuszczalność i monitorowanie wód gruntowych, w 

celu zapobiegania i zwalczania zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. 
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2 STOSOWANE PROCESY I TECHNIKI 
 

W niniejszej sekcji opisano zabiegi i procesy w sektorze przetwarzania odpadów objęte zakresem 

niniejszego dokumentu. Niniejszy rozdział przeznaczony jest dla zainteresowanych zdobyciem 

ogólnej wiedzy na temat procesów i działań w sektorze przemysłowym oraz współzależnościami 

między procesami przemysłowymi a tematami opisanymi w kolejnych rozdziałach niniejszego 

dokumentu, tj. zużycie, emisje i najlepsze dostępne techniki. 

 

Dlatego niniejszy rozdział nie ma na celu powielania opublikowanych informacji technicznych już 

dostępnych w literaturze ogólnej. Oznacza to, że w niniejszym rozdziale nie zostaną opisane niektóre 

techniki szeroko stosowane w sektorze PO, ponieważ są to proste operacje jednostkowe, które 

obszernie wyjaśniono w innych miejscach. W przypadku tych technik zaprezentowane zostaną tabele 

sumaryczne, które w najszerszym możliwym zakresie naświetlą cel, zasadę i użytkowników. 

 

Struktura rozdziału 

 

Procesy i działania w sektorze PO podzielono w niniejszym dokumencie na sześć sekcji. Takiej 

struktury/klasyfikacji nie należy rozumieć jako jakiejkolwiek próby interpretacji dyrektywy IPPC lub 

dowolnego ustawodawstwa WE ws. odpadów. Są to: 

 

 wspólne techniki. Sekcja ta obejmuje te etapy w sektorze odpadów, które stosuje się ogólnie i 

nie są one charakterystyczne dla jakiegokolwiek indywidualnego rodzaju przetwarzania 

odpadów (np. odbiór, sporządzanie mieszanki, sortowanie, magazynowanie, system 

energetyczny, zarządzanie). Sekcja obejmuje także operacje jednostkowe związane z tym 

przetwarzaniem. Rysunek 2.2 przedstawia diagram przepływu dla typowej instalacji 

przetwarzania odpadów. Brązowe pola dotyczą części, które zostaną omówione w pierwszej 

sekcji.  

 przetwarzanie biologiczne i pewne rodzaje przetwarzania mechaniczno-biologicznego (np. 

fermentacja tlenowa/beztlenowa). Sekcja obejmuje także operacje jednostkowe związane z 

tym przetwarzaniem. 

 przetwarzanie fizykochemiczne. Obejmuje takie rodzaje przetwarzania jak wytrącanie, 

zlewanie i odwirowywanie, odzysk rozpuszczalników i wszelkie rodzaje przetwarzania 

termicznego nieuwzględnione w dokumencie WI BREF. Sekcja obejmuje także operacje 

jednostkowe związane z tym przetwarzaniem. 

 przetwarzanie stosowane względem odpadów w celu umożliwienia recyklingu/regeneracji 

materiałów (np. katalizatorów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itp.). Sekcja obejmuje 

także operacje jednostkowe związane z tym przetwarzaniem. 

 przetwarzanie stosowane do przekształcenia odpadów w materiał, który można wykorzystać 

jako paliwo w różnych sektorach przemysłowych. Sekcja obejmuje także operacje 

jednostkowe związane z tym przetwarzaniem. 

 techniki końca rury stosowane w instalacjach przetwarzania odpadów w celu ograniczania 

emisji. 

 

Rys. 2.1 i Rys. 2.2 ilustrują wyżej wymienioną klasyfikację. Klasyfikację tę powtórzono także w 

każdym z kolejnych rozdziałów w celu zachowania spójności oraz ułatwienia czytelnikowi odwołania 

się do informacji. 
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Rys. 2.1: Struktura rozdziałów 

Uwaga: Rysunek ten próbuje jedynie ukazać wygląd struktury informacji w niniejszym 

dokumencie. 

W każdej kategorii mogą pojawić się wyjątki i czasem trudno jest sklasyfikować rodzaj 

przetwarzania w ramach pewnego bloku. 

W ramach bloku ‘przygotowanie odpadów do wykorzystania jako paliwo’ w zakresie 

niniejszego dokumentu nie uwzględniono procesu spalania. W celu uzyskania dalszych 

informacji prosimy zapoznać się z sekcją Zakres. 

Takiej struktury nie należy rozumieć jako próby udzielania wskazówek, jeśli przetwarzanie 

odpadów to Odzysk lub Utylizacja zgodnie z ustawodawstwem WE ws. odpadów. 

[150, TWG, 2004] 

 

 
Rys. 2.2: Typowe operacje w zakresie przetwarzania odpadów oraz sposób ich rozmieszczenia w 

niniejszym rozdziale oraz w kolejnych rozdziałach 

 

Za pomocą informacji podanych w strukturze przedstawionej w tabeli 2.1 pokrótce opisano wiele 

technik wymienionych w niniejszym rozdziale. Ta sama struktura ma zastosowanie dla każdej 

techniki, aby pomóc czytelnikowi w łatwej ocenie informacji w niniejszym dokumencie. 

 

Nazwa rodzaju 

informacji 

Rodzaj opisanych informacji 

Cel Krótkie wyjaśnienie celu stosowania tego rodzaju PO 

Zasada działania Rodzaj przeprowadzonego procesu i jego krótkie wyjaśnienie 

Strumienie wsadowe 

i wyjściowe 

Rodzaj odpadów, które można przetworzyć przy użyciu danej metody 

przetwarzania, jak również szczegóły każdych rezultatów operacji 

Opis procesu Krótki opis procesu. Tam, gdzie to właściwe, zastosowane zostaną dane 

liczbowe i wykresy 

Użytkownicy Odniesienie do liczby zakładów stosujących technikę w Europie i na 

świecie. Ponadto szczegóły na temat sektora PO stosującego ten rodzaj 

techniki 

Tabela 2.1: Informacje zawarte w opisie każdej techniki ujętej w Rozdziale 2 

[150, TWG, 2004] 
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Instalacje przetwarzania odpadów 

Podczas magazynowania odpadów opracowuje się harmonogram przetwarzania, który określa odpady 

do przetworzenia, miejsce ich magazynowania, wszelkie niezbędne przygotowania, metodę 

przetwarzania oraz tempo wprowadzania odpadów do instalacji. Na początku przetwarzania odpadów 

odpady zazwyczaj wprowadza się za pomocą systemów transportu materiałów luzem, takich jak 

rurociągi lub przenośniki, do sprzętu stosowanego do wykonywania nakazanych etapów 

przetwarzania. Operacje przetwarzania można przeprowadzać partiami lub w sposób ciągły. 

 

W przypadku instalacji przetwarzania odpadów istnieją różne rodzaje metod. Zasadniczo można je 

podzielić na trzy grupy: 

 instalacje przetwarzania odpadów znajdujące się w miejscu wytwarzania odpadów. Zazwyczaj 

obsługują one dość niewielką liczbę rodzajów odpadów i mogą wykonywać tylko ograniczoną 

liczbę operacji przetwarzania 

 określone specjalne instalacje przetwarzania odpadów, które mogą wykonywać jedną lub kilka 

operacji, ale zazwyczaj przetwarzają jedynie niewielką liczbę rodzajów odpadów lub ich 

zdolność wytwórcza jest niewielka 

 zintegrowane instalacje przetwarzania odpadów. Niektóre instalacje przetwarzania odpadów 

nie są samodzielnymi instalacjami z pojedynczym rodzajem przetwarzania. Niektóre z nich 

zbudowano w celu świadczenia szerokiego zakresu usług i przetwarzania dużej liczby 

rodzajów odpadów. Jak wspomniano w Sekcji 1.1, instalacje przetwarzania odpadów mają 

świadczyć wymagane usługi przetwarzania odpadów. Na przykład czasami mają one 

wykonywać pewien rodzaj przetwarzania w celu obsługi dużej ilości i różnorodności różnych 

rodzajów odpadów (np. odpady wodne, stałe odpady komunalne). Rys. 2.3. to przykład takiej 

złożonej instalacji. 

 

 
Rys. 2.3: Przykład zintegrowanej instalacji przetwarzania odpadów 

[53, LaGrega i in., 1994] 

 

Tabela 2.2 zestawia operacje przeprowadzane w instalacjach PO z elementami w pełni zintegrowanej 

instalacji. Ważne jest, by podkreślić, że wszystkie elementy działają pod osłoną kilku środków 

specjalnych. Te specjalne środki zapobiegawcze obejmują ochronę, inspekcje, utrzymanie, szkolenie, 

zapobieganie wypadkom, planowanie awaryjne, bezpieczeństwo, monitoring i audyt. 
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 Podsystemy operacji 

Elementy instalacji Analiza 

odpadów 

przed 

wysyłką 

Odbiór 

odpadów 

Magazynowanie i 

przygotowanie 

odpadów 

Przetwarzanie 

odpadów 

Zarządzanie 

stałymi 

produktami 

wyjściowymi 

Laboratorium 

analityczne 

X X    

Obszar oczekiwania 

ciężarówek 

 X    

Portiernia  X    

Waga pomostowa  X    

Rozładunek i 

magazynowanie 

beczek 

 X X   

Park zbiornikowy  X X   

Odpady 

wielkogabarytowe i 

przygotowanie 

odpadów 

 X X   

Przetwarzanie 

biologiczne 

   X X 

Przetwarzanie 

fizykochemiczne 

   X X 

Zakład stabilizacji    X X 

Regeneracja    X  

Przygotowanie 

odpadów do 

wykorzystania jako 

paliwo 

   X X 

Piec do spalania*    X X 

Kwatery 

składowiska* 

    X 

* Nie ujęte w niniejszym dokumencie 

 

Tabela 2.2: Przykłady podsystemów operacji i ich elementów 

[53, LaGrega i in., 1994], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

Jakie procesy stosuje się do każdego rodzaju odpadów? 

Dla potrzeb wyboru rodzaju przetwarzania, który można zastosować do określonych odpadów, 

opracowano drzewa decyzyjne. 

2.1 Standardowe techniki stosowane w sektorze 
 

[40, Militon i Becaud, 1998], [50, Scori, 2002], [51, Inertec i in., 2002], [53, LaGrega i in., 1994], 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [100, UNEP, 2000], [116, Irish EPA, 2003], [119, 

Watco, 2002], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [122, 

Eucopro, 2003], [126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004], [156, VROM, 2004] [157, UBA, 2004]. 

Niniejsza sekcja omawia zabiegi wstępne/działania lub zabiegi wtórne/działania (zob. wstęp do 

Rozdziału 2 i Rys. 2.2) stosowane powszechnie w sektorze PO i ujęte w zakresie niniejszego 

dokumentu. Obejmuje ona również niektóre działania w zakresie przetwarzania stosowane 

powszechnie w całym sektorze. Na przykład obejmuje ona techniki stosowane przy przepakowywaniu, 

zgniataniu, przesiewaniu, suszeniu, sporządzaniu mieszanki, sortowaniu, homogenizacji, złomowaniu, 

upłynnianiu, myciu, belowaniu, przegrupowywaniu i magazynowaniu, transporcie, odbiorze i kontroli 

identyfikowalności, jak również techniki zarządzania stosowane w instalacjach przetwarzania 
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odpadów. Szczegółowo opisano tylko te techniki, które mają znaczenie z punktu widzenia środowiska. 

Nie opisano innych technik uważanych za techniki Ogólne lub bardzo specjalistyczne, ale wymieniono 

je w ostatnich dwóch częściach niniejszej Sekcji 2.1. Takie techniki stosowane do ograniczania emisji 

(np. filtry powietrzne, biofiltry, oczyszczanie ścieków) zostały krótko opisane w Sekcji 2.6 i obszernie 

przeanalizowane w ostatnich trzech sekcjach Rozdziału 4. 

2.1.1 Odbiór, przyjęcie, identyfikowalność i zapewnienie jakości 

 

W przypadku większości zakładów PO znaczenie ma następująca kolejność: a) przyjęcie b) 

magazynowanie c) przetwarzanie d) magazynowanie pozostałości i emisji. Każdy z poprzednich 

etapów wymaga wiedzy i kontroli odpadów, jak również szczególnego zarządzania przyjęciem i 

obróbką. Wiedza na temat odpadów przed ich przyjęciem i przetworzeniem stanowi kluczowy czynnik 

dla zarządu zakładu PO. Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie różnych rodzajów kontroli i 

analiz, które można przeprowadzać w trakcie procesu przetwarzania odpadów, od przyjęcia wstępnego 

i przywozu odpadów na teren zakładu do ostatecznej wysyłki odpadów. 

 

Procedura przyjęcia wstępnego i przyjęcia 

Wiele zakładów PO (np. instalacje przetwarzania odpadów niebezpiecznych) przed przywozem 

odpadów do zakładu wymaga dostarczenia informacji i/lub próbek, aby mogły upewnić się, że odpady 

wchodzą w zakres wymagań licencji zakładu i nie będą miały negatywnego wpływu na ich proces 

przetwarzania. Przyjęcie wstępne obejmuje pobranie próbki, wypełnienie formularza 

identyfikacyjnego, przeprowadzenie analizy, a następnie ocenę, czy odpady można przyjąć do  

instalacji. Jeśli można je wstępnie przyjąć, odpady przywozi się do instalacji, gdzie przeprowadzana 

jest druga analiza mająca pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu odpadów. Procedura 

przyjęcia obejmuje dwa etapy: po pierwsze, etap przyjęcia wstępnego; a po drugie etap przyjęcia. 

 

Przyjęcie wstępne 

Procedury wstępnego przyjęcia odpadów obejmują trzy główne kroki: 

a) wytwórca odpadów przekazuje informacje. Na przykład jest to określona formuła na temat 

identyfikacji odpadów (główne cechy charakterystyczne, względy zdrowia i bezpieczeństwa, 

sposób ich wytworzenia itp.) 

b) przeprowadza się wstępne i pełne analizy w celu scharakteryzowania odpadów 

c) w oparciu o wszelkie informacje podmiot podejmuje ostateczną decyzję, czy przyjąć odpady 

do instalacji czy też nie (mając na uwadze wymagania zawarte w swoim pozwoleniu oraz inne 

wymogi procesowe). Zawsze istnieją reguły przyjmowania odpadów zgodnych z opisem. 

Niektóre z tych reguł opracowano na poziomie krajowym, a niektóre na poziomie instalacji. 

Na przykład mogą to być niektóre procenty zróżnicowania lub parametry ograniczone 

pozwoleniem. W niektórych przypadkach można przeprowadzić ocenę ryzyka. Przetwórca 

odpadów może w ten sposób ocenić ryzyko naruszenia niektórych przepisów (np. przepisów 

krajowych). Przykładem klasyfikacji ryzyka na etapie przyjęcia wstępnego może być: 

 odpady klasyfikuje się jako odpady ‗wysokiego‘ ryzyka jeśli odpady lub klient jest nowy 

 odpady klasyfikuje się jako odpady ‗niskiego‘ ryzyka jeśli: 

o są to znane odpady od znanego klienta i 

o można przewidzieć właściwości i skład odpadów i 

o istnieje niewielkie ryzyko zanieczyszczenia lub rozcieńczenia odpadów innymi 

odpadami lub materiałem  

W niektórych przypadkach część tej procedury (np. analiza) może wymagać dostosowania, np. jeśli 

występują niebezpieczne warunki pobierania próbek lub gdy ilość odpadów jest bardzo mała. 

Celem pełnej charakterystyki przed wysyłką jest spełnienie następujących wymogów w celu: 

 określenia, czy odpady nadają się do odbioru w instalacji z punktu widzenia: 

o pozwolenia instalacji 

o możliwości instalacji w zakresie przetwarzania lub utylizacji odpadów 
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 identyfikacji nieodłącznych zagrożeń ze strony odpadów, aby można było podjąć odpowiednie 

środki ostrożności podczas ich obsługi i magazynowania w instalacji celem zapobiegania 

wypadkom 

 określenia cech fizycznych i składników chemicznych odpadów celem umożliwienia wyboru 

efektywnych metod przetwarzania i utylizacji odpadów 

 wyboru parametrów weryfikacji do zbadania po przybyciu do instalacji. Parametry te mogą 

zapewnić, że każda partia odpadów jest tego samego rodzaju co odpady w pełni 

scharakteryzowane  

 wyboru wszystkich mogących się różnić parametrów przetwarzalności do zbadania, tak, aby 

wpłynąć na sposób zaprogramowania obróbki odpadów 

 opracowania szacunku kosztów przetwarzania lub utylizacji odpadów. 

 

Przyjęcie 

Po odbiorze pojemnikom z odpadami lub partii przydziela się unikatowy kod, aby zapewnić ciągłość 

identyfikikacji odpadów. Odpowiednio oznakowuje się indywidualne pojemniki lub określone 

lokalizacje magazynowania. Niektóre firmy zajmujące się odzyskiem olejów odpadowych sprawdzają 

przywożone materiały wsadowe w drodze rozmowy z kierowcą ciężarówki i kontroli wizualnej i 

węchowej próbek pobranych z górnej i dolnej części ciężarówki. Klasyfikacja ryzyka na etapie 

przyjęcia może wyglądać następująco: 

 odpady zaklasyfikowane jako odpady wysokiego ryzyka zazwyczaj zawsze analizuje się przy 

dostawie 

 odpady zaklasyfikowane jako odpady niskiego ryzyka od czasu do czasu bada się w kierunku 

zgodności z danymi z etapu przyjęcia wstępnego. Procesem przyjęcia zazwyczaj kierują 

odbiorcy o roli niezależnej od operatorów procesu lub nabywców odpadów. Cała procedura 

klasyfikacji ryzyka braku zgodności z danymi pochodzącymi z etapu przetwarzania 

wstępnego oraz opis ról i obowiązków różnych osób zaangażowanych w przyjęcie odpadów 

zazwyczaj stanowi część planu analizy odpadów. 

 

Po przyjęciu odpadów instalacja wystawia deklarację i wysyła kopię do wytwórcy odpadów (twórca). 

Na tym etapie instalacja może w niektórych przypadkach ponosić współodpowiedzialność wraz z 

wytwórcą i przewoźnikiem. W innych przypadkach wytwórca odpadów pozostaje odpowiedzialny za 

przetwarzanie odpadów aż do wykonania ostatniego zabiegu. Dlatego istotne jest, aby już zakończyć 

analizę odpadów przed wysyłką i zaplanować wysyłkę. Bez uprzedniego uzgodnienia przychodzącego 

transportu lub w przypadku niewłaściwego udokumentowania transportu portiernia odmówi 

ciężarówce wjazdu. 

 

Pobieranie próbek i analiza 

Część odpadów przechodzi proces testowania w zakładzie. Zakres testowania to funkcja wielkości 

koniecznej do przeprowadzenia obróbki odniesiona do rozmiaru pojemnika. Na przykład materiały do 

przetworzenia w sąsiednim zakładzie zostaną przetestowane celem sprawdzenia zgodności, podobnie 

jak beczki z materiałem do łączenia i dalszego przekazania. Systemy testowania różnią się między 

zakładami według rodzaju odpadów oraz ich późniejszego przetwarzania. Na przykład testowanie 

może obejmować początkową kontrolę poziomu pH, odoru i temperatury zapłonu przy rozładunku 

materiałów, po czym odbywa się bardziej szczegółowe testowanie na podstawie stwierdzonej 

zawartości na listach przewozowych, w przypadku materiałów, których zlewanie odbędzie się w 

zakładzie. 

 

Sposób pobierania próbek i przeprowadzania analizy może się różnić w zależności od celu kontroli, na 

przykład przyjęcie wstępne, przyjęcie, odbiór, analiza procesu, identyfikowalność, analiza wysyłki, 

odbiór w zakładzie użytkownika końcowego lub analiza zewnętrzna. Dokument CEN TC 292 zawiera 

informacje dotyczące pobierania oraz przygotowania próbek. Więcej informacji znajduje się także w 

Sekcji 3.7. 

 

Laboratorium 
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Po pobraniu próbki laboratorium zazwyczaj analizuje część parametrów weryfikacyjnych i zachowuje 

resztę w celu późniejszego badania parametrów przetwarzalności. Po weryfikacji przesyłki odpadów 

ciężarówkę kieruje się do strefy rozładunku, gdzie się ją rozładowuje, a następnie ponownie waży 

przed opuszczeniem instalacji. Podstawowe zadania laboratorium to: 

 

 akceptacja i identyfikacja 

 ustanowienie programu przetwarzania 

 kontrola procesu 

 ostateczna kontrola. 

 

Plan analizy odpadów stanowi bardzo ważną część instalacji. Plan określa parametry względem 

których będą analizowane każde odpady, stosowane metody pobierania próbek i analiz oraz 

częstotliwość analizy. Zanim instalacja zacznie przetwarzać, magazynować lub utylizować odpady, 

musi ustanowić profil odpadów, w tym szczegółową analizę chemiczną i fizyczną reprezentatywnej 

próbki odpadów. Instalacje przemysłowe wymagają takiej pełnej charakterystyki przed wysyłką przez 

wytwórcę odpadów. Po przywiezieniu do zakładu przeprowadza się reprezentatywne pobieranie 

próbek z przesyłki odpadów, w celu zweryfikowania, że skład wysłanych odpadów jest zgodny z 

informacjami zawartymi w arkuszach pełnej charakterystyki odpadów. 

 

Główne znaczenie mają laboratoria zakładowe, na przykład podczas fizykochemicznego oczyszczania 

ścieków. Wykonuje się zarówno symulacje procesu w celu ustanowienia programów przetwarzania 

jak i prace analityczne, aby ustalić kolejność procesów w znaczeniu kontroli procesów jak również 

emisji (ścieki, powietrze odlotowe); program przetwarzania zawiera dokładne instrukcje dotyczące 

sposobu przetwarzania odpadów, rodzaju zastosowanych substancji chemicznych – zgodnie z 

rodzajem i ilością/dozowaniem – oraz rodzaju środków kontroli i dokumentów, jakie należy 

sporządzić. Jeden z przykładów takich współzależności pokazano w formie wykresu na Rys. 2.4.  

 

 
 

Rys. 2.4: Uproszczony diagram przepływu przykładu kontroli/inspekcji w zakładzie 

fizykochemicznego oczyszczania ścieków 
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[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Odbiór 

Zazwyczaj po przywiezieniu do zakładu odpady poddaje się inspekcji fizycznej, celem sprawdzenia 

integralności pojemników i wizualnej weryfikacji rodzaju odpadów. Większość zakładów 

przeprowadza regularną codzienną inspekcję integralności kontenerów w zakładzie. Przesyłki 

odpadów zwykle przywozi się ciężarówką do portierni instalacji. Zaplanowane i właściwie 

udokumentowane przesyłki kieruje się do punktu odbioru, gdzie sprawdza się każde opakowanie, 

waży załadowaną ciężarówkę i pobiera próbki reprezentatywne w celu zbadania parametrów 

weryfikacyjnych. Odpady mogą zostać przywiezione w postaci płynów luzem w cysternie, płynów lub 

osadów w pojemnikach, masowych przesyłek zanieczyszczonej gleby na wywrotkach lub na wiele 

innych sposobów. Pobranie reprezentatywnej próbki może stanowić trudne zadanie, zważywszy, że 

odpady mogą znajdować w różnych fazach i stanach lub miejscami wykazywać wysokie 

zanieczyszczenie. Punkt odbioru musi dla każdej sytuacji stosować uprzednio ustalone procedury, aby 

zapewnić pobranie reprezentatywnych próbek. 

 

Zwykłe ‗opróżnianie‘ ciężarówki może stanowić trudne wyzwanie, jeśli odpady uległy nawarstwieniu, 

nastąpił przeciek pojemnika lub wystąpiła reakcja krzepnięcia. W takich nietypowych sytuacjach 

instalacje zwykle planują procedury i są przygotowane do rozwiązania takich problemów również z 

wykorzystaniem specjalnego sprzętu. Na koniec ciężarówki mogą wymagać wyczyszczenia w celu 

usunięcia wszelkich pozostałości. 

 

 
 

Rys. 2.5: Przykład odbioru i przyjęcia odpadów w instalacji obsługi płynów luzem i beczek 

[80, Petts i Eduljee, 1994] 

 

Systemy zapewnienia jakości 

Część zarządzania odpadami w instalacji stanowi organizacja logistyczna, na przykład obróbka stałych 

paliw odpadowych. Wybierając i stosując określone materiały odpadowe, producenci stałych paliw 

odpadowych sami ustalają pewien rodzaj systemu zapewnienia jakości. Istnieją już systemy 

zapewnienia jakości, a dalsze przepisy znajdują się w fazie rozwoju. 

 

W przeszłości stałe paliwa odpadowe były produkowane głównie z odpadów procesowych jako 

pojedyncze partie, które były łatwiejsze w obsłudze z uwagi na ich stałe właściwości. Obecnie jako 

źródło do produkcji stałych paliw odpadowych stosuje się frakcje stałych odpadów komunalnych o 
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wysokiej wartości opałowej oraz inne odpady mieszane. Celem systemu zapewnienia jakości jest 

osiągnięcie i zapewnienie stałych właściwości w celu zwiększenia przyjęcia przez użytkowników 

końcowych oraz organy wydawania pozwoleń. Wymogi dotyczą przede wszystkim jakości produktu. 

2.1.2 Techniki zarządzania 

 

W niniejszej sekcji omówiono zarządzanie operacyjne oraz zarządzanie emisjami w instalacji.  

Niektóre szczególne środki ostrożności należy stosować w zakresie: 

 

 ochrony 

 inspekcji i utrzymania 

 zapobiegania wypadkom 

 planowania awaryjnego 

 szkolenia pracowników 

 bezpieczeństwa 

 monitorowania 

 audytów. 

 

Wypadki 

Podczas postępowania z odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi ryzyko wypadku 

jest nieuniknione. Odpady mają niejednorodny charakter i ich natura często agresywna dla zakładu i 

sprzętu. Wszelkie niepowodzenie w zarządzaniu odpadami, od procesu charakterystyki i kontroli 

odpadów do reakcji kontroli operacyjnych i mieszania odpadów znacząco zwiększają ryzyko 

niepożądanych lub niekontrolowanych reakcji. 

2.1.3 Systemy energetyczne 

 

W niniejszej sekcji omówiono kwestie zarządzania energią. Nie omówiono tutaj instalacji 

wytwarzania pary wodnej i/lub energii, ponieważ uwzględniono je w innych dokumentach BREF (np. 

duże obiekty energetycznego spalania, spalanie odpadów). 

Do działania instalacji wymagane jest ciepło i energia elektryczna. Niektóre standardowe urządzenia 

zakładowe wykorzystujące paliwa kopalne to wózki widłowe, małe kotły, rozdrabniacze i kruszarki. 

Korzystają one z mieszanki standardowego oleju napędowego i różnych olejów opałowych. Niektóre z 

tych urządzeń mogą być zasilane elektrycznie lub nawet pneumatycznie. Niektóre zakłady posiadają 

zakładowe kotły do produkcji pary wodnej. 

 

Główne zastosowania energii w instalacji przetwarzania odpadów to: 

 

 ogrzewanie, oświetlenie i zasilanie w budynkach instalacji 

 zasilanie dla potrzeb procesów przetwarzania i urządzeń zakładowych, takich jak pompy, 

sprężarki powietrza, wirówki, itp. 

 paliwo do zasilania pojazdów. 

 

Właściwa struktura i zarządzanie systemami energetycznymi to ważne aspekty minimalizowania 

wpływu instalacji przetwarzania odpadów na środowisko naturalne. 

2.1.4 Magazynowanie i obsługa 

 

Cele magazynowania to: 

 bezpieczne magazynowanie odpadów przed ich wprowadzeniem jako materiał wsadowy do 

procesu przetwarzania 

 zapewnienie odpowiedniego czasu akumulacji. Na przykład podczas okresów, gdy systemy  

procesu przetwarzania i utylizacji są nieczynne, lub gdy przetwarzanie i wysyłka odpadów są 
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oddzielone w czasie lub dla potrzeb kontroli i inspekcji lub akumulacji wystarczającej ilości 

odpadów w celu wykorzystania pełnej wydajności przetwarzania, itp. 

 rozdzielenie przetwarzania i wysyłki odpadów 

 umożliwienie skutecznego stosowania procedur klasyfikacyjnych dokonywanych podczas 

okresów magazynowania/akumulacji 

 ułatwienie procesów ciągłego przetwarzania. Procesy ciągłego przetwarzania nie potrafią 

reagować na nagłe i znaczne zmiany składu i reakcji odpadów przy jednoczesnym 

zapewnieniu określonego wyniku przetwarzania. Z tego powodu należy uzyskać i zapewnić 

ujednolicenie różnych właściwości i poziomu przetwarzalności odpadów w drodze 

pośredniego magazynowania/akumulacji odpadów do przetworzenia. Dlatego obszar 

magazynowania/zbiorniki należy ustalić przed rzeczywistym przetwarzaniem w instalacjach 

F-c w warunkach ciągłego działania 

 ułatwienie mieszania, sporządzania mieszanki i przepakowywania odpadów, tak, jak jest to 

uznane za konieczne 

 umożliwienie stopniowego wprowadzania różnych odpadów z odczynnikami do kolejnych 

procesów przetwarzania jednostkowego 

 zgromadzenie uzasadnionej ilości odpadów przed wysyłką w celu przeprowadzenia niektórych 

zabiegów (np. punkty przekazywania). 

 

Od małych opakowań do magazynowania na wielką skalę (przegrupowanie) 

Odpady można posortować na różne kategorie w zależności od łądunku wysyłki jendorodnych 

materiałów do określonych zakładów utylizacji lub przetwarzania. Na przykład małe pojemniki można 

zapakować do 205-litrowych beczek z wermikulitem służącym jako wypełniacz w celu łatwiejszej 

obsługi i przekazania. Większe pojemniki można po prostu posortować na różne kategorie odpadów i 

magazynować na paletach przed dalszą wysyłką. 

Niektóre odpady zlewa się i gromadzi w dużych pojemnikach, na przykład: 

 

 pojemniki laboratoryjne lub małe pojemniki handlowe do 205-litrowych beczek lub IBC 

 odpady w beczkach można przenieść do IBC 

 płynną frakcję odpadów w beczkach zlewa się do IBC 

 wodną frakcję odpadów dwufazowych poddaje się zlewaniu 

 część ładunków cystern można magazynować w oczekiwaniu na dalszy materiał w celu 

utworzenia pełnego ładunku. 

 

Zlewanie odpadów zmniejsza masę materiałów opakowaniowych związanych z dalszym 

przekazywaniem; oraz powoduje utworzenie spójnego zbioru większych jednostek łatwiejszych do 

magazynowania w zakładzie oraz pakowanych i oznakowanych jako gotowe do dalszego przewozu. 

Ma to znaczenie dla dalszego zakładu odbioru, który dla potrzeb swojego procesu może wymagać 

skontrolowanego i sprawdzonego strumienia materiału. 

Jedną z ról instalacji przetwarzania odpadów rozpuszczalników jest przegrupowanie i regeneracja 

małych ilości (beczki, itp.) w celu ich późniejszego przygotowania jako paliwa lub regeneracji 

rozpuszczalnika, który można ponownie wykorzystać. Celem instalacji przegrupowania 

rozpuszczalników/przygotowania płynnego paliwa jest przygotowanie dostosowanych, stabilnych i 

jednorodnych odpadów zgodnych z wymogami ich ostatecznego wykorzystania (recykling, spalanie 

lub współspalanie). 

 

Przekazywanie materiałów 

Następnym etapem przeznaczenia odpadów może być regeneracja, przetwarzanie lub utylizacja i 

można je poddać obróbce w sąsiednim zakładzie na terenie tego samego kompleksu lub dokonać ich 

przeniesienia do innych pojazdów celem dalszego przekazania. 

Wybór transportu materiału zależy od fizycznej postaci materiału do transportu. Innymi słowy 

transport gazów, płynów i substancji stałych wymaga różnych technik. Substancje stałe przewozi się 

za pomocą: przenośników, wózków widłowych, ciężarówek, przenośników pneumatycznych, łopat, 
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dźwigów, ruchomej podłogi, itp. Płyny i substancje półpłynne przewozi się za pomocą: pomp, rur, 

przenośników, przenośników ślimakowych, wind, itp. a gazy za pomocą: sprężarek i rur. 

Ze względu na konsekwentne wysiłki w celu uniknięcia powstawania odpadów i oddzielnego 

gromadzenia powstających odpadów, szczególnie istotna jest obsługa małych ilości do około 1 m
3
. W 

niektórych krajach opracowano systemy w celu oddzielenia gromadzenia i transportu odpadów (np. 

system zbiorników AS w Niemczech). 

 

Przyjęcie opakowań 

Zakłady przetwarzania fizykochemicznego przyjmują odpady przewożone za pomocą cystern, 

ciężarówek, rurociągu lub statku i na ogół magazynują odpady przed przetwarzaniem, w małych 

pojemnikach albo w zbiornikach. 

 

Mycie i czyszczenie pojazdów oraz pojemników/kontenerów 

Po dostawie i opróżnieniu pojazdy/konstrukcje i zbiorniki/kontenery można czyścić w zakładzie (np. 

w ramach umowy z przedsiębiorstwem transportowym) lub poza zakładem, z wyjątkiem przypadków, 

gdy zbiorniki/kontenery są poddawane utylizacji, przylegające do nich pozostałości nie są szkodliwe 

lub konstrukcje, zbiorniki albo kontenery ponownie wykorzystuje się do transportu podobnych 

odpadów. 

 

Ze względu na wiele różnych rodzajów beczek/pojemników/konstrukcji czyszczenie – oprócz 

wyjątków – wykonuje się ręcznie za pomocą spryskiwaczy, wysokociśnieniowych urządzeń myjących 

lub  technik szczotkowania. Czyszczenie można przeprowadzić wewnątrz lub na zewnątrz, w celu 

zagwarantowania ponownego wykorzystania beczek/pojemników/struktur. Czyszczenie wewnątrz jest 

ważne, aby zapobiec przenoszeniu substancji. Może mieć to duże znaczenie, np. gdy limit 

chloroorganicznych materiałów adsorbowalnych w ściekach zakładu F-c (wartość AOX) wynosi 1 

mg/l i na stężenie to może mieć wpływ stężenie pozostałości podczas ponownego napełniania (np. 

przez pozostałości z odpowiednimi składnikami AOX). Zazwyczaj ma miejsce oddzielne oczyszczanie 

wód czyszczących, aby zapewnić, że takie wody nie zanieczyszczą kanalizacji. 

 

Instalacją do czyszczenia pojemników może być automatyczna instalacja czyszcząca ich zewnętrze i 

wnętrze. Proces czyszczenia jest kontrolowany komputerowo za pomocą czujników bezstykowych. 

Maksymalna pojemność instalacji wynosi 10 pojemników na godzinę. Ruchy robocze urządzeń 

obsługujących wykonywane są hydraulicznie. Urządzenia czyszczące zasilane są w wodę za pomocą 

dwóch wysokociśnieniowych pomp o mocy 132 kW każda. Woda z płukania przepływa w obiegu 

zamkniętym nad istniejącym systemem oczyszczania wody. 

 

Regeneracja pojemników 

Większość przychodzących kontenerów (szklanych, metalowych lub plastikowych) jest przed 

przystąpieniem do recyklingu lub utylizacji poddawana rozdrobnieniu lub kruszeniu. Niektóre beczki i 

IBC sortuje się w celu ponownego wykorzystania w ramach operacji przenoszania, a inne się myje 

(lub wietrzy) przed ich ponownym wykorzystaniem lub sprzedażą. 

Opróżnianie beczki może stanowić prostą operację łączenia i praktyczną operację sprawdzenia 

zawartości beczek przed odesłaniem na składowisko, tak, jak dzieje się to w niektórych krajach. Druga 

ze wspomnianych praktyk jest w rzeczywistości zakazana przez dyrektywę ws. składowisk. 

 

Sposoby magazynowania i instalacje 

Parki zbiornikowe mogą stanowić integralną część operacji przenoszenia i łączenia lub mogą 

funkcjonować samodzielnie. Magazynowanie luzem będzie prawdopodobnie coraz bardziej 

powszechne, gdyż coraz więcej odpadów wymaga przetwarzania zgodnie z dyrektywą ws. składowisk. 

W miarę takiego postępowania prawdopodobnie wystąpią trudności z dopasowaniem powstających 

odpadów do ograniczonej wydajności zakładów przetwarzania i w związku z tym koniecznych będzie 

więcej jednostek magazynowania tymczasowego. Zwraca się uwagę na dokument BREF nt 

magazynowania, dyrektywę Seveso II oraz przepisy krajowe. 
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Płyny można magazynować w zbiornikach i/lub pojemnikach (np. szklane pojemniki, beczki, duże 

pojemniki), komorach magazynowych lub na zewnętrznych obszarach magazynowania (np. ścieki). 

Substancje stałe można magazynować w pryzmach, workach i workach typu bulk-bag, silosach i 

bunkrach oraz pakować. Odpady stałe można składować w obszarach zamkniętych, jak na przykład 

zamknięty budynek (np. z odpowiednim systemem filtrowania i oczyszczania gazów odlotowych w 

celu zmniejszenia emisji odoru i do powietrza) i transportować za pomocą dźwigu, suwnicy lub 

przenośnika albo silosu (np. silosy cylindryczne lub w kształcie równoległościanu z podajnikiem 

ślimakowym lub ruchomą podłogą w celu ekstrakcji  odpadów stałych). 

 

Po wyładunku, odpady przenosi się do obszaru magazynowania, który może składać się ze zbiorników 

lub miejsc retencji dla płynów luzem, koszy na substancje stałe i osady lub stanowisk i magazynów 

dla pojemników. 

 

Niektóre zakłady mogą magazynować odpady mieszane lub surowe do czasu ich przeniesienia w celu 

wykorzystania w innym procesie. 

 

Obszary magazynowania to często najbardziej widoczne aspekty instalacji. Kluczowe kwestie do 

rozwiązania dla operatorów w odniesieniu do magazynowania odpadów w instalacji obejmują, co 

następuje: 

 

 lokalizacja obszarów magazynowania 

 infrastruktura obszarów magazynowania 

 stan zbiorników, beczek, pojemników i innych kontenerów 

 zarządzanie zapasami 

 magazynowanie segregowane 

 zabezpieczenie w celu ochrony środowiska i zdrowia pracowników 

 

Niniejszy dokument obejmuje także pojemniki stosowane do magazynowania rozdrobnionych beczek 

lub pośrednich kontenerów masowych IBC. 

 

Ważnym aspektem bezpieczeństwa podczas magazynowania i obsługi jest zapobieganie i ochrona 

przed pożarem. 

 

Drobne odpady laboratoryjne zasadniczo obejmują substancje w pojemnikach o pojemności mniejszej 

niż pięć litrów. Zazwyczaj zawierają one czyste pierwiastki chemiczne i związki z laboratoriów lub 

powstają podczas czyszczenia magazynów laboratoryjnych. Większość operatorów zapewnia usługi 

pakowania i gromadzenia drobnych odpadów laboratoryjnych. 

 

Drobne odpady laboratoryjne zazwyczaj sortuje się i pakuje do beczek (np. 205-litrowych lub innych, 

w zależności od dalszego przetwarzania) albo w wyznaczonych zamkniętych budynkach z 

odpowiednią wentylacją i ognioodpornym oświetleniem lub na otwartych ze wszystkich stron 

obszarach zadaszonych. 

 

Do magazynowania odpadów wykorzystuje się również zbiorniki. Może to stanowić część operacji 

łączenia na średnią skalę w celu zapewnienia, że częściowe ładunki z cystern zostaną połączone  w 

celu stworzenia pełnego ładunku dla potrzeb dalszego przeniesienia do następnego procesu; lub 

operacji parku zbiornikowego na dużą skalę. Ta pierwsza ma tendencję do ograniczonej kontroli, 

podobnej do magazynowania paliw w zakładzie. Zbiorniki zazwyczaj znajdują się na otwartym 

obszarze, na twardym podłożu i są to zbiorniki dwupłaszczowe. 

Rodzaj stosowanego magazynowania zależy od potrzeby ujednolicenia w jednostce magazynowania. 

 

Często magazynowanie w pojemnikach obejmuje także procesy klasyfikacyjne, przy czym stosowane 

pojemniki wyposażone są również w aparaturę zbierającą w celu usuwania materiału z powierzchni 
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oraz aparaturę ssącą do usuwania osadu. Jeśli procedury klasyfikacyjne są niedostępne, odpady w 

zamian mogą być poddawane ciągłemu mieszaniu w celu utrzymania jednorodności. 

 

Funkcje magazynowania, przetwarzania i przetwarzania wtórnego nie są rozdzielone, ale raczej 

odbywają się w tym samym kontenerze. Stosowany jest proces przetwarzania partiami. 

 

Pojemność magazynowania 

Pojemności magazynowania muszą zapewniać ciągłość obsługi. Inne kwestie, jakie należy rozważyć, 

to ponowne przetwarzanie produktu wyjściowego, jeśli jego jakość nie spełnia wymaganych 

specyfikacji oraz częstotliwość wysyłki. 

 

Opróżnianie pojemników 

Przyjmowane są odpady płynne i przeprowadza się sedymentację. Odpady płynne dostarczane są w 

pojemnikach, cysternach lub pojazdach ssąco-ciśnieniowych. Podczas dostawy w pojemnikach są one 

zabierane z przenośnika przez urządzenie transportujące, transportowane do wstępnie wybranej zlewni 

odbiorczej i tam półautomatycznie opróżniane. Substancje stałe o dużych rozmiarach usuwa się i 

gromadzi w pojemnikach. Faza płynna spływa w dół i wpływa do osadnika. Osadniki (łącznie jest ich 

8) są wybierane przez system kontroli. 

 

Podczas dostawy w cysternach lub pojazdach ssąco-ciśnieniowych, pojazdy te wjeżdżają do obszaru 

opróżniania i ich zbiorniki łączy się z filtrem sitowym za pomocą rury. Płynne odpady spływają ze 

zbiorników przez rurę do filtra sitowego, gdzie usuwane są zanieczyszczenia o dużych rozmiarach (np. 

rękawice i szmatki). Metalowe elementy usuwa się za pomocą separatora magnetycznego. Następnie 

odpady przekazywane są przez rurociąg do zlewni wstępnie wybranej przez system kontroli. 

 

Kontrolowany komputerowo obszar wysokiego regałowego magazynowania dla odpadów 

niebezpiecznych 

Obszar wysokiego regałowego magazynowania to bezpieczny obszar magazynowania i kontroli 

odpadów dostarczonych w zamkniętych pojemnikach. Nie można w nim umieszczać odpadów, które 

nie zostały zapakowane. Obszar magazynowania ma 1680 stanowisk magazynowania w 2 

pojemnikach magazynujących i jest przygotowany na 250 przeniesień do  i z pojemnika. Dla potrzeb 

tych przeniesień obszar wysokiego regałowego magazynowania dysponuje przenośnikami 

łańcuchowymi oraz przenośnikami kubełkowymi. W celu zapobiegania pożarom obszar odbiorczy jest 

wyposażony w gaśnice przeciwpożarowe połączone z systemami dźwiękowej sygnalizacji alarmowej. 

Dodatkowo zainstalowano tu przenośne gaśnice przeciwpożarowe. Z obszaru wysokiego 

magazynowania odpady przenosi się do poszczególnych instalacji, gdzie są one utylizowane, 

odzyskiwane lub wstępnie przetwarzane dla potrzeb utylizacji lub odzysku. 

 

Transport materiałów z zakładu F-c 

Transport materiału wymaga właściwego opakowania i bezpieczeństwa ładunku. Małe ilości 

pakowane są w opakowania łatwe do transportowania, np. butelki lub skrzynki. Duże ilości znajdują 

się w pojemnikach o objętości np. 100 do 12 000 litrów. Przed przetwarzaniem jednostki/pojemniki 

należy opróżnić. W tym celu niezbędne są odpowiednie urządzenia, np: 

 

 narzędzia do otwierania 

 urządzenia przytrzymujące i zaciskowe 

 urządzenia do podnoszenia i obrotu. 

 

Jednostki opakowaniowe/pojemniki są bezpieczne i skuteczne, jeśli chodzi o ograniczenie liczby 

różnych urządzeń technicznych oraz dla potrzeb transportu. Jednostki/pojemniki są połączone z 

systemami. Proces opróżniania wymaga: 

 

 doświadczonego personelu 

 wiedzy o materiałach/odpadach 
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 urządzeń/sprzętu bezpieczeństwa 

 środków/instalacji do kontroli emisji 

 odpowiednich i łatwych do obsługi osadników 

 regulacji przeznaczenia pustych jednostek/kontenerów. 

 

Podobnie należy opróżnić górne części pojazdów transportowych; zazwyczaj odbywa się to za 

pomocą pomp lub swobodnego przepływu wzdłuż spadku. Doświadczenie pokazuje, że pozostałości 

zawsze pozostają wewnątrz jednostek/pojemników lub w górnych częściach pojazdów. Bez względu 

na rodzaj ich późniejszego wykorzystania obudowy te należy całkowicie opróżnić i oczyścić. 

 

Jak pokazuje doświadczenie opróżnianie jest często utrudnione przez osadzanie się substancji stałych, 

składników klejących i utwardzających w odpadach. Może to spowodować konieczność, np. podczas 

opróżniania górnych części cystern i pojazdów ssących, usunięcia zestalonych składników za 

mechanicznie lub ręcznie. Dla przepływu procesów korzystne jest, jeśli materiał stały można 

transportować w dolnym pojemniku (płytki składane, węże itp.). 

 

Po opróżnieniu jednostki/pojemniki/górne części należy wyczyścić niezależnie od ich dalszego 

wykorzystania. Możliwe są wyjątki od tej reguły, jeśli: 

 jednostki/pojemniki są utylizowane jako odpady, a klejące pozostałości transportowanych 

odpadów nie stanowią żadnej różnicy 

 jeśli późniejsze wykorzystanie jest takie samo jak poprzednie. 

 

Pozostałości powstałe w wyniku opróżniania, jak również pozostałości po myciu, są przetwarzane w 

taki sam sposób jak odpady, chyba, że nie jest to możliwe ze względu na ich konsystencję. Na 

przykład osad z utylizacji separatorów benzyny lub oleju można przetwarzać i częściowo odzyskać 

dzięki prostym procedurom mycia, natomiast fazę wodną należy poddać przetwarzaniu 

fizykochemicznemu. Mycie zazwyczaj odbywa się przy użyciu wody. Rezultat można wzmocnić za 

pomocą ciśnienia (do 100 barów), temperatury (maksymalnie do 80°C i para) i/lub dodanie 

rozpuszczalników i/lub tensydów. 

2.1.5 Mieszanie/sporządzanie mieszanki 

Po wytworzeniu odpady należy zasadniczo utrzymywać z dala od innych odpadów. Przyczyna jest 

taka, że ponowne wykorzystanie/odzyskiwanie jednorodnych strumieni jest na ogół łatwiejsze niż 

strumieni złożonych. Niemniej jednak w pewnych warunkach można przetwarzać także różne 

strumienie odpadów, a czasem nawet lepiej, gdy są one złożone. Niniejsza sekcja bada różne reguły, 

które można zastosować w zależności od tego, czy dozwolone jest mieszanie/sporządzanie mieszanki i 

w jakich warunkach należy je przeprowadzać. 

 

Cel 

Ze względu na niejednorodny charakter odpadów, w większości operacji przetwarzania odpadów 

wymagane jest sporządzanie mieszanki i mieszanie w celu zapewnienia jednolitego i stabilnego 

materiału wsadowego do ostatecznego przetworzenia. Pojęcie ‗sporządzanie mieszanki‘ jest częściej 

stosowane w przypadku mieszania płynów niż substancji stałych, chyba że substancja stała zostaje 

wmieszana do cieczy. Pojęcie ‗mieszanie‘ jest częściej stosowane w przypadku substancji stałych i 

półstałych (np. materiały półpłynne). 

 

Niektóre rodzaje odpadów wymagają wcześniejszego mieszania lub sporządzania mieszanki przed 

przetwarzaniem. Na przykład stężenie składników odpadów może się znacznie różnić z powodu różnic 

w stężeniach przychodzących odpadów. Dzieje się tak w większości instalacji przetwarzania odpadów 

przemysłowych. Mieszanie może kontrolować takie rozbieżności w zakresie, który nie naruszy 

wydajności późniejszych jednostkowych procesów przetwarzania. Jednakże kwestii tej nie należy 

mylić z rozcieńczaniem i jest to powód, dla którego zabiegi te są wielokrotnie zakazane (np. 

dyrektywy ws. odpadów niebezpiecznych i składowisk) w szerokim zakresie stężeń. Sporządzanie 
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mieszanki i mieszanie przeprowadza się z uwagi na wymóg techniczny instalacji PO, aby zapewnić 

jednolity i stabilny materiał wsadowy a nie techniki ułatwiające przyjęcie odpadów. 

 

Jak określono w dyrektywie ws. odpadów niebezpiecznych 91/689/EWG, operacje mieszania i 

sporządzania mieszanki są niedozwolone, chyba że jest to wyraźnie ustalone w licencji odbiorcy lub 

przetwórcy. Właściwy organ może udzielić zwolnienia z wymogu uzyskania pozwolenia, jeżeli 

zakłady lub przedsiębiorstwa przeprowadzają odzysk odpadów i jeśli właściwe organy ustaliły ogólne 

zasady dotyczące każdego rodzaju mieszania i sporządzania mieszanki, ustanawiające rodzaje i ilości 

odpadów oraz warunki, w jakich można stosować mieszanie i sporządzanie mieszanki i jeśli przy 

ustanawianiu tych ogólnych zasad dotyczących zakładów i przedsiębiorstw bierze się pod uwagę art. 4 

dyrektywy ramowej ws. odpadów. W tym przypadku zwolnienia, wymagana jest rejestracja zakładów 

i przedsiębiorstw w celu zapewnienia, że zakłady i przedsiębiorstwa spełniają ustalone zasady ogólne. 

Dla potrzeb przyznania takiej licencji stosuje się następujące podstawowe zasady: 

 mieszanie odpadów nie może powodować zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i niekorzystnego 

wpływu na środowisko 

 mieszanie nie może prowadzić do tego, aby jakiekolwiek odpady do zmieszania zostały 

przetworzone do niższego niż pożądany poziomu jakości, 

 mieszanie odpadów nie może prowadzić do szkód w środowisku naturalnym poprzez 

rozproszenie substancji niebezpiecznych dla środowiska. 

Poniższe opracowanie podstawowych zasad mieszania odpadów dotyczy zarówno odpadów 

niebezpiecznych jak i odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne należy utrzymywać 

z dala od siebie. Mieszanie dozwolone jest tylko wtedy, jeśli nie będzie skutkować zagrożeniem dla 

ludzi i środowiska naturalnego i jeśli nie wystąpią żadne problemy z bezpieczeństwem ze względu na 

mieszanie dla wszystkich rodzajów operacji (na przykład zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, 

sąsiadów zakładów itp.). Artykuł 2, ust. 3 dyrektywy ws. odpadów niebezpiecznych stwierdza, że taka 

operacja może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przyznano licencję. Licencja może zawierać warunki 

umożliwiające mieszanie odpadów niebezpiecznych, o których mowa w pozwoleniu, z innymi 

odpadami (niebezpiecznymi), preparatami i innymi produktami określonymi w licencji. W przypadku, 

gdy podstawową funkcją mieszania odpadów jest rozcieńczenie określonego gatunku w celu 

zapewnienia zgodności z mniej surowymi przepisami, jest to zakazane. W granicach licencji na 

mieszanie i sporządzanie mieszanki, kierownik zakładu przetwarzania odpadów jest odpowiedzialny 

za sporządzenie i stosowanie wytycznych operacyjnych dotyczących mieszania i sporządzania 

mieszanki. Po pierwsze, opracowuje się podstawowe zasady udzielenia licencji. Po drugie, podaje się 

zasady i zagadnienia w celu sporządzenia wytycznych operacyjnych dotyczących mieszania i 

zestawiania mieszanki, biorąc pod uwagę te granice pozwolenia. 

 

Zasada działania 

Zmieszanie dwóch lub kilku rodzajów odpadów w celu wygenerowania jednego produktu 

wyjściowego. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Mają zastosowanie do odpadów stałych i płynnych. Produkty wyjściowe mogą być także stałe lub 

płynne. 

 

Opis procesu 

Głównym celem podstawowych zasad, o których mowa w powyższej sekcji pt. Cel (zapobieganie 

zagrożeniom, obróbka nie spełniająca norm i zapobieganie rozproszeniu), jest ochrona zdrowia 

ludzkiego i środowiska przed szkodliwymi wpływami oraz promowanie odzysku odpadów w ramach 

tych warunków granicznych. W trosce o wysoki poziom ochrony oraz skuteczny nadzór te ogólne 

zasady podstawowe należy przełożyć, w procedurach licencjonowania, na kryteria operacyjne w 

oparciu o które można wyraźnie określić, czy mieszanie/sporządzanie mieszanki odpadów jest 

dozwolone. Zaleca się następujące opracowanie podstawowych zasad: 

 należy zapobiegać mieszaniu substancji, które silnie reagują ze sobą (ciepło, ogień, 

wytwarzanie gazu) lub substancji wybuchowych (wybuch). Mieszanie nie może powodować 

zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zarówno podczas samej operacji 
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mieszania jak i w trakcie dalszego przetwarzania. Dla potrzeb licencjonowania oznacza to, że 

polityka posiadaczy licencji w zakresie akceptacji i przetwarzania jest sporządzona w taki 

sposób, że przed połączeniem odpadów ocenia się czy takie połączenie może odbywać się 

bezpiecznie. Można to uzyskać poprzez przeprowadzenie testów zgodności przed mieszaniem/ 

sporządzaniem mieszanki w dowolnym celu dla dowolnego rodzaju odpadów 

 mieszanie odpadów nie może doprowadzić do niższego poziomu przetwarzania odpadów niż 

najlepszy możliwy poziom gospodarki odpadami lub do stosowania gospodarki odpadami 

niewłaściwej pod względem środowiskowym. Oznacza to, na przykład, że jeśli operacja 

odzyskiwania stanowi minimalny standard przetwarzania strumienia odpadów, mieszanie 

takich odpadów z innymi odpadami w celu wprowadzenia mieszanki na dowolną drogę 

utylizacji nie jest akceptowane. Na przykład niedozwolone jest mieszanie odpadów płynnych 

lub odpadów klinicznych z innymi odpadami w celu wysłania na składowisko. Mieszanie 

odpadów o zawartości TZO powyżej niskiej zawartości TZO (zgodnie z definicją traktatów z 

Bazylei i Sztokholmu) z innym materiałem wyłącznie w celu wytworzenia mieszanki o 

zawartości TZO poniżej określonej niskiej zawartości TZO jest niedozwolone, ponieważ nie 

jest bezpieczne dla środowiska 

 mieszanie odpadów nie może prowadzić do niepożądanego rozproszenia substancji 

niebezpiecznych dla środowiska. Skutki rozproszenia określane są przez rodzaj i stężenia 

substancji niebezpiecznych dla środowiska w połączeniu z wybranym sposobem obróbki, 

występujące emisje i jakość oraz cel uwolnionych pozostałości. Łącznie należy ocenić, jakie 

są negatywne skutki przetwarzania substancji niebezpiecznych dla środowiska w zakresie 

emisji do gleby, wody, powietrza lub pozostałości substancji i w jaki sposób te negatywne 

skutki porównuje się ze skutkami środowiskowymi innego sposobu obróbki. Ocena ta musi 

także uwzględniać cykliczny charakter przyszłego ponownego wykorzystywania. 

 

W przypadku odpadów stałych odpady można mieszać za pomocą dźwigu, zamkniętego mieszalnika 

lub zamkniętego mieszalnika posiadającego ruchomy zbiornik i oś z ostrzami. Operacje sporządzania 

mieszanki zazwyczaj obejmują duże ilości, tj. zrzut z cystern do zbiorników. 

 

Użytkownicy 

Sporządzanie mieszanki i mieszanie zazwyczaj stosuje się tylko wtedy, gdy jakość i wartości 

analityczne odpadów wejściowych są niższe lub równe wartościom przyjęcia w zakładzie 

przetwarzania. 

 

Operacje te mają miejsce we wszystkich działaniach przetwarzania odpadów (przetwarzanie 

biologiczne, przygotowanie paliwa, zanieczyszczone gleby, oleje odpadowe, itp.), a czasami są 

charakterystyczne dla każdego rodzaju działalności PO. Niektóre z tych kwestii opisano także w 

poszczególnych sekcjach dla każdego rodzaju działalności PO. 

2.1.6 Likwidacja 

 

Cel 

Celem likwidacji jest przywrócenie instalacji, po rezygnacji z pozwolenia związanego z odpadami, do 

stanu nadającego się do dalszeszego użytkowania w wybranego. Znaczenie właściwie 

przeprowadzonej likwidacji powoduje, że opracowanie planu likwidacji jest koniecznością, ponieważ 

zapewnia i dokumentuje plan ostatecznego zamknięcia zakładu przed rozpoczęciem działalności. Jest 

on także wpisany do oceny cyklu życia planowanego zakładu. 

 

Zasada działania 

W przypadku likwidacji podmiot zazwyczaj musi wykazać, że po likwidacji stan zakładu nie 

spowoduje, ani prawdopodobnie nie spowoduje, zanieczyszczenia środowiska. 

 

Plan zamknięcia musi zawierać jasny i uporządkowany zestaw działań i metod, które należy stosować 

po zakończeniu wszystkich operacji w instalacji. Kroki trzeba zaplanować w taki sposób, aby 
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zapewnić, że zamknięta instalacja (a) stwarza minimalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i 

środowiska oraz (b) wymaga minimalnego utrzymania po zamknięciu. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Nie dotyczy. 

 

Opis procesu 

Stopień likwidacji/przywrócenia zależny będzie od rodzajów przyjmowanych materiałów, struktury 

instalacji i wybranego późniejszego użytkowania. 

 

Zaprzestanie przyjmowania odpadów w instalacji zwykle inicjuje przegląd pozwolenia dotyczącego 

odpadów. Przegląd ten umożliwia rezygnację lub korektę pozwolenia, tak, aby odzwierciedlało 

zmiany działalności zakładu. 

 

Plan likwidacji wymaga zapewnienia, że fundusze na zamknięcie instalacji są dostępne nawet wtedy, 

gdy właściciel instalacji rozpoczyna postępowanie upadłościowe. Zapewnienie to może mieć formę 

gwarancji, gwarancji korporacyjnej lub innego instrumentu finansowego. Kwotę pieniężną ustala się 

na podstawie kosztorysu przygotowanego jako część planu zamknięcia. Na przykład kosztorys może 

być równy kwocie maksymalnych kosztów zamknięcia wszystkich jednostek gospodarki odpadami 

kiedykolwiek uruchomionych w instalacji. 

 

Zamknięcie instalacji magazynowania lub przetwarzania wymaga przeniesienia wszystkich 

pozostałych odpadów do innej instalacji. Wszystkie urządzenia i obiekty, które miały kontakt z 

odpadami należy również poddać dekontaminacji. Może to wiązać się z usunięciem betonowych 

stanowisk do magazynowania kontenerów z odpadami, jak również zanieczyszczonej gleby, gdzie 

miały miejsce przecieki. 

 

Użytkownicy 

Zastosowanie do całego sektora PO. 

2.1.7 Przetwarzanie drobnych odpadów 

 

Cel 

Celem jest identyfikacja różnych rodzajów odpadów w celu ich prawidłowego przetwarzania. 

 

Zasada działania 

Substancje do przetwarzania są ręcznie sortowane i przepakowywane, w razie potrzeby zgniatane, 

regenerowane i przekazywane do wewnętrznych i/lub zewnętrznych zakładów utylizacji. 

 

Opis procesu 

System podzielono na trzy przestrzennie oddzielone części: 

 sortowanie substancji chemicznych. Przeprowadza się je w kabinie sortowania i przy użyciu 

urządzenia zasysającego w celu rozdzielenia laboratoryjnych chemikaliów dla potrzeb 

różnych dróg obróbki (np. recykling, utylizacja (spalanie) i składowanie w składowisku 

podziemnym) 

 przetwarzanie opakowania w celu opróżnienia pojemników na płyny o objętości 0,1-200 l. 

Małe ilości łączy się w celu utworzenia dużych partii (rozpuszczalników lub kwasów). 

Utylizuje się je w drodze spalania końcowego w wysokiej temperaturze lub odzyskuje w 

wewnętrznym zakładzie przetwarzania fizykochemicznego. Instalacja końcowa przeprowadza 

zgniatanie opróżnionych pojemników 

 przetwarzanie produktów ochrony roślin, substancji reaktywnych i o intensywnie złowonnych 

w specjalnej kabinie. 

Użytkownicy 
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Przetwarzanie odpadów niebezpiecznych z prywatnych gospodarstw domowych, uniwersytetów, 

laboratoriów i przedsiębiorstw. 

2.1.8 Redukcja rozmiaru 

 

Cel 

Dostosowanie granulometrii odpadów stałych dla potrzeb dalszego przetwarzania lub ekstrakcja 

odpadów, które trudno odpompowywać lub zlewać. Redukuje rozmiar cząstek. 

 

Zasada działania 

Techniki stosowane w instalacjach to rozdrabnianie, przesiewanie, frakcjonowanie, regeneracja i 

konfekcjonowanie. Stosowane są rozdrabniacze wolnobrotowe, młoty i specjalne rozdrabniacze. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Do systemu wprowadzane są pojemniki i puszki aerozolowe. Gazy przetwarzane są w instalacji 

oczyszczania, a składniki płynne i stałe poddawane są utylizacji lub wysyłane do odzysku. 

 

Opis procesu 

Niektóre przykłady opisano poniżej: 

 

Rozdrabniacz pojemników 

Instalacja przetwarzania składa się z rozdrabniacza do rozdrabniania pustych, w połowie pustych i 

pełnych pojemników o pojemności od 1 do 1000 litrów. System podajnikowy współpracuje z 

elektroniczną ładowarką kołową. Sam rozdrabniacz znajduje się w odpornym na gwałtowny wzrost 

ciśnienia kanale o wysokości 12 m, na szczycie którego znajduje się obszar wyładunku. Elektryczna 

ładowarka kołowa transportuje pojemniki przez otwarte drzwi do rozdrabniacza. Po zamknięciu drzwi 

automatycznie rozpoczyna się proces rozdrabniania. W kolejnym kroku rozdrobniony materiał wpada 

do zbiornika, który, po całkowitym napełnieniu, transportowany jest z kanału celem dalszej obróbki. 

Emitowane gazy spalinowe oczyszcza się w instalacji regeneracji po spalaniu. Inne urządzenia 

ochronne to dwuwarstwowa podciśnieniowa folia polietylenowa o wysokiej gęstości na dnie oraz 

automatyczne zalewanie azotem i wodą w zamkniętym kanale. 

 

Rozdrabniacz puszek aerozolowych 

Instalacja przetwarzania składa się z rozdrabniacza do zgniatania puszek aerozolowych, dwóch 

jednostek kondensacyjnych oraz jednego zbiornika. Zbiornik posiada urządzenie napełniające dla 

skroplonych i podgrzanych (do temperatury zewnętrznej) gazów. Zbiornik ten posiada również 

urządzenie dostarczania azotu dla potrzeb chłodzenia kondensatora i dla instalacji inertyzacyjnej. Inne 

części instalacji to zbiornik na płynne odpady rozpuszczalników i pojemnik na złom metalowy. 

Rozdrabniacz partiami zgniata puszki aerozolowe. Rozdrabniacz działa w środowisku azotu 

(obojętnym) i jest gazoszczelny. Gazy oraz inne czynniki aktywne, które nadal mogą znajdować się w 

puszkach aerozolowych uwalniane są w obrębie rozdrabniacza. Te uwolnione gazy (przeważnie gazy 

napędowe) przepuszcza się przez zespół kondensacji i poddaje skropleniu. Kondensat magazynowany 

jest w zbiorniku na gazy. W kolejnym etapie gazy są wprowadzane do butli ze sprężonym gazem i 

przewożone do instalacji spalania odpadów niebezpiecznych. Nieskroplone gazy przewożone są do 

regeneracyjnej instalacji oczyszczania spalin, gdzie następuje ich spalanie. Stałe pozostałości ze 

zgniatania (złom metalowy) są oddzielane od substancji płynnych. Płynne i stałe składniki są 

oddzielnie odprowadzane przez różne śluzy. Składniki stałe, np. frakcje metalowe, przekazywane są 

do odzysku lub utylizacji. Składniki płynne, np. farba i lakier do włosów, są czasowo magazynowane 

w zbiorniku, a następnie zlewane do 800-litrowych pojemników. 800-litrowe pojemniki są 

transportowane do spalarni odpadów niebezpiecznych, gdzie odpady płynne są wykorzystuje się do 

pomocniczego opalania (recykling termiczny). 

 

Użytkownicy 
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Instalacje przetwarzania pojemników i puszek aerozolowych. Przygotowanie odpadów do 

wykorzystania jako paliwo. Zastosowanie do różnych rodzajów odpadów takich jak beczki plastikowe 

lub metalowe, filtry olejowe, stałe odpady komunalne, odpady stałe luzem, odpady drewna, aerozolu i 

szkła. 

2.1.9 Inne standardowe techniki 

 

Niniejsza sekcja zawiera ogólne techniki stosowane w sektorze przetwarzania odpadów. Są to głównie 

zabiegi mechaniczne. Są one zwykle stosowane jako zabiegi wstępne, ale niektóre również jako 

zabiegi wtórne (np. sita). Przedstawiono je w tabeli 2.3, która również podaje cel zabiegów i miejsce 

ich stosowania. 

 

Technika Cel Użytkownicy 

Oczyszczanie Usunięcie zanieczyszczeń, które w 

przeciwnym razie uniemożliwiłyby 

odzysk materiałów odpadowych  

Kondensatory i transformatory 

PCB 

Przepakowywanie 

(np. belowanie) 

Ze względu na rozproszony charakter 

niektórych rodzajów odpadów czasem 

należy zmniejszyć ich objętość, aby 

można było łatwiej wykorzystywać w 

je kolejnym procesie. 

Urządzenia zgniatające stosuje do do 

pakowania odpadów w określonej 

formie fizycznej 

 

Stosowane w przypadku stałych 

odpadów komunalnych do 

wykorzystania jako paliwo i oraz 

bel plastiku, papieru i metalu. 

Rodzaj i postać beli jest zazwyczaj 

optymalizowana dla potrzeb 

transportu i ponownego 

wykorzystania. 

Testowanie   

Osiadanie Oddziela się stałe składniki znajdujące 

się w odpadach płynnych, a odpady 

poddaje się wstępnemu przetworzeniu 

dla potrzeb dalszej obróbki  

Przygotowanie płynnych paliw 

odpadowych 

Przesiewanie Stosowane do oddzielenia dużych 

cząsteczek. Wykorzystuje się wibrosita, 

sita statyczne i sita obrotowe. 

Przygotowanie odpadów do 

wykorzystania jako paliwo 

Sortowanie i 

złomowanie 

  

Mycie Jednym z celów mycia może być 

umożliwienie ponownego 

wykorzystania beczek w instalacji lub 

sprzedaż innym instalacjom celem 

ponownego wykorzystania. 

Operacje mycia beczek często obejmują 

brak rzeczywistego przetwarzania 

oprócz mycia i usuwania osadów. 

Kilka firm zajmujących się odzyskiem 

myje filtry olejowe i przekazuje w 

połowie oczyszczoną frakcję metalową 

do recyklingu. 

Większość zakładów 

przetwarzania posiada instalację 

do wypłukiwania cystern, 

umożliwiającą usunięcie 

pozostałości ze zbiorników 

cystern. 

Można ją również stosować do 

zbiorników magazynowych i 

beczek. 

Zakłady przetwarzania F-c. 

 

Tabela 2.3: Standardowe techniki stosowane przy przetwarzaniu odpadów 

[86, TWG, 2003], [122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004], [156, VROM, 2004], [157, UBA, 2004] 
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2.1.10 Przykłady instalacji przetwarzania odpadów, w których stosowane są 

wyłącznie standardowe techniki 

 

Niektóre czynności przetwarzania odpadów są bardzo specyficzne i szczególnie związane z rodzajem 

przetwarzanych odpadów. Poniżej wymieniono kilka przykładów. 

 

Czyszczenie transformatorów zawierających PCB 

Technologie czyszczenia transformatorów można podzielić na trzy główne kategorie: 

 odprowadzanie oleju PCB z transformatora, następnie dekontaminacja tego oleju i ponowne 

wstrzyknięcie oczyszczonego produktu do transformatora celem ponownego wykorzystania  

 ekstrakcja oleju PCB, za pomocą mycia transformatora rozpuszczalnikiem, następnie 

demontaż i dalsza dekontaminacja elementów celem umożliwienia recyklingu części 

metalowych  

 po odpowiednim przetworzeniu wstępnym, oleje PCB można poddać oczyszczaniu za pomocą 

wodoru w podwyższonych temperaturach. Tutaj transformatory nie są odzyskiwane jako takie. 

 

Jeden z przykładów drugiego przypadku jest następujący: korpusy zużytych transformatorów czyści 

się za pomocą kąpieli w trichloroetylenie (TCE). Tutaj korpus napełnia się rozpuszczalnikiem i 

pozostawia do odstania na dłuższy okres, zanim rozpuszczalnik zostanie zastąpiony świeżym TCE. 

Operacja ta jest powtarzana (zazwyczaj trzy razy), dopóki korpus nie przejdzie wymaganego ‗testu 

wymazu‘. Podczas operacji czyszczenia korpus transformatora pozostaje otwarty lub luźno przykryty 

blachą stalową. W rezultacie działanie powoduje straty przez wyparowanie TCE do powietrza. 

 

Zazwyczaj działanie to jest przeprowadzane w zakładach specjalistycznych przeprowadzających 

czyszczenie transformatorów zanieczyszczonych PCB i dokonujących łączenia olejów 

zanieczyszczonych PCB. Ich odpady: oleje, beczki, wody czyszczące i osad rozpuszczalnika 

czyszczącego przekazuje się do spalania poza zakładem.   

 

Po dokładnym umyciu przy użyciu TCE oczyszczone korpusy transformatorów i uzwojenia 

przekazuje się do regeneracji. 

 

Czyszczenie kondensatorów zawierających PCB 

Kondensatory przypominają transformatory pod tym względem, że składają się z aktywnego rdzenia 

usytuowanego w metalowej obudowie. Jednakże aktywny rdzeń to nie miedziane uzwojenie, lecz 

przeplatane rolki cienkiej folii aluminiowej, oddzielone cienkimi arkuszami papieru i/lub tworzywa 

sztucznego. Techniki wykorzystywane do czyszczenia tych kondensatorów to: 

 zdjęcie obudowy kondensatora i dekontaminacja za pomocą mycia rozpuszczalnikiem; jest to 

prosty proces dekontaminacji, ponieważ obudowa nie jest porowata. Rdzeń zostaje spalony. 

 możliwość pójścia o krok dalej i przetworzenia rdzenia po wyjęciu z obudowy. Ten etap 

dekontaminacji zwykle polega na rozdrobnieniu rdzenia i oczyszczaniu za pomocą 

rozpuszczalnika. Pozwala to zmniejszyć poziom pozostałości PCB. 

 technologia umożliwiająca największą ilość recyklingu jest podobna do powyższej, ale 

przetwarza także mieszane pozostałości aluminium/tworzywa sztucznego/papieru, aby 

oddzielić te składniki, za pomocą mycia rozpuszczalnikiem. Puszkę aluminiową można 

następnie ponownie wykorzystać; jedyny składnik poddawany utylizacji to mieszane 

fragmenty papieru/tworzywa sztucznego. 

 

Zgniatacze aerozoli 

Urządzenie do destrukcji aerozoli może przyjmować odrzuty produkcyjne lub materiały z banków 

odbioru. Zazwyczaj potencjalne zawartości są znane. Mogą one obejmować gazy napędowe (LPG, 

butan, propan, eter dimetylowy lub HCFC) i składniki aktywne. Część aerozoli jest pusta, natomiast 

inne wciąż mogą zawierać pewne gazy napędowe, mimo że liczba ta nie jest określona ilościowo. Inne 

odrzuty mogły nie przejść testów ciśnieniowych i w drodze do jednostki destrukcji prawdopodobnie 
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nastąpi utrata gazów napędowych. Obecność jakiegokolwiek gazu napędowego w pojemnikach 

aerozolowych stanowi ryzyko wypadku podczas przetwarzania. Co najmniej jedna instalacja we 

Francji zajmuje się przetwarzaniem aerozoli. 

 

Zgniatanie szkła 

Szklana szyba przednia jest laminowana butyralem poliwinylu, który usuwa się podczas wstępnego 

procesu zgniatania i wysyła na składowisko. Operacja zgniatania szkła obejmuje szkło komunalne i 

przemysłowe. Zazwyczaj zakłady nie przyjmują szkła powlekanego z urządzeń elektronicznych. 

Obróbka świetlówek 

Oddzielanie rtęci od lamp. Obecnie działalność ta odbywa się na niewielką skalę w niektórych 

krajach, ale istniejące operacje odnotowują rosnące zapotrzebowanie na swoje usługi. Obecnie 

większość stosuje proces zgniatania. Jednakże ostatnio opracowano inny proces bez zgniatania z 

odzyskiem rtęci wynoszącym 99%. 

 

Przetwarzanie odpadów zawierających freony 

W UE gromadzenie freonów w celu utylizacji jest obowiązkowe. Zazwyczaj olej smarowy 

zgromadzony podczas odprowadzania czynników chłodniczych także oczyszcza się przed odzyskiem 

w celu usunięcia pozostałości freonów. Freony można później spalić. Niewiele spalarni w UE zajmuje 

się odzyskiem HF. 

2.2 Biologiczne przetwarzanie odpadów 
[31, Greenpeace, 2001], [32, DETR i DTI, 2001], [33, ETSU, 1998], [51, Inertec i in., 2002] [53, 

LaGrega i in., 1994], [54, Vrancken i in., 2001], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], 

[59, Hogg i in., 2002], [80, Petts i Eduljee, 1994], [81, VDI i Dechema, 2002], [86, TWG, 2003], 

[114, Hogg, 2001], [117, DG Env, 2001], [132, UBA, 2003], [138, Lanfranchi, 2003], [150, TWG, 

2004]. 

 

Przetwarzanie biologiczne wykorzystuje mikroorganizmy do rozkładania odpadów organicznych na 

wodę, CO2 i proste materiały nieorganiczne lub prostsze substancje organiczne takie jak aldehydy i 

kwasy. Istnieje kilka zabiegów biologicznych stosowanych do przetwarzania odpadów, jednak nie 

wszystkie opisano w niniejszym dokumencie. Tabela 2.4, wraz z informacjami zawartymi w sekcji 

Zakres próbuje wyjaśnić, jakie zabiegi opisano w niniejszym dokumencie. 

 

Zabieg 

biologiczny 

Krótki opis Czy opisano go w 

niniejszym 

dokumencie? 

Osad aktywny Rozkłada odpady organiczne w wodzie poprzez 

wystawienie odpadów na wzrost biologiczny. Wodę poddaje 

się recyklingowi i napowietrzaniu w celu ułatwienia 

działania biologicznego i wytwarza się osad. Dwa 

najczęściej stosowane systemy: system biomasy 

zawieszonej i system biomasy immobilizowanej 

Opisany jako 

oczyszczanie ścieków 

(zob. Sekcja 2.6) 

Napowietrzane 

laguny 

Duże laguny zawierające wysokie stężenia 

mikroorganizmów. Lagunę poddaje się napowietrzaniu w 

celu pobudzenia namnażania bakterii i rozkładu odpadów 

Opisany jako 

oczyszczanie ścieków 

(zob. Sekcja 2.6) 

Kompostowanie Buduje się ‗projektowane‘ stosy odpadów, aby pobudzić 

rozpad biologiczny organicznych substancji stałych, przez 

co powstaje substancja humusowa ceniona jako użyźniacz 

gleby 

Nie opisany w 

niniejszym 

dokumencie 

Fermentacja 

tlenowa 

Redukcja organicznej zawartości odpadów. 

Stosowana do odpadów stałych, ścieków nieciągłych, 

bioremediacji oraz do osadu i gleby zanieczyszczonej 

olejem 

Przetwarzanie 

mechaniczno-

biologiczne (zob. 

Sekcja 2.2.2 i Sekcja 

2.2.3). 
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Niniejszy dokument 

obejmuje jedynie 

bioremediację ex situ 

Fermentacja 

beztlenowa 

Rozkłada materię organiczną w zamkniętych pojemnikach 

przy braku powietrza. Wykorzystuje dwa rodzaje bakterii: 

kwasotwórcze i metanotwórcze. Stosowana do odpadów 

stałych-płynnych, mocno  zanieczyszczonych ścieków (np. 

związkami chloru), bioremediacji oraz przy produkcji 

biogazu do wykorzystania jako paliwo 

zob. Sekcja 2.2.1 i 

Sekcja 2.2.3 

 

Obejmuje jedynie 

bioremediację ex situ 

 

Tabela 2.4: Biologiczne przetwarzanie odpadów 

2.2.1 Fermentacja beztlenowa 

 

Cel 

Fermentacja beztlenowa stosowana jest w przemyśle w celu obsługi odpadów o bardzo wysokim 

ChZT oraz jako proces przetwarzania osadów ściekowych po tlenowym oczyszczaniu ścieków. 

Produkcja biogazu z kontrolowanej fermentacji beztlenowej to jedna z głównych zalet tego procesu. 

 

Zasada działania 

Fermentacja beztlenowa wiąże się z rozkładem bakteryjnym substancji organicznych przy 

(względnym) braku tlenu. Jednym z głównych ograniczeń procesu fermentacji beztlenowej jest 

niemożność degradacji ligniny (głównego składnika drewna). Stanowi to przeciwieństwo procesu 

biodegradacji tlenowej. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Procesy beztlenowe można wykorzystywać do bezpośredniego przetwarzania odpadów płynnych, 

osadów biologicznych wytwarzanych we wcześniejszej fazie tlenowej, organicznych substancji 

stałych i osadów. Włączenie innych materiałów wsadowych, takich jak osady ściekowe, zmienia 

powstały odpad przefermentowany. Jednakże należy podkreślić, że mieszanie odpadów z gospodarstw 

domowych z tymi materiałami wsadowymi może poprawić aspekty środowiskowe i ekonomiczne 

procesu i zostało już przyjęte w kilku zakładach (zwłaszcza współfermentacja w gnojówce i oborniku 

w opartych na gospodarstwach zakładach na małą skalę). 

 

W procesie tym węgiel z przychodzących substancji organicznych jest przekształcany głównie na 

metan i dwutlenek węgla, a następnie uwalniany jako biogaz, który można spalić w celu wytwarzania 

energii lub wykorzystać jako paliwo w celu, na przykład, ograniczania emisji LZO. Proporcja metanu 

do dwutlenku węgla może się różnić w zależności od strumienia odpadów i temperatury systemu. 

System wymaga zrównoważonego materiału wsadowego w celu maksymalizacji produkcji metanu. 

Instalacje są zazwyczaj ukierunkowane na odpady bogate w węgiel, które wykorzystują dostępny azot 

(i prawdopodobnie dodatkowo wymagane poprzez bioaugmentację). 

 

Proces fermentacji beztlenowej prowadzi do produkcji metanu, przy czym teoretyczna produkcja 

metanu wynosi 348 Nm
3
/tona ChZT. Ogólnie fermentacja beztlenowa wytwarza 100-200 Nm

3
 ChZT 

na tonę przetworzonych biologicznych odpadów komunalnych. Wytwarzanie biogazu jest bardzo 

wrażliwe na materiał wsadowy, w jednym zakładzie wykazano objętości wynoszące od 80 do 120 

Nm
3
/tona w zależności od odpadów wejściowych. Biogaz może służyć do produkcji energii 

elektrycznej (do użytku wewnętrznego i/lub na eksport), można go spalać w kotłach do produkcji 

gorącej wody i pary dla celów przemysłowych i może również służyć jako paliwo alternatywne do 

pojazdów lekkich i ciężkich. Typowy skład biogazu to 55 – 70% metanu, 30-45% dwutlenku węgla i 

200-4000 ppm siarkowodoru. 

 

Półstałe pozostałości zwane odpadem przefermentowanym są dalej przetwarzane, zazwyczaj w drodze 

fermentacji tlenowej. Niektóre kraje w niektórych przypadkach zezwalają na bezpośrednie stosowanie 
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odpadu przefermentowanego na polach uprawnych (np. Szwecja, Dania). Ryzyko aplikowania odpadu 

przefermentowanego na glebę, głównie z powodu metali ciężkich, zazwyczaj jest kontrolowane w 

różnych krajach UE przez ustawodawstwo krajowe. Oprócz głównego produktu procesu, czyli stałych 

odpadów przefermentowanych, dostępne są także niewielkie ilości nadmiarowych odcieków, które 

można odwodnić w celu otrzymania płynnego nawozu lub wysłać do oczyszczalni ścieków (często po 

pewnym oddzieleniu substancji stałych). 

 

Opis procesu 

Zmienne procesu podstawowego to metody kontaktu odpadów z biomasą (drobnoustroje), zawartość 

wilgoci w odpadach (np. płyn, zawiesina lub substancja stała) oraz metody i stopień napowietrzania. 

Fermentacja beztlenowa zazwyczaj obejmuje następujące etapy: 

 

Wstępne przetwarzanie mechaniczne 

W celu udoskonalenia procesu fermentacji z odpadów do przetwarzania usuwa się materiały takie jak 

tworzywa sztuczne, metale i zbyt duże elementy. Oddzielenia można dokonać w warunkach mokrych 

lub suchych. Następnie stosuje się dalszy proces redukcji rozmiaru w celu utworzenia bardziej 

jednorodnego materiału, co wspomaga fermentację i ułatwia obróbkę. Redukcję rozmiaru można 

uzyskać za pomocą urządzeń do cięcia, mielenia, ubijania, rozcierania lub rozdrabniania. 

 

Fermentacja 

Istnieje wiele różnych technik stosowanych do przeprowadzania fermentacji. Zazwyczaj odróżnia się 

je na podstawie temperatury operacyjnej (zakłady fermentacji termofilowej działają w temperaturze 

około 55°C (50-65°C), a fermentacji mezofilowej w temperaturze około 35°C (20-45°C)) oraz udziału 

procentowego suchej masy w materiale wsadowym (np. suche systemy mają 30-40% suchej masy, 

mokre systemy – 10-25% suchej masy). Ogólnie mówiąc, im wyższa temperatura, tym szybszy 

proces, ale proces termofilowy może być trudniejszy do kontrolowania i wymagać więcej biogazu do 

ogrzewania w celu utrzymania wymaganej temperatury. Niektóre dostępne obecnie standardowe 

technologie wymieniono w tabeli 2.5. 

 

Technika Opis Materiał wejściowy 

Mokra, 

jednostopniowa 

Odpady stałe rozpuszcza się w wodzie 

procesowej w celu uzyskania rozcieńczonego 

materiału wsadowego dla potrzeb wprowadzenia 

do autoklawu z mieszadłem  

Ten proces można stosować do 

SOK, ale mokry proces nadaje 

się do współfermentacji przy 

udziale rozcieńczonych 

materiałów wsadowych, takich 

jak obornik i  organiczne 

odpady przemysłowe  

Mokra, 

wielostopniowa 

Odpady stałe rozpuszcza się i fermentuje przy 

udziale bakterii hydrolitycznych i 

fermentacyjnych, aby uwolnić lotne kwasy 

tłuszczowe, które następnie przekształcane są na 

biogaz w szybkim autoklawie do fermentacji 

beztlenowej ścieków przemysłowych  

System nadaje się do 

fermentacji SOK i mokrych 

odpadów organicznych od 

przetwórców żywności  

Sucha, ciągła Do pojemnika fermentacyjnego ciągle 

wprowadza się materiał o zawartości 20-40% 

suchej masy poprzez załadunek partiami. W 

obydwu wariantach – mieszanym i przepływu 

tłokowego – bilans cieplny sprzyja fermentacji 

termofilowej 

 

Sucha, okresowa Partię szczepi się za pomocą odpadu 

przefermentowanego z innego reaktora i 

pozostawia w celu naturalnej fermentacji. 

Odciek ponownie zawraca się do obiegu celem 

utrzymania zawartości wilgoci i redystrybucji 

bakterii metanowych w całym pojemniku. 

 



 95 

Sekwencjonowanie 

partii 

Zasadniczo wariant suchego procesu 

okresowego, w którym odciek wymienia się 

między ustanowionymi i nowymi partiami w 

celu ułatwienia rozruchu, zaszczepienia i 

usuwania materiałów lotnych z aktywnego 

reaktora. Po ustanowieniu fermentacji, autoklaw 

odłącza się od ustanowionej partii i podłącza do 

nowej partii w innym pojemniku. 

 

Bioreaktor 

pryzmowy 

  

 

Tabela 2.5: Technologie fermentacji beztlenowej 

[53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002] 

 

Użytkownicy 

Obecnie autoklawy do fermentacji beztlenowej stosuje się w przypadku odpadów komunalnych (w 

szczególności bioodpadów oddzielanych u źródła), ale przetestowano je również pod kątem utylizacji 

odpadów niebezpiecznych. W przypadku niektórych autoklawów do fermentacji beztlenowej w 

oczyszczalniach ścieków, wolne moce produkcyjne wykorzystuje się do wielu organicznych odpadów 

przemysłowych innych niż niebezpieczne. Fermentacja beztlenowa SOK jest dostępna na rynku od 

około 10 lat i stosowana w Niemczech, Holandii i Danii. Jej rozwój następuje w Hiszpanii, Portugalii i 

Belgii i w ograniczonym stopniu wykorzystuje się ją w innych krajach, takich jak Szwecja, Wielka 

Brytania i Francja. 

2.2.2 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

 

Cel 

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP) zazwyczaj służy do odzyskiwania 

materiałów dla jednego lub więcej celów i stabilizacji organicznej frakcji pozostałości odpadów. 

Praktyczne korzyści zakładów MBP to, przede wszystkim, redukcja: 

 

 ilości odpadów 

 zawartości materii organicznej odpadów wysyłanych do ostatecznej utylizacji (składowisko 

lub spalanie). 

 

Innym celem MBP jest rozdzielanie materiału dla potrzeb dalszej obróbki (np. przygotowanie stałych 

paliw odpadowych). Fermentacja biologiczna służy do redukcji ciężaru i zobojętnienia dowolnych 

aktywnych biologicznie materiałów organicznych (zwykle zwanych ‗pozostałości ustabilizowane‘). 

Typowe wartości połączonej utraty wody i materiałów biodegradowalnych mogą wynosić od 20 do 

35%, przede wszystkim w zależności od czasu przetwarzania. Dalsze redukcje wielkości odpadów 

wysyłanych na składowisko można osiągnąć za pomocą mechanicznego rozdzielania produktu 

wyjściowego i ostatecznie mogą one wynosić nawet powyżej 60%. 

 

Zasada działania 

Zakłady MBP znacznie redukują zawartość wilgoci za pomocą ekstrakcji, redukcji i stabilizacji treści 

organicznych w odpadach. Przetwarzanie to obejmuje mechaniczne rozdzielanie odpadów, 

przetwarzanie biologiczne (fermentacja beztlenowa i/lub tlenowa) frakcji organicznej oraz dalsze 

rozdzielanie mechaniczne, w razie potrzeby. 

 

MBP musi prowadzić do redukcji zawartości biodegradowalnych substancji organicznych, objętości, 

zawartości wody, możliwości powstawania gazu i aktywności respiracyjnej odpadów jak również 

znaczącej poprawy wymywania i osadzania. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 
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Zasadniczo zakład MBP może przyjmować wiele rodzajów odpadów. Materiały podzielone i 

przefermentowane na etapie biologicznym obejmują papier i tekturę, zielone/kuchenne substancje 

organiczne oraz treści organiczne z pieluszek, opakowania, wyroby włókiennicze, niektóre rodzaje 

osadów ściekowych, itp. Ogólnie rzecz biorąc do zakładu przyjmowane są wyłącznie zmieszane, 

niesortowane odpady. Jednakże pewne ustawodawstwo WE oraz zmiany w procesach przetwarzania 

wykluczają lub ograniczają niektóre rodzaje odpadów. Niektóre przykłady to odpady niebezpieczne, 

odpady, w przypadku których specjalne przetwarzanie jest obowiązkowe z tytułu ustawodawstwa WE 

(np. 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), odpady, które nie nadają się do przetwarzania 

biologicznego oraz odpady powodujące zahamowanie aktywności biologicznej. 

 

Produkty wyjściowe zakładów MBP są znacznie zredukowane pod względem ciężaru oraz 

ustabilizowane (emisje z produktu w porównaniu z materiałami nieprzetworzonymi mogą zostać 

zredukowane do około 90 – 98% poniżej warunków składowiska). Takie dane liczbowe są bardzo 

zmienne i w dużej mierze zależą od sposobu obliczania redukcji emisji (np wytwarzanie gazu i 

aktywność respiracyjna) i zazwyczaj mogą się znacznie różnić pod względem jakości. W niektórych 

krajach odpady wyjściowe można wykorzystać jako pokrycie składowiska, jeśli zanieczyszczenie jest 

wystarczająco niskie (kompost niskiej jakości, szary kompost lub ustabilizowane odpady 

biodegradowalne) lub wysłać na składowisko. Jakość wytworzonych odpadów wyjściowych 

zazwyczaj czyni je niezdatnymi do standardowego użytku z powodu zanieczyszczeń związanych 

zarówno z zawartością obojętną (szkło, plastik, itp.) jak i z zawartością metali ciężkich wynikającą z 

wpadania innych odpadów do strumienia (baterie itp.). Inne produkty wyjściowe to frakcje palne i 

materiały nadające się do recyklingu (np. metale, tworzywa sztuczne). 

 

Opis procesu 

Zakłady MBP są bardzo elastyczne i można je budować na zasadzie modułowej. Faza przetwarzania 

mechanicznego obejmuje segregowanie i regenerację odpadów. Procesy, które mogą wchodzić w jej 

zakres to: 

 

 otwarte worki z odpadami (w razie potrzeby) (np. rozdrabniacze) 

 ekstrakcja niepożądanych składników, które mogłyby utrudniać dalszą obróbkę (np. 

separatory metalu) 

 optymalizacja wielkości cząsteczek dla potrzeb dalszej obróbki (np. sita lub rozdrabniacze) 

 segregacja materiałów biodegradowalnych w wylewach z podstawowego odsiewania, dzięki 

czemu można je przekazać do procesu przetwarzania biologicznego (np. sita) 

 segregacja materiałów o wysokiej wartości opałowej, takich jak materiały włókiennicze, 

papier i tworzywa sztuczne, w przelewach z podstawowego odsiewania, dzięki czemu można 

je przekazać do wykorzystania w produkcji paliwa. Ponadto segregacja materiałów 

nadających się do dalszego odzysku materiałowego (np. poprzez oddzielanie powietrza) 

 ujednolicenie materiałów przeznaczonych do przetwarzania biologicznego. 

 

Oprócz tych elementów zakład może posiadać urządzenia do odzyskiwania metali i ekstrakcji frakcji 

mineralnych. Permutacje dotyczące konstrukcji zakładu MBP są liczne i różnorodne. Niektóre zakłady 

służą do rozdzielania i biologicznego przetwarzania pozostałości odpadów z SOK przed wysyłką na 

składowiska. Schemat procesu MBP pokazano na rysunku 2.6. 
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Rys. 2.6: Schematyczne przedstawienie wkładów i wyników przetwarzania mechaniczno-

biologicznego 

Uwaga: Brązowe strzałki oznaczają pozostałości 

Zielone strzałki oznaczają przetworzone wyniki 

Przetwarzanie mechaniczne można przeprowadzać przed lub po przetwarzaniu biologicznym  

[17, Eunomia Research & Consulting, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Istnieją dwa typy systemów: hermetyczne i obudowane. Systemy hermetyczne (pojemnik, tunel) 

zazwyczaj działają tylko pod ciśnieniem z cyrkulacją powietrza. Kontrola sprawowana jest za pomocą 

parametrów temperatury i zawartości tlenu w krążącym powietrzu. Ciepło musi być odprowadzane z 

systemu za pomocą chłodzenia krążącego powietrza. Tworzący się kondensat można wykorzystać do 

nawadniania pryzm lub należy go zutylizować jako ścieki. 

 

Systemy obudowane (proces wędrującej pryzmy) są obsługiwane za pomocą ciśnienia i ssania, w 

niektórych zakładach stosuje się wymiennie obie metody napowietrzania. Systemy z cyrkulacją 

powietrza są w systemach obudowanych możliwe tylko w ograniczonym zakresie. W operacji ssania 

możliwe jest co najmniej wielokrotne ponowne wykorzystanie powietrza odlotowego z pryzmy. 

Wytworzone ciepło można odprowadzać wyłącznie poprzez odparowanie wody i powietrza 

odlotowego. Oprócz określonej kontroli napowietrzania decydujące znaczenie dla postępu 

przetwarzania biologicznego ma okresowy obrót materiałami poddanymi biologicznej degradacji. 

 

Służy to: 

 

 mieszaniu materiału i udostępnieniu nowych powierzchni dla mikroorganizmów 

 aktywowaniu degradacji biologicznej 

 zminimalizowaniu czasu degradacji biologicznej 

 równomiernemu nawadnianiu pryzmy i wyrównywaniu strat wynikających z parowania 

 wyrównywaniu straty objętościowej degradacji biologicznej 

 odprowadzaniu ciepła z pryzmy. 

 

Tak więc proces biologiczny zostaje zoptymalizowany, a istniejące możliwości przetwarzania 

biologicznego wykorzystywane są w efektywny kosztowo sposób. W zakładach MBP z 

pseudodynamicznym przetwarzaniem biologicznym zgodnie z procesem ruchomych pryzm lub 

procesem tunelowym, obrót zazwyczaj następuje w odstępach tygodniowych. Niektóre procesy 

biologiczne podczas pierwszych trzech tygodni wymagają dwóch cykli obrotów na tydzień. Po 

upływie tego czasu obrót materiałów następuje co pięć do siedmiu dni. 
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Użytkownicy 

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne to narzędzie do wstępnego przetwarzania odpadów przed 

wysyłką na składowisko lub przygotowaniem stałych odpadów (zazwyczaj stałych odpadów 

komunalnych) do wykorzystania jako paliwa. Pomimo spadku popularności kompostowania odpadów 

mieszanych nadal jest ono przeprowadzane w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, podczas gdy we 

Włoszech, w Niemczech i Austrii jest stopniowo lub całkowicie ‗przekształcane‘ w MBP pozostałości 

odpadów. Te rodzaje przetwarzania występują także w Holandii i Belgii. Obecnie istnieje duże 

zainteresowanie tą technologią w Wielkiej Brytanii, budowane są zakłady, a rząd brytyjski finansuje 

badania takich nowych technologii. 

 

Zakłady te mają dużą wydajność, ponieważ przetwarzają duże ilości odpadów mieszanych. Normą jest 

średnia wydajność 50-100 kt/rok, ale może ona wynosić nawet 700 kt/rok, tak jak ma to miejsce w 

jednym zakładzie w Mediolanie we Włoszech oraz zaledwie 7 kt/rok. W Europie istnieją co najmniej 

cztery przykłady mające na celu osiągnięcie pełnego odzyskiwania SOK w formie recyklingu 

materiałów i odzysku energii. 

2.2.3 Przetwarzanie biologiczne zanieczyszczonej gleby 

 

Cel 

Redukcja zanieczyszczenia gleby. 

 

Zasada działania 

Degradacja tlenowa i beztlenowa zanieczyszczeń w glebie z wykopów. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Rodzaje zanieczyszczeń do przetwarzania to zanieczyszczenia biodegradowalne, paliwa (benzyna, 

nafta, olej napędowy, oleje opałowe, paliwa ciężkie), oleje mineralne, oleje odpadowe i organiczne 

oleje ciężkie. Główne produkty tego rodzaju przetwarzania to odkażone gleby z wykopów. 

 

Opis procesu 

Brak tlenu to czynnik, który najbardziej ogranicza biodegradację zanieczyszczeń w glebie i 

opracowano wiele różnych procesów do optymalizacji dotlenienia gleby. Różne rodzaje przetwarzania 

biologicznego różnią się w zależności od stosowanych technik napowietrzania. Istnieją dwa typy 

procesów. In-situ i ex-situ. 

 

Biodegradacja in-situ 

Biodegradacja in-situ jest terminem określającym procesy przetwarzania biologicznego, które 

wykonuje się w pierwotnym miejscu występowania zanieczyszczonej gleby. Takich procesów nie 

opisano w niniejszym dokumencie. 

 

Biodegradacja ex-situ 

Biodegradacja ex-situ to ogólny termin określający procesy przetwarzania, w których zanieczyszczoną 

glebę lub osad wydobywa się i rekultywuje za pomocą procesów biologicznych. Technologia 

bioremediacji ex-situ obejmuje najczęściej bioremediację fazy zawiesinowej, gdzie wodna zawiesina 

tworzy się w drodze łączenia zanieczyszczonej gleby lub osadu z wodą, a następnie zanieczyszczenia 

są biodegradowane w samodzielnym reaktorze lub wykładanej lagunie. Biodegradacja ex-situ 

obejmuje również bioremediację fazy stałej, taką jak landfarming, kompostowanie i biopryzmy. W 

tych procesach wydobywa się zanieczyszczoną glebę i dodaje tlen, składniki odżywcze, wodę lub 

mikroorganizmy w celu zwiększenia naturalnej biodegradacji zanieczyszczeń. 

 

Bioremediacja fazy zawiesinowej 

Za stosowaniem bioremediacji fazy zawiesinowej stoją dwa główne założenia: (1) destrukcja 

zanieczyszczeń organicznych w glebie lub osadzie oraz, co równie ważne, (2) redukcja objętości 

zanieczyszczonych materiałów. Bioremediacja zawiesiny okazała się być skuteczna w przetwarzaniu 
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wysoce zanieczyszczonych gleb, w których stężenia paliw lub innych zanieczyszczeń organicznych 

wynoszą od 2500 do 250000 mg/kg. Proces zawiesinowy wykazał również pewien potencjał w 

przypadku przetwarzania szerokiego zakresu zanieczyszczeń, w tym pestycydów, kreozotu, 

pentachlorofenolu, PCB i innych chlorowcowanych substancji organicznych. 

 

Przed zastosowaniem biodegradacji zawiesiny należy przygotować odpady. Przygotowanie może 

obejmować wykopy i transport materiału odpadowego, jak również odsiewanie w celu usunięcia 

gruzów i dużych przedmiotów. Może być również wymagana redukcja rozmiaru cząstek, dodatek 

wody i regulacja pH oraz temperatury w celu zgodności ze specyfikacjami materiału wsadowego. 

 

Po zakończeniu biodegradacji zanieczyszczeń, przetworzoną zawiesinę wysyła się do systemu 

oddzielania/odwadniania. Do usunięcia wody z gleby można zastosować odstojnik do oddzielania 

grawitacyjnego. 

 

Bioremediacja fazy stałej 

Bioremediacja fazy stałej wiąże się z wydobyciem i przygotowaniem zanieczyszczonej gleby, aby 

zwiększyć bioremediację zanieczyszczeń w glebie. Techniki zwykle stosowane do przygotowania 

gleby do bioremediacji to odsiewanie, ujednolicanie, zwiększenie ilości składników odżywczych i 

dodanie kompostu. Bioremediację przeprowadza się w biopryzmach (przewracanie gleby lub 

wstrzykiwanie powietrza).   

 

Fermentacja tlenowa wiąże się z magazynowaniem odpadów biodegradowalnych przy użyciu 

substancji wypełniającej w celu zwiększenia porowatości gleby. Bioremediacja przypomina 

kompostowanie pod tym względem, że zanieczyszczoną glebę układa się w duże kopce. Jednakże w 

tych procesach powietrze jest zwykle dostarczane przez wytworzenie podciśnienia w pryźmie. 

 

Użytkownicy 

Zanieczyszczone gleby. 

2.3 Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów 
 

[30, Eklund i in., 1997], [51, Inertec i in., 2002], [53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [56, 

Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [89, Niemcy, 2003], [100, UNEP, 2000], [101, 

Greenpeace, 1998], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], 

[123, Perseo, 2003], [124, Iswa, 2003], [136, Straetmans, 2003], [146, Galambos i McCann, 2003], 

[150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004], [156, VROM, 2004], [157, UBA, 2004]. 

 

Niniejsza sekcja zawiera szczegóły na temat fizykochemicznego (F-c) przetwarzania odpadów. 

Opisano w niej zabiegi takie jak wytrącanie, zlewanie i odwirowywanie oraz przetwarzanie termiczne 

nieuwzględnione w dokumencie WI BREF. Z uwagi na fakt, że wiele z tych zabiegów to standardowe 

operacje jednostkowe, niektóre operacje zostaną tylko pokrótce wspomniane w niniejszej sekcji. W 

przypadku technik uważanych za mniej popularne i wymagających dodatkowych wyjaśnień 

utworzono niezależną część w ramach niniejszej sekcji. Techniki ograniczania emisji opisano w Sekcji 

2.6. Standardowe działania przeprowadzane w tych zakładach (np. magazynowanie, obsługa) opisano 

w sekcji 2.1. 

 

Struktura niniejszej sekcji dotyczy fizycznych warunków rodzaju odpadów. Zabiegi przeprowadzane 

na płynach i substancjach stałych znacznie się różnią i zasugerowano, że oddzielne rozpatrywanie 

może nadać tak długiej sekcji właściwą strukturę. Na końcu sekcji opisano także niektóre specjalne 

zabiegi fizykochemiczne przeprowadzane na specjalnych odpadach (np. destrukcja TZO). 

 

Niektóre techniki przetwarzania odpadów mogą wykorzystywać, na przykład, kwasowy roztwór z 

pierwszej płuczki w mokrym systemie kontroli zanieczyszczenia powietrza, gdy bierze się pod uwagę 

przetwarzanie odpadów kontroli zanieczyszczenia powietrza. Niektóre techniki obejmują powrót 



 100 

przetworzonych pozostałości do komory spalania w celu spiekania z popioło-żużlami. Technik tych 

nie opisano w niniejszym dokumencie, ponieważ są to zintegrowane środki technologii spalania. 

Kwestie te znajdują się w innych dokumentach BREF. 

2.3.1 Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków 

 

Cel 

Zakłady F-c zaplanowano w taki sposób, że możliwe jest oddzielenie maksymalnej ilości materiałów 

nadających się do recyklingu, a więc wykorzystuje się minimalną ilość materiałów pomocniczych. 

Cele zakładów przetwarzania fizykochemicznego to: 

 

 umożliwienie realizacji celów ochrony środowiska naturalnego, w szczególności zarządzania 

jakością wody. W zakładach F-c materiały, które mogą być niebezpieczne dla wody są 

przetwarzane,  zatrzymywane i/lub przekształcane na formę bezpieczną 

 umożliwienie poprawnej utylizacji dużych ilości, na ogół, wodnych odpadów płynnych i 

odpadów wymagających specjalnej kontroli 

 oddzielenie oleju lub frakcji organicznej do wykorzystania jako paliwo. 

 

Procedury obsługują specjalne zastosowanie reakcji fizykochemicznych w celu materialnego 

przekształcenia (np. neutralizacja, utlenianie, redukcja) i materialnego oddzielenia (np. filtracja, 

sedymentacja, destylacja, wymiana jonowa). 

 

Zasada działania 

Podczas fizykochemicznego oczyszczania zanieczyszczonych ścieków następuje oddzielenie i 

przetworzenie wody w celu odprowadzenia do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Po 

odprowadzeniu taka przetworzona woda podlega różnemu ustawodawstwu ws. wody. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Odpady oczyszczane w zakładach F-c to płyn wodny. PH-c roślin na ogół oczyszczają odpady płynne 

lub osady o stosunkowo wysokiej zawartości wody (> 80w/w-%). Niezależnie od ich pochodzenia i 

związku z ich właściwościami materialnymi, odpady powszechnie oczyszczane przez te zakłady to: 

 

 emulsje/środki chłodząco-smarujące 

 kwasy (np. kwasy trawiące pochodzące z oczyszczania powierzchni. Pewne informacje 

znajdują się w dokumencie STM BREF) 

 roztwory alkaliczne 

 koncentraty/roztwory soli zawierające metale 

 woda płuczkowa 

 ścieki zawierające separator benzyny/oleju 

 mieszanki rozpuszczalników 

 osady 

 odpady wodne o wysokich stężeniach materiałów biodegradowalnych 

 odpady morskie 

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych w zakładach w Wielkiej Brytanii podano w tabeli 2.6. 

 

Strumień odpadów Procent zakładów przyjmujących każdy 

rodzaj odpadów (%) 

Neutralne wodne substancje 

nieorganiczne 

69 

Kwasy 62 

Oleje 62 

Zasady 54 
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Neutralne wodne substancje 

organiczne 

54 

Zanieczyszczone pojemniki 23 

Cyjanki 23 

Osady organiczne 8 

Chemikalia reagujące z wodą 8 

 

Tabela 2.6: Rodzaje odpadów przyjmowanych w zakładach oczyszczania fizykochemicznego w 

Wielkiej Brytanii 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Opis procesu 

 

Zakłady F-c konfiguruje się na zasadzie indywidualnych przypadków w zależności od wymagań i/lub 

zastosowania. Każdy zakład F-c posiada określoną indywidualną koncepcję techniczną i operacyjną; 

jest ona dostosowana do odpadów do oczyszczania. Z tego względu nie istnieje żaden ‗standardowy‘ 

zakład oczyszczania fizykochemicznego. Chociaż wszystkie zakłady posiadają laboratoria kontrolne 

oraz procesowe oraz zazwyczaj mają funkcję neutralizacji, to zakres procesów oczyszczania 

wstępnego, metody obsługi osadów oraz połączenie wejściowych strumieni odpadów sprawia, że 

każdy działa w wyjątkowy sposób. Tryby działania zakładów F-c to: 

 

 ciągłe działanie: szczególnie odpowiednie w przypadku dużych przepustowości, odpadów o 

względnie stałym składzie i zautomatyzowanego działania 

 działanie na podstawie partii: szczególnie dobrze dostosowane do bardzo zmiennych cech/ 

reakcji odpadów do oczyszczania. 

 

Tabela 2.7 przedstawia pewne różnice między różnymi zakładami F-c. 

 

 Oczyszczanie 

emulsji emulsji i 

mieszanek 

oleju i 

wody 

emulsji i 

odpadów z 

zawartością 

do 

detoksykacji 

odpady płynne i 

wodne z pewną 

zawartością 

rozpuszczalników 

organicznych  

odpady płynne i 

wodne 

zawierające 

rozpuszczalniki 

organiczne i 

tensydy  

Przesiewanie      

Sedymentacja      

Ultrafiltracja      

Odparowanie      

Podgrzewanie      

Odpędzanie      

Rozszczepianie 

kwasowe 

     

Rozszczepianie 

organiczne 

     

Utlenianie/redukcja      

Filtracja 

membranowa 

     

Flokulacja/wytrącanie      

Sedymentacja      

Odsączanie      

Wytrącanie siarki      

Filtracja      

Wymiana jonowa      
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Neutralizacja      

Uwaga: Ciemnoszare pola: proces wymagany, jasnoszare: proces opcjonalny 

 

Tabela 2.7: Analiza niektórych reprezentatywnych rodzajów zakładów oczyszczania 

fizykochemicznego 

Według [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Zazwyczaj stosowane operacje jednostkowe to przesiewanie, magazynowanie/akumulacja, 

neutralizacja, sedymentacja, wytrącanie/flokulacja, wymiana jonowa, utlenianie/redukcja, sorpcja 

(adsorpcja/ absorpcja), odparowanie/destylacja, filtracja membranowa, odpędzanie, ekstrakcja, 

filtracja/ odsączanie, rozszczepianie kwasowe emulsji i rozszczepianie organiczne emulsji. Do 

prawidłowego oczyszczania określonych odpadów często należy stosować kilka operacji 

jednostkowych. Kombinację procedur operacji jednostkowych (rodzaj procedury, kolejność ich 

stosowania, kontrola) ustala laboratorium zakładu F-c, na podstawie składu odpadów oraz ich reakcji. 

 

Dla potrzeb kontrolowania reakcji zazwyczaj dla reaktorów dostępny jest następujący sprzęt: 

 

 pojemniki magazynowe dla potrzeb oddzielnego magazynowania, w zależności od rodzaju 

oczyszczania 

 pojemniki reakcyjne z regulowanymi mieszadłami i wskaźnikami temperatury 

 pojemniki sedymentacyjne 

 sprzęt pomiarowy 

 zbiorniki odbiorcze i magazynowe na chemikalia 

 zbiorniki magazynowe i zbiorniki retencyjne na odpady do oczyszczania 

 sprzęt dozowniczy 

 materiał odporny na kwasy i zasady 

 kontrola wartości pH dla chemikaliów 

 pojemniki do osadzania i mieszania czynników pomocniczych 

 kontrola pomiaru i automatyczna 

 wentylacja i filtrowanie zbiorników reakcyjnych z urządzeniami do oczyszczania powietrza 

odlotowego 

 

Użytkownicy 

Zakłady F-c utylizują od 25 do 30% wszystkich odpadów niebezpiecznych w Niemczech. Oto niektóre 

przykłady operacji wykonywanych przez zakład F-c: 

 

 oczyszczanie emulsji 

 oczyszczanie emulsji i odpadów z zawartością do detoksykacji 

 oczyszczanie płynów, odpadów wodnych z pewną zawartością rozpuszczalników 

organicznych 

 oczyszczanie emulsji i mieszanek oleju i wody 

 oczyszczanie płynów, odpadów wodnych zawierających rozpuszczalniki organiczne i tensydy 

 detoksykacja (utlenianie/redukcja) odpadów zawierających azotyny, Cr(VI), cyjanek (jako 

oczyszczanie wstępne). 

 

Przetworzone odpady pochodzą zazwyczaj z różnych procesów produkcji przemysłowej i handlowej 

oraz czynności konserwacji, naprawy i czyszczenia. Niektóre obsługiwane sektory specjalne to 

przemysł drukarski i fotograficzny. Są to przykłady zakładów, które świadczą usługi na rzecz 

określonego sektora przemysłu, przyjmując szeroki zakres odpadów i przekazując te, których nie 

można wewnętrznie oczyścić lub poddać recyklingowi. 

 

Rys. 2.7 przedstawia oczyszczanie płynnych odpadów morskich. 
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Rys. 2.7: Oczyszczanie płynnych odpadów morskich 

[156, VROM, 2004] 

2.3.2 Operacje jednostkowe stosowane w oczyszczaniu F-c ścieków 

 

Odpady można oczyszczać przy użyciu dowolnej z dużej liczby sprawdzonych komercyjnie operacji 

jednostkowych. Metody oczyszczania można podzielić na cztery kategorie: 

 

 oddzielanie fazy (np. sedymentacja, odpędzanie parą) 

 oddzielanie składników (np. wymiana jonowa, elektrodializa) 

 przemiana chemiczna (np. utlenianie chemiczne, spalanie) 

 przemiana biologiczna (np. przetwarzanie tlenowe z błoną biologiczną). 

 

Tabela 2.8 podsumowuje operacje jednostkowe w oczyszczaniu fizykochemicznym. Nieco więcej 

informacji na temat tej kwestii można znaleźć w dokumencie BREF nt. wspólnego oczyszczania 

ścieków i spalin (CWW). 

 

Operacja 

jednostkowa 

Cel Zasada działania 

Operacje oddzielania 

Rozkład kwasowy 

emulsji 

Termin ‗rozkład kwasowy‘ 

rozumie się jak oczyszczanie 

emulsji. Celem oczyszczania jest 

rozdzielenie emulsji na ścieki, 

olej/smar i nierozpuszczalne 

metale jak osad wodorotlenkowy  

 

Odwirowanie Odwadnianie osadów soli metali z 

technik wytrącania 

Oddziela substancje stałe i płyny za 

pomocą szybkiego obracania 

mieszanki w pojemniku. Substancje 
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stałe osadzają się na dnie 

(sedymentacja) albo przylegają do 

wewnętrznej ścianki pojemnika 

(filtracja), przez który przechodzi 

płyn 

Odparowanie i 

destylacja 

Odparowanie i destylacja to 

podobne procesy mające różne 

cele. Podczas odparowania 

użyteczny materiał w mieszance 

jest odparowywany poprzed 

działanie ciepła, przechwytywany 

jako opar i skraplany. Destylacja 

to proces oddzielania stosowany 

do rozdzielania mieszanin, który 

uzyskuje lepsze wskaźniki 

oddzielania niż odparowanie 

 

Celem odparowania/destylacji jest 

rozdzielenie oleju na właściwą 

formę użytkową. W zakładach F-c 

odparowanie służy jako etap 

rozdzielania w celu oddzielenia 

mogących odparować materiałów od 

ścieków. W zależności od 

składników ścieków odparowanie 

można również stosować jako 

regenerację dla potrzeb dalszego 

etapu przygotowania, takiego jak 

filtracja membranowa. Technologia 

odparowania ma duże znaczenie, 

gdy należy oddzielić 

rozpuszczalniki organiczne od 

odpadów do oczyszczania 

Ekstrakcja  Ekstrakcję stosuje się w celu 

określonego oddzielania składników 

od mieszanki substancji. Mieszankę 

substancji miesza się starannie z 

rozpuszczalnikiem selektywnym. 

Podczas mieszania składniki z 

mieszanki substancji przechodzą do 

czynnika ekstrakcyjnego. Przy 

późniejszym oddzielaniu czynnika 

ekstrakcyjnego z mieszanki 

substancji ostatecznie oddzielane są 

także składniki mieszanki  

Filtracja/odwadnianie Jest to najbardziej standardowa 

czynność stosowana, np. w 

oczyszczaniu wody pitnej, 

oczyszczaniu ścieków 

przemysłowych  

 

Obejmuje przepuszczanie mieszanki 

płynów i substancji stałych (lub 

gazu i substancji stałych) przez 

środek filtrujący w celu 

wychwycenia substancji stałych. 

Istnieją różne rodzaje filtrów, takie 

jak filtry żwirowe, filtry piaskowe i 

filtry mechaniczne (np. prasy sitowe 

do ścieków, komorowe prasy 

filtracyjne, membranowe prasy 

filtracyjne)  

Filtracja/przesiewanie Przesiewanie odpadów do 

oczyszczenia ma zasadnicze 

znaczenie dla ochrony i 

bezpieczeństwa jednostek 

funkcjonalnych, takich jak pompy, 

śluzy, zawory  

 

Przesiewanie to procedura 

klasyfikacji/oddzielania, gdzie 

filtrowany materiał – mieszanka 

płynów/substancji stałych 

(zawiesina) – rozdzielana jest na 

dwie mieszanki, jedną o średnim 

rozmiarze cząstek mniejszym niż w 

przypadku materiału wejściowego, a 

drugą o rozmiarze cząstek 

większym niż w przypadku 

materiału wejściowego 
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Filtracja (przez 

membrany) 

Oddzielenie substancji/substancji 

stałych z płynnych mieszanek. 

Ultrafiltracja może być 

wykorzystywana do rozkładu 

emulsji  

 

W procedurach membranowych 

płyny do oczyszczania przechodzą 

pod kontrolowanym ciśnieniem i w 

bieżących warunkach przez 

półprzepuszczalną membranę. Moc 

separacyjna membrany opiera się 

zasadniczo na efekcie filtrowania i 

tym samym produkty wyjściowe nie 

ulegają zmianom biologicznym ani 

chemicznym. 

Flotacja Stosowana w przemyśle rafinacji, 

przetwórstwa mięsa, malarskim, 

rozdrabniania papieru i 

piekarskim  

Wprowadzenie maleńkich 

pęcherzyków powietrza do roztworu 

zawierającego cząsteczki 

zawieszone. Cząsteczki przyczepiają 

się do pęcherzyków powietrza i 

unoszą na powierzchni. 

Procesy wymiany 

jonowej 

Wymiana jonów to proces 

oczyszczania odpadów płynnych z 

rozpuszczonych, naładowanych 

elektrycznie cząsteczek (jonów) 

przy użyciu materiałów do 

wymiany jonowej. Można ją także 

stosować do zmiękczania wody, 

ponieważ jony Ca i Mg są 

usuwane ze strumienia płynów. 

Niektóre substancje nadające się 

do wymiany jonowej to odpady 

płynne z przemysłu 

galwanotechnicznego, kąpiele 

zawierające elektrolity chromu/ 

chromujące, kąpiele trawienne z 

kwasu fosforowego, kwasu 

solnego oraz kąpiele 

anodyzacyjne z kwasu 

siarkowego. Grupy materiałów 

nienadających się do wymiany 

jonowej to: związki organiczne, 

ponieważ mogą nieodwracalnie 

zablokować żywice wymiennika 

lub ich usunięcie może być 

niekompletne; czynniki silnie 

utleniające, gdyż mogą uszkodzić 

żywice wymiennika anionowego; 

związki cyjanków metali, gdyż 

silnie zasadowe wymienniki 

anionowe uszkadzają żywice; 

węglowodory aromatyczne i 

chlorowcowane, gdyż powodują, 

że żywice wymiennika pęcznieją i 

tym samym mogą  prowadzić do 

zakłóceń w dostępności 

wymiennika. 

Żywice jonowymienne mają 

zdolność wymiany grup jonów 

(kationów lub anionów) z jonami 

zawartymi w wodzie  

Procesy oddzielania 

oleju 

Osiadanie grawitacyjne bez 

udziału ciepła celem wytworzenia 

bogatej w olej warstwy, którą się 

Oddzielanie grawitacyjne 

rozpuszczalnych olejów i mieszanek 

oleju i wody 
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zbiera i wysyła do firm 

zajmujących się recyklingiem 

olejów w celu dalszego 

przetwarzania oraz fazy wodnej 

plus osad przetwarzany przez 

główny zakład. W niektórych 

zakładach stanowi to znaczną 

część codziennej działalności. W 

innych jest to sporadyczny proces 

wsadowy i prowadzony jest tylko 

wtedy, gdy jest wymagany do 

pełnej obsługi dużych klientów, 

lecz w przypadku, gdy 

przedsiębiorstwo nie poszukuje 

aktywnie strumieni oleju/ wody 

do oczyszczania. W niektórych 

zakładach do oleju dodaje się 

kwas aby wspomóc proces 

oddzielania (rozpad emulsji) 

 

Organiczne 

rozszczepianie emulsji 

 W celu destabilizacji czynnika 

emulgującego wykorzystuje się 

polielektrolity i/lub podobne 

produkty. Umożliwiają one 

właściwe rozszczepienie emulsji 

porównywalne do rozszczepienia 

kwasowego 

Odwrócona osmoza Wykorzystywana do produkcji 

wody pitnej z półsłonych wód 

podziemnych i wody morskiej. 

Również do odzyskiwania 

galwanotechnicznych substancji 

chemicznych z wody płuczącej i 

siarczanu ze ścieków z przemysłu 

papierniczego. Stosowana w 

oczyszczaniu odcieku 

 

Wykorzystuje siłę mechaniczną, np. 

wysokie ciśnienie (17 – 100 atm) 

celem przepuszczenia 

rozpuszczalnika (zazwyczaj wody) 

przez membranę. Dzięki temu 

powstają dwie frakcje, jedna, która 

skupia rozpuszczone składniki i 

druga, w której oczyszczany jest 

rozpuszczalnik 

Odsiewanie Ścieki zawierające substancje 

stałe itp. 

Usuwa duże cząsteczki ze ścieków. 

Istnieją trzy typy sit, z bębnami 

obrotowymi, wibrosita i sita 

stacjonarne 

Sedymentacja Sedymentacja stosowana jest w 

zakładach F-c zwłaszcza do 

zagęszczania osadów i oddzielania 

ciężkich cząsteczek i zawiesiny od 

ścieków i skoncentrowanego 

osadu 

Siły grawitacji powodują 

oddzielenie gęstszej fazy zawiesiny. 

W tym zakresie charakter siły 

określa rodzaj sedymentacji: 

sedymentacja grawitacyjna lub 

sedymentacja odśrodkowa  

Sorpcja (absorpcja i 

adsorpcja) 

Jeśli ścieki wykazują zwiększone 

i/lub niedopuszczalnie wysokie 

wartości CWO, AOX lub PCB, 

materiały organiczne na ogół 

oddziela się za pomocą adsorpcji  

Sorpcja to pochłanianie substancji 

(gazu, pary, płynu) przez inny 

materiał w wyniku zetknięcia 

obydwu materiałów. 

Absorpcja to przenikanie gazu do 

fazy stałej lub płynnej (absorbenty) 

poprzez dyfuzję. 

Adsorpcję opisuje się jako 

akumulację gazów lub materiałów 
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rozpuszczonych na powierzchni 

materiałów stałych lub płynnych 

(adsorbentów) poprzez siły 

molekularne.  

Adsorpcja jest procesem fizycznym 

i w tym zakresie cechy chemiczne 

zaadsorbowanego materiału 

pozostają niezmienne 

Odpędzanie 

(powietrzem lub parą) 

Odpędzanie stosuje się po to, aby 

lepiej i skuteczniej móc 

skorzystać z poniższych procedur; 

lub jako etap końcowy, aby 

zredukować stężenie niektórych 

węglowodorów (AOX). Za 

pomocą odpędzania można 

oddzielić materiały lotne, na 

przykład siarkowodór (H2S), 

amoniak (NH3), węglowodory o 

niskiej temperaturze wrzenia i 

węglowodory chlorowane (AOX) 

od roztworów wodnych 

Odpędzanie to wyprowadzanie 

łatwo parujących materiałów z 

płynnych mieszanek. Do odpędzania 

wykorzystuje się powietrze lub parę, 

przy jednoczesnym wzroście 

powierzchni granicy faz. 

Odpędzanie jest więc procesem 

oddzielania, w którym oddzielony 

materiał to powietrze odlotowe 

(odpędzanie powietrzem) lub 

destylat (odpędzanie parą) 

Procesy chemiczne * 

Elektroliza Odzyskiwanie metali z 

roztworów (np. srebra z odpadów 

fotograficznych) 

Wykorzystanie energii elektrycznej 

do redukcji metali z roztworu  

Neutralizacja Neutralizacja ścieków lub 

odzyskiwanie z nich niektórych 

składników poprzez wytrącanie 

przy określonym pH. W 

zależności od konfiguracji 

sprzętu neutralizacja i 

sedymentacja może przebiegać w 

tym samym pojemniku 

Neutralizacja to dostosowanie 

wartości pH do neutralnego 

poziomu, na przykład pH ~ 7. 

Neutralizację uzyskuje się poprzez 

dodanie kwasów lub zasad do 

materiału do zneutralizowania i/lub 

poprzez zmieszanie kwasów i zasad 

Utlenianie/redukcja Reakcje redoks w związku z 

oczyszczaniem F-c odpadów 

obejmują detoksykację azotynów 

i cyjanku (utlenianie) i związków 

chromu (VI) (redukcja). Inne 

możliwe zabiegi to destrukcja 

siarczków lub nadtlenków. 

Odpady stają się mniej 

toksyczne, prostsze i mniej lotne 

poprzez odjęcie lub dodanie 

elektronów między składnikami 

reakcji 

Utlenianie i redukcja to procesy, 

które są na ogół połączone. 

Utlenianie to uwalnianie 

elektronów, a redukcja to 

pochłanianie elektronów. 

Wytrącanie/flokulacja Oddzielenie rozpuszczonych lub 

zawieszonych materiałów (np. 

metali) poprzez dodanie 

substancji chemicznych  

Wytrącanie to przekształcanie 

substancji rozpuszczonej na 

substancję nierozpuszczoną, 

zwykle poprzez dodanie substancji 

chemicznych. Flokulacja to 

zlepianie się bardziej lub mniej 

drobnych cząstek (jak również 

substancji rozpuszczonych) w 

większe kłaczki; są one oddzielane 

w drodze sedymentacji lub filtracji 
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Utlenianie mokrym 

powietrzem 

Osad ściekowy Substancje rozłożone i utleniane 

pod wysokim ciśnieniem 

* Niektóre z tych zabiegów powodują oddzielanie (np. wytrącanie) 

 

Tabela 2.8: Operacje jednostkowe stosowane w oczyszczaniu fizykochemicznym 

[80, Petts and Eduljee, 1994], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 

2002], [150, TWG, 2004] 

2.3.3 Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów stałych i osadów 

odpadowych 

 

Głównym celem przetwarzania fizykochemicznego odpadów stałych i osadów odpadowych jest 

minimalizacja długoterminowej emisje w drodze wymywania przede wszystkim metali ciężkich i 

związków o niskim poziomie biodegradacji. Dostępne opcje przetwarzania dążą do przedłużenia 

okresu wymywania poprzez emisję, na przykład, metali ciężkich w niższych i bardziej 

akceptowalnych środowiskowo stężeniach przez dłuższy okres czasu. 

 

Zasadniczo do odpadów stałych i osadów odpadowych można stosować wszystkie opcje 

przetwarzania. Jednakże właściwości przetwarzanego materiału i skuteczność technologii 

przetwarzania mogą się znacznie różnić, w zależności od określonych właściwości pierwotnych 

odpadów wejściowych oraz rodzaju stosowanego systemu oczyszczania. Opcje przetwarzania 

podzielono na podgrupy według następujących rodzajów: 

 

 ekstrakcja i oddzielanie 

 przetwarzanie termiczne 

 oddzielanie mechaniczne 

 regeneracja 

 immobilizacja (zabieg ten obejmuje utwardzanie i stabilizację) 

 odwadnianie 

 suszenie 

 desorpcja termiczna 

 ekstrakcja pary z gleby z wykopów 

 ekstrakcja rozpuszczalnikowa z odpadów stałych (np. gleba z wykopów) 

 wykopy i usuwanie gleby z wykopów 

 spłukiwanie gleby 

2.3.3.1 Ekstrakcja i oddzielanie 

 

Cel 

Ekstrakcja metali ciężkich i soli z odpadów stałych, przy użyciu kwasu. 

 

Zasada działania 

Rozkłada związki i usuwa je z wodą. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Opcje przetwarzania przy użyciu procesów ekstrakcji i oddzielania mogą zasadniczo obejmować 

wszystkie rodzaje procesów ekstrahujących określone składniki z odpadów. 

 

Użytkownicy 

W Europie i Japonii zaproponowano kilka technik dla potrzeb pozostałości kontroli zanieczyszczenia 

powietrza. 
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2.3.3.2 Przetwarzanie termiczne 

 

Cel 

Przetwarzanie termiczne odpadów FGT z procesów spalania jest szeroko stosowane w kilku krajach, 

głównie w celu redukcji objętości i poprawy ich właściwości wymywania. 

 

Zasada działania 

Przetwarzanie w wysokiej temperaturze wykorzystuje ciepło w celu stopienia odpadów i 

zainicjowania procesów zeszklenia i ceramizacji. Przetwarzanie termiczne można podzielić na trzy 

kategorie: zeszklenie, wytapianie i spiekanie. Różnice między tymi procesami dotyczą głównie cech 

charakterystycznych i właściwości materiału końcowego: 

 zeszklenie to proces, w którym odpady miesza się z materiałami szklanymi jako prekursorem, 

a następnie łączy w wysokich temperaturach w jednofazowy amorficzny szklany produkt 

wyjściowy. Typowe temperatury zeszklenia wynoszą od 1300 do 1500°C. Mechanizmy 

retencji to chemiczne wiązanie gatunków nieorganicznych w odpadach ze materiałami 

szkłotwórczymi takimi jak krzemionka oraz hermetyzacja składników za pomocą warstwy 

szklanego materiału 

 wytapianie jest podobny do zeszklenia, ale proces ten nie obejmuje dodatku materiałów 

szklanych i skutkuje produktem wielofazowym. Często powstaje kilka faz stopionego metalu. 

Istnieje możliwość oddzielenia poszczególnych faz metalu ze stopionego produktu i recykling 

tych metali, możliwie po oczyszczeniu. Temperatury są podobne do tych stosowanych przy 

zeszkleniu 

 spiekanie obejmuje podgrzewanie odpadów do poziomu, na którym następuje łączenie cząstek 

i ponowna konfiguracja faz chemicznych w odpadach. Prowadzi to do uzyskania gęstszego 

produktu wyjściowego o mniejszej porowatości i wyższej wytrzymałości niż pierwotne 

odpady. Typowe temperatury to około 900°C. Temperatury spiekania popiołu dennego z 

pieców do spalania SOK mogą wynosić do 1200°C. 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Najczęściej odpady FGT są przetwarzane termicznie w połączeniu z popioło-żużlami. 

 

Opis procesu 

Niezależnie od procesu przetwarzanie termiczne odpadów FGT w większości przypadków skutkuje 

bardziej jednorodnym, gęstszym produktem o lepszych właściwościach wymywania. Zeszklenie 

również przynosi korzyści w postaci fizycznej hermetyzacji zanieczyszczeń w szklanej macierzy. 

Przetwarzanie termiczne odpadów FGT wymaga znacznego oczyszczania gazów odlotowych, tworząc 

tym samym nowe pozostałości stałe do przetwarzania. Również wysokie stężenia soli w odpadach 

FGT mogą być przyczyną problemów z korozją w systemach oczyszczania gazów odlotowych. 

 

Użytkownicy 

Spiekania nie stosuje się jako specjalnej opcji przetwarzania dla odpadów FGT, niemniej jednak 

niektóre połączone metody przetwarzania mogą obejmować spiekanie. 

2.3.3.3 Oddzielanie mechaniczne 

 

Cel 

Celem przetwarzania jest wytworzenie materiału, który jest obojętny, nie wpływa negatywnie na 

zbiorniki wodne i istnieje możliwość jego bezpiecznego odzysku, np. jako zamiennik gleby lub przy 

budowie dróg. Takie przetwarzanie redukuje ciężar masy odpadów do utylizacji. Ponadto oczyszczone 

oddzielone i zgromadzone frakcje metali żelaznych i nieżelaznych można ponownie wykorzystać. 

Prócz tego dużą korzyść stanowi również redukcja ilości metali ciężkich, np. arsenu (sól) 

emitowanych do środowiska. 

 

Zasada działania 
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W przypadku przetwarzania popioło-żużli, rozdzielane są one co najmniej trzy frakcje: związki 

mineralne, materiał niespalony i złom metalowy. Redukcja zawartości metali ciężkich i związków 

rozpuszczalnych jest wymagana i ma znaczenie dla ponownego wykorzystania materiału po 

przetwarzaniu. Elementy rozpuszczalne w wodzie stanowią najważniejsze związane z wodą składniki 

popiołu dennego. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Jednym z głównych produktów spalania odpadów jest wytworzony w procesie spalania popioło-żużel. 

Materiał wejściowy w postaci jednej tony odpadów z gospodarstw domowych wytwarza około 250-

350 kg popiołu dennego. Popioło-żużel składa się zasadniczo z składników takich jak chlorek, arsen, 

ołów, kadm, miedź, materiały mineralne i złom metalowy. 

 

Opis procesu 

 

 
 

Rys. 2.8: Przykład oddzielania mechanicznego stosowanego do przetwarzania popioło-żużli 

[89, Niemcy, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Użytkownicy 

Popioło-żużel i odpady FGT. 

2.3.3.4 Regeneracja 

 

Cel 

Celem jest przetwarzanie odpadów stałych i półpłynnych dla potrzeb odzysku/utylizacji w spalarniach 

lub wysłania na składowisko. 

 

Zasada działania 

Substancje, które można jedynie spalić lub wysłać na składowisko regeneruje się za pomocą 

wypełniaczy. W zależności od zakładu ostatecznej utylizacji (np. spalarnia lub składowisko) do 

odpadów dodaje się  ziemię okrzemkową, trociny lub inne odpowiednie wypełniacze. 

 

Opis procesu 

Odpady z pewną zawartością zasobów można przekazać do zakładu końcowego celem odzysku 

substancji nadających do recyklingu. W razie potrzeby odpady można poddać jednoetapowemu 

zgniataniu  np. w celu zgniatania metalowych opakowań takich jak puszki po farbie i przekazania ich 

za pomocą przenośnika do instalacji odzyskiwania materiałów nadających się do recyklingu. 
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Odpady dostarczane w pojemnikach o dużej pojemności są wstępnie przetwarzane w drugim zakładzie 

zgniatania. Dla potrzeb odpadów pylistych dostępny jest trzeci w pełni hermetyzowany rozdrabniacz 

dwuwałowy. W mieszalniku swobodnego spadku wstępnie przetworzone odpady można zmieszać z 

wypełniaczami w celu wytworzenia partii maksymalnie 10 m
3
. Mieszalnik swobodnego spadku składa 

się głównie z otwartego walcowo-stożkowego pojemnika o pojemności 20 m
3
. Pojemnik ten 

napełniany jest za pomocą ostatniego przenośnika systemu ładowania. Obrót pojemnika wytwarza 

jednorodną mieszankę, a siły ścierające w bębnie mieszającym wykonują quasi-suche czyszczenie 

elementów metalowych i plastikowych w odpadach. Mieszalnik swobodnego spadku opróżniany jest 

do instalacji załadunku, która przenosi zregenerowane odpady do załadunku na ciężarówkę lub do 

dalszego przetwarzania do instalacji odzyskiwania materiałów nadających się do recyklingu. 

 

Użytkownicy 

Przygotowanie odpadów do wykorzystania jako paliwo. 

2.3.3.5 Immobilizacja 

 

Cel 

Celem immobilizacji jest minimalizacja wskaźnika migracji zanieczyszczeń do środowiska 

naturalnego i/lub redukcja poziomu toksyczności zanieczyszczeń, w celu zmiany lub poprawy 

właściwości odpadów, tak, aby można je było zutylizować. Cel obejmuje zarówno redukcję 

toksyczności odpadów i mobilność, jak również poprawę technicznych właściwości stabilizowanego 

materiału. 

 

Zasada działania 

Immobilizacja bazuje na właściwościach odczynnika w celu wytworzenia immobilizowanego 

produktu odpadowego, nawet jeżeli produkt odpadowy nie ma postaci stałej. Procesy te zachowują 

substancje zaadsorbowane lub schwytane w stałej macierzy. Niektóre z tych procesów są odwracalne 

(czyli immobilizowane substancje można uwolnić), z uwagi na słabą kontrolę procesu i późniejsze 

mieszanie z innymi rodzajami odpadów. Opracowano dwa rodzaje procesów. Często noszą one 

nazwy: stabilizacja i utwardzanie. 

 

Stabilizacja 

Jest to proces, w którym zanieczyszczenia (np. metale ciężkie) ulegają całkowitemu lub częściowemu 

związaniu poprzez dodanie czynników wspomagających, spoiw lub innych modyfikatorów. 

Stabilizacja odbywa się poprzez mieszanie odpadów z odczynnikiem (w zależności od rodzaju 

odpadów i planowanej reakcji, mogą to być, na przykład cząsteczki gliny; próchnicowe substancje 

organiczne takie jak torf; węgiel aktywny, utleniacze; reduktory; odczynniki wytrącające) w celu 

zminimalizowania wskaźnika migracji zanieczyszczeń z odpadów, a tym samym redukcji 

toksyczności odpadów i poprawy właściwości obsługi odpadów na składowisku. Aby to osiągnąć, 

proces powinien obejmować interakcję fizykochemiczną odczynnika i odpadów, a nie po prostu 

rozcieńczenie. Te metody stabilizacji wykorzystują zarówno wytrącanie metali w nowych minerałach 

jak również wiązanie metali z minerałami w drodze sorpcji. Proces obejmuje pewien rodzaj 

stabilizacji metali ciężkich w materiale i późniejsze wytrącanie w lub sorpcję z nowymi minerałami. 

 

Mechanizmy fizyczne stosowane w stabilizacji to: makrohermetyzacja, mikrohermetyzacja, absorpcja, 

adsorpcja, wytrącanie i detoksykacja. Istnieje szeroki wybór sorbentów i spoiw dostępnych dla takich 

celów. Niektóre najczęściej stosowane to: cement, pucolany (materiał glinowo-krzemowy reagujący z 

wapnem i wodą), wapno, rozpuszczalne krzemiany, organicznie modyfikowane gliny lub wapno, 

termoutwardzalne polimery organiczne, materiały termoplastyczne i zeszklenie (in-situ lub w 

zakładzie). 

 

W wielu przypadkach stosuje się równocześnie oba rodzaje odczynników (odczynniki chemiczne, jak 

wspomniano trzy paragrafy powyżej) oraz sorbenty i spoiwa (jak wskazano w powyższym paragrafie). 
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Utwardzanie 

Wykorzystuje dodatki w celu zmiany fizycznych właściwości odpadów (mierzone za pomocą jego 

właściwości technicznych, takie jak wytrzymałość, ściśliwość i/lub przepuszczalność). Termin 

‗utwardzanie‘ (oraz hermetyzacja lub utrwalanie) dotyczy mieszania odpadów z odczynnikiem 

(sproszkowany popiół paliwowy; cement, wapno; żużel z wielkich pieców; pył z pieca do wypalania 

cementu; spoiwa organiczne takie jak bitum/asfalt lub parafina; i polietylen) w celu wytworzenia 

odpadów stałych (o niskiej matrycy porowatości i przepuszczalności) w celu utylizacji na 

składowisku. Substancje te są albo adsorbowane do odczynnika albo zatrzymywane w odpadach. 

Produkt wyjściowy powinien posiadać wysoką odporność na procesy degradacji chemicznej i 

biologicznej, które mogłyby prowadzić do emisji zanieczyszczeń. 

 

Na przykład dodatek cementu ogólnie zmniejsza przewodność hydrauliczną i porowatość materiału, a 

dodatkowo zwiększa krętość, trwałość, wytrzymałość i objętość. Jednak zazwyczaj zwiększa to pH i 

zasadowość mieszanki, tym samym poprawiając zachowanie wymywania produktu (np. metale 

amfoteryczne, niektóre związki organiczne). W niektórych przypadkach, w zależności od spoiwa, 

utwardzanie może powodować zmiany chemiczne macierzy materiału. 

 

Podsumowując, utrwalanie i nierozpuszczalność zanieczyszczeń odbywa się poprzez zastosowanie 

czterech mechanizmów: wytrącanie, kompleksacja, hermetyzacja i adsorpcja. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

 

Technologia ta jest stosowana dla wielu obecnych w przemyśle odpadów nieorganicznych (zazwyczaj 

odpadów niebezpiecznych), takich jak: 

 odpady półpłynne i zawiesiny zawierające składniki nieorganiczne (metale ciężkie, itp.) oraz 

niewielkie ilości nierozpuszczalnych substancji organicznych (wielopierścieniowe substancje 

aromatyczne, odpady paliwa itp.) Na przykład złożone odpady płynne i stałe zanieczyszczone 

metalami ciężkimi (Cu, Pb, Cd, Hg, Cr, itp.) 

 stałe i suche odpady zawierające składniki nieorganiczne (w tym przypadku należy dodać 

wodę hydratacyjną). Na przykład zanieczyszczone gleby i placki filtracyjne; odrzuty z 

nielicznymi nierozpuszczalnymi węglowodorami; popioło-żużel i żużel; odpady FGT 

 utwardzanie jest czasem stosowane do mieszania różnych płynów lepkich, takich jak kleje i 

pasty, z trocinami, aby wytworzyć stałą masę nadającą się do wysłania na składowisko. W 

niektórych krajach, takich jak Francja, Niemcy i Unia Beneluksu taka praktyka nie jest 

dozwolona na składowiskach odpadów. W niektórych przypadkach takie składniki miesza się 

z cementem oraz wapnem lub innym odpowiednim materiałem spajającym. 

 

Odpady, które zgodnie z prawem nie są akceptowane przez dyrektywę ws. składowisk do 

przetwarzania w drodze immobilizacji w instalacjach znajdujących się na terenach składowisk to 

odpady płynne, odpady zawierające składniki toksyczne, lotne związki, składniki cuchnące lub 

materiały wybuchowe. Kluczowe kwestie dotyczące immobilizacji obejmują: przydatność odpadów, 

kontrolę procesu, generowane emisje i specyfikację produktu wyjściowego. W ramach dyrektywy ws. 

składowisk (WE/33/2003) oraz jej załączników specyfikację produktu wyjściowego należy 

dostosować do kryteriów przyjęcia dla składowiska odbiorczego, opracowanych przez Europejski 

Komitet Dostosowania Technicznego i obejmujących zdolność wymywania, stabilność fizyczną i 

reakcję z innymi odpadami. Ich transkrypcja do ustawodawstwa krajowego jest zaplanowana do końca 

2005. 

 

Produkt wyjściowy utwardzania można albo wysłać na składowisko albo pozostawić do stwardnienia 

na obszarze oczekiwania przed wysłaniem na składowisko. Zazwyczaj końcowe ustabilizowane/ 

utwardzone odpady bezpośrednio wysyła się na składowisko lub czasem dzieli na bloki (np. o 

rozmiarze wynoszącym 1 m
3
) przed wysłaniem na składowisko. 

 

Opis procesu 
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Proces zazwyczaj obejmuje magazynowanie odczynników, pojemnik reakcyjny, a w niektórych 

przypadkach dodatek wody. Rysunek 2.9 przedstawia typowy proces immobilizacji. 

 

 
 

Rys. 2.9: Przedstawienie procesu immobilizacji 

[55, UK EA, 2001] 

 

Kilka metod stabilizacji obejmuje etap mycia wstępnego, gdzie większość rozpuszczalnych soli oraz w 

pewnym stopniu metali ulega ekstrakcji przed związaniem chemicznym pozostałych metali. 

Finalizację tych metod stanowi odwodnienie stabilizowanego produktu, który będzie wtedy gotowy do 

wysłania na składowisko. 

 

Powszechnie stosowane są dwa procesy utwardzania: a) utwardzanie cementowe (najbardziej 

rozpowszechniona technika utwardzania) polegające na mieszaniu odpadów z cementem i b) specjalne 

procesy z użyciem spoiw hydraulicznych, które są procesami chemicznymi mającymi na celu 

wytworzenie wiązań między spoiwem i odpadami. Inna technika, stosowana także na dużą skalę, 

obejmuje, np. utwardzanie odpadów popiołu lotnego z użyciem wodnych odcieków neutralnych lub 

kwasowych w celu uzyskania granulowanego produktu wyjściowego przed wysłaniem na 

składowisko. 

 

Użytkownicy 

Zabiegi immobilizacji (stabilizacja i utwardzanie) stosuje się do: 

 remediacji składowisk odpadów niebezpiecznych  

 przetwarzania odpadów pochodzących z innych procesów przetwarzania (np. popiół z 

przetwarzania termicznego, pozostałości z technik końca rury) 

 przetwarzania zanieczyszczonych gruntów, gdzie występują duże ilości gleby zawierającej 

zanieczyszczenia. 

 

W wielu krajach UE stabilizacja/utwardzanie nie stanowi żadnego problemu ze względu na 

ustawodawstwo krajowe. W takich przypadkach duża ilość odpadów nie wymaga żadnych zabiegów 

w celu przestrzegania parametrów załączników do dyrektywy UE ws. składowisk lub ustawodawstwa 

krajowego. Od ponad 30 lat odpady radioaktywne są poddawane hermetyzacji przy użyciu cementu/ 

sproszkowanego popiołu paliwowego i dennego (żużel). Jednakże materiały radioaktywne są 

jednoznacznie wyłączone z dyrektywy IPPC. 
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2.3.3.6 Odwadnianie 

 

Cel 

Odwadnianie osadu zwiększa zawartość suchej masy osadu wytwarzając odpady ‗stałe‘. Istnieje 

niejasność co do tego, kiedy osad płynny staje się odpadem stałym; jednakże każdy osad zawierający 

zwykle ponad 10% suchej masy staje się trudny i kosztowny do pompowania. 

 

Zasada działania 

Odwadnianie przy współczynnikach zazwyczaj większych niż 10% będzie najpierw wymagać pewnej 

formy chemicznej regeneracji, aby wspomagać oddzielanie powiązanej i porwanej wody od osadu. 

Istnieje szeroki zakres wysokomolekularnych flokulantów polimerycznych, które są szczególnie 

skuteczne, jeśli chodzi o poprawę wydajności odwadniania. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Odwadnianie wytwarza ‗placek‘ osadowy, który może zawierać 20-50% suchej masy oraz strumień 

odpadów wodnych. Oczekuje się redukcji ogólnych kosztów utylizacji w przypadkach, gdy strumień 

wodnych odpadów nie wymaga żadnej, lub minimalnej, obróbki dodatkowej w celu usunięcia 

zanieczyszczeń. 

 

Opis procesu 

Istnieje szereg procesów odwadniania osadu, a wybór zależy od charakteru i częstotliwości 

wytwarzanych substancji stałych i wymaganego placka osadowego, np.: 

 prasy filtracyjne (lub płytkowe), które są procesami wsadowymi i mogą być obsługiwane 

ręcznie. Prasa filtracyjna może wytworzyć placek o zawartości do 40% suchej masy 

 prasa taśmowa, który jest procesem ciągłym, gdzie tkanina filtracyjna stale przesuwa się 

między walcami, które odwadniają osad przy użyciu siły. Prasa taśmowa może wytworzyć 

placek o zawartości do 35% suchej masy 

 wirówki, również procesy ciągłe, które w przypadku niektórych osadów mogą wytworzyć 

placek o zawartości do 40% suchej masy. Z uwagi na siły tnące mogą one spowodować 

rozpad cząstek stałych 

 bębny filtracyjne. 

 

Użytkownicy 

Większość zakładów stosuje prasy filtracyjne do osadu z zakładu przetwarzania i następnie 

przepuszcza frakcję wodną przez zespoły oczyszczania lub DAF przed odprowadzeniem do 

kanalizacji. Nadmiar substancji stałych wraca do zbiorników przetwarzania. 

2.3.3.7 Suszenie w wysokiej temperaturze 

 

Cel 

Celem tego procesu jest: 

 usunięcie zawartości wody z odpadów; sprawienie, aby recykling był opłacalny ekonomicznie 

 zagęszczenie składników odpadów (np. związków metali); wartość opałowa jest znacznie 

zwiększona 

 wyeliminowanie problemów z obsługą substancji półpłynnych, ponieważ suszenie odpadów 

przekształca je w materiał granulowany 

 wykorzystanie ciepła odpadowego w innych procesach, np. destylacji 

 rozproszona mgła
7
 nadaje biofiltrowi niezbędną wilgotność. 

 

                                                 
7
 smuga  
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Zasada działania 

Substancje wejściowe do suszenia podawane są przez zbiorczy przenośnik łańcuchowy i w 

pojedynczych porcjach wprowadzane do obrotowego bębna rurowego. Czas przebywania substancji 

wejściowych w suszarce, a tym samym suchość produktu granulowanego można regulować poprzez 

hydrauliczne dostosowanie kąta rury. Energia wymagana do procesu suszenia jest pobierana z ciepła 

odpadowego pochodzącego z pieca do spalania odpadów. Powietrze niezbędne do chłodzenia gazów 

spalinowych jest schładzane do 150°C w wymiennikach ciepła powietrze-powietrze. 

 

Do 30000 m
3
/h powietrza suszącego (maksymalnie 100°C) przepływa przez rurę obrotową 

przeciwprądowo do wilgotnego materiału wejściowego. Ciepło wykorzystuje się do odparowania 

wody. Mgłę ekstrahuje się poprzez odsysanie przez filtr przeciwpyłowy i bezpośrednio przekazuje do 

biofiltra. Tutaj w suszarce powstaje nieznaczne podciśnienie, które skutecznie zapobiega 

wydobywaniu się pyłu do środowiska naturalnego. Granulowany suchy produkt jest automatycznie 

odprowadzany przez obroty bębna i wsypywany do dużych worków lub innych pojemników. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Osady suszy się i przekształca w materiał granulowany. 

 

Opis procesu 

Suszenie obejmuje następujące procesy: 

 

 dostawa ciepłego powietrza kontrolowana przez temperatury i różnicę ciśnienia 

 hydraulicznie regulowany obrotowy bęben rurowy 

 zbiorczy przenośnik łańcuchowy dla potrzeb załadunku 

 filtr przeciwpyłowy z obszarem filtrowania 300 m
2
  

 rozproszenie mgły w kierunku biofiltra za pomocą wentylatora ciągu wymuszonego 

 technika pomiaru (np. pył, temperatura, ciśnienie, przepływ objętościowy i wilgotność) 

 system kontroli procesu. 

2.3.3.8 Destylacyjne suszarnie termiczne  

 

Cel 

Przetwarzanie materiałów, których spalarnie odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów 

niebezpiecznych nie mogą przyjąć bez uprzedniej złożonej regeneracji. 

 

Zasada działania 

Najpierw materiał wejściowy zgniata się w zakładzie w warunkach obojętnych i magazynuje w 

bunkrach. Uwolnione gazy napędowe są przekazywane do spalarni o wysokiej temperaturze lub 

biofiltra. Następnie przeprowadza się przetwarzanie w celu oddestylowania płynów z materiału 

wejściowego. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Przetwarzane są stałe/półpłynne odpady niebezpieczne, które zawierają znaczne ilości swobodnych 

lub związanych cieczy. Stałe i płynne produkty opuszczające tę instalację można poddać 

recyklingowi, wykorzystywać termicznie, spalić lub wysłać na składowisko. 

 

Opis procesu 

Proces składa się z dwóch części: transport i zgniatanie materiałów; destylacja termiczna. 

 transport i zgniatanie materiałów: 

 instalacja podnosząco-przechylająca dla pojemników 

 zgniatarka 

 przenośnik zbiorczy  

 gaśnica CO2 oraz instalacja zobojętniająca 

 wypuszczanie substancji stałych przy użyciu pojemnika i przenośnika łańcuchowego 
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 Destylacja termiczna: 

 reaktor i regulator podciśnienia 

 filtr mgły i wentylator obiegowy 

 przegrzewacz mgły 

 kondensatory, chłodnice produktu, pojemniki z produktem i oddzielanie fazy  

 stacja pomp próżniowych 

 opary, gaz obojętny i dystrybucja wody chłodzącej 

 wyczerpujące środki bezpieczeństwa 

 system kontroli z dwoma stanowiskami pracy i jednym komputerem dla potrzeb 

gromadzenia danych. 

 

Pojemniki transportuje się z obszaru wysokiego magazynowania do instalacji i indywidualnie 

opróżnia do podajnika zgniatarki. Po zgnieceniu materiał wejściowy przechowuje się w atmosferze 

CO2 na zobojętnionym przenośniku zbiorczym. Odbywa się to aż do uzyskania ilości niezbędnej do 

obróbki w reaktorze mieszającym (maksymalnie 3 m
3
), a reaktor jest gotowy do odbioru kolejnego 

ładunku. Odpady oparów rozpuszczalnika uwolnione w zgniatarce są specjalnie odprowadzane, aby 

zapobiec wytworzeniu mieszanek wybuchowych w hali. Odprowadzone powietrze odlotowe 

wprowadza się do biofiltra, tak samo jak powietrze odlotowe z pompy próżniowej. 

 

Jeśli reaktor mieszający został ponownie zobojętniony po opróżnieniu poprzedniego ładunku, można 

go załadować za pomocą zbiorczego przenośnika. Po załadunku pompy próżniowe zwiększają 

ciśnienie w reaktorze mieszającym oraz rurociągu do 400 mbar. Następnie włącza się wentylator 

obiegowy. Azot pochodzący ze zobojętniania i utworzona mgła przepuszczana jest przez 

przegrzewacz gdzie są ogrzewane do 450°C. Następnie wpływają do reaktora gdzie podgrzewają i 

suszą materiał wejściowy. W razie potrzeby okres podgrzewania może wspomagać świeża para z 

kotła. Kontrola próżni utrzymuje maksymalne ciśnienie w instalacji na wysokości ok. 100 mbar, 

poniżej ciśnienia otaczającego powietrza. 

 

Pod koniec procesu suszenia; tj. gdy w reaktorze, filtrze mgły lub wentylatorze obiegowym 

maksymalna temperatura wynosi 180 do 200°C; ciśnienie w instalacji jest obniżane do < 100 mbar. 

Ma to na celu odparowanie pozostałości rozpuszczalnika i schłodzenie wysuszonego materiału. Aby 

przy wypuszczaniu utrzymać emisje z suszonego materiału na niskim poziomie, wodę chłodzącą 

dodaje się bezpośrednio do wysuszonego materiału. Tutaj natychmiast wyparowuje ona w próżni i tym 

samym schładza suchy produkt do temperatury wypuszczania 50-60°C. Kondensat odzyskuje się w 

wewnętrznej instalacji destylacji bezpośrednio po oddzieleniu faz lub po przetwarzaniu. Frakcje 

rozpuszczalników, których nie można poddać recyklingowi, można wykorzystać termicznie lub spalić 

w wewnętrznej spalarni w wysokich temperaturach. 

2.3.3.9 Desorpcja termiczna 

 

Cel 

Oddzielenie stosunkowo lotnych związków od odpadów stałych. 

 

Zasada działania 

W procesie desorpcji termicznej zanieczyszczenia lotne i półlotne są usuwane z gleb, osadów, 

zawiesin i placków filtracyjnych. Typowe temperatury robocze wynoszą 175-370°C, ale można też 

stosować temperatury od 90 do 650°C. Desorpcja termiczna wspiera fizyczną separację składników 

zamiast spalania. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Rodzaje przetwarzanych odpadów to gleby zanieczyszczone nieulegającymi biodegradacji związkami 

organicznymi, gleby zanieczyszczone paliwami ropopochodnymi, gleby zanieczyszczone odpadami 

niebezpiecznymi i smoła zawierająca asfalt lub podobne odpady. Zanieczyszczenie jest przekazywane 

do dalszego przetwarzania. 
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Desorbery termiczne skutecznie przetwarzają gleby, osady i placki filtracyjne i usuwają lotne i 

półlotne związki organiczne. Możliwe jest także usunięcie niektórych substancji o wyższym punkcie 

wrzenia takie jak PCB i dioksyny (jeśli są one obecne). Usunięcie związków nieorganicznych za 

pomocą tego rodzaju procesu nie jest łatwe, chociaż niektóre stosunkowo lotne metale takie jak rtęć 

można przekształcić na formę lotną. Temperatury osiągane w desorberach termicznych na ogół nie 

utleniają metali. 

 

Opis procesu 

Po wydobyciu zanieczyszczonej gleby materiał odpadowy odsiewa się w celu usunięcia obiektów 

większych niż 4-8 cm średnicy. Bezpośrednia lub pośrednia wymiana ciepła zmienia związki 

organiczne w parę, wytwarzając gaz odlotowy, który zazwyczaj oczyszcza się przed odprowadzeniem 

do powietrza. Na ogół stosuje się dowolny z czterech rodzajów desorberów: suszarka obrotowa,  

suszarka kruszywa asfaltowego, ślimakowy system termiczny i piec przenośnikowy. Systemy 

przetwarzania obejmują zarówno mobilne jak i stacjonarne jednostki procesowe zaprojektowane 

specjalnie dla potrzeb przetwarzania gleby oraz suszarki kruszywa asfaltowego, które można 

dostosować do przetwarzania gleb. Najczęściej stosowane są systemy ruchome, ze względu na 

zredukowane koszty transportu gleby oraz możliwość zasypania wykopu przetworzoną glebą. 

Niemniej jednak dostępne są także systemy stacjonarne i możliwe jest świadczenie usług 

regionalnych. Desorbowane gazy można spalić. 

 

Użytkownicy 

Przetwarzanie zanieczyszczonych gleb i smoły zawierającej asfalt oraz podobnych odpadów. 

2.3.3.10 Ekstrakcja par 

 

Cel 

Ekstrakcję par można stosować jako metodę przetwarzania odpadów stałych, np. zanieczyszczonej 

gleby z wykopów za pomocą lotnych węglowodorów. 

Zasada działania 

Na ogół ekstrakcja par usuwa lotne składniki organiczne z zanieczyszczonych odpadów poprzez 

utworzenie wystarczającego podpowierzchniowego przepływu powietrza w celu odpędzenia 

zanieczyszczeń ze strefy wadycznej (aeracji) poprzez ulatnianie. Po usunięciu oparów zanieczyszczeń 

można je odprowadzić bezpośrednio do powietrza lub kontrolować na wiele sposobów. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Ekstrakcja par jest szeroko stosowana w przetwarzaniu gleb z wykopów zanieczyszczonych benzyną 

lub rozpuszczalnikami chlorowanymi (np. TCE). Ponadto bywa czasem stosowana w celu 

zminimalizowania migracji par do obiektów lub obszarów mieszkalnych w trakcie innej remediacji in- 

situ nie opisanej w niniejszym dokumencie. 

 

Wycieki lub przecieki paliw zwykle obejmują płyny zawierające wiele różnych składników. Aby 

usunięcie przez ten rodzaj przetwarzania było skuteczne, ciśnienia par zanieczyszczeń zasadniczo być 

większe niż 1,0 mm Hg przy - 7°C. Całkowite usunięcie zanieczyszczeń może nie być możliwe przy 

użyciu tylko tej techniki. 

 

Opis procesu 

Sukces przetwarzania dla danego zastosowania zależy od wielu czynników przy dwóch kluczowych 

kryteriach: charakter zanieczyszczenia oraz charakter odpadów (np. gleby). Na skuteczność ekstrakcji 

ma także wpływ tendencja zanieczyszczeń organicznych do podziału na wodę lub do adsorpcji na 

cząsteczki gleby, a co za tym idzie, znaczenie ma jest rozpuszczalność związku w wodzie, stała 

Henry'ego Lawa i współczynnik sorpcji odpadów stałych. Temperatura ma wpływ na każdą z tych 

zmiennych i co za tym idzie, na wskaźnik dyfuzji i przenoszenia par. Zwiększenie temperatury 

stanowi jedną z opcji powszechnie uważanych za zwiększające wydajność przetwarzania. Odpady 
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stałe można podgrzewać na trzy sposoby: 1) wprowadzenie podgrzanego powietrza lub pary, 2) 

przepuszczenie energii elektromagnetycznej przez odpady lub 3) emisja ciepła za pomocą reakcji 

chemicznej. Wydaje się, że wykorzystanie podgrzanego powietrza lub pary to najbardziej standardowa 

metoda. 

 

Typowe systemy obejmują ekstrakcję, monitorowanie, wlot powietrza, pompy próżniowe, urządzenie 

przetwarzania par, separatory par/płynów i urządzenia oczyszczania fazy płynnej. 

 

Użytkownicy 

Od kilku lat ekstrakcja par jest z powodzeniem stosowana jako połączone dwufazowe oczyszczanie 

zarówno wód gruntowych jak i zanieczyszczonej gleby i wykorzystuje się ją coraz częściej. Chociaż 

przetwarzanie to można wykorzystywać w przypadku różnych rodzajów gleb, to jego skuteczność 

zależy od możliwości przepływu powietrza przez glebę. 

2.3.3.11 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

 

Cel 

‗Ekstrakcja rozpuszczalnikowa‘ jest znacznie bardziej skuteczna w przypadku przetwarzania 

związków organicznych niż związków nieorganicznych i metali. Można ją stosować w połączeniu z 

innymi procesami, aby zredukować koszty remediacji.  

 

Zasada działania 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa różni się od spłukiwania gleby tym, że do ekstrakcji zanieczyszczeń z 

gleby wykorzystuje, zamiast wodnych roztworów, rozpuszczalniki organiczne (np. propan, butan, 

dwutlenek węgla, aminy alifatyczne (np. trietyloamina)). Podobnie jak spłukiwanie gleby jest to 

proces oddzielania, który nie niszczy zanieczyszczeń. Sprawdza się, ponieważ zanieczyszczenia mają 

większą rozpuszczalność w rozpuszczalniku niż w glebie. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikowej można przetwarzać osady i gleby zanieczyszczone lotnymi 

związkami organicznymi (LZO), odpadami ropy naftowej, PCB i rozpuszczalnikami 

chlorowcowanymi. Usuwanie związków nieorganicznych takich jak kwasy, zasady, sole i metale 

ciężkie jest ograniczone, ale te rodzaje związków zazwyczaj nie utrudniają procesu remediacji. Metale 

można poddać przemianie chemicznej do postaci mniej toksycznej lub wymywalnej, jednak ich 

obecność w strumieniach odpadów nadal może ograniczać możliwości utylizacji i recyklingu. 

 

O ile te procesy oddzielania mogą być bardziej efektywne w przetwarzaniu gleb zanieczyszczonych 

paliwami ropopochodnymi, to ogólnie stosuje się je przy przetwarzaniu gleb zawierających metale lub 

ciężkie związki organiczne. 

 

Stężone zanieczyszczenia można poddać analizie, a następnie przeznaczyć do dalszego przetwarzania, 

recyklingu lub ponownego wykorzystania przed utylizacją. O ile ekstrakcja rozpuszczalnikowa może 

poprawić stan substancji stałych, to nadal mogą one wymagać odwadniania, przetwarzania 

pozostałości związków organicznych, dodatkowego oddzielania, stabilizacji lub innego przetwarzania. 

Należy dokonać analizy wody z procesu odwadniania, substancji stałych i wody z ekstraktora, aby 

ułatwić wybór najodpowiedniejszego przetwarzania i utylizacji. 

 

Opis procesu 

Proces remediacji rozpoczyna się od wykopania zanieczyszczonej gleby i podawania jej przez sito w 

celu usunięcia dużych obiektów. W niektórych przypadkach, aby ułatwić wpompowanie do zespołu 

ekstrakcyjnego, do odpadów dodaje się rozpuszczalnik lub wodę. W ekstraktorze dodaje się 

rozpuszczalnik i miesza go z odpadami, aby przyspieszyć rozpuszczanie zanieczyszczeń w 

rozpuszczalniku. Badania laboratoryjne mogą określić, który rozpuszczalnik odpowiednio oddziela 

zanieczyszczenia od gleby. Ogólnie rzecz biorąc, rozpuszczalnik ma wyższe ciśnienie pary niż 
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zanieczyszczenia (czyli niższy punkt wrzenia) tak, aby przy odpowiednim ciśnieniu lub zmianie 

temperatury można było oddzielić rozpuszczalnik od zanieczyszczeń, poddać go sprężeniu i 

zawróceniu do ekstraktora. 

 

Użytkownicy 

Przetwarzanie zanieczyszczonej gleby. 

2.3.3.12 Wykopy i usuwanie zanieczyszczonej gleby 

 

Cel 

Czynności wykopowe można przeprowadzać w izolacji, ale zazwyczaj wykonuje się je także w 

ramach zakładowych procesów przetwarzania, takich jak spalanie, desorpcja termiczna, 

bioprzetwarzanie ex situ i niektóre zabiegi fizykochemiczne. 

 

Zasada działania 

Jeśli wybranym środkiem naprawczym jest usunięcie zanieczyszczonej gleby, glebę z wykopów 

zazwyczaj przewozi się poza zakład celem późniejszej utylizacji na składowisku. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zanieczyszczone gleby i odkażona gleba. 

 

Opis procesu 

Stosowany są typowy sprzęt inżynierii lądowej i wodnej. 

 

Użytkownicy 

Powszechną praktyką jest wykopywanie i usuwanie gleby zanieczyszczonej paliwami. 

2.3.3.13 Spłukiwanie gleby 

 

Cel 

Spłukiwanie gleby przeprowadza się w celu oddzielenia odkażonych frakcji od zanieczyszczeń. 

 

Zasada działania 

Spłukiwanie gleby jest procesem ex-situ, w którym wykopuje się zanieczyszczoną glebę i poddaje 

opartemu na wodzie procesowi spłukiwania. Jego zasada jest taka, że zanieczyszczenia są powiązane z 

pewnej wielkości frakcjami cząstek gleby i mogą one ulec rozpuszczeniu lub zawieszeniu w roztworze 

wodnym lub usunięciu poprzez oddzielenie cząstek gliny i mułu z gleby luzem. Czasami, w celu 

poprawy skuteczności oddzielania, stosuje się dodatki takie jak substancje powierzchniowo czynne lub 

czynniki chelatujące (przetwarzanie przy użyciu dodatków może nosić nazwę ekstrakcji chemicznej). 

Roztwór wodny zawierający zanieczyszczenia przetwarza się przy użyciu konwencjonalnych metod 

oczyszczania ścieków. 

 

Proces ten  jest procesem opartym na wodzie i usuwa zanieczyszczenia gleby na jeden z dwóch 

sposobów: 

a. przez ich rozpuszczenie lub zawieszenie w roztworze płuczącym (który następnie 

przetwarza się konwencjonalnymi metodami oczyszczania ścieków) 

b. poprzez koncentrację ich do mniejszej ilości gleby poprzez oddzielanie na podstawie 

wielkości cząsteczek, oddzielanie grawitacyjne i ścieranie abrazyjne (podobne do 

technik stosowanych w przemyśle przetwórstwa minerałów). 

 

Pojęcie redukcji zanieczyszczenia gleby poprzez wykorzystanie oddzielania na podstawie wielkości 

cząsteczek oparte jest na ustaleniu, że większość zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ma 

tendencję do wiązania, chemicznego albo fizycznego, z gliną, mułem i cząsteczkami organicznymi 

gleby. Muł i glina przytwierdzają się do cząsteczek piasku i żwiru w drodze procesów fizycznych, 
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przede wszystkim zagęszczania i adhezji. Procesy spłukiwania, które oddzielają drobne (tj. glinę i 

muł) cząsteczki od grubszych (np. piasku i żwiru) cząsteczek gleby skutecznie oddzielają i 

koncentrują zanieczyszczenia w mniejszej ilości gleby łatwiejszej do dalszego przetwarzania lub 

utylizacji. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Spłukiwanie gleby jest skuteczne w przypadku szerokiego zakresu zanieczyszczeń organicznych i 

nieorganicznych, włączając w to pozostałości ropy naftowej i paliwa. Efektywność usuwania wynosi 

90-99% w przypadku lotnych związków organicznych (LZO) i 40-90% dla związków półlotnych. 

Związki o niskiej rozpuszczalności w wodzie takie jak metale, pestycydy i PCB czasami wymagają 

kwasów lub czynników chelatujących ułatwiających usuwanie. Zgłoszono pewne projekty pilotażowe 

dotyczące przetwarzania zanieczyszczeń radionuklidami. Proces spłukiwania stosuje się również do 

zanieczyszczonego piasku i żwiru z odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

O ile te procesy oddzielania mogą być bardziej efektywne w przetwarzaniu gleb zanieczyszczonych 

paliwami ropopochodnymi, ogólnie stosuje się je w przetwarzaniu gleb zawierających metale lub 

ciężkie związki organiczne. 

Spłukiwanie gleby może być skuteczne w celu remediacji gleb z niewielką ilością cząsteczek gliny i 

mułu, ale duże ilości gliny i mułu zmniejszają skuteczność spłukiwania gleby. 

 

Opis procesu 

Przed procesem spłukiwania wydobywa się glebę i usuwa gruz i duże obiekty. Czasami do gleby 

dodaje się wodę, aby wytworzyć zawiesinę, którą można wypompować. Po przygotowaniu gleby do 

procesu spłukiwania gleby, miesza się ją z wodą płuczącą i czasami dodaje czynniki ekstrakcyjne. 

 

Po oddzieleniu od wody płuczącej woda glebę przepłukuje się czystą wodą i można ją przywrócić na 

miejsce. Zawieszone cząsteczki gleby usuwa się grawitacyjnie z wody płuczącej jako osad. Czasami 

stosuje się flokulację, aby ułatwić usuwanie osadu. Osad ten jest o wiele bardziej zanieczyszczony niż 

pierwotna gleba i poddaje się go dalszemu przetwarzaniu lub bezpiecznej utylizacji. Zużytą wodę 

płuczącą, z której usunięto osad, poddaje się oczyszczaniu i recyklingowi. Pozostałości substancji 

stałych z procesu recyklingu mogą wymagać dalszego przetwarzania. 

 

Rys. 2.10 przedstawia ogólny schemat przepływu zakładu spłukiwania gleby. 
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Rys. 2.10: Ogólny schemat przepływu zakładu spłukiwania gleby 

[123, Perseo, 2003] 

 

Zazwyczaj spłukiwanie gleby dzieli glebę na niewielką ilość bardzo zanieczyszczonego mułu i gliny i 

większą ilość oczyszczonej grubszej gleby. 

 

Fizyczne metody oddzielania to metody mechaniczne do oddzielania mieszanek substancji stałych w 

celu uzyskania skoncentrowanej postaci niektórych składników. Fizyczne oddzielanie obejmuje 

odsiewanie, ścieranie abrazyjne lub wykorzystanie separatorów hydrograwimetrycznych takich jak 

hydrocyklony, osadzarki, klasyfikatory śrubowe. Ponadto w większości przypadków procesy 

wykorzystują środki chemiczne na bazie wody, zapewniające rozproszenie i ekstrakcję. W pewnych 

przypadkach można dodać chemikalia (dyspergatory, kolektory, spieniacze, itp.), aby zwiększyć 

jakość oddzielania. 

 

Użytkownicy 

Technika spłukiwania gleb jest bardzo dobrze ugruntowana w Holandii, Niemczech i Belgii, ze 

względu na piaszczystą strukturę lokalnych gleb. W 2003 osiem zakładów działało w Holandii, sześć 

w Niemczech i sześć w Belgii. Coraz bardziej technologia ta rozwija się w Szwajcarii i w północnych 

Włoszech. Wydajność większości zakładów wynosi 30-60 ton na godzinę. Ponadto przeprowadzono 

wiele miejscowych projektów remediacyjnych z udziałem mobilnych zakładów, zwykle o mniejszych 

wydajnościach (od 10 do 30 ton na godzinę). 
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2.3.3.14 Przetwarzanie azbestu 

 

W UE odpady zanieczyszczone azbestem są faktycznie wysyłane na składowiska, jednak pojawiają się 

nowe techniki w celu ich uprzedniego przetworzenia przed utylizacją na składowisku. 

2.3.3.15 Przetwarzanie popioło-żużli 

 

Cel 

Poprawia jakość popiołu dennego/żużla i w związku z tym może pomóc zwiększyć możliwości jego 

wykorzystania jako materiału budowlanego. 

Odpowiednie instalacje przetwarzania popiołu dennego mogą wytworzyć materiał dobrej jakości, 

głównie złom metalowy i frakcje mineralne. Pozostałości po przetworzeniu stanowią 1 – 5%. 

Pozostałości wysyłane są do spalania. Ponadto ilość metali ciężkich i np. arsenu (soli) emitowanego 

do środowiska ulega redukcji. W ten sposób przetwarzanie popiołu dennego redukuje ciężar odpadów 

przeznaczonych do wysłania na składowisko. 

 

Zasada działania 

Istnieją dwa rodzaje zakładów przetwarzania popiołu dennego: proces mokry i suchy. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Popioły denne z pieców do spalania i innych procesów spalania. 

 

Opis procesu 

Poniższe punkty opisują niektóre ogólne środki, jakie można podjąć w celu poprawy jakości żużla do 

ponownego wykorzystania po wytworzeniu (to znaczy po spaleniu i procesie suszenia). Obejmują one 

(poniższa lista nie sugeruje żadnej kolejności): 

 

 oddzielanie popioło-żużli od wszystkich innych produktów spalania, takich jak pył z filtrów i 

kotłów, z zamiarem redukcji możliwości wymywania odpadów (np. redukcji wymywania 

metali ciężkich) 

 unikanie mieszania popiołu dennego z różnych źródeł 

 usuwanie niektórych substancji organicznych, które nie zostały całkowicie spalone. Następnie 

spalanie usuniętego materiału organicznego. Zazwyczaj ma zastosowanie, gdy odpadowy 

produkt wyjściowy wykorzystuje się jako materiał budowlany 

 odwadnianie popiołu dennego (zwykle suszy się go w drodze magazynowania przez okres 2-4 

tygodni); proces ten wymaga solidnej podstawy (takich jak powierzchnia betonowa) i systemu 

gromadzenia ścieków 

 wykorzystanie procesu mycia wstępnego w celu redukcji łatwo rozpuszczalnej w wodzie 

frakcji popiołu dennego 

 oddzielenie frakcji złomu metalowego z popioło-żużli 

 klasyfikacja i wyłączenie frakcji drobnocząsteczkowej z popioło-żużli (frakcja 

drobnocząsteczkowa jest najbardziej problematyczną frakcją dla środowiska ponieważ łatwo 

ulega wymywaniu). Wyłączenie frakcji drobnocząsteczkowej z popioło-żużli prowadzi do 

zwiększonego wysyłania na składowisko, ponieważ brak realnych alternatyw dla takiej frakcji 

 starzenie popiołu dennego. Zwiększa to spójność i redukuje niekorzystne skutki wymywania. 

System wentylacyjny i zainstalowany system obiegu wody umożliwiają lepszą jakość popiołu 

dennego 

 analiza eluatu i substancji stałych w celu oceny możliwości odzyskania materiałów. 

 

Procesy starzenia wymagają solidnej podstawy i systemu zbierania ścieków. Standardowy czas 

starzenia wynosi do 3 miesięcy. Zakończenie procesu starzenia można zauważyć dzięki określonym 

zmianom temperatury. Przesiewanie, oddzielanie i mokre przygotowanie popiołu dennego to ważne 

kroki w celu osiągnięcia dobrego wyniku. 
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Możliwe są dwa różne rodzaje analizy popiołu dennego. Pierwsza metoda analizuje dostępne związki 

ruchome (analiza eluatu (to znaczy odcieku)) frakcji popiołu dennego. Druga metoda analizuje pełne 

związki popiołu dennego (analizy substancji stałych). Powszechnie stosuje się obie metody 

równocześnie w celu zdefiniowania skutków środowiskowych popiołu dennego. Jednakże przy 

ocenianiu możliwości odzysku materiału ważniejsza jest analiza eluatu. 

 

Użytkownicy 

Niektóre władze postrzegają te techniki jako ważny krok w kierunku zmniejszenia wykorzystania 

składowisk. Ilość popiołu dennego z procesów spalania wzrośnie, gdyż prawdopodobnie spalanie 

odpadów w Europie stanie się bardziej powszechne. Redukcja odpadów do utylizacji nie tylko stanowi 

korzyść dla środowiska naturalnego, ale również uważa się ją za ponowne wykorzystanie frakcji 

złomu metalowego. 

Proces mokry wykazuje korzyści dotyczące soli chlorkowych i końcowego ługowania miedzi, ale nie 

jest obowiązkowy w celu osiągnięcia jakości popiołu dennego, która umożliwia ponowne 

wykorzystanie jako materiał budowlany w np. Holandii i Niemczech. 

2.3.4 Operacje jednostkowe stosowane w obróbce fizykochemicznej 

odpadów stałych i osadów 

 

Niniejsza sekcja obejmuje standardowe techniki fizykochemiczne stosowane w sektorze przetwarzania 

odpadów. Są to głównie standardowe operacje jednostkowe. Przedstawiono je w Tabeli 2.9, która 

podaje cel i zasadę zabiegów oraz ich głównych użytkowników. 

 

Technika Cel i zasada działania Użytkownicy 

Adsorpcja Zob. Tabela 2.8  

Odwirowanie Zob. Tabela 2.8 Stosowana do odpadów płynnych. 

Odwirowanie zazwyczaj stosuje się wraz z 

odzyskiwaniem fazy organicznej  

Zlewanie Zasada działania to różnica gęstości 

różnych składników do oddzielenia  

 

Stosowana do odpadów płynnych (np. 

oddzielenie dwóch nie mieszających się 

płynów, odzyskiwanie warstw płynnych 

po oddzieleniu zawiesiny substancji 

stałych lub kłaczków biologicznych/ 

chemicznych) 

Suszenie Suszenie termiczne takie jak 

odparowanie 

Stosowane do zanieczyszczonych gleb, 

osadów 

Ekstrakcja Zob. Tabela 2.8  

Filtracja Zob. Tabela 2.8  

Flotacja Zob. Tabela 2.8 Flotacja stosowana jest do odpadów 

płynnych gdy nie można stosować 

osadzania grawitacyjnego. Występuje, 

gdy: 

 różnica gęstości między cząstkami 

zawieszonymi i wodą jest zbyt 

niska, 

 zakład ma ograniczoną przestrzeń 

 odpady zawierają olej lub smar, 

który należy usunąć przed 

przetwarzaniem 

 konieczne jest odzyskanie osadu  

Odzyskiwanie 

metalu 

  

Procesy Zob. Tabela 2.8 Oddzielenie grawitacyjne rozpuszczalnych 
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oddzielania oleju olejów i mieszanek oleju i wody  

Utlenianie Zob. Tabela 2.8 Chemiczne utlenianie odpadów to dobrze 

ugruntowana technologia, która może 

zniszczyć szeroki zakres cząsteczek 

organicznych, łącznie z chlorowanym 

węglem organicznym, LZO, 

merkaptanami, fenolami i materiałami 

nieorganicznymi takimi jak cyjanek. 

Najbardziej powszechne substancje 

utleniające stosowane do przetwarzania 

odpadów niebezpiecznych to ozon, 

nadtlenek wodoru i chlor. Wraz z ozonem 

i/lub nadtlenkiem wodoru zwykle dodaje 

się światło ultrafioletowe, aby 

przyspieszyć utlenianie chlorowanych 

LZO. Jest to bardzo powszechna operacja 

przetwarzania wstępnego w wielu 

zakładach, ale wykorzystuje się w niej 

różne technologie. 

Ścieranie Ścieranie powietrzem  

Sedymentacja 

(osiadanie) 

Zob. Tabela 2.8 Stosowana do odpadów płynnych. Osady 

uwolnione z etapu osadzania wynoszą 

zwykle około 1% zawartości masy suchej 

Odpędzanie Zob. Tabela 2.8 Odpędzanie powietrzem to jeden z 

najczęściej stosowanych procesów 

oddzielania ścieków zanieczyszczonych 

LZO, takich jak rozpuszczalniki. Może 

służyć do usuwania chlorowcowanych lub 

nie-chlorowcowanych węglowodorów z 

rozcieńczonego roztworu wodnego. 

Takiemu przetwarzaniu wstępnemu można 

również poddać roztwory bogate w 

amoniak w celu redukcji stężenia 

amoniaku. 

Odpędzanie parą jest wykorzystywane do 

usuwania związków lotnych i czasami 

związków półlotnych ze ścieków. 

Zabiegi 

nadkrytyczne 

Ekstrakcja i/lub utlenianie 

zanieczyszczeń z zanieczyszczonej 

wody lub osadów. Ciecze 

nadkrytyczne (np. dwutlenek węgla, 

woda, amoniak, cykloheksan) są to 

materiały o podwyższonej 

temperaturze i ciśnieniu, które 

posiadają właściwości zarówno gazu 

jak i płynu. Podczas ekstrakcji 

związki organiczne w glebach, 

osadach lub wodzie rozpuszczają się 

w cieczy w warunkach podwyższonej 

temperatury i ciśnienia, a następnie 

uwalniane z ekstrakcji przy niższej 

temperaturze i ciśnieniu. W wodnym 

utlenianiu nadkrytycznym powietrze i 

zanieczyszczona woda łączą się 

powyżej punktu krytycznego wody i 

Przetwarzanie TZO 
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szybko następuje pełne utlenianie 

związków organicznych  

Wstępne 

przetwarzanie 

substancji 

chemicznych 

reagujących z 

wodą 

Są one oczyszczane w roztworze 

żrącym, a przetworzone odcieki i 

odcieki z płuczki oczyszcza się w 

zakładzie głównym  

Wstępne przetwarzanie materiałów takich 

jak chlorek tionylu, chlorek acetylu, 

czterochlorek krzemu z wodą celem 

uwolnienia gazów kwasowych 

* Opisane tu 

przetwarzanie 

termiczne nie 

zostało ujęte w 

WI BREF 

  

 

Tabela 2.9: Standardowe operacje jednostkowe stosowane w zabiegach fizykochemicznych 

[53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

2.3.5 Fizykochemiczne przetwarzanie innych odpadów 

 

Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów zawierających TZO 

Określono trzy sposoby destrukcji i nieodwracalnego przekształcenia zawartości TZO w odpadach 

[154, UNEP, 2004]. Pierwszy to spalanie na lądzie (nie opisano go w niniejszym dokumencie lecz w 

dokumencie BREF o spalaniu odpadów, który obejmuje również techniki plazmowe), kolejny to 

wykorzystywanie odpadów jako paliwo (np. współspalanie w piecach cementowych nie opisane w 

niniejszym dokumencie), a ostatni to przetwarzanie fizykochemiczne odpadów. Niniejsza sekcja 

koncentruje się na przetwarzaniu fizykochemicznym związanym z tymi bardzo specyficznymi 

rodzajami odpadów (np. odpady zawierające PCB, dioksyny, furany) i przedstawiono je w poniższej 

Tabeli 2.10 

 

Technika Zasada działania Strumienie wejściowe i 

wyjściowe 

Opis procesu 

Odchlorowanie 

przy użyciu 

metali 

alkalicznych 

Reakcja metali 

alkalicznych z atomami 

chloru zawartymi w 

związkach 

chlorowanych  

 

Odpady wejściowe: oleje 

PCB  

 

Odpady wyjściowe: 

związki organiczne (olej, 

który można ponownie 

wykorzystać) oraz sole 

Rozproszenie odbywa się w 

temperaturze powyżej 

punktu topnienia sodu, czyli 

98°C. Płynna powierzchnia 

metali może się stale 

odnawiać. Dzięki temu 

można osiągnąć rozsądną 

szybkość reakcji, tym 

samym zmniejszając koszty 

procesu dekontaminacji. 

Proces musi unikać 

tworzenia polimerów (co ma 

miejsce w przypadku jednej 

lub dwóch określonych 

technologii) lub musi brać 

tworzenie tych substancji 

stałych pod uwagę i 

wprowadzić etap oddzielania 

celem uzyskania czystego 

oleju nadającego się do 

ponownego wykorzystania 

Uwodornianie 

TZO 

Wodór reaguje z 

chlorowanymi 

Odpady wejściowe: ciecze 

transformatorowe; 

Typowy proces stosowany w 

rafineriach olejów 
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związkami 

organicznymi lub z 

niechlorowanymi 

zanieczyszczeniami 

organicznymi, takimi 

jak WWA, w wysokich 

temperaturach  

 

substancje stałe PCB 

luzem, w tym 

kondensatory elektryczne; 

odpady mieszanek 

pestycydów o dużej 

zawartości DDT 

 

Odpady wyjściowe: 

głównie metan i 

chlorowodór w przypadku 

PCB oraz metan i 

niewielkie ilości lekkich 

węglowodorów w 

przypadku 

wielopierścieniowych 

węglowodorów 

aromatycznych  

mineralnych i 

przeprowadzany w 

temperaturze 850°C i 

wyższej. Technika ta 

przekształca około 40% 

wytwarzanego metanu na 

wodór, w drodze reakcji 

konwersji wodnej, a 

pozostałą część na wodór w 

katalitycznym piecu 

parowym.  W ten sposób 

proces może funkcjonować 

bez zewnętrznej dostawy 

wodoru. W przypadku 

wysoce skoncentrowanych 

odpadów proces wytwarza 

nadmiar metanu.   Dla 

potrzeb procesu spalania 

wykorzystuje powietrze ze 

spalania spoza zakładu lub 

powietrze z otoczenia po 

uprzednim przefiltrowaniu 

przez węgiel aktywny 

Proces 

elektronów 

solwatowanych 

Wolne elektrony w 

roztworze elektronów 

solwatowanych 

przekształcają 

zanieczyszczenia w 

substancje względnie 

nieszkodliwe oraz sole  

 

Odpady wejściowe: 

chlorowcowane związki 

organiczne, w tym PCB, 

dioksyny, pestycydy, 

freony (CFC) i chemiczne 

środki bojowe. 

 

Odpady wyjściowe: 

odkażone gleby mogą 

powrócić do zakładu, a 

dodatkową korzyść 

stanowi ich wzbogacenie w 

azot pochodzący ze 

śladowych ilości 

resztkowego amoniaku  

Technika ta wykorzystuje 

zasadę lub metale ziem 

alkalicznych rozpuszczone w 

rozpuszczalniku takim jak 

amoniak albo też pewne 

aminy lub etery do 

wytworzenia roztworu 

zawierającego wolne 

elektrony i kationy metali. 

Skuteczność destrukcji 

wynosi od 86 do 100%. 

Chlor i inne chlorowce są 

wybiórczo oddzielane od 

halogenków organicznych 

przez wolne elektrony i 

przechwytywane przez 

kationy metali w celu 

wytworzenia soli (np. 

CaCl2). Na przykład 

cząsteczkę PCB można 

przekształcić na bifenyl 

podczas szybkiej reakcji w 

temperaturze otoczenia 

Utlenianie w 

wodzie 

nadkrytycznej 

Technika wymagająca 

wysokiej temperatury i 

ciśnienia, która 

wykorzystuje 

właściwości wody w 

stanie nadkrytycznym 

do destrukcji TZO 

Odpady wejściowe: 

odpady zawierające 

związki organiczne i 

odpady toksyczne 

 

Odpady wyjściowe: 

dwutlenek węgla; wodór na 

wodę; atomy chloru 

pochodzące z 

Warunki nadkrytyczne 
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chlorowanych związków 

organicznych na jony 

chlorkowe; nitrozwiązki na 

azotany; siarka na 

siarczany; i fosfor na 

fosforan 

Uwaga: do przetwarzania odpadów zanieczyszczonych TZO dostępne są pewne inne zabiegi nie 

wchodzące w zakres niniejszego dokumentu. Określone zabiegi to współspalanie w piecach 

cementowych, spalanie odpadów niebezpiecznych i przetwarzanie plazmowe 

 

Tabela 2.10: Niektóre specyficzne zabiegi w przypadku odpadów zawierających PCB i/lub TZO 

[100, UNEP, 2000], [154, UNEP, 2004] 

 

Fizykochemiczne przetwarzanie freonów 

Celem jest przetwarzanie odpadów dla potrzeb przekształcenia freonów na kwas chlorowodorowy i 

kwas fluorowodorowy. Przykład takiego zakładu przedstawiono na Rys. 2.11. 

 

 
 

Rys. 2.11: Przetwarzanie freonów w celu wytworzenia kwasu chlorowodorowego i kwasu 

fluorowodorowego 

[150, TWG, 2004] 

 

Fizykochemiczne przetwarzanie odpadów zawierających rtęć  

 

Cel 

Cel stanowi przetwarzanie odpadów służące do oddzielenia rtęci. 

 

Zasada działania 

W procesie destylacji próżniowej odpady zawierające rtęć odparowuje się w warunkach próżniowych 

w temperaturze około 300 do 650°C. Płynne składniki (np. rtęć, woda i olej) są poddawane destylacji 

z odpadów i zagęszczane. Podczas kondensacji następuje oddzielenie rtęci od destylatu. Rtęć 

metaliczną odsącza się i ewentualnie poddaje rafinacji. Rtęć odzyskuje się jako surowiec wtórny. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 
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Zawierający rtęć osad z przemysłu produkcji oleju i gazu, baterie, katalizatory, filtry węgla 

aktywnego, termometry, odpady z sektora dentystycznego, lampy jarzeniowe, ścierniwo z 

oczyszczania pneumatycznego i gleba. 

Przeznaczenie pozostałości z pojemnika próżniowego zależy od przetwarzanych odpadów. Można je 

wykorzystać jako surowce wtórne (np. w przypadku baterii) lub wysłać na składowisko (np. w 

przypadku osadu zawierającego rtęć). 

 

Opis procesu 

Proces przedstawiono na Rys. 2.12. 

 

 
 

Rys. 2.12: Destylacja próżniowa odpadów zawierających rtęć 

[156, VROM, 2004] 

 

Użytkownicy 

Stosowane w Szwecji, Holandii i Belgii. 

2.4 Przetwarzanie stosowane głównie w celu odzyskania materiałów 

z odpadów 
 

Niniejsza sekcja obejmuje zabiegi oraz procesy służące głównie do odzyskiwania materiałów lub 

części materiałów zawartych w odpadach. Zazwyczaj procesy te są bardzo uzależnione od rodzaju 

przetwarzanych pożądanych lub koniecznych do wytworzenia odpadów i materiałów. Materiały 

wytworzone w drodze tych zabiegów to materiały, które można ponownie wykorzystać w tym samym 

celu (np. oleje smarowe) lub odzyskać dla innych celów nieenergetycznych (np. odzyskiwanie metali z 

katalizatorów). Przetwarzanie materiału się w celu późniejszego wykorzystania jako paliwo opisano w 

Sekcji 2.5. 

‗Regeneracja‘ to termin stosowany w niniejszym dokumencie do opisania tych zabiegów z wyjątkiem 

regeneracji olejów odpadowych, gdzie stosuje się termin ‗ponowna rafinacja‘. Nie jest to próba 

dokonywania jakiejkolwiek definicji. Ma ona wyłącznie charakter umowny ułatwiający czytanie 

niniejszego dokumentu. 

2.4.1 Ponowna rafinacja olejów odpadowych 

 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [11, Jacobs i Dijkmans, 2001], [13, Marshall i 

in., 1999], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [96, Straetmans, 2003], [150, TWG, 

2004], [152, TWG, 2004] 

 

Istnieją dwie główne opcje przetwarzania olejów odpadowych. Jedną z nich jest przetwarzanie oleju 

odpadowego w celu wytworzenia materiału, który będzie wykorzystywany głównie jako paliwo lub do 
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innych celów (np. absorbent, olej antyadhezyjny, olej flotacyjny). Obejmuje ono zabiegi takie jak, na 

przykład, oczyszczanie olejów odpadowych, kraking termiczny i gazyfikacja, opisane w Sekcji 

2.5.2.4. Inny sposób to przetwarzanie odpadów olejowych w celu ponownego przekształcenia ich na 

materiał, który można wykorzystać jako olej bazowy do produkcji smarów. Niniejszy dokument 

określa ten drugi sposób jako ‗ponowną rafinację‘. Niniejsza sekcja przedstawia szczegóły różnych 

zabiegów, które faktycznie są stosowane do olejów odpadowych w celu oczyszczania i ponownej 

rafinacji. Podobnie jak w całym dokumencie, klasyfikację tę przyjęto dla potrzeb niniejszego 

dokumentu i nie stanowi ona żadnej próby określania jakichkolwiek kodów ‗R‘ z ustawodawstwa EU 

ws. odpadów. 

 

Obecnie w Europie istnieje wiele procesów przetwarzania (lub są one opracowywane). Najważniejsze 

z nich wymieniono poniżej na Rysunku 2.13. Ilustracja przedstawia także sposób uwzględnienia tych 

zabiegów w niniejszym dokumencie. 
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Rys. 2.13: Przetwarzanie oleju odpadowego i metoda podziału stosowana w niniejszym 

dokumencie 

[7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

Uwaga: (1) Zwłaszcza olej hydrauliczny i chłodząco-smarujący 

(2) Bezchlorowe oleje do silników + bezchlorowe oleje hydrauliczne + mineralne oleje 

hydrauliczne + mineralne oleje diatermiczne (zgodnie z klasyfikacją API) 

(3) Przetworzony olej nadal zawierający metale ciężkie, chlorowiec i siarkę zawarte w 

pierwotnym oleju odpadowym (OO) 

(4) Zastępuje inne wtórne paliwo płynne (SLF) lub paliwo ciężkie lub węgiel lub koks naftowy 

(5) Jako paliwo do rozruchu pieca 

 

Ponowne wykorzystanie oleju odpadowego jako smaru wymaga oczyszczenia lub ponownej rafinacji 

w celu przekształcenia go na produkt nadający się do ponownego wykorzystania jako olej bazowy do 

produkcji smaru. Procesy te obejmują usuwanie zanieczyszczeń, wad oraz wszelkich pozostałości po 

poprzednim użytkowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj procesu powoduje usunięcie wszystkich 

zanieczyszczeń i dodatków i pozostaje tylko olej bazowy. Następnie producenci smaru dodają do 

niego substancje w celu osiągnięcia specyfikacji produktu pierwotnego. 

Główne procesy stosowane w zakładach odzysku oleju przedstawiono na Rysunku 2.14. Jest to 

połączenie operacji jednostkowych. Nie zawsze każdy zakład przeprowadza wszystkie operacje. W 

praktyce większość zakładów wykorzystuje tylko kilka przedstawionych procesów i zazwyczaj 

istnieją dwa lub więcej równoległych strumieni z każdego procesu. 
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Rys. 2.14: Rodzajowy schemat przepływu zakładu przetwarzania oleju odpadowego 

Uwaga: Schemat przedstawia standardowe elementy przetwarzania. Niektóre z nich to 

rozwiązania alternatywne i nie wszystkie występują w jednej instalacji. Brązowe linie dotyczą 

odpadów lub osadów, a niebieskie ścieków. 

Według [56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Zabiegi ponownej rafinacji mogą się różnić w zależności od technologii stosowanej do jednej lub 

kilku następujących operacji: przetwarzanie wstępne, oczyszczanie, frakcjonowanie i obróbka 

końcowa. Każdy z tych procesów opisano skrótowo w poniższych sekcjach. 

 

2.4.1.1 Przetwarzanie wstępne oleju odpadowego 

 

Cel 
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Odwodnienie (usunięcie wody), usuwanie paliw (usuwanie lekkich pozostałości i śladowych ilości 

paliwa takich jak nafta, itp.) i usuwanie osadów. Ten proces przetwarzania wstępnego nie jest 

porównywany z innymi systemami przetwarzania oleju, ponieważ nie wytwarza produktu końcowego 

ani nie osiąga ostatecznego celu przetwarzania. 

 

Zasada działania 

Woda i osady usuwa się z olejów odpadowych za pomocą prostego przetwarzania fizycznego/ 

mechanicznego. W niektórych przypadkach stosuje się osiadanie (sedymentację), do usuwania wody i 

osadów z olejów odpadowych oraz w systemach oczyszczania ścieków do usuwania oleju i substancji 

stałych ze ścieków. Ogólnie rzecz biorąc, osiadanie (sedymentacja) odbywa się za pomocą efektu 

grawitacyjnego w osadnikach, odstojnikach lub separatorach płytkowych, ale można też stosować 

wirówki lub destylację. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Typowy wsad to zgromadzone oleje odpadowe. Produkt wyjściowy to oczyszczony olej odpadowy. Po 

takim przetworzeniu oczyszczony olej można wykorzystać dla potrzeb jednej z poniżej opisanych 

opcji (sekcje 2.4.1.2 do 2.4.1.4). 

 

Opis procesu 

Główne stosowane techniki to osiadanie, sedymentacja, filtrowanie i odwirowywanie. 

 

Osiadanie 

Zbiornik napełnia się i pozostawia do osadzenia, zbiera się górną warstwę oleju i w podobny sposób 

odprowadza warstwę wody. W zależności od stopnia zanieczyszczenia wsadu przed usunięciem osad 

może pozostać na dnie zbiornika w celu akumulacji podczas kilku cykli osadzania. Proces osadzania 

często wspomaga się podgrzewaniem, aby zredukować lepkość. W wielu przypadkach pozostaje 

pośrednia warstwa emulsji oleju i wody. Można ją oddzielić poprzez dodanie ciepła i substancji 

chemicznych. Dalsze procesy osadzania stosowane do warstwy ‗wody‘ w jeszcze lepszym stopniu 

mogą oddzielić fazę olej/woda. 

 

Sedymentacja 

 

Filtrowanie/odcedzanie 

Cząsteczki są usuwane przez filtry siatkowe, filtry lub sita. 

 

Odwirowanie 

 

Destylacja 

Za pomocą tej techniki można usuwać wodę. 

 

Użytkownicy 

Stosowane w wielu technologiach ponownej rafinacji oleju odpadowego (Zob. Tabela 2.12) 

 

2.4.1.2 Oczyszczanie oleju odpadowego 

 

Cel 

Oczyszczanie obejmuje usunięcie asfaltu oraz pozostałości asfaltu: metali ciężkich, polimerów, 

dodatków, inne związków pochodzących z degradacji. 

 

Zasada działania 

Destylacja i dodanie kwasów to najbardziej typowe sposoby osiągnięcia powyższych wyników. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 
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Opis procesu 

Oczyszczanie kwasowe: dodatki, polimery, produkty utleniania i degradacji usuwane są poprzez 

kontakt z kwasem siarkowym lub wytrącane w postaci siarczanów (np. metale). Rozważa się również 

oczyszczanie za pomocą gliny, gdzie oczyszczony olej miesza się z gliną poprzez absorpcję w celu 

usunięcia wszelkich nadal obecnych polarnych i niepożądanych związków. 

 

Użytkownicy 

Stosowane w wielu technologiach ponownej rafinacji oleju odpadowego (zob. Tabela 2.12). 

2.4.1.3 Frakcjonowanie oleju odpadowego 

 

Cel 

Obejmuje rozdzielenie olejów bazowych przy wykorzystaniu ich różnych temperatur wrzenia, w celu 

wytworzenia dwóch lub trzech części (frakcji destylacyjnych). 

 

Zasada działania 

Ten proces fizycznego oddzielania wykorzystuje różnice temperatur wrzenia składników. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zazwyczaj wstępnie przetworzony olej odpadowy. 

 

Opis procesu 

Jednostki destylacji próżniowej mogą się różnić pod względem złożoności, od prostej kolumny 

rozszczepiającej do pełnej kolumny destylacji frakcyjnej, stosowanej w rafineriach olejów 

mineralnych. 

 

Użytkownicy 

Stosowane w wielu technologiach ponownej rafinacji oleju odpadowego (Zob. Tabela 2.12). 

2.4.1.4 Obróbka końcowa oleju odpadowego 

 

Cel 

Końcowe oczyszczanie różnych części (frakcji destylacyjnych) przeprowadza się w celu uzyskania 

określonych specyfikacji produktów (np. poprawa barwy, obecności odoru, stabilności termicznej i 

utleniania, lepkości itd.). Obróbka końcowa może także obejmować usunięcie wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w przypadku ostrej (wysoka temperatura i wysokie ciśnienie) 

hydrorafinacji lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej (niska temperatura i niskie ciśnienie). 

 

Zasada działania i strumienie wejściowe i wyjściowe 

 

Technika Zasada działania Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Przetwarzanie 

alkaliczne 

Stosuje się KOH lub NaOH Zwiększenie właściwości kolorystycznych. 

Ziemia 

krzemionkowa 

Jest to przetwarzanie 

trzeciorzędne, w celu 

pozbawienia oleju czarnej barwy 

(spowodowanej rozpadem węgla 

z dodatków), aby wizualnie móc 

go porównać z pierwotnym 

olejem bazowym. 

Nie można osiągnąć nowych celów 

ustanowionych poprzez realizację 

przyszłych wymogów dla olejów 

silnikowych do samochodów osobowych. W 

szczególności barwa wytworzonych olejów 

jest ciemniejsza niż jest to wymagane. 

Czyszczenie za 

pomocą gliny 

Jest to proces przypominający 

proces z użyciem kwasu/gliny, 

ale bez stosowania kwasu. 

Ogólnie rzecz biorąc, czyszczenie za 

pomocą gliny nie wytwarza wysokiej jakości 

olejów bazowych z ekstrakcji 
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Zazwyczaj wykorzystuje się 

bentonit. Następnie glinę oddziela 

się od oleju za pomocą prasy 

filtracyjnej. 

rozpuszczalnikowej lub hydrorafinacji. 

Hydrorafinacja Chlor i siarka usuwa się z frakcji 

olejów odpadowych w wysokiej 

temperaturze w atmosferze 

wodorowej i w kontakcie z 

katalizatorem, co przekształca je 

na HCl i H2S. W procesie tym 

usuwa się także fosfor, ołów i 

cynk. 

WWA można usunąć za pomocą 

ostrej hydrorafinacji (wysoka 

temperatura i wodór pod 

wysokim ciśnieniem) 

Jakość destylatów jest bardzo wysoka, a 

frakcje ropy naftowej natychmiast nadają się 

do sprzedaży. 

Do procesu niezbędny jest wodór. 

Wytwarzany jest siarkowodór, który później 

można zredukować do siarki. 

Oczyszczanie 

rozpuszczalnikiem 

WWO usuwa się z olejów 

bazowych za pomocą ich 

ekstrakcji do rozpuszczalnika (w 

zakresie ppb). Ponadto ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa poprawia 

barwę i wskaźnik lepkości. 

Wsad do ekstrakcji musi być olejem 

bazowym dobrej jakości, z którego usunięto 

wszystkie metale ciężkie itp. i już poddano 

frakcjonowaniu na pożądane fragmenty. 

Produkty wyjściowe to wysokiej jakości olej 

bazowy, zużyty rozpuszczalnik, który 

poddaje się regeneracji oraz niewielki 

strumień oleju bazowego (ok. 3% 

całkowitego strumienia oleju bazowego) o 

dużym stężeniu WWO, który wykorzystuje 

się jako paliwo. 

 

Tabela 2.11: Techniki obróbki końcowej stosowane do przetwarzania olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [139, UBA, 2003] 

 

Opis procesu 

Proces hydrorafinacji można znaleźć w dokumencie BREF na temat rafinerii. 

 

Użytkownicy 

Stosowane w wielu technologiach ponownej rafinacji oleju odpadowego (Zob. Tabela 2.12) 

2.4.1.5 Technologie stosowane do ponownej rafinacji olejów odpadowych 

Tabela 2.12 podsumowuje różne technologie stosowane do regeneracji olejów odpadowych. 

 



 135 

Technologia Strumienie wejściowe i 

wyjściowe 

Opis procesu 

Przetwarzanie 

wstępne 

Oczyszczanie Frakcjonowanie Obróbka końcowa 

Odbarwianie Oleje transformatorowe, 

smary przemysłowe (np. 

hydrauliczne i 

chłodząco-smarujące). 

Produkt: czysty smar 

przemysłowy zwracany 

użytkownikom  

Adsorpcja 

Podgrzewanie 

Filtracja 

Odwadnianie 

próżniowe 

   

Regeneracja Oleje przemysłowe 

(zwłaszcza oleje 

hydrauliczne). Produkt: 

czysty smar 

przemysłowy zwracany 

użytkownikom 

Odwirowanie i/lub 

filtracja 

   

Obróbka z użyciem gliny Produkt wykazuje słabe 

cechy z punktu widzenia 

lepkości i lotności. 

Można go jedynie 

stosować podczas 

opracowywania 

ograniczonego rodzaju 

smaru przemysłowego  

Jednostka obróbki 

wstępnej 

Odpędzanie 

atmosferyczno-

próżniowe 

Przetwarzanie przy użyciu 

gliny 

Poprzez kontakt z dużą 

ilością gliny adsorpcyjnej 

  

Przetwarzanie z użyciem 

kwasu/gliny + destylacja 

 Odpędzanie 

atmosferyczne lub 

próżniowe 

Przetwarzanie przy użyciu 

kwasu lub gliny Usuwanie 

zanieczyszczeń z oleju 

odpadowego za pomocą 

przetwarzania przy użyciu 

kwasu (zazwyczaj 

siarkowego) lub gliny 

Destylacja 

Oczyszczony olej jest 

następnie 

destylowany, aby 

odzyskać dwie lub 

trzy części, a olej 

gazowy 

Neutralizacja i filtracja 

Fragmenty oleju 

smarowego, wraz z 

olejem gazowym, są 

neutralizowane 

wodorotlenkiem wapnia i 

filtrowane  

Flokulacja surfaktantu 

kwasowego 

     

Destylacja/przetwarzanie 

chemiczne lub ekstrakcja 

 Destylacja próżniowa 

Pierwszy etap usuwa 

Destylacja próżniowa 

Etapy 3 i 4 oddzielają różne części oleju 

Przetwarzanie chemiczne 

przeprowadza się podczas 
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rozpuszczalnikowa 

 

wodę, naftę i lekkie 

pozostałości. Drugi 

etap usuwa olej 

gazowy, olej 

wrzecionowy lub 

lekki olej opałowy 

smarowego od pozostałości (w których 

skoncentrowane są wszystkie metale, dodatki i 

produkty degradacji) 

operacji blokowanej, po 

czym następuje 

destylacja/ odpędzanie w 

celu poprawy lotności i 

temperatury zapłonu. 

Alternatywnie, można 

zastosować etap 

ekstrakcji 

rozpuszczalnikowej 

celem usunięcia WWA 

Destylacja i ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

(proces Vaxon) 

  Destylacja próżniowa Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa i 

destylacja (proces Sener- 

Interline) 

Odzyskane oleje bazowe 

mają dobrą jakość 

 

Wstępne 

przetwarzanie 

chemiczne 

Ekstrakcja propanem. 

Płynny propan ekstrahuje 

oleje bazowe i dorzuca 

wodę, asfalt, dodatki i inne 

nierozpuszczalne 

zanieczyszczenia 

Destylacja 

atmosferyczna i 

próżniowa 

Ekstrahowany olej 

najpierw destyluje się 

w kolumnie destylacji 

atmosferycznej, aby 

oddzielić lekkie 

węglowodory i pewną 

ilość propanu. 

Pozostały olej 

poddaje się 

frakcjonowaniu w 

kolumnie destylacji 

próżniowej, aby 

odzyskać smarowe 

oleje bazowe 

 

Odasfaltowanie propanem 

i hydrorafinacja 

Wynikiem technologii są 

dobrej jakości oleje 

bazowe oraz pozostałość 

asfaltową (przydatną 

jako bitum) 

Obróbka wstępna 

W kolumnie 

destylacyjnej 

Ekstrakcja propanem 

Odasfaltowanie propanem 

Destylacja 

atmosferyczno-

próżniowa 

Hydrorafinacja z użyciem 

katalizatora NiMo 
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Destylacja i 

przetwarzanie alkaliczne 

(Vaxon - C.F.T. 

– Cator) 

Odpadowe oleje 

silnikowe i 

przemysłowe, wszelkie 

rodzaje smarów 

syntetycznych z 

wyjątkiem 

rozpuszczalnych w 

wodzie PAG, oleje 

silikonowe i pewne 

rodzaje estrów. Główne 

produkty to oleje bazowe 

i pozostałość asfaltowa. 

Zanieczyszczenia i osady 

pozostają w końcowych 

odpadach stałych o 

charakterze asfaltowym. 

Destylacja 

W trakcie procesu przetwarzanie wstępne stanowi część tego samego 

procesu, ponieważ faza pierwsza skutkuje odwodnieniem w trakcie całej 

destylacji z udziałem wszystkich rodzajów zużytych olejów. 

Przetwarzanie alkaliczne 

Wyparki 

cienkowarstwowe (TFE) 

oraz różne procesy 

obróbki końcowej * 

Metale ciężkie, 

polimery, dodatki i inne 

rezultaty degradacji 

usuwa się jako 

pozostałość asfaltową 

 

Obróbka wstępna i 

przetwarzanie 

chemiczne (1) 

Woda, lekkie 

pozostałości i śladowe 

ilości paliwa 

znajdujące się w 

zużytym oleju zostają 

usunięte. Odpędzanie 

atmosferyczno-

próżniowe + 

przetwarzanie 

chemiczne 

(opcjonalnie) w celu 

minimalizacji korozji 

i zanieczyszczenia 

sprzętu końcowego 

TFE (2) 

Wykonywane w bardzo 

wysokich temperaturach i 

podciśnieniu 

Destylacja (4) 

Frakcję oleju 

smarowego rozdziela 

się na różne 

fragmenty oleju w 

kolumnie próżniowej 

Jedna z następujących (3) 

a) Hydrorafinacja 

b) Przetwarzanie z 

użyciem gliny 

c) Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

d) Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa + 

hydrorafinacja 

 

Proces odasfaltowania 

termicznego (TDA) 

 Obróbka wstępna 

Odpędzanie 

Osiadanie + TDA 

Usunięcie asfaltu poprzez osiadanie. Usunięcie 

a) Glina 

b) Hydrorafinacja 



 138 

atmosferyczno-

próżniowe 

+przetwarzanie 

chemiczne. Ostatni 

zabieg stosuje się w 

celu minimalizacji 

korozji i 

zanieczyszczania 

sprzętu końcowego 

oraz ułatwienia 

kolejnego etapu – 

usuwania asfaltu. 

pozostałości osiaga się w drodze obróbki na dnie 

kolumny destylacyjnej, która wykonuje 

frakcjonowanie różnych fragmentów oleju 

smarowego. 

 

Proces uwodorniania w 

kontakcie bezpośrednim 

(DCH) 

Olej odpadowy i gorący 

gaz wodorowy 

przechodzą przez proces 

jako mieszanka. W jego 

wyniku powstają oleje 

bazowe dobrej jakości 

(grupa II) 

Przetwarzanie 

wstępne 

Nie jest konieczne 

Ochronny reaktor 

uwodorniania (1) 

Wodór i pary oleju są 

kierowane do 

dwuetapowego reaktora 

katalitycznego ze złożem 

fluidalnym. Reaktor 

ochronny usuwa wszelkie 

ślady zanieczyszczeń 

metalowych, po 

przeprowadzeniu krakingu 

związków siarki, azotu, 

chlorowców w reaktorze 

konwersji. 

Frakcjonowanie (3) 

Frakcję oleju 

smarowego rozdziela 

się na różne 

fragmenty oleju w 

kolumnie próżniowej 

 

Hydrorafinacja (2) 

Wysokociśnieniowy 

separator. Reaktor 

katalityczny ze złożem 

fluidalnym 

Przetwarzanie za pomocą 

sody kaustycznej i ziemi 

krzemionkowej  

(ENTRA) 

Olej odpadowy i soda 

kaustyczna. Wytworzony 

olej bazowy ma dobrą 

jakość (grupa II) przy 

dobrych uzyskach 

 

Obróbka wstępna 

Odwadnianie. Wsad 

z dodatkiem sody 

kaustycznej (3% w 

odniesieniu do 

suchych zużytych 

olejów) i ziemi 

krzemionkowej (2% 

w odniesieniu do 

Reaktor rurowy 

Następuje rozpad 

niepożądanych związków 

metaloorganicznych, 

siarki, azotu i chlorowców. 

Zaawansowana kontrola 

temperatury i czasu 

retencji czasu w liniowym 

reaktorze rurowym 

Frakcjonowanie 

Frakcję oleju 

smarowego rozdziela 

się na różne 

fragmenty oleju w 

liniowym reaktorze 

rurowym 

 

Neutralizacja 

Neutralizacja z użyciem 

kwasu, przetwarzanie z 

użyciem gliny 
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suchych zużytych 

olejów) 

minimalizuje rozpad tych 

cząstek organicznych, 

które są nadal w dobrym 

stanie jako składniki oleju 

smarowego 

Integracja z produkcją 

olejów bazowych w 

rafinerii 

Wytworzony olej 

wykazuje dobrą jakość 

ponownie rafinowanego 

oleju bazowego 

a) Obróbka wstępna w 

kolumnie 

destylacyjnej 

b) Odpędzanie 

atmosferyczno-

próżniowe 

TFE Jednostka ekstrakcji 

substancji 

aromatycznych 

rafinerii do usuwania 

WWA i innych 

niepożądanych 

związków . 

Hydrorafinacja 

Integracja w rafinerii po 

przetwarzaniu wstępnym 

Olej odpadowy jest 

poddawany ponownej 

obróbce w rafinerii, aby 

umożliwić sporządzenie 

mieszanki z produktami 

paliwowymi. 

Zanieczyszczenia w 

olejach odpadowych 

zazwyczaj wykluczają 

ich stosowanie jako 

katalityczny wsad 

krakingowy lub przy 

produkcji olejów 

smarowych 

Woda i osady usuwa 

się z oleju 

odpadowego na etapie 

obróbki wstępnej 

 

Poddany wstępnej obróbce olej odpadowy miesza 

się bezpośrednio ze zwykłymi pozostałościami 

atmosferycznymi rafinerii 

 

* 1,  2,  3,  4  oznacza kolejność przeprowadzania czynności w procesie. W braku takich cyfr kolejność jest najbardziej typowa  tj. wstępne przetwarzanie, 

oczyszczanie, frakcjonowanie i obróbka końcowa. 

 

Tabela 2.12: Technologie ponownej rafinacji olejów odpadowych 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [139, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 
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2.4.2 Regeneracja odpadów rozpuszczalników 

[53, LaGrega i in., 1994], [83, Indaver, 2002], [129, Cruz-Gomez, 2002], [130, UBA, 2003], [150, 

TWG, 2004], [152, TWG, 2004], [156, VROM, 2004], [157, UBA, 2004] 

 

Cel 

Po przekazaniu odpadów rozpuszczalników do podmiotu przetwarzającego odpady, istnieją dwie 

główne opcje ich przetwarzania: 

 wykorzystanie wartości opałowej poprzez wykorzystanie ich bezpośrednio jako paliwo lub 

zmieszanie z innymi paliwami. Wykorzystanie odpadów rozpuszczalników jako paliwa 

omówiono w Sekcji 2.5.2.1 

 przetwarzanie odpadów rozpuszczalników w celu ponownego przekształcenia na materiał, 

który można ponownie wykorzystać jako rozpuszczalnik. To przetwarzanie nosi w niniejszym 

dokumencie nazwę ‗regeneracji‘. W niniejszej sekcji omówiono szczegóły różnych zabiegów, 

które faktycznie są stosowane do odpadów rozpuszczalników w celu ich oczyszczenia i 

regeneracji dla potrzeb wytworzenia rozpuszczalników. 

 

Rozpuszczalniki i kwasy organiczne można przetwarzać w takim stopniu, aby można je było zawrócić 

do cyklu produkcyjnego jako surowce wtórne. 

 

Zasada działania 

Oczyszczanie uzyskuje się poprzez różne rodzaje destylacji będące głównymi rodzajami stosowanego 

procesu oddzielania. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Regeneracja rozpuszczalników stanowi standardową praktykę w wielu branżach, a regeneracji poddaje 

się szeroką gamę rozpuszczalników, bardziej powszechne z nich przedstawiono w tabeli 2.13. 

 

Rodzina 

węglowodorów 

Substancje chemiczne 

Alkohole Etyl, izopropyl 

Związki alifatyczne Heksan, heptan 

Związki aromatyczne Benzen, benzyna aromatyczna, toluen, ksylen, 

terpentyna 

Związki chlorowane Trichloroetylen, perchloroetylen, chlorek metylenu 

Estry Octan etylu, octan butylu 

Ketony Keton metyloetylowy, keton metyloizobutylowy 

Mieszanki 

rozpuszczalników 

Toluen/ksylen, ketony, alkohole, fenole, toluen/ heptan 

 

Tabela 2.13: Powszechnie regenerowane odpady rozpuszczalników 

[53, LaGrega i in., 1994], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

Opis procesu 

Rys. 2.15 i Rys. 2.16 przedstawiają przykłady schematów przepływu zakładów regeneracji odpadów 

rozpuszczalników. 
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Rys. 2.15: Przykład instalacji regeneracji odpadów rozpuszczalników 

[129, Cruz-Gomez, 2002] 

 

 
 

Rys. 2.16: Przykład schematu przepływu regeneracji rozpuszczalników chlorowanych 

[150, TWG, 2004] 

Tabela 2.14 przedstawia techniki powszechnie stosowane do regeneracji odpadów rozpuszczalników. 

 

Technika Cel i zasada działania Użytkownicy 

Absorpcja Przeniesienie rozpuszczalnika z 

gazu do płynu 

 

Adsorpcja Odzyskanie rozpuszczalnika z 

nasyconego rozpuszczalnikiem 

powietrza 

 

Odwirowanie Usuwa zawieszone substancje 

stałe albo oddziela dwie odrębne 

(lub nierozpuszczalne) fazy 

 



 142 

płynne, jedna faza to, na 

przykład, odzyskiwane 

rozpuszczalniki  

Kondensacja Usuwa opary rozpuszczalników 

ze strumieni gazowych 

 

Zlewanie Oddzielanie faz z uwagi na różne 

gęstości. 

Oddzielenie płynnego 

rozpuszczalnika i wody  

 

Destylacja Oddzielenie płynnych 

mieszanek. 

Wyparki cienkowarstwowe. 

Rektyfikacja. Frakcjonowanie  

 

Jedną ze stosowanych technik (w celu 

zmniejszenia poziomów metali w 

rozpuszczalniku) jest destylacja 

zanieczyszczonych rozpuszczalników dla 

potrzeb częściowego późniejszego 

wykorzystania jako paliwo w kotłach (kilka 

zakładów istnieje w Belgii, Włoszech, 

Hiszpanii) 

Parowanie Usunięcie rozpuszczalnika w 

postaci oparu z roztworu lub 

zawiesiny  

 

Filtracja Oddzielenie cząsteczek stałych z 

płynnego rozpuszczalnika  

 

Ekstrakcja płyn-

płyn 

Stosowana do płynnych 

rozpuszczalników 

 

Oddzielanie 

membranowe 

Odzyskiwanie rozpuszczalników 

ze strumieni płynów lub gazów 

 

Neutralizacja Stosowana do płynnych 

rozpuszczalników 

 

Wysalanie Stosowane do płynnych 

rozpuszczalników 

 

Sedymentacja Stosowana do płynnych 

rozpuszczalników o dużej 

zawartości substancji stałych 

 

Magazynowanie Zob. sekcja 2.1.4  

Odpędzanie Przeniesienie rozpuszczalnika ze 

strumienia płynów do strumienia 

gazów 

 

 

Tabela 2.14:    Operacje jednostkowe stosowane do regeneracji odpadów rozpuszczalników  

[129, Cruz-Gomez, 2002], [130, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 
 

Użytkownicy 

Działalność ta jest prowadzona w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i malarskim. Obecnie w 

Holandii funkcjonuje pięć zakładów. Poniżej opisano przykład: 

 

Wydajność parowania zależy od ciepła właściwego parowania destylowanych rozpuszczalników i 

wynosi do 1.3 t/h. Użycie separatora zwrotnego może usprawnić oddzielanie; jednak zmniejsza się 

wtedy natężenie przepływu. Wielofazowe destylaty schładza się, a następnie rozdziela na fazy cięższe 

i lżejsze, które gromadzone są w różnych pojemnikach. Destylację można wykonywać zarówno pod 

ciśnieniem otoczenia jak i w próżni. Ponadto instalacja może przeprowadzać inne procesy, takie jak 

azeotropowe osuszanie rozpuszczalników lub estryfikacja azeotropowa. Dodatkowo kwasy organiczne 

można przetwarzać w specjalnym destylatorze ceramicznym. 
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Materiał wejściowy zawierający rozpuszczalniki wpompowuje się do pojemników destylacyjnych. 

Pojemniki pośrednio podgrzewa się świeżą parą o ciśnieniu maksymalnie 6 barów, w temperaturze 

około 158°C. W przypadku silnie zanieczyszczonych rozpuszczalników dostępne są destylatory 

stalowe wyposażone w mieszadła służące do ujednolicania zawartości. Mieszanki odpadów 

rozpuszczalników zawierające tylko niewielkie ilości pozostałości lub silnie korozyjne substancje 

takie jak kwasy organiczne można destylować przy użyciu destylatorów emaliowanych. Powstałą 

mgłę przesyła się przez kolumnę z wypełnieniem i skrapla w rurach napowietrznej chłodnicy. 

2.4.3 Regeneracja odpadów katalizatorów i odzyskiwanie składników z 

technik ograniczania emisji  

[86, TWG, 2003], [125, Ruiz, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Jak już wspomniano w rozdziale pt. Zakres, niniejsza sekcja obejmuje regenerację odpadów 

katalizatorów i odzyskiwanie składników z technik ograniczania emisji. Istnieją alternatywne sposoby 

regenerowania zużytych katalizatorów, takie jak odzyskiwanie metali z katalizatorów (niektóre zabiegi 

odzyskiwania metali szlachetnych opisano już w dokumencie BREF nt. metali nieżelaznych), 

regeneracja katalizatorów (opisana w niniejszym dokumencie) oraz przetwarzanie zużytych 

katalizatorów jako surowców dla innych procesów, których nie opisano w niniejszym dokumencie 

(np. przetwarzanie zużytych katalizatorów glinowych w sektorze cementowym, które opisano w 

dokumencie BREF nt. cementu i wapna). Niniejszy dokument obejmuje tylko instalacje regeneracji 

ex-situ. Regeneracja in-situ zazwyczaj stanowi część procesu produkcji, w którym stosowany jest 

katalizator, dlatego niniejszy dokument jej nie obejmuje. 

 

Niniejsza sekcja obejmuje również informacje na temat odzyskiwania składników z odpadów 

wytwarzanych z technik ograniczania emisji (zob. również Sekcja 1.2.8) 

 

Cel 

Odpady katalizatorów i odpady z technik ograniczania emisji zazwyczaj poddaje się utylizacji. Jednak 

większość katalizatorów stosowanych w technikach ograniczania (np. ograniczanie NOX) jest 

regenerowana. 

 

Zasada działania 

Regeneracja katalizatorów z metali szlachetnych i platynowych w celu usunięcia osadów koksu może 

pomyślnie przywrócić działanie, selektywność i stabilność oryginalnego świeżego katalizatora. Osady 

koksu usuwa się w drodze spalania kontrolowanego. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Katalizatory z przemysłu rafineryjnego takie jak stosowane w hydrorafinacji, hydrokrakingu, 

reformingu i izomeryzacji zazwyczaj poddawane są regeneracji. Regeneruje się także katalizatory z 

metali szlachetnych. Metale, które zazwyczaj warto odzyskać pod względem ekonomicznym to Rh, 

Cd, Pt, Ir, nikiel Raneya i niektóre katalizatory ropopochodne z Ni-Co, Co Mo, Co. 

 

Opis procesu 

Regeneracja termiczna ex-situ odbywa się w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie jak również w 

standardowym sprzęcie, np. piece taśmowe do kalcynacji z ruchomym złożem lub obrotowe piece do 

kalcynacji. 

Regeneracja katalizatorów z metali szlachetnych i platynowych w celu usunięcia osadów koksu może 

pomyślnie przywrócić działanie, selektywność i stabilność oryginalnego świeżego katalizatora. Osady 

koksu usuwa się w drodze spalania kontrolowanego. 

 

Na przykład, po wypaleniu koksu katalizator zawierający platynę można regenerować w drodze 

przetwarzania z użyciem chloru w podwyższonej temperaturze. Przetwarzanie z użyciem chloru 

powoduje ponowne rozproszenie platyny poprzez przekształcenie jej na lotny chlorek platyny, który 

następnie przechodzi przez fazę gazową i osadza się na ściankach porów, gdzie przetwarza się go z 
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użyciem H2 i poddaje redukcji. Wynikiem jest zwiększone rozproszenie platyny i zreaktywowany 

katalizator. 

 

Standardowe operacje jednostkowe stosowane w tym sektorze to suszarki, piece, sprzęt do 

wymywania i ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Niektóre procesy końca rury stosowane do kontrolowania 

emisji do powietrza to techniki usuwania pyłów (np. elektrofiltry, cyklony, filtry tkaninowe, filtry 

ceramiczne, płuczki, wyloty kominów), systemy płukania gazów (np. płuczki, systemy 

przechwytywania dioksyn, systemy ograniczania LZO) oraz oczyszczanie ścieków. 

 

Użytkownicy 

We Francji (Eurocat) istnieje bardzo precyzyjny proces stosowany do recyklingu jednej określonej 

rodziny katalizatorów (hydrorafinacja) pochodzących głównie z rafinerii. W UE istnieje tylko jeden 

zakład posiadający piec do kalcynacji z ruchomą taśmą, znajdujący się w Luksemburgu od 1979. 

2.4.4 Regeneracja węgla aktywnego 

[29, UK Environment Agency, 1996], [41, UK, 1991], [42, UK, 1995], [150, TWG, 2004] 

 

Cel 

Przetwarzanie zużytego węgla aktywnego w celu wytworzenia materiału o właściwościach i jakości 

bardzo zbliżonych do pierwotnego węgla aktywnego. 

 

Zasada działania 

Główne procesy stosowane w celu regeneracji to zabiegi termiczne. W trakcie procesu wykonuje się 

suszenie, desorpcję termiczną i przetwarzanie termiczne. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Węgiel aktywny dostępny jest na rynku w trzech postaciach: ekstrudowana, granulowana i 

sproszkowana. Ponieważ sproszkowany węgiel jest niezwykle trudny do regeneracji, nie wykonuje się 

jej na węglu sproszkowanym. Dlatego niniejsza sekcja opisuje tylko pierwsze dwie formy. 

 

Opis procesu 

Regenerację zazwyczaj przeprowadza się termicznie i zazwyczaj obejmuje ona następujące operacje: 

 

Odbiór, transport i odwadnianie 

Zużyty węgiel aktywny jest zwykle odbierany w zakładzie jako odsączona substancja stała w 

cysternach. W zakładzie regeneracji dodaje się wodę, aby przekształcić węgiel w zawiesinę, którą 

wprowadza się do zbiornika, gdzie następuje jej odwodnienie i załadunek do pieca w celu regeneracji. 

 

Regeneracja termiczna 

Po oddzieleniu od wody wilgotny węgiel wprowadza się do pieca celem regeneracji. Podczas 

regeneracji termicznej przeprowadza się suszenie, desorpcję termiczną (tj. usunięcie chemikaliów 

organicznych) i przetwarzanie termiczne w wysokiej temperaturze (650 do 1000°C) w lekko 

utleniającej atmosferze kontrolowanej. 

 

Zwykle stosowane urządzenia to piece półkowe, bezpośrednio opalane piece obrotowe i pośrednio 

opalane piece obrotowe. Można również stosować piece fluidyzacyjne oraz piece na podczerwień. 

 

Oczyszczanie gazów odlotowych 

 

Użytkownicy 

Najbardziej standardowe wykorzystanie tych technik to regeneracja termiczna węgla aktywnego, 

zwłaszcza w instalacjach regeneracji węgla przemysłowego i węgla stosowanego w celach uzdatniania 

wody/spożywczych. Dzieje się tak, ponieważ węgle z różnych źródeł mogą być zanieczyszczone 
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wieloma substancjami organicznymi. Inne metody, takie jak regeneracja parowa, stosuje się w 

określonych obszarach i zazwyczaj przeprowadza się je na miejscu w zakładzie. 

 

Na całym świecie szeroko wykorzystywane są piece półkowe. W połączeniu z piecami półkowymi, 

piece obrotowe (opalane bezpośrednio i pośrednio) to jeden z najbardziej powszechnych rodzajów 

stosowanych pieców. Piece fluidyzacyjne wykorzystuje się głównie w Europie w odniesieniu do wody 

pitnej oraz w Ameryce Północnej do ścieków i dekoloryzacji. 

 

Dostępne są inne zabiegi takie jak regeneracja parowa, chemiczna i biologiczna. Jednakże są one 

stosowane tylko do regeneracji in-situ na miejscu, a nie w osobnych instalacjach. Regeneracja parowa 

jest techniką nieniszczącą i wykorzystuje się ją głównie wtedy, gdy zużyty węgiel zawiera związki 

wysokolotne. Powstałe opary pary/LZO ulegają skropleniu. Regeneracja chemiczna to technika 

nieniszcząca, która wykorzystuje wiele desorbantów gazowych i płynnych. Istnieją liczne materiały 

regeneracyjne, wiele z nich to specjalne materiały do indywidualnych zastosowań. 

2.4.5 Regeneracja żywic 

[41, UK, 1991], [42, UK, 1995], [150, TWG, 2004] 

 

Cel 

Regeneracja żywic jonowymiennych w celu ich ponownego wykorzystania. 

 

Zasada działania 

Regenerację termiczną można przeprowadzić przy użyciu gorącej wody i pary. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Wsad to zużyta żywica, a produkt wyjściowy to zregenerowana żywica. Siły przyciągania napotykane 

w adsorpcji żywicy są zwykle słabsze niż siły adsorpcji granulowanego węgla aktywnego. Ze względu 

na to regenerację żywic można osiągnąć poprzez proste, nieniszczące metody, takie jak mycie 

rozpuszczalnikiem, a substancję rozpuszczoną można odzyskać. Regeneracja termiczna adsorbentów 

żywicy zwykle nie jest możliwa ze względu na ich wrażliwość na temperaturę, chociaż w ostatnich 

latach dostępne są pewne nowe produkty, które można poddać regeneracji przy użyciu gorącej wody. 

 

Opis procesu 

 

Regeneracja parowa 

Regeneracja parowa jest możliwa tylko wtedy, gdy zakresy temperatur żywic mieszczą się w 

dostępnych zakresach ciśnienia pary. Na przykład, oparte na styrenach adsorbenty polimerowe są 

zazwyczaj stabilne do 200°C, natomiast żywice akrylowe są stabilne tylko do 150°C. Zaadsorbowany 

rozpuszczalnik i inne składniki organiczne mogą spowodować nabrzmienie i osłabienie macierzy 

żywicy. Ważne jest zatem, aby usuwanie tych składników za pomocą pary nie powodowało pękania i 

rozpadu macierzy żywicy. 

 

Regeneracja przy użyciu gorącej wody 

 

Użytkownicy 

Technika ta nie jest powszechnie stosowana, ale można ją stosować do odsalania słonawej wody dla 

potrzeb czystszego wykorzystania wody procesowej. Nie można jej wykorzystywać do zastosowań 

wody dejonizowanej. 

 

2.4.6 Regeneracja odpadów kwasów i zasad 

[40, Militon i Becaud, 1998], [86, TWG, 2003], [144, TWG, 2002], [150, TWG, 2004] 
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Zgodnie z opisem w sekcji 1.2.10, regeneruje się jedynie odpady kwasu siarkowego i 

chlorowodorowego. 

2.4.6.1 Regeneracja zużytego kwasu siarkowego 

 

Jak wspomniano w Sekcji 1.2.10, istnieją dwie alternatywne metody regeneracji zużytego kwasu 

siarkowego. Pierwsza to rozkład termiczny zużytych kwasów siarkowych na SO2, wykonywany w 

piecu w temperaturze około 1000°C. Wytworzony SO2 wykorzystuje się jako surowiec do produkcji 

H2SO4. Oba te procesy (rozkład termiczny i przekształcanie SO2 na H2SO4) opisano w dokumencie 

LVIC-AAF BREF [62, EIPPCB, 2003]. Istnieje kilka procesów przemysłowych, w których 

wykorzystuje się kwas siarkowy (np. produkcja dwutlenku tytanu). W takich przypadkach recykling 

zużytego kwasu siarkowego stanowi integralną część procesu i jest opisany w dokumencie BREF, w 

którym opisano ten proces przemysłowy. Drugi alternatywny proces regeneracji zużytego kwasu 

siarkowego oparty jest na ponownym zagęszczeniu słabego/zużytego/odpadowego kwasu siarkowego, 

z lub bez oddzielania potencjalnych zanieczyszczeń (np. soli). Jest on również opisany w tym 

dokumencie BREF. 

 

Cel 

Ponowne wykorzystanie zużyte kwasu siarkowego w tym samym celu, co pierwotny lub w innym. 

 

Zasada działania 

Ponowne zagęszczanie słabego kwasu siarkowego poprzez odparowanie. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zużyty/słaby kwas siarkowy zagęszcza się do uzyskania silniejszego roztworu kwasu. 

 

Opis procesu 

Osiągnięto stężenia blisko 70% H2SO4, a proces obejmuje odparowanie wody, bez nadmiaru H2SO4 w 

fazie parowej. Zakres temperatur różni się w zależności od procesów. Istnieje wiele procesów, ale 

najbardziej powszechne bazują na wyparkach z wymuszonym obiegiem, umożliwiających bardzo 

stabilne działanie; ze względu na duży obieg wszelkie substancje stałe zawarte w kwasie pozostają w 

zawiesinie i można je oddzielić w stężonym kwasie, jeżeli jest to konieczne. 

 

Ze względu na to, że koszt procesu jest znacznie uzależniony od energii (para o średnim ciśnieniu), 

wyparka wielodziałowa może znacznie zredukować koszty eksploatacji; działanie w próżni dopuszcza 

niższe temperatury działania i wykorzystanie bardziej standardowych materiałów do budowy sprzętu. 

 

Inny proces zagęszczania słabego kwasu wykorzystuje gorące gazy (z kwasu siarkowego lub 

jakiegokolwiek innego procesu), w drodze kontaktu gorących gazów i słabego kwasu woda odparuje 

w kierunku nasycenia wodą; proces odbywa się pod ciśnieniem atmosferycznym, ale ze względu na 

stosunkowo wysoką objętość gazu, należy zapobiegać przeniesieniu kwasu przez odkraplacze lub inne 

podobne urządzenia. Procesy spalania pod powierzchnią cieczy polegają na wytwarzaniu gazów 

spalinowych w bardzo wysokiej temperaturze (powyżej 1500°C), bezpośrednio nad poziomem 

zużytego kwasu; gazy spalinowe przechodzą przez zużyty kwas, umożliwiając odparowanie z niego 

wody, poddawane są schłodzeniu adiabatycznemu do 150-250°C; przed odprowadzeniem do 

powietrza gazy należy schłodzić i oczyścić; zazwyczaj nie oczekuje się szczególnie wysokich emisji 

SO2, ale ważne powinny być poziomy NOx. 

 

Inne procesy, takie jak Chemico, wykorzystuje się do zagęszczania kwasu siarkowego od 70 lat; 

zasada jest bardzo podobna, z tym wyjątkiem, że spalanie nie odbywa się w pojemniku, a temperatura 

jest znacznie niższa (w granicach 600°C). 

 

Użytkownicy 

Przemysł metalowy. 



 147 

2.4.6.2 Regeneracja zużytego kwasu chlorowodorowego 

W większości przypadków HCl wytwarzany jest jako produkt uboczny procesów chlorowania. HCl 

zwykle wytwarzany jest w fazie gazowej i bezpośrednio ponownie wykorzystywany w procesie 

chemicznym. Można go również rozpuścić w wodzie i wykorzystać jako surowiec do produkcji 

innych substancji chemicznych, takich jak produkt do uzdatniania wody (np. FeCl3) w elektrolizie lub 

jako środek do neutralizacji. HCl można stosować do trawienia metali lub regeneracji wymiany 

jonowej. 

Zużyty kwas chlorowodorowy jest następnie poddawany neutralizacji, a nie regeneracji. Wtedy 

wymagane jest odniesienie do Sekcji 2.3.1 i 2.3.2. Istnieje kilka innych zabiegów regeneracyjnych, na 

przykład ponowne wykorzystanie jako kwas do wytrawiania. Jednakże w tym rodzaju wykorzystania 

strumienie te nie są poddawane przetwarzaniu, dlatego nie opisano ich w tym dokumencie BREF. 

2.4.7 Przetwarzanie stałych odpadów fotograficznych 

 

Cel 

Rozdzielenie odpadów na dwa główne strumienie: jeden zawierający pewne wartościowe składniki 

(np. Ag), a drugi do wykorzystania jako paliwo. 

 

Zasada działania 

Z utrwalacza zawierającego srebro usuwa się srebro za pomocą elektrolizy (zob. Sekcja 2.4.8 na temat 

przetwarzania płynnych odpadów fotograficznych). Reakcja chemiczna rozpuszczania srebra z filmu 

wygląda następująco: 

 

Ag + Fe
3+

 Ag
+
 + Fe

2+
.  

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Srebro i energia 

 

Opis procesu 

Za pomocą rozdrabniacza odpady filmu są cięte na małe kawałki. Kawałki myje się płynem 

odsrebrzającym i płucze wodą. Możliwe środki odsrebrzające to odsrebrzony wybielaczo-utrwalacz 

(zawiera żelazo) lub chlorek żelaza. Gdy stosuje się odsrebrzony wybielaczo-utrwalacz, zużycie 

surowców jest mniejsze. Gdy stosuje się chlorek żelaza, chlorek srebra ulega oddzieleniu i następnie 

ponownie rozpuszcza się go za pomocą utrwalacza. Plastikowe kawałki suszy się, po czym można je 

spalić i odzyskać energię lub wykorzystać jako paliwo wtórne w piecu cementowym. 

 

Użytkownicy 

Przemysł fotograficzny. 

2.4.8 Przetwarzanie płynnych odpadów fotograficznych 

 

Cel 

Rozdzielenie strumienia odpadów na wartościowe składniki (np. Ag). 

 

Zasada działania 

Odsrebrzone płyny i odpady z obróbki zdjęć o niskiej zawartości srebra, takich jak wywoływacze, 

przetwarza się za pomocą wytrącania siarczku i filtracji membranowej. Po dodaniu roztworu siarczku 

sodu wytrącają się jony srebra i inne metale. Po przepuszczeniu roztworu przez membrany 

odfiltrowywane są substancje stałe. Przesącz z filtracji membranowej poddaje się dalszemu 

przetwarzaniu. Srebro zawarte w osadzie odzyskuje się za pomocą przetwarzania pirometalurgicznego 

i rafinowania. Zabiegi te opisano w dokumencie BREF nt. przemysłu metali nieżelaznych. Odpady 

płynne z obróbki zdjęć o niskiej zawartości srebra przetwarza się za pomocą usuwania chemicznego. 

Po dodaniu borowodorku sodu wytrąca się metaliczne srebro. Srebro odzyskuje się z zawierającego je 

osadu. Odsrebrzony płyn poddawany jest dalszemu przetwarzaniu. 
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Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Srebro. 

 

Opis procesu 

Przetwarzanie odsrebrzonych płynnych odpadów z obróbki zdjęć o wysokiej zawartości srebra 

obejmuje następujące etapy: 

 srebro usuwa się z odpadów z obróbki zdjęć o dużej zawartości srebra (> 100 mg/l) za pomocą 

elektrolizy. Po rafinacji srebro jest ponownie wykorzystywane 

 w celu zagęszczenia stężenia srebra z 5 do 100 mg/l, srebro usuwa się za pomocą 

elektroflokulacji lub wytrącania siarczków i filtracji membranowej. Wytworzony osad 

wysyłany jest do spalenia 

 ścieki z obróbki kolorowej przed dalszym przetwarzaniem odparowuje się w wyparce 

próżniowej z uwagi na obecność toksycznych i łatwo degradowalnych związków 

organicznych 

 przetwarzanie w filtrze węglowym, w którym węgiel absorbuje duże złożone związki 

organiczne i zawierające metale. Przy nasycaniu węgiel poddaje się regeneracji i ponownie 

wykorzystuje 

 oczyszczanie za pomocą flokulacji i flotacji 

 przetwarzanie biologiczne 

 odparowanie w wyparce próżniowej. Kondensat można wykorzystać jako wodę procesową lub 

odprowadzić 

 osad z flokulacji/flotacji i przetwarzania biologicznego oraz pozostałości z wyparki wysyła się 

do spalenia lub na składowisko. 

 

 
 

Rys. 2.17: Przetwarzanie płynnych odpadów fotograficznych 

[156, VROM, 2004] 

 

Użytkownicy 

Przemysł fotograficzny. 

2.5 Zabiegi mające na celu wytworzenie materiału do wykorzystania 

jako paliwo lub poprawy odzyskiwania energii  
[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [8, Krajenbrink i in., 1999], [11, Jacobs i 

Dijkmans, 2001], [13, Marshall i in., 1999], [21, Langenkamp i Nieman, 2001], [40, Militon i 

Becaud, 1998], [50, Scori, 2002], [52, Ecodeco, 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 

2002], [57, EIPPCB, 2001], [58, CEFIC, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [64, EIPPCB, 2003], [81, 

VDI i Dechema, 2002], [86, TWG, 2003], [114, Hogg, 2001], [122, Eucopro, 2003], [126, Pretz i 

in., 2003], [150, TWG, 2004]. 
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W niniejszej sekcji omówiono zabiegi i procesy głównie stosowane do uzyskania materiału, 

przygotowanego z odpadów, do wykorzystania jako paliwo lub zmiany jego właściwości 

fizykochemicznych, aby umożliwić skuteczniejsze odzyskanie jego wartości opałowej. Niektóre 

zabiegi mogą wytwarzać pewne produkty wyjściowe, które można wykorzystywać do innych celów 

niż paliwo. Procesy te są bardzo podobne i zależą wyłącznie od właściwości fizycznych odpadów 

początkowych oraz właściwości fizycznych, które muszą posiadać odpady wyjściowe, aby móc je 

spalać w komorze spalania. Dyskusja na temat rzeczywistego spalania odpadów nie jest opisana w 

niniejszym dokumencie, ponieważ opisano ją w poszczególnych sektorowych dokumentach BREF 

(np. nt. spalania odpadów, cementu i wapna, dużych obiektów energetycznego spalania, żelaza i stali 

itd.). 

 

Odpady o pewnej wartości kalorycznej obecnie wykorzystuje się jako paliwo w niektórych procesach 

spalania np. spalanie odpadów, w piecach cementowych lub wapienniczych, dużych obiektach 

energetycznego spalania, ciepłowniach, zakładach chemicznych, kotłach przemysłowych, zakładach 

ceramicznych, w produkcji cegieł, produkcji żelaza i stali, produkcji metali nieżelaznych. Niektóre 

sektory wykorzystujące odpady jako paliwo są bezpośrednio związane z wytwarzaniem tych odpadów. 

Oznacza to, że niektóre odpady wytwarzane w stabilnych procesach (w związku z tym o pewnej 

konsystencji) mogą nie wymagać żadnego dalszego przygotowania do dalszego użytku w tym sektorze 

i dlatego są często dostarcza się je bezpośrednio do zakładu, w którym będą wykorzystywane (np. 

zużyte oleje, zużyte rozpuszczalniki). W takich przypadkach odpadów nie poddaje się żadnemu 

przetwarzaniu, dlatego działalność ta nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu (przedstawiono ją 

na Rys. 2.18 za pomocą brązowych strzałek). Rodzaj strumieni odpadów technicznie przydatnych do 

wykorzystania w współspalarniach to problem, który zostanie rozwiązany w poszczególnych 

sektorowych dokumentach BREF. Niniejszy dokument rozpatruje i analizuje zagadnienia 

środowiskowe związane z postępowaniem i przekształcaniem różnych rodzajów odpadów na 

materiały przydatne do wykorzystania jako paliwo w różnych procesach, jak pokazano na Rys. 2.18 za 

pomocą niebieskich strzałek. 

 

 
 

Rys. 2.18: Niektóre bieżące możliwości wykorzystania odpadów jako paliwo w różnych 

sektorach 

Uwaga: rysunek ten nie zamierza przedstawiać wszystkich możliwości, jakie mogą się pojawić. 

Niektórych opcji nie pokazano na rysunku, aby zwiększyć jego czytelność  
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Jako przykład, wykorzystanie olejów odpadowych jako paliwa zastępczego bez żadnego 

przetwarzania to jedna z opcji stosowanych w Europie, różniąca się popularnością w zależności od 

lokalnych warunków ekonomicznych i prawnych. Większość regulacji krajowych dopuszcza spalanie 

olejów odpadowych w piecach cementowych. Oleje odpadowe są akceptowane na specjalnych 

warunkach jako paliwo do pieca cementowego we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii, ale wydaje się, że ich wykorzystywanie w tym celu jest zakazane, na przykład, w Holandii. 

W innych krajach po prostu nie są wykorzystywane. 

 

Standardowe techniki stosowane w produkcji tych materiałów do wykorzystania jako paliwo opisano 

w Sekcji 2.1. 

2.5.1 Przygotowanie stałego paliwa odpadowego głównie z odpadów stałych  

2.5.1.1 Przygotowanie stałego paliwa odpadowego z odpadów innych niż 

niebezpieczne w drodze przetwarzania mechanicznego (i biologicznego)  

 

Cel 

Główny cel to przygotowanie materiału palnego ze stałych odpadów komunalnych (SOK). Inne cele 

wymieniono w Sekcji 2.2.2. Główną funkcją przygotowania paliwa jest poprawa standardu wybranych 

materiałów tak, aby stworzyć określone paliwo. W niniejszej sekcji omówiono również przygotowanie 

paliw stałych w drodze sporządzania mieszanki/mieszania. Zasadniczo można wyróżnić dwa rodzaje 

MBP: 

 instalacje ‗oddzielania‘ – które dokonują rozszczepienia pozostałości odpadów na frakcje 

‗biodegradowalne‘ (które można wysuszyć i wykorzystywać jako paliwo) i frakcje ‗o 

wysokiej wartości opałowej‘ oraz 

 procesy ‗suchej stabilizacji‘, które w mniejszym stopniu dotyczą rozszczepiania na frakcje, a 

bardziej dążą do wykorzystania ciepła z procesu ‗kompostowania‘ w celu wysuszenia 

pozostałości odpadów i zwiększenia ich wartości opałowej, dzięki czemu stają się one 

przydatne do wykorzystania jako paliwo oraz udoskonalenia oddzielania frakcji.  

 

Zasada działania 

Ten rodzaj paliwa wytwarza się w drodze sortowania odpadów głównie w celu pozostawienia 

materiału palnego, poprzez usuwanie mokrych frakcji gnijących i ciężkich substancji obojętnych 

(kamienie, szkło, złom metalowy itp.) z odpadów. Inne operacje to, na przykład, przesiewanie, 

separatory, zgniatarki, odsiewanie i przebieranie. 

 

Technologie przygotowania paliw stałych różnią się znacznie w zależności od źródła i rodzajów 

odpadów oraz wymagań użytkowników w instalacji klienta/spalania. Bardzo ważne jest, by pamiętać, 

że odpady, w szczególności stałe odpady komunalne, stanowią niejednorodną mieszankę materiałów. 

W związku z tym przy produkcji paliwa producent ujednolica paliwo, wykorzystując technologię 

przygotowania oraz specjalne przetwarzanie odpadów. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zob. Sekcja 2.2.2. Działalność ta jest powszechnie stosowana w przetwarzaniu odpadów innych niż 

niebezpieczne. Paliwa stałe mogą wynikać z wielu różnych źródeł takich jak wstępne wykorzystanie 

pozostałości przemysłowych, wtórne wykorzystanie odpadów przemysłowych, wybrane frakcje z 

przemysłu i gospodarstw domowych oraz z czynności budowlanych i rozbiórkowych. Dlatego 

produktem wejściowym dla procesu mogą być bezpośrednie odpady przemysłowe lub odpady 

mieszane (zazwyczaj wraz ze wzrostem poziomu mieszania wzrasta potrzeba przygotowania 

odpadów). Skład i wielkość zanieczyszczenia odpadów wyjściowych różnią się w zależności od 

źródła. 

Najbardziej powszechne źródła to SOK, odpady ‗przemysłowe‘ oraz odpady budowlane i 

rozbiórkowe. Najbardziej powszechne materiały odpadowe to papier, tworzywa sztuczne, drewno i 
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materiały włókiennicze. Inne zazwyczaj stosowane odpady to frakcja papieru (papier + tworzywo 

sztuczne + guma) z filtrów olejowych. Ten element ma dużą wartość opałową. 

 

Można wyróżnić dwa główne rodzaje paliwa: materiał rozdrobniony lub pyłowy i paliwa zagęszczone 

takie jak pelety, kostki i brykiety. Zagęszczone odzyskane paliwo stałe może mieć niższe wartości 

opałowe (LHV) tj. do 30 MJ/kg w zależności od składu. Zgłoszone minimalne wartości opałowe 

wynoszą od 3 do 40 MJ/kg. Inne dane podają, że produkt wejściowy, którego początkowa wartość 

opałowa może zazwyczaj wynosić ok. 8.4 MJ/kg może zwiększyć swoją wartość opałową do ok. 17 

MJ/kg głównie dzięki oddzieleniu frakcji niepalnych (np. materiały nieorganiczne i woda). 

 

Odpady tworzyw sztucznych można zastąpić innymi paliwami stałymi takimi jak węgiel, torf, drewno, 

koks naftowy, itp. Obecnie prowadzi się kilka projektów rozwojowych w zakresie zastępowania 

paliwa, ponadto działa kilka zakładów demonstracyjnych wykorzystujących stałe odpady z tworzyw 

sztucznych. 

 

Przetwarzanie w celu wyprodukowania stałego paliwa odpadowego dzieli SOK na dwie frakcje. 

Wartość opałowa i skład tych frakcji są różne i również różnią się od przetwarzanych SOK. Frakcja, 

która pozostaje po ekstrakcji stałego paliwa odpadowego może stanowić wysoki procent 

przetworzonych SOK. 

 

Opis procesu 

Zob. Sekcja 2.2.2. W zależności od źródła i wykorzystania odpady te poddaje się rozdrabnianiu, 

oddzielaniu, mieszaniu i formowaniu w pelety. Typowy przykład diagramu sekwencji działań to: 

produkt wejściowy (odpady), transport mechaniczny (np. przenośnik taśmowy), oddzielanie (np. sita 

bębnowe, klasyfikatory powietrzne, ręczne przebieranie, magnesy, suszarki), redukcja rozmiaru (np. 

poprzez zgniatanie, rozdrabnianie), zwiększanie rozmiaru (np. belowanie, formowanie peletów) i 

wreszcie produkt wyjściowy (paliwo). Kilka przykładów stosowanych w tym procesie to: redukcja/ 

usuwanie/zmiana zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. Rys. 2.19 przedstawia jedynie jedną 

główną cechę – przebieranie automatyczne. Na właściwości takie jak, na przykład, zawartość metali 

ciężkich wpływa również spektroskopia bliskiej podczerwieni lub oddzielanie metali. Rys. 2.19 

przedstawia przegląd niektórych standardowych jednostek procesowych, które można stosować do 

produkcji stałych paliw odpadowych. Liczba i rodzaj stosowanych etapów przetwarzania zależy od 

składu odpadów i pożądanych cech odpadów wyjściowych. 
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Rys. 2.19: Schemat procesu produkcji stałych paliw odpadowych 

[126, Pretz i in., 2003] 

Wybór źródeł może stanowić pierwszą czynność braną pod uwagę dla pojedynczych strumieni. W 

system odbioru mieszanych odpadów przemysłowych można włączyć preselekcję. Obszar odbioru 

odpadów to pierwsza istotna instalacja w odniesieniu do systemu zarządzania jakością i w nim 

przeprowadza się kontrolę odbiorczą. Wszystkie rodzaje powodujących zakłócenia materiałów, które 

mogą spowodować problemy operacyjne lub jakościowe, należy na tym wczesnym etapie posortować.   
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Produkcję stałych paliw odpadowych można podzielić na kilka wymienionych poniżej etapów. 

Jednakże wykaz ten przedstawia jedynie przegląd dostępnych technik; nie zawsze każda z technik 

stanowi część każdego procesu: 

 

 obszar odbioru/bunkier  

 sortowanie wstępne/selekcja zanieczyszczeń 

 sprzęt podający - ładowarki kołowe lub dźwigi są zwykle stosowane do podawania do procesu 

 redukcja rozmiaru - rozdrabnianie można przeprowadzić dzięki zastosowaniu młynów 

młotowych,  rozdrabniaczy nożycowych, rozdrabniaczy jednowałowych, noży obrotowych, 

rozdrabniaczy z wałem rozrządu i młynów kaskadowych 

 oddzielanie metali - do oddzielania, na przykład, metali żelaznych od odpadów stałych, można 

stosować kilka różnych technik w oparciu o różne właściwości materiału. Najważniejsze 

cechy w przetwarzaniu odpadów to gęstość, kształt, podatność magnetyczna i przewodność 

elektryczna. Rodzaje systemów głównie stosowanych w tym sektorze to separatory 

magnetyczne (taśmowe separatory magnetyczne, magnetyczne separatory bębnowe, 

magnetyczne koła pasowe) lub separatory wirowo-prądowe (do oddzielania metali 

nieżelaznych) 

 klasyfikacja - klasyfikację można przeprowadzać za pomocą przesiewaczy bębnowych, 

liniowych i kołowych przesiewaczy oscylacyjnych, przesiewaczy obrotowych, przesiewaczy 

płaskich, przesiewaczy zataczających i ruchomych rusztów. Bardzo ważny etap obróbki w 

ramach klasyfikacji to etap odsiewania, przed i po mieleniu. Przesiewacze stosuje się w celu 

umożliwienia podziału masy i objętości według wielkości cząsteczek. Łatwo zauważyć, że w 

mieszankach cząsteczek o małych rozmiarach zawartość substancji niebezpiecznych kumuluje 

się w porównaniu do ilości znalezionej w nadmiarze pochodzącym z przesiewacza. 

Klasyfikacja za pomocą przesiewaczy jest stosowana w przetwarzaniu odpadów gdy: 

 materiały z procesu przetwórczego należy poddać pewnemu przekształceniu, tak, aby 

stały się przydatne do dalszych etapów przetwarzania, tj. rozdzieleniu na frakcje o 

określonej wielkości 

 konieczne jest oddzielenie grubszych lub drobnych cząstek 

 rozdrobniony materiał ma wysoką zawartość cząsteczek o końcowym rozmiarze i 

tylko nadmiarowe cząsteczki należy ponownie zmniejszyć 

 niektóre materiały wymagają zagęszczenia. W tym przypadku obróbka nosi nazwę  

klasyfikacji sortującej. Obejmuje ona także oddzielenie frakcji o niewielkich 

rozmiarach, które często zawierają dużą ilość metali ciężkich  

 klasyfikacja powietrzna (np. poprzez klasyfikatory powietrzne lub przesiewacze typu 

aeroherd) 

 spektroskopia bliskiej podczerwieni 

 automatyczne przebieranie 

 kompaktowanie/formowanie w pelety można przeprowadzać za pomocą płaskich pras, pras o 

matrycach pierścieniowych lub aglomeratorów tarczowych 

 magazynowanie/obszar magazynowania/lej 

 degradacja biologiczna/suszenie termiczne - jeśli należy zredukować zawartość wody w celu 

zwiększenia wartości opałowej, konieczny jest etap procesu suszenia. Można to 

przeprowadzić jako etap suszenia termicznego lub biologicznego. Niezbędne może być 

wysuszenie odpadów w celu osiągnięcia wyższych wskaźników sortowania/klasyfikacji 

odpadów 

 gromadzenie i oczyszczanie gazów spalinowych 

 oczyszczanie ścieków 

 załadunek i transport. 

 

Po etapie końcowej obróbki uzyskuje się stałe paliwo odpadowe. W niektórych przypadkach 

konieczne mogą być dodatkowe etapy obróbki, aby stałe paliwo odpadowe było zgodne z życzeniem 

odbiorców. Na przykład może być wymagane dalsze kompaktowanie lub dalsza redukcja rozmiaru. 
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Tabela 2.15 pokazuje korelację między różnymi procesami przygotowania paliwa i końcowym 

zastosowaniem dla różnych celów. 

 

Forma 

przygotowanego 

paliwa 

Proces współspalania 

Piec cementowy Cyrkulujące złoże 

fluidalne 

Elektrownia 

opalana pyłem 

węglowym 

Elektrownia 

opalana gazem i 

pyłem węglowym 

Bele Rozdrabnianie 

(pył), 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Rozdrabnianie 

(pył), 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Peletyzacja, 

magazynowanie, 

pulweryzacja 

Rozdrabnianie 

(pył), 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Miękkie pelety/ 

pył 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Twarde pelety Magazynowanie 

pod przykryciem, 

proste zgniatanie 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Magazynowanie 

pod przykryciem, 

pulweryzacja 

Magazynowanie 

pod przykryciem 

Wióry     

Proszek     

 

Tabela 2.15: Dodatkowe etapy obróbki wymagane zgodnie z postacią fizyczną w celu 

wytworzenia paliwa odpadowego według wymagań klientów 

[126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Po oddzieleniu materiału palnego poddaje się go rozdrobnieniu i albo wysyła do klienta albo formuje 

w pelety przed wysłaniem do spalania (zwykle ma to miejsce, gdy materiał jest spalany poza 

zakładem, gdyż zagęszczone paliwo redukuje koszty transportu). 

 

Użytkownicy 

Materiał palny zazwyczaj spala się w specjalnych instalacjach lub współspala w zakładach 

przeprowadzania procesu spalania. Paliwo wykorzystywane jest głównie w produkcji cementu/wapna 

i wytwarzaniu energii. W zależności od zastosowania końcowego istnieją różne wymogi dotyczące 

paliw odpadowych. 

 

Ten rodzaj instalacji można spotkać w Holandii, Włoszech, Niemczech, Austrii i Belgii i stanowi on 

podstawowy szablon dla niektórych ‗zintegrowanych instalacji‘ planowanych do budowy w Wielkiej 

Brytanii. Sporządzanie mieszanki dużych ilości odpadów stałych stanowi standardową praktykę w 

wielu państwach UE (np. Belgia, Francja, Niemcy, Dania, itp.). 

 

Obróbka stałych paliw odpadowych nie jest procesem znormalizowanym. Do pewnego stopnia zakres 

przeprowadzanej obróbki zależy od rodzaju odbieranych odpadów (materiał wejściowy) oraz 

rzeczywistego zastosowania stałych paliw odpadowych. 

 

Przy przetwarzaniu mechaniczno-biologicznym proces stosowany w produkcji stałych paliw 

odpadowych to rodzaj mechanicznej instalacji przetwórczej, ponieważ odpady o wysokiej wartości 

opałowej oddziela się przed poddaniem reszty materiału etapowi degradacji biologicznej w celu 

obniżenia zawartości substancji organicznych. W niektórych przypadkach etap degradacji biologicznej 

stanowi część produkcji stałych paliw odpadowych, a jego głównym celem jest obniżenie zawartości 

wody. W innych przypadkach etap degradacji biologicznej również wchodzi w zakres produkcji 

stałych paliw odpadowych, ale jego główny cel może stanowić obniżenie zawartości substancji 

organicznych, w celu utrzymania odpowiednich kryteriów utylizacji każdego materiału nie będącego 

częścią stałych paliw odpadowych i podlegającego utylizacji. W zależności od stosowanych procesów 

zastosowanie mogą mieć różne przepisy w zakresie emisji. 

W niektórych przypadkach całe odpady suszy się przy użyciu procesów fizycznych i biologicznych 

przez kilka dni (np. w Niemczech, 7 dni) w warunkach wysokiego napowietrzania w zamkniętym 

bioreaktorze. W ramach tego procesu zawartość substancji organicznych zmniejsza się tylko 
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nieznacznie, a sposób oddzielania ulega znacznej poprawie. Po tym następuje rozdzielenie na frakcję 

ciężką i lekką. Po dalszym oddzieleniu metali lekka frakcja jest wykorzystywana jako RDF. Ciężką 

frakcję (około 15%) rozdziela się na metale, szkło, baterie i składniki mineralne w celu ponownego 

wykorzystania. 

2.5.1.2 Przygotowanie stałych paliw odpadowych głównie z płynnych i półpłynnych 

odpadów niebezpiecznych 

 

Cel 

Celem przygotowania takiego paliwa jest wytworzenie dostosowanego, jednolitego i swobodnie 

przepływającego paliwa odpadowego, które można stosować w procesach spalania i może to również 

ułatwić jego handel/stosowanie. 

 

Zasada działania 

Mechaniczne przygotowanie stałych paliw odpadowych obejmujące, na przykład, nasączenie bazy 

(np. trociny, zgnieciony papier lub tektura, adsorbenty) odpadami. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Rodzaje stosowanych odpadów to odpady półpłynne, proszki i odpady stałe, głównie niebezpieczne. 

W pewnych szczególnych przypadkach dopuszcza się niektóre odpady płynne. 

 

Opis procesu 

Przykładowy proces układu do produkcji stałych paliw odpadowych przedstawiono na Rys. 2.20. 

Budowę układu, jak również wybranej instalacji, wybiera się zgodnie z rodzajem odpadów, 

dostępnością odpadów, a także końcową specyfikacją paliwa odpadowego. 

 

 
 

Rys. 2.20: Przykład produkcji stałych paliw z odpadów płynnych lub półpłynnych 

[122, Eucopro, 2003] 
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Główne procesy i etapy produkcji to: 

 

 wprowadzanie odpadów ze obszaru magazynowania do jednostek produkcyjnych. Wstępne 

ujednolicanie odpadów przychodzących opiera się na właściwościach fizykochemicznych. 

Etap ten ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności paliwa odpadowego z 

wymaganiami użytkowników końcowych 

 rozdrabnianie i/lub przesiewanie dużych cząsteczek. Odpady zawierające duże cząsteczki 

należy przed wprowadzeniem do mieszalnika rozdrobnić lub przesiać 

 napełnianie mieszalnika 

 operacje mieszania. Materiały można wprowadzać bezpośrednio lub za pośrednictwem leja w 

celu stabilizacji, regulacji i kontroli ilości odpadów wprowadzanych do mieszalnika. Po 

operacji mieszania materiały przekazuje się do przesiewacza za pomocą przenośnika 

taśmowego  

 ekstrakcja złomu za pomocą separatorów magnetycznych lub systemów wirowo-prądowych 

(Foucaulta) celem usunięcia metali nieżelaznych 

 czynności przesiewania przez sita obrotowe lub wibrosita. Wymiary, jak również budowa 

oczek sita zależą od wymagań w zakresie uziarnienia i nienormatywnych paliw odpadowych 

(niektóre instalacje dopuszczają różne frakcje, w zależności od możliwości ponownego 

wykorzystania dużych cząsteczek). Frakcje nienormatywne można poddać ponownej obróbce 

podczas produkcji, przetwarzać w specjalnym rozdrabniaczu i/lub przetwarzać w jednostkach 

spalania lub specjalnych jednostkach współprzetwarzania 

 magazynowanie paliwa odpadowego przed załadunkiem 

 wysyłka paliwa odpadowego. Załadunek ciężarówek (lub potencjalnie pociągów albo statków) 

odbywa się za pomocą dźwigów, przenośników taśmowych lub buldożerów 

 zgniatanie kriogeniczne i oddzielanie zużytych opakowań farby, tuszu i podobnych substancji. 

 

Użytkownicy 

Współspalarnie (np. piece cementowe). 

2.5.1.3 Przygotowanie stałych paliw odpadowych w drodze zwęglania 

zanieczyszczonego drewna 

 

Cel 

Zwęglanie zanieczyszczonego drewna można przeprowadzać w celu uzyskania węgla roślinnego do 

wykorzystania jako paliwo. 

 

Zasada działania 

Zwęglanie drewna w stosunkowo niskiej temperaturze (300–400°C). 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zanieczyszczone drewno przekształcane jest na węgiel, który można potem wykorzystać jako paliwo. 

Metale odzyskuje się i waloryzuje w zakładach metalurgicznych. 

 

Opis procesu 

Proces podzielono na trzy rodzaje operacji: 

 

a. cięcie drewna w celu uzyskania materiału o jednorodnym uziarnieniu i składzie 

b. zwęglanie wiórów drewnianych w celu uzyskania węgla roślinnego skupiającego wszystkie 

metale. Zwęglanie przeprowadza się w temperaturze między 300-400°C w atmosferze o 

niskiej zawartości utleniaczy. W ten sposób związki organiczne ulegają gazyfikacji, a metale 

ciężkie koncentrują się w węglowych pozostałościach. Następnie pozostałości te ekstrahuje się 

z pieca, a gaz przetwarza się w temperaturze 850°C przez dwie sekundy 

c. ekstrakcja metali ciężkich. Jest to bardzo ważny etap w celu uzyskania czystego węgla (o 

wartości opałowej 27000 kJ/kg). W celu oddzielenia kryształów metalu od struktury węgla 
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materiał zgniata się na drobne części. Metale (3 w/w-%) oddziela się w drodze odwirowania, a 

węgiel aspirowany jest ze środka poprzez filtr workowy. Metale odzyskuje się podczas 

procesów metalurgicznych. 

 

Użytkownicy 

Jedna instalacja we Francji. 

2.5.2 Przygotowanie płynnych paliw odpadowych 

 

W tej sekcji omówiono zabiegi przeprowadzane w celu przygotowania paliw płynnych z materiałów 

płynnych lub półpłynnych. Wyprodukowane płynne paliwo odpadowe ma właściwości umożliwiające 

mu przejście w stan ciekły i ruch w przypadku zastosowania różnicy ciśnienia lub grawitacji. Niektóre 

z wytworzonych materiałów mogą być bardzo lepkie, a ich pompowanie może być bardzo trudne i 

kosztowne, niemniej jednak nadal utrzymują właściwości cieczy. Odpady wyjściowe z tych zabiegów 

w niniejszej sekcji noszą nazwę ‗płynne paliwa odpadowe‘, niezależnie od tego, czy paliwo jest 

półpłynne czy płynne. Procesy, których rozpoczęcie stanowią odpady płynne lub półpłynne, a 

zakończenie stałe paliwa odpadowe omówiono w Sekcji 2.5.1.2. Zazwyczaj materiały 

przygotowywane przez te rodzaje zabiegów to odpady niebezpieczne. Istnieje możliwość 

przygotowania kilku rodzajów płynnych paliw odpadowych w zależności od rodzajów odpadów i 

wymogów rynku: 

 

 przygotowanie płynu organicznego w drodze sporządzania mieszanki 

 upłynnianie 

 emulsje 

 osady (przygotowanie tych rodzajów odpadów uznaje się za nową technikę).  

 

Główne procesy stosowane w przygotowaniu odpadów do wykorzystania jako paliwo to: 

 wiedza, kontrola, monitorowanie i identyfikowalność odpadów (standardowa technika zgodnie 

z opisem w Sekcji 2.1) 

 transport odpadów (standardowa technika zgodnie z opisem w Sekcji 2.1) 

 odbiór odpadów (standardowa technika zgodnie z opisem w Sekcji 2.1) 

 rozładunek odpadów (standardowa technika zgodnie z opisem w Sekcji 2.1) 

 jednostki magazynowania stosowane przed przetwarzaniem 

 ponowna regeneracja 

 ujednolicanie i sporządzanie mieszanki 

 zgniatanie 

 przesiewanie 

 upłynnianie 

 separacja faz w przypadku odpadów płynnych: osiadanie, odwirowanie, ekstrakcja, … 

 suszenie 

 płukanie. 

2.5.2.1 Przygotowanie organicznych płynnych paliw odpadowych poprzez 

sporządzenie mieszanki głównie odpadów niebezpiecznych 

 

Cel 

Celem tej operacji jest sporządzenie mieszanki i ujednolicenie odpowiednich odpadów od kilku 

wytwórców i/lub z kilku źródeł. Operacja ta ma na celu: 

 

 świadczenie usług na rzecz wytwórców wytwarzających jedynie niewielkie ilości 

organicznych odpadów płynnych 

 racjonalizacja organizacji logistycznej (transport, itp.) 



 158 

 opracowanie dostosowanego rozwiązania dla potrzeb pakowanych odpadów kilkufazowych 

(płynne/półpłynne lub stałe) 

 oddzielenie różnych faz (woda, płyn organiczny, osady lub substancje stałe) z odpadów 

złożonych w celu optymalizacji odzyskiwania 

 przygotowanie jednolitych i stabilnych odpadów zgodnie z wymaganiami. 

 

Zasada działania 

Operacje te mogą obejmować grupowanie niewielkich ilości i/lub czynności przetwarzania wstępnego, 

takie jak separacja faz lub osiadanie. Operacje główne to sporządzanie mieszanki i ujednolicanie. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Płynne lub półpłynne odpady o dużej zawartości substancji organicznych. Wykorzystywane odpady 

obejmują rozpuszczalniki, oleje, osady olejowe, emulsje, pozostałości po destylacji, osady denne ze 

zbiorników, emulsje olejowe z przemysłu mechanicznego i metalurgicznego, odpady i osady 

zawierające olej z rafinacji ropy naftowej oraz z gromadzenia i magazynowania materiałów 

olejowych, odpady z destylacji oleju i regeneracji wadliwych produktów; odpady półpłynne takie jak 

odpady smarów, farb i spoiw; odpady pyłowe takie jak farby w proszku, odpady proszku do prania itp. 

 

Opis procesu 

Przykład układu procesu przygotowania paliwa płynnego z odpadów przedstawia Rys. 2.21. 

 

 
 

Rys. 2.21: Przykład układu procesu przygotowania organicznego płynnego paliwa odpadowego  

[122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] 

Uwaga: ‘Proces produkcji paliwa płynnego’ wykorzystuje odpady półpłynne w celu produkcji 

innych paliw płynnych 

 

Główne procesy i etapy produkcji to: 

 

Rozładunek i grupowanie  

 

 odpady płynne luzem. Po filtracji i/lub osiadaniu płyny organiczne przesyła się za pomocą 

pompy odśrodkowej lub membranowej do metalowych cylindryczno-stożkowych zbiorników 

wyposażonych w urządzenie mieszające, aby uniknąć osadzania lub separacji faz (składające 
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się z mieszalnika wahadłowego lub systemu pompującego mieszającego górną i dolną część 

zbiornika poprzez ciągłe krążenie),  

 odpady pakowane (beczki, itp.). Przed grupowaniem opakowania opróżnia się za pomocą 

technik dostosowanych do ich właściwości fizykochemicznych. Ogólnie rzecz biorąc, na dnie 

beczki znajdują się dwie fazy: płynna i półpłynna (a czasami stała). 

 

Przygotowanie 

Etap ten obejmuje operacje takie jak osiadanie, mielenie, filtracja i sporządzanie mieszanki. W celu 

utrzymania jednorodności odpadów wykorzystuje się śmigło mieszające lub system recyrkulacji. 

Czasami stosuje się system mielenia z techniką recyrkulacji, aby zmniejszyć uziarnienie wszystkich 

cząstek stałych mogących znajdować się w płynnych odpadach. 

 

Wysyłka 

Przed załadunkiem substancję płynną filtruje się przez filtr o średnicy 3 mm. Załadunek ciężarówek 

przeprowadza się przy użyciu wszystkich niezbędnych systemów zabezpieczeń. 

 

Użytkownicy 

Współspalarnie (np. piece cementowe). 

2.5.2.2 Przygotowanie płynnych paliw odpadowych w drodze upłynniania odpadów 

niebezpiecznych 

 

Cel 

Celem tej operacji jest sporządzenie mieszanki i ujednolicenie odpadów od kilku wytwórców i/lub z 

kilku źródeł. 

 

Zasada działania 

Upłynnianie oznacza procesy, w których odpady płynne, półpłynne i stałe poddaje się ujednolicaniu 

wspólnemu rozdrobnieniu w celu wyprodukowania płynnego paliwa, które można wykorzystać jako 

paliwo. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zazwyczaj niebezpieczne odpady takie jak pozostałości olejów, zużyte rozpuszczalniki, pozostałości 

chemicznej syntezy organicznej, olej i smar, itp. 

 

Opis procesu 
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Rys. 2.22: Przykład układu procesu produkcji paliwa płynnego w drodze upłynniania 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Główne procesy i etapy produkcji to: 

 

Wstępne ujednolicanie 

Wstępne ujednolicanie odpadów przychodzących bazuje na właściwościach fizykochemicznych.  

Wstępne ujednolicanie obejmuje wytworzenie mieszanki wstępnej o cechach fizycznych 

akceptowalnych dla procesu upłynniania. Etap ten zapobiega różnego rodzaju problemom 

pojawiającym się wewnątrz procesu, takim jak blokady lejów/rur/urządzeń. 

 

Wprowadzanie odpadów z instalacji magazynowania do procesu upłynniania  

Odpady stałe przenosi się za pomocą szufli mechanicznej, ramienia hydraulicznego, żurawia lub 

hydraulicznej ładowarki. Przekazuje się je do procesu upłynniania przy użyciu przenośnika śrubowego 

lub przenośnika zgarniakowego talerzowego. Osady transportuje się za pomocą szufli mechanicznych, 

żurawi i/lub hydraulicznych pomp tłokowych mogących obsługiwać materiały o wysokiej lepkości. 

Odpady płynne transportowane są za pomocą pomp. Technologie pompowania muszą mieć zdolność 

akceptacji wahań jakości i obecności cząsteczek w zawiesinie. 

 

Proces upłynniania 

 

Składa się on z czterech głównych etapów: 

‘Kalibracja’ części półpłynnej 

Etap ten składa się z rozdrabniania dużych cząsteczek, ekstrakcji obcych części metalowych 

przypadkowo zmieszanych z odpadami chemicznymi i następnie przekazania materiału półpłynnego 

do zbiornika mieszania. Stosowane rozdrabniacze to rozdrabniacze wolnoobrotowe stosowane w 

przypadku odpadów palnych i o niskiej temperaturze zapłonu (np. jednowirnikowe lub dwuwirnikowe 

nożyce obrotowe) i specjalne rozdrabniacze do odpadów szczególnych (np. rozdrabniacze 

kriogeniczne). Technologie do ekstrakcji niepożądanych części stałych obejmują separatory metali 

żelaznych i nieżelaznych i wibrosita i/lub statyczne kraty dla większych cząsteczek. Materiał 

przenoszony jest za pomocą ślimaków i pomp (np. pompy do betonu). 

 

W przypadku mniejszych inwestycji możliwa jest też konstrukcja uproszczona: obejmuje ona 

jednostkę o mniejszej wydajności przeznaczoną do mniej skomplikowanych odpadów (tzn. wolnych 

od dużych kawałków). W takim przypadku materiał można przekazać do etapu mieszania kroku w 

drodze rozdrabniania. Istnieje możliwość instalacji filtra obrotowego do usuwania dużych ilości 

bezużytecznych materiałów. 

 

Rozpuszczanie i odsiewanie 

Ten drugi etap rozpuszcza i emulguje części półpłynne w fazę rozpuszczalnika w celu uzyskania 

jednorodnego materiału. 

 

Rozpuszczanie stałych związków organicznych w fazę płynną składającą się z rozpuszczalników i/lub 

ścieków przeprowadza się za pomocą specjalnych mieszalników, przesiewaczy obrotowych i 

zbiorników buforowych. Mieszalniki muszą reagować na ograniczenia ze strony lepkiego materiału 

zawierającego silne i liczne substancje stałe w zawiesinie. Rozcierają one substancje stałe między 

wirnikiem a stojanem i mieszają je w celu wytworzenia fazy płynnej. Następnie płynną mieszankę 

wprowadza się do przesiewacza obrotowego, który dokonuje ekstrakcji kawałków plastikowego 

wyłożenia rozdrobnionego w poprzednim etapie. Pod koniec tego etapu zbiornik buforowy gromadzi 

materiał w trakcie przygotowania. 

 

Kruszenie i emulgacja 

Trzeci etap polega na drobnym pokruszeniu wszystkich cząsteczek stałych pozostających w zawiesinie 

w fazie płynnej. Obejmuje on także wytworzenie drobnej emulsji między fazą wodną a fazą 
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węglowodorów stanowiącą płynne paliwo odpadowe. Stabilność i jakość spalania paliwa odpadowego 

bezpośrednio zależy od jednolitości i wielkości fragmentacji substancji stałych w zawiesinie. 

 

Kryteria te wymagają wysokiej szybkości technologii kruszenia/emulgacji chronionych przez 

separatory magnetyczne i filtry mechaniczne. Urządzenia muszą być wystarczająco elastyczne, aby 

zaakceptować wahania lepkości, gęstości i charakteru substancji stałych w zawiesinie. Na tym etapie 

kontroluje się płynne paliwo odpadowe, podczas napełniania zbiornika buforowego. Niektóre 

parametry takie jak pH i lepkość można stale kontrolować w trakcie procesu. Inne parametry takie jak 

LHV, skład i temperatura zapłonu, kontroluje się na podstawie próbek pobranych w trakcie produkcji. 

Jeśli jakość nie spełnia wymagań, przed przeniesieniem do jednostki magazynowania paliwo należy 

poddać ponownej obróbce. 

 

W przypadku jednostek o małej wydajności możliwa jest prostsza konstrukcja: tutaj etapy 2 i 3 można 

przeprowadzać jednocześnie. W tym przypadku zbiornik mieszania i buforowy będzie ten sam, a linia 

kruszenia prowadzi do zbiornika mieszania. 

 

Magazynowanie i wysyłka 

Po osiągnięciu wysokiego poziomu wewnątrz zbiornika buforowego materiał można przekazać za 

pomocą pompy do ostatecznego magazynowania. W czasie tego przekazywania można przeprowadzić 

ostatnie dostosowanie jakości paliwa za pomocą kruszarek i filtrów działających na linii 

przekazywania. Pojemność magazynowania zazwyczaj obejmuje pionowe cylindryczno-stożkowe 

zbiorniki z urządzeniami do sporządzania mieszanki. Do ujednolicania paliwa płynnego nadają się 

dwie technologie sporządzania mieszanki: 

 długi mieszalnik zainstalowany na dachu zbiornika 

 system pompujący, która miesza górną i dolną część zbiornika w drodze cyrkulacji w obiegu 

zamkniętym. Wysyłka do klienta ma miejsce na stanowisku załadunku ciężarówek. Materiał 

dostarczany jest na to stanowisko załadunku z wyżej wymienionej jednostki magazynowania. 

 

Użytkownicy 

Współspalarnie (np. piece cementowe). 

2.5.2.3 Przygotowanie emulsji z płynnych/półpłynnych odpadów niebezpiecznych 

 

Cel 

Celem jest uzyskanie jednorodnego i stabilnego paliwa odpadowego z odpadów płynnych lub 

półpłynnych. 

 

Zasada działania 

Proces ten jest oparty na kontroli sporządzania mieszanki poprzez dodanie wybranych chemikaliów 

lub tensydów. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Emulsje zwykle wytwarzane są z odpadów niebezpiecznych takich jak oleje i emulsje z przemysłu 

mechanicznego i metalurgicznego, odpadów i osadów zawierających olej z rafinacji ropy naftowej, 

wadliwych produktów itp. 

 

Opis procesu 

Pod względem budowy i układu instalacje przypominają instalacje stosowane do przygotowywania 

półpłynnej mączki surowcowej do produkcji klinkieru w piecach cementowych. 
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Rys. 2.23: Przykład układu procesu przygotowania emulsji 

[122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Główne procesy i etapy produkcji to: 

 

Wprowadzanie odpadów z obszaru magazynowania do jednostek produkcyjnych  

Przed wprowadzeniem do procesu produkcyjnego odpady poddaje się dekondycjonowaniu za pomocą 

urządzeń dostosowanych do ich właściwości fizycznych. Odpady półpłynne ekstrahowane z beczek 

umieszcza się w specjalnych dołach. Najpierw przenosi się je za pomocą szufli mechanicznej do dołu 

homogenizacyjnego. Następnie przekazuje się je do leja celem wprowadzenia do procesu produkcji za 

pomocą przenośnika ślimakowego lub pompy do betonu. Odpady pyłowe, takie jak farba i proszek do 

prania, odbierane są w dużych workach. Wprowadza się je bezpośrednio do procesu produkcji za 

pomocą urządzeń przystosowanych do przechwytywania emisji pyłów. Odpady płynne transportuje 

się przez pompy. Technologie pompowania (pompa odśrodkowa, pompa objętościowa z zewnętrznym 

wirnikiem itp.) muszą akceptować wahania lepkości i obecność cząsteczek w zawiesinie. 

 

Opracowanie 

Zgodnie z właściwościami fizykochemicznymi magazynowanych odpadów laboratorium definiuje 

wymagania, włączając w to charakter i ilości odpadów, które można wprowadzić do procesów 

produkcyjnych. Opracowuje się także testy zgodności. Badania takie przeprowadza się przy dowolnej 

operacji w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami paliw odpadowych. 

 

Proces produkcji 

Proces produkcji, który jest procesem wsadowym, wykonywany jest za pomocą specjalnych 

mieszalników (zwanych ‗opóźniaczami‘), zamkniętych w celu zapobiegania emisji LZO. Zgodnie ze 

specyfikacją laboratoryjną do mieszalnika wprowadza się różne elementy. Mieszadło zapewnia 

stabilną produkcję emulsji. Na tym etapie monitoruje się kilka parametrów takich jak lepkość, pH, 

temperatura i specyfikacja ruchu. Jednym z celów takiego monitorowania jest wykrycie wszelkich 

reakcji polimeryzacji, ponieważ może to spowodować problemy produkcyjne. 
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Odsiewanie 

Po otrzymaniu emulsji ponownie wprowadza się ją za pomocą pompy odśrodkowej do mieszalnika i 

przez sito łukowe zapewniające zatrzymanie cząsteczek powyżej 4 mm. 

 

Ekstrakcja piasku 

Po opróżnieniu mieszalnika i przed wysłaniem do obszaru magazynowania materiał wypompowuje się 

do betonowej jamy z obszarem sedymentacji. Celem jest oddzielenie, według gęstości, wszelkich 

mineralnych cząstek stałych (np. piasku) mogących znajdować się w materiale. 

 

Magazynowanie i wysyłka 

Za pomocą pompy odśrodkowej materiał przekazywany jest do obszaru magazynowania. Pojemność 

magazynowania zwykle obejmuje betonowe lub stalowe pionowe cylindryczne zbiorniki z 

urządzeniami do sporządzania mieszanki. Do zachowania jednorodności stosuje się trzy technologie 

sporządzania mieszanki: 

 mieszadło zanurzone 

 niskie mieszadło ze skrobakiem w celu uniknięcia sedymentacji 

 system pompujący, który miesza górną i dolną części zbiornika w warunkach cyrkulacji w 

obiegu zamkniętym o szybkim przepływie (około 250 m
3
/h). 

 

Jakość paliwa odpadowego kontroluje się po to, aby upewnić się, że jego cechy charakterystyczne są 

zgodne z wymaganiami klienta. W niektórych szczególnych przypadkach, jeśli wartość opałowa 

zostanie uznana za zbyt niską, można dodać odpady o wysokiej  wartości opałowej. 

 

Wysyłka do zakładów współprzetwarzania odbywa się za pomocą stanowiska załadunku ciężarówek. 

Podczas załadunku przeprowadza się końcowe odsiewanie (przez filtr o rozmiarze 3 mm). 

 

Użytkownicy 

Współspalarnie (np. piece cementowe). 

2.5.2.4 Przetwarzanie oleju odpadowego, gdy odpady wyjściowe są zasadniczo 

wykorzystywane jako paliwo 

Istnieją dwie główne opcje przetwarzania olejów odpadowych (zob. Rys. 2.13 w Sekcji 2.4.1). Jednym 

ze sposobów jest przetwarzanie oleju odpadowego w celu przekształcenia go na olej bazowy do 

produkcji smarów. W niniejszym dokumencie nosi to nazwę ‗ponownej rafinacji‘ i zostało omówione 

w Sekcji 2.4.1. Innym sposobem jest przetwarzanie oleju odpadowego w celu produkcji materiału, 

który będzie wykorzystywany głównie jako paliwo lub do innych celów (np. absorbent, olej 

antyadhezyjny, olej flotacyjny). Zabiegi te omówiono w niniejszej sekcji. Podobnie jak w całym 

dokumencie, klasyfikację tę przyjęto dla potrzeb niniejszego dokumentu i nie stanowi ona żadnej 

próby określania jakichkolwiek kodów R z ustawodawstwa EU ws. odpadów.   

 

Możliwe jest wykorzystanie wartości opałowej olejów odpadowych. Gdy wykorzystuje się go jako 

paliwo zastępcze, głównie dla węgla, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego, zużyty olej ma 

wartość ekonomiczną. Istnieje wiele różnych zastosowań spalania zużytego oleju, różniących się 

częściowo pod względem temperatury spalania, a częściowo pod względem technologii kontroli 

stosowanej przez nie do zredukowania wpływu na środowisko. Przed wykorzystaniem jako paliwo 

można przeprowadzić kilka zabiegów oczyszczania lub przekształcania. Podsumowano je w tabeli 

2.16. 

 

Rodzaj zabiegu Zmiany 

zachodzące w 

olejach 

odpadowych po 

zabiegu 

Wykorzystanie 

paliwa 

Wykorzystanie w sektorze 

przemysłowym 
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Brak zabiegu. 

Stosowany głównie 

w procesie spalania 

(nie omawiany w 

niniejszym 

dokumencie) 

Brak zmian Bezpośrednie 

zastosowanie jako 

paliwo w piecach, 

itp. 

 

Piece do spalania odpadów, 

piece cementowe, grzejniki 

(garaże, szklarnie, warsztaty, 

itp.)
1
, statki (zazwyczaj 

wykorzystujące oleje 

żeglugowe), przemysły 

wydobywcze. 

Łagodna ponowna 

obróbka 

Usunięcie wody i 

osadów 

Mieszanka olejów 

odpadowych z 

olejem opałowym 

(zastąpienie oleju 

opałowego) 

Piece cementowe, zakłady 

produkcji kamieni do budowy 

dróg, duże silniki okrętowe, 

elektrownie opalane pyłem 

węglowym 

Intensywna 

ponowna obróbka 

(procesy chemiczne 

lub termiczne) 

Demetalizowany 

ciężki olej opałowy 

(lub ciężki destylat) 

Mieszanka olejów 

odpadowych z 

olejem opałowym 

(zastąpienie oleju 

opałowego) 

Olej napędowy żeglugowy, 

paliwo do ogrzewania 

zakładów 

Kraking termiczny Demetalizowany i 

krakowany materiał 

Destylat oleju 

gazowego 

Olej gazowy (zwany także 

olejem opałowym, olejem 

napędowym, itp.), 

demetalizowany ciężki olej 

opałowy, olej gazowy 

żeglugowy, ponownie 

rafinowany lekki olej bazowy 

nie wykorzystywany jako 

paliwo 

Uwodornianie Redukcja 

zawartości siarki i 

WWA 

  

Gazyfikacja
2
 Przekształcenie na 

gaz syntetyczny 

(H2  + CO) 

Gaz opałowy Chemiczna produkcja 

metanolu, duże obiekty 

energetycznego spalania (np. 

turbiny gazowe) 
1
  Zakazane w niektórych PC 

2
  Więcej informacji w Sekcji 2.5.3 

 

Tabela 2.16: Przetwarzanie olejów odpadowych przed ich wykorzystaniem jako paliwo 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

2.5.2.4.1 Bezpośrednie spalanie olejów odpadowych 
Spalanie olejów odpadowych bez żadnego przetwarzania to jedna z opcji utylizacji/przetwarzania 

stosowanych w Europie, różniących się popularnością w zależności od lokalnych warunków 

ekonomicznych i prawnych. Istnieją cztery zidentyfikowane sektory, gdzie bezpośrednio spalane są 

oleje odpadowe: piece cementowe (zob. dokument BREF nt. cementu i wapna); piece do spalania 

odpadów (zob. dokument BREF nt. spalania odpadów); jako reduktor/paliwo w wielkich piecach (zob. 

dokument BREF nt. żelaza i stali) i w dużych obiektach energetycznego spalania (zob. dokument 

BREF nt. dużych obiektów energetycznego spalania). Ponieważ są już one opisane w innych 

dokumentach BREF, nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. 

 

2.5.2.4.2 Łagodna ponowna obróbka olejów odpadowych 
 

Cel 

Oczyszczenie olejów odpadowych w celu poprawy właściwości fizycznych, tak, aby mogły być 

wykorzystywane jako paliwo przez większą grupę użytkowników końcowych. 
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Zasada działania 

Zabiegi obejmują osiadanie substancji stałych i wody, demineralizację chemiczną, odwirowywanie i 

filtrację membranową. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Ogólnie oleje odpadowe. Prosty proces oczyszczania stosuje się do olejów odpadowych 

przeznaczonych do suszenia asfaltu lub do sporządzenia mieszanki paliwa przed ponownym 

wykorzystaniem. 

 

Opis procesu 

 

 
 

Rys. 2.24: Przykład łagodnej ponownej obróbki olejów odpadowych 

[55, UK EA, 2001] 

 

Osiadanie 

Po wymieszaniu zużytego oleju z demulgatorem w zbiorniku osadza się woda i osady. Podgrzewanie 

zbiornika do 70/80°C ułatwia osiadanie. Jeśli to konieczne, zlewa się czysty olej i przepuszcza go 

przez szereg filtrów. Ścieki i osady poddaje się przetwarzaniu. Przed ponownym wykorzystaniem 

olejów odpadowych jako zamienniki dla oleju napędowego wykonuje się prosty proces oczyszczania 

w celu usunięcia wody i osadów (choć zazwyczaj nie dotyczy to metali ciężkich, halogenów i siarki). 

 

Demineralizacja chemiczna 

Metodę tę stosuje się do usuwania zanieczyszczeń metalicznych i dodatków. Proces chemiczny polega 

na wytrącaniu soli takich jak fosforany, szczawiany i siarczany. Paliwo odpadowe nadaje się do 

spalania jako ‗czarny olej‘ i dzięki przetwarzaniu wstępnemu wytwarza mniej zanieczyszczeń 

powietrza. Wodę zwykle usuwa się poprzez demulgację i podgrzewanie. Strąt usuwa się w drodze 

osadzania i filtracji. Niestety, niezbędne chemikalia i urządzenia są dość drogie w porównaniu do 

wartości dodanej wytworzonego paliwa odpadowego. Ponadto generowane są skoncentrowane odpady 

niebezpieczne. 
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Filtracja membranowa 

Wytwarza odzyskany olej o wysokiej jakości, skoncentrowany olej odpadowy i ścieki. 

 

Użytkownicy 

Od kilku lat zużyty olej stanowi zamiennik lekkiego oleju gazowego. Zapewnia obniżenie kosztów 

operacyjnych i użyteczny sposób utylizacji zużytego oleju. Szczegóły dotyczące zakresu tego sposobu 

przetwarzania w Europie są niejasne, ale kombinowany olej opałowy można prawdopodobnie 

sprzedawać jako paliwo bunkrowe, do wykorzystania w zakładach produkcji asfaltu i elektrowniach. 

Po filtracji membranowej materiał nadaje się jako paliwo zapłonowe dla elektrowni lub jako ulepszacz 

oleju napędowego. Skoncentrowany olej odpadowy po filtracji membranowej może służyć jako spray 

węglowy, w którym zanieczyszczenia wiążą się ze związkami krzemionki podczas spalania. Tabela 

2.17 podsumowuje niektóre zastosowania olejów odpadowych po łagodnej ponownej obróbce. 

 

Sektor, w 

którym 

stosowane są 

przetworzone 

OO 

Uwagi Kraje, w których jest to 

stosowane 

Zakłady produkcji 

kamienia 

drogowego lub 

mieszalnie asfaltu 

 

Ponownie przetworzone OO spala się w celu 

suszenia kamienia do produkcji materiałów 

drogowych. Kamienie suszy się, następnie 

poddaje wymiarowaniu, po czym miesza z 

bitumem i wypełniaczem.  

 

Powszechnie w Belgii i 

Wielkiej Brytanii. Jednakże we 

Włoszech niektóre organy 

ochrony środowiska nie 

zezwalają na takie 

zastosowanie  

Suchy wapień Ponownie przetworzone OO spala się w celu 

suszenia wapienia. Materiał stały może 

przechwytywać pewne kwaśne zanieczyszczenia  

 

Sporządzanie 

mieszanki z 

olejem opałowym 

Przetworzony olej można zmieszać z olejem 

opałowym. W tym przypadku maksymalna ilość 

przetworzonego zużytego oleju, którą można 

zmieszać z innymi ciężkimi strumieniami 

ograniczana jest przez wymagania dotyczące 

zawartości popiołu (maksymalnie zazwyczaj 

około 0,1%) i zawartości siarki i może podlegać 

spełnieniu wymagania dotyczącego zakresu 

lepkości. 

 

Elektrownie Ponownie przetworzony OO wykorzystuje się w 

elektrowniach opalanych pyłem węglowym, 

głównie jako rozruchowe paliwo opałowe, ale 

czasami stosuje się go również jako dodatek do 

paliwa głównego, gdzie  ograniczone jest ciepło 

wejściowe. Zobacz dokument BREF LCP [64, 

EIPPCB, 2003] 

 

Spalanie zużytego 

oleju w 

grzejnikach 

Po oddzielnym etapie przetwarzania wstępnego, 

podczas którego usuwa się wodę i osady, 

oczyszczony zużyty olej (zob. Sekcja 2.4.1.1) 

spala się w małych grzejnikach w garażach, 

warsztatach i cieplarniach. Do tego celu 

produkowane są specjalne wolnostojące 

grzejniki. W tym rodzaju palników gazy 

odlotowe zwykle nie są oczyszczane i istnieje 

prawdopodobieństwo emisji szkodliwych i 

zanieczyszczających substancji do powietrza. 

Metoda ten zwykle odbywa się na małą skalę 

(zazwyczaj < 10 MW). Takie zastosowanie 

Takie rodzaj spalania stanowi 

40 kt zużytego oleju w  

Wielkiej Brytanii rocznie.  

W Belgii i Danii w większości 

przypadków stosowanie go w 

garażach, warsztatach i 

cieplarniach jest bezprawne 

(konieczne jest pozwolenie na 

jego utylizację jako odpadów 

niebezpiecznych) 
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zapewnia oszczędne źródło ogrzewania, a 

zużyty olej utylizowany jest w punkcie 

powstawania. 

Statki Zazwyczaj wykorzystuje się tu zużyte oleje 

żeglugowe. Olej odpadowy pochodzący ze 

statków oraz ze źródeł lądowych miesza się w 

celu uzyskania lepszych parametrów 

przetwarzania i oddzielania. Olej wykorzystuje 

się jako gotowe paliwo odpadowe lub 

rozcieńczalnik, co oznacza, że miesza się różne 

strumienie w celu spełnienia wymagania 

dotyczącego zakresu lepkości. Kombinowany 

olej napędowy sprzedawany jest jako paliwo 

bunkrowe. Olej odpadowy zlewa się, aby usunąć 

wodę, jeśli to konieczne, można udoskonalić 

odmieszanie poprzez dodatek demulgatorów 

i/lub zwiększenie temperatury. Następnie olej 

poddawany jest filtrowaniu i odwirowaniu. 

Powstały olej trafia do zbiornika i pobierane są 

jego próbki. 

Obecnie niektóre oczyszczone oleje odpadowe 

stosuje się w silnikach okrętowych do produkcji 

energii elektrycznej. 

Pewne przykłady znajdują się 

w Hiszpanii 

 

Tabela 2.17: Zastosowanie oleju odpadowego (OO) poddanego łagodnej ponownej obróbce jako 

paliwa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 

 

2.5.2.4.3 Intensywna ponowna obróbka 
Cel 

Spalanie po ‗intensywnej‘ ponownej obróbce ma na celu oddzielenie palnej części OO od mniej 

pożądanej frakcji osadowej zawierającej metale, niepalny popiół, żwir i brud. ‗Intensywna‘ ponowna 

obróbka przekształca zużyte oleje na paliwa, które można spalić w warunkach podobnych do tych 

panujących podczas spalania innych paliw olejowych. 

 

Zasada działania 

Wykorzystanie kolumny obróbki i kolumn destylacji (próżniowej) w celu produkcji czystszego paliwa 

odpadowego nadającego się do wykorzystania jako paliwo. Istnieje kilka procesów komercyjnych 

(zobacz poniższy Opis procesu). 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Wytworzony demetalizowany olej odpadowy (zwany także ciężkim destylatem lub ciężkim olejem 

opałowym) spala się jako olej żeglugowy lub jako paliwo do ogrzewania zakładów. 

 

Odpady wyjściowe z procesu ‗Trailblazer‘ (zobacz poniższy Opis procesu) 

 

 lekkie węglowodory składające się z benzyny, nafty, etc. 

 destylaty próżniowe. Zawierają one węglowodory bezpopiołowe w zakresie oleju napędowego 

i spełniają wymagania dotyczącego oleju opałowego dla kilku zastosowań, w tym do 

wykorzystania jako olej napędowy żeglugowy 

 zmiękczacz asfaltu. Materiał ten to pozostałości osadów z wieży próżniowej. Zmiękczacz 

asfaltu zawiera metal, dodatki i związki pochodzące z degradacji. Metal zamknięty w 

gotowym materiale asfaltowym wykazuje słabą wymywalność w różnych testach. 

 

Odpady wyjściowe z procesu deasfaltowania propanem (zob. poniższy opis) 
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Wytworzony olej bazowy nadaje się do użytku wyłącznie jako zmiękczacz oleju napędowego, 

ponieważ wytwarzany jest niezbywalny, niedokończony bazowy olej smarowy. Wytworzone ‗osady 

denne‘ nadają się do wykorzystania jako bitum. Proces ten wytwarza więcej zbywalnych materiałów 

niż regeneracja w drodze przetwarzania chemicznego lub uwodorniania. Dlatego czasami proces ten, 

w pewnych warunkach operacyjnych, można uznać za proces ponownej rafinacji, ponieważ 

wytwarzana jest duża ilość olejów bazowych. Więcej informacji można znaleźć w tabeli 2.12. 

 

Opis procesu 

Istnieje kilka zabiegów chemicznych (kwas/glina, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, ekstrakcja 

propanowa, itp., bez etapu wykończenia) jak również termicznych (proces ‗Trailblazer‘, proces 

‗Vaxon‘ itp.). Krótki opis procesów dostępnych obecnie na rynku wygląda następująco: 

 

Proces ‗Vaxon‘  

Obejmuje szereg próżniowych wyparek cyklonowych, a następnie przetwarzanie chemiczne 

uzyskanych destylatów. Istnieje kilka etapów: 

 pierwszy etap usuwa wodę, naftę i lekkie pozostałości 

 drugi etap usuwa olej gazowy, olej wrzecionowy lub lekki olej opałowy z masy olejów 

odpadowych  

 trzeci i czwarty etap oddziela różne fragmenty destylatu od pozostałości (w których 

skoncentrowane są wszystkie metale, dodatki, osady, ciężkie węglowodory i związki 

pochodzące z degradacji). 

 

Powstałe destylaty stają się wtedy dostępne jako dobrej jakości paliwo przemysłowe. Proces ten 

poddano modyfikacji w celu wytworzenia ponownie rafinowanych olejów bazowych (zob.: tabela 

2.12). 

 

Proces ‗Trailblazer‘  

W tym procesie zużyty olej poddaje się odwodnieniu w wieży obróbki, termicznemu hartowaniu, a 

następnie przetwarzaniu w drodze destylacji próżniowej, w celu wytworzenia trzech strumieni 

wyjściowych. Uzysk bezpopiołowego destylatu olejowego z tego procesu wynosi 80% w stanie 

suchym. 

 

Proces odasfaltowania propanem (PDA) 

Istnieją dwa typy procesów. Noszą one nazwę ‗jednoetapowy‘ i ‗dwuetapowy‘. Więcej informacji 

można znaleźć w tabeli 2.12. Olej miesza się z płynnym propanem pod wysokim ciśnieniem i w 

temperaturze otoczenia w jednostce deasfaltowania, w celu oddzielenia frakcji pozostałości asfaltu. 

Nierozpuszczalne w propanie składniki olejów odpadowych (tj. frakcja asfaltowa zawierająca węgiel, 

dodatki metaliczne, żywice, dodatki, polimery, związki pochodzące z degradacji i asfalt) ulegają 

wytrąceniu i można je usunąć za pomocą osadzania. Proces te obejmuje etapy przedstawione w Tabeli 

2.18: 

 

Usuwanie wody i 

paliwa 

Wstępna obróbka. 

Woda, lekkie pozostałości i ślady paliwa znajdujące się w zużytym oleju usuwa 

się za pomocą odpędzania atmosferycznego lub łagodnego odpędzania 

próżniowego; do tej operacji można wykorzystać jedną lub dwie kolumny  

Odasfaltowanie PDA, frakcjonowanie i hydrorafinacja. 

Asfalt oddzielany jest w drodze ekstrakcji możliwych do odzyskania frakcji 

zużytego oleju z użyciem płynnego propanu. Istnieją dwie wersje: 

1) jednoetapowa: po opuszczeniu jednostki ekstrakcji PDA oczyszczony olej 

oddziela się od propanu i przekazuje do hydrorafinacji. Na koniec 

frakcjonowanie w kolumnie próżniowej wytwarza pożądane fragmenty oleju 

smarowego 

2) dwuetapowa: oczyszczony olej pochodzący z pierwszej jednostki PDA 
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poddawany jest destylacji i frakcjonowaniu w kolumnie próżniowej. Frakcja 

denna, nadal zawierająca zanieczyszczenia, trafia do drugiej jednostki PDA; 

powstała frakcja asfaltowa jest zawracana do pierwszej jednostki PDA. Frakcje 

olejów pochodzących z fragmentów ubocznych z kolumny próżniowej, wraz z 

ciężkim fragmentem oczyszczonym na drugim etapie PDA, poddaje się 

oddzielnemu uwodornianiu podczas hydrorafinacji. Proces dwuetapowy, w 

porównaniu z jednoetapowym, zapewnia przedłużoną żywotność katalizatora 

hydrorafinacji, ale jego koszty inwestycyjne i operacyjne są wyższe 

Frakcjonowanie Destylacja próżniowa 

Obróbka 

końcowa 

Glina lub hydrorafinacja: 

Po kolejnych etapach destylacji, zawartość chloru w destylatach obniżana jest za 

pomocą przetwarzania z użyciem sodu metalicznego  

Uzysk 74% w stanie suchym dla procesu IFP (97% usunięcia wody i paliwa, 80% 

odasfaltowania), 95% hydrorafinacja (średnie ciśnienie) 80% w stanie suchym 

dla Snamprogetti. 5% paliwo, 9% olej gazowy i 6% pozostałości  

Typowy rozmiar 

zakładu 

 

Plusy Duży uzysk i dobra jakość paliw odpadowych (jeśli są one poddane 

hydrorafinacji) 

Minusy Mniej lub bardziej kosztowne w zależności od liczby etapów dla PDA. 

Znaczna ilość pozostałości do utylizacji  

Uwagi Jednoetapowy: IFP była pierwszą firmą, która zastosowała tę technologię w 

1968 w Pieve Fissiraga we Włoszech (zakład Viscolube). Istnieje jeden zakład 

we Włoszech wytwarzający 57 kt/rok. 

Dwuetapowy: Snamprogetti zainstalowała tę technologię w 1982 roku w 

zakładzie Ceccano (Viscolube) we Włoszech. 

 

Tabela 2.18: Informacje na temat procesu PDA 

[7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003] 

 

Użytkownicy 

Zakład stosujący proces ‗Trailblazer‘ o rocznej wydajności 150 kt zużytego oleju funkcjonuje w stanie 

Luizjana, USA. Niektóre z tych procesów przypominają procesy stosowane w rafineriach. Paliwa 

odpadowe pochodzące z tych procesów są zwykle wykorzystywane jak olej napędowy żeglugowy lub 

paliwo do ciepłowni. 

 

2.5.2.4.4 Kraking termiczny 
Cel i zasada działania 

Kraking termiczny wykorzystuje ciepło w celu rozbicia cząsteczek długołańcuchowych 

węglowodorów (np. takich, które znajdują się w olejach odpadowych) na krótsze, wytwarzając w ten 

sposób lżejsze paliwa płynne. W ten sposób większe cząsteczki bardziej lepkich i mniej 

wartościowych węglowodorów są przekształcane na mniej lepkie i bardziej wartościowe paliwa 

płynne. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Kraking termiczny może przyjmować różne rodzaje materiałów węglowodorowych: oleje odpadowe, 

odpady paliw żeglugowych, oleje do głębokiego smażenia i, ewentualnie ze względów 

konstrukcyjnych, odpady tworzyw sztucznych (np. oleje odpadowe zwrócone w oryginalnym 

opakowaniu). Strategia krakingu termicznego to rozbicie dużych lepkich cząsteczek na bardziej 

wartościowe, krótsze cząsteczki w zakresie od demetalizowanego ciężkiego oleju opałowego do 

ponownie rafinowanego lekkiego przemysłowego oleju smarowego, włączając to olej gazowy, jak 

również inne materiały do innych zastosowań. Zgodnie z tym kraking termiczny można 

skonfigurować tak, aby dawał następujący zestaw produktów wyjściowych (tabela 2.19). 
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Konfiguracja zakładu Produkty wyjściowe % 

 

 

1 

Gazy odlotowe 

Nafta 

Demetalizowany ciężki olej opałowy lub olej 

gazowy żeglugowy 

Ciężkie pozostałości 

5 

8 

 

77 

10 

 

 

2 

Gazy odlotowe 

Nafta 

Olej gazowy (zwany także paliwem napędowych, 

olejem opałowym) 

Lekki olej smarowy 

Ciężkie pozostałości 

10 

15 

 

65 

Niewielka frakcja 

10 

 

 

3 

Gazy odlotowe 

Nafta 

Olej gazowy 

Ponownie rafinowany lekki olej smarowy
1
 

Ciężkie pozostałości 

5 

10 

30 

45 

10 
1 

Czasami konfiguracja ta ujmowana jest jako proces ponownej rafinacji ze względu na wysoki 

odsetek ponownie rafinowanego oleju smarowego.  Niektóre krakowane materiały 

wykorzystywane są jako olej flotacyjny, olej antyadhezyjny lub absorbent naftalenowy w 

oczyszczaniu gazów z pieca koksowniczego. 

 

Tabela 2.19: Przykład produktów wyjściowych w odpowiednich warunkach operacyjnych 

[7, Monier i Labouze, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Jeśli wymagana jest konfiguracja produkcji oleju gazowego, jest to najostrzejszy tryb krakowania i w 

ten sposób ciepło wejściowe jest zmaksymalizowane, a przepustowość znajduje się na poziomie 

zaplanowanej wydajności. Jeśli jako pierwotny produkt wyjściowy zakładu preferuje się 

demetalizowany ciężki olej opałowy lub lekki olej smarowy, warunki operacyjne procesu można 

zmienić tak, aby osiągnąć ten cel. Ze względu na te fakty zmienności, kraking termiczny zapewnia 

znaczną możliwość dostosowania się do wahań wartości rynkowych produktów. 

 

Opis procesu 

Proces działa w bardzo wysokich temperaturach (w ten sposób odparowywana jest wszelka woda). Po 

usunięciu wody znaczna część zawartości metali ciężkich jest przed etapem krakowania usuwana jako 

osad lub za pomocą przetwarzania kwasowego. Wstępnie przetworzony olej odpadowy jest 

krakowany termicznie w temperaturze 420°C pod niskim ciśnieniem (bez katalizatora). Kolejne etapy 

destylacji i stabilizacji skutkują wytworzeniem zbywalnego paliwa (olej gazowy). W zależności od 

intensywności krakingu materiałem może być olej opałowy, paliwo nadające się do zmieszania z 

olejem napędowym (zmiękczacz oleju napędowego) lub materiały stosowane jako lekki olej smarowy 

oraz do innych zastosowań. Obecnie istnieje kilka procesów, takich jak: 

 

Procesy SOC: 

 SOC1: po odwodnieniu odbywa się kraking termiczny, wykonywany w wężownicach 

grzewczych z bębnami do hartowania lub podgrzewanymi kotłami. Proces ten nadaje się dla 

małych zakładów, w zakresie 6-15 kt/rok, ale posiada ograniczoną akceptację wsadu 

 SOC2: po odwodnieniu odbywa się kraking termiczny, wykonywany w pośrednio opalanym 

piecu obrotowym. Ten proces nadaje się dla dużych zakładów i może również przetwarzać 

więcej olejów ogniotrwałych niż kraking termiczny (takich jak oleje syntetyczne) oraz 

większe pozostałości węgla (paliwa bunkrowe, itp.). 

 

Procesy GNP  

Ten kraking termiczny olejów odpadowych, wykorzystujący systemy i urządzenia ‗kalibru rafinerii‘, 

to stosunkowo nowe zjawisko. Proces ten składa się z etapu odsiewania i odwadniania; następnie 
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odbywa się kraking termiczny; etap separacji lub destylacji, w zależności od pożądanego miksu 

wyjściowego; i wreszcie etap oczyszczania i stabilizacji. Technologia ta charakteryzuje się dużą 

elastycznością operacyjną i produkcyjną oraz zdolnością dostosowania do zmieniających się wartości 

rynkowych materiałów. Można nią również manipulować, aby utrzymać jakość produktu wyjściowego 

nawet w przypadku dużej zmienności wsadu. W rzeczywistości warunki operacyjne procesu 

(temperatura, ciśnienie, czas przebywania, itp.) można zmieniać, aby wytworzyć pierwotny produkt 

wyjściowy (np. ciężki olej opałowy, olej gazowy lub olej bazowy), który można zmaksymalizować, 

jednocześnie minimalizując wtórne strumienie wyjściowe (zużyte w procesie dla potrzeb wartości 

opałowej lub sprzedane). 

 

Termicznie krakowany olej gazowy jest niestabilny, jeśli nie zostanie poddany dalszemu 

przetwarzaniu. Może szybko utracić barwę i wytrącać gumy i smoły. Czynność stabilizacji i 

oczyszczania uzupełniająca kraking termiczny może wytworzyć olej gazowy, który nie ma substancji 

złowonnych, spełnia regulacyjne i konsumenckie kryteria barwy, minimalizuje tworzenie gum i smół 

podczas magazynowania i nie jest wysoce kwasowy. 

W tym celu dostępnych jest kilka metod: 

 

 proces ‗Robys
th
‘ 

 kilka metod stabilizacji chemicznej (absorpcja z użyciem gliny, ekstrakcja rozpuszczalnikowa)  

 hydrorafinacja. Z wyjątkiem samodzielnego zakładu krakingu termicznego OO przetwarzanie 

to może nie być możliwe ze względu na bardzo wysokie koszty kapitałowe oraz wymóg 

dotyczący gazu wodorowego. 

 

Typowy uzysk w przypadku krakingu termicznego wynosi 71%, wynika on z częściowych uzysków w 

procesach 95% odwadniania, 90% krakingu termicznego, 83% destylacji i 99.5% oczyszczania/ 

stabilizacji. 

 

Użytkownicy 

Kraking termiczny to typowy proces rafinacji olejów mineralnych, który jest dobrze znany i 

sprawdzony. W Europie istnieją co najmniej dwa zakłady. Pierwszy z nich to zakład w Belgii, o 

wydajności 40 kt/rok, a drugi to zakład o wydajności 20 kt/rok działający w Hiszpanii. Ten ostatni 

miesza wszystkie uzyskane frakcje lekkie i ciężkie w celu wprowadzenia do silnika cieplnego 

wytwarzającego energię elektryczną. W Stanach Zjednoczonych działa ponad siedem zakładów o 

całkowitej wydajności ponad 160 kt/rok. Wielkość zakładu w przypadku tej technologii wynosi 7-40 

kt/rok. 

 

2.5.2.4.5 Hydrorafinacja 
Hydrorafinacja to specjalna nazwa katalitycznego uwodorniania w przemyśle olejów mineralnych. W 

przypadku olejów odpadowych głównym celem jest zasadniczo usunięcie wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. Redukuje ona również zawartość siarki w oleju (jest to potencjalnie 

użyteczna cecha, jeśli planowany produkt wyjściowy to olej napędowy i zmiękczacz oleju 

napędowego). 

2.5.2.5 Produkcja biodiesla z roślinnych olejów odpadowych 

 

Cel 

Produkcja biodiesla z roślinnych olejów odpadowych. 

 

Zasada działania 

Obejmuje oczyszczanie olejów odpadowych. 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 
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Rodzaje przetworzonych olejów odpadowych gromadzone są w zakładach przesyłania odpadów oraz z 

sektora gastronomicznego. Produkty wyjściowe to głównie biodiesel wykorzystywany do transportu i 

produkcji gliceryny. 

 

Opis procesu 

Najpierw filtruje się oleje odpadowe i usuwa wodę. Następnie w drodze destylacji oddziela się olej 

odpadowy w celu uzyskania produktów wyjściowych. 

 

Użytkownicy 

W UE istnieją co najmniej dwa zakłady (w Hiszpanii i Austrii) i planuje się budowę jednego w 

Portugalii. 

2.5.3 Przygotowanie paliwa gazowego z odpadów 

 

Cel 

Przygotowanie paliwa gazowego z odpadów płynnych lub stałych. 

 

Zasada działania 

Istnieją dwa sposoby produkcji paliw z odpadów i są to: 

 gazyfikacja odpadów w wysokich temperaturach w drodze częściowego utleniania, a następnie 

przekształacania materiałów zawierających węgiel w gaz syntezowy (głównie H2 i CO) 

 produkcja biogazu (głównie metanu) w drodze beztlenowej fermentacji odpadów (opisana w 

ramach przetwarzania biologicznego w Sekcji 2.2.1). 

 

Strumienie wejściowe i wyjściowe 

Zużyty olej można wprowadzić, samodzielnie lub w połączeniu z innymi materiałami wsadowymi, do 

instalacji gazyfikacji w celu przekształcenia zawierających węgiel materiałów na gaz syntezowy (H2 i 

CO). Proces ten może również wykorzystywać odpady mieszane, których nie można ekonomicznie 

oddzielić; na przykład olej i tworzywa sztuczne, które mogą występować razem, gdy użyty olej jest 

zwracany w oryginalnym opakowaniu. 

 

Opis procesu 

Zobacz dokumenty BREF nt. rafinerii i WI. 

 

Użytkownicy 

Od dłuższego czasu technologię gazyfikacji stosuje się na całym świecie w ponad 100 zakładach i 

stanowi ona dobrze wykorzystaną możliwość ponownego użytkowania olejów odpadowych jak 

również innych rodzajów odpadów. Opcję tę stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy w zakładzie 

wykorzystywane jest paliwo gazowe. W Greve (blisko Florencji we Włoszech) działa generator gazu, 

wykorzystujący pelety RDF z Florencji. Tu wykorzystuje się paliwo gazowe do dwóch celów. 

Pierwszy z nich to wytwarzanie energii elektrycznej w kotłowni gazowej dla potrzeb sieci krajowej. 

Drugi to dostawa gazu do pieca cementowego znajdującego się w pobliżu generatora gazu. Gaz 

syntetyczny można także stosować do produkcji metanolu. 

 

2.6 Techniki ograniczania emisji 
[126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004] 

Istnieje wiele technik nieprodukcyjnych stosowanych w sektorze PO. W szczególności dla niniejszego 

dokumentu znaczenie mają techniki stosowane do kontrolowania i ograniczania emisji do powietrza, 

wody i gleby. Opisy tych technik można znaleźć w dokumencie BREF nt. gazu odpadowego i ścieków 

w przemyśle chemicznym oraz w rozdziale 4 niniejszego dokumentu (Sekcje od 4.6 do 4.8) jak 

również w innych dokumentach BREF (np. spalanie odpadów). Technik tych nie opisano w niniejszej 

sekcji, ponieważ są to zazwyczaj techniki, które można rozważyć przy ustalaniu BAT i w związku z 

tym zostaną one opisane i przeanalizowane w rozdziale 4. 
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3 AKTUALNE POZIOMY ZUŻYCIA I EMISJI 
 

Niniejszy rozdział zawiera dane i informacje na temat aktualnego poziomu zużycia i emisji w 

instalacjach istniejących w chwili sporządzania dokumentu. Ponieważ obejmuje on wiele rodzajów i 

rozmiarów instalacji przetwarzania odpadów, dane są bardzo obszerne. Celem niniejszego rozdziału 

jest zgromadzenie, w miarę możliwości, poziomów zużycia i emisji dla różnych instalacji 

przetwarzania odpadów jako całości oraz, w miarę możliwości, z każdego określonego procesu/ 

działania. W większości przypadków podane dane powinny umożliwiać dokonanie szacunków 

stężenia i ładunków emisji z zakładów PO. To z kolei pomoże właściwemu organowi wydającemu 

pozwolenie w zweryfikowaniu informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pozwolenie. 

 

Struktura niniejszego rozdziału przypomina strukturę rozdziału 2, a sekcje podzielono następująco: 

 

 Sekcja 3.1: przegląd emisji i zużycia z typowych procesów/działań przetwarzania odpadów 

 Sekcje 3.2-3.5: emisje i zużycie pochodzące z różnych procesów/działań objętych niniejszym 

dokumentem. Ponownie, takiej struktury i klasyfikacji nie należy rozumieć jako jakiejkolwiek 

próby interpretacji dyrektywy IPPC lub ustawodawstwa WE ws. odpadów 

 Sekcja 3.6: emisje i zużycie generowane przez techniki ograniczania emisji 

 Sekcja 3.7: systemy monitorowania zazwyczaj stosowane w instalacjach przetwarzania 

odpadów. 

 

Sekcje 3.1-3.6 zachowują kolejność podaną w rozdziale 2, aby ułatwić czytelnikowi dokonywanie 

odniesienia między rozdziałami. Ponadto każda z tych sekcji ma taką samą budowę przestrzegającą 

logicznych etapów przepływu materiałów, czyli odpady wejściowe (produkt wejściowy), zużycie 

(produkt wejściowy), emisje (produkt wyjściowy) i wreszcie odpady wyjściowe (produkt wyjściowy). 

Układ ten omówiono w Tabeli 3.1. 

 

Sekcja Tytuł sekcji Zawarte informacje 

3.X.1 Odpady 

wejściowe 

Opis rodzaju odpadów, które można przetwarzać, jak również ich właściwości 

fizykochemiczne. Sekcja ta jest istotna, ponieważ rodzaj odpadów wejściowych 

ma znaczenie przy ustalaniu ewentualnych emisji, pozostałości odpadów i składu 

odpadów wyjściowych. 

3.X.2 Zużycie Zużycie energii (tj. paliwa, ciepła, energii elektrycznej) i chemikaliów (tj. wody, 

powietrza, dodatków, katalizatorów) 

3.X.3 Emisje Obejmuje emisje do powietrza i wód dowolnego składnika w wyniku operacji 

procesowej lub w związku z odpadami wejściowymi. W sekcji tej opisano 

również pozostałości (w wielu przypadkach również odpady) związane z 

rodzajem procesu. 

3.X.4 Odpady 

wyjściowe 

Jeśli wynik określonego procesu ma służyć jako produkt wejściowy dla innego 

procesu, ważne jest także, aby znać właściwości fizykochemiczne produktu 

wyjściowego. W niektórych przypadkach element ten nie ma znaczenia i wtedy 

zostaje pominięty. 

X od 1 do 6: 1 Typowe techniki, 2 Przetwarzanie biologiczne, 3 Przetwarzanie fizykochemiczne, 4 

Zabiegi regeneracyjne, 5 Przygotowanie paliwa odpadowego oraz 6 Techniki ograniczania emisji. 

 

Tabela 3.1: Struktura każdej sekcji rozdziału 3 

 

Rys. 3.1 przedstawia schemat bilansu masy/energii typowej operacji/procesu/działania. Odpadowy 

produkt wejściowy (zwany w niniejszym dokumencie odpadami wejściowymi) zostaje poddany 

przetworzeniu w instalacji, co skutkuje wytworzeniem poddanego obróbce/przetworzonego produktu 

wyjściowego (zwanego w w niniejszym dokumencie odpadami wyjściowymi). Aby zmienić 

właściwości fizykochemiczne odpadów wejściowych, niezbędny jest system, energia i chemikalia (np. 

woda, powietrze, kwasy, itp.), wymagane w celu wspierania określonego przetwarzania. 
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Zastosowanie/operacja przetwarzania odpadów generuje wtedy emisje do powietrza i wody, jak 

również bezużyteczne odpady i ewentualnie przydatne odpady wyjściowe. Odpady bezużyteczne (np. 

odpady wapna, osady denne ze zbiorników, osady) powstają w wyniku procesu/operacji i różnią się od 

docelowych odpadów wyjściowych. Rozróżnianie między odpadami wynika z faktu, że odpady 

wyjściowe można wykorzystywać do różnych celów, ale odpady/pozostałości generowane przez 

proces zazwyczaj nie są ponownie wykorzystywane. 

 

 
 

Rys. 3.1: Produkty wejściowe i wyjściowe w operacji przetwarzania odpadów 

Uwaga: Sekcje 3.X.1: analiza odpadów do przetworzenia, brązowa; Sekcje 3.X.2: analiza 

zużycia, pomarańczowe strzałki; Sekcje 3.X.3: analiza emisji, niebieskie strzałki; Sekcje 3.X.4: 

analiza przetworzonych odpadów, zielone strzałki 

 

Tabela 3.2 zawiera podsumowanie głównych emisji do środowiska generowanych podczas 

działalności PO. 
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Typowa działalność            

Przyjęcie (pobieranie 

próbek/oczekiwanie 

pojazdów) 

 

A,W,L 

 

A 

 

A 

   

A 

 

A 

    

Przekaz (rurociąg/pompy/ 

zawory) 

  

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

W,L 

 

W,L 

 

W 

 

W 

Magazynowanie substancji 

stałych (np. wapna) 

A,W,L           

Magazynowanie w 

beczkach, magazynowanie 

płynów luzem i pojemniki 

do przetwarzania 

  

A 

 

A 

   

A 

 

A 

 

A 

 

W 

 

W 

 

W 

Przenoszenie i 

magazynowanie odpadów 

A,W,L     A A A A,W,L W W 
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Załadunek i mieszanie 

pojemników do 

przetwarzania 

 

A,W,L 

     

A 

 

A 

 

A 

 

A,W,L 

 

W 

 

W 

Usuwanie pozostałości 

stałych z pojemnika 

 

A,W,L 

     

A 

 

A 

 

A 

 

A,W,L 

 

W 

 

W 

Przetwarzanie biologiczne   A A  A A  W W W 

Przetwarzanie 

fizykochemiczne 

           

Wytrącanie/osiadanie i 

odwadnianie 

 

W 

      

A 

 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

Neutralizacja kwasów  A A
(1)

 A  A
(2)

 A
(2)

 A
(2)

  

W 

W  W 

Neutralizacja zasad   A    A W W  W 

Neutralizacja kwasu 

chromowego 

        W   

Przetwarzanie cyjanków     A  A     

Stabilizacja A,W,L  A   A A   W W 

Przetwarzanie oleju 

odpadowego 

     A A A   W 

Uwagi: 
(1)

 Istnieje szczególny problem z przetwarzaniem kwasu siarkowego, który wykorzystano 

do płukania uwolnionych amin 
(2) 

   Standardowe przetwarzanie odpadów kwasowych zanieczyszczonych rozpuszczalnikami 

LEGENDA: Do powietrza (A) do wody (W) do gleby (L) 

 

Tabela 3.2: Podsumowanie typowych emisji do środowiska generowanych przez działalność 

przetwarzania odpadów 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

W celu uzupełnienia bezpośrednio przekazanych przez TWG informacji dotyczących emisji i zużycia 

instalacji PO opracowano kwestionariusz i przesłano go do członków TWG (patrz załącznik II). 

Następnie członkowie TWG przekazali go do instalacji PO w całej Europie. W efekcie do EIPPCB 

zostało zwróconych ponad 70 ‗wypełnionych‘ kwestionariuszy. Opracowanie danych wynikających z 

tej ankiety włączono do niniejszego działu i określono jako [66, TWG, 2003]. Skonsolidowana analiza 

ankiety nie podaje nazw, przedsiębiorstw ani określonych danych liczbowych ani nawet 

poszczególnych uwag od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa/zakładu. Tym samym dane zostały 

wykorzystane w taki sposób, aby zachować poufność podmiotów przekazywaniających dane i 

zapobiec identyfikacji jakiegokolwiek konkretnego źródła. 

3.1 Emisje i zużycie pochodzące z typowych procesów/działań 

przetwarzania odpadów 
[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996], [42, UK, 1995], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie 

Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004], [156, VROM, 

2004], [157, UBA, 2004] 

 

Niniejsza sekcja zawiera dane na temat emisji i zużycia w przypadku przetwarzania wstępnego/działań 

i przetwarzania wtórnego/działań powszechnie stosowanych w sektorze PO. Obejmuje ona emisje oraz 

zużycie związane z procesami przetwarzania odpadów opisanymi w Sekcji 2.1. Opisano tu zakłady, 

które zajmują się przenoszeniem, łączeniem i magazynowaniem odpadów. 

3.1.1 Odpady wejściowe w typowych zabiegach 

Zakres odpadów, które mogą brać udział w tych procesach jest bardzo obszerny, w szczególności w 

przypadku odpadów niebezpiecznych. Tabela 3.3 podaje procent zakładów zajmujących się obróbką 

niektórych rodzajów odpadów w punktach przekazywania odpadów niebezpiecznych w Wielkiej 
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Brytanii. Punkty przekazywania odpadów innych niż niebezpieczne obejmują stałe odpady 

komunalne, itp. 

 

Strumienie odpadów % zakładów przetwarzających 

każdy strumień odpadów 

Rozpuszczalnik niechlorowany 67 

Złom metalowy 53 

Złom metalowy (beczki) 47 

Rozpuszczalnik chlorowany 40 

Ogólne płyny/osady nieorganiczne 40 

Ogólne substancje organiczne 40 

Odpady do spalania 40 

Zanieczyszczone odpady przeznaczone do 

wysłania na składowisko 

40 

Beczki/pojemniki IBC 33 

Inne niż niebezpieczne odpady przeznaczone 

do wysłania na składowisko 

33 

Olej 33 

Baterie 27 

Azbest 13 

Świetlówki 7 

Filtry olejowe 7 

Mieszanki oleju i wody  

Kwasy i zasady  

 

Tabela 3.3: Typowe strumienie odpadów przetwarzane w punktach przekazywania odpadów 

niebezpiecznych w Wielkiej Brytanii  

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Niektóre przykłady odpadów wejściowych dla niektórych standardowych technik przedstawiono 

poniżej: 

 

Kontrolowane komputerowo obszary wysokiego magazynowania odpadów niebezpiecznych 

Przetwarza się ponad 600 różnych rodzajów odpadów (płynne, półpłynne i stałe odpady 

niebezpieczne). 

 

Przetwarzanie niewielkich ilości 

Obejmuje to zazwyczaj przetwarzanie, sortowanie i pakowanie odpadów niebezpiecznych z 

gospodarstw domowych, uniwersytetów, laboratoriów, przedsiębiorstw i od innych klientów. Ponadto 

system może zapewnić możliwość regenerowania materiału nieorganicznego dla potrzeb utylizacji 

podziemnej. 

 

Rozdrabnianie 

Zabieg stosuje się względem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przetworzone 

odpady to odpady stałe i półpłynne, nie nadające się do pompowania odpady takie jak osady 

drukarskie i lakiernicze, olej i inny osad maszynowy. 

3.1.2 Zużycie wynikające ze standardowych zabiegów 

 

Chociaż wiele zakładów wykorzystuje do działania wyłącznie energię elektryczną, to niektóre 

posiadają mobilne i stacjonarne urządzenia wykorzystujące oleje napędowe lub opałowe lub posiadają 

własne elektrownie na gaz (naturalny lub biogaz) lub olej gazowy. Niektóre standardowe urządzenia 

korzystające z paliw kopalnych to wózki widłowe, małe kotły, rozdrabniacze i kruszarki. Stosują one 

mieszankę standardowego oleju napędowego dla pojazdów i kilka rodzajów olejów opałowych. 
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Niektóre zakłady przetwarzania odpadów w Wielkiej Brytanii określiły ilościowo swoje 

wykorzystanie paliwa jako ~ 200 ton rocznie. Część stosowanych surowców (tj. zakupionych 

odczynników) jest stosunkowo niewielka gdyż, w pierwszej kolejności, odpady wykorzystuje się do 

przetwarzania innych odpadów. Niemniej jednak stosuje się pewne nowe surowce, jak podsumowano 

w Tabeli 3.4. 

 

Surowiec Zastosowanie Podstawowe właściwości środowiskowe  

Wodorotlenek 

wapnia (wapno) 

Zazwyczaj nabywany w formie 

proszku dla potrzeb przetwarzania 

kwasem  

 substancja niebezpieczna  

 proszek trudny w obsłudze  

 wytwarza duże ilości osadów 

 na przykład przetwarzanie kwasu 

siarkowego skutkuje dużą  produkcją 

netto osadu siarczanu wapnia  

Roztwór 

wodorotlenku 

sodu (soda 

kaustyczna) 

Odczynnik ograniczający emisje, 

zazwyczaj używany w systemach 

płukania na mokro w celu kontroli 

gazów kwasowych lub jako płyn do 

płukania przy ponownej obróbce 

oleju  

 substancja niebezpieczna  

 w niektórych rodzajach sody 

kaustycznej można wykryć bardzo 

niskie poziomy rtęci i może nastąpić 

ich przeniesienie do ścieków 

instalacji (patrz Sekcja 4.1.3.5) 

Roztwór chlorku 

żelaza 

Dodatek wspomagający wytrącanie 

metali oraz środek regenerujący do 

wytwarzania osadów (ponieważ  

wspomaga tworzenie kłaczków) 

 silnie zabarwiony w przypadku 

wycieku lub wypadku 

Podchloryn sodu Wykorzystywany w przetwarzaniu i 

ograniczaniu emisji podczas 

płukania odpadów cyjanków i do 

zwalczania odorów  

 silny środek utleniający 

 przechowywany z dala od 

potencjalnie niezgodnych substancji 

Demulgatory Stosowane do ‗rozbijania‘ 

zemulgowanych mieszanek oleju z 

wodą w procesach odzyskiwania 

oleju  

 ryzyko wysokiego zapotrzebowania 

na tlen, jeśli nastąpi ich emisja do 

wody w razie awarii  

 

Tabela 3.4: Przykłady surowców powszechnie stosowanych w przetwarzaniu odpadów 

[55, UK EA, 2001], [150, TWG, 2004] 

3.1.3 Emisje pochodzące ze standardowych zabiegów 

Przestrzegając takiej samej struktury jak w Sekcji 2.1, omówiono niektóre poszczególne sekcje na 

temat standardowych zabiegów. Inne standardowe zabiegi, których nie opisano wcześniej 

zamieszczono w formie tabeli na końcu sekcji. 

 

Systemy energetyczne 

Stosowanie paliw stanowi źródło emisji do powietrza podczas spalania oraz potencjalnych emisji do 

gleby ze względu na wycieki i przecieki. Emisje do powietrza to głównie CO2 (dwutlenek węgla) i 

woda z procesu spalania, ale mogą być to także NOX, SOX, PM10, WWA, LZO i CO (tlenek węgla). 

Emisje związane są ze specyfikacją paliw oraz wiekiem i zastosowaniem sprzętu (np. pojazdy, silniki 

na biogaz). Inne potencjalne zanieczyszczenia to chlorowce (np. HCl i HF, gdy odpady są 

wykorzystywane jako paliwo w ramach tej instalacji) i metale. 

 

W poniższej tabeli zaproponowano zbiór danych, które można wykorzystać do oszacowania emisji. 

Dane zgromadzono dla trzech rodzajów źródeł: 

 

 źródła liniowe, w tym drogi i koleje (g/km) 

 źródła obszarowe, w tym emisje z gruntów rolnych i innych oraz emisje o niskim natężeniu ze 

źródeł takich jak systemy ogrzewania budynków 
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 źródła punktowe, włączając w to emisje z zakładów przemysłowych. 

 

Rodzaj paliwa stosowanego w systemie energetycznym (np. piece, kotły, dopalacze) określa charakter 

obecnych zanieczyszczeń. 

 

 Rodzaj paliwa 

 Destylat Pozostałości paliwa Olej napędowy 

Emisje do powietrza 

CO2
1
 3142 3112 3036 – 3142 

PM   2.564 

PM10
1
 0.2 2.85 2.83 

NOX
1
 3.46 7.54 33.9 – 48.8 

N2O   0.041 – 1.3 

CH4   0.17 – 0.336 

NM-LZO
1
 0.09 0.12 7.08 – 10.898 

CO
1
 0.06 0.5 15.8 – 26.548 

SO2
1
 3.6 47.4 0.8 – 10.106 

SOX 19.56 x S
2
 20.42 x S

2
  

WWA@(g) 0.15 0.151 4.07 

Ni (g) Niewielkie 1.1  

Cu (g)   1.7 

Zn (g)   1 

HCl   0.038 

HF   0.038 

Emisje do wody 

BZT   0.038 

ChZT   0.038 

Zawieszone substancje stałe   0.038 

CWO   0.415 

Fenol   0.038 

Metale ogółem   0.038 

Cl   0.038 

F   0.038 

Jednostki: kg (chyba, że określono inaczej) na tonę paliwa 
1
 Dane pochodzące z brytyjskiej Bazy Danych Czynników Emisji; olej gazowy (inne 

źródła) i olej opałowy (inne źródła), Australijskiego Wykazu Zanieczyszczenia 

(przekształcone z kg emisji na m
3
 paliwa) i Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 

2
 S oznacza % siarki w paliwie 

@  jako benzo (a) piren 

 

Tabela 3.5: Podsumowanie danych dla małych kotłów stosujących silniki na destylat (gaz), 

pozostałości oleju (oleje opałowe 5, 6) lub olej napędowy  

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [65, EEA, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Magazynowanie i transport 

Główne emisje do powietrza z magazynowania i przekazywania odpadów to emisje LZO. Stosownie 

do rodzaju odpadów pył również może mieć znaczenie. Obejmują one istotne kwestie wynikające z 

transportu odpadów w miejscach przekazywania i przetwarzania. Główne emisje pochodzą z 

czynności przekazywania i łączenia ponieważ w większości przypadków wszystkie pozostałości w 

pojemnikach, które mogą zawierać rozpuszczalniki, zostaną uwolnione do powietrza. Mogą wystąpić 

także ogólne emisje LZO ze zbiorników z uwagi na skutki termiczne i emisje z rur i pomp, ale zależą 

one od systemu zainstalowanego w zakładzie. 
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Większość niezorganizowanych emisji do powietrza pochodzi z transportu, magazynowania i 

rozdrabniania odpadów organicznych, przede wszystkim odpadów rozpuszczalników. Oczekuje się, że 

podobne emisje mogą pochodzić z przekazywania odpadów amoniaku oraz odpadów silnych kwasów. 

 

Główne emisje z procesów zlewania i łączenia to emisje do powietrza i mogą one wiązać się z 

następującymi faktami, choć niektóre z wymienionych poniżej praktyk można uznać za niewłaściwe. 

Jeżeli wymieniono tu daną praktykę, nie oznacza to, że występuje ona w większości zakładów): 

 

 pokrywy pojemników odbiorczych, w ciągu dnia roboczego mogą być one otwarte i 

powodować ciągłą emisję, choć przez niewielki otwór, składników lotnych. Emisja ta jest w 

szczególności związana z przemieszczaniem nasyconych oparów w pojemniku podczas 

każdego nowego dodania płynu  

 emisje pochodzące bezpośrednio z przekazywanych płynów podczas ich przekazywania  

 puste pojemniki (beczki lub butelki) zawierające wymierne ilości materiałów odpadowych, 

które poprzez wypłukiwanie odprowadzane są do zakładowego procesu przetwarzania lub do 

zbiorników ściekowych w celu późniejszej utylizacji. W niektórych przypadkach pojemniki te 

umieszcza się w kontenerze na śmieci w celu wysłania na składowisko lub, gdy zawartość jest 

lotna, pozostawia do wyparowania do powietrza, z lub bez rozdrabniania. Taka praktyka jest 

faktycznie niezgodna z dyrektywą ws. składowisk. W przypadku, gdy zakłady transportują 

dużą ilość rozpuszczalników, można wykorzystać system zgniatania beczek do zgniatania i 

gromadzenia dodatkowych odpadów rozpuszczalników z beczek 

 potencjalny problem przecieków występuje podczas przekazywania, przemieszczania 

produktu w przestrzeni nad warstwą cieczy i odpowietrzania pozostałości z oryginalnego 

pojemnika. W przypadku przechowywania materiału w zbiornikach istnieje problem 

wyziewów, jako reakcji na temperaturę i ciśnienie atmosferyczne. Problem jest najbardziej 

dotkliwy w przypadku przenoszenia rozpuszczalników, ale ma także znaczenie w przypadku 

silnych kwasów i odpadów zawierających amoniak. Praktyki takiej nie uważa się za właściwą 

praktykę środowiskową 

 przekazywanie materiałów z cystern do zbiorników magazynowych, które w wielu zakładach 

są w związku z tym poddawane kontroli, zwłaszcza w przypadku odpadów rozpuszczalników 

o niskiej temperaturze wrzenia. Najsłabsze ogniwo, a następnie główne źródło wycieku 

podczas przekazywania z pojazdu do obszaru magazynowania to węże służące do przesyłania 

odpadów 

 chociaż ilość utracona podczas rutynowych operacji ze względu na niewłaściwy montaż lub 

uszkodzone węże może być stosunkowo niewielka, to ciągłe wycieki mogą wywierać 

skumulowany efekt na powierzchnię obszaru, co w dłuższej perspektywie może spowodować 

uszkodzenie powierzchni i prowadzić do emisji niezorganizowanej 

 wycieki mogą także stanowić źródło odorów 

 ręczne przenoszenie materiałów z małych pojemników do 205-litrowych beczek i IBC. Przy 

takim przenoszeniu zwykle brak kontroli nad emisjami, a typową praktykę w przypadku 

pustych pojemników (zawierających prawdopodobnie 1%, lub do 0,5 litra, oryginalnej 

zawartości) stanowi ich odpowietrzanie przed wysłaniem na składowisko. Taka praktyka jest 

faktycznie niezgodna z dyrektywą ws. składowiska 

 w odniesieniu do monitorowania i innych działań w zakładzie, należy zauważyć, że: 

 Większość zakładów posiada niewiele lub nie posiada żadnych danych monitorowania 

dla potrzeb obliczenia emisji do powietrza i niezbędna jest pewnego rodzaju metoda 

orientacyjna, aby powiązać potencjalne emisje do powietrza z liczbą cystern lub 

pojemników opróżnianych lub napełnianych na terenie zakładu 

 Wydaje się, że dane monitorowania zrzutów do kanalizacji lub wód 

powierzchniowych również są ograniczone, ale zakłady minimalizują rzeczywiste 

zrzuty, stosując praktyki operacyjne takie jak obwałowanie  

 punkty przekazywania również podejmują szereg innych praktyk, które mogą 

wytwarzać emisje. Obejmują one odparowanie do powietrza rozpuszczalników 
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pochodzących z czyszczenia zbiorników, czyściw technicznych i osadów 

rozpuszczalników. 

 

Zakres emisji jest bardzo szeroki i zależny od rodzaju działalności (np. różnice są szczególnie 

dostrzegalne między zakładami przetwarzania fizykochemicznego a zakładami ponownej obróbki 

oleju). Każde przekazanie odpadów oraz obróbka oryginalnego pojemnika może generować emisje 

płynne i parowe. Niektóre emisje generowane przez to działanie to: 

 

 osady denne ze zbiorników magazynowych 

 emisje do powietrza generowane przez łączenie podczas załadunku zbiorników i rozładunku 

cystern ze względu na przemieszczenie do powietrza (Uwaga: niektóre punkty przekazywania 

posiadają bardzo dobrze wyposażone systemy równoważenia emisji z cystern i kontrolowania 

zrzutów ze zbiorników) 

 emisja oparów podczas zlewania (np. LZO) i łączenia, również podczas odparowywania 

odpadów pozostawionych w pojemnikach 

 ogólne wycieki podczas zlewania i transportu. Wycieki zwykle utrzymuje się w 

obwałowanym obszarze lub zrzuca do osadnika 

 emisje do powietrza generowane przez szmatki do czyszczenia nasączone rozpuszczalnikami. 

W niektórych instalacjach gromadzi się je w szczelnie zamkniętych workach na śmieci, a 

następnie odkłada do wyschnięcia przez odparowanie do suchości przed wysłaniem na 

składowisko. Praktykę tę uważa się za niewłaściwą praktykę środowiskową 

 LZO pochodzące z odpowietrzania pustych wypłukiwanych beczek (przed wysłaniem na 

składowisko wodę z płukania magazynuje się w podziemnych zbiornikach magazynowych) 

oraz z odparowywania rozpuszczalników do prania szmatek, spłukiwanych do podziemnych 

zbiorników 

 emisje pochodzące z łączenia drobnych odpadów laboratoryjnych. Emisje występują 

zazwyczaj tylko w przypadku wycieków i rejestruje się je w dziennikach zakładowych. 

Ogólne dyskusje w zakładach sugerują, że obecnie liczba pojemników o niskim standardzie i 

niewłaściwie oznakowanych pojemników w tej kategorii jest minimalna oraz że wycieki i 

emisje ze względu na pojemniki słabej jakości w rzeczywistości występują rzadko 

 przypadkowe uszkodzenie pojemników na odpady 

 ze zbiorników magazynowych na otwartym powietrzu, na twardym podłożu i w 

obwałowanych obszarach i w przypadku których, mimo połączeń nad obwałowanym 

obszarem, nie istnieje żaden system postępowania z przeciekami z systemów 

gromadzenia/dostawy i dlatego cały obwałowany obszar może ulec znacznemu 

zanieczyszczeniu. Woda deszczowa w obwałowanym obszarze również ulegnie 

zanieczyszczeniu. W niektórych zakładach brak przepisów kontroli przemieszczania 

powietrza w zbiornikach podczas załadunku i rozładunku; inne posiadają bardzo dobre 

systemy kontroli dla zbiorników i cystern. Emisje do powietrza nie są tak dobrze 

kontrolowane. Zbiorniki zazwyczaj posiadają systemy zaworów regulujących ciśnienie w 

zbiorniku i umożliwiających wchłanianie/wyziewy oparów z przestrzeni nad warstwą cieczy. 

Emisje do powietrza mogą wystąpić podczas załadunku zbiornika lub ze względu na zmiany 

warunków atmosferycznych. Niewielkie emisje występują również podczas pobierania próbek 

i inspekcji. Istnieje możliwość jednorazowej większej emisji podczas czyszczenia zbiorników 

 nieodparowane płyny i substancje stałe, które ostatecznie można wysłać na składowisko lub 

odprowadzić do kanalizacji. Praktykę tę uważa się za niewłaściwą praktykę środowiskową 

 niezorganizowane emisje do powietrza z operacji przekazywania między procesami, 

zwłaszcza za pomocą systemów bez użycia pomp. Również przecieki z pojemników i 

zaworów ciśnieniowych/próżniowych  

 emisje stałe/płynne i gazowe ze względu na potencjalne uszkodzenie pojemnika podczas 

transportu (przypadkowe uszkodzenie), w zależności od materiałów odpadowych. Ponieważ 

wypadek jest zgłaszany w dzienniku zakładowym, można oszacować emisje, jeżeli materiał 

jest znany 
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 w przypadku magazynowania olejów odpadowych, emisje do powietrza pochodzą z 

odpowietrzników kondensatora na zbiornikach magazynowych z gorącym olejem. Na 

zbiorniku magazynowym dokonuje się pomiarów odpowietrzników pod kątem 

węglowodorów, przy użyciu rurek Draegera, a typowe wartości mogą wynosić 10 do 20 

mg/Nm
3
, szczytowo do 100 mg/Nm

3
  

 badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia zakładów sortowania odpadów ujawniły 

stężenia grzybów pleśniowych w powietrzu w miejscu pracy do ponad 106 cfu/m
3
 (jednostki 

tworzące kolonię). 

 

Stanowiąca uzupełnienie powyższych informacji Tabela 3.6 przedstawia potencjalne emisje z punktów 

przekazywania, procesów łączenia i magazynowania. 

 

Czynność Opis emisji
1
 Rodzaj emisji Emisja do 

Napełnianie masowych zbiorników lub 

IBC przez cysterny drogowe 

Przemieszczone 

powietrze 

LZO Powietrze 

Straty wynikające z  

przenoszenia 

LZO Powietrze 

Płyny Gleba 

Płyny Woda 

Magazynowanie w zbiornikach 

masowych 

Odpowietrzony materiał LZO Powietrze 

Dna zbiorników Odpady  

Emisje z rur i systemów pomp Wszystkie straty LZO Powietrze 

Płyny Woda 

Płyny Gleba 

Grawitacyjne i próżniowe opróżnianie 

beczek, IBC i innych pojemników do 

zbiorników masowych 

Przemieszczone 

powietrze 

LZO Powietrze 

Straty wynikające z  

przenoszenia 

LZO Powietrze 

Płyny Gleba 

Płyny Woda 

Magazynowanie i transport pustych IBC Płukanie Płyny Woda 

Magazynowanie LZO Powietrze 

Utylizacja Płyny/substancje 

stałe 

Składowisko 

Magazynowanie i transport pustych 

beczek i innych podobnych pojemników 

 

Zgniatanie LZO Powietrze 

Płyny/substancje 

stałe 

Woda 

Płyny/substancje 

stałe 

Gleba 

Płukanie Płyny/substancje 

stałe 

Woda 

Utylizacja Płyny/substancje 

stałe 

Składowisko 

Magazynowanie LZO Powietrze 

Utrzymanie sprzętu Czyszczenie/płukanie 

zbiorników 

Płyny/substancje 

stałe 

Gleba 

Płyny/substancje 

stałe 

Woda 

LZO Powietrze 

Planowane odparowanie lotnych płynów Odparowanie LZO Powietrze 
1
 Szeroki zakres możliwych emisji do powietrza i kanalizacji/wód kontrolowanych należy 

oszacować w odniesieniu do zakresu działalności i odpadów obsługiwanych w określonym 

zakładzie. 

 

Tabela 3.6: Potencjalne emisje z punktów przekazywania, procesów łączenia i magazynowania 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 
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Emisje pochodzące z innego przetwarzania odpadów 

Tabela 3.7 podsumowuje najczęstsze działania/urządzenia w typowych procesach przetwarzania 

odpadów oraz potencjalne emisje. 

 

Proces/działanie Związki wykryte w procesach PO, które mogą prowadzić do 

emisji  

Kolumny odpędzania 

powietrzem 

Może powodować wypuszczanie amoniaku do powietrza, co można 

obliczyć za pomocą bilansu masy  

Oczyszczanie odpadów lub 

wodnych odpadów 

organicznych z przemysłu 

chemicznego 

Mogą zawierać szereg lotnych związków, związków chlorowanych i 

związków fenolowych. 

Pozostałości stałe i muliste wytworzone w trakcie oczyszczania 

utylizuje się jako odpady. W razie potrzeby odpady są regenerowane 

zgodnie z kryteriami akceptacji instalacji utylizacji odpadów 

Zgniatanie filtrów 

olejowych 

Odpady zawarte w filtrach olejowych to materia cząsteczkowa 

zawierająca produkty spalania, włączając w to duże fragmenty 

WWA/metalu, etc. ‗uwięzione‘ w oleju. 

Stałe substancje z tych operacji często przechodzą do systemu 

oddzielania oleju od wody dla zakładów przetwarzania i są usuwane 

z osadem dennym. 

WWA ulatniają się do powietrza wraz z mgłą olejową wytwarzaną 

podczas zgniatania, mogą pozostać w oleju lub na stałych 

składnikach filtra. Emisje WWA do powietrza są potencjalnie 

rakotwórcze 

Cięcie Podczas operacji cięcia beczek poprzednia zawartość beczki i 

wszelkie pozostałości, które nadal mogą się w niej znajdować, mogą 

być przyczyną emisji  

Mycie pojemników i 

pojazdów 

Występują emisje niezorganizowane do powietrza i wody. 

Zazwyczaj generowane są także zanieczyszczone ścieki  

Zgniatanie i rozdrabnianie Niezależnie od stosowanej techniki zazwyczaj brak przepisu 

dotyczącego kontroli środowiska naturalnego, a emisje są zależne od 

składu odpadów znajdujących się w beczce. 

W procesie rozdrabniania temperatura rozdrabnianych elementów 

może osiągnąć kilkaset stopni. Rozdrabnianie powoduje emisje do 

powietrza, w zależności od skuteczności płuczki lub innego 

urządzenia do oczyszczania powietrza. Płyny wciąż znajdujące się w 

odpadach (np. rozpuszczalniki, rtęć) mogą zostać uwolnione do 

wnętrza zakładu i albo odparować albo przeciec do gleby lub można 

je zgromadzić jako osad. Pył z urządzenia rozprzestrzeni się w 

otoczeniu. Inne emisje z rozdrabniacza to magnetyczna frakcja 

metali, niemagnetyczna frakcja metali, osad z procesu mycia i 

frakcja pyłowa, która jest mieszanką tworzyw sztucznych, 

materiałów izolacyjnych, papieru, gleby, itp. 

Frakcję pyłowa można zutylizować poprzez spalanie, ale czasami 

wysyła się ją na składowisko (nie jest to uważane za właściwą 

praktykę). Dość znaczące ilości metali ciężkich wiążą się z frakcją 

pyłową. W połowie lat dziewięćdziesiątych duńskie zakłady 

rozdrabniania rozdrobniły około 300000 ton odpadów. Oszacowano, 

że pył pochodzący z tych operacji zawierał około 0,15 tony rtęci, 

200 – 1000 ton ołowiu i 0,5 - 2,5 tony kadmu. Emisję rtęci do 

powietrza z operacji oszacowano na < 0,05 t 

Czyszczenie beczek i 

cystern drogowych 

Operacje czyszczenia, specjalizujące się w czyszczeniu beczek, 

które uprzednio zawierały rozpuszczalnik i olej mogą uwalniać duże 

ilości odpadów do powietrza, ponieważ odpady rozpuszczalników są 

odprowadzane do powietrza sporadycznie i w pewnych miejscach, 
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podczas procesu czyszczenia. Wydaje się, że problem ten 

przypomina odparowywanie rozpuszczalników do powietrza 

podczas zlewania w określonych punktach przekazywania. 

Obecność dawnej zawartości lub jakichkolwiek pozostałości w 

beczkach może spowodować emisje podczas operacji 

czyszczenia/mycia. 

W niektórych zakładach nieumyte beczki mogą bezpośrednio trafić 

na składowisko wraz z powiązanymi pozostałościami. 

Zakład obróbki beczek zanieczyszczonych ropą naftową i 

materiałami organicznymi oszacował emisję rozpuszczalnika do 

powietrza na 40 kt/rok. Część tej emisji wynika ze standardowej 

praktyki punktów przekazywania, polegającej na odpowietrzaniu 

‗pustych‘ beczek do powietrza. 

Zakład recyklingu beczek z sektora nieorganicznego miał wysoki 

poziom metali w zrzucie do kanalizacji, ale mógł obliczyć zrzut na 

podstawie regularnych analiz. 

Większość zakładów przetwarzania posiada instalację płukania 

umożliwiającą usunięcie pozostałości z cystern. W niektórych 

przypadkach opary mogą uwięznąć w osadach i należy podjąć 

właściwe działania w celu uniknięcia jakichkolwiek 

niekontrolowanych emisji 

 

Tabela 3.7: Działania/urządzenia mogące prowadzić do emisji pochodzących z niektórych 

typowych zabiegów  

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [113, COWI A/S, 2002], [116, 

Irish EPA, 2003], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Rozdrabnianie 

 

Parametr Stężenie Jednostka 

Pył 0.1 mg/Nm
3
 

SO2 <0.06 mg/Nm
3
 

NOX 8 mg/Nm
3
 

CWO 5 mg/Nm
3
 

CO 4 mg/Nm
3
 

HCl 13.8 mg/Nm
3
 

PCDD/PCDF 0.001 ngTEQ/Nm
3
 

Odór 85 GE/m
3
 

Cl <0.1 mg/Nm
3
 

Przepływy powietrza odlotowego wynoszą 8028000 i 5628000 m
3
/rocznie w 

przypadku rozdrabniacza puszek i pojemników, odpowiednio.  

Tabela 3.8: Powietrze odlotowe z zabiegu rozdrabniania stałych odpadów niebezpiecznych 

[157, UBA, 2004] 

 

Emisje pochodzące z wypadków 

Najbardziej znaczące zagrożenia dla środowiska związane z operacjami przetwarzania odpadów to 

magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Może ono powodować emisje pochodzące z reagujących 

ze sobą odpadów, albo z przecieków i wycieków albo z procesów przetwarzania, które wymknęły się 

spod kontroli. 

 

Procedura Zagrożenie Niebezpieczne zdarzenie Przyczyna/potencjalne 

zdarzenie inicjujące 

Pobieranie próbek/analiza Pary toksyczne Rozpylone chemikalia 

Wybuch 

Pojemnik pod ciśnieniem 

Przenoszenie z pojemnika 
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Wyciek chemikaliów pobierania próbek i wycofanie 

próbki (beczka-próbnik) 

Odpady niezgodne z 

oczekiwaniami  

 

Pożar Zapłon łatwopalnych 

materiałów 

Łatwopalne opary w punkcie 

pobierania próbek 

Ogólna 

obsługa/przetwarzanie 

Gazy toksyczne Zmieszanie 

niejendorodnych 

odpadów 

Niedokładne/niewłaściwe 

informacje na temat odpadów 

 Wyciek odpadów Operator nie działa zgodnie z 

bezpiecznymi praktykami 

Brak ustalonych bezpiecznych 

procedur operacyjnych 

Nieodpowiednia technologia 

obiektu 

Nieodpowiedni nadzór 

Przypadkowy zrzut 

Transport/magazynowanie 

beczek 

Bezpośredni 

kontakt z 

chemikaliami 

Wybuch Zawartość pod ciśnieniem 

Gazy toksyczne 

Pyły 

Wycieki Rozlanie zawartości podczas 

opróżniania/ zlewania 

Skorodowana/przeciekająca 

beczka 

Ręczne usuwanie zawartości 

Reakcja 

Gazy toksyczne 

Zmieszanie 

niejendorodnych 

odpadów 

Wycieki/skorodowane beczki 

Przeładowane beczki 

Odpady niezgodne z 

oznaczeniem 

Odpady nieodpowiednio 

analizowane  

Pożar/eksplozja Zapłon łatwopalnych 

materiałów 

Nieoczekiwana obecność 

materiałów łatwopalnych 

Iskra przy zdejmowaniu 

pokrywy /łatwopalna 

powierzchnia nad płynem 

Użycie narzędzi tnących do 

otwarcia beczki Pożar 

wytwarza toksyczne produkty 

degradacji  

Rozładunek cystern Gazy toksyczne Emisja w formie 

rozpylonego płynu/gazu 

Zmieszane razem 

niejendorodne/ reaktywne 

odpady 

Pojemnik pod 

ciśnieniem/wybuch 

Rozładunek do niewłaściwego 

pojemnika magazynowego 

Odpady materiałów 

otrzymywane ‗na gorąco‘ z 

uwagi na lepkość – trudności z 

krzepnięciem/zgęstnieniem 

Poważna awaria cysterny 

Zderzenie pojazdów 
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Wyciek podczas 

dołączania/rozłączania, 

uszkodzenie złącza 

Pożar/eksplozja Zapłon 

łatwopalnej/wybuchowej 

mieszanki 

Łatwopalna atmosfera w 

‗pustej cysternie‘ 

Odpady   z parku 

zbiornikowego 

Pożar/eksplozja Zapłon łatwopalnego 

płynu lub oparów 

Odprowadzenie łatwopalnych 

oparów 

Emisja oparów z wycieków 

Awaria rurociągu 

Łatwopalne opary w 

przestrzeni nad powierzchnią 

płynu 

Reakcja Zmieszanie 

niejendorodnych 

odpadów 

Odpady reagują w 

pojemnikach magazynowych 

Awaria rurociągu lub 

przenośnika  

Gazy toksyczne Zmieszanie odpadów 

niejendorodnych lub 

reaktywnych w 

magazynie lub wyciek 

odczynnika  

Nieodpowiednie informacje o 

odpadach 

Odpady niezgodne ze 

specyfikacją procesu 

 Znaczne poziomy gazów 

toksycznych/ spalin 

Nieodpowiednie 

odpowietrzanie zbiorników itp. 

Niewłaściwe praktyki 

postępowania z materiałami 

Przetwarzanie 

fizykochemiczne 

Gazy toksyczne Niekontrolowana emisja 

podczas reakcji 

Awaria systemów ochronnych 

Zmieszanie niejendorodnych 

odpadów Dodanie 

niewłaściwego odczynnika 

Zbyt duża/mała ilość 

odczynnika 

Awaria kontroli pH  

Odwodnienie ścieków z 

przetwarzania 

fizykochemicznego 

Gazy toksyczne Zmieszanie 

niejendorodnych ścieków 

Reakcja niekompletna 

Pozostałości zanieczyszczeń w 

ściekach 

Przetwarzanie biologiczne  Pożar Procesy degradacji 

biologicznej mogą 

spowodować samoogrzanie i 

samozapłon. Ma to wpływ nie 

tylko na system przetwarzania 

biologicznego. Samozapłon 

może również wystąpić w 

bunkrze. W niektórych 

przypadkach pożary mogą 

pojawiać się w obszarze 

magazynowania produktu. 

Drugą przyczyną pożarów w 

zakładach obróbki stałych 

paliw odpadowych są wciąż 

żarzące się cząsteczki 

 

Tabela 3.9: Przykład najczęstszych wypadków mogących wystąpić w instalacjach PO 

[80, Petts i Eduljee, 1994], [126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004] 
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Ogólne emisje do powietrza pochodzące ze standardowego przetwarzania odpadów 

 

LZO 

Obecnie brak rzeczywistych danych na temat emisji LZO. Zdecydowana większość zakładów, które 

monitorują powietrze, wykonuje tę czynność nieregularnie i jest mało prawdopodobne, aby pobierały 

one próbkę w chwili maksymalnego zrzutu. Emisje do powietrza są w tych zakładach szczególnie 

trudne do monitorowania, ponieważ operacje zazwyczaj przeprowadza się na powietrzu i gazy nie 

zawsze są pod kontrolą. Emisje LZO w zakładzie mogą wynikać z: 

 

 świadomego działania procesowego w niektórych zakładach prowadzonego w celu redukcji 

palności odpadów wysyłanych na składowisko. Ilości na jednostkę odpadów mogą być bardzo 

małe, ale operacja odbywa się w wielu zakładach i skumulowane skutki mogą być bardzo 

duże. Praktyka ta nie jest standardową praktyką w sektorze i uważa się ją za niewłaściwą, 

dlatego obecnie jest już przestarzała 

 mieszania lub ogrzewania materiałów mieszanych pozostawionych do osadzania w kontakcie 

z atmosferą. Oczywistym przykładem są zbiorniki przetwarzania oleju, ale źródła emisji mogą 

stanowić również zbiorniki przetwarzania chemicznego lub zbiorniki mieszania osadów  

 emisji półlotnych WWA z operacji kruszenia i przesiewania, zwłaszcza z obróbki filtrów 

olejowych w punktach przekazywania 

 przenoszenia płynów do pojemników zbiorczych, z późniejszym przemieszczeniem 

powierzchni produktu powyżej warstwy płynu 

 odpowietrzania pozostałości z pierwotnych pojemników magazynowych; a także z wyziewów 

ze zbiorników magazynowych, jako reakcji na zmiany temperatury powietrza. 

 

W sektorze PO istnieją przykładowe zakłady, które nie kontrolują zrzutów związków lotnych do 

powietrza, w rzeczywistości opracowano niewiele procesów dokonywania zrzutów zanieczyszczeń do 

powietrza. 

 

Emisje kwasów 

Najpoważniejsze emisje do powietrza powstają prawdopodobnie w wyniku czynności przenoszenia i 

magazynowania rozpuszczalników, ale mogą również pochodzić z chemikaliów, takich jak mocne 

kwasy i amoniak. 

 

Emisje amoniaku 

W niektórych zakładach PO wykrywany jest amoniak. Istnieje ogólny problem z emisjami amoniaku. 

Niemniej jednak zwykle są one łatwe do wykrycia podczas wizyt w zakładzie oraz przez operatorów z 

uwagi na niskie stężenie progowe dla wykrywania odoru, ale trudniej je określić ilościowo. Miejsca, w 

których wykryto emisje amoniaku to: 

 

 przekazywanie i magazynowanie rozpuszczalników 

 sprasowywanie i magazynowanie osadu ściekowego w kilku zakładach przetwarzania 

chemicznego. Jest to obszar, który rzadko znajduje się w obrębie zakładowych układów 

wylotowych i w związku z tym emisje nie przechodzą przez płuczki zakładowe. Ponadto 

systemy płuczkowe to zazwyczaj płuczki kaustyczne 

 z silnych roztworów amoniakalnych bezpośrednio do powietrza po odpędzaniu powietrzem w 

jednym zakładzie, chociaż zakładowy monitoring (tylko coroczny monitoring) stwierdza, że 

podstawowe poziomy atmosferyczne są minimalne 

 zakłady oczyszczania ścieków 

 przetwarzanie kwasem olejów odpadowych 

 odpady z przemysłu fotograficznego stanowią przykład strumienia odpadów o wysokim 

stężeniu soli amonowych i, mimo braku identyfikacji zrzutów do powietrza, stanowi to 

potencjalny problem podczas procesów przekazywania, powodujący emisje do powietrza i 

potencjalne zanieczyszczenie zrzutów do wody 
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Emisje niezorganizowane i rozproszone 

 

W wielu instalacjach emisje niezorganizowane i rozproszone mogą mieć większe znaczenie niż emisje 

ze źródeł punktowych lub kontrolowane. Typowymi przykładami źródeł są: 

 

 otwarte pojemniki (na przykład w oczyszczalni ścieków) 

 czynności pobierania próbek 

 obszary magazynowania (na przykład hale, pryzmy, laguny, itp.) 

 załadunek i rozładunek pojemników 

 przenoszenie/nagromadzenie materiału z jednego pojemnika do innego 

 systemy przenośników 

 systemy rurociągów i przewodów (na przykład pompy, zawory, kołnierze, łapacze, odpływy, 

włazy kontrolne, itp.) 

 zła izolacja i ekstrakcja budynków 

 potencjalne ominięcie sprzętu ograniczania emisji (do powietrza lub wody) 

 wycieki 

 przypadkowa utrata izolacji urządzeń i sprzętu, który uległ awarii 

 cysterny i pojemniki, włazy i inne punkty dostępu 

 przemieszczone opary w zbiornikach odbiorczych 

 czyszczenie lub wymiana filtrów 

 cięcie beczek 

 magazynowanie ścieków 

 magazynowanie beczek 

 czyszczenie zbiorników 

 mycie/czyszczenie cystern 

 

Emisje cząsteczek 

Zakłady zajmujące się obsługą proszków i odpadów powodujących powstanie pyłów (np. popioły 

lotne) często emitują cząsteczki do powietrza. 

 

Hałas i wibracje 

‗Hałas‘ odnosi się do ‗hałasu i/lub drgań‘ zwykle wykrywalnych poza granicami zakładu.  

 

Emisje odorów 

Emisje do powietrza zwykle sprawdza się tylko subiektywnie za pomocą zmysłu powonienia. Emisje 

odorów są powiązane ze źródłami punktowymi, jak również ze źródłami niezorganizowanymi. Oprócz 

uprzednio omawianego amoniaku transport każdej substancji, która jest lub może zawierać LZO (lub 

inne substancje wydzielające odory, na przykład merkaptany lub inne związki zawierające siarkę) 

potencjalnie doprowadzi do tego, że odór będzie wyczuwalny zarówno w instalacji jak i poza nią. 

Odory mogą powstawać w wyniku: 

 

 magazynowania 

 przenoszenia lub nagromadzenia odpadów zawierających LZO lub inne substancje 

wydzielające odór  

 nieodpowiednia inspekcja i utrzymanie urządzeń i sprzętu, co może prowadzić do 

niezorganizowanych emisji, np. przecieki z pomp. 

 

Ogólne emisje do wody pochodzące ze standardowego przetwarzania odpadów 

Instalacje można podzielić na prowadzące operacje ‗na sucho‘ lub fazy stałej, np. przekazywanie lub 

stabilizacja, które nie wytwarzają wyraźnych płynnych ścieków; oraz na prowadzące przetwarzanie 

fazy płynnej, np. neutralizacja kwasów i oddzielanie oleju od wody. 
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Zazwyczaj procesy ‗na sucho‘ wytwarzają wyłącznie ścieki pochodzące z działań takich jak 

gromadzenie wody deszczowej i wypadków takich jak wycieki i przecieki. Ogólnie rzecz biorąc, 

stężenie tych ścieków z punktu widzenia metali i poziomów ChZT będzie stosunkowo niskie. Procesy 

‗na mokro‘, oprócz ogólnych ścieków pochodzących z odwadniania terenu, itp., wytwarzają ścieki z 

procesów reakcji, wytrącania, osadzania i odwadniania. 

 

Ścieki mogą powstawać w instalacjach w wyniku: 

 nieplanowanych zrzutów do odpływu (np. kontrola awaryjna, pożar) 

 wyciek z obszaru magazynowania 

 zrzut do odpływu dla wody deszczowej 

 zrzut zawartości obwałowanego obszaru i ochrony pośredniej 

 ścieki procesowe (każdy przypadek opisano w Sekcjach od 3.2 do 3.5). 

 

Wiele punktów przekazywania powiązanych jest z sąsiednimi zakładami przetwarzania i wszystkie 

odpływy trafiają do tego systemu przetwarzania, w którym są przetwarzane. Inne odbierają odpływy i 

wysyłają je w cysternach na składowiska. Ponownie, nie następuje zrzut do wód, do których 

odprowadzane są ścieki lub do kanalizacji. Pozostała część instalacji dokonuje zrzutu do wód 

powierzchniowych (opcja nietypowa) lub do kanalizacji. W większości państw UE nie zezwala się na 

bezpośrednie zrzuty do kanalizacji lub do wód kontrolowanych. Dlatego wymagane jest bezpieczne 

magazynowanie w celu kontroli lub oczyszczania wody przed zrzutem. Niektóre typowe emisje 

podsumowano w tabeli 3.10: 

 

Emisja do Jednostkowy proces lub działanie 

Kanalizacja Przetwarzanie fizykochemiczne. Ścieki końcowe z neutralizacji 

kwasów/zasad i wytrącania metali  

Ponowne przetwarzanie oleju. Oczyszczanie ścieków w celu usunięcia oleju 

z kondensatu i odwadnianie terenu 

Czyszczenie 

Ciek 

wodny 

Gromadzenie wody deszczowej 

Odwadnianie terenu 

 

Tabela 3.10: Emisje ze źródeł punktowych do wody 

[55, UK EA, 2001] 

 

Nawet, jeśli nie odnotowano żadnych wycieków, to zasadniczo każdy zlewany w zakładzie materiał, 

który odprowadza się do kanalizacji, pozostawia po sobie niewielkie ilości w postaci kropel i 

rozprysków. Najczęściej spotykane materiały łączone w punktach przekazywania to rozcieńczone 

kwasy (często z obróbki metali), roztwory żrące, oleje, rozpuszczalniki nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych i wodne odpady organiczne. Zrzut prawie na pewno zawiera węgle 

organiczne, związki azotu (azot całkowity), chlorki, niektóre metale i, podczas łączenia 

rozpuszczalników nie zawierających związków chlorowcoorganicznych, ksylen. Zrzuty do kanalizacji 

mogą osiągać poziomy ChZT wynoszące kilka tysięcy miligramów na litr. Charakter zrzutu zależy od 

odpadów obsługiwanych w instalacji, co niezmiennie obejmuje szeroki zakres substancji, tym samym 

skutkując złożonymi ściekami. 

 

Emisje do wody mogą również pochodzić z mycia pojemników i zbiorników, jeśli ma to miejsce w 

zakładzie PO. Płynne zrzuty mogą pochodzić z mycia i obróbki pojemników przed ich ponownym 

przetwarzaniem lub z mycia cystern drogowych. Jednym ze sposobów oszacowania tych emisji jest 

założenie, że pozostałości w każdym rodzaju pojemników po opróżnieniu wynoszą 0,5% objętości i że 

cały ten materiał zostanie wypłukany do kanalizacji. Ogółem lotne pozostałości z pojemników 

magazynowania odpadów rozpuszczalników wyparowują bezpośrednio do powietrza, bez 

wypłukiwania do kanalizacji. 
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W punktach przekazywania odpadów mogą występować ogólne przecieki i wycieki. Większość 

zakładów znajduje się na twardym podłożu i ostatecznie wycieki płynne i stałe zmywane są do 

głównych osadników, a następnie do kanalizacji lub do sąsiedniego zakładu oczyszczania. 

 

Ogólne uwolnienia do gleby i generowane przez proces odpady pochodzące z powszechnie 

stosowanych technik 

W większości zakładów ma miejsce ciągły, choć niewielki, zrzut odpadów do zakładowego 

podziemia, którego źródłem są krople, rozpryski, pozostałości po zgniataniu, połączenia rur, przecieki 

oleju, itp. i odpady te mogą zostać wypłukane do punktów gromadzenia wody powierzchniowej przez 

wodę deszczową i podczas sprzątania terenu. Inne typowe odpady powstające podczas 

magazynowania odpadów to osady denne ze zbiorników. 

 

Przykład wykazu emisji z punktu przekazywania odpadów  

 

Operacja Emisje do 

powietrza 

(kg/rok) 

Emisje do kanalizacji (kg/rok) 

Przepakowywanie i oznaczanie 

chemikaliów laboratoryjnych 

0 0 

Uszkodzenie/przecieki podczas 

załadunku i magazynowania 

LZO jako TRI

 20.3 

Niewielkie ilości oleju, ale zostaną 

one zebrane w tygodniowych danych 

monitorowania i nie będzie się ich tu 

naliczać podwójnie  

Zlewanie do IBC Dichlorometan

 360 

Etanal 48 

Trichloroetylen 60 

LZO jako TRI 60 

LZO 1320 

Ksylen 360 

Wszystkie rozpuszczalniki 

Azot całkowity 

Fosfor całkowity 

Chlorek 

CWO 

Metale 

Przenoszenie z IBC do zbiorników 

magazynowania rozpuszczalników 

Etanal 76 

LZO 1330 

Ksylen 570 

Ksylen 

CWO 

Zastosowanie paliwa do wózków 

widłowych (zastosowanie 5 ton 

oleju napędowego rocznie) 

CO 79 

CO2 15710 

NM-LZO

 35.4 

NO2 244 

PM10 14.15 

SO2 4 

CWO 

Zrzuty do kanalizacji 0 CWO 5980 

NH3-N 14 

Cu 0.5 

Ni 0.5 

Zn 0.5 

Olej 150 

Ksylen, toluen, TRI, trichloroetylen, 

Cl, śladowe zrzuty P 

Ogólnie CO 79 

CO2 15710 

Dichlorometan

 360 

Etanal 124 

NO2 244 

PM10 14.15 

CWO 5980 

NH3-N 14 

(zakładając, że nie można osiągnąć 

limitu dla azotu)  

Cu 0.5 

Ni 0.5 

Zn 0.5 
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SO2 4 

TRI 80.3 

Trichloroetylen 60 

LZO 2706 

Ksylen 930 

Oil 150 

Ksylen, toluen, TRI, trichloroetylen, 

Cl, P 

Przegląd instalacji 

Powyższe dane dotyczą punktu przekazywania odpadów niebezpiecznych usytuowanego na 

nieprzepuszczalnym podłożu. Jego wyposażenie stanowią obszary łączenia z zaślepionymi 

zbiornikami ściekowymi oraz dach. Zbiorniki magazynowania rozpuszczalników  znajdują 

się w osobno obwałowanym obszarze, a na odpowietrznikach znajdują się filtry z węglem 

aktywnym. Wyziewy termiczne i straty wynikające z przemieszczania strefy nad 

powierzchnią płynu podczas załadunku zbiorników poddaje się płukaniu przed 

odprowadzeniem do powietrza. Zakładowe obszary załadunku, wyładunku i magazynowania 

beczek znajdują się na otwartym powietrzu i odprowadzają ścieki do osadnika, a co za tym 

idzie, do kanalizacji. Stale monitoruje się pH i natężenie przepływu, a co tydzień monitoruje 

się ChZT, metale, olej, azot amoniakalny i zawieszone substancje stałe przy zrzucie do 

kanalizacji. 

Materiały opakowaniowe i stare zanieczyszczone pojemniki wysyłane są na składowiska. 

Zakład obsługuje bardzo szeroki zakres materiałów, ale przede wszystkim następujące 

strumienie: 

 rozpuszczalniki chlorowcowane składające się średnio z 80% rozpuszczalnika; 20% 

substancji stałych. 10% frakcji rozpuszczalnika stanowi trichloroetylen; 10% 1,1,1 

trichloroetan; i 60% dichlorometan  

 rozpuszczalników nie zawierających związków chlorowcoorganicznych, średnio 

70% rozpuszczalnika, 30% substancji stałych i wody, przy czym rozpuszczalników 

zawierają 10% toluenu; 30% ksylenu; 10% acetonu, 20% innych substancji, głównie 

MEK, etanolu, etanalu, metanolu i alifatycznych węglowodorów C10-C12 

 inne główne strumienie odpadów to rozcieńczony kwas solny i cynk, kwas siarkowy 

i kwas fosforowy pochodzący z obróbki metali, oleje rozpuszczalne, rozcieńczona 

soda kaustyczna, rozcieńczone roztwory amoniaku z procesów fotograficznych, 

pozostałości farb wodnych, wodne pozostałości substancji klejących oraz glikol 

etylenowy. Wszystkie te substancje łączy się przed dalszym przekazaniem lub 

magazynowaniem. 

Wytworzone odpady wyjściowe to 120 ton paliwa odpadowego i 60 ton materiałów 

chlorowcowanych rocznie. Instalacja obsługuje 120 ton odpadów z IBC napełnianych w 

zakładzie i kolejne 260 ton odpadów przywożonych w IBC. 

 

Tabela 3.11: Przykład ogólnych szacowanych emisji z instalacji przekazywania odpadów 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Emisje pochodzące z określonego przetwarzania odpadów 

 

Określone 

przetwarzanie 

odpadów 

Powietrze Woda Odpady 

Urządzenie do 

niszczenia puszek 

aerozoli - 

zgniatarka 

W niektórych 

przypadkach gazy 

napędowe odprowadzane 

są do powietrza przez 

wyciąg 

Bilans masy sugeruje, że 

emisje do wody mogą 

wynosić 250 t/rok, ale 

brak wystarczających 

szczegółów odnośnie 

tonażu obecnie 

wytwarzanych odpadów 

płynnych, aby dokonać 

dokładnych obliczeń  

Płyny z procesu zgniatania 

gromadzi się i rozpyla  na 

sąsiednim składowisku 
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Składniki aktywne i rozpuszczalniki nośne mogą zawierać materiały, takie jak 

rozcieńczalniki farb, alkohole i ewentualnie niektóre pestycydy  

Zabiegi 

odzyskiwania 

freonów 

Odpady olejowe 

zawierają pewną ilość 

freonów, która 

wyparowuje do 

powietrza. Podczas 

rutynowego pobierania 

próbek nastąpi niewielki 

zrzut dodatkowy  

Można oszacować 

zrzuty 

Freony chłodnicze odzyskuje 

się w celu ponownego 

wykorzystania i generują  one 

niewielki strumień oleju, który 

wysyła się do dalszego 

przetwarzania. Corocznie na 

składowiska trafiają niewielkie 

ilości zużytego środka 

odwadniającego 

(zanieczyszczonego olejem)  

Dostawa, 

magazynowanie i 

przekazywanie 

materiałów 

 

LZO, kwasy lub odpady 

amoniaku 

  

Zgniatanie szkła Istnieją duże problemy z 

cząsteczkami, pomimo 

obecności wentylatorów 

wyciągowych, z 

osiadaniem pyłu na 

sprzęcie, instalacji i 

produkcie gotowym. 

Brak zainstalowanego 

sprzętu ograniczania 

emisji  

  

Oczyszczanie 

PCB 

Program monitorowania obejmuje zazwyczaj zrzuty PCB do powietrza, wód 

powierzchniowych i gruntów w pobliżu instalacji. 

Trichloroetylen (TCE) jest destylowany w zakładzie w celu ponownego 

wykorzystania, a pozostały osad wysyłany jest do spalania. 

Czyszczenie 

transformatorów 

zawierających 

PCB 

Dekontaminacja transformatorów z PCB nigdy nie jest w pełni stosowane do 

wszystkich elementów, a to oznacza, że pozostają pozostałości, który należy 

spalić. W najlepszym razie będą to po prostu części porowate (drewno i papier), 

chyba że technikę rozpuszczalnikową stosuje się przez długi czas procesu, a 

uzyskany produkt końcowy będzie można wysłać na składowisko, jeśli poziomy 

pozostałości PCB są prawnie akceptowalne. 

Istnieje możliwość niezorganizowanych emisji PCB z uwagi na tworzenie się  

aerozoli. 

 

Tabela 3.12: Emisje z określonych procesów przetwarzania odpadów 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [100, UNEP, 2000], [150, 

TWG, 2004] 

 

3.1.4 Odpady wyjściowe pochodzące z powszechnie stosowanego 

przetwarzania odpadów 

Zależnie od rodzaju działania techniki przetwarzania, fizyczne i/lub chemiczne właściwości odpadów 

mogą ulec zmianie, gdy stosuje się standardowe techniki. Jednak okazuje się, że niektóre powszechnie 

stosowane techniki (np. magazynowanie, przyjęcie, odbiór) nie zmieniają chemicznych i fizycznych 

właściwości odpadów wejściowych. Natomiast inne techniki takie jak, na przykład, sporządzanie 

mieszanki, mieszanie, zgniatanie, rozdrabnianie zmieniają właściwości odpadów wejściowych. 
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3.2 Emisje i zużycie w wyniku przetwarzania biologicznego 
[33, ETSU, 1998], [51, Inertec i in., 2002], [54, Vrancken i in., 2001], [55, UK EA, 2001], [56, 

Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [66, TWG, 2003], [76, EEA, 2003], [81, VDI i 

Dechema, 2002], [86, TWG, 2003], [113, COWI A/S, 2002], [138, Lanfranchi, 2003], [150, TWG, 

2004] 

 

W niniejszej sekcji omówiono emisje i zużycie w wyniku przetwarzania biologicznego wymienionego 

w Sekcji 2.2. Każda część niniejszej sekcji 3.2 ma taką samą budowę jak Sekcja 2.2,  mianowicie, 

przetwarzanie uporządkowano w następujący sposób: emisje i zużycie w wyniku fermentacji 

beztlenowej, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne i wreszcie przetwarzanie biologiczne 

zanieczyszczonej gleby. Emisje związane z przetwarzaniem pomocniczym, np. działaniem punktów 

przekazywania, opisano w sekcji 3.1. 

 

3.2.1 Odpady wejściowe w przetwarzaniu biologicznym 

Ogólnie rzecz biorąc, pomyślne przetwarzanie biologiczne ma miejsce tylko wtedy, gdy odpady są 

nietoksyczne (chociaż możliwa jest pewnego rodzaju aklimatyzacja mikroorganizmów w niektórych 

odpadach), w ramach stosunkowo wąskiego zakresu pH wynoszącego 4-8 oraz przy wskaźniku C:N:P 

wynoszącym około 100:5:1. Właściwie przygotowane przetwarzanie biologiczne można dostosować 

do dużej różnorodności związków organicznych znajdujących się w odpadach lub zanieczyszczonej 

glebie. 

 

Fermentacja beztlenowa 

Fermentację beztlenową można stosować do bezpośredniego przetwarzania odpadów płynnych lub 

stałych (np. SOK) lub przetwarzania osadów biologicznych generowanych we wcześniejszej fazie 

tlenowej. Istnieje wiele możliwych rodzajów materiałów wsadowych, które można wykorzystać w 

fermentacji beztlenowej. Należą do nich: segregowane u źródła odpady żywnościowe, osad (np. osad 

ściekowy z oczyszczania ścieków komunalnych), rolnoprzemysłowe produkty uboczne, obornik, 

zawiesiny, niektóre frakcje SOK i odpady ogrodowe. Fermentacja beztlenowa (FB) jest lepiej 

przystosowana do odpadów o wyższej zawartości wilgoci niż fermentacja tlenowa. Proces FB może 

odbywać się przy wilgotności od 60 do 99%. Ważna jest również zawartość wilgoci. Niska wartość 

zwiększa zahamowanie procesu FB przez jony amonowe oraz toksyczność soli. W związku z tym 

odpady kuchenne i inne odpady ulegające gniciu, które same w sobie mogą być zbyt mokre, a ich 

struktura nie nadaje się do fermentacji tlenowej, mogą stanowić doskonały materiał wsadowy dla FB. 

Do procesów FB często dodaje się płyny (wodę lub zrecyklingowane ścieki) w celu utrzymania 

wysokiej wilgotności. 

Właściwości materiału wsadowego mają istotny wpływ na proces FB. Materiał wsadowy wysokiej 

jakości podniesie jakość odpadu przefermentowanego. Wysokie stężenia metali ciężkich w materiale 

wsadowym mogą być toksyczne dla bakterii metanogennych, w następującej kolejności (według 

stopnia dotkliwości): żelazo < kadm < cynk < chrom < ołów < miedź < nikiel. Zawartość lotnych 

substancji stałych wpływa na zakres, w jakim proces należy monitorować w celu uniknięcia 

szkodliwych skutków przeładowania. 

Rodzaj odpadów akceptowanych w tym rodzaju przetwarzania to przede wszystkim segregowane u 

źródła odpady ulegające biodegradacji, ponieważ materię oraz składniki odżywcze należy odzyskać 

przy minimalnym zanieczyszczeniu, kompostowanie pozostałości odpadów lub ich oddzielonych 

frakcji staje się coraz mniej popularne. Dlatego zwykle stosowane rodzaje odpadów to wilgotne 

frakcje organiczne odpadów kuchennych oraz z hoteli i restauracji. Zwykle nie przetwarza się 

odpadów ogrodowych i parkowych oraz papieru i tektury. Niektóre wykluczone frakcje odpadów to 

metale, tworzywo sztuczne, szkło, odpady zwierzęce, niepożądane w zakładach bez higienizacji ze 

względu na degradację ligniny, która wymaga kompostowania pofermentacyjnego. 
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Istnieją dwie główne alternatywy oddzielania odpadów. Wybór jednej z nich ma istotny wpływ na 

jakość materiału wsadowego dla potrzeb fermentacji beztlenowej: 

 segregacja u źródła (nie objęta zakresem niniejszego dokumentu) – aktywnie zachęca się do 

niej w wielu Państwach Członkowskich. Obejmuje ona oddzielenie ulegającej gniciu frakcji 

organicznej (bioodpadów). Ogólnie przyjmuje się, że segregacja u źródła zapewnia 

najwyższej jakości materiał wsadowy zarówno dla FB jak i kompostowania, oferując 

maksymalną zawartość substancji organicznych oraz minimalne zanieczyszczenie metalami 

ciężkimi, szkłem i tworzywami sztucznymi. Po fermentacji segregowanych u źródła odpadów 

w trakcie rzetelnego procesu wynikiem końcowym będzie wysokiej jakości odpad 

przefermentowany o dużej zawartości biogazu 

 segregacja scentralizowana – jest to jedyna metoda uzyskania nadającej się do fermentacji 

frakcji z pozostałości odpadów. Zastosowane techniki obejmują obróbkę mechaniczną, 

optyczną i ręczne sortowanie. Uzyskana frakcja nadająca się do fermentacji jest zwykle 

bardziej zanieczyszczona niż segregowane u źródła bioodpady, co ma nieuchronne 

konsekwencje dla ostatecznego wykorzystania odpadu przefermentowanego (istnieją pewne 

dowody na to, że gdy jako wstępną fazę sortowania stosuje się rozcieranie na papkę, 

oddzielenie płynów może prowadzić do usunięcia niektórych bardziej niebezpiecznych 

elementów). Istnieje także ryzyko przeniesienia większych nieoodzielonych elementów 

odpadów, co następnie może spowodować fizyczne uszkodzenia zakładów oczyszczania w 

trakcie dalszego procesu (poprzez ścieranie, blokady lub zaplątanie). 

 

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne 

Rodzaje odpadów, które można przyjąć do takiego przetwarzania to niesegregowane u źródła odpady 

komunalne, osad (np. osad ściekowy z oczyszczalni ścieków komunalnych) i przemysłowe odpady 

stałe. Technicznie rzecz biorąc, nie ma żadnych ograniczeń, aby przetwarzać również mokrą frakcję 

organiczną (np. odpady kuchenne), odpady ogrodowe i parkowe, odpady organiczne z hoteli i 

restauracji lub papier i tekturę. Jednakże te ostatnie rodzaje odpadów zwykle nie są przetwarzane w 

ten sposób. 

Zawartość wilgoci odpadów wejściowych jest wyjątkowo zmienna, ale oczekuje się, że zawartość 

wilgoci w odpadach zielonych i z gospodarstw domowych wynosi co najmniej 40-50%. 

 

Przetwarzanie biologiczne zanieczyszczonej gleby 

 

Charakterystyka Pożądany zakres 

Zawartość organiczna 0.025 – 25 w/w-% 

Zawartość substancji stałych 10 – 40 w/w-% 

Zawartość wody 60 – 90 w/w-% 

Rozmiar cząsteczek substancji stałych <0.635 cm średnicy 

Temperatura materiału wsadowego 15 – 35 °C 

pH materiału wsadowego 4.5 – 8.8 

 

Tabela 3.13: Charakterystyka pożądanego wejściowego materiału wsadowego dla procesów 

biodegradacji zawiesin w przypadku zanieczyszczenia gleby 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Skuteczność biodegradacji zawiesin dla niektórych ogólnych grup zanieczyszczeń pokazano w Tabeli 

3.14. 

Zanieczyszczenie Stosowalność 

Zanieczyszczenia organiczne  

Chlorowcowane substancje półlotne 2 

Niechlorowcowane substancje półlotne 2 

Pestycydy 2 

Chlorowcowane substancje lotne 1 

Niechlorowcowane substancje lotne 1 
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Cyjanki organiczne 1 

PCB 1 

Dioksyny/furany 0 

Organiczne substancje korodujące 0 

Zanieczyszczenia nieorganiczne  

Cyjanki nieorganiczne 1 

Azbest 0 

Nieorganiczne substancje korodujące 0 

Metale nielotne 0 

Materiały radioaktywne 0 

Metale lotne 0 

Zanieczyszczenia reaktywne:  

Utleniacze 0 

Reduktory 0 

LEGENDA: 

0 = Brak oczekiwanej skuteczności – ekspert jest zdania, że technologia się nie 

sprawdzi  

1 = Potencjalna skuteczność – ekspert jest zdania, że technologia się sprawdzi 

2 = Wykazana skuteczność – pomyślny test przetwarzalności na pewną skalę został 

zakończony  

 

Tabela 3.14: Stosowalność biodegradacji zawiesin dla potrzeb przetwarzania zanieczyszczeń 

gleby, osadów i szlamów  

[30, Eklund i in., 1997] 

3.2.2 Zużycie w wyniku przetwarzania biologicznego 

 

Fermentacja beztlenowa 

Zużycie w wyniku przetwarzania mechaniczno-biologicznego (MBP) zawierającego oddzielanie i 

fermentację beztlenową to zazwyczaj: woda, materiały pomocnicze i energia: 

 

Woda 

Ogólne zużycie wody do przetworzenia 1 tony odpadów wynosi 78 litrów. Ten rodzaj przetwarzania 

korzysta z wody kranowej lub wód gruntowych. Wodę zużywa się podczas następujących etapów 

procesu: 

 produkcja pary: 22 litrów na tonę odpadów 

 produkcja roztworu polimerowego: 56 litrów na tonę odpadów. 

 

Materiały pomocnicze 

Następujące produkty (dostarczane ciężarówką) stosuje się jako materiały pomocnicze: 

 anionowe flokulanty polimerowe (proszek poliakrylamidowy): 60 gramów na tonę odpadów 

 roztwór chlorku żelaza (40 w/w-%): 3 kilogramy na tonę odpadów 

 produkty antyspieniające (roztwór polialkilenoglikolu w wodzie): 50 gramów na tonę 

odpadów. 

 

Energia 

Jedyne źródło energii stosowane w trakcie normalnego działania instalacji to energia elektryczna, 

którą można wytwarzać w zakładzie, oraz ciepło, które może być niezbędne do ewentualnego suszenia 

oraz do ogrzewania budynków. Zużycie energii elektrycznej na tonę odpadów wynosi 55 kWhe. Tę 

energię elektryczną można wytwarzać w samej instalacji za pomocą spalania biogazu w silniku na 

biogaz (wydajność: 35%). Zużycie biogazu do produkcji energii elektrycznej wynosi 29.1 Nm
3
 

biogazu zawierającego 55% obj. CH4 (to znaczy 37 kg). Produkcję energii elektrycznej i zużycie 

energii podano w Tabeli 3.15. 
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Rodzaj energii kWh na tonę SOK Źródło 

Doprowadzona energia elektryczna 50 – 55 Własna produkcja (silnik na biogaz) 

 

Tabela 3.15: Zużycie i produkcja energii elektrycznej 

[54, Vrancken i in., 2001], [59, Hogg i in., 2002], [66, TWG, 2003] 

 

Aby ogrzać autoklaw, potrzeba do jednej trzeciej wyprodukowanego biogazu, ponieważ proces 

wymaga ciepłych warunków. 

Szacunki dotyczące wykorzystania energii elektrycznej przez zakład znacznie się różnią. W wiejskich 

zakładach FB do działania zakładu potrzeba około 20% wytworzonej w procesie energii elektrycznej, 

natomiast zakłady miejskie mogą wykorzystywać 2/3 wytwarzanej energii elektrycznej. 

 

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne 

 

Technika MBP Wskaźnik napowietrzenia (Nm
3
 powietrza/(m

3
 odpadów.h) 

Tunel: 40 – 60 

Ruchoma pryzma 

wstępna degradacja 

późniejsza degradacja 

 

5 – 10 

1 – 5 

Pryzma 10 

 

Tabela 3.16: Wskaźniki napowietrzenia 

[132, UBA, 2003] 

 

W quasi-dynamicznych systemach biologicznych większa część zawartości odpadów organicznych 

ulega degradacji w ciągu pierwszych czterech tygodni degradacji biologicznej. W tym okresie 

niezbędne są najwyższe wskaźniki napowietrzenia i zużywa się do 60 lub 70% ogólnej dostawy 

powietrza do pryzmy. W przypadku zakłóceń procesu podczas wstępnej degradacji biologicznej 

degradacja biologiczna zostaje odroczona do późniejszych faz degradacji biologicznej/pól 

napowietrzania. To samo dotyczy statycznych procesów bez obrotu. W przypadku wcześniejszej 

fermentacji intensywna degradacja łatwo degradowalnych składników organicznych następuje w 

zamkniętym zbiorniku fermentacyjnym. W ten sposób ilości gazów spalinowych z późniejszej 

degradacji  są zdecydowanie ograniczone w porównaniu do procesów pełnej degradacji tlenowej. 

 

Energia 

Proces tlenowy Energia elektryczna 

(kWh/t) 

Olej napędowy 

(kJ/kg) 

Zamknięta fermentacja tlenowa 27 – 65
2
 5 

Pryzmy odpadów 0 15 

Zakres
1
 4 – 72

2
 5 – 132

3
 

1
  Zakres obejmuje różne rodzaje instalacji z mniej jub bardziej zaawansowanym 

przetwarzaniem gazów i bez przetwarzania gazów 
2 

Wyższy kraniec zakresu zazwyczaj dotyczy procesu z zaawansowanym oczyszczaniem 

gazów spalinowych 
3
  Wyższe zużycia oleju napędowego powiązane są z niższym zużyciem energii 

elektrycznej 

 

Tabela 3.17: Określone zużycie energii procesów fermentacji tlenowej 

[59, Hogg i in., 2002], [66, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Woda 

Czasami zakłady MBP dodają wodę do pryzm odpadów, gdyż podczas fermentacji tlenowej następuje 

utrata wilgoci, co mogłoby doprowadzić do wystąpienia niedoborów wody i zatrzymania procesu 

fermentacji tlenowej. Zazwyczaj dzieje się tak w miesiącach letnich i zimowych. W niektórych 
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przypadkach w procesie brak zużycia wody netto. W procesie suszenia wytwarza się woda (350 litrów 

- w postaci pary - na tonę odpadów). Temperatura osiągana podczas fermentacji tlenowej to 50-60°C. 

W ten sposób woda utracona z materiału wsadowego zmienia się w parę wodną (około 90%) i 

zazwyczaj zostaje odprowadzona do powietrza. Jednakże w niektórych przypadkach pewna część tej 

wody ulega kondensacji. Oczyszczanie takiej wody kondensacyjnej jest dość złożone. Oczyszczone 

ścieki (przesącz) wykorzystywane są jako woda procesowa w obwodzie chłodzącym. Jest ona  

odparowywana w wieży chłodzenia. Wodę kranową wykorzystuje się w wieży chłodzenia jako wodę 

uzupełniającą (10 litrów na tonę odpadów). Jednak inne źródła podały, że zużycie wody wynosi 260-

470 litrów na tonę przetworzonych odpadów. 

 

Produkty pomocnicze 

Jak podano, w procesie nie są wykorzystywane materiały pomocnicze, z wyjątkiem folii do belowania 

stałych paliw odpadowych. 

 

Przetwarzanie biologiczne zanieczyszczonych gleb 

W większości przypadków zanieczyszczenia organiczne wykorzystywane są przez mikroorganizmy 

jako źródło węgla i energii. Ponadto stężenie substancji odżywczych takich jak azot i fosfor musi być 

dostosowane tak, aby wspomagać wzrost bakterii. Zazwyczaj sól amonowa taka jak NH4Cl służy jako 

dodatek azotu, a fosfor jako sól fosforanowa. Niemniej jednak wzrost mikroorganizmów wymaga 

wielu składników takich jak witaminy i niektóre metale (Fe, Mg, Cu, itp.). Składniki te mogą 

naturalnie występować w glebie, ale czasem niezbędne jest jej wzbogacenie. Do określenia całkowitej 

ilości niezbędnego składnika odżywczego czasami wykorzystuje się wskaźniki C/N/P. W 

rzeczywistości należy uzyskać regularną kontrolę stężenia składników odżywczych w glebie. Czasami 

zanieczyszczoną glebę miesza się z kompostem, aby zoptymalizować przetwarzanie biologiczne. 

Dodatek kompostu często wynosi od 10 do 30% i nigdy nie przekracza 40%. Czasem dodaje się też 

wodę, aby zwiększyć zawartość wilgoci w glebie. W celu biostymulacji biodegradacji do 

zanieczyszczonej gleby dodaje się tlen i składniki odżywcze (N i P). Wzbogacenie flory 

mikroorganizmów określonymi organizmami (np. bakterie, grzyby) zwiększa biodegradowalność 

zanieczyszczeń. 

3.2.3 Emisje pochodzące z przetwarzania biologicznego 

 

Określone emisje z przetwarzania biologicznego zależne są od: 

1. składników lotnych już stanowiących treść materiału wsadowego 

2. ilości i rodzaju przetwarzanych odpadów oraz 

3. rodzaju odpadów 

Na przykład odpady pochodzące ze źródeł biologicznych (takich jak utylizacja lub ścieki z przemysłu 

spożywczego) prawdopodobnie wytwarzają mniej ładunków emisji. W ten sposób np. emisje (ładunki 

CWO, metanu, N2O, amoniaku, itp.) z biologicznego przetwarzania osobno gromadzonych 

bioodpadów (nie ujęte w niniejszym dokumencie) są porównywalne z emisjami z biologicznego 

przetwarzania SOK i osadu, z wyjątkiem niektórych lotnych składników LZO pochodzących z SOK 

(np. węglowodory fluorowane i chlorowane), metale ciężkie w pierwotnym materiale zostaną dobrze 

wymieszane z resztą materiału poprzez rozpuszczenie, ekstrakcję lub po prostu poprzez rozdrobnienie 

na małe kawałki podczas operacji. 

 

Typową cechą przetwarzania biologicznego jest to, że metale ciężkie i inne nie podlegające 

biodegradacji elementy poddawane są rozcieńczeniu poprzez mieszanie, rozpuszczenie w fazie 

wodnej, stają się częścią mikroorganizmów, stężenia wskutek utraty wilgotności i ciężaru i tak dalej. 

Ogólnie związki metali ciężkich są nie selektywnie oddzielane od odpadów ani też nie są selektywnie 

koncentrowane do postaci docelowego materiału wyjściowego. 

Lotne składniki chemiczne najprawdopodobniej spowodują niezorganizowane emisje do powietrza, 

wraz z amoniakiem. Odpady komunalne wytwarzają metale w ściekach lub osadzie. 

 

Fermentacja beztlenowa 
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Rys. 3.2 przedstawia stosowne emisje z procesów fermentacji beztlenowej. 

 

 
 

Rys. 3.2: Schematyczne przedstawienie produktów wejściowych i wyjściowych fermentacji 

beztlenowej 

Uwaga: Brązowe strzałki przedstawiają materiały stałe 

Niebieskie strzałki przedstawiają emisje 

Zielone strzałki przedstawiają odpady wyjściowe o pewnym zastosowaniu 

[59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Emisje do powietrza 

Proces ten jest zamknięty i brak możliwości emisji do powietrza z wyjątkiem przenoszenia do i z 

autoklawu. Systemy beztlenowe generują mniej emisji na kilogram odpadów niż systemy tlenowe, 

ponieważ główna emisja gazowa (metan) to produkt pożądany. Jednakże emisje związane z 

dostarczaniem odpadów i przetwarzaniem mechanicznym mogą spowodować emisje odorów i pyłu, a 

fermentacja tlenowa przefermentowanego odpadu może wywołać poważny problem z odorem, jeśli 

nie zostanie on przetworzony we właściwy sposób. Emisje generowane poprzez spalanie biogazu są 

zwykle wyższe niż emisje generowane podczas procesu produkcji biogazu. 

Prosty bilans masy sugerowałby, że jeśli zawartość wilgoci materiału wejściowego wynosi 70%, a 

zawartość lotnych substancji stałych w reszcie wynosi 80%, wtedy odpady wejściowe muszą zawierać 

240 kg lotnych substancji stałych. Nieprzesiana stabilizowana biomasa może stanowić 40% ciężaru 

początkowego, z czego 40% może stanowić wilgoć, a reszta zawiera 40% lotnych substancji stałych. 

Oznacza to stratę w wysokości 144 kg lotnych substancji stałych, jeśli zawartość wilgoci 

dostarczanego materiału wynosi 70%. 

Jak już wspomniano, ponieważ proces fermentacji to proces zamknięty, emisje do powietrza są 

niemożliwe, z wyjątkiem przenoszenia do i z autoklawu. Możliwe są jednak niezorganizowane emisje 

biogazu z awaryjnych zaworów odpowietrzających i słabo zamkniętych skraplaczy. Może to 

doprowadzić do szeregu zagrożeń, włączając w to ryzyko pożaru lub wybuchu, jak również 

toksyczność z gazów takich jak H2S i merkaptany (generowanie odoru). Możliwe jest także powstanie 

gazów azotowych. Również emisje cząsteczek są mniej prawdopodobne niż w przypadku fermentacji 



 198 

tlenowej, ponieważ proces jest procesem zamkniętym, ale prawdopodobnie w przypadku niektórych 

jednostek przygotowania odpadów emisje cząsteczek mogą być większe. 

 

Składnik Stężenie emisji Jednostka Określone emisje 

(g/tona odpadów) 

Określone emisje 

(g/MJ metanu) 

Gaz odlotowy    11000 Nm
3
/t 

Metan Niezorganiz. vol-% 0 – 411 0.1 

CO2 31 – 35.2 vol-% 181000 – 520000 85 

CO   72.3 0.25 

NOX   10 – 72.3  

NH3 Niezorganiz.    

N2O   0 0.2 

SOX   2.5 – 30 0.15 

H2S 284 – 289 mg/Nm
3
 0.033  

CWO (LZO)   0.0023  

PM (np. bioaerozol)     

Odoru 626 GE/Nm
3
   

Chloroform 2 µg/Nm
3   

Benzen 50 – 70 µg/Nm
3   

Toluen 220 – 250 µg/Nm
3   

Etylobenzen 610 – 630 µg/Nm
3   

m+p+o ksylen 290 – 360 µg/Nm
3   

Chlorowcowane HC i 

PCB 

   

0.00073 

 

Dioksyny/furany (TEQ)   (0.4 – 4) ·10-8  

Chlor ogólny 1.5 µg/Nm
3
   

HCl   0.011  

HF   0.0021  

Cd   9.4.10-7  

Cr   1.1.10-7  

Hg   6.9.10-7  

Pb   8.5.10-7  

Zn   1.3.10-7  

Niezorganizowane oznacza, że mają miejsce niezorganizowane emisje tych składników, ale 

nie przekazano danych w celu określenia ilościowego 

 

Tabela 3.18: Przykłady emisji gazowych z zakładów fermentacji beztlenowej 

[33, ETSU, 1998], [54, Vrancken i in., 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], 

[150, TWG, 2004] 

 

Emisje do wody 

Chociaż systemy beztlenowe można eksploatować etapowo, aby zredukować ogólną zawartość ChZT 

w ściekach, to ogólnie eksploatuje się je w celu skutecznej produkcji metanu, a stężenie płynnych 

ścieków jest wtedy wyższe niż w przypadku ścieków z systemów tlenowych. Rodzaje emisji będą 

podobne do tych z systemów tlenowych, ale objętość cieczy jest znacznie wyższa i niezbędne będą 

pomiary w celu obliczenia emisji (np. CWO). Frakcję wodną można odprowadzać do kanalizacji lub 

poddać ją najpierw tlenowemu oczyszczaniu ścieków. CWO, azot całkowity, fosfor całkowity i 

poziomy chlorku należy monitorować na poziomie wejścia i wyjścia zakładu celem optymalizacji 

wydajności zakładu i są to prawdopodobnie najbardziej odpowiednie wskaźniki takiej optymalnej 

wydajności. 

 

Jednostki dokonujące obróbki odpadów biologicznych z przemysłu spożywczego lub rolnictwa nie 

wytwarzają metali w emisjach płynnych. Ponadto zawartość metalu w zrzucie może być niższa niż w 

przypadku równorzędnego systemu tlenowego, ponieważ związki metali ulegają wytrąceniu i 
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pozostają we frakcji stałej. Jednak niewielka ilość może pojawić się w płynnych ściekach jako 

zawieszone substancje stałe. 

Generowana ilość odpadów albo nadmiar wody zależy od szeregu czynników (stopień biodegradacji, 

wilgotność odpadów wejściowych i zakres, w jakim woda procesowa wraca do obiegu, sposób 

wykorzystania przefermentowanego odpadu - w niektórych przypadkach stosuje się go bezpośrednio 

na powierzchnię ziemi jako nawóz - i stopień wykorzystania pary do ogrzewania biomasy). Większość 

procesów dąży do ekstrakcji nadmiaru wody z odpadu przefermentowanego przed fermentacją 

tlenową pozostałej biomasy. W niektórych krajach jednak nie prowadzi się takich starań lub są one 

niewielkie, a odpad przefermentowany stosuje się na gruntach jako użyźniacz gleby. Niektóre badania 

zakładowe podają 100 – 500 kg na tonę odpadów (masa mokra). Nadmiarowe wody mogą być 

bardziej zanieczyszczone niż w przypadku systemów suchych, ponieważ w systemach mokrych 

ponownie trafia do obiegu większa ilość wody. Dane liczbowe dotyczące systemów suchych i 

mokrych podano w Tabeli 3.19. Dane liczbowe dotyczące systemów suchych i mokrych w Tabeli 3.19 

dotyczą ścieków przed usunięciem zawieszonych substancji stałych. W fazie po przetwarzaniu odciek 

z odpadu przefermentowanego można poddać procesowi denitryfikacji lub przefiltrować i/lub 

wprowadzić do odstojnika, zaś substancje stałe potencjalnie dodaje się do odpadu 

przefermentowanego, a nadmiar wody odprowadza do kanalizacji. 

 

Składniki Jednostki Systemy suche Systemy mokre Ilość (g) 
1
 

Przepływ ścieków m
3
/t   0.47 

ChZT mg O2/l 20000 – 40000 6000 – 24000 20 -  530 

BZT mg O2/l 5000 – 10000 2500 – 5000  

Amoniak    1 – 160 

Azotan    1 – 10 

N całkowity mg N/l 2000 – 4000 800 – 1200  

P całkowity     

Cl     

Siarczan    1 – 5 

As     

Cd     

Cr     

Cu     

Hg     

Ni     

Pb     

Zn     
1
 Na podstawie 261 litrów ścieków/tona odpadów (możliwie do zredukowania do 211 litrów za 

pomocą częściowego ponownego wykorzystania wody zużytej do produkcji roztworu 

polimerowego). Zakres zależy od rodzaju zastosowanego oczyszczania ścieków. 

 

Tabela 3.19: Typowe cechy ścieków z fermentacji beztlenowej 

[59, Hogg i in., 2002], [33, ETSU, 1998], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] 

 

Przefermentowana materia i odpady 

Odnośnie fermentacji beztlenowej, osad lub odpad przefermentowany zazwyczaj poddawany jest 

odwodnieniu. Zawartość metali ciężkich może zostać wypłukana do gleby lub spłukana do cieków 

wodnych, jeżeli odpad przefermentowany wykorzystuje się jako kompost, pokrycie gleby lub wysyła 

na składowisko. W przypadku gdy zawartość metali ciężkich jest zbyt wysoka, aby możliwe było 

zastosowanie na grunty, kompost/osad może służyć jako codzienne pokrycie na składowiskach. W 

tym aspekcie można zastosować dyrektywę ws. wód gruntowych. Ponieważ powstałe osady 

beztlenowe są generowane w środowisku redukcyjnym, osady takie mogą koncentrować niektóre 

związki takie jak siarczki metali i niektóre związki organiczne (np. nierozpuszczalne trudne w obróbce 

związki organiczne). Osady przetworzone z SOK lub osady ściekowe z wsadem przemysłowym będą 

zawierały metale znajdujące się w osadzie. 
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Placek osadowy, generowany w oczyszczalni ścieków może trafić do dalszego oczyszczania 

chemicznego. Jeżeli nie wykonuje się oczyszczania, placek osadowy należy wysłać na składowisko 

lub można go poddać (współ)spalaniu. Pozostałości z wymywania piasku prawdopodobnie nie nadają 

się do przetwarzania termicznego, ze względu na niską wartość opałową i dlatego trafiają na 

składowisko. 

 

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne 

Utrata ciężaru podczas procesu tlenowego wynosi około 10-20% suchej substancji odpadów 

wejściowych, co odpowiada 30-40% utraty w odniesieniu do całkowitego ciężaru. Jednak dane te nie 

dokonują rozróżnienia pomiędzy utratą wilgoci a produkcją dwutlenku węgla. Bardziej 

prawdopodobne jest, że systemy tlenowe eksploatowane na otwartym powietrzu wytworzą szeroki 

zakres emisji, ponieważ trudniej kontrolować temperaturę i zawartość wilgotności tego procesu. 

Istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że materiał ulegnie nasączeniu i wytworzy emisję 

płynów oraz większe prawdopodobieństwo, że proces przekształci się w proces beztlenowy z 

późniejszymi emisjami metanu. 

 

Różne przedsiębiorstwa dokonywały współfermentacji strumieni organicznych odpadów 

niebezpiecznych z odpadami komunalnymi lub zielonymi i chlorowcowanych substancji organicznych 

o niskim stężeniu z wodnymi odpadami organicznymi. W obu przypadkach uzasadnione jest 

oczekiwanie, że biomasa dostosuje się do nowego źródła pożywienia, ale należy również spodziewać 

się, że wzrost temperatury podczas kompostowania lub poruszanie zbiornikami w systemach 

aktywnego osadu spowoduje zrzut nowych gatunków do powietrza. 

 

W przeciwieństwie do kompostowni przetwarzających odpady zielone i gromadzone osobno 

bioodpady, materiały przetwarzane w zakładach MBP mogą powodować szeroki zakres emisji 

(odpady komunalne). Gazy spalinowe MBP mogą zawierać węglowodory fluorowane i chlorowane, 

amoniak, rtęć, metan, N2O i inne związki. 

 

Gazy spalinowe MBP częściowo wytwarzane są podczas przetwarzania mechanicznego, ale przede 

wszystkim związane są z procesem biologicznym, podczas którego uwalnia się ciepło. W zależności 

od procesu można osiągnąć temperaturę od 30 do 90°C. W ten sposób odprowadzana jest duża część 

wilgoci zawartej w odpadach. Następnie można odprowadzić pozostałości rozpuszczalników i 

węglowodorów oleju mineralnego. W tych warunkach granicznych gazy spalinowe MBP zawierają co 

najmniej następujące grupy materiałów: 

 

 wodę w formie nasyconego parą wodną procesowego powietrza odlotowego, które 

prawdopodobnie nie znajdzie się poniżej granicy nasycenia, chyba, że zostanie dodane do 

niego nienasycone powietrze wewnętrzne 

 produkty degradacji rozkładu organicznego znane także z fermentacji alkoholowej takie jak 

aceton, acetaldehyd, etanol, metanol, butanol i inne związki krótkołańcuchowe 

 rozpuszczalniki, zwłaszcza benzen, toluol, ksylen 

 terpeny aromatyczne, głównie limonen i alfa- i beta-pinen 

 śladowe ilości węglowodorów olejów mineralnych 

 

Emisje do powietrza 

Istnieje ograniczona ilość dostępnych informacji na temat emisji z operacji tlenowych. Emisje 

zanieczyszczeń powietrza i substancji złowonnych z zakładów MBP są: 

 charakterystyczne dla odpadów (rodzaj, skład, wiek) 

 charakterystyczne dla przetwarzania (degradacja tlenowa, fermentacja) 

 charakterystyczne dla procesu (rodzaj napowietrzania) 

 zależne od zarządzania operacyjnego 

 zależne od warunków atmosferycznych w przypadku otwartych reaktorów 
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Oprócz emisji substancji złowonnych podczas dostawy i przetwarzania mechanicznego emisje z 

zakładu determinowane są głównie przez następujące źródła: 

 degradację tlenową 

 fermentację 

 przetwarzanie powietrza odlotowego/gazów odlotowych. 

 

Emisje z degradacji mikrobiologicznej wynoszą od 30 do 50 MJ energii cieplnej na kg substancji 

organicznej w odpadach. Ciepło to prowadzi do pożądanego samopodgrzania materiału. Nadmiar 

ciepła przekraczający ilość niezbędną do utrzymywania temperatury procesu odprowadza się poprzez 

odparowanie wody. Tym samym woda spełnia ważną funkcję nośnika ciepła. 

 

Wydajność 

MBP 

Część zakładu Odnowa powietrza, 

temperatura
1
, warunki 

procesu 

CWO (FID) Stężenie 

odoru 

Odory 

kt/rok mg/m³ i g/t, 

odpowiednio 

widmo 

GE/m³ 

średnio 

GE/m³ 

106 

GE/h 

30 Przetwarzanie 

mechaniczne i niski 

bunkier 

Wymuszona wentylacja, 

ok. 2-krotna odnowa 

powietrza, 5 – 10 °C 

podczas pomiaru 

40 mg/m³ 

20 – 25 g/t 

- - - 

200 Przetwarzanie 

mechaniczne i niski 

bunkier 

Wymuszona wentylacja, 

ok. 1,5-krotna odnowa 

powietrza, 10 – 13 °C 

podczas pomiaru  

15 – 25 mg/m³ 

25 – 55 g/t 

150 - 

630 

390 38 

30 Powietrze odlotowe 

ogółem z MBP (2-

tygodniowa 

degradacja 

biologiczna) 

Mieszanka powietrza 

odlotowego z hal i 

pryzm, ok. 3-krotna 

odnowa powietrza, 25 – 

30 °C podczas pomiaru 

60 – 130 mg/m³ 

500 – 720 g/t 

bez metanu 

10 - 30 mg/m³ 

ok. 700 g/t 

metanu 

   

50 Powietrze odlotowe 

ogółem z MBP (16-

tygodniowa 

degradacja 

biologiczna) 

Mieszanka powietrza 

odlotowego z hal i 

pryzm, ok. 1-krotna 

odnowa powietrza, 20 – 

30 °C podczas pomiaru  

 

700 – 880 g/t 

200 – 700 

mg/m³ do 

12000 g/t 

metanu 

   

70 Powietrze odlotowe z 

degradacji 

biologicznej 

(fermentacja z 8 

tygodniami degradacji 

biologicznej) 

Mieszanka powietrza 

odlotowego z hal i 

pryzm, ok. jednokrotna 

odnowa powietrza, 25 – 

30 °C podczas pomiaru  

 

50 – 180 mg/m³ 

590 – 720 g/t 

bez metanu 

ok. 80 mg/m³ 

ok. 1100 g/t 

metanu 

8000 – 

20000 

15000 1200 

do 

biolfiltra 

1
  Istnieją systemy (systemy zasysania powietrza), w których temperatury mogą sięgać do 40 °C 

 

Tabela 3.20: Przykłady parametrów powietrza z niektórych MBP 

[132, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Niektóre dane na temat emisji do powietrza z operacji tlenowych przedstawiono w poniższej Tabeli 

3.21. 

 

Parametry/ 

zanieczyszczenia 

Emisja do powietrza (wartości w g/tona 

przefermentowanych odpadów)
6
 

Przepływ Powietrze odlotowe: 2500 – 30000 Nm
3
/t 

Amoniak
3
 5 – 3700 

Inne dane: 
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0.12 razy tonażu dostawy
1
 

20 – 40 mg/Nm
3
    

4
 

Dwutlenek węgla 98 – 563 kg/tona SOK 

482 – 566 kg/tona SOK jeśli uwzględniono urządzenia, system 

energetyczny i budowę  

Inne dane: 

10 – 20 % tonażu dostawy odpadów x 1000 

20 % dostawy suchych substancji stałych 

N2O 11 – 110 

NOX 100 

Metan 411 – 2000 

Materia cząsteczkowa
2
 163 – 186 

PM10 np. bioaerozole 

Odór 50 – 500 GE/m
3
 

CWO (LZO)
5
 0.7 – 600 

AOX  

CFC  

Dioksyny/furany 0.1 ng/m
3
 

Mikroby  

Rtęć  
1
 Redukcja współczynnika emisji o 50%, jeśli w celu zapewnienia warunków 

tlenowych system wykorzystuje powietrze przetłaczane lub inną metodę; zwiększony 

współczynnik emisji, jeżeli otrzymano odpady o wysokiej zawartości azotu. 
2
 Systemy filtracyjne powietrza wylotowego zredukują ogólne emisje cząsteczek, ale 

nie PM10. 
3
 Jeśli warunki procesu przetwarzania odbiegają od zakresu pH 4 – 8, a wskaźnik 

C:N:P jest inny niż 100:5:1, wtedy mogą powstać większe ilości innych gazów; jeśli materiał 

wsadowy zawiera za dużo azotu mogą przeważać większe ilości amoniaku. 
4
 Równe 545 – 1090 gramów na tonę przed jakąkolwiek redukcją amoniaku (np. 

biofiltr). 
5
 Metan może stanowić 1/6 ilości CWO. 

6
 W niektórych przypadkach przedstawiono sposoby obliczania różnych rodzajów 

danych o emisjach. 

 

Tabela 3.21: Istotne emisje w przypadku operacji MBP  

[54, Vrancken i in., 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [66, TWG, 2003], 

[75, UNECE, ], [81, VDI i Dechema, 2002], [132, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Emisje amoniaku 

Azot w odpadach można łatwo przekształcić na amoniak, a jest to bardziej prawdopodobne w 

przypadku, gdy wskaźniki C:N są niezrównoważone (zbyt duża ilość azotu) lub masa staje się 

beztlenowa. W przypadku odpadów zielonych jest to bardziej prawdopodobne w miesiącach letnich, 

przy wysokim poziomie skoszonej trawy w odpadach i niewystarczającej ilości materiału drzewnego 

jako środka wypełniającego. Zamknięte systemy fermentacji tlenowej lub biodegradacji z dużą 

injekcją powietrza przetłaczanego zapewniającą nadmiar tlenu wytwarzają mniej amoniaku niż 

standardowe pryzmy odpadów. Ładunek amoniaku w surowym gazie zakładów MBP wynosi 10-560 

mg/Nm
3
, w zależności od wariantu procesu, określonej ilości powietrza odlotowego, itd. Przy 

początkowej fermentacji w trakcie wstępnej degradacji biologicznej może wytworzyć się do 1000 

mg/Nm
3
. Oprócz zanieczyszczenia powietrza wysokie stężenie amoniaku w gazie surowym uszkadza 

biofiltry często stosowane w zakładach MBP. W związku z tym przed wejściem do biofiltra należy 

utrzymać ładunek amoniaku w gazie surowym na możliwie niskim poziomie. Początkowe płuczki 

kwasowe z kontrolowanym pH mogą w niezawodny sposób utrzymać stężenia NH3 na poziomie 

niższym niż 10 mg/Nm
3
. 
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Zakłady wykonują wiele operacji przesiewania, mielenia i obracania. Emisje cząsteczek mają miejsce, 

ale brak danych, aby określić je ilościowo. Wiadomo, że większość operacji fermentacji tlenowej 

wytwarza szereg grzybów, w szczególności kropidlaka. Filtry powietrza wylotowego zminimalizują 

emisje cząsteczek. Możliwe są emisje PM10. 

 

Bioaerozole 

Są to mikroorganizmy i inne drobne cząstki biologiczne, zawieszone w powietrzu. Są one respirabilne 

i zwykle niewidoczne. Bioaerozole mogą powstawać wskutek procesu tlenowego. Badania zwróciły 

szczególną uwagę na grzyby o nazwie Aspergillus fumigatus. Występują one na całym świecie, 

zwłaszcza w glebie i ściółce leśnej. Są szczególnie związane z procesem fermentacji tlenowej, gdyż 

mogą przeprowadzać degradację celulozy (węglowodan znajdujący się w materiale roślinnym) i 

przetrwać w wysokich temperaturach (do 65°C). Podczas swojego cyklu życia Aspergillus fumigatus 

wytwarza drobne zarodniki. 

 

Emisje odorów 

Mogą one pochodzić z warunków beztlenowych. Odory są emitowane przez powierzchnię otwartych 

stosów, pryzm odpadów, stosów dojrzewania odpadów, stosów magazynowych i zapasów. Gazy 

odlotowe z kontrolowanych systemów napowietrzania również zawierają związki złowonne. 

Najbardziej problematyczne związki złowonne w zakładach fermentacji tlenowej to zwykle amoniak, 

siarkowodór, merkaptany, siarczki alkilu takie jak siarczek dimetylu, dwusiarczek dimetylu oraz 

terpeny. Związki te są obecne w wielu materiałach wsadowych lub powstają w trakcie procesu 

poprzez działania tlenowe i beztlenowe. 

 

Niektóre pestycydy 

Można je rozkładać za pomocą fotolizy, metabolizmu roślin lub działania mikrobiologicznego. Inne są 

trwałe. 

 

Metan 

Metan również stanowi problem, chociaż zakład zazwyczaj działa w taki sposób, aby zminimalizować 

jego produkcję. Emisje metanu mogą wynosić od 10 do 2000 mg/Nm
3
. 

 

LZO 

Wszelkie substancje lotne w materiale wsadowym są zazwyczaj emitowane do powietrza ze względu 

na wzrost temperatury. Surowy gaz z zakładów MBP zawiera dużą liczbę pojedynczych związków 

organicznych o stosunkowo wysokich, ale zmiennych stężeniach. Parametr nadający się do 

monitorowania to stężenie CWO (całkowity węgiel organiczny), które rejestruje całą zawartość 

substancji organicznych. Surowy gaz z MBP zawiera stężenia CWO wynoszące 10-2000 mg/Nm
3
, ale 

zmierzono stężenia do 7500 mg/Nm
3
. Stężenia CWO w przypadku pryzm otwartym powietrzu 

przekraczają 1000 mg/m
3
 ze względu na nieuniknione warunki beztlenowe w środku pryzmy. Na 

powierzchni nienapowietrzonych stert na otwartym powietrzu zarejestrowano stężenia węgla ponad 10 

000 mg/Nm
3
, szczególnie przy warunkach beztlenowych panujących w stercie. Główny wypływ CWO 

pojawia się podczas pierwszej fazy degradacji biologicznej na gorąco, tj. w pierwszym lub drugim 

tygodniu degradacji biologicznej. Poniższa Tabela 3.22 przedstawia listę związków organicznych 

zidentyfikowanych w MBP. 

 

Alkany 

1,1-dimetylocyklopentan 4-metylononan n-dodekan 

1,3-dimetylocykloheksan 5 rozgałęziony alkan n-heptan 

1,4-dimetylocykloheksan 5-metyloundekan n-heksan 

10 rozgałęziony alkan 6 alkilocykloheksan n-nonan 

11 rozgałęziony alkan butylocykloheksan n-pentadekan 

2 rozgałęziony ektan 2 C3-cykloheksan n-pentan 

2 rozgałęziony undekan C4 –cykloheksan n-tetradekan 

2,3-dimetylopentan cykloheksan n-tridekan 



 204 

2,4-difenylo-4-metylo-2-penten dekan n-undekan 

2-metylodekan dimetylocykloheksan nonadekan 

2-metyloheptan dodekan propylocykloheksan 

2-metyloheksan etylocykloheksan tridekan 

2-metylononan etylocyklopentan trimetylobenzol 

2-metyloundekan heksadekan trimetylocykloheksan 

3-metylodekan metylocyklopentan undekan 

3-metyloheptan metylobutan 3 rozgałęziony heptan 

3-metyloheksan metylocykloheksan 7 rozgałęziony nonan 

3-metylononan metylooktan 2 rozgałęziony oktan 

4-metyloheptan n-dekan rozgałęziony dodekan 

WWA 

1,2,3,4-tetrahydrometylo-

naftalen 

naftalen acenaften 

1,2,3,4-tetrahydronaftalen 

(tetralina) 

dimetylonaftalen metylodekalina 

etylonaftalen (winylonaftalen) 1-metylonaftalen 2 -metylonaftalen 

dekahydrometylo-naftalen metylotetralina  

Kwasy i estry 

ester etylowy kwasy 2-

butenowego 

ester metylowy kwasu 

masłowego 

heksanal 

ester etylowy kwasu 2-

metylomasłowego 

2 ester kwasu węglowego ester etylowy kwasu 

heksanowego 

ester etylowy kwasu 3-

metylomasłowego  

6 kwas węglowy ester etylowy kwasu 

tłuszczowego 

ester etylowy kwasu 

alkanowego 

kwas octowy ester izopropylowy kwasu 

mirystynowego 

ester etylowy kwasu 

alkanowego (kwas >C7) 

2 kwas alkanowy ester metylowy kwasu 

pentanowego 

-1- ester metylowo-etylowy 

kwasu octowego 

ester alkilowy kwasu 

octowego 

ester etylowy kwasu 

propanowego 

kwas benzoesowy ester butylowy kwasu 

octowego 

ester metylowy kwasu 

propanowego 

ester benzylowy kwasu 

benzoesowego 

ester etylowy kwasu 

octowego 

kwas tetradekanowy 

kwas masłowy ester metylowy kwasu 

octowego 

kwas heksadekanowy 

ester etylowy kwasu masłowego   

Terpeny 

-pinen -pinen -mircen 

pinen D-limonen 3-karen 

mircen kamfora  

Aldehydy/ketony 

1,2-difenyloetanon 3-buten-2-one heksanal 

2,3-butandion 3-hydroksy-2-butanon metylo-2-butanon 

5 2-alkanon 3-pentanon metyloizobutyloketon 

2-butanon acetaldehyd nonanal 

2-heptanon aceton oktanol 

2-heksanon acetofenon pentanal 

2-metylopropanal dekanal rozgałęziony 2-heptanon 

2-pentanon difenyloetandion dodekanal 

2-undekanon   
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Alkohole 

1-butanol 2-metylo-1-propanol izopropanol 

1-pentanol 2-metylobutanol rozgałęziony alkanol 

2-butanol 3-metylo-1-butanol rozgałęziony pentanol 

2-etylo-1-heksanol butanol etanol 

2-metylo-1-butanol   

Benzeny/alkilobenzeny 

benzen 2 C6-benzen metylopropylobenzen 

5 C3-benzen 3-dimetyloetylobenzen propylobenzen 

C4-benzen etylobenzen styrol 

1-metylopropylobenzen etylometylobenzen toluen 

15 C4-benzen o/m/p-ksylen 3-trimetylobenzoen 

7 C5-benzen metyloizopropylobenzol  

Związki chlorowcowane 

1,1,1-trichloroetan dichlorometan tetrachloroetylen 

dichlorobenzen fluoroetylen trichloroetylen 

Związki siarki 

2-butantiol siarczek dimetylu dwutlenek siarki 

dwusiarczek dimetylu metantiol dwusiarczek węgla 

Siloksany 

cykloheksasiloksan cyklotetrasiloksan cyklosiloksan 

cyklopentasiloksan heksametylodisiloksan siloksan 

oktametylocyklotetra-disiloksan   

Ftalany 

dietyloftalan dimetyloftalan  

Etery 

tetrahydrofuran   

 

Tabela 3.22: Związki organiczne, które zweryfikowano w zakresie czterech badań 

przesiewowych powietrza odlotowego (trzy testy tlenowe z degradacją intensywną i późniejszą 

degradacją biologiczną, jeden zakład fermentacji beztlenowej) 

[132, UBA, 2003] 

 

Freony (CFC) 

Kilka dostępnych danych pokazuje, że w zakładach MBP mogą uwalniać się ładunki freonów 

przekraczające 10 g na tonę materiału wejściowego, w zależności od rodzaju przetwarzanych odpadów 

(Tabela 3.23). Główne substancje to CFC R11 (trichlorofluorometan) i R12 (dichlorofluorometan), 

które często stosowano w przeszłości. 

 

Parametr 

(g/tona) 

Zakład A 

(powietrze 

odlotowe z 

tunelu) 

Zakład B 

(powietrze 

odlotowe z bębna 

do degradacji 

biologicznej) 

Zakład B 

(powietrze 

odlotowe z bębna 

do degradacji 

biologicznej) 

Zakład B 

(powietrze 

odlotowe z 

hal) 

Zakład C 

(powietrze 

odlotowe z modułu 

degradacji 

biologicznej) 

Próbnik Zima Lato Zima Lato (szacowane) 

R11 n.d. 8.5 4.1 0.4 2.2 – 2.3 

R12 n.d. 11.3 0.2 0.4 1.3 – 1.4 

R21 n.d. n.d. - n.d. n.d. 

R113 n.d. n.d. <0.05 n.d. 1.9 

R114 n.d. n.d. 0.2 0.4 1.2 – 1.4 

n.d. = niewykrywalne 

Tabela 3.23: Emisje freonów z MBP (gaz surowy) 

[132, UBA, 2003] 
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Ścieki 

Nie jest możliwe, aby zakłady wytwarzały nadmiar płynu, ponieważ proces fermentacji tlenowej 

emituje duże ilości wody do powietrza i ogólnie wymaga dodatkowych płynów jako ‗dopełnienia‘. 

Jeśli zakłady wytwarzają taki nadmiar, wtedy są to sporadyczne przepływy tymczasowe. Choć 

wiadomo, że niektóre zakłady mają problemy ze ściekami, to ilości płynnych emisji są niewielkie, 

ponieważ fermentacja tlenowa to proces egzotermiczny. 

 

Parametr wody Określone emisje 

(kg/tona SOK) 

Stężenie ścieków (mg/l) 

Przepływ ścieków 260 – 470  

CWO  40 

ChZT 0.457 120 – 200 

BZT5  20 – 25 

HC  10 – 20 

BTEX  0.1 

AOX  0.5 

Chlorek 0.152  

N całkowity  70 

P całkowity  1 – 3 

CN 7.28·10-5 0.2 

Siarczek  0.1 – 1 

Cd 0  

Cr 0 0.5 

Cr (VI)  0.1 

Cu 0  

Hg 0  

Mg 0  

Ni 7.94·10-4  

Pb 5.96·10-4  

Zn 2.38·10-4  

Oczekuje się obecności miedzi i cynku w każdym odcieku z fermentacji tlenowej, 

ponieważ są to mikroelementy. Istnieje możliwość obecności metali toksycznych 

w ściekach, mimo że większość metali pozostanie w produkcie fermentacji 

tlenowej. 

 

Tabela 3.24: Odciek z fermentacji tlenowej 

[54, Vrancken i in., 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [66, TWG, 2003], 

[75, UNECE, ], [81, VDI i Dechema, 2002], [132, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Emisje do gleby 

Zakłady fermentacji tlenowej powinny upewnić się, czy mają miejsce emisje płynów do gleby, nawet 

jeśli pod pryzmami odpadów znajduje się betonowe podłoże, ponieważ podłoże to może nie być ciągłe 

i część operacji może odbywać się na przepuszczalnej powierzchni. Jeśli podłoże jest 

nieprzepuszczalne, wtedy ma miejsce zrzut do wód powierzchniowych lub kanalizacji lub 

zgromadzenie w zbiornikach ściekowych. Jeśli zakłady fermentacji tlenowej znajdują się na 

składowisku, płynne zrzuty trafiają do oczyszczalni składowiska. 

Istnieje również potencjalny problem, jeśli nadmiar wody deszczowej padającej na pryzmy odpadów 

nie zostanie odparowany poprzez ciepło z procesu fermentacji tlenowej. Nadmiar wody przejmie 

kwasy tłuszczowe i kwasy humusowe oraz substancje stałe z procesu fermentacji tlenowej i przeniesie 

zrzut do gleby, wody powierzchniowej lub kanalizacji. 

Osad i/lub odpad przefermentowany dla potrzeb późniejszej utylizacji na składowisku zazwyczaj 

zawiera związki organiczne, azot i związki fosforu, chlorki i chrom. 

 

Przetwarzanie biologiczne zanieczyszczonej gleby 
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Emisje do powietrza z tytułu biodegradacji ex-situ 

Istnieje niewiele informacji na temat strat lotnych z procesów bioremediacji ex-situ. Tabela 3.25 

podsumowuje dostępne dane zarówno dla fazy zawiesinowej jak i systemów biopryzm. Choć dane te 

są ograniczone, wydaje się, że przechodzenie w stan lotny stanowi niewielki składnik ogólnego 

usuwania węglowodorów w tych procesach. 

 

Zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisje 

ogółem 

Biodegradacja/przechodzenie 

w stan lotny 

Uwagi 

Bioremediacja fazy zawiesinowej 

Kreozot 0.07 – 6.3 g 

HC/h 

n.a. n.a. Stężenia gazów 

odlotowych 

osiągnęły wartość 

szczytową w dniu 1 i 

do dnia 5 

zmniejszyły się 

niemal do wartości 

bazowej  

Osad naftowy n.a. 910 kg HC n.a. Przetworzono 

425000 kg gleby. 

Emisje zredukowane 

do poziomu 

podstawowego do 

dnia 6 

Osad naftowy n.a. 10 - 20 

kg/rok; 

1.5 kg z 

bagrowania, 

30 kg ze 

zbiornika; 4 

kg ze stawu 

n.a. Ocenia się, że emisje 

LZO w systemie na 

pełną skalę wynoszą 

od 500 do 2000 kg  

 

Biopryzma 

Benzyna n.a. n.a. 99 %/1 % Emisje do powietrza 

zmierzone dla 

potrzeb operacji 

magazynowania/ 

transportu, mieszania 

i suszenia. Składnik 

mieszanki stanowił 

96% utraconych 

zanieczyszczeń.  

73% utraconych 

LZO zostało 

uwięzionych w 

jednostkach węgla  

Ropa naftowa 0.01 kg/hr HC 

po przejściu; 

0.03 kg/hr HC 

po 

przetworzeniu 

(węgiel) 

n.a. n.a. Gaz odlotowy 

również został 

zawrócony do 

biopryzm w celu 

dalszego 

zmniejszenia emisji  

Ropa naftowa 16 ppb BTEX 

start; 

5 ppb BTEX 

(dzień 8); 

n.a. >99 %/<1 %  
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<1 ppb BTEX 

(dzień 35) 

HC: Węglowodory całkowite 

 

Tabela 3.25: Podsumowanie danych na temat emisji w przypadku systemów bioremediacji ex-

situ 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

W otwartych lagunach oraz w procesach fermentacji tlenowej i oczyszczania gruntów, podstawowe 

czynniki środowiskowe, które wpływają na emisje do powietrza, oprócz biodegradowalności i 

przechodzenia odpadów w stan lotny, to temperatura procesu i prędkość wiatru. Emisje mają tendencję 

do wzrostu wraz ze wzrostem turbulencji powierzchni powodowanych przez wiatr lub poruszanie 

mechaniczne. Temperatura wpływa na emisje poprzez swój wpływ na wzrost mikroorganizmów. Przy 

temperaturach poza zakresem optymalnej aktywności mikrobiologicznej zwiększa się przechodzenie 

w stan lotny. Emisje pochodzące z samodzielnych reaktorów określane są także przez parametry 

budowy reaktora, takie jak ilość powietrza lub tlenu do napowietrzania zawiesiny. Wyższe przepływy 

gazu odpędzą więcej substancji lotnych z roztworu i zwiększą emisje do powietrza. 

3.2.4 Odpady wyjściowe pochodzące z przetwarzania biologicznego 

Struktura niniejszej sekcji jest identyczna jak struktura Sekcji 2.2 i opisuje odpady (lub produkty) 

wytwarzane podczas przetwarzania biologicznego odpadów (odpady wyjściowe, zgodnie z definicją w 

Tabeli 3.1). 

 

Fermentacja beztlenowa 

Omówienie oczekiwanych odpadów wyjściowych (w oparciu o segregowane u źródła odpady 

wyjściowe SOK) podano w Tabeli 3.26. 

 

Frakcje nadające się do odzysku energii Określone ilości 

(kg na tonę SOK) 

Wartość opałowa 

(MJ/kg) 

  Niższa  Wyższa 

Biogaz 
1
 117.5 

(75 – 364 Nm
3
) 

15.4 16.8 

Lekkie pozostałości 37.3 12.4 21.5 

RDF 257.2 17 25.8 

Frakcja drewnopodobna 14 4.9 10.0 
1
  Ten niższy uzysk wynika głównie z wyższej zawartości materiałów nieulegających 

degradacji (piasku). Uzyski mogą się różnić z sezonu na sezon (wyższe uzyski 

jesienią/zimą). 

 

Tabela 3.26: Oczekiwane odpady wyjściowe (w oparciu o standardowy skład odpadów) z 

instalacji 

[54, Vrancken i in., 2001], [59, Hogg i in., 2002] 

 

Biogaz 

W biogazie znajdują się również inne składniki w mniejszych stężeniach, w tym tlenek węgla, wodór, 

azot i tlen. Większa część materiałów nieorganicznych i substancji zanieczyszczających w procesie 

doprowadzi do mniejszych ilości ‗brudniejszego‘ biogazu. Składniki biogazu (oprócz dwutlenku 

węgla i metanu) mogą odgrywać ważną rolę w użytku końcowym. Tabela 3.27 przedstawia taki 

typowy skład biogazu generowanego przez fermentację beztlenową. 

 

Składnik Stężenie 

biogazu 

(obj.-%) 

Określona 

produkcja 

(g/tona odpadów) 

Określone 

emisje 

(g/MJ metanu) 

CO2 25 – 50 181000 – 520000 85 
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Metan 50 – 75 0 – 411 0.1 

Woda (biogaz) 6 – 6.5   

O2 0.9 – 1.1   

N2 3.9 – 4.1   

H2    

H2S <0.1 – 0.8   

Amoniak <0.1 – 1   

Merkaptan w zarodnikach   

Kwasy tłuszczowe o niskim ciężarze 

cząsteczkowym 

   

Substancje o wyższym ciężarze 

cząsteczkowym 

ilości śladowe   

 

Tabela 3.27: Skład biogazu generowanego w drodze fermentacji beztlenowej 

[33, ETSU, 1998], [54, Vrancken i in., 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], 

[132, UBA, 2003] 

Biogaz można częściowo wykorzystać do produkcji energii i/lub ciepła (np. energia elektryczna, 

ogrzewanie budynków, pojazdy zasilane biogazem) poprzez spalanie w silnik na biogaz. Gdy biogaz 

wykorzystuje się do wytwarzania energii, istnieje możliwość wytworzenia od 20 do prawie 300 kWh 

energii netto na tonę odpadów. Kilka źródeł ujęto w Tabeli 3.28. 

 

 

Badanie/proces 

Produkcja energii netto 

(kWh/tona odpadów) 

Minimalna* Średnia* Maksymalna* 

AN-Anaerob 38 49 60 

DBA 45 53 60 

Kompo 85 88 90 

NOVEM 21 88 154 

Plaunener-Verfahren 85 98 110 

Waterman BBT  100  

DHV study  102  

White et al  110  

Prethane-Biopaq 80 110 140 

IEA Bioenergy 75 113 150 

BTA 100 115 130 

Dranco 105 131 157 

Vrancken  140  

WAASA 120 145 170 

IWM 100 150 200 

Schwarting-UHDE  154  

D.U.T 254 273 292 

* Jeśli podano tylko jedną liczbę, dane źródło nie podało zakresu  

 

Tabela 3.28: Dane liczbowe produkcji energii netto z różnych źródeł 

[59, Hogg i in., 2002], [54, Vrancken i in., 2001], [150, TWG, 2004] 

 

Stałe paliwa odpadowe do wykorzystania jako paliwo 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Sekcji 3.5.4.1. Przygotowywane paliwo stałe to 

wstępnie sortowana mieszanka papieru i tworzyw sztucznych. W wyniku płukania produktu 

fermentacji powstają dwa dodatkowe strumienie, pozostałości i frakcja drewnopodobna o rezydualnej 

wartości opałowej, która umożliwia przetwarzanie termiczne. Trzy strumienie wspólnie dają 308.5 kg 

mieszanki paliwa stałego do waloryzacji termicznej. Mieszanka paliwa stałego ma niższą wartość 

opałową wynoszącą 16,5 MJ/kg, a jej zawartość suchej masy wynosi 66%. 
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Rodzaj odpadów % 

Odpady organiczne 45 

Inne 31 

Papier/tektura 13 

Tworzywa sztuczne 9 

Tekstylia 2 

 

Tabela 3.29: Skład przygotowanych odpadów stałych 

[54, Vrancken i in., 2001], [150, TWG, 2004] 

 

Odpad przefermentowany 

Ilość odpadu przefermentowanego waha się od 100 do 500 kg na tonę odpadów wejściowych. Zakres 

ten wynika z rozszerzenia biodegradacji, zawartości wilgoci w odpadach wejściowych, stopnia 

recyrkulacji wody procesowej, sposobu wykorzystania odpadu przefermentowanego i stopnia 

wykorzystania pary do podgrzania biomasy. Skład zmienia się jak pokazano w Tabeli 3.30: 

 

Materiał wsadowy Jednostki N P K Mg Ca 

Bioodpady/RDF % of TS 1.2 0.68 0.74  0 

Segregowane u źródła SOK % of DM 1.90 0.66 0.63 - - 

Segregowane u źródła 

SOK 

ppm 20.0 11.9 14.7 11.6 49.7 

Segregowane u źródła 

SOK 

ppm 11 8 10 - - 

Frakcja organiczna SOK ppm 1 – 1.3 6 – 12 8 – 12 17 – 26 60 – 110 

Owoce/warzywa z rynku ppm 21.9 9.5 10.5 4.7 - 

Niesegregowane SOK ppm 11 8 10 - - 

Niesegregowane SOK ppm 19 13 15 3.67 - 

 

Tabela 3.30: Charakterystyka chemiczna beztlenowego odpadu przefermentowanego 

[59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004] 
 

Inne produkty/odpady 

 

Produkt odzyskany Określona produkcja 

(tony na tonę przetworzonych odpadów 

Odzyskanie składników odżywczych 4.0 – 4.5 kg N/tona 

0.5 – 1 kg P/tona 

2.5 – 3 kg K/tona 

Odzyskanie energii 0.4 – 0.9 MJ energii elektrycznej na tonę odpadów. 

Ponadto elektrociepłownie mogą wytwarzać podobną 

ilość ciepła 

Pozostałości stałe ogółem w 

zależności od odpadów 

0.3 – 0.6 

Produkty jakościowe do odzysku 

(recyklingu) 

Włókna (0.07 – 0.3) (do kompostowania) 

Inne pozostałości możliwe do 

ponownego wykorzystania  z 

zastrzeżeniami 

Płyny (0.6) 

Substancje obojętne (0.05) Piasek (0.08) 

Pozostałości do wysłania na 

składowisko lub innego przetwarzania 

odpadów 

Przesiewanie przelewu (0.02 – 0.1) 

Metale (w tym żelazne) 0.043 

Metale żelazne 0.032 

W wyniku oddzielania i płukania przefermentowanego materiału powstają frakcje 

materiałów obojętnych, piasku i frakcję włóknistą. Materiały obojętne i piasek można 
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wykorzystać jako materiał budowlany. Inny produkt wyjściowy dotyczy frakcji włóknistej. 

 

Tabela 3.31: Omówienie technologii beztlenowej dla potrzeb przetwarzania biodegradowalnych 

odpadów komunalnych 

[59, Hogg i in., 2002], [54, Vrancken i in., 2001] 

 

Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne 

Zabiegi tlenowe redukują tonaż materiałów wejściowych w drodze przekształcania części biomasy na 

dwutlenek węgla i wodę dzięki aktywności mikroorganizmów. 

 

Frakcje nadające się do odzyskania 

energii 

Określona ilość 

(kg na tonę SOK) 

Wartość opałowa 

(MJ/kg) 

niższa wyższa 

RDF 300 – 460 16.6 19.9 

Frakcje nie nadające się do 

odzyskania energii 

 Przeznaczenie i 

właściwości 

Metale żelazne 32 – 40: 

24 żelazne 1 

8 żelazne 2 

Handel złomem (2 

frakcje) 

Wstępna segregacja 

Późniejsza segregacja 

Materiały obojętne 48.6 

<40 szkła 

Ponowne wykorzystanie 

Metale nieżelazne 8 – 10 Odzysk 

Materiał bogaty w substancje 

organiczne (do przetwarzania 

biologicznego) 

550 

-   straty procesowe  200 

-   przetworzone odpady do 

wysłania na składowisko

 350 

CWO 18 w/w-% 

Górna wartość opałowa 

6 MJ/kg 

Gęstość >1.5 t/m
3
 

(mokre) 

Przewodność 

hydrauliczna kf<10-8  

m/s 

 

Tabela 3.32: Odpady wyjściowe z MBP 

[54, Vrancken i in., 2001], [59, Hogg i in., 2002], [81, VDI i Dechema, 2002] 

 

Szary kompost 

Oczekuje się obecności miedzi i cynku w każdym kompoście, ponieważ są to mikroelementy. Inne 

metale ciężkie są powiązane tylko z całą fermentacją tlenową lub poprzez dodanie strumieni odpadów 

niebezpiecznych. Ogólnie rzecz biorąc, metale zostaną zachowane we stałej frakcji. Metale ulegną 

bioakumulacji we frakcji kompostu. Niektóre produkty odzyskane poprzez takie przetwarzanie 

przedstawiono w Tabeli 3.33. 

 

Odzyskany produkt Wartość (tony/tona przetworzonych odpadów) 

Odzyskanie składników 

odżywczych 

2.5 – 10 kg N/tona odzyskanych bioodpadów 

0.5 – 1 kg P/tona odzyskanych bioodpadów 

1 – 2 kg K/tona odzyskanych bioodpadów 

Odzyskanie energii Prawdopodobnie (np. w drodze procesów suchej stabilizacji/oddzielania w 

celu produkcji RDF). W zależności od konfiguracji, RDF może wynosić 

(typowo) 0.2 – 0.5 tony, o wartości opałowej około 15 – 20 MJ/kg (czasem 

wyższej). Ponadto w pewnych konfiguracjach procesy fermentacji mogą 

odzyskiwać energię z degradacji biodegradowalnej frakcji (może wynosić 

>100 kWh w zależności od składu) 

Pozostałości stałe 

ogółem w zależności od 

0.7 – 0.9 
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odpadów (tony/tony 

odpadów) 

Produkty jakościowe do 

recyklingu (odzysku) 

Metale (0.05) 

Inne pozostałości 

możliwe do ponownego 

wykorzystania  z 

zastrzeżeniami 

 RDF (0.3 – 0.4) 

 Stabilizowana frakcja organiczna (0.07 – 0.2) 

 aktywność respiracyjna (AT4): <5 – 7 mg O2/g TS 

 wytwarzanie gazu: GB21 <20 mg/g TS 

Pozostałości do 

wysłania na 

składowisko lub innego 

przetwarzania odpadów 

 Odrzuty ciężkie i lekkie (0.2 – 0.4) 

 

Tabela 3.33: Przegląd produktów wyjściowych MBP w celu przetwarzania biodegradowalnych 

odpadów komunalnych 

[59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Przefermentowany produkt tlenowy ma następujące cechy: jeden kilogram przetworzonych odpadów 

potencjalnie uwalnia ogólny ładunek 1-3 g ChZT, 0,5-1,5 g CWO i 0,1-0,2 g NH4-N do odcieków. 

Rzeczywiste wartości jednoznacznie zależą od odpowiedniej intensywności i czasu przetwarzania. 

Tabela 3.34 przedstawia potencjalne emisje z szarego kompostu według gazu i odcieku. 

 

Potencjalne emisje Jednostka Nieprzetworzone 

SOK 

SOK poddane 

przetwarzaniu 

mechaniczno-

biologicznemu 

według gazu:   węgiel litr/kg suchej masy 

g Corg/kg suchej masy 

134 – 233 

71.7 – 124.7 

12 – 50 

6.4 – 26.8 

według odcieku: CWO 

                            N 

                            Cl 

g/kg suchej masy 

g/kg suchej masy 

g/kg suchej masy 

8 – 16 

4 – 6 

4 – 5 

0.3 – 3.3 

0.6 – 2.4 

4 – 6 

Uwaga: Wartości minimalne przedstawiają stopień stabilizacji osiągnięty przez bardziej 

nowoczesne MBP 

 

Tabela 3.34: Zakres przenoszenia węgla organicznego, azotu i chloru przez gaz i odciek 

 [81, VDI i Dechema, 2002] 

 

Przetwarzanie biologiczne zanieczyszczonej gleby 

 

 Wstępne stężenie Końcowe stężenie Usunięcie(a) 

Związek Substancje 

stałe 

(mg/kg) 

Zawiesina 

(mg/kg) 

Substancje 

stałe 

(mg/kg) 

Zawiesina 

(mg/kg) 

Substancje stałe 

(%) 

Zawiesina 

 (%) 

Fenol 14.6 1.4 0.7 <0.1 95.2 92.8 

Pentachlorofenol 687 64 12.3 0.8 98.2 92.8 

Naftalen 3670 343 23 1.6 99.3 99.5 

Fenantren i 

antracen 

30700 2870 200 13.7 99.3 99.5 

Fluoranten 5470 511 67 4.6 98.8 99.1 

Karbazol 1490 139 4.9 0.3 99.7 99.8 

Uwaga: Przetwarzanie przeprowadzone przy użyciu reaktora 190 m
3
   

(a) Obejmuje połączony efekt przechodzenia w stan lotny i biodegradacji  
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Tabela 3.35: Wydajność procesu biodegradacji zawiesiny przetwarzającego odpady środków do 

konserwacji drewna 

[30, Eklund i in., 1997] 

3.3 Emisje i zużycie pochodzące z przetwarzania fizykochemicznego  
 
[30, Eklund i in., 1997], [51, Inertec i in., 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], 

[86, TWG, 2003], [89, Niemcy, 2003], [94, USA DoE, 2002], [99, Fons-Esteve i in., 2002], [100, 

UNEP, 2000], [101, Greenpeace, 1998], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [123, Perseo, 2003], [134, UBA, 2003], [147, UBA, 2003], [150, TWG, 2004], 

[152, TWG, 2004], [154, UNEP, 2004], [156, VROM, 2004], [157, UBA, 2004] 

 

Niniejsza sekcja opisuje emisje i zużycie w przetwarzaniu fizykochemicznym (F-c) omówionym w 

Sekcji 2.3. Procesy przetwarzania chemicznego obejmują szeroki zakres operacji jednostkowych oraz 

szeroki zakres odpadów. Niniejsza sekcja dotyczy także zakładów przetwarzania chemicznego 

prowadzących procesy neutralizacji. Poniższe sekcje podkreślają informacje dostępne dla operatorów 

zakładów na podstawie ich aktualnych systemów ewidencyjnych oraz obszarów prawdopodobnego 

wystąpienia emisji. Większość zakładów działa na zasadzie całkowitego zamknięcia, gdzie wszystkie 

płyny wprowadzane na teren zakładu lub na nim wytwarzane (w tym opady deszczu) wracają do 

procesu. Sektor ten jest bardzo zróżnicowany, ale, jak zaobserwowano podczas wizyt w zakładach, 

jest również jednym z najlepiej monitorowanych sektorów. 

Struktura każdej z poniższych sekcji w niniejszej sekcji jest identyczna jak struktura Sekcji 2.3. 

Emisje związane z przetwarzaniem pomocniczym, np. działaniem punktów przekazywania omówiono 

w Sekcji 3.1. 

3.3.1 Odpady wejściowe w przetwarzaniu fizykochemicznym 

 

Ścieki 

Ścieki przetwarzane fizykochemicznie to: 

 

 główne strumienie odpadów – są to kwasy i zasady nieorganiczne oraz wody z ich płukania, 

wraz odpadami z czyszczenia, mycia i osadników pochodzącymi z szeregu procesów 

 odpady z przemysłu chemicznego – mogą obejmować wodne strumienie alkoholu/glikolu i 

procesowe wody z płukania 

 (możliwie) odpady z czyszczenia o niskich poziomach związków chlorowanych takich jak 

dichlorometan lub związki fenolowe. Wody czyszczące z przemysłu spożywczego również 

mogą zawierać te substancje 

 odpady wodne zawierające rozpuszczalniki 

 odpady o wysokiej zawartości azotu (możliwość emisji amoniaku) 

 odpady zawierające fosfor 

 sporadyczne odpady nieorganiczne: na przykład odpady zawierające arsen 

 odpady cyjanków – zazwyczaj te odpady składają się ze stałych lub płynnych soli cyjanku, na 

przykład cyjanek sodu z czyszczenia powierzchni metalowych. Mogą również znajdować się 

w odpadach drukarskich, zazwyczaj cyjanek srebra. Przykłady opartych na cyjanku 

roztworach do platerowania to cyjanki miedzi, cynku i kadmu 

 odpady wywoływaczy (odpady fotograficzne) zazwyczaj obejmują roztwór o wysokiej 

zawartości soli amoniaku, zwłaszcza tiosiarczan 

 ścieki z obróbki; odpady olejowe; organiczne procesy chemiczne; procesy odtłuszczania wody 

i pary 

 

Bez wchodzenia w szczegóły i/lub indywidualne lub szczególne przypadki, ważne źródła odpadów 

możliwych do przetwarzania w zakładzie F-c podano w Tabeli 3.36. 
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Rozdział 

EWL 

Tytuł Lista EWL 

06 Odpady z nieorganicznych 

procesów chemicznych 

0601 odpady roztworów kwasowych 

0602 odpady roztworów zasadowych 

0603 odpady soli i ich roztworów 

0604 odpady zawierające metale 

0605 osady z zakładowego oczyszczania ścieków 

07 Odpady z organicznych procesów 

chemicznych 

0701 odpady z produkcji, formułowania, dostawy i 

użytkowania (MFSU) podstawowych chemikaliów 

organicznych 

0702 odpady z MFSU tworzyw sztucznych, gumy 

syntetycznej i syntetycznych włókien 

0706 odpady z MFSU tłuszczów, smarów, mydeł, 

detergentów, środków odkażających i kosmetyków 

11 Odpady nieorganiczne zawierające 

metal z obróbki metalu oraz 

powlekania metalu; 

hydrometalurgia metali 

nieżelaznych 

1101 odpady płynne i osady z obróbki i powlekania 

metalu (np. procesy galwaniczne, procesy 

cynkowania, procesy wytrawiania, trawienie, 

fosfatyzacja, odtłuszczanie alkaliczne) 

12 Odpady z kształtowania oraz 

obróbki powierzchni metali i 

tworzyw sztucznych 

1201 odpady z kształtowania (w tym kucie, spawanie, 

prasowanie, ciągnienie, toczenie, cięcie i piłowanie) 

1202 odpady z procesów mechanicznej obróbki 

powierzchni (piaskowanie, szlifowanie, gładzenie, 

docieranie, polerowanie) 

1203 odpady z procesów odtłuszczania wody i pary 

13 Odpady olejowe 1304 oleje zęzowe 

1305 zawartość separatorów oleju od wody 

19 Odpady z oczyszczalni ścieków, 

zewnętrznych oczyszczalni 

ścieków i przemysłu wodnego 

1908 odpady z oczyszczalni ścieków nie 

wymienionych w innych miejscach 

 

 

Tabela 3.36: Rodzaje odpadów, które można przetwarzać w zakładzie przetwarzania 

fizykochemicznego 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Podstawowe przepływy masowe z zakładów F-c to ścieki, odpowiadające około 85-95% masy 

odpadów przyjmowanych do przetwarzania. 

 

Wodne odpady morskie 

Większość ścieków z wodnych odpadów morskich jest zanieczyszczona ropą naftową, substancjami 

organicznymi i materiałami stałymi (np. osad). Zawartość metali ciężkich, soli i innych substancji 

nieorganicznych we frakcjach wody i oleju jest stosunkowo niska. Tabela 3.37 przedstawia kryteria 

przyjęcia i obróbki dla potrzeb flokulacji/flotacji i przetwarzania biologicznego. 

 

Składnik Wartość graniczna dla 

przyjęcia (mg/l) 

Wartość graniczna dla 

obróbki (mg/l) 

Polityka 

mieszania list* 

PCB Granica wykrywania Granica wykrywania X 

Dioksyny Granica wykrywania Granica wykrywania X 

Pestycydy Granica wykrywania Granica wykrywania X 

Związki 

cynoorganiczne 

Granica wykrywania Granica wykrywania X 

Bromowane estry 

difenylowe 

Granica wykrywania Granica wykrywania X 

Zahamowanie 10 % 10 %  
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respiracji 

N-całkowity 

(Kjeldahl) 

do omówienia 500  

CN do omówienia 5  

Fenol do omówienia 1500  

VOX 100 20  

EOX 10 5 X 

Cd 0.1 0.1 X 

Hg 0.01 0.01 X 

Metale ciężkie ogółem 25 25 X 

*wartość graniczna przyjęcia jest zgodna z polityką mieszania. 

 

Tabela 3.37: Kryteria przyjęcia i obróbki dla potrzeb flokulacji/flotacji i przetwarzania 

biologicznego wodnych odpadów morskich 

[156, VROM, 2004] 

 

Odpady substancji stałych i osady 

Niektóre odpady substancji stałych i osady przetwarzane fizykochemicznie to: 

 azbest 

 żużel lub popioło-żużel z procesów spalania 

 odpady FGT (np. popioły ze spalania SOK, odpady szpitalne lub piece do spalania odpadów 

przemysłowych) 

 osady do stabilizacji. Osady z przemysłu chemicznego mogą zawierać siarczany i sole 

organiczne 

 stabilne odpady 

 osad z oczyszczania ścieków (komunalnych lub przemysłowych) 

 pozostałości z przemysłu metalurgicznego (pyły, osad, żużle). Mogą mieć wysoką zawartość 

Cr (VI) 

 zużyte katalizatory 

 pozostałości farb 

 pozostałości mineralne z obróbki chemicznej 

 odpady zawierające kwas i związki rozpuszczalne 

 pozostałości o wysokiej zawartości arsenu z przemysłu chemicznego, metalurgicznego lub 

wydobywczego 

 zanieczyszczona gleba. Według spotkania poświęconego ocenie wskaźników 

zanieczyszczenia gleby [99, Fons-Esteve i in., 2002] istnieją trzy główne wskaźniki stosowane 

do ustalenia, czy gleba jest zanieczyszczona czy też nie. Są to zazwyczaj zakwaszenie, 

eutrofizacja (typowym wskaźnikiem jest zawartość azotu) i zawartość metali ciężkich (np. 

rtęci). Zanieczyszczona gleba może zawierać skały, cegły i pręty zbrojeniowe mogące 

uszkodzić sprzęt stosowany do obsługi materiałów, jeśli nie zostaną usunięte. 

 

Poniższy tekst podaje pewne informacje o niektórych z tych rodzajów odpadów. 

Popioły denne i odpady FGT z procesów spalania.  

Niektóre odpady z procesów spalania to popioły denne, odpady FGT i placki filtracyjne. Tabela 3.38 

przedstawia właściwości fizykochemiczne takich odpadów z pieców do spalania SOK: 

 

Właściwości Związki Wartości 

pH  11 – 12.5 – 13 

Zawartość rozpuszczalnych soli Cl, siarczany do 70 % 

(przewodność 15000 – 27000 – 

37000 µS/cm) 

Metale ciężkie Pb, Zn, Cd, Cr do kilku % 

Związki obojętne krzemionka, tlenek glinu,  



 216 

wapno 

Drobne cząsteczki  <100 µm 

Gęstość  niska (0.4 – 0.6) 

Materiał higroskopijny sole, nadmierna 

zawartość wapna 

 

Próba odciekalności przed 

przetwarzaniem 

substancje rozpuszczalne 

Cr Cd Pb Zn As 

10 – 80 % 

1.5 – 8 ppm 

1 – 500 ppm 

1 – 1400 ppm 

1 – 10000 ppm 

1 – 50000 ppm 

Środkowa liczba w zakresach oznacza średnią. 

 

Tabela 3.38: Charakterystyka pozostałości z pieców do spalania SOK 

[51, Inertec i in., 2002] 

 

Ogólne składniki żużla/popiołu dennego ze spalania odpadów przemysłowych to krzemiany, ziemia 

alkaliczna, chlorek, siarczany, metale nieżelazne (np. As, Cd, Cu, Pb), metale żelazne i metale ciężkie. 

Główne składniki to frakcja mineralna, frakcja niespalona i złom metali. 

 

Kategorie Procent wg ciężaru (%) 

Frakcja mineralna 85 – 90 

Frakcja niespalona 1 – 5 

Złom metali 7 – 10 

 

Tabela 3.39: Główne składniki żużla/popiołu dennego 

[89, Niemcy, 2003] 

 

Wartości w 

%-wt 

Żużel/popiół denny 

(świeży) 

Żużel/popiół denny po magazynowaniu (czas 

starzenia 3 miesiące) 

Parametr Min. Średnio Maks. Min. Średnio Maks. 

SiO2 42.91 49.2 64.84 39.66 49.2 60.39 

Fe2O3 9.74 12 13.71 8.41 12.7 17.81 

CaO 10.45 15.3 21.77 10.42 15.1 23.27 

K2O 0.83 1.05 1.36 0.84 0.91 1.42 

TiO2 0.65 1.03 1.33 0.65 0.88 1.12 

MnO 0.06 0.14 0.22 0.1 0.17 0.26 

Al2O3 6.58 8.5 10.79 7.43 8.83 10.45 

P2O5 0.55 0.91 1.49 0.5 1.04 2.61 

MgO 1.79 2.69 3.4 1.84 2.59 3.51 

Na2O 1.86 4.3 5.81 2.05 4.15 7.49 

Węglany 2.56 5.91 10.96 5.59 5.83 7.62 

Siarczany 2.5 15.3 28.3 5.8 12.5 22.5 

Cl 1.3 3.01 7 1.5 2.71 4.6 

Cr (ppm) 174 648 1035 295 655 1.617 

Ni (ppm) 55 215 316 90 165 260.2 

Cu (ppm) 935 2151 6240 1245 2510 5823 

Zn (ppm) 1200 2383 4001 1795 3132 5255 

Pb (ppm) 497 1655 3245 1108 2245 3900 

 

Tabela 3.40: Skład chemiczny popiołu dennego z zakładu spalania odpadów przemysłowych  

[150, TWG, 2004] 
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Poniższe Tabela 3.41 i Tabela 3.42 opisują niektóre ogólne wartości parametrów popiołu dennego po 

procesie spalania wraz z danymi z dwóch różnych zakładów przetwarzania. 

 

Wartości Pb Cr Cu Cd As Zn Hg Ni 

Minimum 0.6 0.1 0.2 0.0001 0.003 0.5 0.07  

Średnia 1.6 0.5 2.2 0.021 0.012 4.8 0.7  

Maksimum 5.2 – 6 2 – 9.6 7 0.02 – 0.08 0.022 10 – 21 2 0.5 

Wartości w g/kg popiołu dennego 

 

Tabela 3.41: Ogólne wartości popiołu dennego po procesie spalania odpadów przemysłowych  

[89, Niemcy, 2003] 

 

 

Metal 

Popioły 

denne 

(żużel) 

(ppm) 

Popioły 

denne
1
 

(żużel) 

(ppm) 

Popiół lotny i pozostałości z 

procesów suchych i 

półsuchych (ppm) 
1
 

Mieszanka popiołu lotnego i 

osadu z procesu płukania na 

mokro (ppm) 
1
 

Cd 0.3 – 70.5 0.01 – 0.1 1 – 10 <0.001 

Cr 23 – 3170 0.001 – 

0.01 

1 – 10 0.01 – 0.1 

Hg 0.02 – 

7.75 

0.001 – 

0.01 

<0.001 <0.001 

Pb 98 – 

13700 

1 – 10 10000 – 100000 0.001 – 0.01 

1  Wartości odpowiadają zakresom stężeń odcieków początkowych  

Więcej informacji na temat pieców do spalania można znaleźć w dokumencie BREF na temat 

pieców do spalania odpadów 

 

Tabela 3.42: Metale w popióło-żużlach i popiołach lotnych pieców do spalania stałych odpadów 

komunalnych 

[113, COWI A/S, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Podczas spalania węgla wytwarzane są dwa rodzaje popiołu węglowego. Klasyczne popioły lotne 

składają się głównie z elementów niepalnych i cząstek niespalonych i zawierają, średnio, 50% 

krzemionki, 25-30% tlenku glinu, 8% tlenków żelaza (zawierającego Ca, K, Mg, Na, Ti i ślady As, 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se, Zn). Drugi rodzaj popiołu lotnego składa się z krzemianowo-wapiennych 

popiołów pochodzących z technik ograniczania cząstek i technik redukcji tlenku siarki. Popioły te są 

bogate w siarczan wapnia. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach BREF nt. dużych 

obiektów spalania energetycznego. 

Popioły z ciężkiego oleju opałowego zwykle zawierają siarkę, wanad i nikiel. Charakteryzują się 

również wysokim poziomem niespalonego węgla, zwykle 60%, ale może on wynosić do 80%. Więcej 

informacji można znaleźć w dokumentach BREF nt. dużych obiektów spalania energetycznego. 

 

Wartość w % Azbest łatwo kruszący się Azbest typu Transite 

Al2O3 0.16 – 1.57 1.08 – 2.60 

CaO 2.86 – 3.89 7.53 – 36.20 

Fe2O3 5.43 – 8.17 0.55 – 11.85 

FeO 0.00 0.00 

K2O 0.02 – 0.26 0.39 – 0.43 

MgO 69.00 - 78.49 1.22 – 56.13 

MnO 0.04 – 0.18 0.01 – 0.2 

Na2O 0.41 – 0.73 0.01 – 0.14 

P2O5 0.16 – 0.22 0.02 – 0.20 

SiO2 12.04 – 16.10 20.87 - 60.01 

TiO2 0.02 – 0.06 0.09 – 0.23 
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Strata na suszeniu
1
 48.47 – 51.53 17.96 – 44.35 

1
  Wskaźnik zawartości organicznej próbki 

 

Tabela 3.43: Skład azbestu 

[94, USA DoE, 2002] 

 

Suszenie w wysokiej temperaturze 

Suszarnia wykonuje wstępne przetwarzanie wodnych odpadów półpłynnych takich jak osady 

wodorotlenków metali lub osadów zakrzepłego lakieru i farby. 

 

Destylacyjne suszenie termiczne 

Przetwarzane są stałe/półpłynne odpady niebezpieczne, które zawierają znaczne ilości wolnych lub 

związanych płynów. Przetwarza się je w celu odzyskania rozpuszczalników, do produkcji określonych 

produktów stałych lub do suszenia w instalacji. 

Ponadto można także przetwarzać rurki podzielników kosztów ciepła lub puszki aerozolowe. Rurki 

podzielników kosztów ciepła są stosowane do pomiaru zużycia energii cieplnej. Składają się głównie 

ze szklanej rurki i benzoesanu metylowego jako nośnika pary. Pozostałości z suszenia (stłuczkę) rurek 

podzielników kosztów ciepła można stopić w odpowiednich hutach stali lub wykorzystać do budowy 

dróg. Kondensat z procesu suszenia można zrecyklingować, tj. wykorzystać go ponownie do produkcji 

rurek podzielników kosztów ciepła. 

 

Odpady wejściowe podczas przetwarzania określonych odpadów 

 

Uwodornianie TZO 

Zgodnie z US DOE system ten może obsługiwać większość rodzajów odpadów, w tym odcieki ze 

składowisk, osady denne z lagun, gleby, osady, płyny i gazy. Jednakże US DOE ostrzega, że w gazie 

odlotowym z procesu redukcji oraz z kotła należy monitorować produkty uboczne reakcji oraz 

pośrednie produkty redukcji. US DOE podkreśla również konieczność ustalenia przeznaczenia rtęci i 

innych nieorganicznych materiałów lotnych. 

Proces ten jest niedyskryminacyjny; tzn. cząsteczki organiczne takich jak PCB, WWA, chlorofenole, 

dioksyny, chlorobenzeny, pestycydy, herbicydy i środki owadobójcze są ilościowo przekształcane na 

metan. 

 

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej 

Environment Australia zgłasza, że technologia ograniczona jest do przetwarzania odpadów płynnych 

lub o rozmiarze cząsteczek poniżej 200 µm i najbardziej nadaje się do odpadów o zawartości 

substancji organicznych mniejszej niż 20%. 

Utlenianie w wodzie nadkrytycznej zastosowano do szerokiego zakresu materiałów, np. wodne 

strumienie odpadów, osady, zanieczyszczone gleby, przemysłowe chemikalia organiczne, tworzywa 

sztuczne, syntetyki, farby i produkty pokrewne, przemysłowe substancje organiczne, chemikalia 

rolnicze, materiały wybuchowe, produkty z ropy naftowej i węgla oraz produkty z gumy i tworzyw 

sztucznych. Ma zastosowanie do przetwarzania szeregu zanieczyszczeń łącznie ze ściekami 

akrylonitrylu, ściekami cyjanku, ściekami pestycydów, PCB, chlorowcowanymi substancjami 

alifatycznymi i aromatycznymi, węglowodorami aromatycznymi, MEK i związkami azotu 

organicznego. 

 

Technika elektronów solwatowanych 

Poniższa Tabela 3.44 przedstawia odpady wejściowe i odpady wejściowe przy przetwarzaniu 

odpadów chlorowanych za pomocą techniki elektronów solwatowanych. 

 

Stężone PCB Bifenyl, Ca(OH)2, CaCl2 Do składowania jako sole 

PCB w glebach Bifenyl, Ca(OH)2, CaCl2, 

czysta gleba 

Zwrot gleby do gruntu 

PCB na 

powierzchniach 

Bifenyl, Ca(OH)2, CaCl2 Zgromadzenie soli i wysłanie na składowisko 
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Mieszanki PCB/ 

oleju 

Bifenyl, Ca(OH)2, CaCl2, 

olej 

Olej do ponownego wykorzystania. Wysłanie 

soli na składowisko 

Stężone HCB Benzen, NaCl, NaOH. Oddzielenie benzenu i wysłanie soli na 

składowisko 

HCB w glebach Benzen, NaCl, NaOH, 

czysta gleba 

Oddzielenie benzenu i zwrot gleby z solami do 

gruntu   

 

Tabela 3.44: Produkty i możliwości utylizacji w celu wykorzystania techniki elektronów 

solwatowanych 

[100, UNEP, 2000] 

3.3.2 Zużycie w wyniku przetwarzania fizykochemicznego 

 

Ścieki 

W niektórych zabiegach fizykochemicznych niezbędne są zasady. W niektórych przypadkach odpady 

zasad są ponownie wykorzystywane w celach neutralizacji odpadów. Zastosowany środek 

neutralizujący może być strumieniem odpadów stałych lub płynnych lub zakupioną zasadą, ponieważ 

większość zakładów musi kupować pewne dodatkowe zasady. Powszechne dodatki to kwas wodny 

zawierający metale, zasady oraz odpady neutralne, a zakłady F-c są zazwyczaj tak zaprojektowane, 

aby wytwarzać osad zawierający metal lekko zasadowy. Tabela 3.45 przedstawia zużycie podczas 

pewnych rodzajów przetwarzania fizykochemicznego zanieczyszczonej wody. 
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Parametr Roczne 

zużycie 

(t/rok) * 

Określone 

zużycie (kg/tona 

przetworzonych 

odpadów) * 

Roczne zużycie przy 

ścieżce 

nieorganicznej 

(t/rok) 

Roczne zużycie 

przy ścieżce 

organicznej 

(t/rok) 

Roczne zużycie 

WWT (t/rok) 

Roczne zużycie 

instalacji 

przetwarzania 

lakierów (t/rok) 

Roczne zużycie w 

wyniku przetwarzania 

chemikaliów 

laboratoryjnych (t/rok) 

Średnia wydajność 45000  20000 66000 30000 Lakier: 15000 

Rozpuszczalnik: 15000 

Proszek lakieru: 1000 

1000 

Średnie zużycie kwasów 230
1
 5.1 HCl: 69 

Siarkowy: 48 

HCl: 8 

Fosforowy: 8 

HCl: 39.4  0.5 

Wapno 590
1
 13.1 1023  50  10 

Środki flokulacyjne 290 6.4  8 16   

Inne chemikalia
2
  0.4 – 3.0      

Siarczek sodu   10.2  2   

Zużycie wody   759 9900 1788 2700  

Zużycie energii    275 kW 369 MWh Olej opałowy: 1139 m
3
 

Energia elektryczna: 

189 MWh 

 

Ścieki   11573 48348 12687  250 

Nadtlenek wodoru   6.2    0.1 

Podchloryn sodu   4.9     

Roztwór chlorku żelaza    118    

Tlenek żelaza     65.8   

Wodorotlenek sodu    110   1 

Węgiel aktywny    6    

Nadmanganian potasu     0.4   

Dodatki rozdzielające     25   

Kwas amidosulfonowy     bd   

* Uwagi: Dane oparte na danych operatorów zakładów F-c o łącznej wydajności 850 kt/rok. Dane dotyczą roku 2001. Średni wiek zakładów wynosi około 17 lat (od 

4 do 39 lat). Około 84% (od 73 do 91%) wszystkich zakładów F-c przetwarzania podanych tu przyjmowanych odpadów można przypisać do grup EWL 11, 12, 13, 16 i 19. 
1
 Wartości nie obejmują przyjmowanych i zużytych odpadów kwasów lub odpadów zasad 

2
 Chemikalia do detoksykacji, organiczne rozbijanie emulsji, sorpcja, wytrącanie siarkowe 

 

Tabela 3.45: Zużycie podczas oczyszczania fizykochemicznego ścieków 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [135, UBA, 2003] 
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Całkowita ilość przygotowywanych substancji chemicznych zużywana na m
3
 wody to około 0,4 m

3
. 

Tabela 3.46 przedstawia zużywane substancje chemiczne i niektóre poziomy ich zużycia do 

detoksykacji, neutralizacji i odwadniania w celu usunięcia metali. 

 

Substancja chemiczna Zużycie 

Wapno lub wodorotlenek sodu dla potrzeb neutralizacji/ 

wytrącania 

(NaOH 50 %) 120 l/m
3
  

ścieków 

Kwas siarkowy lub chlorowodorowy dla potrzeb zakwaszania  (HCl 30 %) 10 l/m
3
  

ścieków 

Podchloryn (utlenianie cyjanków)  

Siarczan żelaza (II) lub dwusiarczan sodu (redukcja Cr6+  do 

Cr3+) 

 

Siarczan lub chlorek glinu (flokulacja)  

Chlorek żelaza (III) (flokulacja)  

Siarczek sodu (wytrącanie) 0.3 kg/m
3
  ścieków 

Materiały do usprawnienia wytrącania, flokulacji, koagulacji i 

złożonej destrukcji 

 

 

Tabela 3.46: Zużyte chemikalia i niektóre poziomy zużycia do detoksykacji, neutralizacji i 

odwadniania w celu usunięcia metali ze ścieków 

 [156, VROM, 2004] 

 

Wytrącanie/flokulacja 

Do wytrącania/flokulacji przeważnie wykorzystuje się następujące materiały nieorganiczne: 

 soda kaustyczna 

 węglan sodu 

 wapno 

 chlorek żelaza (III) 

 chlorek żelaza (II) 

 siarczan glinu 

 siarczki 

 

Syntetyczne materiały flokulacyjne wykorzystuje się także do usprawnienia formowania kłaczków i 

właściwości sedymentacji. Składają się one głównie z polimerów niejonowych, polimerów 

anionowych, polimerów kationowych i kopolimerów związków jonowych i niejonowych. Tabela 3.47 

przedstawia substancje chemiczne używane do wytrącania rozpuszczonych metali ciężkich; 

informacja ta dotyczy chemicznie czystych substancji chemicznych. W praktyce może zauważyć, że 

rzeczywiście wymagane ilości mogą być od 10 do 20% większe. Wartości wytrącania dla różnych 

metali pokazano w tabeli 3.48. 

 

Stosowana 

zasada 

(g) 

Metal do wytrącenia 

Fe (II) Fe (III) Cu Ni Cr Zn 

CaO 100 150 88 96 162 86 

Ca(OH)2 134 201 116 126 213 114 

NaOH 144 216 126 136 231 122 

Na2CO3 190 285 168 181 307 162 

MgO 73 110 63 69 117 62 

Mg(OH)2 105 158 92 100 169 90 

 

Tabela 3.47: Teoretyczne zużycie zasad w wytrącaniu na 100 g metalu 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 
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 Zakresy pH, w których rozpuszczalność wytrąconego wodorotlenku 

metalu w roztworze sody kaustycznej znajduje się poniżej wartości 

podanej w pierwszej rubryce 

 Rozszerzenie tych zakresów poprzez użycie mleka wapiennego 

 Rozszerzenie tych zakresów poprzez użycie sody 

 

Tabela 3.48: Range of precipitation values for various metals 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Osad z wytrącania należy zutylizować, jeśli recykling jest niemożliwy. Na ogół konieczne jest 

odwadnianie. Materiały do wytrącania/flokulacji należy dobrać do zastosowanej procedury 

odwadniania. Osad z materiałów zawierających glin ogólnie wykazuje słabe właściwości 

odwadniające. 

Wytrącanie/flokulacja to reakcja i/lub połączenie reakcji, które jest zasadniczo zależne od wartości 

pH. W tym zakresie najistotniejszym parametrem odniesienia jest wartość pH. Ponieważ ścieki 

wytworzone przez wytrącanie/flokulację odprowadzane są do systemów kanalizacyjnych, muszą być 

spełnione pewne kryteria. Aby zachować te wartości, po flokulacji i wytrącaniu mają miejsce 

dodatkowe etapy i procedury przetwarzania dla potrzeb oczyszczania ścieków. 

 

Utlenianie/redukcja 

 

Reakcja 

typu  

redoks 

Utleniacz lub 

reduktor 

pH Uwagi 

Utlenianie 

cyjanku i 

azotynu 

Podchloryn sodu 

(NaOCl) lub gaz 

chlorowy (Cl2) 

dla CN:  ~ 

10 

 

dla NO2: ~   

3 

 relatywnie szybka reakcja 

 relatywnie wysoki stopień zasolenia 

powstałych ścieków 

 tworzenie się materiału organicznego, 

przedstawionego jako AOX (uwaga: 

wartość graniczna to AOX = 1 mg/l w 

ściekach, które mają zostać 

odprowadzone do kanalizacji) 

Utlenianie 

cyjanku i 

azotynu 

Nadtlenek wodoru 

(H2O2) 

dla CN: ~ 

10, 

katalizator: 

 relatywnie powolna reakcja 

 pomijalne zasolenie ścieków 
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sole Fe (II) 

 

dla NO2: ~ 4 

 brak nowego tworzenia się materiałów 

takich jak AOX 

 tworzenie się błota, ze względu na 

katalizator (sole Fe II) 

 tworzenie się piany (w szczególności w 

obecności materiałów organicznych) 

Utlenianie  

azotynu 

Kwas 

aminosulfonowy 

(NH2SO3H) 

~ 4  spowolniona reakcja 

 tworzenie się siarczanów 

 tworzenie się podstawowego azotu 

Redukcja 

chromianu 

Wodorosiarczyn 

sodu (NaHSO3) 

~ 2  szybka reakcja 

 powoduje zasolenie ścieków 

 tworzenie się błota 

Redukcja 

chromianu 

Dwutlenek siarki 

(SO2) 

~ 2  szybka reakcja 

 lekkie zasolenie ścieków 

 lekkie tworzenie się błota 

Redukcja 

chromianu 

Ditionian sodu 

(Na2S2O4) 

pH 

niezależne 
 szybka reakcja 

 prowadzi do zasolenia ścieków 

 tworzenie się błota 

Redukcja 

chromianu 

Siarczan lub chlorek 

żelaza (II) 

(FeSO4/FeCl2) 

~ 3  powolna reakcja 

 prowadzi do zasolenia ścieków 

 tworzenie się błota 

 

Tabela 3.49: Zużycie substancji chemicznych w reakcji typu redoks 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Sorpcja (adsorpcja/absorpcja) 

Tabela 3.50 zawiera informacje o różnych adsorbentach. Godny uwagi jest duży obszar aktywnego 

węgla, który zgodnie z tym szczególnie dobrze nadaje się do adsorpcji materiałów. Jednakże należy 

zapewnić, że materiał, który ma zostać zaadsorbowany (tj. oddzielony) dociera również do 

wewnętrznej powierzchni węgla aktywnego. W związku z tym podstawowe zadanie reaktora oraz 

technologii zakładowej to osiągnięcie intensywnego kontaktu między materiałem i adsorbentem do 

oddzielenia. Podczas przetwarzania mieszanki materiałów efekt i/lub skuteczność adsorbentów jest na 

ogół ustalana doświadczalnie. 

 

 

RODZAJ 

Cechy charakterystyczne 

Określona 

powierzchnia 

(m
2
/g) 

Objętości 

mikroporów 

(ml/g) 

Objętości 

makroporów 

(ml/g) 

Ciężar 

pozorny 

(g/l) 

Węgiel ziarnisty do 

oczyszczania wody 

500 – 800 0.3 – 0.6 0.3 – 0.4 300 – 500 

Pył węglowy do 

dekoloryzacji 

 

700 – 1400 

 

0.45 – 1.2 

 

0.5 – 1.9 

 

250 – 500 

Żel krzemionkowy 

drobnoporowaty 

600 – 850 0.35 – 0.45 <0.1 700 – 800 

Żel krzemionkowy 

gruboporowaty 

250 – 350 0.3 – 0.45 0.05 – 0.1 400 – 800 

Aktywny tlenek glinu  300 – 350 0.4 ok. 0.1 700 – 800 

Żywica adsorbująca 400 – 500   650 – 700 

 

Tabela 3.50: Dane fizyczne adsorbentów 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Wymienniki jonowe 
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Wymienniki jonowe Stabilność Substancja regeneracyjna 

 pH °C g/l żywicy 

Słaby kwas, kationit 

postać jonowa: H +, PF + 

1 - 14 75 - 120 HCl: 70 – 140 

lub H2SO4 

Silny kwas, kationit 

postać jonowa: H + 

1 - 14 ~120 HCl: ~80 

Słaba zasada, anionity 

postać jonowa: OH -, Cl - 

1 - 14 70 - 100 NaOH: ~60 

Silna zasada, anionity 

postać jonowa: OH -, Cl - 

1 - 12 35 - 70 NaOH: ~80 

 

Tabela 3.51: Przegląd rodzajów wymienników i ich właściwości 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Wodne odpady morskie 

Ciepło wymagane jest do ogrzewania zbiorników i rurociągów, aby uniemożliwić ich zamarzanie, do 

przygotowania chemikaliów, do usprawnienia procesu oddzielania i innych procesów. Zużycie energii 

zależy od warunków klimatycznych. Energia elektryczna niezbędna jest dla pomp, sprężarek i innych 

urządzeń. Dalsze różnice w zużyciu energii mogą wynikać z różnić w pojemności magazynowania lub 

stosowania odparowania. 

 

Ogólne zużycie energii do produkcji ciepła waha się od 140 do 490 MJ/m
3
 ścieków. Ogólne zużycie 

energii elektrycznej waha się od 65 do 170 MJ/m
3
 ścieków. Dane na temat energii obejmują inne 

działania takie jak czyszczenie zbiorników, co oznacza, że stanowią one przeszacowanie zużycia 

energii niezbędnej do przetwarzania fizykochemicznego i biologicznego. W przypadku kilku etapów 

przetwarzania stosowane są substancje chemiczne, np. zasady, kwasy, środki do flokulacji i 

koagulacji, aktywny węgiel i tlen. Wykorzystanie odpadów kwasów i zasad zmniejsza zużycie 

podstawowych chemikaliów. W Tabeli 3.52 przedstawiono niektóre dane dotyczące zużycia 

chemikaliów. 

 

Substancja chemiczna Zużycie (kg/m
3
  

ścieków) 

Uwagi 

Zasady 2 – 3  

Kwasy 0 – 1 W zależności od wykorzystania odpadów 

kwasów 

Środki do flokulacji/ 

koagulacji 

1 – 7  

Tlen 5 W zależności od wykorzystania powietrza lub 

tlenu 

Węgiel aktywny 0.04  

 

Tabela 3.52: Dane na temat zużycia chemikaliów przy przetwarzanu wodnych odpadów 

morskich i podobnych odpadów 

[156, VROM, 2004] 

 

Woda niezbędna jest w wirówkach i do przygotowania chemikaliów. Wykorzystanie ścieków z 

przetwarzania biologicznego zmniejsza zużycie wody. 

 

Odpadowe substancje stałe i osady 

Tabela 3.53 i Tabela 3.54 przedstawiają zużycie z zakładów spłukiwania gleby. 

 

Zużycie Przeznaczenie Wartość 

Elektryczna Pompy i jednostki ścierające 15 – 25 kWh na 
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przetworzoną tonę 

gleby 

Chemiczna Funkcja przetwarzanego zanieczyszczenia. Niektóre 

chemikalia (takie jak środki do flokulacji) są zazwyczaj 

stosowane we wszystkich zakładach 

3 do 5 kg na tonę 

suchego osadu 

Woda Głównie z uwagi na utratę wody z pozostałością placka 

filtracyjnego 

0.1 do 0.3 ton na tonę 

przetworzonej gleby 

 

Tabela 3.53: Zużycie w procesach zakładów spłukiwania gleby 

[123, Perseo, 2003] 

 

Wydajność t/rok 68000 

Zużycie paliwa MJ/rok 0 

Zużycie energii elektrycznej MWh/rok 900 

Energia elektryczna/ wydajność 

zakładu 

kWh/t 13.235 

Zużycie ciepła MWh/rok 0 

Chłodzenie MJ/rok 0 

Chemikalia wodorotlenek sodu 

produkty przeciw spienianiu 

polielektrolity 

 

Tabela 3.54: Zużycie instalacji przetwarzającej zanieczyszczoną glebę w drodze spłukiwania 

[66, TWG, 2003] 

3.3.3 Emisje z przetwarzania fizykochemicznego 

3.3.3.1 Emisje z fizykochemicznego oczyszczania ścieków 

Oczyszczanie fizykochemiczne ścieków generuje przepływ odkażonej wody, która stanowi tak zwany 

strumień odpadów wyjściowych z przetwarzania. Analizę tego strumienia przedstawiono w Sekcji 

3.3.4. Dwa poniższe rysunki (Rys. 3.3 i Rys. 3.4) ekstrapolują diagramy przepływu prowadzące do 

emisji z oczyszczania fizykochemicznego ścieków. 

 

 
 

Rys. 3.3: Główne przepływy emisji z oczyszczania fizykochemicznego ścieków 

[80, Petts and Eduljee, 1994] 
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Rys. 3.4: Potencjalne strumienie emisji z przetwarzania fizykochemicznego 

Uwaga: Niektóre z tych emisji występują tylko w przypadku nieprawidłowo wykonywanego 

przetwarzania fizykochemicznego 

[80, Petts i Eduljee, 1994], [150, TWG, 2004] 

 

Emisje do powietrza 

Niektóre związki organiczne mogą przechodzić przez zakład bez usuwania, a następnie trafiają do 

końcowego osadu lub ścieków, natomiast inne mogą ulec odparowaniu w drodze reakcji 

egzotermicznych neutralizacji lub podczas sprasowywania osadu. Niektóre odpady organiczne 

zawierają ‗ukryte‘ gatunki. Na przykład oleje smarowe zawierają naftalen, BTEX, fenole, miedź i azot 

i mogą prowadzić do emisji amoniaku i ksylenu do powietrza podczas oddzielania oleju od wody lub 

do zwiększonych poziomów w końcowych ściekach zakładu. Wodne odpady zawierające 

rozpuszczalniki mogą być emitowane ze uwagi na ciepło procesu. Odpady o wysokiej zawartości 

azotu mogą emitować amoniak do powietrza. 

 

Niektóre materiały przechodzące przez zakład (zazwyczaj nie przechwytywane przez procesy 

fizykochemiczne) to CWO/ChZT, dichlorometan, fenol, BTEX i naftalen powiązane ze ściekami ze 

wstępnego przetwarzania oleju oraz CWO, dichlorometan, fenol, BTEX i naftalen powiązane z 

odpadami ze wstępnego przetwarzania oleju. 

Emisje do powietrza z poszczególnych zakładów zależą od stosowanego systemu ograniczania emisji. 

Bardzo niewiele zakładów posiada wdrożone programy monitorowania mogące ilościowo określić ich 

emisje do powietrza. Emisje do powietrza pochodzące z tego przetwarzania to zazwyczaj LZO, gazy 

kwasowe i amoniak. Chociaż jest to trudne do określenia ilościowego ze względu na brak programów 

monitorowania, można zauważyć, że jeśli wykorzystuje się zamknięte pojemniki do przetwarzania i 

systemy gromadzenia/przetwarzania powietrza, emisje te ulegają redukcji. Operatorzy PO nie zawsze 

mogą dostrzec kwestie takie jak obecność niewielkich stężeń rozpuszczalników organicznych w 

odpadach, ale mogą być one istotne dla środowiska gdyż mogą prowadzić do znacznych emisji do 

powietrza podczas procesu. 

 

Emisje do powietrza mogą być powiązane z gwałtownymi zmianami pH, gwałtownymi wzrostami 

temperatury i przy intensywnym mieszaniu. Pojawiają się również produkty reakcji gazowych. 

Większość instalacji uwalnia LZO z odpadów podczas ogrzewania, mieszania lub sprasowywania albo 

suszenia osadu. Zawsze istnieje też możliwość, że nastąpi także uwolnienie półproduktów reakcji. 

Emisje metali do powietrza można ocenić na podstawie wyników analizy. Parowanie również 

występuje w sposób niekontrolowany, taki jak parowanie rozpuszczalników podczas mieszania 

substancji stałych i płynów lub mieszania osadów w otwartych zbiornikach. 
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Emisje związków organicznych mogą wystąpić podczas przetwarzania mieszanych strumieni odpadów 

(na przykład przy neutralizacji kwasu rozpuszczalniki przechodzą do fazy par, której nie można 

ograniczyć za pomocą płuczki stosowanej do ograniczania emisji kwasów) lub są obecne ponieważ ich 

odzysk nie jest ani technicznie lub ekonomicznie opłacalny (tj. ponieważ zanieczyszczenia związane z 

odpadami, które są trudne do obsługi, przetwarza się za pomocą innych metod). 

 

Parametry emisji do 

powietrza 

Zmierzone roczne średnie wartości 

emisji (mg/Nm
3
) 

Przepływ masowy 

(g/h) 

Przepływ powietrza 

odlotowego 

325 Nm
3
/t  

CWO
1
 2.84 – 36 500 (534 kg/rok) 

Pył 0.21 40.3 kg/rok 

BTEX 4.9  

Benzen  2.5 

HCN <0.05 – 0.12 0.043 - 15 

H2S 0.31 15 

Cl2 <0.03 15 

SO2 1.17 0.5 

HCl 0.3 0.2 

Hg 0.01 0.0034 

Uwagi: Dane oparte na danych operatorów zakładów F-c o połączonej wydajności 850 kt/rok. 

Dane dotyczą roku 2001. Średni wiek zakładów wynosi około 17 lat (od 4 do 39 lat). Około 

84% (od 73 do 91%) wszystkich zakładów F-c przetwarzania podanych tu akceptowanych 

odpadów można przypisać do grup EWL 11, 12, 13, 16 i 19. 

Emisje powietrza odlotowego zazwyczaj mierzy się sporadycznie. Pomiarów dokonuje się 

głównie w celu monitorowania procesów, w których można oczekiwać zanieczyszczenia 

powietrza odlotowego w planowanej operacji, takiej jak parowanie lub utlenianie cyjanków. 
1
  Wartości dotyczą mg węgla 

 

Tabela 3.55: Emisje do powietrza z oczyszczania fizykochemicznego ścieków 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [135, UBA, 2003], [157, 

UBA, 2004] 

 

Emisje LZO z przetwarzania wodnych odpadów morskich wynoszą od 0,4 do 0,6 kg/m
3
 ścieków jeśli 

nie zastosowano przetwarzania gazu odlotowego. Przetwarzanie biologiczne generuje emisje odorów. 

Jeden z przykładowych zakładów zgłasza średni poziom emisji wynoszący 540 mln ouE/h. 

 

Emisje do wody (aby uzyskać więcej informacji, zob. Sekcja 3.3.4) 

Pozostałości wodne (jeśli występują) na ogół trafiają do kanalizacji. Odpady z przemysłu 

chemicznego, odpady o wysokiej zawartości azotu (być może odcieki ze składowiska) oraz z odzysku/ 

ponownej obróbki oleju mogą wprowadzać dodatkowe gatunki i dlatego należy je dokładniej 

rozpatrywać. Odpady o wysokiej zawartości azotu zwiększają prawdopodobieństwo zrzutu podtlenku 

azotu. W strumieniach wody zazwyczaj znajdują się metale, amoniak i organiczne substancje 

chemiczne. 

 

We wszystkich przypadkach pozwolenie na zrzut ścieków wymaga ochrony zakładów oczyszczania  

ścieków przed zrzutem zakładowym, ochrona ta jest skoncentrowana na ChZT, pH, zawartości oleju, 

azocie amoniakalnym, zawartości metalu, siarczanów i siarczków, jak również dichlorometanu 

(najczęściej spotykany chlorowcowany związek czyszczący i odpowiedzialny za zanieczyszczenie 

wód płuczących i osadników). Całkowita wielkość zrzutów jest zazwyczaj znana. 

 

Chociaż techniki wytrącania metali są wystarczająco skuteczne, typowy proces fizykochemiczny (w 

ramach pozwolenia na zrzut ścieków) może odprowadzać od 1 do 3 ton metali do kanalizacji rocznie 

(rzeczywista wartość zależy od wielkości zakładu oraz ilości i rodzaju odpadów. Na przykład biorąc 
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pod uwagę wartości emisji, które znajdują się w tabeli 3.69 i bez uwzględnienia Fe jako metalu, 

niezbędna jest objętość ścieków wynosząca 500 000 m
3
 , aby osiągnąć niektóre górne poziomy 

zakresu). Jest to związane z cząsteczkami stałymi przeniesionymi w ściekach z procesu i wynika z 

nieefektywności albo na etapie wytrącania albo podczas osadzania wytrąconych metali. 

 

Większość zakładów nie posiada danych dla chlorku, azotu całkowitego i fosforu całkowitego w 

zrzucie do kanalizacji. Przybliżone obliczenia wskazują, że w przypadku zakładów, w których 

dostępne są dane, emisje są niskie, chyba że zakład specjalizuje się w przetwarzaniu kwasu 

fosforowego lub obsługuje przepływy o wysokiej zawartości azotu. Większość zakładów musi 

analizować azot amoniakalny, może więc podać minimalną wartość emisji. 

 

Proces ścieków zmieszanych z materiałem organicznym (np. mieszanka oleju mineralnego, oleju 

syntetycznego, nafty, odpadów z osadników, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów 

aromatycznych, alkoholu, chlorowanych rozpuszczalników, estrów, eterów, aldehydów, ketonów, 

tłuszczów, wosków, smarów) generuje około 836 kg ścieków na tonę odpadów wejściowych i 5,5 kg 

osadu na tonę odpadów wejściowych. Występują emisje soli, np. siarczanów i chlorków do wody. 

Sole te dodaje się jako odczynniki i nie są one usuwane w procesie wytrącania, neutralizacji i filtracji. 

W wyniku tego ścieki zawierają wysokie stężenie tych związków. 

 

Odpady stałe i emisje do gleby 

Osad wytworzony przez zakłady przetwarzania fizykochemicznego można sprasować i wysłać do 

dalszego przetwarzania, sprasować i zmieszać z innymi osadami (zazwyczaj organicznymi) w 

zakładzie lub zmieszać z pozostałościami z oczyszczania gazu odlotowego, aby uzyskać stały produkt 

(za pomocą reakcji egzotermicznej). Prawie wszystkie zakłady wytwarzają osad/placek, który 

następnie zazwyczaj się spala lub współspala lub w kilku przypadkach bezpośrednio wysyła na 

składowisko. 

 

Poziomy metali w odpadach są dobrze opisane, ale organiczne zanieczyszczenie nie jest. Zazwyczaj 

brak ilościowego określenia N oraz P w odpadach i są one obecne w roztworze wodnym. 

 

 

Odpady wytworzone przez proces 

Określona ilość 

(kg/tona ogólnych odpadów przetworzona w zakładzie 

przetwarzania F-c) 

Olej 30 – 90 

Koncentraty
1
 14 – 40 

Osad wodorotlenków
2
 60 – 90 

Błoto z procesów oczyszczania i 

opróżniania 

 

10 – 50 

Uwagi: Dane oparte na danych operatorów zakładów F-c o połączonej wydajności 850 kt/rok. Dane 

dotyczą roku 2001. Średni wiek zakładów wynosi około 17 lat (od 4 do 39 lat). Około 84% (od 73 

do 91%) wszystkich zakładów F-c przetwarzania podanych tu akceptowanych odpadów można 

przypisać do grup EWL 11, 12, 13, 16 i 19. 

Olej na ogół poddaje się recyklingowi, a pozostałe substancje poddaje się recyklingowi lub 

utylizuje, w zależności od ich właściwości i warunków rynkowych. 
1
   Koncentraty z parowania/odpędzania oraz filtracji membranowej jak również z ultrafiltracji i 

wymienników jonowych 
2
  Ciężar dotyczy wilgotnego błota, odsączone TS: ~35 – 45 %. 

 

Tabela 3.56: Odpady wytworzone przez proces z zakładów przetwarzania fizykochemicznego 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Odpady z procesów F-c powstają głównie z wytrącania/flokulacji, koncentratów z filtracji 

membranowej, parowania lub wymiany jonów; odpady pochodzą także z procesów czyszczenia i 

odsączania, struktur i pojemników. Zakres wykorzystywania odpadów zależy od indywidualnego 

przypadku. Na przykład oddzielony olej na ogół nadaje się do recyklingu, koncentraty z filtracji 
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membranowej, parowania lub wymiany jonów można poddać recyklingowi w niektórych 

przypadkach, osad z wytrącania/flokulacji na ogół jest utylizowany, odpady z oczyszczania i 

odsączania są zwykle utylizowane, a utylizacja zazwyczaj polega na immobilizacji lub spalaniu. 

Poniższa Tabela 3.57 przedstawia skład osadu wytworzonego podczas oczyszczania 

fizykochemicznego ścieków. 

 

Związek Wartość Jednostka 

pH 7 – 9  

CWO 54.7 wt-% 

Straty na suszeniu 54.7 wt-% 

Węglowodory 30000 mg/kg 

PCDD/F <0.1 ng-TE/kg 

PCB (Σ 6) <0.12 mg/kg 

EOX 10 mg/kg 

CN całkowity <0.1 mg/kg 

As 0.2 mg/kg 

Cd 2.7 mg/kg 

Cr całkowity 887 mg/kg 

Cu 349 mg/kg 

Hg 0.2 mg/kg 

Ni 210 mg/kg 

Pb 211 mg/kg 

Tl 14 mg/kg 

Zn 1970 mg/kg 

 

Tabela 3.57: Osad wytworzony przy oczyszczaniu fizykochemicznym ścieków 

[157, UBA, 2004] 

 

Ilość wytworzonego osadu zawierającego metal (placek filtracyjny) zależy od konkretnych 

zanieczyszczeń w ściekach, ich stężeń i odczynników oraz innych substancji chemicznych, które 

zastosowano. Ilość osadu waha się od 2,5 do 10% ścieków wejściowych. Dzięki zastąpieniu wapna 

wodorotlenkiem sodu zmniejsza się ilość placka filtracyjnego. Niemniej jednak wapno jest niezbędne 

do wytrącania fluorków. 

 

Placek filtracyjny o wysokich stężeniach metali, np. niklu i miedzi, może służyć jako surowiec w 

przemyśle metalurgicznym. W innych przypadkach placek filtracyjny utylizuje się jako odpady stałe. 

 

Pozostałości stałe z wodnych odpadów morskich 

Wytworzone pozostałości stałe to: 

 

 pozostałości stałe z odstojnika/wirówki i filtrów (50 kg/t ścieków) 

 oddzielone frakcje olejowe i substancji chemicznych (potencjalnie nadające się do ponownego 

wykorzystania jako paliwo) 

 

Emisje z określonych działań fizykochemicznych 

Emisje wymienione w poniższej Tabeli 3.58 mogą wystąpić w większości zakładów przetwarzania. 

Skala emisji zależy od przepustowości zakładów oraz stosowanych systemów ograniczania emisji. 

 

Działanie 

fizykochemiczne 

Powietrze Woda Pozostałości/Gleba 

Dodatek stałego 

węglanu sodu lub 

dodatek kwasu 

siarkowego w celu 

Emisje CO2, plus innych 

gazów kwasowych (e.g. SOX) 

w zależności od wstępnych 

roztworów 

Frakcja płynna jest 

zawracana do 

zakładowej części 

przetwarzania i 

Produkt ulega 

wytrąceniu i pozostawia 

się go do ostygnięcia i 

skrystalizowania przed 
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wytworzenia siarczanu 

niklu lub chromu 

mieszania. Jest to 

niewielka frakcja 

głównych odpadów 

wejściowych 

zapakowaniem i 

wysłaniem do 

recyklingu 

Utlenianie cyjanków  HOCl  

Przetwarzanie 

świetlówek 

Hg i SOX Zrzut to słaby 

roztwór 

wodorotlenku sodu 

 

Wytrącanie metali  Zn, Cu, Cd  

Systemy odzyskiwania 

srebra 

Istnieje nieokreślony 

ilościowo problem emisji 

amoniaku i potencjalnie SOX, 

z chemikaliów fotograficznych 

z uwagi na wysokie poziomy 

azotu i siarki w roztworach.  

Ponadto mogą wystąpić 

dodatkowe emisje LZO z 

uwagi na procesy łączenia i 

transferu  

 Potencjalnie wysokie 

poziomy azotu w 

odpadach 

 

Przetwarzanie 

odpadów drukarskich i 

fotograficznych 

Amoniak, LZO i potencjalni 

SOX 

Zawieszone 

substancje stałe, azot 

(głównie azotany) i 

ChZT 

Odpady zazwyczaj mają 

wysoką zawartość azotu 

Użycie surowej sody 

kaustycznej 

 Hg  

Operacje jednostkowe 

Odpędzanie 

powietrzem 

Amoniak i LZO, 

w tym rozpuszczalniki 

organiczne (np. DCM) 

  

Flotacja ciśnieniowa 

(DAF) 

  Osady zebrane z dna 

zbiorników osadowych 

wynoszą na ogół do 4% 

suchej masy 

Odparowanie Zazwyczaj odbywa się w pełni 

zamkniętych systemach, ale 

różne zawory odpowietrzające 

mogą powodować emisje 

niezorganizowane 

  

Filtracja/tłoczenie 

To typowy obszar 

emisji z zakładów 

chemicznych 

Amoniak i, jeśli strumienie 

odpadów mają wysoki poziom 

substancji organicznych, LZO 

  

Wymiennik jonowy  Odciek z 

wymiennika 

jonowego należy 

dalej przetwarzać w 

zakładzie zgodnie z 

jego składem/ 

stężeniem 

 

Mieszalniki Mogą wytwarzać różne 

emisje, częściowo w wyniku 

reakcji chemicznych, a 

częściowo efektów cieplnych 

redukujących rozpuszczalność 
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gazów w wodzie. 

Amoniak to najczęściej 

stosowany gaz, który 

wymienia się jako problem na 

tym etapie procesu.  

Neutralizacja Może to być gwałtowna 

reakcja egzotermiczna z nagłą 

zmianą pH. 

Kwasy takie jak CO2, HCl, 

Cl2, NOX, i SOX, jak również 

amoniak są emitowane ze 

zbiornika reaktora, wraz z 

dowolnymi lotnymi 

zanieczyszczeniami, takimi jak 

rozpuszczalniki czyszczące w 

wodach płuczących. Gazy 

mogą przenosić odcieki i 

materię cząsteczkową.  

Typowe składniki to 

chlorki, fosfor, azot i 

metale 

Typowe składniki to 

chlorki, fosfor, azot i 

metale 

Organiczne 

rozszczepianie emulsji 

  Na ogół przy 

rozszczepianiu 

organicznym powstają 

mniejsze ilości błota 

(placek filtracyjny) niż 

przy rozszczepianiu 

kwasowym 

Utlenianie/redukcja  Zasolenie ścieków 

zależy od procesu 

 

Osiadanie Emisje do powietrza są 

możliwe, ale 

nieprawdopodobne 

 Osady zebrane z dna 

osadników na ogół 

wynoszą około 0.5 – 1.0 

% zawartości suchej 

masy 

Zarządzanie osadami 

(np. sprasowywanie i 

magazynowanie 

osadów) 

LZO jako emisje 

niezorganizowane. 

Gazy z roztworów 

  

Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

Rozpuszczalniki jako emisje 

niezorganizowane. 

Znaczna możliwość emisji 

podczas przenoszenia i emisji 

awaryjnej 

Rozpuszczalniki  

Odpędzanie Emisje są uwięzione w 

obszarach wyznaczonych w 

zakładzie F-c 

  

 

Tabela 3.58: Emisje z procesów oczyszczania fizykochemicznego  

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002] 
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3.3.3.2 Emisje z przetwarzania fizykochemicznego odpadów substancji stałych i 

osadów 

Można oczekiwać wystąpienia emisji wymienionych w poniższej tabeli 3.59 z większości zakładów 

przetwarzania. Skala emisji zależy od przepustowości zakładów oraz stosowanych systemów 

ograniczania emisji. 

 

Działanie 

fizykochemiczne  

Powietrze Woda Pozostałości/gleba 

Filtracja/prasowanie Amoniak i, jeśli strumienie odpadów 

mają wysoki poziom substancji 

organicznych, LZO 

  

Budynki mieszania 

immobilizacyjnego 

Emisje poprzez wywietrzniki 

dachowe. 

Emisje występują podczas 

przenoszenia z dołu do mieszania do 

usunięcia zewnętrznego; oraz poprzez 

drzwi dostępowe z 

wycieków/przecieków podczas 

załadunku pojemników reakcyjnych  

  

Sporządzanie 

mieszanki osadów 

Cząsteczki i LZO, zwłaszcza jeśli 

występuje reakcja egzotermiczna 

  

Zarządzanie osadami 

(np. sprasowywanie i 

magazynowanie 

osadów) 

LZO jako emisje niezorganizowane. 

Gazy z roztworów 

  

Utwardzanie Istnieje możliwość emisji cząsteczek z 

tej operacji 

  

Automatyczny 

załadunek odpadów 

LZO, pył, odór podczas przenoszenia 

odpadów i odczynnika 

  

Pojemnik reakcyjny Emisje występują z tytułu reakcji 

niejendorodnych substancji. 

Niekontrolowane reakcje z powodu 

niewłaściwego dozowania 

odczynników lub tworzenia się 

gorących punktów w drodze złego 

mieszania 

Przeciek przez 

źle utrzymywany 

lub uszkodzony 

sprzęt 

 

Przeciek przez źle 

utrzymywany lub 

uszkodzony sprzęt 

Silos z odczynnikiem Przy przepełnieniu silosa z 

odczynnikiem powstaje pył. 

Również emisje niezorganizowane z 

połączeń silosów oraz pył z 

przechowywanych luzem pryzm 

odczynnika 

  

 

Tabela 3.59: Emisje z procesów przetwarzania fizykochemicznego substancji stałych i osadów 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002] 

Często nie dostrzega się lub ignoruje emisje niezorganizowane z operacji obsługi materiałów dla 

procesów ex-situ, ale mogą one stanowić znaczny ułamek całkowitych emisji z przetwarzania gleby. 

 

Emisje z czynności wykopywania i usuwania gleby 

Emisje LZO z operacji obsługowych podczas wykopywania i usuwania gleby wynikają z wymiany 

obciążonego zanieczyszczeniami gazu porowego gruntu z atmosferą podczas naruszenia gleby oraz z 

pewnej dyfuzji zanieczyszczeń przez glebę. Istnieje kilka potencjalnych punktów emisji związanych z 

wykopami; wszystkie uważane są za źródła emisji zorganizowanych. W przypadku wykopów główne 

punkty emisji to emisje z: 
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 odpadów w dole wykopowym 

 materiału zrzucanego z łyżki koparki oraz 

 odpadów/gleby w krótkotrwałych pryzmach magazynowych 

 

Dodatkowo sprzęt do robót ziemnych obejmuje dodatkowe źródła emisji LZO, cząsteczek stałych, 

tlenków azotu, itp. Wiadomo, że duże ilości LZO mogą uwalniać się z gleby podczas obsługi, dlatego 

LZO to zazwyczaj emisje wymagające największej uwagi. Emisje cząsteczek stałych i powiązanych 

metali oraz związków półlotnych mogą stanowić problem w określonych zakładach. 

Biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką przeprowadza się wykopywanie zanieczyszczonych gleb, 

opublikowano zaskakująco mało danych na temat emisji do powietrza lub wielkości emisji w 

przypadku wykopów. 

Niemniej jednak dostępne są pewne zmierzone wielkości emisji dla dwóch zakładów połączonych 

operacji wykopów i zrzucania i podają one dane liczbowe wynoszące 4 g/min w przypadku 

określonych związków. Tutaj większość LZO obecnych w glebie została odpędzona z gleby podczas 

wykopów, w oparciu o porównanie zmierzonych emisji całkowitych względem masy tych samych 

zanieczyszczeń w glebie (obliczone na podstawie danych stężenia gleby). Miało to miejsce w 

przypadku obydwu zakładów, mimo różnic w stężeniach gleby i rodzaju gleby. 

 

Działanie Objętość 

osadu (m
3
) 

Obszar 

odsłonięty (m
2
) 

C8+  wielkość emisji 

węglowodorów (g/s) 

C8+  strumień 

emisji (g/m
2
/s) 

Naruszenie osadu 25 – 27 45 – 125 1.33 0.01 – 0.03 

Wykopywanie 

osadu 

26 – 48 125 – 261 7.76 0.03 – 0.06 

Odwadnianie 

osadu 

1.7 3.3 1.24 0.38 

Późniejsze 

naruszenia 

26 91 1.11 0.01 

 

Tabela 3.60: Wyniki pomiarów emisji 

Na podstawie [30, Eklund i in., 1997] 

 

Wielkość emisji lotnych związków organicznych (LZO) zależy od wielu czynników, między innymi 

od rodzaju związków obecnych w odpadach, stężenia i rozkładu związków oraz porowatości i 

wilgotności gleby. Kluczowe parametry operacyjne to czas trwania i tempo obsługi oraz rozmiar 

stosowanego sprzętu. Im dłuższe lub bardziej energetyczne przenoszenie i obsługa, tym większe 

prawdopodobieństwo, że związki organiczne przejdą w stan lotny. Im większe ilości materiału 

obsługiwanego podczas operacji jednostkowej, tym niższy procent LZO odpędzanych z gleby, 

ponieważ stosunek powierzchni do objętości jest zminimalizowany. 

Wykopywanie gleby zawierającej benzen lub inne rakotwórcze substancje lotne stanowiłoby duże 

ryzyko dla miejscowych pracowników i okolicznych mieszkańców. 

Wielkość emisji z operacji obsługi gleby różni się zależnie od warunków operacyjnych. Wskaźnik 

wykopów i zrzucania, wysokość zrzutu, wielkość odsłoniętej powierzchni, czas odsłonięcia gleby, 

kształt pryzm magazynowych i suchość powierzchniowych warstw gleby wpływa na poziomy emisji 

LZO. Dostępne są dodatkowe technologie kontrolne w celu minimalizacji emisji, ale są one 

stosunkowo nieefektywne i kosztowne we wdrażaniu w porównaniu ze środkami kontroli dla źródeł 

punktowych. 

 

Emisje z desorpcji termicznej 

Na emisje do powietrza pochodzące z systemów desorpcji termicznej wpływają właściwości odpadów, 

stosowany proces desorpcji oraz stosowany sprzęt do kontroli emisji. Emisje do powietrza związane z 

desorpcją termiczną pochodzą z kilku źródeł. Źródła punktowe emisji do powietrza różnią się znacznie 

w zależności od procesu. Komin dopalacza odprowadza produkty spalania, tak samo jak opalany 

paliwem system ogrzewania, jeśli gazów ze spalania nie wprowadza się do desorbera. Opalany 

paliwem system ogrzewania zazwyczaj działa na propan, gaz ziemny lub olej opałowy. Jeśli środki 
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kontroli emisji LZO obejmują stację filtrów workowych, płuczkę i adsorber węgla w fazie gazowej, 

gaz odlotowy będzie zawierał niewielkie stężenia pierwotnych zanieczyszczeń, jak również produkty 

potencjalnych reakcji chemicznych. Objętość gazu odlotowego z jednostki desorpcji termicznej zależy 

od rodzaju procesora. Tabela 3.61 poniżej podaje niektóre wartości emisji z desorpcji termicznej. 

 

 Przepływ gazów 

(Nm
3
/h) 

Możliwe zanieczyszczenia 

Bezpośrednie ogrzewanie 17000 – 85000 LZO 

Pośrednie ogrzewanie 1700 – 8500 LZO 

 

Tabela 3.61: Emisje z bezpośredniego i pośredniego ogrzewania desorpcji termicznej 

[30, Eklund i in., 1997] 

Różne rodzaje systemów desorpcji termicznej mogą wytworzyć do dziewięciu strumieni pozostałości 

procesowych: przetworzona gleba, odrzuty nośników o zbyt dużych wymiarach, zagęszczone 

zanieczyszczenia, woda, pył z kontroli cząstek stałych, czysty gaz odlotowy, osad z separatora faz, 

zużyty węgiel w fazie wodnej i zużyty węgiel w fazie gazowej. Gazy odlotowe z pośrednio opalanych 

jednostek, tj. ślimakowych desorberów termicznych, można przetwarzać w mniejszych systemach 

chemicznych/fizycznych takich jak stacja filtrów workowych lub kondensator, a następnie w 

dopalaczu. 

 

Zanieczyszczenie Z 

Emisje niezorganizowane  wydobywanie zanieczyszczonej gleby 

 klasyfikator, podajnik i lej załadowczy 

 składniki systemu desorpcji termicznej i środki kontroli 

 gazy spalinowe z systemu ogrzewania, przetworzona gleba, pył 

z kontroli cząstek stałych, nieprzetworzony olej z separatora 

oleju/wody, zużyty węgiel z adsorbera węgla w fazie płynnej 

lub gazowej, oczyszczona woda i osad płuczkowy 

Cząstki stałe, tlenki azotu 

(NOX), tlenek węgla (CO) i 

gazy kwasowe 

Spalanie i piroliza 

Dioksyny, furany i fenol  

 

Tabela 3.62: Emisje Ogólne z desorpcji termicznej 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Parametr Stężenie 

wstępne
1
 (ppm) 

Stężenie 

końcowe
1
 (ppm) 

Skuteczność 

usuwania (%) 

Typowe cechy gazu 

odlotowego
2
  

stężenie w kominie 

PM  700 – 1000 

mg/Nm3 

  

Benzen 0.11 - 39.5 <0.01 – 0.06 84.5 – 99.9 4.3 – 8.6 ppm 

Toluen 0.27 – 2 <0.01 – 0.1 n/a 0.6 – 0.8 ppm 

m,p-ksyleny <0.8 – 3 0.2 – 1.2 <75 0.42 – 3.5 ppm 

o-ksyleny 3.1 – 15.6 <0.01 99.7 – 99.9  

ksyleny 

całkowite 

13.1 0.1 99.2  

Etylobenzen 0.11 <0.01 >90  

THC 39 – 393 5.7 – 9.5 85 – 97.5 129 – 2800 ppm 

LZO  0.045 – 2.27 kg/h   

Diesel 1875 <1 >99.9  

Naftalen    5136 – 6757 µg/ Nm
3
 

Acenaftylen    634 – 901 µg/Nm
3
 

Acenaften    317 – 638 µg/Nm
3
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Fluoranten    405 – 763 µg/Nm
3
 

Fenantren    385 – 645 µg/Nm
3
 

Antracen    <1.4 – 427 µg/Nm
3
 

Fluoranten    24 – 135 µg/Nm
3
 

Piren    32 – 111 µg/Nm
3
 

1
      Na podstawie dwóch lub trzech instalacji, w zależności od parametru. 

2
      Na podstawie dwóch instalacji. Sprzęt do kontroli emisji składa się z płuczki i odkraplacza 

cyklonowego. Wartości ppm dotyczyły warunków suchych. 

Emisje LZO z suszarni kruszyw asfaltowych mogą się różnić o kilka rzędów wielkości w 

zależności od tego, czy dopalacze są stosowane jako urządzenie sterujące. Te systemy 

przetwarzania zazwyczaj nie obejmują środków kontroli LZO, chyba że zostały 

zmodyfikowane dla potrzeb remediacji gleby. 

Przedsiębiorstwo oszacowało typowe emisje w przypadku przetwarzania gleby w 

zmodyfikowanej suszarni kruszywa asfaltowego. System ten składa się z bezpośrednio 

opalanego bębna obrotowego działającego w temperaturze 290-540°C. Do kontrolowania 

emisji cząsteczek stałych stosuje się podstawowy cyklonowy kolektor rurowy i pulsacyjną 

stację filtrów workowych. Utleniacz termiczny (tj. dopalacz) niszczy związki organiczne w 

strumieniu gazu odlotowego (99 – 99,99% skuteczności). Na podstawie szybkości 

przetwarzania 32-54 t/h. 

 

Tabela 3.63: Właściwości produktów wejściowych i wyjściowych suszarni kruszywa asfaltowego 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Zanieczyszczenie Jednostki  Czas 

przebywania 

(minuty) 

Temperatura 

(°C) 

Stężenie 

wstępne 

Stężenie 

końcowe 

Wielkość emisji 

niekontrolowanych 

(g/h) 

Oszacowana 

wielkość 

emisji (g/h) 

PCB ppm 19 550 37.5 2 1.14 5.68e-02 

 

 

2,3,7,8-TCDD 

ppb 40 560 260 0.018 0.00832 4.16e-04 

ppb 19 560 236 0.018 0.00755 3.78e-04 

ppb 10.5 560 266 0.018 0.00851 4.26e-04 

ppb 24 460 233 0.5 0.00744 3.72e-04 

ppb 5.6 550 48 0.084 0.00153 7.67e-05 

ppb 20 555 56 0.23 0.00178 8.92e-05 

Ogólna oszacowana skuteczność wynosi 95 % 

 

Tabela 3.64: Szacowane emisje wybranych związków do oczyszczania gleby zanieczyszczonej 

PCB przy użyciu procesu desorpcji termicznej 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Emisje z ekstrakcji par odpadów stałych 

Emisje do powietrza związane z systemami ekstrakcji oparów pochodzą przede wszystkim z komina. 

Dodatkowe emisje lotnych substancji organicznych mogą pochodzić z oczyszczania zanieczyszczonej 

wody, którą poddaje się ekstrakcji. Emisje niezorganizowane uważa się za mało znaczące, z uwagi na 

ciśnienie ujemne panujące w większości systemu. 

 

Emisje obejmują nieprzetworzone lotne substancje organiczne z procesu ekstrakcji. Ma także miejsce 

usuwanie i późniejsza emisja półlotnych związków organicznych, choć mniej skutecznie niż w 

przypadku LZO. Mogą również wystąpić mniejsze ilości emisji do powietrza związanych z systemem 

kontroli. Ze względu na różne technologie wykorzystywane do oczyszczania pary, emisje z kominów 

mogą również obejmować niektóre produkty niepełnego spalania, NOX, cząsteczki stałe, CO i gazy 

kwasowe. 

Główną uwagę należy jednak zwrócić na lotne związki organiczne emitowane ze źródeł punktowych. 

Dane o emisjach do powietrza dla kilku systemów ekstrakcji pary podsumowano w Tabeli 3.65. 

 



 236 

 

Liczba przebadanych 

systemów 

Parametr Jednostki Zakres lub 

wartość 

Przybliżona 

średnia 

 

13 

Wskaźnik przepływu na 

studnię 

m
3
/min 0.2 – 8 2 

Usuwanie kg/dzień 0.9 – 113 27 

Stężenie gazu spalinowego ppmv 20 – 350 100 

 

 

 

 

17 

Całkowity wskaźnik 

przepływu 

m
3
/min 0.1 – 161 23 

Przetwarzanie: brak 

systemów 

  

 brak  9  

 węgiel  6  

 spalanie 

katalityczne 

 1  

 spalanie  1  

Wskaźniki usuwania kg/dzień 2 – 195 45 

 

17 

Całkowity wskaźnik 

przepływu 

m
3
/min 0.7 – 318 62 

Stężenie zanieczyszczeń ppmv 150 – 3000 400 

Skuteczność kontroli % 90 – 99 95 

 

Tabela 3.65: Emisje z systemów ekstrakcji par 

[30, Eklund i in., 1997] 

Natężenie emisji związków LZO na przestrzeni czasu ze stale działających systemów ekstrakcji par 

wykazuje wykładniczą krzywą rozpadu. 

 

 

Zanieczyszczenie 

Szczytowe niekontrolowane emisje 

kominowe
1
 (g/h) 

Szczytowe kontrolowane emisje 

kominowe
2
 (g/h) 

Trichloroetylen (TCE) 1712 17.1 

trans-1,2-dichloroetylen 

(DCE) 

99.4 0.99 

1,1,1-Trichloroetan 

(TCA) 

13.6 0.14 

Tetrachloroetylen (PCE) 3.18 0.03 

RAZEM 1830 18.3 
1
  Emisje niekontrolowane na podstawie wskaźnika usuwania każdego zanieczyszczenia 

2
  W oparciu o szacowaną 99% ogólną skuteczność kontroli dla dwóch pojemników adsorpcji 

węgla w serii 

 

Tabela 3.66: Szacowane emisji w przypadku próżniowego systemu ekstrakcji in-situ 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Emisje ze spłukiwania gleby 

W procesie spłukiwania gleby największa możliwość emisji lotnych zanieczyszczeń występuje 

podczas wykopów, obsługi materiałów, przygotowania materiału wsadowego i procesów ekstrakcji. 

Strumienie odpadów również mogą stanowić potencjalne źródło emisji LZO. Proces odzyskiwania 

rozpuszczalników pociąga za sobą parowanie rozpuszczalnika, więc możliwe są tu emisje 

niezorganizowane, tak samo jak z innych etapów procesu rozpuszczalnika. Strumienie odpadów mogą 

również stanowić źródła emisji LZO jeśli w strumieniu odpadów są już obecne jakiekolwiek LZO. W 

przypadku procesów ekstrakcji rozpuszczalnikowej emisje rozpuszczalników również mogą stanowić 

powód do niepokoju. 



 237 

Obszary przechowywania należy ściśle kontrolować, aby uniknąć rozpraszania zanieczyszczeń, 

szczególnie pyłu. W przypadku ścieków płynnych zakłady zawsze są wyposażone w jednostkę 

oczyszczania zawiesin wodnych, do których wysyła się wodę przed zrzutem. 

 

Spłukiwanie gleby generuje cztery strumienie odpadów: zanieczyszczone substancje stałe oddzielone 

od wody do płukania; ścieki; osad z oczyszczania ścieków i pozostałości substancji stałych; oraz 

emisje do powietrza. 

 

Parametr wody Stężenie (mg/l) 

Zawieszone substancje stałe 60 

BZT5 25 

ChZT 350 

Azotyn N (NO2-N) 10 

P, całkowity 2 

Cr, całkowity 0.3 

Cu 0.5 

Hg 0.005 

Ni 0.3 

Pb 0.3 

Zn 2 

Pozostałości wytworzone przez proces
1
  

Osady Osady mineralne 

Inne frakcje pozostałości Cząsteczki WWA i tlenki metali 
1
  Późniejsze przeznaczenie tych pozostałości to składowisko 

 

Tabela 3.67: Emisje z instalacji przetwarzającej zanieczyszczoną glebę w drodze spłukiwania 

[66, TWG, 2003] 

Uwaga: Wydajność instalacji to 68 kt/rok 

 

Emisje z ekstrakcji rozpuszczalnikowej 

Wynikiem procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej może być do pięciu strumieni odpadów: stężone 

zanieczyszczenia; substancje stałe; ścieki; odrzuty o zbyt dużych wymiarach; oraz przetworzone 

emisje do powietrza. Jednostki ekstrakcji rozpuszczalnikowej są skonstruowane jako obieg zamknięty, 

w którym ma miejsce recykling i ponowne wykorzystanie rozpuszczalnika. Zazwyczaj jednostki 

ekstrakcji rozpuszczalnikowej wytwarzają mało znaczące emisji do powietrza, ale w systemie 

odprowadzania gazu odlotowego wykryto pewną ilość rozpuszczalników. Ponadto znaczne poziomy 

emisji (zarówno faza pary jak i cząsteczek stałych) mogą wystąpić podczas czynności 

przygotowywania odpadów takich jak wykopy i obsługa materiałów. 

 

Emisja z przetwarzania odpadów FGT 

Główny problem środowiskowy związany z obsługą, wykorzystywaniem i usuwaniem odpadów 

spalania to potencjalna emisja metali ciężkich, zanieczyszczeń organicznych i soli. Główne drogi to 

wymywanie i emisja pyłu drogą powietrzną. Ponieważ emisje droga powietrzną można stosunkowo 

łatwo kontrolować, z punktu widzenia środowiska wymywanie jest ważniejszym problemem. Należy 

również zauważyć, że udokumentowane zostało wytwarzanie gazu wodorowego z odpadów FGT w 

kontakcie z wodą i może potencjalnie spowodować poważne problemy. Jego wytwarzanie jest zależne 

od pośredniego przechowywania odpadów FGT oraz rodzaju, budowy i eksploatacji składowiska, na 

którym może powstawać. 

 

Emisje z metod stabilizacji 

Kilka metod stabilizacji obejmuje etap mycia wstępnego, gdzie większa część rozpuszczalnych soli i, 

do pewnego stopnia, metali ulega ekstrakcji przed wiązaniem chemicznym pozostałych metali. 

Finalizacja tych metod następuje poprzez odwodnienie ustabilizowanego produktu, który wtedy 

będzie gotowy do wysłania na składowisko. Następnie płukanie odpadów stałych generuje ścieki, 
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które wymagają pewnego oczyszczenia ze względu na zawartość niektórych składników. Jednak w 

zależności od władz lokalnych, takie generowane ścieki można odprowadzać do środowiska lub 

oczyszczać w przemyśle chemicznym w celu odzyskania pewnych soli (np. soli sodowych). 

 

Emisja z przetwarzania azbestu 

Włóknisty charakter i wielkości włókien to główne parametry, które sprawiają, że azbest jest 

niebezpieczny. Podczas przetwarzania mogą występować pewne emisje. 

3.3.3.3 Emisje z przetwarzania określonych odpadów 

 

Uwodornianie TZO 

W kanadyjskim zakładzie stwierdzono, że wytworzony gaz nie zawiera wykrywalnych PCB, 

natomiast stężenia całkowitych chlorobenzenów i dioksyn były podobne do tych w materiałach 

wyjściowych. Sugeruje to, że wytworzony gaz nie zawierał wymiernych poziomów tych substancji. 

Gdy wytworzony gaz spalono w reformerze parowym, nastąpiła emisja dioksyn z komina reformera w 

stężeniu 15 pg TEQ/Nm
3
. Takie tworzenie dioksyn przypisano stosowaniu zanieczyszczonego PCB 

powietrza z zakładu powietrza spalania reformera. 

Można zatrzymać i przebadać wszystkie produkty wyjściowe z destrukcji odpadów 

zanieczyszczonych PCB za pomocą tego procesu. Brak jakichkolwiek niekontrolowanych emisji z 

procesu, które mogłyby doprowadzić do emisji zanieczyszczonego PCB powietrza, substancji stałych 

lub płynów do otaczającego środowiska. Emisje PCB do środowiska mogą wystąpić tylko podczas 

obsługi odpadów przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje możliwość wycieku. 

Ponieważ reakcja ma miejsce w atmosferze redukcyjnej przy braku tlenu, brak możliwości tworzenia 

się dioksyn i furanów. Jeśli zawartość wodoru (w stanie suchym) jest utrzymywana na poziomach 

większych niż 50%, tworzenie się WWA jest uniemożliwione. 

 

Rodzaj odpadów Skuteczność destrukcji (%) DRE (%) 

Oleje PCB 99.999808 – 99.9999996 99.9999985 – 99.9999997 

chlorobenzeny 99.9999836 – 99.9999972 99.9999842 – 99.9999985 

Dioksyny obecne w olejach PCB 99.999 – 99.9999  

 

Tabela 3.68: Zgłoszona skuteczność destrukcji procesów uwodorniania 

[100, UNEP, 2000] 

Jeśli albo wytworzony gaz albo powietrze stosowane jako powietrze spalania dla kotła lub podobnych 

jednostek zawiera chlorowodór lub inne chlorowane gatunki, podczas ich spalania mogą być 

generowane dioksyny. Aby spełnić podstawowe kryteria techniczne destrukcji TZO, wytworzony gaz 

i powietrze spalania należy przetworzyć w celu usunięcia takich dawców chloru i tym samym uniknąć 

powstawania dioksyn. 

Wymagana jest ostrożność w celu uniknięcia wysokich poziomów wytwarzania gazu, co mogłoby 

spowodować nadmierne ciśnienie w systemach. Proces ma ograniczone możliwości zapobiegania 

przepięciom: w związku z tym nadmierne ciśnienie mogłoby spowodować emisje materiału 

odpadowego.  

Podczas typowych operacji 30 do 50% wytworzonego gazu spalane jest jako paliwo do kotła lub 

innych jednostek pomocniczych. Pozostałości wygenerowane przez proces obejmują wytworzony gaz 

z reaktora, wodę płuczkową i osady z oczyszczania wytworzonego gazu oraz niewielkie ilości żwiru z 

reaktora. Wytworzony gaz jest albo katalitycznie reformowany w celu odzyskania wodoru lub spalany 

jako paliwo w jednym lub więcej układów pomocniczych – kotle, reformerze katalitycznym i/lub 

sekwencyjnym parowniku wsadowym. 

 

Uwodornianie PCB i TZO 

Wszystkie emisje i pozostałości przechwytywane są w celu oznaczenia i w razie potrzeby powtórnie 

przetwarzane. Wskaźniki destrukcji zgłoszone w zakładach przemysłowych w Australii wyniosły od 

99.9 do 99.99999%. 
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Utlenianie w wodzie nadkrytycznej 

Pozostałości z procesu technologicznego są zazwyczaj zatrzymywane i składają się z wody, gazu 

(mniej niż 10 ppm CO i bardzo małe ilości tlenków azotu, gazów kwasowych takich jak chlorowodór 

lub tlenki siarki i cząsteczki stałe) i substancji stałych, jeśli odpady zawierają soli nieorganiczne lub 

substancje organiczne z chlorowcami, siarką lub fosforem. Pozostałości wytworzone w trakcie procesu 

takie jak popiół i solanka wymagają utylizacji. 

3.3.4 Odpady wyjściowe z przetwarzania fizykochemicznego 

 

Wiele odpadów wyjściowych z tych procesów trafia na składowisko. 

Ścieki 

Zasadniczy przepływ masowy z zakładów F-c to ścieki, odpowiadające około 85-95% masy odpadów 

przyjmowanych do przetwarzania. Jakość ścieków z zakładów F-c jest regularnie monitorowana przez 

organy nadzoru oraz w ramach samodzielnego monitorowania. Ze względu na te działania 

monitorujące dostępne są obszerne dane na temat składu ścieków z zakładów F-c. 

 

Parametry emisji do wody Wartości zakresów rocznych 

średnich wartości (ppm) 

Zakresy załadunku 

rocznego (kg/rok) 

pH 6.9 – 10.4  

Przewodność elektryczna 1150 – 13500 _S/cm  

Przejrzystość (głębia 

widoczności) 

10 – 47 cm  

Zawieszone substancje stałe <0.5 – 32 

<0.1 – 2.1 ml/l 

<0.6 

CWO 2200 – 3800 38061 

BZT 5 – 2490  

ChZT
1
 200 – 17870  

Węglowodory <0.1 – 19.8 89 

Detergenty (środki 

anionowe) 

0.6 – 14.8  

Olej mineralny 5 – 10  

Indeks fenolowy 0.8 – 25 317 

AOX <0.01 – 0.7 9 

EOX <0.1 – 0.5  

BTX <0.1 – 1.2 10 

Cl 3975 – 35420  

wolny od Cl  <0.1 – 0.3  

CN <0.1 – 0.6 <1 

wolny od CN  <0.01 – 0.1  

F 0.5 – 8.6  

N - organiczny 109 – 440  

N - całkowity 8.4 – 590  

NH3-N 22 – 1330  

Azotan-N 0.9 – 472  

Azotyn-N 0.90 – 10.2 38 

P - całkowity <0.1 – 14.75  

Siarczan 65 – 3630  

Siarczek 1012  

Wolny od siarczków <0.1 – 0.77 <1 

Al <0.1 – 5 63 

As <0.01 – 0.1 <0.1 

Cd 0.0004 – 0.1  

Co b 0.1  
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Cr całkowity 0.05 – 0.3 3.8 

Cr (VI) <0.01 – 0.1 <1 

Cu <0.1 – 0.4 2.5 

Fe 0.2 – 20 253 

Hg 0.0001 – 0.02 <0.02 

Mn <0.1 – 2.7  

Ni 0.05 – 1.4 3.8 

Pb <0.02 – 0.7 <1 

Se <0.1 – 0.5  

Sn <0.1 – 0.4  

Zn <0.1 – 3.9 12 

Uwagi: Zakresy sporządzono na podstawie kilku zbiorów dostarczonych danych. Zbiór danych 

oparty jest na danych operatorów zakładów F-c o łącznej wydajności 850 kt/rok. Dane dotyczą 

roku 2001. Średni wiek zakładów wynosi około 17 lat (od 4 do 39 lat). Około 84% (od 73 do 

91%) wszystkich zakładów F-c przetwarzania podanych tu akceptowanych odpadów można 

przypisać do grup EWL 11, 12, 13, 16 i 19. 

Kolejny zbiór dotyczy 20/80 percentyla rocznych średnich wartości dla niektórych zakładów F-c, 

a inny zmierzonych wartości minimalnych/maksymalnych wykrytych w przetwarzaniu w 

zakładzie demulgowania (dane od 1994 do 1999) 
1
  Niektóre dane dotyczą rozpuszczonej frakcji ChZT, a inne całkowitego ChZT  

 

Tabela 3.69: Odpady wyjściowe z przetwarzania fizykochemicznego zanieczyszczonych wód  

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [134, UBA, 2003], [150, 

TWG, 2004], [156, VROM, 2004], [157, UBA, 2004] 

 

Produkty wyjściowe z instalacji przetwarzania lakierów przedstawiono w poniższej Tabeli 3.70: 

 

Materiał Ilość (t/rok) Skład (mg/kg) 

Wysuszony materiał 10000 PCB <0.05 

BTEX 104.8 

As <1 

Cd 6.7 

Cr całkowity 77 

Cu 905 

Hg 0.25 

Ni 43 

Pb 339 

Tl <0.5 

Cyjanek całkowity 6200 

Organiczna woda procesowa 2000 Cd <0.5 

Hg <0.5 

Zn 1.7 

Odzyskiwanie rozpuszczalników 13000  

 

Tabela 3.70: Odpady wyjściowe z przetwarzania fizykochemicznego zanieczyszczonej wody 

przetwarzającego głównie stężony lakier i rozpuszczalniki  

[135, UBA, 2003] 

 

Tabela 3.71 przedstawia poziomy emisji osiągnięte po etapie doczyszczania ścieków, np. poprzez 

filtrację piaskową lub filtry wymiany jonowej. 

 

Związek Stężenie (mg/l ścieków) 

(próbki 24-godzinne) 

Wolny cyjanek 1.0/0.2 
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Chlorowcowane LZO 0.1 

Olej mineralny 200 (próbka losowa) 

Ag 1.0/0.1 

Cd 0.2 

Cr (całkowity) 1.0/0.5
1
 

Cr(VI) 0.1 

Cu 2.0/0.5 

Ni 2.0/0.5 

Pb 2.0/0.5 

Sn 3.0/2.0 

Zn 2.0/0.5 
1
normy dla zrzucanego ładunku metali (Cr, Cu, Ni, Pb i Zn) <200 g/dzień i >200 

g/dzień 

 

Tabela 3.71: Poziomy emisji osiągnięte po etapie doczyszczania ścieków, np. poprzez filtrację 

piaskową lub filtry wymiany jonowej  

[156, VROM, 2004] 

 

Odpady stałe i osady 

Skład metali i zawartości organicznej końcowego materiał po stabilizacji/utwardzeniu przypomina 

skład odpadów pierwotnych. Końcowy materiał ma jednak mniejszą toksyczność i rozpuszczalność 

metali i związków organicznych w porównaniu z pierwotnymi odpadami. Załącznik do dyrektywy ws. 

składowisk (WE 33/2003) zawiera kryteria i procedury przyjmowania odpadów na składowiska. 

Kryteria zawierają pewne wartości graniczne dla odpadów niebezpiecznych przyjmowanych na 

różnych rodzajach składowisk. Są one oparte na granicznych wartościach wymywania i nakładają 

ograniczenia na pewne metale, pewne aniony i parametry związków organicznych. Przepuszczalność 

wodna ustabilizowanych odpadów zależy od wielu parametrów (np. charakter odpadów, charakter i 

ilość dodanego odczynnika, planowane cele), a więc wartości przepuszczalności mogą się wahać od 

10-9 do 10-12 m/s. 

 

Immobilizowany popioło-żużel/żwir 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka możliwości ponownego wykorzystania popiołu dennego po 

przetwarzaniu. Gdy wartości żużla nie spełniają określonych parametrów, możliwe jest ponowne 

wykorzystanie żużla za pomocą określonych środków bezpieczeństwa technicznego. Przykłady 

możliwości ponownego wykorzystania są opisane poniżej i przedstawione w Tabeli 3.72: 

 zastosowanie w budowie dróg i ulic. Popioło-żużel jest wykorzystywany jako podstawa do 

budowy, np. miejsc parkingowych, portów lotniczych i obszarów portowych. Istnieje jednak 

konieczność obecności nieprzepuszczalnej warstwy nad warstwą popiołu dennego w celu 

uniknięcia wymywania, może być to asfalt lub beton 

 zastosowanie w konstrukcjach ziemnych, np.: obwałowania dróg lub ekrany przeciwhałasowe. 

Należy pamiętać, że obszar, gdzie będzie stosowany popioło-żużel, musi być odpowiedni pod 

względem hydrogeologicznym. Oznacza to, że konieczna jest warstwa 2 m gliny lub piasku 

gliniastego, który chroni wody podziemne przed niekorzystnymi skutkami. Ponadto 

wymagana jest nieprzepuszczalna powierzchnia mineralna (d > 0,5 m i kf < 10-8 m/s) 

 zastosowanie w ważnych strefach gospodarki wodnej i obszarach wrażliwych 

hydrogeologicznie i podlega wyjątkowi w przypadku indywidualnych przypadków inspekcji. 

 

Ścieżki recyklingu przetwarzanego popiołu dennego/żwiru % 

Ciąg niezamarzający 27 

Materiał wypełniający 22 

Podbudowa balastowa 11 

Rekultywacja gruntów 9 

Konstrukcja podstawowa/budowa tamy 5 

Konsolidacja gruntów 5 
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Ekran przeciwhałasowy 3 

Architektura zieleni 1 

Budowa nieuregulowanych ulic i dróg 1 

Inne 16 

 

Tabela 3.72: Ścieżki recyklingu frakcji mineralnej przetworzonego popiołu dennego w 

Niemczech  

[150, TWG, 2004] 

Poniższe Tabela 3.73 i Tabela 3.74 przedstawiają istotne parametry popiołu dennego po procesie 

przetwarzania fizykochemicznego. 

 

Metale Minimum Średnia Maksimum 

As 0 0.074   – 0.15 0.187 

Cd 0.0008 0.0037 – 0.01 0.0167 

Cr 0.067 0.172   – 0.6 0.726 

Cu 0.150 0.6 – 6.826 29.781 

Hg 0 0.01 – 0.07 0.37 

Ni 0.023 0.165   – 0.6 0.661 

Pb 0.19 1 – 1.222 4.063 

Tl 0   

Zn 0.470 1.5 – 2.970 14.356 

Jednostki: w g/kg, za wyjątkiem Hg, którą podaje się w mg/kg 

Zero w tabeli oznacza granicę wykrycia poniżej analizy 

 

Tabela 3.73: Skład metali przetworzonego popiołu dennego po przetworzeniu (analiza substancji 

stałych) 

[89, Niemcy, 2003], [150, TWG, 2004] 
 

Chemikalia Minimum Średnia Maksimum 

Cl 29   

Siarczany 43   

CN całkowity 0   

Indeks fenolowy 0   

As 1.3 5.3 16.1 

Cd 0 0.8 5 

Cr 0 15.2 200 

Cu 0 60.7 300 

Hg 0 <0.2 1 

Ni 0 2.9 40 

Pb 0 11.4 59.0 

Tl 2   

Zn 0 19.4 300 

Jednostki w µg/l 

Zero w tabeli oznacza granicę wykrycia poniżej analizy 

 

Tabela 3.74: Analiza odcieków jakości popiołu dennego po przetwarzaniu 

[89, Niemcy, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Odpady wyjściowe z klasycznej jednostki spłukiwania gleby 

Ogólnie rzecz biorąc, jednostki spłukiwania gleby wytwarzają materiały do recyklingu nadające się do 

branży budowlanej (producenci betonu, asfaltownie) lub jako materiały wypełniające po wewnętrznej 

kontroli jakości i zewnętrznej kontroli odnośnie szczególnych właściwości materiałów (w celu 

zapewnienia zgodności z przepisami lokalnymi) 

Można wyszczególnić różne frakcje: 
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 frakcja gruba: żwiry, które można poddać kalibracji na kilka sposobów. Zasadniczo składają 

się one z drobnych żwirów o wymiarach 2 – 20 mm i grubych żwirów o wymiarach 20-80 mm 

 frakcja piasku: składa się z piasku zasadniczo o rozmiarze od 60 µm do 2 mm 

 rezydualna frakcja organiczna (> 60 µm): te frakcje są spalane lub wysyłane na właściwe 

składowisko 

 rezydualna frakcja drobna (osady < 60 µm): zazwyczaj jest wysyłana na specjalne 

składowisko, z lub bez dodatkowego przetwarzania (np. inertyzacja, stabilizacja) lub można ją 

wysłać do dalszego przetwarzania, w razie potrzeby (np. desorpcja termiczna, klasyczne  

spalanie). 

 

 Wydajność (t/rok) 

Odpady wejściowe 68000 

Odpady wyjściowe 50500 

 piasek 36000 

 żwir 13000 

 części drobne 1500 

 

Tabela 3.75: Odpady wyjściowe z instalacji przetwarzające zanieczyszczoną glebę w drodze 

spłukiwania  

[66, TWG, 2003] 

 

Odpady wyjściowe z wykopów 

Stwierdzono, że wykopywanie zmniejsza zawartość wilgoci i gęstość suchej masy gleby. Dane 

wskazują, że część zawartości wody zmniejsza się o 35% do 56%, a gęstość suchej masy gleby 

zmniejsza się o 13%. 

 

Odpady wyjściowe z destylacyjnego suszenia termicznego  

Przed stopieniem suchą pozostałość z przetwarzania puszek aerozolowych rozdziela się na odpady 

stali i aluminium. Te frakcje metali spełniają wszystkie kryteria akceptacji operacji huty. Kondensaty z 

procesu suszenia składają się ze złożonej mieszanki rozpuszczalników, która może być wykorzystana 

tylko termicznie lub należy ją spalić. Gdy przetwarza się nieużywane wadliwe puszki aerozolowe, 

można to omówić wcześniej z producentem, jeśli możliwy jest również recykling zawartych w nich 

rozpuszczalników.  

 

Odpady wyjściowe z zakładu przetwarzania CFC 

Poniższa Tabela 3.76 przedstawia specyfikację produktów uzyskanych w drodze krakingu 

rozpuszczalników freonowych. 

 

Parametry Jednostka Cel Rzeczywista 

wartość 

Zawartość wody ppm <50 34 

Zawartość oleju ppm <100 60 

Zawartość amin ppm <100 10 

Kwas ppm <1 0.03 

Chlorowce vol-% <0.1 0.004 

PCB i PCT vol-% 0 0 

Informacje z zakładu destylacji freonów z Rys. 2.11 pokazanego w Sekcji 

2.3.5. Ta pośrednia instalacja przetwarzania przekształca freony na kwas 

chlorowodorowy i fluorowodorowy. 

 

Tabela 3.76: Specyfikacja krakowanych produktów CFC 

[147, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 
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3.4 Emisje i zużycie pochodzące z przetwarzania odpadów 

stosowanego głównie w celu odzyskania materiałów z odpadów 
 

[6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [13, Marshall i in., 1999], [14, Ministerstwo 

Środowiska, 2000], [29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996], [41, UK, 1991], [42, UK, 1995], 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003], [86, TWG, 2003], [96, Straetmans, 2003], [125, 

Ruiz, 2002], [129, Cruz-Gomez, 2002], [147, UBA, 2003], [150, TWG, 2004], [156, VROM, 2004], 

[157, UBA, 2004] 

 

Niniejsza sekcja obejmuje emisje i zużycia przetwarzania opisanego w Sekcji 2.4. Poniższe sekcje 

(Sekcje 3.4.X) wyszczególniają informacje dostępne dla operatorów zakładów PO na podstawie ich 

aktualnych systemów ewidencyjnych oraz obszarów prawdopodobnego wystąpienia emisji. Budowa  

każdej z poniższych sekcji w niniejszej sekcji jest identyczna jak w Sekcji 2.4. Emisje związane z 

przetwarzaniem pomocniczym, np. operacjami punktów przekazywania, opisano w sekcji 3.1. 

3.4.1 Odpady wejściowe przetworzone w celu uzyskania materiału 

zrecyklingowanego 

Gdy celem jest uzyskanie przydatnych materiałów, a nie tylko materiału do utylizacji, przetwarzanie 

każdego rodzaju odpadów zazwyczaj będzie bardzo specyficzne i ukierunkowane na przekształcanie 

odpadów na przydatny wymagany produkt końcowy. 

 

Oleje odpadowe 

Oleje mają wiele zastosowań, np. są wykorzystywane jako paliwa, smary, nośnik ciepła, płyny 

chłodząco-smarujące i płyny hydrauliczne. Każdy ma swoją własną specyfikację, zwykle bazującą na 

węglowodorach występujących w określonym zakresie punktu wrzenia z destylacji ropy naftowej. 

Oleje, które muszą być stabilne w wysokich temperaturach, nie będą zawierać dużych ilości 

węglowodorów o niskiej temperaturze wrzenia, natomiast jest bardziej prawdopodobne, że oleje 

wykorzystywane jako paliwo zawierają mieszanki węglowodorów o niższej temperaturze wrzenia. 

Przed wprowadzeniem do obrotu najbardziej bazowe oleje wyprodukowane w rafinerii olejów 

mineralnych miesza się z różnymi dodatkami, aby nadać im wymagane właściwości. Typowe pakiety 

dodatków zawierają od 5 do 25% oleju bazowego. Jednak prawdopodobnie co najmniej połowa 

pakietu dodatków to olej bazowy stosowany jako rozpuszczalnik. Oleje smarowe zawierają duże ilości 

dodatków, ale rzeczywiste wzory to w większości przypadków tajemnice handlowe. Dane dotyczące 

składników oraz dodatków w nowych olejach znajdują się w karcie charakterystyki, która towarzyszy 

świeżym produktom podczas dostawy, jednakże dokładne dane dotyczące receptury to tajne 

informacje przedsiębiorstwa. Oleje hydrauliczne zawierają bardzo niewiele dodatków. 

Niektóre ogólne rodzaje dodatków określono i przedstawiono w poniższej Tabeli 3.77. Informacje nie 

są konkretne, ale sugerują, że stosowany jest szereg dodatków metalu, pewne chlorowane związki 

organiczne, węglowodory aromatyczne, związki fenolowe i różne rodzaje polimerów. 

 

Dodatek Zastosowany związek 

Antykorozyjny Ditiofosforan cynku, fenolany metali, kwasy tłuszczowe i aminy 

Antyspieniający Polimery silikonowe, kopolimery organiczne 

Antyutleniający Ditiofosforan cynku, zatłoczone fenole, aminy aromatyczne, fenole 

siarkowane 

Antyścieralny Ditiofosforan cynku, fosforany kwasowe, związki siarki i chloru 

organicznego, tłuszcze siarkowane, siarczki i dwusiarczki 

Detergent Metaloorganiczne związki sodu, wapnia i magnezu, fenolany, 

fosfoniany i sulfoniany 

Dyspersant Sukcynimidy alkilowe, estry alkilowe kwasu bursztynowego 

Modyfikator tarcia Organiczne kwasy tłuszczowe, olej smalcowy, fosfor 

Deaktywator metali Kompleksy organiczne zawierające aminy azotu i siarki, siarczki i  

fosforyny 



 245 

Obniżający temperaturę Alkilowane polimery naftalenowe i fenolowe, polymetakrylaty 

Utrzymujący plastyczność 

uszczelnienia 

Fosforany organiczne, węglowodory aromatyczne 

Modyfikator lepkości Polimery olefinowe, metakrylaty, dieny lub styreny alkilowane 

 

Tabela 3.77: Rodzaje dodatków stosowanych w smarach 

[67, DETR, 2001] 

 

Dodatki muszą pozostać w oleju przez cały okres użytkowania. Oznacza to, że nawet jeśli 

poszczególna substancja mogłaby ulatniać się w normalnych temperaturach działania aparatu, musi 

istnieć inny dodatek, który wiąże ją w składzie oleju. 

Wymóg zachowania dodatków i produktów rozpadu w obiegu w celu zwiększenia żywotności oleju 

stanowi jeden z punktów dyskusji w przypadku emisji olejów odpadowych. Chociaż kilka elementów 

zachowuje stałość w temperaturach otoczenia i można oczekiwać, że wytrącą się z oleju i osiądą w 

warstwie osadu, to dyspersanty w oleju wydłużą ich zatrzymanie w warstwie oleju. Większe 

substancje stałe usuwane są z aparatów za pomocą filtrów olejowych. 

Podczas użytkowania skład oleju znacznie obciąży, ze względu na podział dodatków, tworzenie 

dodatkowych produktów spalania i niespalonych paliw, dodatek metali z zużycia aparatu i podział 

samego oleju bazowego. Duże zakłady przetwarzania uznają, że oleje odpadowe zawierają szereg 

gatunków i dlatego odsiewają przychodzące odpady pod względem temperatury zapłonu, poziomów 

metali i chloru; natomiast mniejsze zakłady zazwyczaj po prostu przyjmują odpady olejów. Istnieje 

wyraźny niedobór danych analitycznych przychodzących odpadów, chociaż działania odsiewowe 

kilku zakładów pokazują, że przemysł przewiduje wysokie poziomy metali i zanieczyszczenie przez 

palne rozpuszczalniki, podając wymierną temperaturę zapłonu. Zużyte oleje zebrane przez 

użytkowników o dużym zapotrzebowaniu można ściślej kontrolować i dlatego mogą być bardziej 

spójne w składzie. 

 

Rodzaj odpadów 

zawierających oleje 

odpadowe 

Uwagi 

Filtry olejowe Brak określonej analizy, ale wiadomo, że zawierają one  odpadowe oleje 

silnikowe oraz pozostałości większych substancji wytworzonych w 

silniku i schwytanych w filtrze. Ponadto filtry zawierają tworzywa 

sztuczne i metale. Metale zazwyczaj są poddawane recyklingowi. 

205-litrowe beczki 

stalowe 

Olej odpadowy i stal 

25-litrowe beczki Olej odpadowy i tworzywa sztuczne 

Zużyty olej silnikowy 

luzem 

Zużyty olej silnikowy to główny strumień odpadów przetwarzany w 

licencjonowanych zakładach gospodarki odpadami. Większość emisji 

jest spowodowanych przez ten materiał. 

 

Tabela 3.78: Rodzaj odpadów zawierających oleje odpadowe 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

Brak dostępnych kompleksowych analiz na temat olejów odpadowych wprowadzanych do zakładów 

przetwarzania oleju. Zamiast tego dwie kolejne tabele (Tabela 3.79 i Tabela 3.80) przedstawiają 

zebrane dane odnośnie związków chemicznych, które zazwyczaj znajdują się w różnych rodzajach 

olejów odpadowych. Nie oczekuje się, że w rzeczywistości wszystkie oleje odpadowe znajdą się w 

górnych lub dolnych granicach zakresów wymienionych w tych dwóch tabelach. 

 

Składniki oleju 

odpadowego 

Zakres stężenia 

(ppm) 

Pochodzenie/uwagi 

Al 4 – 1112 Zużycie łożyska lub silnik 

Benzeny alkilowe 900 Bazowe oleje naftowe 

Związki aromatyczne 14 – 30 w/w-% W przypadku zużytego oleju silnikowego, powstają one 
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z bazowego oleju smarowego 

Związki alifatyczne 65.4 w/w-% N-alkany stanowią około 0.4 % oleju odpadowego, ale 

ich rozkład skłania się w kierunku większych 

cząsteczek, których parowanie jest mniej 

prawdopodobne: 

  tetralina             0.0012 % 

  dodekan 0.014 % 

  tridekan 0.014 % 

  oktadekan 0.07 % 

  nonadekan 0.2 % 

Środek przeciw 

zamarzaniu 

  

As <0.5 – 67  

Zawartość popiołu 0.4 – 0.64 
1
  

Ba 50 – 690 Dodatki detergentów, pakiet dodatków 

BTEX 300 – 700 Analiza zbiorowa wskazuje wysoki poziom 

węglowodorów krótkołańcuchowych (benzen (0.096 – 

0.1 %), ksylenów (0.3 - 0.34 %), toluenu (0.22 – 0.25 

%)), o temperaturach wrzenia poniżej 150°C. 

Ca 900 – 3000 Dodatki detergentów 

Cd 0.4 – 22  

 

 

Cl 

 

 

184 – 1500
2
 

Chlor w zużytych olejach powstaje z: 

 zanieczyszczenia (przypadkowego lub 

umyślnego) chlorowanymi rozpuszczalnikami i 

olejami transformatorowymi, z których obydwa 

są obecnie ściślej kontrolowane 

 dodatków do olejów smarowych 

 wynośników ołowiu dodanych do benzyny 

ołowiowej 

 jest stosowany jako dodatek ulepszający 

przepływ 

Węglowodory 

chlorowane 

37 

6300 

18 – 2800 

18 – 2600 

3 – 1300 

dichlorodifluorometan 

trichlorotrifluoroetan 

trichloroetany 

trichloroetylen 

perchloroetylen 

zużyte oleje mogą mieć znaczną, ale zmienną, 

zawartość chloru, w tym związki chlorowcoorganiczne 

takie jak PCB, dichlorodifluorometan, 

trichlorotrifluoroetan, 1,1,1-trichloroetan, 

trichloroetylen, tetrachloroetylen. Mogą one powstawać 

chemicznie podczas stosowania zanieczyszczonego 

oleju 

Cr 2 – 89 Zużycie silnika 

Cu <11 – 250 Zużycie łożyska 

Przepływ wsteczny w 

silniku 

8 – 10 w/w-% Pochłonięty gaz, benzyna i paliwo napędowe. W skład 

oleju odpadowego wchodzą także różne ‗produkty 

rozpadu termicznego‘ 

Fe 100 – 500 Zużycie silnika 

Halogenki Up to 500  

Ciężkie węglowodory  Powstają z polimeryzacji i niepełnego spalania paliwa 

Hg 0.05 – <11  

Lekkie węglowodory 5 – 10 w/w-% Pewna ilość niespalonego paliwa (benzyna lub diesel) 

rozpuszcza się w oleju i powstają one również z 
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rozpadu oleju 

Bazowy olej smarowy Do 95 w/w-% Główne składniki to alifatyczne i naftenowe 

węglowodory i/lub polimery olefinowe (np polybuteny 

i polialfaolefiny niektórych bazowych olejów 

smarowych). Obecne są także pomniejsze ilości 

węglowodorów aromatycznych i poliaromatycznych. 

Zawartość metali ciężkich jest mniejsza niż 500 ppm. 

Fenole mogą być obecne przy kilku ppm. 

Metale takie jak Al, 

As, Ba, B, Ca, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, 

Mn, Na, Ni, P, Pb, Sb, 

Si, Sr, Ti, V, Zn 

 

Do 10000 

połączonych 

Powstają z dodatków do oleju smarowego, zużycia 

silnika i obcych źródeł. Występują w olejach 

odpadowych jako dodatki w oleju smarowym, ze 

zużycia silników i olejach z obróbki maszynowej. 

Dodatki (zwłaszcza metale) zazwyczaj pozostają w 

oleju po wykorzystaniu 

Mg 100 – 500 Dodatki detergentów 

Ni 10 Zużycie silnika 

Naftaleny 9.7 – 470 – 2300 
4
 Oleje bazowe 

Związki azotu  Dodatek związków azotu 

Związki nie mające 

właściwości 

smarowniczych 

 Zużyty olej często zostaje zanieczyszczony wszelkimi 

rodzajami materiału, zazwyczaj z uwagi na niewłaściwe 

gromadzenie/segregację. Materiały, które mogą się 

pojawić to płyn hamulcowy i przeciw zamarzaniu, oleje 

roślinne, paczki papierosów, rozpuszczalniki, itp. 

P 6 – 1000 Dodatki przeciw utlenianiu/zużyciu 

WWA 30.3 – 204 – <1000 
4
 

 

Suma 26 

indywidualnych 

WWA stanowiła 0.17 

% oleju lub 1.2 % 

frakcji aromatycznej 

Związki aromatyczne również zawierają wiele WWA w 

stężeniach do 700ppm w przypadku indywidualnego 

gatunku. Powstają one z olejów bazowych i niepełnego 

spalania. Przykłady to benz(a)antracen (0.87 – 30 ppm), 

benzo(a)piren (0.36 – 62 ppm), piren (1.67 - 33  ppm), 

naftalen (47 ppm), bifenyl (6.4 ppm) oraz chlorowane 

związki poliaromatyczne 

PCB <0.5 – 11 – <50 W ramach Dyrektywy ws. olejów odpadowych, 

maksymalna zawartość PCB dozwolona w zużytych 

olejach do przetworzenia w celu utylizacji wynosi 50 

ppm. Występują one w związku z zanieczyszczeniem 

olejami transformatorowymi. 

Pb 8 – 1200 

Do 14000 przy 

stosowaniu benzyny 

ołowiowej 

Benzyna ołowiowa/zużycie łożyska 

S 0.1 – 2.8 w/w-% Oleje bazowe i produkty spalania. 

Osady 0.5 – 2 w/w-% Sadza i osad z komory spalania, wolne metale i brud. 

Tworzenie się osadu zwiększa się przez mieszanie 

zużytych olejów z pakietów dodatków kilku 

producentów oraz źródeł gromadzenia. 

Si 50 – 100 Dodatki/woda 

Sn Śladowe ilości Zużycie łożyska 

Tl 0.1  

V 300 Olej bazowy 

Woda 5 – 10 w/w-%
3
 Spalanie 

Zn 6 – 4080 Dodatki przeciw utlenianiu/zużyciu 

Uwaga: Dodatkowe liczby nie mogą pasować idealnie, ponieważ dotyczą różnych zbiorów danych 
1
 Obydwa limity parametrów to wartości średnie 

2
 Do 8452 ppm w zgromadzonym zużytym oleju z uwagi na zanieczyszczenie chlorowanymi 
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rozpuszczalnikami oraz solą morską z wycieków ze statków 
3
         Do 30% 

4
 Gdy w zakresie występują trzy liczby, środkowa liczba oznacza średnią 

 

Tabela 3.79: Indykatywny wykaz składników znajdujących się w zużytych olejach 

[4, Langenkamp, 1997], [5, Concawe, 1996], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [14, 

Ministerstwo Środowiska, 2000], [37, Woodward-Clyde, 2000], [56, Babtie Group Ltd, 2002], 

[42, UK, 1995], [150, TWG, 2004] 

 

Zużyte oleje przemysłowe 

W przemyśle stosowane są różne oleje, w tym oleje rozpuszczalne i niektóre oleje chlorowcowane, 

chociaż stają się one coraz mniej popularne. Olej wykorzystuje się jako olej hydrauliczny, smar, 

nośnik ciepła, nośnik elektryczności i płyn chłodząco-smarujący. 

Rozpuszczalne oleje/oleje z obróbki maszynowej są bardzo popularne, ale dotąd brak jakichkolwiek 

informacji na temat ich składu. Wiele z tych przemysłowych olejów podlega intensywnemu 

wewnętrznemu recyklingowi w celu przedłużenia ich okresu użytkowania, a większość wszelkich 

zanieczyszczeń metalowych związanych z operacjami kruszenia jest usuwana przez wewnętrzne 

systemy i odzyskiwana. W braku innych danych wprowadzono następujące założenia: 

 

 oleje te są wykorzystywane w systemach otwartych. Ich receptury nie zawierają 

węglowodorów o bardzo niskiej temperaturze wrzenia/lotnych z powodu zagrożenia 

pożarowego i zagrożenia dla zdrowia podczas użytkowania oraz potrzebę zachowania 

właściwości produktu podczas użytkowania. Są one wyzwalane podczas użytkowania i 

odbierają nadmiar ciepła z powierzchni obróbki, a więc podczas działania ogrzewane są 

powyżej temperatury otoczenia. W związku z tym emisje LZO podczas przetwarzania 

odpadów są zazwyczaj bardzo niskie 

 zawartość metalu będzie się znacząco wahać w zależności od źródła. Główne metale to miedź, 

cynk, nikiel i chrom. 

 

 Stężenie Powód 

Kadm 50 % stężenia 

w oleju 

smarowym lub 

0.000155 % 

Kadm jest obecnie wycofywany z produkcji 

Chrom 100 % stężenia 

w oleju 

smarowym lub 

0.0028 % 

Standardowy: zazwyczaj stosowany na tym samym poziomie jak w 

oleju silnikowym 

Miedź 100 % stężenia 

w oleju 

smarowym lub 

0.025 % 

Standardowy: zazwyczaj stosowany na tym samym poziomie jak w 

oleju silnikowym 

Ołów 0 Brak szczególnego powodu obróbki 

Naftalen 0.0042 % Brak danych, naftalen znajduje się we wszystkich olejach, ale oczekuje 

się, że receptura zawiera najniższą możliwą ilość (wziętą z zawartości 

oleju opałowego nr 6) ponieważ w temperaturze pokojowej ma postać 

stałą i nie wydaje się, by wnosił cokolwiek chemicznie istotnego do 

receptury 

Nikiel 0.0028 % Brak danych dla olejów smarowych 

PCB  Wykryty w olejach chłodzących dla transformatorów 

Ksyleny 0.22 %  

Cynk 50 % stężenia 

w oleju 

smarowym lub 

Standardowy składnik obróbki, ale cynk wydaje się być głównym 

dodatkiem w olejach smarowych 
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0.029 % 

 

Tabela 3.80: Szacowane stężenia metali w przemysłowych olejach odpadowych 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Oleje elektryczne to specjalistyczne oleje, które poddawane są procesowi odbarwiania, dzięki czemu 

bardzo powstaje z nich bardzo niewiele odpadów. Głównym problemem odnośnie tych olejów jest 

ryzyko zanieczyszczenia PCB. Zazwyczaj instalacje przetwarzania odpadów dokonują analizy pod 

kątem PCB. 

 

Zaolejona woda z osadników 

Większość odpadów z osadników pochodzi z parkingów i pomieszczeń służbowych pojazdów. 

Dlatego rozsądnie jest zakładać, że pod względem zawartości są one podobne do zużytego oleju 

silnikowego, ale dodatkowo zawierają muł, potencjalnie cząsteczki pochodzące ze zużycia opon 

pojazdów, produkty spalania paliwa i smoły drogowe. Rozlane paliwo również zostanie zgromadzone 

w osadniku, ale wszelkie materiały mogące odparować do powietrza w temperaturze otoczenia 

odparują przed zebraniem osadów z osadników. 

Część osadników oleju pochodzi z zakładów produkcyjnych i gromadzi odpady olejów 

przemysłowych. Mają one znacznie niższe stężenia produktów spalania, ale mogą mieć wyższe 

stężenia metali, w zależności od zastosowania przemysłowego. 

 

Odpady rozpuszczalników 

Odpady rozpuszczalników powstawać w następujących sektorach przemysłowych: 

 

 farby, powłoki i preparaty do usuwania powłok 

 tusze 

 przemysł chemiczny i farmaceutyczny 

 produkcja folii 

 produkcja włókien syntetycznych 

 roztwory gumy, tworzyw sztucznych i żywic 

 rozpuszczalniki do odtłuszczania 

 rozpuszczalniki do czyszczenia chemicznego 

 dla potrzeb produktów rolnych 

 puszki aerozolowe i dozowniki 

 

Odpady, uważane za rozpuszczalniki, odnoszą się głównie do kodów EWL 07, 08, 09 oraz 14. Kod 

końcowy odpowiada kategorii szczególnie poświęconej rozpuszczalnikom organicznym. Istnieją 

cztery główne klasy mieszanek rozpuszczalników, które sprawiają, że rozpuszczalnik staje się 

bezużyteczny w swoim obecnym stanie i sprzyja to jego odzyskaniu. Są to: 

 mieszanka z powietrzem. Występuje zwykle wtedy, gdy rozpuszczalnik został wykorzystany 

do rozpuszczenia żywicy lub polimeru powstałego przez odparowanie rozpuszczalnika. 

Odzyskiwanie z powietrza może stwarzać problemy, ponieważ rozpuszczalnik może reagować 

na adsorber ze złożem węglowym lub być trudny do odzyskania z pary używanej do desorpcji 

 mieszanka z wodą. Niezależnie od tego, czy pojawia się w procesie opartym na 

rozpuszczalniku czy w pewnej części ponownego przechwycenia rozpuszczalnika, bardzo 

często można stwierdzić, że rozpuszczalnik może być zanieczyszczony wodą. Usunięcie wody 

to w wielu przypadkach prosta sprawa, ale w innych jest tak trudne, że przywrócenie czystości 

użytkowej może okazać się nieekonomiczne. Zawsze należy mieć na uwadze, że woda 

usunięta w trakcie odzyskiwania rozpuszczalników prawdopodobnie zostanie odprowadzona 

jako ścieki i dlatego ważna jest jej jakość. 

 mieszanki z rozpuszczoną substancją. Pożądany produkt jest często usuwany poprzez filtrację 

mieszanki reakcyjnej. Funkcją rozpuszczalnika jest w tym przypadku selektywne 

rozpuszczanie zanieczyszczeń (nieprzereagowanych surowców i produktów niepożądanych 

reakcji ubocznych) w fazę płynną o niskiej lepkości, o bardzo małej zdolności rozpuszczania 
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się produktu. Wybór rozpuszczalnika często jest w takich przypadkach ograniczony, ale 

czasami znaczącą poprawę stabilności chemicznej rozpuszczalnika można uzyskać poprzez 

przesunięcie szeregu homologicznego w górę lub dół bez rezygnacji z możliwości wyboru 

systemu rozpuszczalnika. Mniej zaawansowane źródło zanieczyszczenia przez substancję 

rozpuszczoną występuje przy oczyszczaniu instalacji, gdzie zdolność rozpuszczania się 

wszelkiego zanieczyszczenia ma podstawowe znaczenie, ale gdzie ważną cechę stanowi 

również mieszalność wody, w celu umożliwienia mycia i suszenia w ramach jednej operacji. 

 mieszanki z innymi rozpuszczalnikami. Proces wieloetapowy taki jak ten, występujący zwykle 

w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, może obejmować dodanie odczynnika 

rozpuszczonego w rozpuszczalnikach oraz rozpuszczalników mających znaczenie dla 

uzysków lub nawet samego zaistnienia pożądanej reakcji 

 

Odpadowe oleje roślinne 

Oleje kulinarne z restauracji i hoteli. 

 

Odpady katalizatorów 

Zużyte katalizatory, które można regenerować ex-situ to: 

 

Katalizatory metali 

Na przykład platynowo-aluminiowe katalizatory reformingowe, które można zregenerować poprzez 

usunięcie węglowych osadów z powierzchni katalizatora za pomocą dokładnie kontrolowanej 

procedury spalania, po której następuje redyspersja platyny i ponowne chlorkowanie nośnika 

katalizatora). 

 

Katalizatory z metali szlachetnych 

Można je regenerować, usuwając osady koksu, aby pomyślnie przywrócić aktywność, selektywność i 

stabilność oryginalnego świeżego katalizatora. Osady koksu usuwa się poprzez spalanie kontrolowane. 

 

Katalizatory z metali nieszlachetnych 

Katalizatory do uwodorniania można zregenerować stosując różne metody takie jak utlenianie 

regeneracyjne (regeneracja ex-situ) lub redyspersja metali w przypadku zatrucia przez spiekanie 

metali. 

 

Zeolity 

Można je regenerować stosunkowo łatwo przy użyciu metod takich jak ogrzewanie w celu usunięcia 

zaadsorbowanych materiałów, wymiana jonowa z sodem w celu usunięcia kationów lub zmienne 

ciśnienie w celu usuwania zaadsorbowanych gazów. Niemniej jednak nie są one regenerowane ex-situ, 

ponieważ struktura w większości przypadków jest uszkodzona i zależnie od zastosowania pory mogą 

być zanieczyszczone metalami ciężkimi lub innymi truciznami katalizatora. 

 

Odpady węgla aktywnego 

Większość zakładów przemysłowych zazwyczaj wysyła zużyty węgiel poza zakład w celu regeneracji 

przez dużego scentralizowanego producenta węgla. Ilości zużytego węgla ze źródeł przemysłowych 

(wyroby włókiennicze, produkty rafineryjne, produkcja wykładzin, przemysł tworzyw sztucznych, 

żywice fenolowe, herbicydy, materiały wybuchowe, detergenty, rozpuszczalniki, barwniki), mimo że 

są dość znaczne, to nie zbliżają się do tych uzyskanych z oczyszczania wody pitnej. Z dyskusji z 

różnymi podmiotami regeneracji węgla wynika, że oczyszczanie wody zapewnia największe 

pojedyncze źródło zużytego węgla. Systemy adsorpcji węgla aktywnego mogą mieć różnorodne 

zastosowania i potencjalnie mogą zawierać mieszankę zaadsorbowanych zanieczyszczeń. 

Zanieczyszczenia w zużytym węglu aktywnym to zwykle: 

 

 chlor 

 ChZT/BZT 

 pestycydy 

 substancje organiczne luzem nadające barwę, smak i/lub odór (np. kwasy humusowe) 
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 ogólne substancje organiczne takie jak fenol 

 metale takie jak żelazo, aluminium, kadm i merkury 

 elementy nieorganiczne takie jak wapń i fosfor 

 barwniki (przyczyna koloru) 

 detergenty 

 fenole 

 materiały wybuchowe (tylko w materiale, który pochodzi z produkcji materiałów 

wybuchowych) 

Produkty z węglem aktywnym są zasadniczo dostępne w trzech postaciach: ekstrudowany węgiel 

aktywany, granulowany węgiel aktywny i węgiel aktywny w proszku. Ostatnia postać nie jest 

regenerowana. 

 

Odpady żywic jonowych 

Duża część żywic sprzedawanych na całym świecie wykorzystywana jest w uzdatnianiu wody (tj. 

zmiękczaniu wody). Pozostała część jest podzielona między obróbkę chemiczną, metalurgię 

wydobywczą, przetwórstwo żywności i farmaceutyczne. 

Operacyjne żywice jonowymienne mogą koncentrować jony toksyczne takich jak chromiany i cyjanki 

lub metale ciężkie. Ze względu na dominację zastosowań wodnych mogą również zawierać pestycydy, 

chlor, fenol i elementy nieorganiczne takie jak wapń, sód, mangan i fosfor. Tradycyjne żywice 

jonowymienne mają kształt paciorków i podczas obsługi zachowują się jak plastikowe łożyska 

kulkowe. Cała ich struktura zawiera obszary jonoaktywne, posiadają jednolity rozkład aktywności i 

zazwyczaj mogą oprzeć się uszkodzeniom wynikającym z obsługi lub wstrząsu osmotycznego (tj. 

gwałtowne zmiany w środowisku roztworu). Większość paciorków jest sprzedawana w rozmiarach od 

µm 40 do 1.2 mm. 

 

Przetwarzanie płynnych odpadów fotograficznych 

 

Parametr Stężenie 

(mg/l) 

 

Węglowodory 6000 emisja na etapie parowania (odpady z przetwarzania 

zdjęć kolorowych) 

EOX 10  

Zahamowanie respiracji 5 %  

Metale (Zn, Ni, Pb, Cr, 

Mo) 

50  

Ag 50/100 odpady z przetwarzania zdjęć czarno-

białych/kolorowych 

Cd 1.0  

Cu 25  

Hg 1.0  

 

Tabela 3.81: Kryteria akceptacji dla pozbawionych srebra płynnych odpadów fotograficznych i 

innych ścieków (przy tej samej drodze obróbki) 

 [156, VROM, 2004] 

 

3.4.2 Zużycie przetwarzania odpadów w celu uzyskania zrecyklingowanego 

materiału 

 

Zużycie przy ponownej rafinacji olejów odpadowych 

Oprócz transportu główne operacyjne koszty stałe dotyczą wytwarzania pary do ogrzania oleju 

odpadowego. 
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Proces Związki stosowane w procesie Zużycie (wartości w kg/tona 

oleju odpadowego, jeśli nie 

określono inaczej) 

Proces z użyciem kwasu/gliny Kwas siarkowy jako środek do 

wytrącania metali ciężkich. 

Glina jako środek filtracyjny/ 

neutralizacyjny 

 

 

36 

Wstępne przetwarzanie oleju 

odpadowego 

Demulgatory wspomagające proces 

osadzania 

 

Destylacja/proces z użyciem 

gliny 

Glina 40 

Odasfaltowanie propanem (PDA) Zużycie energii jest wyższe niż przy 

regeneracji poprzez przetwarzanie 

chemiczne lub uwodornianie 

 

 

Wyparka cienkowarstwowa 

(TFE) + proces z użyciem gliny 

Glina 60 

TFE + 

hydrorafinacja 

Wodór i katalizatory  

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

Rozpuszczalnik  

TFE + przetwarzanie chemiczne 

+ ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

Energia 

Soda kaustyczna 

Rozpuszczalnik 

3.2 MJ/kg zużytego oleju 

10 

0.3 

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa + 

hydrorafinacja 

Katalizator wodorowy 

Chemikalia Mohawk  

Gaz wodorowy 

0.25 

12 

2 

TDA (odasfaltowanie termiczne) 

+ przetwarzanie z użyciem gliny 

Glina 100 

TDA + hydrorafinacja (wysokie 

ciśnienie) 

Katalizator 0.5 

PDA (odasfaltowanie propanem) 

+ hydrorafinacja (średnie 

ciśnienie) 

Propan 8.25 

Przetwarzanie termiczne z 

użyciem gliny 

Zasoby energii kopalnej 4.26 MJ/kg zużytego oleju 

Hydrorafinacja Energia 9.93 MJ/kg zużytego oleju 

Destylacja próżniowa + 

przetwarzanie chemiczne 

Zużycie paliw kopalnych 

Energia pierwotna 

Zużycie wody 

47 kg ekw. ropy naftowej 

2681 MJ 

3300 

Proces regeneracji Zasoby energii kopalnej 42.46 MJ/kg oleju 

Przetwarzanie z użyciem sody 

kaustycznej i ziemi 

krzemionkowej (ENTRA) 

Soda kaustyczna 

Ziemia krzemionkowa 

30 

20 

Uwodornianie w kontakcie 

bezpośrednim (DCH) 

Wodór 

Katalizator 

70 Nm
3
/t 

0.5 

 

Tabela 3.82: Zużycie różnych technik ponownej rafinacji olejów odpadowych 

[6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier i Labouze, 2001], [11, Jacobs i Dijkmans, 

2001], [13, Marshall i in., 1999], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 

2004] 
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Tabela 3.83 przedstawia zużycie w przypadku ponownej rafinacji części oleju odpadowego do postaci 

oleju bazowego, który można następnie ponownie wykorzystać jako olej smarowy, wraz z regeneracją 

pozostałego oleju odpadowego do postaci oleju odpadowego. 

 

 Zużycie Jednostki 

Ekonomika   

Wydatki kapitału inwestycyjnego 

dla zakładu przetwarzania 

 

4.85   (36) 

miliony EUR (DKK)  

Utrzymanie 0.094 (0.7) miliony EUR (DKK) rocznie 

Okres działania 20 lata 

Nakład siły roboczej 10 liczba osób 

Stosowane zasoby   

Chemikalia 291.5 tony 

Woda 8000 m
3
 

Energia elektryczna 1150 MWh 

Olej opałowy 1200 m
3
 

Podstawa: 26000 ton rocznie zgromadzonego oleju odpadowego na olej bazowy (8000 

ton), olej opałowy (12000 ton) i asfalt (4000 ton) 

 

Tabela 3.83: Zużycie działań ponownej rafinacji oleju odpadowego 

[12, Birr-Pedersen, 2001] 

 

Rys. 3.5 przedstawia schemat blokowy pokazujący porównanie między produktami wejściowymi a 

wyjściowymi różnych procesów ponownej rafinacji. 

 



 254 

 
 

Rys. 3.5: Produkty wejściowe i wyjściowe ponownej rafinacji 

Uwaga: a) TDA/HF, b)TDA/PDA/HF, c)TFE/przetwarzanie z użyciem gliny, 

d)TFE/rozpuszczalnik, e) DCH 

HF = hydrorafinacja. % stanowi ilość trafiającą do strumienia w oparciu o 100% zużytego oleju 

wchodzącego do systemu 

[36, Viscolube, 2002], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Tabela 3.84 przedstawia zużycie systemu TDA i TDA w połączeniu z PDA.  
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Tradycyjny system TDA/HF  

Zużycie i media PF TDA HF  Łącznie Jednostka 

Zużycie energii elektrycznej 1.5 12 20  33.5 kWh 

Para MP 285 322 70  677 kg 

Woda chłodząca 

(uzupełniająca) 
(1)

 

1.1 5 0.3  6.4 tona 

Paliwo (pochłonięte ciepło) / 670 711  1380 MJ 

Wodór /  2.1  2.1 kg 

Katalizatory /  0.2+0.05
(2)

  0.2+0.05
(2)

 tona 

Propan uzupełniający      kg 

System wysokiego odzysku 

Zużycie i media PF TDA HF PDA Łącznie Jednostka 

Zużycie energii elektrycznej 1.5 12 20 13 46.5 kWh 

Para MP 285 322 70 135 812 kg 

Woda chłodząca 

(uzupełniająca) 
(1)

 

1.1 5 0.3 4 10.4 tona 

Paliwo (pochłonięte ciepło)  670 711 920 2300 MJ 

Wodór   2.1   kg 

Katalizatory   0.2 + 0.05
(2)

  0.2 + 0.05
(2)

 tona 

Propan uzupełniający    0.8 0.8 kg 
(1)

 Na podstawie 10 % strat parowania 
(2)

 Katalizator demetalizacji + katalizator rafinacji 

Uwaga: Zużycie oparte na 100 kt/rok wydajności oleju odpadowego, biorąc pod uwagę 10% 

zawartości wody. Wszystkie parametry wyrażono w jednostce/tona oleju odpadowego. 

HF:  hydrorafinacja,  PDA:  Odasfaltowanie propanem,  TDA:  Odasfaltowanie termiczne,  

PF:  Obróbka wstępna,  MP:  Średnie ciśnienie 

 

Tabela 3.84: Wartości zużycia systemu TDA i TDA w połączeniu z procesem PDA  

[66, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Wydajność t/rok 2001 4600 6824 15000 17171 19960 46208 90500 

Zużycie paliwa GJ/rok  19146 33486 40671 54751 16705 405883  

Zużycie energii elektrycznej MWh/rok 345 225 1200 1380 2024 655 9215  

Zużycie ciepła MWh/rok 157   0 15208    

Woda m
3
/rok 617  80000 9848 9929 1557 407000 2213000 

Chłodzenie MJ/rok    44000     

Energia elektryczna/wydajność 

zakładu 

kWh/t 172.4 48.9 175.8 92 117.9 32.8 199.4  

Ciepło/wydajność zakładu kWh/t 78.5    885.7    

 

Tabela 3.85: Zużycie w przypadku różnych zakładów ponownej rafinacji oleju odpadowego w 

UE 

[66, TWG, 2003] 

 

Zużycie regeneracji odpadów rozpuszczalników 

Tabela 3.86 przedstawia dane na temat zużycia dla dwóch instalacji działających w UE. Inne dane 

podały zużycie energii niższe niż 1 GJ/tona. 

 

Parametr zużycia Jednostki   

Wydajność kt 12 27.5 

Paliwo gazowe GJ/rok 19651  

Zużycie paliwa GJ/rok  31628 

Energia elektryczna MWh/rok 1571 2984 
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Woda m3/rok 19000 40776 

Tabela 3.86: Zużycie w przypadku dwóch instalacji przetwarzania odpadów rozpuszczalników 

 [66, TWG, 2003], [130, UBA, 2003] 

 

Zużycie regeneracji zużytych katalizatorów 

 

Tabela 3.87 przedstawia ogólny bilans masy dla przykładowej regeneracji. Prawie 374 t katalizatora 

odzyskano w celu ponownego wykorzystania. 

 

Ogólny bilans masy Wartości w kg 

Materiał w stanie wyjściowym  620982 

Obojętny nośnik 27099  

Niezregenerowany pył i drobne cząsteczki 9569  

Całkowity niezregenerowany wsad do regeneratora  584314 

Krótkie fragmenty z sortowania wg długości i 

zregenerowany pył i drobne cząsteczki 

37191  

Strata na suszeniu 172143  

Zregenerowany katalizator netto  374980 

 

Tabela 3.87: Bilans masy w komercyjnej regeneracji katalizatora CoMo  

[125, Ruiz, 2002] 

 

Zużycie przy przetwarzaniu stałych odpadów fotograficznych 

Zużycie energii elektrycznej na rozdrabnianie, mycie/płukanie i elektrolizę wynosi od 100 do 300 

kWh/t odpadów filmu. W zależności od procesu odsrebrzania, stosowane są materiały pomocnicze. 

Przedstawiono je w Tabeli 3.88. 

 

Odsrebrzanie wybielaczem utrwalającym Odsrebrzanie chlorkiem żelaza 

Wodorotlenek sodu (20 %): 6 l/t filmu Chlorek żelaza (40 %): 11 l/t filmu 

Kwas siarkowy: 6 l/t filmu Kwas chlorowodorowy (36 %): 8 l/t filmu 

Dwusiarczyn sodu: 12 l/t filmu Siarczyn sodu: 12 l/t filmu 

 Nadtlenek wodoru (35 %): 4 l/t filmu 

 

Tabela 3.88: Ilości zużytych materiałów pomocniczych do odsrebrzania odpadów filmu  

[156, VROM, 2004] 

 

Zużycie w przetwarzaniu płynnych odpadów fotograficznych 

 

Zużycie energii 

Energia elektryczna wymagana do elektrolizy waha się od 12 do 46 kWh/t płynnych odpadów 

fotograficznych. Zużycie energii elektrycznej jest zależne od zawartości żelaza. W przypadku 

wybielacza utrwalającego zużycie jest wyższe ze względu na wyższą zawartość żelaza. Ultrafiltracja 

wymaga około 27 kWhe i 13 MJ/t płynnych odpadów dla celów ogrzewania wody płuczącej. Zużycie 

energii elektrycznej na odsrebrzanie chemiczne szacuje się na 3,5 kWh/t płynnych odpadów 

fotograficznych. 

Zużycie energii na odparowanie wynosi około 220 MJ/t ścieków. Jeśli odparowanie jest również 

stosowane jako przetwarzanie wstępne, w przypadku ścieków z obróbki fotografii kolorowych, 

zużycie energii wynosi około 350 MJ/t ścieków. Wymagana energia elektryczna do elektroflokulacji 

w przypadku dodatkowego odsrebrzania to około 80 kWh/t ścieków. Dalsze przetwarzanie 

fizykochemiczne i biologiczne wymaga około 5 kWhe/t ścieków. 

 

Zużycie chemikaliów 

Tabela 3.89 przedstawia zużycie chemikaliów dla potrzeb wytrącania siarczków/ultrafiltracji płynnych 

odpadów fotograficznych. 
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Chemikalia Zużycie (kg/t odpadów z obróbki zdjęć) Funkcja 

Siarczek sodu (40 %) 0.1 Wytrącanie srebra (i innych metali) 

Kwas cytrynowy 0.7 Czyszczenie membran 

Wodorotlenek sodu 0.01 Czyszczenie membran 

Detergenty 0.01 Czyszczenie membran 

Woda 75 Czyszczenie membran 

 

Tabela 3.89: Zużycie chemikaliów dla potrzeb wytrącania siarczków/ultrafiltracji   

[156, VROM, 2004] 

 

W przypadku odsrebrzania chemicznego zużycie chemikaliów szacuje się na 1,5 borowodorku sodu i 

2,5 litrów kwasu siarkowego na tonę płynnych odpadów fotograficznych. W przetwarzaniu 

fizykochemicznym odsrebrzonych płynnych odpadów fotograficznych stosuje się kilka substancji 

chemicznych. Zużycie przedstawiono w Tabeli 3.90. Jeśli odparowanie jest stosowane jako 

przetwarzanie wstępne, praktycznie nie zużywa się żadnych chemikaliów w kolejnych etapach 

przetwarzania. Większość zanieczyszczeń została już usunięta na etapie odparowania. 

 

Chemikalia Zużycie (kg/t ścieków) Uwagi 

Wodorotlenek sodu (33 %) 0.007  

FeCl3 0.003  

Sproszkowany węgiel 0.5  

Flokulant 5 W przypadku odsrebrzania 

Na2S (40 %) 15 W przypadku odsrebrzania 

 

Tabela 3.90: Zużycie chemikaliów w przetwarzaniu odsrebrzonych płynnych odpadów 

fotograficznych 

[156, VROM, 2004] 

3.4.3 Emisje z przetwarzania odpadów w celu uzyskania zrecyklingowanego 

materiału 

3.4.3.1 Emisje z ponownej rafinacji olejów odpadowych 

W celu oceny emisji z powtórnej rafinacji olejów odpadowych należy rozważyć kilka kwestii: 

 smarowe oleje odpadowe zawierają krótsze łańcuchy substancji organicznych niż nowe oleje 

smarowe i w związku z tym LZO prawdopodobnie mają znaczenie 

 siarka i chlor to znane związki ‗problematyczne‘ znajdujące się w olejach odpadowych 

 związki aromatyczne są na ogół bardziej polarne niż cząsteczki alifatyczne i w związku z tym 

ich obecność w fazie wodnej jest bardziej prawdopodobna. 

 

Sektor przetwórstwa oleju posiada wąski zakres operacji i najprawdopodobniej odpowiada na ogólną 

metodę obliczania emisji, jeśli można zidentyfikować składniki oleju. Poniżej przedstawiono 

szczegóły różnych zanieczyszczeń i mediów, w których można je znaleźć. Niektóre tabele koncentrują 

się na zanieczyszczeniach (Tabela 3.91 i Tabela 3.92) natomiast inne na działaniach mogących 

doprowadzić do zanieczyszczenia (Tabela 3.93). 

 

Gatunki Powietrze Woda Odpady i gleba 

Związki organiczne 

Benzen Tak – pewne dane, ale trudno 

rozdzielić między 

powietrze/wodę/grunt 

Tak – pewne dane, ale 

trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt. Związek 

polarny 

Tak – pewne dane, 

ale trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt 
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Etylobenzen (LZO) Brak dostępnych danych Tak (jako BTEX) Tak (jako BTEX) 

Toluen  Tak – pewne dane, ale 

trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt 

Tak – pewne dane, 

ale trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt 

Ksyleny Tak – pewne dane, ale trudno 

rozdzielić między powietrze/ 

wodę/grunt 

Tak – pewne dane, ale 

trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt 

Tak – pewne dane, 

ale trudno rozdzielić 

między powietrze/ 

wodę/grunt 

LZO tak – pewne niepełne dane, 

ale trudno rozdzielić między 

powietrze/ wodę/grunt.  

Alkany o niższych łańcuchach 

prawdopodobnie trafiają do 

powietrza. 

Ponieważ zużyty olej 

zazwyczaj zawiera lekkie 

pozostałości takie jak 

benzyna, LZO mogą być 

emitowane z obszaru 

magazynowania (ze zbiornika 

i powiązanego orurowania) w 

przypadku każdego 

rozważanego procesu. 

Zachowanie olejów 

poddawanych podgrzewaniu i 

mieszaniu generuje emisje 

LZO. 

BTEX to w 

szczególności 

cząsteczki polarne, ale 

również lotne i są one 

obecne w fazie wodnej 

i/lub odparowują do 

powietrza  

 

 

Naftalen  Dostępne pewne dane Dostępne pewne 

dane 

Bifenyl  Ograniczone dane, 

mogą nie być istotne 

Ograniczone dane 

Fenol Brak oczekiwanych emisji do 

powietrza, ponieważ zbyt 

łatwo rozpuszcza się w oleju i 

wodzie 

Istotne, ale brak danych Istotne, ale brak 

danych 

Związki siarki i azotu Stopniowe zwiększanie 

dodatków siarki i azotu w 

olejach smarowych może 

wymagać od zakładów ich 

monitorowania 

 Wykryte w osadzie 

zużytego oleju 

PCB i chlorowane 

rozpuszczalniki: 

określono jako obecne 

w niektórych analizach  

 

 Rozpuszczalniki i 

lżejsze związki 

usuwane są podczas 

odwadniania. Nafta i 

lekkie fragmenty 

destylacyjne są 

zazwyczaj destylowane 

we wcześniejszych 

działaniach głównych 

instalacji obróbki. Jeśli 

wprowadza się 

strumienie 

węglowodorów do 

Osad zużytego oleju 
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jednostki 

hydrorafinacji, może 

nastąpić usunięcie 

chlorków 

WWA. Stanowią one 

problem w ponownie 

rafinowanych olejach. 

Jednak aktualne badania 

wskazują, że możliwe 

jest usunięcie WWA w 

procesie regeneracji w 

nowoczesnych 

zakładach, tym samym 

uniknięcie akumulacji 

WWA. WWA ulegają 

destrukcji przez ostre 

uwodornianie, które 

usuwa także azot, 

siarkę, metale i chlorki 

 

Odprowadzenie WWA do 

powietrza podczas procesów 

przetwarzania olejów nie jest 

prawdopodobne. Nie są to 

związki lotne, a ich pozycja 

jako przenoszonej w 

powietrzu substancji 

rakotwórczej wynika z ich 

emisji jako produktu spalania 

z paliw kopalnych. 

Możliwość emisji WWA 

może wystąpić podczas 

przetwarzania filtrów 

olejowych. Większość filtrów 

w pewnym momencie zostaje 

poddawana zgniataniu, 

wytwarzając mgiełkę olejową. 

Może istnieć osłona i wyciąg 

spalin, ale jest to potencjalny 

mechanizm dostarczania 

WWA do powietrza, a olej w 

filtrach olejowych ma 

większe stężenia cząsteczek 

stałych i tym samym WWA. 

Może to nie mieć istotnego 

znaczenia, gdyż istnieją 

mniejsze cząsteczki, które 

bardziej prawdopodobnie 

utworzą zrzut do powietrza. 

Zachowanie olejów 

poddawanych podgrzewaniu i 

mieszaniu generuje emisje 

WWA. 

Istotne, ale brak danych Ciężkie WWA w 

zakładach regeneracji 

trafiają do strumienia 

pozostałości i/lub 

mieszanek 

asfaltowych. Lżejsze 

pozostają we 

fragmentach oleju 

smarowego. 

Również potencjalnie 

wykrywane w 

osadzie zużytego 

oleju. 

Istotne, ale brak 

danych 

Inne zanieczyszczenia 

powietrza 

 

CO2  z wielu procesów 

spalania 

   

Odór Odór określono jako istotny 

problem w instalacjach 

ponownej rafinacji 

  

Typowe parametry wody i odpadów 

Azot całkowity  Dodatki azotu i fosforu Dodatki azotu i 

fosforu 

Fosfor całkowity  Dodatki azotu i fosforu Dodatki azotu i 

fosforu 

CWO  Obliczony wg ChZT 

jako 1/3 ChZT 

Niedostępne z 

wyjątkiem obliczeń 

wg zawartości oleju, 

ale będzie zbyt niskie 

(lub ChZT) 
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Chlorek  Dodatki w oleju i soli 

na drogach 

Dodatki w oleju i soli 

na drogach 

Olej  Sam olej stanowi 

zanieczyszczenie 

wizualne, gdy unosi się 

na wodzie, a woda pitna 

szybko ulega skażeniu 

posmakiem oleju 

Zużyty osad olejowy 

Metale 

Metale   Metale z procesów 

regeneracji w 

większości znajdują 

się w 

pozostałościach. 

Metale lotne 

usuwane są w 

reaktorze 

hydrorafinacji, jeśli 

są poddawane 

hydrorafinacji. 

Również potencjalnie 

wykrywane w 

osadzie zużytego 

oleju. 

Arsen Brak oczekiwanej obecności Dostępne pewne dane Dostępne pewne 

dane 

Kadm Brak oczekiwanej obecności Dostępne pewne dane, 

ale poddawane w 

wątpliwość 

Dostępne pewne 

dane, ale poddawane 

w wątpliwość 

Chrom Brak oczekiwanej obecności Dostępne pewne dane Dostępne pewne 

dane 

Miedź Brak oczekiwanej obecności Ograniczone dane Ograniczone dane 

Ołów Brak oczekiwanej obecności Dostępne pewne dane, 

ale poddawane w 

wątpliwość 

Dostępne pewne 

dane, ale poddawane 

w wątpliwość. W 

przypadku opcji 

ponownej rafinacji 

ołów trafia do 

pozostałości 

ciężkich, co skutkuje 

jego ‗uwięzieniem‘ 

w produkcie 

bitumicznym 

Mangan Brak oczekiwanej obecności   

Nikiel Brak oczekiwanej obecności Tak, ale brak danych Tak, ale brak danych 

Cynk Brak oczekiwanej obecności Dostępne pewne dane Dostępne pewne 

dane 

 

Tabela 3.91: Typowe emisje z zakładów przetwarzania olejów odpadowych 

[5, Concawe, 1996], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [14, Ministerstwo Środowiska, 

2000], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Poniższa Tabela 3.92 odzwierciedla sposób, w jaki składniki olejów odpadowych rozpowszechniają 

emisje do powietrza, kanalizacji i produktów. Jak widać, większość zanieczyszczeń pozostaje w 
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odzyskanym oleju. Główny wyjątek stanowią LZO, gdzie istnieje możliwość ich przeniesienia do  

powietrza, przy czym ilość zależy od rodzaju oleju oraz tego, czy olej jest podgrzewany podczas 

przetwarzania. 

 

Substancje 

wejściowe 

Obróbka na gorąco Obróbka na zimno 

 Powietrze Produkty Woda Powietrze Produkty Woda 

Benzen 0.6 0.3 0.1 0.2 0.7 0.1 

Toluen 0.3 0.7 0 0.1 0.9 0 

Ksyleny 0.1 0.8 0.1  0.9 0.1 

Naftalen  1   1  

Bifenyl  1   1  

Benz(a)antracen  1   1  

Benzo(a)piren  1   1  

Heptan 0.2 0.8   1  

Oktan 0.1 0.9   1  

Nonan  1   1  

Dekan  1   1  

Undekan  1   1  

Arsen  1   1  

Kadm  1   1  

Chrom  1   1  

Miedź  1   1  

Ołów  1   1  

Nikiel  1   1  

Cynk  1   1  

Uwaga:Dane liczbowe dotyczą udziału substancji w strumieniach wyjściowych. Np. w 

przypadku każdego kg benzenu wprowadzanego do obróbki na gorąco, 0,6 kg to emisja 

do powietrza, 0,3 kg trafia do oleju, a 0,1 kg do ścieków. 1 oznacza, że całość materiału 

wejściowego trafia do tego produktu wyjściowego. 

 

Tabela 3.92: Matryca przydzielenia gatunków wejściowych do strumieni powietrza, oleju i wody 

w przypadku procesów na gorąco i na zimno 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

 Emisje ze źródła punktowego 

Czynność/zakład Do powietrza Do wody Do 

utylizacji 

Rozdrabnianie filtrów Mgła olejowa   

Oddzielanie magnetyczne Mgła olejowa   

Opróżnianie/rozdrabnianie 

beczek 

Mgła olejowa   

Rozładunek cystern Wietrzenie zbiorników   

Odsiewanie większych części Mgła olejowa   

Przechowywanie luzem Wietrzenie zbiorników. Bardzo niewiele 

odpowietrzników zbiornikowych jest 

powiązanych. Odpowietrzniki 

zbiornikowe dokonują zrzutu ‗powietrza‘, 

które zawiera zbiornik podczas 

przemieszczania przy napełnianiu 

zbiornika. Niemożliwe jest, aby ta emisja 

przenosiła znaczne zanieczyszczenia, 

chyba, że zawartość zbiornika została 

poddana podgrzaniu lub mieszaniu. 

Osadzona woda 

(poprzez 

przetwarzanie) 

Osadzony 

osad 
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Osiadanie oleju na zimno Wietrzenie zbiorników Woda 

nadosadowa 

(poprzez 

przetwarzanie) 

Osiadły 

osad 

Osiadanie oleju na gorąco Wietrzenie zbiorników Woda 

nadosadowa 

(poprzez 

przetwarzanie) 

Osiadły 

osad 

Wibrosito Mgła i opary  Osad 

Zamknięte filtry   Zużyte 

elementy i 

osad 

Wieże boksytowe   Zużyty 

boksyt 

Odwadnianie próżniowe Opary (poprzez płuczki)   

Sporządzanie mieszanki 

produktów 

Wietrzenie zbiorników   

Przechowywanie/zlewanie 

odpompowanego osadu 

Wietrzenie zbiorników   

Osiadanie ścieków na zimno Wietrzenie zbiorników   

Osiadanie ścieków na gorąco Wietrzenie zbiorników   

Biologiczne oczyszczanie 

ścieków 

Powietrze z napowietrzania   

Prasa filtrowa   Placek 

filtracyjny 

Separator płytkowy  Ścieki Osadzone 

osady 

Mechanicznie obsługiwane 

magazynowanie i załadunek 

osadu/substancji stałych  

  Mieszane 

odpady 

stałe 

Kocioł opalany olejem 

odpadowym 

Emisje kominowe   

Stare odpady z osadników Ponieważ zazwyczaj pochodzą z 

wybrukowanych powierzchni, gdzie już 

były wystawione na działanie powietrza, 

prawdopodobnie już wyemitowały 

wszystko, co mogły wyemitować do 

powietrza na tym etapie, chyba, że zostały 

podgrzane podczas przetwarzania 

  

W wielu zakładach ma miejsce przypadkowy wyciek olejów na podłoże podczas rozładunku lub 

podczas magazynowania lub przenoszenia materiałów w zakładzie. Podłoże zakładu jest zazwyczaj 

tak zbudowane, aby zatrzymać płynne wycieki i zawrócić je do zakładu, ale będzie miało miejsce 

pewne odparowanie do powietrza. 

 

Tabela 3.93: Główne źródła emisji w miejscach recyklingu oleju 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Poniższa tabela określa emisje do powietrza, wody i odpady stałe wytworzone w przypadku każdego 

rodzaju przetwarzania olejów odpadowych. W niektórych przypadkach emisje są określane ilościowo 

przy użyciu danych w tabeli. 

 

 

Proces 

Emisje (wartości w kg/tona OO, jeśli nie podano inaczej) 

Powietrze Woda Gleba i pozostałości 

Oddzielenie oleju od Może wytworzyć Może wytworzyć Może wytworzyć szereg innych 
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strumienia wody szereg innych 

emisji takich jak 

metale, naftalen, 

dodatkowy azot, 

toluen, ksyleny i 

WWA 

szereg innych emisji 

takich jak metale, 

naftalen, toluen, 

ksyleny i WWA  

emisji takich jak metale, 

naftalen, toluen, ksyleny i WWA 

Oczyszczanie. 

Recykling oleju 

przemysłowego w 

obiegu zamkniętym 

Z procesu odzysku 

oleju emisja 

wynosi 20–40 mg/ 

m
3
 LZO natomiast 

262 kg LZO 

zostało 

uwolnionych 

względem limitów 

100 mg/ Nm
3
  i l0 

t/rok  

Ścieki Oczyszczanie można uznać za 

system z obiegiem zamkniętym 

ponieważ generuje bardzo mało 

(jeśli w ogóle) oleju 

odpadowego. 

Zanieczyszczony osad 

filtracyjny zawiera 20 – 30% 

oleju. Ten strumień odpadów 

jest ponownie przetwarzany za 

pomocą wapna palonego i 

nadaje się do współspalania w 

piecach cementowych. 

Akceptowalność jednej techniki, 

która wykorzystywała glinę 

znaną jako ‗ziemia fulerska‘ do 

usuwania zanieczyszczeń zanika, 

ponieważ warunki wysyłki na 

składowisko  stały się bardziej 

rygorystyczne. Technika jest 

nadal stosowana w Nowej 

Zelandii, ale utylizacja 

zanieczyszczonej gliny 

prawdopodobnie stanie się 

problemem. Emisje do gleby to: 

placek filtracyjny, która zawiera 

substancje stałe i drobne cząstki 

metali (< 100 t/rok względem 

limitu pozwolenia 600 t/rok) i w 

niektórych przypadkach osady 

chlorowanych 

rozpuszczalników. 

80-85% beczek poddaje się 

recyklingowi, natomiast resztę 

poddaje się złomowaniu. 

Regeneracja smarów 

przemysłowych 

 Ścieki z procesów 

odwadniania 

 

Destylacja próżniowa Destylacja 

próżniowa olejów 

odpadowych 

wytwarza związki 

siarki, merkaptany 

(substancje 

złowonne) i WWA 

(niektóre mogą 

być rakotwórcze) 

 Wszystkie metale zawarte w 

zużytym oleju trafiają do 

pozostałości próżniowych. 

Pozostałości te można zmieszać 

z surowymi pozostałościami 

próżniowymi w takiej proporcji, 

aby umożliwić ich 

wykorzystanie jako składnik 

bitumu 

Destylacja/proces z 

użyciem gliny 

  Wytwarza duże ilości nasączonej 

olejem gliny, którą należy 

zutylizować. 

Wysokotemperaturowa aktywna 
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glina zezwala na niższy 

wskaźnik glina/olej, tym samym 

zwiększając ogólny uzysk i 

redukując ilość oleistej gliny 

wymagającej utylizacji 

Wyparka 

cienkowarstwowa 

(TFE) + 

przetwarzanie z 

użyciem gliny 

 Woda: 90 Glina: 50 – 60 

Bitum (metale i dodatki): 130 

Osad i pozostałości lekkie: 35 

Proces wytwarza pozostałości 

(wymagające utylizacji) 

Proces z użyciem 

kwasu/gliny 

  Ten proces wytwarza duże ilości 

osadów i odpadów stałych 

wymagających utylizacji. Te 

osady (smoły kwaśne) są bardzo 

kwaśne i zawierają duże stężenie 

WWA, kwasu siarkowego i 

związków siarki, jak również 

większość metali ze zużytych 

olejów. Smoły te nie nadają się 

na składowisko ze względu na 

swoje właściwości fizyczne i 

chemiczne. To ostatnie 

ograniczenie można czasem 

przezwyciężyć przez: 

 wysyłkę osadu kwasu 

wspólnie z gliną oleistą, 

w postaci granulowanej, 

do fabryk cementu lub 

wykonawców 

 spalanie, ale gazy trzeba 

przetworzyć z użyciem 

sody kaustycznej, a 

powstałe ścieki należy 

usunąć. Taka 

neutralizacja generuje 

tyle nieaktywnych 

odpadów co ilość 

przetworzonej smoły  

kwaśnej 

 przetwarzanie w celu 

produkcji kwasu 

siarkowego lub SO2. 

Zużytą glinę (4% 

według ciężaru wsadu + 

pochłonięta zawartość 

oleju) także należy 

spalić według tej samej 

metody, jak opisano 

powyżej  

Destylacja próżniowa 

+ przetwarzanie 

chemiczne lub 

przetwarzanie z 

użyciem gliny 

  Zużytą glinę i chemikalia należy 

bezpiecznie zutylizować. 

Stosowana obecnie metoda to 

ich spalanie w piecach 

cementowych lub chemicznym 
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piecu do spalania odpadów  

Destylacja próżniowa 

i hydrorafinacja 

Emisje typowe dla 

każdego procesu 

zajmującego się 

produktami 

olejowymi 

 

 Utylizacja zużytych 

katalizatorów uwodorniania 

musi być prowadzona przez 

wyspecjalizowane 

przedsiębiorstwo zaznajomione 

z tym problemem. 

Pozostałości wytworzone z etapu 

destylacji próżniowej 

przypominają asfalt i mogą być 

sprzedawane. Paliwa uzyskane 

w procesie usuwania paliw 

również można wykorzystać w 

zakładzie lub sprzedać. 

Stosowany katalizator to 

katalizator niklowo- 

molibdenowy i albo poddaje się 

go recyklingowi przez hutę niklu 

albo wysyła na składowisko  

TFE + 

hydrorafinacja 

 Woda: 90 Osad i lekkie pozostałości: 30 

Siarka: 35 

Bitum: 130 

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

 Woda: 90 Osad i lekkie pozostałości: 30 

Ekstrakt: 60 

Bitum: 130 

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa + 

przetwarzanie 

chemiczne  

 Woda: 65 Osad i lekkie pozostałości: 20 

Siarka: 4 

Bitum: 160 

TDA (odasfaltowanie 

termiczne) + 

przetwarzanie z 

użyciem gliny 

 Ścieki: 770 Lekkie 

pozostałości/rozpuszczalniki: 35 

Glina: 130 

Bitum (metale i dodatki): 120 

TDA + 

hydrorafinacja 

(wysokie ciśnienie) 

 Ścieki: 770 Lekkie 

pozostałości/rozpuszczalniki: 35 

Zużyty katalizator: 0.5 

Bitumy: 120 

PDA (odasfaltowanie 

propanem) + 

hydrorafinacja 

(średnie ciśnienie) 

 Ścieki: 770 Lekkie 

pozostałości/rozpuszczalniki: 30 

Bitumy: 130 

Destylacja próżniowa 

+ przetwarzanie 

chemiczne 

1116 kg ekw. CO2 

2.8 kg ekw. SO2 

LZO: 0.04 kg ekw. 

C2H4 

3.6 g cząsteczek 

0.0011 kg ekw. 

fosforanów w wodzie 

Odpady do eliminacji: 24 

Odpady do odzysku: 33 

Destylacja i 

przetwarzanie 

alkaliczne (Vaxon- 

Cator) 

 Brak. Zawrócona do 

produktu 

Mało 

Ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa i 

destylacja 

(Sener-Interline) 

 Zrzuty do wody 

pochodzą z separatora 

pozostałości/wody 

Brak 
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Uwodornianie w 

kontakcie 

bezpośrednim (DCH) 

 Ścieki: 60 Bitumy: 50 

Zużyty katalizator: 0.75 

Wyparka 

cienkowarstwowa 

(TFE) 

 Woda procesowa, 

woda zlewana ze 

zbiorników 

magazynowych i 

zanieczyszczona 

woda powierzchniowa 

jest oczyszczana w 

oczyszczalni ścieków. 

Stanowi to problem 

dla zakładu; w tym, że 

woda ma bardzo 

wysoki ChZT, który 

może wahać się od 

40000 do 100000 

mg/l względem limitu 

pozwolenia na zrzut 

wynoszącego 80000 

mg/l. Zawiera 

materiały takie jak 

glikole, poliglikole, 

estry i glicerole 

Pozostałości z TFE ekstrahuje 

się gdy są nadal ruchome i 

miesza z innymi wtórnymi 

olejami opałowymi, które są 

również wytwarzane w 

zakładzie. Większość 

metaloorganicznych składników 

dodatków trafia do pozostałości, 

a więc ich ostateczne 

przeznaczenie to wtórny olej 

opałowy emitowany do 

powietrza jako produkty 

spalania. Pozostałości są mocno 

rozcieńczone w wytworzonym 

wtórnym oleju opałowym 

utworzone i mieszanka spełnia 

specyfikacje oleju napędowego. 

Inne pozostałości, które 

obejmują osady ze zbiorników 

magazynowych i oczyszczalni 

ścieków, usuwa się z zakładu i 

odwirowuje w celu regeneracji 

oleju. Pozostałości stałe z 

procesu wysyła się na 

składowisko.  

Przetwarzanie z 

użyciem sody 

kaustycznej i ziemi 

krzemionkowej 

(ENTRA) 

 Ścieki: 60 Ziemia krzemionkowa, soda 

kaustyczna i pozostałości: 150 

Punkt przekazywania 

ścieków 

 Ścieki: 102 Osad i substancje stałe: 2.13 

Rozdrobniona stal: 85 

Przetwarzanie olejów 

transformatorowych 

  Zużyty katalizator boksytowy 

Niezwrócone beczki i palety 

Przetwarzanie 

osadów z osadników 

oleju, 

rozpuszczalnych 

olejów chłodząco-

smarujących, odpady 

z komór 

natryskowych z farb 

wodnych, odpady z 

kanałów ściekowych, 

odcieki 

 Ścieki: 1613 Osad nadający się do 

odpompowania: 47 

Odpady ‗wydobyte‘ ze 

zbiorników i cystern i odsiane: 

43 

Ponowna rafinacja 

oleju smarowego
1
 

CO2: 123 

SO2: 1.04 

NOX: 0.35 

Ścieki: 84 Olej/odpady chemiczne – osad: 

0.088 

Zużyte oleje 

rozpuszczalnikowe i 

zaolejone wody 

 Ścieki: 444 Substancje stałe i osad: 171 
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Przetwarzanie 

mieszanek oleju z 

wodą i odcieków 

 Ściek: 1042 Placek filtracyjny i osad: 55 

Integracja w rafinerii 

oleju mineralnego  

 

Pod warunkiem, że 

przeprowadzane 

jest odpowiednie 

wstępne 

przetwarzanie 

zużytych olejów w 

celu usunięcia 

wody i lekkich 

pozostałości oraz 

redukcji 

zawartości chlorku 

organicznego 

emisje odnoszą się 

do emisji 

występujących w 

rafinerii (patrz 

BREF nt. rafinerii) 

 Metale są zamknięte w asfalcie, 

więc wymywanie metali będzie 

bardzo niskie. Jednakże niektóre 

problemy uszkodzenia 

korozyjnego zakładu i strata 

katalizatora krakingowego 

należy rozwiązać, zanim można 

to uznać za opłacalną opcję  

Integracja z częścią 

smarową rafinerii 

 

Może emitować 

cząsteczki stałe, 

siarkę, halogenki, 

metale ciężkie i 

ich tlenki do 

powietrza 

 

 Większość dodatków do oleju 

smarowego osadza się w tym 

fragmencie. Metale w 

pozostałości po procesie 

ekstrakcji rozpuszczalnikowej 

nadal są wymywalne. Mogą 

wystąpić problemy z jej 

utylizacją do asfaltu, szczególnie 

w zimie, kiedy rynek ulega 

spowolnieniu. Taki fragment nie 

nadawałby się do wmieszania w 

ciężkie paliwa, nie tylko z uwagi 

na niepowodzenie w testach 

filtracji, ale także ze względów 

ochrony środowiska. Uważa się, 

że ekstrakty aromatyczne, 

zanieczyszczone chlorem są 

utylizowane poza rafinerią. 

Regeneracja Ekwiwalent CO2   

(kg ekw. CO2/kg 

oleju) 3.19 

Możliwość 

zakwaszenia (g 

ekw. H+/kg oleju) 

0.06 

Emisje LZO 

(g/kg oleju): 9.05 

Emisje CO (g 

CO/kg oleju) 9.74 

ChZT (g ChZT/kg 

oleju): 35.02 

Odpady (g/kg oleju): 411 

Przetwarzanie 

chemiczne + 

destylacja + HF 

   

1
 Obliczeń dokonano na podstawie rocznego przetwarzania/użycia 26000 ton 

odwodnionych olejów odpadowych i produkcji 8000 ton oleju bazowego, 12000 ton oleju 

opałowego i 4000 ton asfaltu  
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Tabela 3.94: Kwestie środowiskowe generowane przez różne techniki ponownej rafinacji oleju 

odpadowego  

[6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier and Labouze, 2001], [11, Jacobs and 

Dijkmans, 2001], [12, Birr-Pedersen, 2001], [13, Marshall i in., 1999], [14, Ministry for the 

Environment, 2000], [42, UK, 1995], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [139, UBA, 

2003], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

Emisje do powietrza 

W niektórych zakładach emisje do powietrza są kontrolowane częściowo, ale w innych w ogóle nie są 

kontrolowane. Występują też emisje LZO. Chociaż system smarowania jest systemem częściowo 

zamkniętym, to nie jest on gazoszczelny, w związku z tym należałoby oczekiwać, że lotne gazy 

mogłyby ulec wyparowaniu i opuścić system w normalnych temperaturach roboczych. 

W niektórych zakładach istnieją systemy ograniczania emisji oleju do powietrza. W innych zakładach 

nadmiar stężenia oleju w budynkach jest po prostu odprowadzany do powietrza przez wentylatory 

wyciągowe; przy czym wszystkie zbiorniki posiadają odpowietrzniki. 

Większość zakładów będzie akceptować fakt, że występuje problem odoru oleju. Kontrola odoru 

pochodzącego z takich zakładów wymaga wysokiego poziomu kontroli zarządzania oraz uwagi. 

Odory są zazwyczaj generowane podczas magazynowania, np. problemy z odorem mogą pojawić się 

w wyniku pozostawienia otwartych włazów na górze każdego zbiornika osadzania i zbiornika 

magazynowania oleju lub w otwartych wibrositach. 

Nie stwierdzono ogólnie uznanych wiarygodnych danych liczbowych dla stężenia zanieczyszczeń w 

powietrzu emitowanym z procesów powtórnej rafinacji olejów odpadowych. Jednak w Tabeli 3.95 

przedstawiono pewne rozkłady macierzowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynność 

 F
il

tr
y
 o

le
jo

w
e 

 2
5

-l
it

ro
w

e 
b

ec
zk

i 
z 

o
le

je
m

 

 2
0
5

-l
it

ro
w

e 
b

ec
zk

i 
z 

o
le

je
m

 

 Z
u

ży
ty

 o
le

j 
si

ln
ik

o
w

y
 l

u
ze

m
 

 Z
u

ży
te

 o
le

je
 p

rz
em

y
sł

o
w

e 

Z
a
o
le

jo
n

e 
w

o
d

y
 (

o
sa

d
n

ik
i)

 

 O
le

je
 o

p
a
ło

w
e 

O
le

je
 e

le
k

tr
y
cz

n
e 

Rozładunek pojemnika filtracyjnego         

Magazynowanie pojemnika 

filtracyjnego 

        

Zgniatanie filtrów         

Rozdrabnianie filtrów *        

Oddzielanie magnetyczne *        

Rozładunek 205-litrowych beczek         

Magazynowanie 205-litrowych beczek         

Opróżnianie 205-litrowych beczek         

Rozładunek 25-litrowych beczek         

Magazynowanie 25-litrowych beczek         

Opróżnianie/rozdrabnianie 25-

litrowych beczek 

 *       

Rozładunek cystern         

Odsiewanie większych części         

Magazynowanie luzem         

Osiadanie oleju na gorąco         

Osiadanie oleju na zimno    * *    
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Destylacja    * *    

Wibrosito         

Wirówka         

Wieże boksytowe        * 

Odwadnianie próżniowe        * 

Sporządzanie mieszanki produktów         

Magazynowanie/zlewanie 

odpompowanego osadu 

        

Spalanie ścieków    * * * *  

Osiadanie ścieków na zimno         

Osiadanie ścieków na gorąco    * * * *  

Biologiczne oczyszczanie ścieków    * * * *  

Oczyszczanie ścieków         

Zbiornik wyrównawczy ścieków         

Separator płytkowy         

Mechanicznie obsługiwane 

magazynowanie i załadunek osadu/ 

substancji stałych 

        

Kocioł opalany olejem odpadowym    * * * *  

Uwaga: Szare bloki wskazują, że prawdopodobne są emisje, a gwiazdki wskazują miejsca, 

które uważa się za większe źródła 

 

Tabela 3.95: Macierz emisji do powietrza w przypadku wszystkich typowych procesów w 

zakładach regeneracji oleju i rozpuszczalników 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Wydajność t/rok 6824 15000 17171 46208 90500 

Generowane 

spaliny 

 mln 

Nm
3
/rok 

  14.89   175.4  210.5 

Tlen %   4  7.4 3  10  

CO2 t/rok      24000    

PM mg/Nm
3
 kg/rok 4 0  4.23 11.17 1960 28.4  

SOX mg/Nm
3
 kg/rok 14 4000 60000  529.7 92910 4.2 884 

NOX mg/Nm
3
 kg/rok 63.7   90 225.8 39610 802.5 168891 

CWO mg/Nm
3
   0     3  

CO mg/Nm
3
 kg/rok 501.6 0  193 7.4 1300 18.9 3978 

HCl mg/Nm
3
 kg/rok  0  2.8 1.5 263 0.8  

HF mg/Nm
3
   0     0.08  

Metale 

całkowite 

mg/Nm
3
   0     0.423  

Hg mg/Nm
3
   0     0.026  

Cd + Tl mg/Nm
3
 kg/rok  0   0.0008 0 0.0008  

WWA mg/Nm
3
 kg/rok 0.0008 0   8E-07 0.000175 0.0008  

PCB mg/Nm
3
 kg/rok  0   8E-07 0   

Chlorobenze

ny 

mg/Nm
3
 kg/rok  0   0.08 0   

PCDD/PCDF ngTEQ/Nm³ g/rok  0   0.008 0.00175 8  

CFC mg/Nm
3
 kg/rok  0   0 0   

Odór EU 

O.U./Nm
3
 

  0       

Hałas dB(A)   75   55    

Uwaga: W przypadku instalacji z tylko jedną kolumną, dane liczbowe dotyczą kolumny stężenia  
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Tabela 3.96 Emisje do powietrza z kilku instalacji ponownej rafinacji oleju odpadowego 

działających w UE 

[66, TWG, 2003] 

Emisje do wody 

Emisje do wody są na ogół dobrze udokumentowane. Wynika to z przepisów i narzuconych 

ograniczeń w odniesieniu do zrzutów do kanałów ściekowych lub utylizacji przy użyciu 

alternatywnych metod. Dzięki temu ilości zrzucanych ścieków są zazwyczaj dobrze znane. 

Zrzuty są zazwyczaj regularnie próbkowane, dostarczając danych na temat monitorowania 

umożliwiających obliczenie emisji pierwiastków w programie analizy. Zakłady obsługujące duże 

ilości wody i dokonujące stałego zrzutu do kanalizacji są zwykle próbkowane codziennie; zakłady, w 

których ilość wody jest niewielka, bada się na zasadzie partii przed każdym zrzutem. Tabela 3.97 i 

Tabela 3.98 przedstawiają stężenia parametrów wody i matrycę emisji do wody generowanych przez 

ponowną rafinację olejów odpadowych. 

 

Parametry wody Zaolejona woda
2 

(mg/l) 

Woda 

procesowa
2
 

(mg/l) 

Stężenie ścieków 

(mg/l) 

Temperatura   25 ºC 

pH   7.8 

Barwa   przezroczysta 

ChZT 
1
 (CWO) 120 17000 20 – 20000 

Olej/smar   <10 

Węglowodory   5 – 15 

Anionowe substancje 

powierzchniowo czynne 

  0.2 – 0.5 

Nieanionowe substancje 

powierzchniowo czynne 

  1.0 – 2.0 

Substancje powierzchniowo czynne 

ogółem 

  1.2 – 2.5 

Benzen   364 

Toluen   1306 

Fenole 1.5 180 0.2 – 0.4 

Naftalen   283 

Rozpuszczalniki chlorowane (różne)   309 – 666 

1, 2 Dichloroetan   <1.0 

Heksachlorobutadien   <0.001 

Heksachlorobenzen   <0.001 

1, 2, 4 Trichlorobenzen   <0.001 

Różne PCB   <0.001 

Benz(a)antracen i benzo(a)piren   każdy pon. 0.02 

Amoniak   4.0 – 6.0 

Zawieszone substancje stałe   <400 

Chlorek    

Azot całkowity    

Fosfor całkowity   0.05 – 0.2 

Metale ogółem:   <10 

 aluminium   <0.5 

 arsen   3.4 

 bar   80 

 kadm   <0.01 – 0.34 

 chrom   10 

 miedź    

 żelazo   <0.6 
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 ołów   271 

 cynk   250 
1
  Częściowo są to demulgatory i detergenty 

2
  Parametry wody ścieków wysłanych do oczyszczania biologicznego po strippingu 

 

Tabela 3.97: Parametry ścieków z różnych procesów ponownej rafinacji oleju odpadowego 

 [42, UK, 1995], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] 
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Osiadanie ścieków na zimno * * * * * 

Osiadanie ścieków na gorąco * * * * * 

Biologiczne oczyszczanie ścieków * * * * * 

Oczyszczanie ścieków * * * * * 

Prasa filtracyjna osadów ściekowych * * * * * 

Zbiornik wyrównawczy ścieków * * * * * 

Separator płytkowy * * * * * 

 

Tabela 3.98: Macierz emisji do wody dla wszystkich typowych procesów w zakładach recyklingu 

oleju i rozpuszczalników 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Wydajność t/rok 6824 15000 17171 19960 46208 90500 

Wytworzone ścieki  m
3
/rok   1800   6180  298287  375000 

Wytworzone 

ścieki/wydajność 

zakładu 

  

m
3
/t 

   

0.12 

   

0.3096 

  

6.4553 

  

4.1436 

Zawieszone substancje 

stałe 

mg/l kg/rok      931 6860 22.99 0 0 

CWO mg/l kg/rok       1490 4.99   

BZT5 mg/l kg/rok  4000 7200      13300 38 

ChZT mg/l kg/rok  8000 14400 300  27703 25650 85.99 39550 113 

Węglowodory mg/l kg/rok 0.18      430 1.44  0.4 

Fenole mg/l kg/rok 0.4 0  0.8  42.58 14 0.04 105 0.3 

AOX mg/l kg/rok       0 0   

BTX mg/l kg/rok 0.4      0 0   

Azot całkowity (jako 

N) 

mg/l kg/rok       10000 0.033  0.008 

Azotyn N (NO2  - N) mg/l kg/rok       180 0.6  0.32 

CN, wolny mg/l kg/rok       0 0  0.008 

Sulfid (wolny) mg/l     1      0.4 

F, całkowity mg/l           0.4 

P, całkowity mg/l kg/rok       2980 9.99 140 0.4 

Metale całkowite mg/l   0.56         

Al mg/l kg/rok  0.08     476 1.6 140 0.4 

Fe mg/l kg/rok  0.08     952 3.2 35 0.1 
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As mg/l kg/rok  0.08     116 0.4  0.0024 

Cr, całkowity mg/l kg/rok  0.08     952 3.2  0.08 

Cr(VI) mg/l kg/rok  0.08     44 0.16  0.008 

Cu mg/l kg/rok  0.08     92 0.32  0.024 

Hg mg/l kg/rok  0.08     1.12 0.004  0.00032 

Ni mg/l kg/rok  0.08     476 1.6  0.16 

Pb mg/l kg/rok  0.08    0.291 68 0.24  0.04 

Zn mg/l kg/rok  0.08    1.276 236 0.8  0.24 

Uwaga: gdy w przypadku pewnej wydajności istnieje tylko jedna kolumna, dotyczy ona wartości 

stężeń 

 

Tabela 3.99: Emisje do wody z różnych instalacji ponownej rafinacji działających w UE 

 [66, TWG, 2003] 

 

Odpady stałe i zrzuty do gleby 

Osady bada się zwykle pod kątem zawartości metali, zawartości oleju i zawartości wilgoci. Jest to 

przeprowadzane rzadziej niż badanie odpadów wodnych odprowadzanych do kanalizacji. Tabela 

3.100 i Tabela 3.101 przedstawiają stężenia parametrów wody i matrycę emisji do wody 

generowanych przez ponowną rafinację olejów odpadowych. 

 

Rodzaj 

odpadów 

Parametry odpadów 

 Metale Wilgotność HC i 

CWO 

Związki 

S 

Inne 

Osady Mogą zawierać 

pewne metale 

toksyczne 

X X X  

Osady z dna 

zbiorników 

  X   

Cząstki 

stałe z 

filtrów 

X  X  WWA i PCB 

Odpady z 

osadników 

 

X 

Niska  

X 

 Fosforany, WWA, powiązane 

substancje stałe nie mające 

właściwości smarowych 

Oczyszczone 

filtry olejowe 

X     

 

Tabela 3.100: Rodzaje odpadów generowanych w procesach ponownej rafinacji oleju 

odpadowego 

[42, UK, 1995], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] 
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Magazynowanie luzem   * * * * * 
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Osiadanie oleju na zimno   * * * * * 

Osiadanie oleju na gorąco   * * * * * 

Destylacja   * * * * * 

Wibrosito   * * * * * 

Wirówka   * * * * * 

Filtry zamknięte   * * * * * 

Prasa filtracyjna osadów ściekowych   * * * * * 

Mechanicznie obsługiwane magazynowanie i załadunek 

osadu/substancji stałych 

* * * * * * * 

 

Tabela 3.101: Macierz emisji do gleby w przypadku wszystkich typowych procesów w zakładach 

recyklingu oleju i rozpuszczalników 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Tabela 3.102 przedstawia kryteria wydajności środowiskowej różnych systemów przetwarzania 

wynikających z badania przemysłu. W ramach badania podano dogłębne omówienie każdej wartości 

liczbowej w tabeli. Każda wartość liczbowa reprezentuje wartość bezwzględną przypisaną do tego 

systemu przetwarzania, dotyczącą określonego kryterium oraz szacującą wydajność systemu 

względem innych systemów dla tego kryterium. 

 

 Kryteria środowiskowe 

Proces Związki S Metale Produkty 

niepełnego 

spalania + 

LZO 

Ponowne 

wykorzystanie 

materiałów 

Ponowne 

wykorzystanie 

energii 

Oczyszczanie. 

Recykling w 

obiegu 

zamkniętym 

(ponowne 

wykorzystanie) 

1 1 3 1 5 

Chemiczna 

ponowna rafinacja 

bez destylacji 

2 2 3 1 5 

Ponowna rafinacja 

z destylacją 

1 1 1 1 5 

Wmieszanie w 

pozostałości 

próżniowe rafinerii 

5 3 4 5 1 

Uwaga:   Związki S: końcowe przeznaczenie zawartości siarki pochodzącej z oleju 

odpadowego 

Metale: końcowe przeznaczenie metali pochodzących z oleju odpadowego 

Produkty niepełnego spalania + LZO: emisja LZO lub produktów niepełnego spalania (CO, 

WWA, sadza, dioksyny, furany) pochodzące z oleju odpadowego 

Wartości: 1 najlepsza wydajność, 5 najgorsza – skala relatywna 

 

Tabela 3.102: Ocena wydajności środowiskowej kilku działań ponownego wykorzystania i 

ponownej rafinacji 

[11, Jacobs i Dijkmans, 2001] 

3.4.3.2 Emisje z regeneracji odpadów rozpuszczalników 

Najważniejszy problem w sektorze odzyskiwania rozpuszczalników stanowią emisje lotnych 

substancji organicznych pochodzące z regeneracji odpadów rozpuszczalników. Z operacji odzysku 

rozpuszczalników mogą również pochodzić kwaśne emisje gazowe i emisje cząstek stałych. 
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Kwaśne emisje gazowe składają się głównie z chlorku gazowego, fluorowodoru i tlenków siarki. 

Ponieważ operacja jednostkowa stanowiąca główne źródło kwaśnych gazów i cząstek stałych z 

przemysłu regeneracji rozpuszczalników to spalanie, kwestia ten będzie stanowić część dokumentu 

BREF nt. spalania odpadów. Emisje z kominów pieców do spalania odpadów składają się ze stałych 

zanieczyszczeń utlenianych i emitowanych jako cząstki stałe, niespalonych substancji organicznych i 

gazów spalinowych z komina. 

W procesach odzyskiwania rozpuszczalników strumienie dolne składają się z substancji organicznych 

takich jak odpady oleiste i osady lub pozostałości wodne. Jeśli woda jest oczyszczana na miejscu, 

mogą powstawać osady lub inne odpady. Inne emisje mogą pochodzić ze zużytych pojemników lub 

próbek, pozostałości z mycia pojemników lub z ulatniania się do powietrza. Niektóre pozostałości i 

osady usuwa się na gorąco z pozostałości podestylacyjnych do beczek i pozostawia do schłodzenia i 

zastygnięcia. Można je następnie wysłać do dalszego przetwarzania lub utylizacji. W systemach 

przemysłowych mogą występować śladowe ilości zanieczyszczeń mogących pochodzić z inhibitorów, 

środków skażających lub płukania instalacji; zanieczyszczenia te mogą być przyczyną problemów, 

szczególnie podczas korzystania z technik destylacji azeotropowej. 

Punkty emisji obejmują odpowietrzniki zbiorników magazynowych, odpowietrzniki kondensatorów, 

kominy pieców do spalania odpadów i straty niezorganizowane. Emisje LZO z przecieków 

urządzenia, otwartych źródeł rozpuszczalnika (np. odprowadzanie osadu i przechowywanie materiału 

z operacji destylacji i wstępnego przetwarzania), załadunku rozpuszczalnika i wycieków 

rozpuszczalnika klasyfikuje się jako niezorganizowane. 

Przypadkowy wyciek rozpuszczalników może nastąpić podczas czynności obsługi, destylacji lub 

oczyszczania. Materiały, których wyciek następuje na ziemię mogą rozprzestrzenić się na obszarze, 

wyparować i następnie spowodować emisję do powietrza, wody lub gleby. Należy także oszacować 

emisje wynikające ze znaczących sytuacji przypadkowych takich jak wycieki. 

Emisje do powietrza mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym z nie dających się skroplić par z operacji 

destylacji/frakcjonowania i strat spowodowanych odpowietrzaniem zbiorników magazynowych i 

lokalnych odpowietrzników (LEV) znajdujących się w punktach obsługi lub odprowadzania 

materiałów. Oczekuje się, że stężenia emisji będą wysokie, z wyjątkiem emisji ze źródeł takich jak 

LEV. Stężenia i rodzaje emitowanych związków mogą się znacznie różnić. Natężenia przepływów z 

kolumn ciągłego frakcjonowania działających w próżni w stałych warunkach są zwykle bardzo niskie 

(1-10 m
3
/h). Jednak po wspólnym powieleniu natężenia emisji mogą wynosić do 500 m

3
/h. W 

przypadku gdy systemy LEV są powiązane ze sprzętem ograniczania emisji, może to znacząco 

zwiększyć natężenia przepływu i rozrzedzenie gazów dolotowych. Aby zminimalizować rozmiar 

sprzętu ograniczania emisji, korzystne jest oddzielenie odpowietrzników procesowych i LEV. 

 

 



 275 

Rys. 3.6: Przykład schematu regeneracji odpadów rozpuszczalników i punktów emisji 

[129, Cruz-Gomez, 2002] 

 

Czynność/zakład Emisje Przypadkowe 

emisje do powietrza do wody na 

składowisko 

Rozładunek pojemników 

filtracyjnych 

   Rozlew, 

wyciek i 

wybuchy 

zrzucające 

zawartość do 

gleby  

Magazynowanie 

pojemników filtracyjnych 

   Wyciek do 

gleby 

Zgniatanie filtrów    Wyciek do 

gleby 

Rozdrabnianie filtrów Mgła olejowa   Wyciek do 

gleby 

Oddzielanie magnetyczne Mgła olejowa   Wyciek do 

gleby 

Rozładunek 205-litrowych 

beczek 

   Wyciek do 

gleby 

Magazynowanie 205-

litrowych beczek 

   Wyciek do 

gleby 

Opróżnianie 205-litrowych 

beczek 

   Wyciek do 

gleby 

Rozładunek 25-litrowych 

beczek 

   Wyciek do 

gleby 

Magazynowanie 25-

litrowych beczek 

   Wyciek do 

gleby 

Opróżnianie/rozdrabnianie 

25-litrowych beczek 

Mgła olejowa   Wyciek do 

gleby 

Rozładunek cystern Odpowietrzanie 

zbiorników 

  Wyciek do 

gleby 

Odsiewanie większych 

części 

Mgła olejowa   Wyciek do 

gleby 

Magazynowanie luzem Odpowietrzanie 

zbiorników 

Osadzona 

woda 

(poprzez 

oczyszczanie) 

Osadzony 

osad 

Wyciek do 

gleby 

Osiadanie oleju na zimno Odpowietrzanie 

zbiorników 

Woda 

nadosadowa 

(poprzez 

oczyszczanie) 

Osadzony 

osad 

Wyciek do 

gleby 

Osiadanie oleju na gorąco Odpowietrzanie 

zbiorników 

Woda 

nadosadowa 

(poprzez 

oczyszczanie) 

Osadzony 

osad 

Wyciek do 

gleby 

Destylacja Odpowietrzanie i 

emisje 

niezorganizowane 

  Wyciek do 

gleby 

Wibrosito Mgła i opary  Osad Wyciek do 

gleby 

Wirówka     
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Filtry zamknięte   Zużyte 

elementy i 

osad 

Wyciek do 

gleby 

Wieże boksytowe   Zużyty 

boksyt 

Wyciek do 

gleby 

Odwadnianie próżniowe Opary (poprzez 

płuczki) 

 Wyciek do 

gleby 

 

Sporządzanie mieszanki 

produktów 

Odpowietrzanie 

zbiorników 

  Wyciek do 

gleby 

Magazynowanie/zlewanie 

odpompowanego osadu 

Odpowietrzanie 

zbiorników 

  Wyciek do 

gleby 

Spalanie Emisje z kominów 

(NOX, CO, LZO, 

HCl, O2, itp.) 

   

Osiadanie ścieków na zimno Odpowietrzanie 

zbiorników 

  Wyciek do 

gleby 

Osiadanie ścieków na zimno Odpowietrzanie 

zbiorników 

  Wyciek do 

gleby 

Biologiczne oczyszczanie 

ścieków 

Powietrze do 

napowietrzania 

   

Oczyszczanie ścieków     

Prasa filtracyjna   Placek 

filtracyjny 

 

Zbiornik wyrównawczy 

ścieków 

   Wyciek do 

gleby 

Separator płytkowy  Ścieki   

Mechanicznie 

obsługiwane 

magazynowanie i 

załadunek 

osadu/substancji stałych 

  Mieszane 

odpady stałe 

Wyciek do 

gleby 

Kocioł opalany olejem 

odpadowym 

Emisje z komina    

 

Tabela 3.103: Główne źródła emisji i macierze emisji zakładów recyklingu oleju i 

rozpuszczalników 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Parametr Wartość 

stężenia 

Jednostki 

stężenia 

Wartość 

ładunku 

Jednostki 

ładunku 

Emisje do powietrza 

Generowane spaliny   14400000 Nm
3
/rok 

Tlen 6 %   

CO2   1268018 kg/rok 

CO 49 mg/Nm
3
 700 kg/rok 

SO2 86.9 mg/Nm
3
 850 kg/rok 

NOX 44.1 mg/Nm
3
 635 kg/rok 

CWO 540 mg/Nm
3
 237 kg/rok 

Emisje do wody 

Ścieki   2969 m
3
/rok 

Zawieszone substancje 

stałe 

16 mg/l 47.5 kg/rok 

ChZT 534 mg/l 1585 kg/rok 

Fenole 0.08 mg/l  kg/rok 
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AOX 0.25 mg/l 0.742 kg/rok 

N całkowity (jako N) 16 mg/l 47.5 kg/rok 

P całkowity 0.43 mg/l 1.27 kg/rok 

Siarczek (wolny) 0.08 mg/l  kg/rok 

Uwaga: Wydajność instalacji 27.5 kt/rok 

 

Tabela 3.104: Emisja do wody i powietrza z instalacji regeneracji rozpuszczalników działającej 

w UE 

[66, TWG, 2003] 

 

Podczas magazynowania i obsługi oraz w procesie destylacji węglowodory są emitowane do 

powietrza. Emisję węglowodorów (CxHy) poprzez proces destylacji ocenia się na 0,5 kg/t odpadów 

rozpuszczalników. 

Niektóre zanieczyszczone rozpuszczalniki zawierają wodę. Po odwodnieniu frakcja wody zawiera 

ślady rozpuszczalnika. Ta frakcja wody waha się od nieznacznej ilości do maksymalnie 5 do 10%. 

Oczyszcza się ją w oczyszczalni ścieków i dokonuje zrzutu. 

Ilość osadów destylacyjnych zależy od składu odpadów rozpuszczalników. Średnio ilość ta jest 

szacowana na 25% przetworzonej ilości. 

3.4.3.3 Emisje z regeneracji zużytych katalizatorów 

Wiedza na temat źródła zużytego katalizatora często może dostarczyć informacji o potencjalnych 

emisjach wynikających z obecności kwasów, olejów, zanieczyszczeń organicznych (mogą one 

wytwarzać PCDD podczas procesów topienia) itd. Wpływa to bezpośrednio na potencjalne emisje do 

powietrza, wody i gruntów. Stan fizyczny odpadów katalizatora również może wpływać na emisje (np. 

emisje cząsteczek stałych zależą od wielkości cząsteczek stałych odpadów katalizatora, zawartości 

oleju itp.). Niektóre potencjalne emisje z różnych zakładów regeneracji katalizatorów przedstawiono 

w Tabeli 3.107. 

 

Zanieczyszczenie powietrza Z 

Cząsteczki stałe Emisje niezorganizowane 

SO2  

NOX  

LZO  

Dioksyny  

Metale  

Zanieczyszczenia wody  

Zawieszone substancje stałe  

Olej  

CWO  

Metale  

Odpady stałe  

Olej  

Metale  

Pył np. z systemów redukcji 

Warunki referencyjne gazu odlotowego: suchy gaz, 6 % O2 

 

Tabela 3.105: Potencjalne emisje wykryte w różnych regeneratorach katalizatorów 

[125, Ruiz, 2002] 

3.4.3.4 Emisje z oczyszczania i regeneracji węgla 

Główne kwestie środowiskowe związane z termiczną regeneracją węgla aktywnego to przede 

wszystkim zanieczyszczenia gazowe, takie jak dwutlenek węgla. Kwaśne gazy i pestycydy mogą 

stanowić problem, jeśli brak środków ich kontroli takich jak dopalacze i/lub płuczki. 
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Rys. 3.7 przedstawia diagram Ogólnego procesu regeneracji węgla aktywnego, w tym drogi emisji 

podane w Tabeli 3.106. 

 

 
Rys. 3.7: Schematyczny diagram przepływu Ogólnego zakładu regeneracji węgla 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] 

Uwagi: Liczby w diagramie dotyczą liczb w pierwszej kolumnie poniższej Tabeli 3.106 

Uwaga 1 Ilustracja przedstawia piec półkowy, ale reaktywację termiczną można również 

przeprowadzić w piecu obrotowym 

Uwaga 2 Węgiel opuszczający piec można również schłodzić innymi środkami 

Uwaga 3 Można zastosować inne techniki odwadniania. 

Emisje do środowiska powiązane z procesami regeneracji węgla aktywnego przedstawiono w Tabeli 

3.106. 

 

 Źródłowe emisje 

do: 

Pył/substancje 

stałe 

CO 

+ 

CO

2 

NO

X 

SO

X 

Chlorowc

e 

Związki 

organiczne 

lub produkty 

częściowego 

utleniania 

Metale, 

półmetale 

lub związki 

1 Gazy odlotowe z 

oczyszczania gazów 

odlotowych 

A A A A A A A 

2 Emisje 

niezorganizowane z 

wycieków z 

uszczelnień 

A A A A A A A 

3 Awaryjna 

wyrzutnia 

kominowa (jeśli ma 

zastosowanie) 

A A A A A A A 

4 Wodny zrzut 

ścieków 

W     W W 

5 Osad z 

oczyszczalni 

     L L 
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ścieków 

 Uwaga: Emisje do każdego medium zostaną określone w znacznym stopniu przez zastosowanie, dla 

którego wykorzystano węgiel i stąd możliwe są emisje pewnych substancji do wody i gleby. 

Legenda: A: powietrze, W: woda i L: pozostałości (gleba) 

 

Tabela 3.106: Potencjalne drogi emisji w przypadku określonych substancji i innych substancji, 

które mogą być szkodliwe 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] 

Wyniki emisji z różnych zakładów regeneracji przedstawiono w Tabeli 3.107. 

 

Zanieczyszczenie powietrza Stężenie (mg/Nm
3
) 

Cząsteczki stałe 1 – 34 

CO <3 – 160 

NOX  (jako NO2) 126 – 354 

SO2 <2 – 60 

HCl <1 – 22 

HF <1 

LZO (CWO) 5 – 15 

Dioksyny i furany PCDD i PCDF (TEQ) <0.01 – 0.18 ng/Nm3 

Cd <0.05 

Hg <0.05 

Inne metale ciężkie 0.1 – 0.5 

Zanieczyszczenia wody Stężenie (mg/l) 

Zawieszone substancje stałe 50 – 300 

ChZT 400 

Simazyna 0.001 

Atrazyna 0.001 

TEQ (TCDD i TCDF) 0.28 – 0.4 ng/l 

Al 30 

Cd 0.0005 

Hg 0.0001 

Mn 30 

Odpady stałe Skład 

Wykładzina żaroodporna  

Ogólne odpady przemysłowe  

Osad z osadników Głównie drobne cząstki węglowe 

Warunki referencyjne gazu odlotowego: suchy gaz 6 % O2 

 

Tabela 3.107: Zakres emisji wykrytych w różnych regeneratorach węgla 

[42, UK, 1995] 

 

Płynne ścieki z zakładu regeneracji 

Wodę wykorzystuje się do transportu węgla aktywnego jako zawiesiny do i z regeneratora. Powoduje 

to powstanie ‗czarnej wody‘, którą należy oczyścić i poddać recyklingowi. Woda oddzielona od 

zawiesiny zawiera zawieszone substancje stałe i ewentualnie określone substancje (np. pestycydy) i 

trafia ona do zakładu oczyszczania ścieków. 

Czysty gorący węgiel aktywny chłodzi się na sucho lub studzi w zimnej wodzie. W przypadku 

systemu chłodzenia na mokro woda staje się alkaliczna i tym samym nasycona kwasem. Tę wodę 

należy usunąć z systemu, aby zapobiec gromadzeniu się soli mineralnych, za pomocą dodatku świeżej/ 

zrecyklingowanej wody w razie potrzeby. 

Sporadycznie wodę wykorzystuje się także w dużych ilościach do mycia koszy do magazynowania 

węgla aktywowanego w celu usunięcia drobnych części i wyrównania górnej powierzchni węgla 

aktywnego. Niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości wody, aby wodę tę można było oczyścić i 

poddać recyklingowi. 
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Techniki kontroli emisji do gleby 

Podczas regeneracji węgla aktywowanego większość dostaw węgla odbywa się w cysternach. W 

pewnych okolicznościach można stosować beczki. W takim przypadku beczki należy poddać 

regeneracji i ponownie wykorzystywać, aby zminimalizować utylizację. Inne odpady procesowe 

obejmują osad lub placek filtracyjny z pras filtracyjnych lub zbiorników osadzania w zakładzie 

oczyszczania ścieków. W przypadku, gdy utylizacja następuje do gruntów, metoda utylizacji powinna 

zapewnić, że gdy placek filtracyjny lub osad ulegną wysuszeniu, wiatr nie będzie przenosił drobnych 

cząsteczek węgla. Inne odpady będą obejmowały cegły ogniotrwałe i okładziny, w przypadku, gdy 

miały miejsce okresowe naprawy pieców. 

3.4.3.5 Emisje z regeneracji żywic jonowymiennych 

Emisje z procesu tego rodzaju są niewielkie i ograniczają się głównie do emisji do wody. Niektóre 

emisje pochodzące z różnych zakładów regeneracji przedstawiono w Tabeli 3.107. 

 

Zanieczyszczenie 

powietrza 

Z Stężenie 

(mg/Nm
3
) 

HCl z napełniania zbiornika do magazynowania odpadów 

luzem 

<5 

Zanieczyszczenia wody  Stężenie 

(Vg/l) 

Wskaźnik przepływu 

ścieków
2
 

 5 – 10 m
3
/h 

Cd  <0.5 – 31 

Hg  0.861 

Organiczna Sn  <0.3 – 2.01 

Odpady stałe   

Odpady żywic   

Drobne cząstki   

Filtr płukania 

wstecznego 

Gdy żywica jest połączona z węglem aktywnym jako 

ochrona lub filtr płukania wstecznego 

 

Warunki referencyjne gazu odlotowego: suchy gaz, 6 % O2 
1
  Wartości dotyczą wartości szczytowych 

2 
 Regeneracja pary może wytworzyć duże ilości zanieczyszczonych ścieków wodnych  

 

Tabela 3.108: Zakres emisji wykrytych w różnych regeneratorach żywic jonowymiennych 

[41, UK, 1991], [42, UK, 1995] 

3.4.3.6 Emisje z przetwarzania odpadów kwasów i zasad 

 

Czynność Powietrze Woda Gleba i odpady 

Przetwarzanie odpadów 

kwasów 

Chlorowce: HCl i HF 

NOX 

Chlorowce: HCl i 

HF 

 

Przetwarzanie kwasu 

siarkowego 

Tlenki siarki   

 

Tabela 3.109: Emisje z przetwarzania odpadów kwasów i zasad 

[55, UK EA, 2001] 

3.4.3.7 Emisje z przetwarzania odpadów fotograficznych 

Przetwarzanie stałych odpadów fotograficznych 

Podczas rozdrabniania mają miejsce emisje pyłu. Są one przetwarzane za pomocą filtra pyłów. Emisja 

pyłu do powietrza wynosi od 2 do 5 mg/Nm
3
. Ilość szacowana jest na 29 g/t odpadów filmu. 
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Przetwarzanie płynnych odpadów fotograficznych 

 

Emisje do powietrza 

Przetwarzanie odpadów fotograficznych, zwłaszcza utrwalaczy, może generować emisje amoniaku, 

kwasu octowego i LZO do powietrza. 

Emisje z przetwarzania fizykochemicznego redukuje się poprzez oczyszczanie powietrza odlotowego 

w płuczce utleniającej. Stężenia gazów odlotowych CxHy wynoszą około 600 mg/Nm
3
 a NH3 < 2 

mg/Nm
3
. Emisje z przetwarzania biologicznego redukuje się za pomocą ciągłego automatycznego 

monitorowania i regulacji dostawy powietrza lub tlenu. Całkowita emisja CxHy szacowana jest na 

maksymalnie 20 g/t ścieków. 

Podczas odparowania niektóre związki odparowują wraz z wodą. Większość z nich ulegnie 

skropleniu. Nieskroplone związki poddaje się przetwarzaniu biologicznemu w postaci płuczki. Emisje 

z etapu odparowania są nieznaczne. 

 

Emisje do wody 

W tabeli 3.110 przedstawiono emisje do wody z przetwarzania fizykochemicznego i biologicznego. 

Jednym z rodzajów przetworzonych ścieków są odsrebrzone płynne odpady fotograficzne. Dlatego 

przedstawione emisje podają przybliżone wskazanie możliwych emisji z przetwarzania tego 

strumienia odpadów. 

 

Składnik Emisja (g/t ścieków) 

Zawieszone substancje stałe 9 

Chlorek 29 

Siarka 0.3 

ChZT 172 

BZT 4 

N całkowity (Kjeldahl) 351 

Fosfor 2 

 

Tabela 3.110: Emisje do wody z przetwarzania płynnych odpadów fotograficznych i innych 

ścieków 

[156, VROM, 2004] 

3.4.4 Odpady wyjściowe z ponownego recyklingu/regeneracji 

W niektórych przypadkach materiały uzyskane z tych zabiegów to produkty przemysłowe wykazujące 

jedynie niewielkie różnice w porównaniu do pierwotnych produktów. 

 

Ponownie rafinowany olej odpadowy 

Jakość uzyskanego oleju bazowego jest zależna od poziomu przetwarzania, na przykład, ostre 

przetwarzanie obejmujące hydrorafinację wymagane jest w celu znacznego usunięcia WWA. 

Zużyte oleje różnią się według pochodzenia i rodzaju zgromadzonego oleju. Wahania te 

odzwierciedlone są w produktach oleju bazowego z zakładów przetwarzania przy użyciu kwasu/gliny, 

z punktu widzenia ich gęstości, lepkości, indeksu lepkości, poziomu siarki, itp. Mniejsza zmienność 

tych parametrów występuje w produktach oleju bazowego z jednostek destylacji próżniowej/ 

hydrorafinacji, z wyjątkiem zawartości siarki. Ponownie rafinowane oleje bazowe pochodzące z 

różnych procesów i zakładów produkcyjnych są znacznie zróżnicowane pod względem właściwości. 

Niektóre technologie ponownego rafinowania umożliwiają produkcję olejów bazowych najwyższej 

jakości: to znaczy co najmniej grupy I według klasyfikacji olejów bazowych API; oraz, podczas 

stosowania ostrej obróbki końcowej za pomocą wodoru lub kwasu, grupy II olejów bazowych (np. w 

celu uzupełniania). Oleje bazowe produkowane przez europejski przemysł ponownej rafinacji należą 

dziś do grupy I. Oleje bazowe grupy I to oleje mineralne rafinowane przy użyciu kwasu. Zawierają 

one najwięcej substancji nasyconych i siarki i mają najniższe indeksy lepkości. Definiują one dolny 
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poziom wydajności smarowniczej. Oleje z grupy I są najtańsze do produkcji. Stanowią one obecnie 

około 75% wszystkich olejów bazowych obejmujących całość ‗tradycyjnych‘ olejów bazowych. 

Prawie wszystkie instalacje ponownej rafinacji olejów odpadowych prowadzą badania pod kątem 

zawartości chloru i wody i zazwyczaj PCB. Końcowy odzyskany olej poddaje się analizie, ponieważ 

musi on spełniać wymagania odbiorcy końcowego, ale nie wszystkie zakłady przetwarzania oleju 

sporządzają mieszankę produktu końcowego na sprzedaż lub przeprowadzają taką analizę. Tabela 

3.111 pokazuje przykład analizy produktu w instalacji odzysku oleju, gdzie przeprowadza się kilka 

stopni hydrorafinacji względem trzech różnych rodzajów oleju bazowego (wrzecionowy, lekki i ciężki 

olej smarowy). 

 

Rodzaj wsadu Wrzecionowy 

olej smarowy 

Niska 

ostrość 

*1 

Wysoka 

ostrość 

#2 

Lekki 

olej 

smarowy 

Niska 

ostrość 

*3 

Wysoka 

ostrość 

#4 

Ciężki 

olej 

smarowy 

Niska 

ostrość 

*5 

Wysoka 

ostrość 

#6 

Gęstość 15/4 0.8678 0.8606 0.8526 0.8767 0.8699 0.8604 0.8868 0.8786 0.8676 

Lepkość @ 40 °C 

(cSt) 

26.91 23.8 21.19 56.52 49.85 38.18 117.2 97.86 70.08 

Lepkość @ 100 °C 

(cSt) 

4.76 4.5 4.2 7.78 7.32 6.37 12.24 11 9.1 

Indeks lepkości 93 103 100 102 107 117 94 97 105 

Barwa 6.5 L 0.5 L 0.5 7.5 L 1 L 0.5 >8 L 2 L 0.5 

Asfalteny (w/w-

%) 

0.0105 - - 0.0092 - - <0.01 - - 

Węgiel Conradson 

(w/w-%) 

0.63 <0.1 <0.1 0.12 <0.1 <0.1 0.33 <0.1 <0.1 

Azot (ppm) 280 49 <1 312 57 <1 307 137 <1 

Siarka (ppm) 0.412 0.1025 0.0005 0.526 0.163 0.0008 0.7285 0.2735 0.0021 

Metoda ndM (w/w-%) 

Węgiel 

aromatyczny 

12.11 10.72 8.72 11.63 10.25 8.48 11.94 10.22 8.18 

Węgiel 

parafinowy 

71.20 72.06 72.76 72.66 73.42 75.09 72.68 73.75 75.57 

Węgiel naftenowy 16.70 17.22 18.52 15.70 16.32 16.43 15.38 16.03 16.25 

Chromatografia gazowa analiza w ppm 

Antracen <1 <1 <0.5 <1 <1 <0.5 <1 <1 <0.5 

Benzo(a)antracen 37 <1 <0.5 4 <1 <0.5 3 <1 <0.5 

Benzo(k)fluoranten 5 <1 <0.5 2 <1 <0.5 <1 <1 <0.5 

Benzo(b)fluoranten 25 <1 <0.5 11 <1 <0.5 4 <1 <0.5 

Benzo(ghi)perilen 16 <1 <0.5 40 4.7 <0.5 12 2.30 <0.5 

Benzo(a)piren 16 <1 <0.5 11 <1 <0.5 4 <1 <0.5 

Chryzen 3 <1 <0.5 2 <1 <0.5 - <1 <0.5 

Dibenzo-ah- 

antracen 

<1 <1 <0.5 2 <1 <0.5 <1 <1 <0.5 

Fluoanten 24 <1 <0.5 2 <1 <0.5 <1 <1 <0.5 

Indeno(123- 

cd)piren 

10 <1 <0.5 27 <1 <0.5 6 <1 <0.5 

Fenantren 2 8.7 <0.5 <1 1 <0.5 <1 1.30 <0.5 

Piren 34 5.8 <0.5 <1 <1 <0.5 2 <1 <0.5 

PNA  IP  346  2.8 1 0.2 1.3 0.6 - 1 0.6 0.2 
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(w/w- %) 

*   Niska ostrość w hydrorafinacji frakcji lekkiej: Temperatura pierwszego katalizatora: 300 C. 

Temperatura drugiego katalizatora: 280 C. Częściowe ciśnienie H2: 105 barów 

#   Wysoka ostrość w hydrorafinacji frakcji lekkiej: Temperatura pierwszego katalizatora: 340 C. 

Temperatura drugiego katalizatora: 340 C. Częściowe ciśnienie H2: 105 barów 

Całkowite LHSV (h-1): 1  :0.507; 2  :0.5; 3  :0.507; 4 :0.292; 5 :0.481; 6 :0.295 

 

Tabela 3.111: Wpływ hydrorafinacji na zanieczyszczenia materiału wsadowego po 

deasfaltowaniu 

[36, Viscolube, 2002] 

 

Wytworzony olej bazowy jest bardziej zależny od technologii stosowanej do przetwarzania oleju 

odpadowego niż od różnic zgromadzonych olejów odpadowych. Tabela 3.112 przedstawia kilka 

przykładów. 

 

Proces (deasfaltowanie, 

demetalizacja + obróbka 

końcowa) 

Główne produkty 

(Wartości dotyczą kg/tona OO, chyba, że określono inaczej) 

Kwas siarkowy + 

przetwarzanie z użyciem 

gliny 

Ponownie rafinowany olej bazowy niskiej jakości: 621 

Zawartość WWA w olejach bazowych może być porównywalnie 

wysoka (4 do 17 razy wyższa niż pierwotnych olejów bazowych) 

Olej gazowy: 70 

Przetwarzanie z użyciem 

sody kaustycznej i ziemi 

krzemionkowej (ENTRA) 

Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości (grupa II): 

520 

Lekkie pozostałości: 170 

Diesel: 170 

Destylacja próżniowa W nowoczesnych urządzeniach destylacji próżniowej 

przeznaczonych do przetwarzania zużytych olejów, zawartość 

metali w wytworzonym destylacie jest niższa niż 1 ppm (według 

licencjodawców)  

Destylacja próżniowa + 

przetwarzanie chemiczne 

lub przetwarzanie z 

użyciem gliny 

Zawartość metalu w olejach bazowych wytworzone poprzez 

przetwarzanie z użyciem gliny lub przetwarzanie chemiczne 

wynosi < 1 ppm. Proces ten nie może redukować zawartości 

WWA tak jak hydrorafinacja. 

Wyparka cienkowarstwowa 

(TFE) + przetwarzanie z 

użyciem gliny 

Ponownie rafinowany olej bazowy średniej jakości: 530 – 650 

Olej gazowy: 150 

TFE + hydrorafinacja Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości: 630 

Olej gazowy: 100 

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa 

Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości: 600 

Olej gazowy: 120 – 150 

TFE + ekstrakcja 

rozpuszczalnikowa + 

hydrorafinacja 

Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości 

 smary grupa II: 370 

 smary grupa I: 300 

Olej gazowy: 85 

TDA (odasfaltowanie 

termiczne) + przetwarzanie z 

użyciem gliny 

Ponownie rafinowany olej bazowy średniej jakości: 500 - 600 

Olej gazowy: 60 – 80 

TDA + 

hydrorafinacja (wysokie 

ciśnienie) 

Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości: 670 

Olej gazowy: 70 

PDA (odasfaltowanie 

propanem) + hydrorafinacja 

Ponownie rafinowany olej bazowy wysokiej jakości: 660 – 700 

Olej gazowy: 43 – 55 
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(średnie ciśnienie) Proces ten dostarcza więcej nadających się do sprzedaży 

produktów niż regeneracja za pomocą przetwarzania 

chemicznego 

Destylacja i przetwarzanie 

alkaliczne (Vaxon- Cator) 

 

Destylacja próżniowa + 

przetwarzanie chemiczne 

lub przetwarzanie z 

użyciem gliny 

Tyle, co w drodze hydrorafinacji lub ekstrakcji 

rozpuszczalnikowej 

Uwodornianie w kontakcie 

bezpośrednim (DCH) 

Olej bazowy (grupa II): 770 – 820 

Lekkie pozostałości: 20 – 40 

Paliwo ciężkie lub diesel: 70 – 80 

Przetwarzanie termiczne z 

użyciem gliny 

 

Hydrorafinacja  

Destylacja próżniowa + 

przetwarzanie chemiczne 

Olej bazowy: 540 kg 

Olej opałowy: 6105 MJ 

Topnik bitumów: 48 kg 

Inne paliwa: 3720 MJ 

Oszczędność paliw 

 

Tabela 3.112: Kwestie produktów związane z różnymi technikami regeneracji olejów 

odpadowych 

 [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier i Labouze, 2001], [11, Jacobs i Dijkmans, 

2001], [13, Marshall i in., 1999], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [139, UBA, 

2003], [150, TWG, 2004] 

 

Zregenerowane rozpuszczalniki 

Prawdopodobnie najbardziej pożądany produkt odzyskiwania rozpuszczalników to taki, który można 

stosować zamiast zakupionego nowego rozpuszczalnika w miejscu, gdzie był początkowo stosowany. 

Niekoniecznie oznacza to, że odzyskany rozpuszczalnik spełnia te same wymagania jak materiał 

pierwotny. Specyfikacje nowego rozpuszczalnika zwykle sporządzane są przez komitet złożony  z 

przedstawicieli użytkowników i producentów, którzy wiedzą, jakie potencjalne zanieczyszczenia 

znajdują się w produkcie wytworzonym w drodze ustalonego procesu. Specyfikacje muszą spełniać 

wszystkie potencjalne zastosowania, ale dla określonego użytkownika niektóre specyfikacje mogą nie 

mieć znaczenia. 

 

Właściwość produktu Jednostka DIN 53978 PERC 

Barwa HAZEN <15 <5 

Woda ppm <50 <25 

PERC Area-%  99.9 >99.98 

Suma 1,1,1-trichloroetanu i 

trichloroetylenu 

Area-% 0.025 ± 0.003 <0.02 

Gęstość względna g/ml 1.620 - 1.625 1.624 

Zasadowość ppm NaOH  30 25 

Parowanie 

Pozostałość ppm  50 25 

Wolny chlor  0 0 

Informacje na temat instalacji destylacji chlorowanych węglowodorów 

 

Tabela 3.113: Specyfikacje produktów do przetwarzania związków chloroorganicznych 

względem Normy DIN 

[147, UBA, 2003] 

 



 285 

Zregenerowane katalizatory 

Tabela 3.114 przedstawia poziomy węgla i siarki, powierzchnię i średnią długość wsadu zużytego 

katalizatora i zregenerowany produkt pochodzący z regeneracji pasowej i regeneracji precyzyjnej. 

Zużyty katalizator analizowano pod kątem powierzchni po regeneracji laboratoryjnej. 

 

Jakość produktu Zużyty katalizator z górnego złoża 

drugiego reaktora 

Regeneracja 

pasowa 

Regeneracja 

precyzyjna 

Węgiel, w/w-% 22 0.7 0.9 

Siarka, w/w-% 7.5 0.9 0.8 

Powierzchnia, 

m
2
/g 

185 190 197 

Średnia długość, 

mm 

2.56 2.72 2.68 

Powyższe wartości odpowiadają regeneracji ponad 580 ton zużytego katalizatora do hydrorafinacji 

CoMo z jednostki klienta do hydrorafinacji destylatów w 1997 roku. Jednostka posiadała dwa 

reaktory z dwoma złożami katalizatorów dla każdego reaktora. Wstępne analizy wykazały, że 

katalizator można było odzyskać ze wszystkich czterech złóż, ale zgodnie z oczekiwaniami, 

najwyższej jakości katalizator znajdował się w funkcjonalnej części jednostki. 

 

Tabela 3.114: Przemysłowa regeneracja katalizatora CoMo  

[125, Ruiz, 2002] 

 

Ogólnie rzecz biorąc, zużyty katalizator był silnie obciążony węglowodorami (15 w/w-%) i koksem 

(całkowita strata na suszeniu 30%). Przedsiębiorstwo rozpoczęło regenerację katalizatora najwyższej 

jakości z dolnego złoża drugiego reaktora i pracowało w kierunku katalizatora w przedniej części 

jednostki. Zadanie rozpoczęło się przed instalacją precyzyjnej regeneracji, więc początkowo dokonano 

odpędzenia katalizatora za pomocą gazu obojętnego w jednostce odpędzania pasowego. 

Właściwości obydwu regenerowanych produktów są korzystnie porównywalne z właściwościami 

zużytego katalizatora. Powierzchnie regenerowanych próbek są nieznacznie większe niż powierzchnie 

pochodzące z regeneracji laboratoryjnej. 

3.5 Emisje i zużycie przetwarzania odpadów mającego na celu 

wytworzenie materiału do wykorzystania jako paliwo 
[4, Langenkamp, 1997], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier i Labouze, 2001], 

[[8, Krajenbrink i in., 1999], Jacobs, 2001 #11], [12, Birr-Pedersen, 2001], [14, Ministerstwo 

Środowiska, 2000], [16, Komitet Roboczy ÖWAV, 2002], [37, Woodward-Clyde, 2000], [52, 

Ecodeco, 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [57, EIPPCB, 2001], [58, 

CEFIC, 2002], [64, EIPPCB, 2003], [81, VDI i Dechema, 2002], [86, TWG, 2003], [119, Watco, 

2002], [122, Eucopro, 2003], [126, Pretz i in., 2003], [128, Ribi, 2003], [150, TWG, 2004], [152, 

TWG, 2004] 

 

Niniejsza sekcja opisuje emisje i zużycie przetwarzania wymienionego w Sekcji 2.5, tj. 

przeznaczonego do obróbki odpadów w celu wytworzenia materiału, który będzie wykorzystywany 

jako paliwo. Poniższe sekcje (Sekcje 3.5.X) wyszczególniają informacje dostępne dla operatorów 

zakładów na podstawie ich aktualnych systemów ewidencyjnych oraz wyróżniają obszary 

prawdopodobnego wystąpienia emisji.  

Emisje związane z przetwarzaniem pomocniczym, np. działaniem punktów przekazywania omówiono 

w Sekcji 3.1. 

3.5.1 Odpady wejściowe do przygotowania paliw odpadowych 

Tabela 3.115 przedstawia niektóre przykłady rodzajów odpadów stosowanych do produkcji stałych 

lub płynnych paliw odpadowych. 
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Rodzaj paliwa 

odpadowego do 

przygotowania 

Rodzaj odpadów Przykłady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stałe paliwo 

odpadowe 

Odpady półpłynne 

(głównie z odpadów 

niebezpiecznych) 

Rozpuszczalniki o wysokiej lepkości, osady 

olejowe, pozostałości destylacji, osady z 

przetwarzania osadów przemysłowych (przemysł 

maszynowy, przemysł chemiczny, przemysł 

farmaceutyczny, itp.), osady farb i lakierów, 

osady tuszów, poliol, kleje, żywice, smary i 

tłuszcze, inne odpady półpłynne 

Odpady sproszkowane 

(głównie z odpadów 

niebezpiecznych) 

Sadza, sproszkowany toner, farby, zużyte 

katalizatory, tensydy, inne proszki  

Odpady stałe (głównie z 

odpadów 

niebezpiecznych) 

Zanieczyszczone polimery, trociny 

impregnowane, osady z oczyszczania ścieków, 

żywice, farby, kleje, zużyty węgiel aktywny, 

zanieczyszczone gleby, osady węglowodorów, 

zanieczyszczone absorbenty, osady organiczne z 

przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, 

zużyte plastikowe opakowania, odpady drzewne, 

inne odpady stałe 

Płynne odpady nie 

nadające się do 

przygotowania 

płynnego paliwa 

odpadowego (głównie z 

odpadów 

niebezpiecznych) 

Płyny z ryzykiem polimeryzacji 

Odpady stałe inne niż 

niebezpieczne 

Odpady stałe gospodarcze i przemysłowe, odpady 

opakowań, drewno, papier, tektura, pudełka 

kartonowe (02, 03, 15, 17, 19, 20), wyroby 

włókiennicze, włókna (04, 15, 19, 20), tworzywa 

sztuczne (02, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 20), inne 

materiały (08, 09, 15, 16, 19), frakcje o wysokiej 

wartości opałowej z mieszanych zgromadzonych 

odpadów (17, 19, 20), odpady z budowy i 

rozbiórki, segregowane u źródła frakcje SOK, 

pojedyncze strumienie odpadów przemysłowych 

Płynne paliwo 

odpadowe w 

drodze 

sporządzania 

mieszanki 

Organiczne płynne 

paliwo odpadowe 

Rozpuszczalniki, ksyleny, tolueny, benzyna 

lakiernicza, aceton, rozpuszczalniki do 

czyszczenia i odtłuszczania, pozostałości ropy 

naftowej, pozostałości destylacji, niezgodne ze  

specyfikacją płynne produkty organiczne  

Płynne paliwo 

odpadowe w 

drodze fluidyzacji 

Organiczne płynne 

paliwo odpadowe 

Zużyte rozpuszczalniki, półpłynne odpady 

organiczne (osady tuszów, osady farb, odpady 

spoiw, itp.), pozostałości olejów, odpady 

sproszkowane takie jak farba w proszku, placki 

filtracyjne pozostałości organicznej syntezy 

chemicznej, olej i tłuszcz, zużyte żywice 

jonowymienne, pozostałości destylacji, odpady z 

przemysłów kosmetycznych 

Płynne paliwo 

odpadowe w 

drodze emulsji 

Organiczne płynne 

paliwo odpadowe 

Emulsje olejowe z przemysłu maszynowego i 

metalurgicznego, odpady i osady zawierające olej 

z rafinacji ropy naftowej, ze zbierania i 
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przechowywania produktów olejowych, odpady z 

destylacji i regeneracji oleju, awarie produkcji, 

odpady półpłynne takie jak smar, odpady farby i 

spoiwa, odpady sproszkowane takie jak farby w 

proszku, odpady proszków do prania, podstawach 

zużyte zasady takie jak sód, zużyte oleje 

Uwaga: Liczby w nawiasach dotyczą rozdziałów kodów EWL 

 

Tabela 3.115: Niektóre przykłady odpadów stosowanych do przygotowania stałych i płynnych 

paliw odpadowych 

[21, Langenkamp iNieman, 2001], [50, Scori, 2002], [122, Eucopro, 2003], [126, Pretz i in., 2003], 

[150, TWG, 2004] 

 

Tabela 3.116 przedstawia typowe wartości grzewcze niektórych rodzajów odpadów. 

 

Rodzaj odpadów Wartość grzewcza (MJ/kg) 

Odpady niebezpieczne 21.0 – 41.9 

Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne 12.6 – 16.8 

Odpady komunalne 7.5 – 10.5 

Tworzywo sztuczne 21.0 – 41.9 

Drewno 16.8 

Opony 25.1 – 31.4 

 

Tabela 3.116: Typowe wartości grzewcze różnych rodzajów odpadów 

[4, Langenkamp, 1997], [150, TWG, 2004] 

 

Zakłady przygotowania paliwa oraz instalacje spalania, które mogą wykorzystywać odpady jako 

paliw, zasadniczo przyjmują więcej niż jeden rodzaj odpadów. Niektóre rodzaje odpadów 

wykorzystywanych do współspalania przedstawiono w Tabeli 3.117. 

 

Rodzaj 

odpadów 

Instalacje 

spalania (w 

tym miejski 

system 

ciepłowniczy i 

silniki 

okrętowe) 

Piece 

cementowe 

Żelazo i 

stal 

(wielkie 

piece) 

Ceramik

a (piece 

do 

wypalani

a cegieł) 

Piece 

wapiennicze 

Produkcja 

asfaltu 

Celuloz

a i 

papier 

Produkty 

zwierzęce 

Mączka 

zwierzęca 

Mączka 

mięsno-kostna 

Łój 

Nawóz 

Ściółka dla 

drobiu 

Tłuszcz 

 

Mączka 

mięsno-

kostna 

     

Pozostałości 

węgla 

drzewnego 

Pozostałości 

węgla 

drzewnego
1
 

      

Chemikalia Kwasy 

organiczne 

Płynne 

rozpuszczalniki 

Gaz fosforowy 

 

Zużyte 

rozpuszczalniki 

 

Osady farby 
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Węglowodory 

Pozostałości 

destylacji 

Odpady 

komunalne 

RDF 

Odpady 

papieru 

Materiały 

opakowaniowe 

Tworzywa 

sztuczne 

Tekstylia 

Drewno 

RDF 

Odpady 

papieru 

Tworzywa 

sztuczne 

Tekstylia 

Drewno 

RDF 

Tworzywa 

sztuczne 

Tekstylia 

Drewno 

RDF 

Tekstylia 

Drewno 

RDF 

Tekstylia 

Drewno 

RDF  

Odpady 

papieru 

Materiały 

oleiste 

Smoła 

Oleje 

odpadowe 

 

Oleje 

odpadowe 

Oleje 

smarująco-

chłodzące 

 

Oleje 

odpadowe 

  

Oleje 

odpadowe 

 

Oleje 

odpadowe 

 

Guma Rozdrobnione 

opony 

Zużyte opony 

Guma 

Pozostałości po 

rozdrabnianiu 

części 

samochodowyc

h 

Wykładziny 

 Zużyte 

opony 

   

Osad Osad ściekowy Osad ściekowy 

Osad 

papierowy 

     

Rośliny Rośliny 

energetyczne 

takie jak 

wierzba 

Pozostałości 

rolnicze takie 

jak słoma, 

zboża, pasza z 

kultywacji 

krajobrazu 

      

Drewno Pozostałości 

drewna 

Drewno z 

rozbiórki 

Pozostałości 

leśne 

Wióry 

drewniane 

Pelety/brykiety 

biomasy  

Odpady drewna      

1
  Podjęto pewne próby wykorzystania odpadów w żeliwiakach w odlewniach. 

Uwaga: Tabeli nie należy interpretować jako wyczerpującej. W rzeczywistości można stosować inne 

kombinacje nie wymienione w tabeli. 

 

Tabela 3.117: Niektóre rodzaje materiałów wykorzystywanych w pewnych procesach 

współspalania  
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[4, Langenkamp, 1997], [57, EIPPCB, 2001], [64, EIPPCB, 2003], [81, VDI i Dechema, 2002], 

[150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

Poniższe sekcje, których tytuły pogrubiono, podają bardziej szczegółowe informacje na temat każdego 

rodzaju odpadów wykorzystywanych jako paliwo. W niektórych przypadkach udostępniono typowe 

składy rodzaju odpadów. 

 

Chemikalia 
Wartość opałowa odpadów farb i rozpuszczalników wynosi ponad 21 MJ/kg mokrej masy. Zawartość 

chloru, kadmu i cynku może być wysoka. 

 

Stałe odpady komunalne 

Tabela 3.118 zawiera niektóre właściwości stałych odpadów komunalnych oraz niektóre ich frakcje, 

które można wykorzystywać jako paliwo. 

 

Stałe odpady komunalne Wartość opałowa 

(MJ/kg 

mokrej 

masy) 

Inne składniki 

Ogólne stałe odpady komunalne 5 – 8 Cl: 0.5 – 1.0 % 

Zawartość niektórych metali może być 

wysoka 

Rezydualne stałe odpady 

komunalne 

8 – 11 Cl: 0.5 – 1.0 % 

Zawartość niektórych metali może być 

wysoka 

Papier 11 – 14 0.5 % Cl, 33 ppm Pb i 0.3 ppm Cd 

Celuloza (20 w/w-% zawartości 

popiołu i wilgotność 5 %) 

12.3  

Celuloza (20 w/w-% zawartości 

popiołu i wilgotność 40 %) 

5.7  

Polietylen (20 w/w-% zawartości 

popiołu i wilgotność 40 %) 

16.5  

Polietylen (0 w/w-% zawartości 

popiołu i wilgotność 40 %) 

25.3  

Polietylen (0 w/w-% zawartości 

popiołu i wilgotność 5 %) 

41.5  

Polietylen o dużej gęstości 

(drukowany) 

 Substancje lotne
1
  97 %, popiół

2
  2 %, węgiel 

odgazowany 0.3 % 

Polipropylen  Substancje lotne 100 %, popiół <0.05 % 

Polistyren (biały)  Substancje lotne 97 %, popiół 3 % 

PVC  Substancje lotne 92 %, popiół <0.05 %, 

węgiel odgazowany 8 % 

Tworzywa sztuczne 23.7 – 28.4 Cd: 0.7 - 72 ppm 

Cl: 1 – 4.5 % Cr: 48 

ppm Hg: 1.3 ppm 

Pb: 98 - 739 ppm 

Tl: 0.3 ppm 

Zn: 550 ppm 

Kompozyty 13.3 – 16.2 Cd: 0.2 - 37 ppm 

Cl: 0.5 – 4.0 % Pb:

 48 - 500 ppm 

Tekstylia, skóra i buty 17.1 Cd: 2.2 ppm 

Cl: 1.2  % Pb:

 96 ppm 
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1
 Tworzywa sztuczne przechodzą w stan lotny po stopieniu w drodze depolimeryzacji  

2
 Czysty polimer jest wolny od popiołu, ale popiół pochodzi z druku i pigmentów 

 

Tabela 3.118: Ważne cechy SOK i niektórych ich frakcji, w celu wykorzystania jako paliwo 

 [4, Langenkamp, 1997], [8, Krajenbrink i in., 1999], [16, Komitet roboczy ÖWAV, 2002], [81, 

VDI i Dechema, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Odpady tworzyw sztucznych 

Wykazanie odzysku energii w przypadku określonych strumieni odpadów tworzyw sztucznych w 

badaniach na pełną skalę trwało przez wystarczająco długi okres, aby udowodnić: powtarzalne i 

stabilne warunki operacyjne; aby udokumentować wpływ odpadów tworzyw sztucznych na działanie; 

a także, aby wskazać, jakie materiały i emisje wystąpią. Omówienie programu APME TEC 

przedstawiono poniżej. 

 

Technologia 

spalania 

Zużycie 

energii 

Opakowanie Komercyjny Samochodowy Elektryczny i 

elektroniczny 

Rolniczy Budownictwo 

Ruszt Ciepło 

miejskie 

oraz 

ciepło/ 

energia 

MPW  SR   Foams 

Złoże 

fluidalne (FB) 

Ciepło/ 

energia 

MPW, SR      

Sproszkowany 

węgiel 

Energia MPW    Folie  

Piec obrotowy Cement MPW   Piana   

Piec 

przemysłowy 

Metale 

nieżelazne 

   ESR   

Obrotowe FB Celuloza i 

papier 

MPW z 

gospodarstw 

domowych 

SR    

Uwaga: MPW: plastikowe odpady komunalne (czasem wymagają rozdrobnienia przed wykorzystaniem); 

SR: pozostałości z rozdrabniacza; ESR: pozostałości z rozdrabniacza po AGD 

 

Tabela 3.119: Wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych z różnych sektorów przemysłowych 

jako paliwo 

[58, CEFIC, 2002] [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Materiały olejowe 

Oleje odpadowe 

Więcej informacji na temat składu olejów odpadowych można znaleźć w Sekcji 3.4.1. Zużyte oleje 

mogą mieć znaczącą, ale zmienną, zawartość chloru, w tym substancji chloroorganicznych. 

Przeznaczenie tych związków chloru różni się nie tylko metodą przetwarzania, ale również postacią, w 

jakiej występuje chlor. Trudno więc dokonać ogólnych uwag na temat skutków chloru oprócz takich, 

że w przypadku metod spalania istnieje ryzyko powstawania dioksyn, a w przypadku możliwości 

ponownej obróbki istnieje ryzyko problemów z korozją, emisjami kwaśnego gazu i 

zanieczyszczeniami strumieni wyjściowych. 

Smarowe oleje odpadowe i oleje odzyskane z osadników sprzedaje się do wykorzystania jako paliwo. 

Ponieważ przy spalaniu oleje te mogą tworzyć osady węgla, zazwyczaj wykorzystuje się je tam, gdzie 

nie ma to znaczenia. Główni użytkownicy to przemysł produkcji kamienia drogowego i opalane 

węglem elektrownie, które wykorzystują go do stabilizacji płomienia i zwiększenia mocy. 

 

Odpadowe oleje opałowe 
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Odpadowe oleje opałowe pochodzą z różnych sytuacji takich jak opróżnianie zbiorników paliwa 

pojazdu, podczas opróżniania magazynu paliwa kotła, gdy zakład przechodzi na opalanie gazem 

ziemnym lub przy usuwaniu zbiorników podczas sprzątania zakładu. Zazwyczaj oleje te nie są 

zanieczyszczone, chociaż z wiekiem ich jakość mogła ulec pogorszeniu, a czasami przenoszą ‗brud z 

dna zbiornika‘, który osadził się w ciągu wielu lata napełniania. W większości zakładów przyjmowana 

jest stosunkowo niewielka ilość tego rodzaju materiału i uzasadnione będzie rozważenie jego analizy 

porównywalnej do olejów opałowych ‗w takim stanie, w jakim są sprzedawane.‘ 

Gazyfikacja szczególnie nadaje się do obróbki paliw ciężkich, a także szerokiego zakresu odpadów 

węglowodorów. 

Oleje opałowe mają różny zakres specyfikacji, ale zazwyczaj wykorzystuje się je, a nie wysyła do 

przetwarzania i dlatego ich ilości będą niewielkie. Zazwyczaj posiadają niższą temperaturę wrzenia 

niż oleje smarowe, zawierają więcej węglowodorów o niższych łańcuchach i ryzyko emisji LZO 

podczas ich przetwarzania jest większe. Jednakże zawartość metali jest zwykle niska (chociaż w 

olejach opałowych stwierdzono obecność wanadu i niklu). WWA są zazwyczaj stabilne i nielotne. 

Niewykorzystane oleje opałowe mają niższy zakres temperatury wrzenia niż oleje smarowe. 

Porównania między składami olejów opałowych i smarów przedstawiono w poniższej Tabeli 3.120. 

 

 Zwykła długość 

łańcucha 

węglowego 

Zakres 

temperatury 

wrzenia 

(ºC) 

Ważne związki 

Nafta Średni destylat, 

C6  do C16 

150 – 300 N alkany, cykloalkany, niskie stężenia związków 

monoaromatycznych, niskie stężenia BTEX i WWA 

Olej 

opałowy 

(nr  2) 

Średni destylat, 

C8 do C21 

200 – 325 Bardzo niski BTEX, toluen 0.06 %, etylobenzen 

0.034 %, ksyleny 0.23 %, wysokie stężenia n-

alkanów, C8  0.1 %, C20 0.35 %), niższe stężenia 

rozgałęzionych alkanów, cykloalkany, związki 

monoaromatyczne, naftaleny (0.22 %) i WWA, 

nikiel 0.00005 % 

Olej 

opałowy 

(nr  6) 

Olej rezydualny, 

C12 do C34 

350 – 700 Bardzo niski BTEX, niskie naftaleny i WWA, 

wysokie n-alkany (C9  0.0034 % -C20 0.1 %) i 

cykloalkany, nikiel 0.0089 % 

Oleje 

smarowe 

Destylat 

ciężkich 

pozostałości, 

C18 do C34 

326 – 600 Niskie stężenia BTEX, wysokie stężenia 

rozgałęzionych alkanów i cykloalkanów 

 

Tabela 3.120: Typowy skład olejów opałowych i olejów smarowych 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Guma 

Tabela 3.121 przedstawia pewne cechy opon stosowanych jako paliwo. 

 

Parametr Wartość Jednostka 

Wartość opałowa 36 – 38 MJ/kg 

Chlorek 0.15 – 0.25 % 

As <2 ppm 

Cd <5 – 10 ppm 

Co <5 – 27 ppm 

Cr <5 – 97 ppm 

Cu 10 – 30 ppm 

Hg 0.17 - <1 ppm 

Mn 6 – 11 ppm 
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Ni <5 – 40 ppm 

Pb <5 – 410 ppm 

Sb 55 – 410 ppm 

Sn 14 – 21 ppm 

Tl 0.25 – 75 ppm 

V <5 – 60 ppm 

Zn 14.5 – 16.1 g/kg 

 

Tabela 3.121: Charakterystyka opałowa opon 

[4, Langenkamp, 1997] 

 

Osad 

Osad zazwyczaj zawiera wodę. Zwiększenie zawartości wody w danym suchym składzie osadu 

zmniejsza jego wartość opałową. Na przykład wartość opałowa osadu o zawartości substancji suchej 

33% jest niższa niż 5 MJ/kg mokrej masy. Zawartość chloru jest zwykle niska, ale w niektórych 

osadach zawartość rtęci może być znaczna. 

 

Drewno 

Wartość opałowa trocin, wiórów z tartaku i PVC wynosi od 14 do 21 masy mokrej MJ/kg. Wartość 

opałowa odpadów budowlanych wynosi od 14 do 17 masy mokrej MJ/kg. Niektóre parametry 

fizykochemiczne odpadów drewna przedstawiono w Tabeli 3.122. 

 

Metale Stężenie (ppm) 

Niższa wartość opałowa (MJ/kg) 17.3 

Cl 0.1 % 

Cd 0.7 – 3.4 

Cr 50 

Hg 0.2 

Pb 53 – 1000 

Tl <0.1 

Zn 1500 

 

Tabela 3.122: Zawartość metali w odpadach drewna 

[4, Langenkamp, 1997], [81, VDI i Dechema, 2002] 

3.5.2 Zużycie w wyniku przygotowania paliwa odpadowego 

Zużycie podczas przygotowania oleju odpadowego do wykorzystania jako paliwo 

 

Zużyty materiał Zastosowanie 

Chemikalia, 

antyutleniacze 

Dodawane do lekkich olejów odpadowych i lekkich frakcji 

destylatów w celu stabilizacji produktów 

 

Tabela 3.123: Zużycie w przetwarzaniu termicznym olejów odpadowych 

[119, Watco, 2002] 

 

Odpady wyjściowe Głównie do produkcji 

oleju opałowego 
1
 

Jednostki (na tonę wejściowego 

oleju odpadowego) 

Olej opałowy (700 

MJ i <0.5 % S) 

849 kg 

Paliwa wtórne
2
 63 kg 

Zużycie   

Zużycie paliw 

kopalnych 

4 ekw. ropy 
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Energia pierwotna 343 MJ 

Zużycie wody 431 kg 
1
   Kraking termiczny: Przetwarzanie termiczne + chemiczne (z użyciem H2SO4) 

2
   Wiele z nich to paliwa odpadowe wytworzone w trakcie procesu 

 

Tabela 3.124: Zużycie generowane przez kraking termiczny olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001], [152, TWG, 2004] 

 

Produkt wyjściowy Ilość (na tonę 

wejściowego oleju 

odpadowego) 

Jednostki 

Metanol 1080 kg 

Oszczędności w pierwotnym wsadzie 

paliw zazwyczaj stosowanych w 

gazyfikacji 

  

Zużycie   

Paliwo kopalne 109 kg ekw. 

ropy 

Energia pierwotna 7110 MJ 

Zużycie wody 1350 kg 

 

Tabela 3.125: Produkty wyjściowe generowane w drodze gazyfikacji olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001] 

 

Zużycie Stałe paliwo odpadowe Płynne paliwo 

odpadowe 

Energia elektryczna (kWh/tona 

wytworzonego paliwa) 

5 – 25 5 – 

20 

Paliwo (litr/tona wytworzonego paliwa 

odpadowego 

0.15 – 3 0.05 – 

2 

Adsorbenty Stosowane jest od 20 do 40% 

adsorbentów na tonę 

wytworzonego paliwa 

odpadowego, w zależności od 

wymaganych specyfikacji. 

Rodzaje adsorbentów to świeże 

trociny, trociny z odzyskiwania 

drewna, poliuretan, papierowe 

produkty uboczne, tekstylia, itp. 

 

Woda (litry/tona paliwa odpadowego – do 

czyszczenia instalacji, ciężarówek i 

ewentualnie beczek; utrzymanie, instalacje 

rozpylające w celu ograniczania emisji 

pyłów)
 1
 

5 – 20 5 – 

20 

Azot m
3
/tona wytworzonego paliwa 

odpadowego (mieszalniki zobojętniające, 

rozdrabniacze lub przechowywanie płynów) 

1 - 2.5 1 - 

2.5 

Inne surowce do oczyszczania ścieków   

Uwagi: Dane na temat energii nie obejmują zużycia energii dla potrzeb wentylacji i przetwarzania 

powietrza. 

Zużycie energii elektrycznej jest szeroko zróżnicowane w zależności od rodzaju odpadów, 

pakowania oraz stopnia automatyzacji. Na przykład w przypadku spakowanych beczek do 

rozdrobnienia, zużycie energii elektrycznej może osiągnąć 25 kWh/t, podczas gdy w przypadku 

odpadów luzem w procesie nie zautomatyzowanym będzie wynosiło od 5 do 10 kWh/t. 
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Ponadto, gdy zużycie energii elektrycznej jest wysokie, zużycie paliwa jest zazwyczaj niskie. Paliwo 

zużywa się głównie do pojazdów użytkowych i zużycie to zmniejsza się wraz z poziomem 

automatyzacji. 

Ogólne zużycie energii stanowi mniej niż 5% całkowitej zawartości energii paliwa odpadowego. 
1
 Zużycie wody jest związane z właściwym zarządzaniem instalacją. Występują tu znaczne różnice w 

zależności od rodzaju odpadów, opakowania i ostatecznego wykorzystania odzyskanej wody 

deszczowej. Jeśli beczki lub pojemniki wymagają oczyszczenia lub wypłukania w celu dalszego 

wykorzystania, wymagane jest dodatkowe zużycie 2 do 20 l/tonę. 

 

Tabela 3.126: Zużycie podczas przygotowania odpadów niebezpiecznych do wykorzystania jako 

paliwo 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Zużycie w przygotowaniu paliwa odpadowego ze stałych odpadów komunalnych 

Poniższa Tabela 3.127 podaje przekrój zakładów, które przekazały dane dla potrzeb tej sekcji. 

 

 

Rodzaj zakładu 

Rodzaj produkcji 

stałego paliwa 

odpadowego 

Wydajność 

(kt/rok) 

Zużycie 

energii 

(MWh/rok) 

Określone zużycie 

energii (kWh/t 

materiału 

wejściowego) 

Zakłady przetwarzania 

odpadów przemysłowych 

Miękkie/twarde 

pelety 

40 2400 109 

Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów 

Miękkie pelety, pył 55 2300 38 – 56 

Zakłady przetwarzania 

odpadów przemysłowych 

Miękkie pelety, pył 65 1268 – 1902 40 – 59 

Przetwarzanie SOK bez 

etapu rozkładu 

biologicznego  

 80 781 40 

Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów 

Pył 100 5800 92 

Frakcja o wysokiej 

wartości opałowej z 

przetwarzania SOK i 

zakładu przetwarzania 

odpadów przemysłowych 

Miękkie pelety, pył 100 315 – 405 32 – 41 

Zakłady przetwarzania 

odpadów przemysłowych 

Miękkie pelety, pył 100 1080 – 1620 36 – 54 

Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów 

Frakcja o wysokiej 

wartości opałowej 

w belach 

110 1870 17 

Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów 

Miękkie pelety, pył 110 4000 33 – 40 

Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów 

Pył 600 2760  

Przetwarzanie SOK bez 

etapu rozkładu 

biologicznego 

Pył 840 23650 30 

Przetwarzanie 

rezydualnych stałych 

odpadów komunalnych 

   60 

Oddzielanie: 8 – 15 

 

Tabela 3.127: Przykłady zużycia podczas przygotowania paliw z SOK 
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[52, Ecodeco, 2002], [66, TWG, 2003], [126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004], [156, VROM, 

2004], [157, UBA, 2004] 

 

 

 

Wydajność 

(kt/rok) 

Zużycie paliwa 

(GJ/rok) 

Zużycie energii 

elektrycznej 

(MWh/rok) 

Określone zużycie 

energii elektrycznej 

(kWh/t) 

Określone 

zużycie wody 

(m
3
/t) 

65 38475 3575 55 0.078 

86 0 5831 68 0.0019 

100  1050 10.5  

 

Tabela 3.128: Przykłady zużycia dla przygotowania paliw z odpadów innych niż niebezpieczne 

[66, TWG, 2003] 

 

Duża różnica w zużyciu energii w odniesieniu do ilości materiału wejściowego dotyczy rodzaju 

zakładu przetwarzania i rodzaju generowanego stosowanego stałego paliwa odpadowego; na przykład 

czy zainstalowane są urządzenia do suszenia lub czy wygenerowane stałe paliwa odpadowe 

wytwarzane są w różnych rozmiarach i kształtach ziaren. 

Z wyjątkiem procesów suszenia termicznego do produkcji stałych paliw odpadowych nie jest 

wymagane paliwo; paliwo jest niezbędne tylko do działania pojazdów w obszarze procesu, takich jak 

wózki widłowe lub ładowarki kołowe. Jeden z producentów zgłosił zużycie gazu dla potrzeb suszenia 

termicznego wynoszące około 21250 GJ rocznie. To określone zużycie wynosi 1390 MJ/t materiału 

wejściowego. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, oprócz odpadów nie są stosowane żadne dalsze składniki, które trafiają do 

produktu. W celu zapewnienia wolnego od awarii działania, proces i sprzęt do obsługi materiału 

wymagają smarowania. Stosuje się kilka detergentów. Ponadto istnieją dodatkowe materiały 

stosowane do wspierania procesu oczyszczania gazu odlotowego, takie jak wodorotlenek sodu 

(zużycie: 18 kg/kt) i fosforan (zużycie: 3 kg/kt). 

Oddzielanie, fermentacja i degradacja biologiczna wymagają energii. Zużycie energii elektrycznej 

przez oddzielanie i fermentację wynosi około 60 kWh/t materiału wejściowego, z czego oddzielanie 

stanowi od około 8 do 15 kWh. Poprzez spalanie biogazu w silniku gazowym, o wydajności 35% 

wytwarzanych jest około 120 kWhe/t odpadów. Skutkuje to produkcją odpadów netto około 60 

kWhe/t. Wytwarzanie odpadu przefermentowanego wymaga około 100 MJe/t materiałów 

wejściowych. Suszenie biologiczne wymaga również około 100 MJe/t wprowadzania materiałów. 

3.5.3 Emisje z przygotowania paliwa odpadowego 

Emisje z przygotowania stałego paliwa odpadowego ze stałych odpadów komunalnych 

Bilans masy produkcji RDF przedstawiony został w kolejnej tabeli. 

 

Produkt 

nadający się do 

spalenia (np. 

RDF) 

Materia 

organiczna 

Odpady nienadające 

się do spalenia na bazie 

nieorganicznej 

Metale Wyparowana 

woda i CO2 

Inne 

55 – 50 20 5 20 – 25  

53 
1
  Szkło: 4 

Białe: 3 

Brązowe: 0.5 

Zielone: 0.5 

 

Minerały: 4 

 

Drobne ziarna i pył do 

Metale żelazne: 

4 

Metale 

nieżelazne: 

1 

 Baterie: 

0.05 
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utylizacji: 4 

Wartości w kg/100 kg wsadu odpadów 
1
  wartość opałowa 15 – 18 MJ/kg 

 

Tabela 3.129: Przykłady emisji z produkcji RDF z SOK 

[52, Ecodeco, 2002], [81, VDI i Dechema, 2002] 

Tabela 3.130 podaje przegląd zakładów, które dostarczyły dane dla potrzeb tej sekcji. 

 

 

Rodzaj 

zakładu 

Rodzaj 

produkcji 

stałego 

paliwa 

odpadowego 

Wydajność 

(kt/rok) 

Ilość 

produktów 

stałego 

paliwa 

odpadowego 

(t/rok) 

% 

produkt/ 

odpad 

Ilość 

gazów 

odlotowych 

(m³/h) 

Pył 

(kg/rok) 

Odór
3
 

(OU/m 

) 

Odległość 

hałasu od 

miejsca 

immisji (m)  

Poziom 

ciśnienia 

akustycznego 

dzień/ noc 

jako 

aprobata 

techniczna 

(dB(A)) 

Przetwarzanie 

SOK bez etapu 

rozkładu 

biologicznego 

Pył 23 17400 76.7     

Zakłady 

przetwarzania 

odpadów 

przemysłowych 

Miękkie/ 

twarde 

pelety 

40 15300 69.5 18000    

<40/<40 

Zakłady 

przetwarzania 

odpadów 

przemysłowych 

Miękkie 

pelety, pył 

65 31700 99.1 48000   10 

 

<70/<70 

Przetwarzanie 

SOK bez etapu 

rozkładu 

biologicznego 

n.a. 80 16300 84.0     

Mechaniczno-

biologiczne 

przetwarzanie 

odpadów 

Pył 100 30700 48.7 45000 394   

Frakcja o 

wysokiej 

wartości 

opałowej z 

przetwarzania 

SOK i 

zakładu 

przetwarzania 

odpadów 

przemysłowych 

Miękkie 

pelety, pył 

100 9000 90.0 48000   1000 

 

<50/<35 

Zakłady 

przetwarzania 

odpadów 

przemysłowych 

Miękkie 

pelety, pył 

100 27000 90.0 48000   1000 

 

<50/<35 
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Mechaniczno-

biologiczne 

przetwarzanie 

odpadów 

Frakcja o 

wysokiej 

wartości 

opałowej 

w belach 

110 19500 17.7 120000  406 200 

 

50/39 

Przetwarzanie 

SOK bez etapu 

rozkładu 

biologicznego 

Pył 840 90000 11.5 90000  220 650 

 

38/37.5 

 

Tabela 3.130: Przegląd niektórych zakładów produkcji stałych paliw odpadowych w UE 

[126, Pretz i in., 2003] 

 

 Jednostki Instalacja A Instalacja B Instalacja C 

Wydajność kt/rok 65 86 98 

  Stęż. Ładunek Stęż. Ładunek Stęż. Ładunek 

Spaliny milion Nm
3
    394.2   

Tlen %   19  1.4  

CO2 t/rok  11765  8428   

PM mg/Nm
3
 - kg/rok 0  1 394.2   

SOX mg/Nm
3
 - kg/rok  1820 18.6 7332   

NOX mg/Nm
3
 - kg/rok 80 4699.5 47 18527 12.5  

N2O mg/Nm
3
 - kg/rok    0   

CWO mg/Nm
3
 - kg/rok 40 2340 1.7 670.14   

CH4 kg/rok  26715     

CO mg/Nm
3
 - kg/rok 80 4699.5 8.4 3311.28 16  

HCl mg/Nm
3
 - kg/rok  78     

HF mg/Nm
3
 - kg/rok  26     

Metale ogółem mg/Nm
3
 - kg/rok   0.4 197.1   

Hg mg/Nm
3
 - kg/rok   3.7 1.46   

Cd + Tl mg/Nm
3
 - kg/rok   0.4 0.197 0.08  

Chlorobenzeny mg/Nm
3
 - kg/rok   0 0.0047   

 

PCDD/PCDF 

ngTEQ/Nm
3
 - 

g/rok 

  

0.0026 

 

0.002 

 

0.00079 

  

CFC mg/Nm
3
 - kg/rok   0.044 17.345   

 

Odór 

EU O.U./Nm
3
 - 

MGE/rok 

 

0 

  

110 

 

43362 

  

NH3 mg/Nm
3
 0      

 

Tabela 3.131: Przykłady emisji do powietrza z przygotowania paliwa z odpadów innych niż 

niebezpieczne 

[66, TWG, 2003] 

 

 Jednostki Instalacja A Instalacja B Instalacja C 

Wydajność kt/rok 65 86 16

0   Stęż. Ładunek Stęż. Ładunek Stęż. Ładunek 

Generowane WW m
3
/rok  16965  30100  8000 

BZT5 mg/l  - kg/rok   21    

ChZT mg/l  - kg/rok  34450 40    

Całkowity N (jako N) mg/l  - kg/rok   230    

Azotyn mg/l  - kg/rok   1.8    

Azotany mg/l  - kg/rok       

Amoniak mg/l  - kg/rok  10400     
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Azotany mg/l  - kg/rok  650     

Siarczany mg/l  - kg/rok  325     

 

Tabela 3.132: Przykłady emisji do wody z przygotowania paliwa z odpadów innych niż 

niebezpieczne 

[66, TWG, 2003] 

 

Zależnie od rodzaju zakładu można stwierdzić wielką różnicę w stosunku ilości przetworzonych 

odpadów i produktów stałego paliwa odpadowego. Można to wytłumaczyć faktem, że niektóre 

zakłady przetwarzają odpady gospodarcze, a inne zakłady przetwarzają SOK. Ponadto producenci 

mają różne sposoby uzyskiwania stałych paliw odpadowych. Na przykład, jeśli drobnoziarnisty 

materiał dodaje się do produktu stałego paliwa odpadowego i nie utylizuje na składowisku, ilość 

produktu zwiększa się, ale jakość znacznie spada. Inne zakłady budują swoją wydajność poprzez 

modyfikacje działania lub wytwarzają stałe paliwo odpadowej w skojarzonej produkcji z zakładami 

przetwarzania SOK. 

Deklarowane wartości pobierane są z aprobat technicznych. Różnice widziane przez szeroki zakres 

wartości można wyjaśnić lokalizacją zakładów przetwórczych oraz różnorodnością ich materiałów 

wejściowych oraz czasów działania, np. w niektórych przypadkach operacjami na jedną, dwie lub trzy 

zmiany. W odniesieniu do Tabeli 3.130 należy dostosować różnicę między ilością materiału 

wejściowego a ilością produktu wyjściowego, biorąc pod uwagę ilość potencjalnych materiałów 

nadających się do recyklingu, takich jak metale żelazne i nieżelazne w odpadach. Zawartość 

potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu zależy od składu każdych odpadów, które 

mogą się znacznie różnić. Ponadto pozostałości mogą powstawać podczas procesu oczyszczania 

gazów odlotowych. 

W zależności od metody obróbki mogą także pojawić się pewne produkty uboczne. W zależności od 

jakości produktów ubocznych można je bezpośrednio poddać recyklingowi lub przetworzyć po dalszej 

obróbce. Bieżące produkty uboczne to zazwyczaj metale żelazne i nieżelazne oraz frakcja obojętna. 

Jakość produktu metali żelaznych i nieżelaznych zależy od zawartości odpadów i stosowanej metody 

obróbki. Produkty o wyższej jakości nadają się do recyklingu materiałów. 

Frakcja obojętna czasem jest stosowana jako materiał budowlany, np. materiał do budowy dróg lub 

trafia na składowisko. W rzadkich przypadkach może powstać materiał do recyklingu stosowany 

bezpośrednio jako surowiec, np niektóre rodzaje tworzyw sztucznych i szkła. Ponadto poprzez 

zastosowanie separatora powietrza może powstać frakcja ciężka, którą stosuje się do wykorzystania 

energetycznego. 

Skład odpadów, które nie są wykorzystywane jako paliwo, jest inny niż skład odpadów wejściowych i 

wyjściowych. Zależy to od odpadów wejściowych, ale również od rodzaju przetwarzania. Bilanse 

masy wykazujące takie różnice, a także wykazujące, dokąd trafiają różne składniki odpadów 

wejściowych, nie zostały dostarczone. 

 

Emisje z przygotowania odpadów niebezpiecznych do wykorzystania jako paliwo 

 

Emisje do powietrza 

 

Emisje Z Stałe paliwo 

odpadowe 

Płynne paliwo 

odpadowe 

Pył, absorbenty głównie z 

trocin, odpady proszków 

(farby, żywice, proszek do 

prania, katalizatory, itp.) 

Rozładunek i obsługa 

absorbentów i/lub 

odpadów 

sproszkowanych 

m n/a 

Obróbka l/m l (głównie do 

fluidyzacji) 

Załadunek m n/a 

Osiągnięta wydajność 

(mg/Nm
3
) 

1
 

1 – 10 1 – 5 
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LZO i odór 

Pobieranie próbek l/m m/h 

Operacje rozładunku 

(ciężarówka, beczki i 

pojemniki) 

m m/h 

Obróbka m 

(przesiewanie) 

l 

Osiągalna wydajność 

NM LZO (mg/Nm
3
) 

2
 

10 – 50 10 – 

110 

Uwagi: 
1
 za pomocą filtrów workowych 

2
 za pomocą regeneracyjnego utleniacza termicznego dla stałych paliw odpadowych oraz za 

pomocą regeneracyjnego utleniacza termicznego lub poprzez przetwarzanie z użyciem 

węgla aktywnego w przypadku płynnych paliw odpadowych 

l: niskie emisje – m: średnie emisje – h: wysokie emisje – n/d: nie dotyczy 

 

Tabela 3.133: Emisje do powietrza z przygotowania paliwa odpadowego z odpadów 

niebezpiecznych 

[122, Eucopro, 2003] 

 

LZO i odór 

Większość przyjętych odpadów zawiera związki organiczne. W pewnych okolicznościach, zgodnie z 

prężnością par i temperaturą są one mniej lub bardziej lotne. Te lotne związki organiczne (LZO) mogą 

być potencjalnie szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia pracowników oraz być źródłem 

nieprzyjemnego odoru. Właśnie dlatego emisje te wymagają szczególnej uwagi i kontroli. Poziom 

emisji LZO zależy od rodzaju odpadów, temperatury zapłonu, prężności par składników i ich stężenia. 

Na emisje LZO wpływa także rodzaj stosowanego procesu oraz panujące warunki klimatyczne. 

 

Hałas 

Wszystkie linie procesowe i urządzenia muszą być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z 

unijnymi przepisami ws. hałasu dla operatorów zakładu oraz sąsiednich jednostek. Główne źródło 

hałasu wokół i wewnątrz zakładów stanowią przyjeżdżające i odjeżdżające pojazdy transportowe. 

Inne źródła hałasu pochodzą z obsługi urządzeń takich jak mechaniczne szufle, ładowarki, łopaty 

hydrauliczne, przesiewacze, rozdrabniacze, kruszarki, pompy, mieszadła, silniki sieci wentylacji i 

jednostki przetwarzania LZO. 

 

Emisje do wody 

Źródła ścieków to woda czyszcząca pochodząca z czyszczenia beczek, czyszczenia ciężarówek, 

czyszczenia instalacji, cystern i wywrotek oraz woda procesowa (z osadzania odpadów podczas 

transportu, suszenia, itp.). W braku zmierzonych parametrów ścieków z tych instalacji, Tabela 3.134 

przedstawia zestawienie zakresów niektórych pozwoleń stosowanych do instalacji. Z wyjątkiem 

poważnych awarii instalacje te nie mają żadnego wpływu na wody gruntowe. Do badania zazwyczaj 

wykorzystywana jest sieć piezometryczna analizowana raz lub dwa razy w roku. 

 

Parametry fizykochemiczne Wartości graniczne pozwolenia (mg/l) 

pH 5.5 – 9.5 

Maksymalna temperatura 30 – 45 

TSS 30 – 60 

ChZT 50 – 300 

Węglowodory 2 – 10 

BZT5 30 – 40 

N-kjeldahl n.a. – 40 

N globalny 10 – 50 

Fosforany ogółem 1 – 10 

CN (wolny) 0.1 
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Cd 0.05 – 0.2 

Cr(VI) 0.01 – 0.1 

Cr całkowity 0.02 – 0.5 

Cu 0.03 – 0.5 

Fe 10 – 15 

Hg 0.05 – 0.15 

Ni 0.05 – 0.5 

Pb 0.05 – 0.5 

Sn 0.01 – 2 

Zn 0.3 – 2 

Metale ogółem* 10 – 15 

* Sb + Co + V + Tl + Pb + Cu + Cr + Ni + Zn + Mn + Sn + Cd + Hg + Se + Te 

 

Tabela 3.134: Zakresy wartości podanych w pozwoleniach dla niektórych instalacji 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Oczyszczanie 

ścieków, odpady i 

inne odpady do 

utylizacji 

Złożone z Ilość (kg/tona 

wytworzonego 

paliwa 

odpadowego) 

Pozostałości 

pochodzące z 

pakowania 

dostarczonych 

odpadów 

  

 

 

 

 

 

1.5 – 20 
‗Wysłane‘ IBC, 

pojemniki lub beczki 

 

Metalowe pojemniki i 

beczki 

 

Plastikowe pojemniki 

i beczki 

 

Palety  

Worki typu big bag  

Folia plastikowa  

Ekstrakcja złomu 

podczas etapu 

produkcji 

Pozostałości te składają się z metalowych części, 

które mogą być obszerne 

Odrzuty z sita/ 

przesiewacza 

obrotowego, 

wibrosita lub sita 

statycznego 

Pozostałości te składają się z bloków różnych 

odpadów stałych (takich jak żywice, farby, kleje, 

smoły, bitum, zanieczyszczone gleby, itp.), 

kawałków drewna, piasku, zanieczyszczonych 

tworzyw sztucznych, okładzin, kawałków 

materiałów włókienniczych  

 

 

 

0 – 3 

Pozostałości 

oczyszczania ścieków 

Na przykład węgiel aktywny z oczyszczania 

ścieków i powietrza 

Pozostałości 

laboratoryjne i 

odrzucone próbki 

  

0.015 

Uwaga: ilość produktów ubocznych jest mocno związana z rodzajem opakowań. Na przykład, w 

przypadku niewielkich opakowań odpadów, frakcja złomu żelaza może wynieść do 150 kg/tona 

paliwa odpadowego 

 

Tabela 3.135: Odpady generowane w przygotowaniu odpadów niebezpiecznych do 

wykorzystania jako paliwo  
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[122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] 

Kontrolę jakości gleby można zapewnić w drodze badania/monitorowania emisji do powietrza, 

ścieków i jakości wód podziemnych. 

 

Przygotowanie stałego paliwa odpadowego w drodze zwęglania zanieczyszczonego drewna 

Zanieczyszczone drewno może zawierać TZO, rtęć, arsen i inne typowe zanieczyszczenia. 

 

Emisje z przetwarzania olejów odpadowych do wykorzystania jako paliwo 

Tabela 3.136 przedstawia emisje z przygotowania olejów odpadowych podczas produkcji paliwa 

płynnego. 

 

Ścieżka emisji Nośnik Poprzez 

Przechowywanie 

oleju odpadowego 

Powietrze Przemieszczenie oparów podczas załadunku 

‗Wydychanie‘ przez odpowietrzniki 

Kocioł Powietrze Gazy spalinowe poprzez komin. Większość instalacji do ponownej 

obróbki oleju wytwarza parę z kotłów zakładowych 

Zbiorniki grzewcze Powietrze Zbiorniki grzewcze to zazwyczaj izolowane zbiorniki z miękkiej 

stali. Ciepło jest dostarczane do oleju przez system wymiany ciepła 

zwykle oparty na wewnętrznych lub ‗ślepych‘ wężownicach 

parowych. Taki układ może być trudny do czyszczenia i utrzymania. 

Może to prowadzić do nieefektywnego zużycia energii związanego z 

wytwarzaniem pary. 

LZO są emitowane podczas ogrzewania oleju w celu odpędzenia 

pary wodnej. Emisje mogą składać się z przemieszczonych oparów 

obejmujących parę wodną i LZO. Można zastosować absorpcję 

węgla, ale może na nią wpływać para wodna. Należy rozważyć 

kondensację w celu zebrania frakcji organicznej, którą można 

wykorzystać jako wsad do kotła lub spalić. 

Zbiornik 

odbiorczy 

gorącego oleju 

Powietrze LZO z przenoszenia gorącego oleju do zbiorników odbiorczych  

Filtracja gorącego 

oleju 

Powietrze LZO emitowane podczas przepuszczania gorącego oleju przez filtry 

w celu usunięcia substancji stałych. Gorący olej ze zbiorników 

grzewczych zazwyczaj przepuszcza się przez filtry otwarte w celu 

usunięcia substancji stałych. Znajdują się one na otwartych placach 

lub w budynkach. Zazwyczaj stosowane filtry to wibrująca siatka 

druciana, bardziej powszechnie stosowana w odniesieniu do kruszyw 

mineralnych. Usunięcie wysokiej zawartości substancji stałych 

zachowanych w gorącym oleju ma zasadnicze znaczenie dla 

sprzedaży odzyskanego oleju opałowego. Czynność usuwania 

substancji stałych jest agresywna i filtry muszą być niezawodne, aby 

poradzić sobie z substancjami stałymi i gorącym olejem. Ten etap 

stanowi źródło LZO i odoru. 

Usuwanie oleju 

ze ścieków 

Powietrze Olej usuwa się z płynnych ścieków przed zrzutem do kanalizacji lub 

innych wód, zazwyczaj za pomocą osadników olej/woda, separatora 

z płytą sterującą lub technik filtracyjnych. LZO stanowią znaczną 

emisję podczas odpędzania ze zbiornika procesowego do otwartych 

kanałów i również wtedy, gdy gorący olej przepuszcza się przez 

separator z płytą sterującą  

Usuwanie oleju 

ze ścieków 

Woda Ściek do kanalizacji. LZO są emitowane z gorącej wody do 

kanalizacji  

Woda z 

oddzielania 

Powietrze LZO emitowane podczas odwadniania 

Magazynowanie Powietrze Przemieszczenie LZO 
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odzyskanego oleju Gleba Usuwanie osadu ze zbiorników magazynowych i grzewczych oraz 

jednostek filtracyjnych 

 

Tabela 3.136: Emisje generowane z przygotowania olejów odpadowych do wykorzystania jako 

paliwo 

[55, UK EA, 2001] 

 

Tabela 3.137 przedstawia pewne bilanse materiałowe czterech różnych zakładów przetwarzania (A - 

D). 

 

Zakład Odpady wejściowe (z 

wyjątkiem elementów 

nieolejowych/ 

rozpuszczalnikowych 

takich jak baterie)  

Produkty Zrzut do 

kanalizacji 

Odpady do 

obróbki 

zewnętrznej 

Odpady do 

wysłania na 

składowisko 

 

 

A 

Olej odpadowy luzem: 

14340 

 

Olej opałowy dla 

przemysłu 

asfaltowego: 

12800 

   

Płyn hydrauliczny: 15    

Mieszane odpady oleiste: 

100 

   

Zużyte filtry olejowe: 

1355 

   

Farby i rozpuszczalniki 

100 

   

 

B 

Mieszane oleje 

odpadowe: 15000 

Olej opałowy: 

13000 

Ścieki: 

700 

Zagęszczone 

filtry 

olejowe: 30 

Osad: 500 

Zużyte filtry olejowe: 90 

 

 

C 

Zanieczyszczona woda z 

osadników fabrycznych: 

14000 

Olej opałowy 

do dalszego 

przetwarzania 

lub 

sporządzania 

mieszanek: 

2000 

Ścieki o 

wysokiej 

zawartości 

ChZT: 13600 

 Osad nadający 

się do 

odpompowania: 

300 Zużyte oleje z garaży i 

fabryk: 2000 

 

Nadmiarowe oleje 

opałowe: 100 

 

 

 

 

 

 

D 

Zużyte oleje smarowe do 

silników (w cysternach): 

80000 

Zużyty olej 

smarowy 

przetworzony w 

celu 

wykorzystania 

jako paliwo: 

72000 

Ścieki 

zawierające 

ślady 

węglowodorów: 

2500 

 Osad z sit: 6 

Zużyte oleje smarowe w 

beczkach: 100 

 Osad z dna 

zbiorników: 6 

Nadmiarowe oleje 

opałowe: 300 

Kerogas 

(mieszany olej 

smarowy i 

opałowy): 

1000 

 Pocięte 

kawałki 25-

litrowych 

beczek na olej: 

10 

 Gruz, szmaty 

itp: 5 

Uwaga: Wartości w komórkach dotyczą rocznej ilości wspomnianego materiału w tonach  

 

Tabela 3.137: Materiały wejściowe i wejściowe dla zakładów przetwarzania oleju odpadowego 

wytwarzających materiał do wykorzystania jako paliwo  

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 
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Odpady wejściowe 

Rodzaj oleju odpadowego Ilość roczna 

(tony) 

Zawartość oleju 

(% oleju) 

Zawartość wody 

(% wody) 

Odpadowy olej silnikowy 62000 97 3 

Odpady z osadników 25000 4 96 

Oleje rozpuszczalne 16000 25 75 

Oleje opałowe 7000 98 2 

Oleje z punktów przekazywania lub 

obróbki filtrów olejowych  

4000 97 3 

Inne strumienie odpadów 

zawierające oleje  

200 99 1 

Odpady wyjściowe i pozostałości 

Produkt    

Oczyszczony olej odpadowy do 

wykorzystania jako paliwo 

75150 99.5 0.5 

Utylizacja do kanalizacji  Olej (mg/l) ChZT (mg/l) 

Zrzut do kanalizacji 40000 200  

Utylizacja na składowisku  % Olej (sucha 

masa) 

Zawartość wody 

(% wody) 

Składowisko: odsiewy 6000 11 25 

Składowisko: osad procesowy 12000 5 50 

Składowisko: inne odpady 4000 2 40 

Inne odpady płynne do utylizacji 4000 2 98 

Inne odpady stałe do utylizacji 3000 5 95 

 

Tabela 3.138: Przykład emisji z zakładu recyklingu oleju, który podgrzewa olej podczas procesu 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

 

Produkty wyjściowe Głównie w celu 

produkcji oleju 

opałowego
1
 

Głównie w celu 

produkcji oleju 

gazowego
2
 

Jednostki (na tonę 

wejściowego oleju 

odpadowego) 

Olej opałowy (32 z 700 

MJ i <0.5 % S) 

849  kg 

Paliwa wtórne
3
 63  kg 

Olej gazowy  706 kg 

Nafta  51 kg 

Bitum  38 kg 

Emisje    

CO2 2845  ekw. kg 

SO2 9.8  ekw. kg 

LZO 0.08  kg ekw. C2H4 

Cząstki stałe 0.4  g 

Fosforany w wodzie 0.0012  kg ekw. 

Odpady do utylizacji 18  kg 

Odpady do odzysku 24  kg 

Ścieki  50 kg 

Rozpuszczalniki  29 kg 

Ciężkie pozostałości  61 kg 

Nafta  36 kg 

Gazy odlotowe  29 kg 
1
 Kraking termiczny: przetwarzanie termiczne + chemiczne (z użyciem H2SO4) 

2
 Kraking termiczny dostosowany do produkcji głównie oleju gazowego. Obróbka końcowa z 

etapami oczyszczania i stabilizacji  
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3
 Wiele z nich to paliwa odpadowe wytworzone w trakcie procesu 

 

Tabela 3.139: Emisje generowane przez kraking termiczny olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001], [152, TWG, 2004] 

 

W przypadku wspólnej gazyfikacji z węglem metale zawarte w zużytym oleju można utrwalić w 

obojętnym popioło-żużlu innym niż niebezpieczny. Związków siarki przekształcane są na 

siarkowodór, usuwane w drodze standardowego płukania i przekształcane na siarkę elementarną. Z 

procesu gazyfikacji nie pochodzą żadne metale, emisje niezorganizowane ani emisje dioksyn. 

 

Produkty wyjściowe Ilość (na tonę wejściowego oleju 

odpadowego) 

Jednostki 

Metanol 1080 kg 

Oszczędność pierwotnego wsadu paliw 

zazwyczaj stosowany w gazyfikacji 

  

Emisje   

CO2 1431 kg ekw. 

SO2 0.21 kg ekw. 

LZO 0.05 kg ekw. C2H4 

Fosforany 0.0079 kg ekw. Fosforanów 

w wodzie 

Odpady do utylizacji 1 kg 

Odpady do odzysku 36 kg 

 

Tabela 3.140: Produkty wyjściowe generowane przez gazyfikację olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001] 

 

Emisje do powietrza 

Niektóre emisje powszechnie spowodowane przez obróbkę olejów odpadowych w celu wytworzenia 

produktu, który można wykorzystać jako paliwo przedstawiono w poniższej tabeli (Tabela 3.141). 

 

Problem 

środowiskowy w 

obróbce oleju 

odpadowego 

Uwagi 

Chlorowane 

węglowodory 

Zwiększają poziom chloru w oleju odpadowym 

Dioksyny Zostały uznane przez urzędników ds. zdrowia środowiskowego w 

najnowszym dokumencie nt. regeneracji zużytego oleju i olejów 

bazowych 

Ołów W przypadku opcji ponownej obróbki ołów trafia do ciężkich 

pozostałości, co spowoduje jego ‗uwięzienie‘ w produkcie 

bitumicznym. Ze względu na zmianę specyfikacji benzyny 

zanieczyszczenie ołowiem ma coraz mniejsze znaczenie 

Metale W procesu krakingu termicznego co najmniej 98% metali jest 

usuwane jako niewymywalny proszek, gromadzone w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach i stosowane jako dodatek do asfaltu 

Metale nielotne Inne metale, które mogą występować, można zatrzymać w 

pozostałościach bitumu, tak jak ołów  

WWA WWA stanowiły problem podczas obróbki olejów bazowych z punktu 

widzenia zdrowia i środowiska. Powstają one niepełnego spalania 

materii organicznej. WWA są stosunkowo trudne do zniszczenia. 

Jednakże ostatnie badania wskazują, że jest możliwość usunięcia 

WWA w procesie regeneracji w nowoczesnych zakładach, tym 
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samym unikając akumulacji WWA 

Związki siarki Emisje odoru i SOX, jeśli wykorzystywane jako paliwo w zakładzie 

przetwórczym  

 

Tabela 3.141: Kwestie środowiskowe związane z obróbką olejów odpadowych do wykorzystania 

jako paliwo 

[6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [11, Jacobs i Dijkmans, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 

2002] 

 

Emisje do wody 

Przygotowanie olejów odpadowych może powodować powstanie mieszalnych lub rozpuszczonych 

substancji organicznych, na przykład demulgatorów i detergentów, w ściekach. 

3.5.4 Paliwa odpadowe (odpady wyjściowe) 

Zamiarem niniejszej sekcji jest przedstawienie przeglądu rodzaju wymagań, jakie zazwyczaj musi 

spełniać paliwo odpadowe, aby można je było wykorzystać w różnych procesach spalania. Paliwo 

odpadowe to termin używany w niniejszym dokumencie w celu określenia paliwa przygotowanego z 

odpadów. Jak podano w rozdziale pt. Zakres, niniejszy dokument nie zawiera opisów samych 

procesów spalania. Spalanie opisano w innych dokumentach BREF sektora przemysłowego objętych 

IPPC. 

Współspalanie odpadów wpływa na wydajność zakładów i/lub emisje do powietrza i wody, a także na 

jakość pozostałości ze spalania oraz produktów ubocznych. Wpływ wykorzystywania odpadów jako 

paliwa zamiast stosowania paliw tradycyjnych określany jest przez różne właściwości odpadów z 

głównego paliwa. Na przykład emisje spowodowane spalaniem olejów odpadowych w elektrowni 

opalanej węglem, w elektrowni opalanej olejem opałowym lub w piecu cementowym są różne, 

ponieważ charakter procesu i stosowane techniki ograniczania emisji, np. paliwo stałe a płynne, 

techniki końca rury, alkaliczność pieców cementowych, temperatura spalania (od 800°C dla pieców ze 

złożem fluidalnym do 2000°C dla pieców cementowych) oraz rodzaj obiektu energetycznego spalania 

(elektrownia, miejski system ciepłowniczy lub elektrociepłownia) mogą być w każdym przypadku 

bardzo różne. W związku z tym zagadnienia te omówiono w każdym dokumencie BREF sektora 

przemysłowego, wraz z dyskusją na temat stosowanego procesu spalania; i stąd nie można opisać tych 

kwestii w niniejszym dokumencie. 

Część wartości opałowej odpadów, które mają być wykorzystywane jako paliwo oraz inne ważne 

właściwości paliwa decydujące o tym, czy określone paliwo można wykorzystać w zakładzie spalania 

wynikają z jego składu chemicznego i właściwości fizycznych. Zanieczyszczenie, zażużlenie i korozja 

kotła, podczas stosowania w elektrowniach/ciepłowniach spalania to możliwe negatywne aspekty, 

które są także związane z jego składem chemicznym, w szczególności z obecnością pewnych 

składników w ogólnej mieszance paliw, takich jak metale alkaliczne, chlor i siarka. Składniki te mogą 

więc mieć duży wpływ na dostępność elektrowni/ciepłowni spalania – ponieważ mogą one prowadzić 

do przestojów zakładu; mogą one również wpływać na właściwości popiołu, na przykład zachowanie 

podczas spiekania i topienia. Skład popiołu może stanowić ważny czynnik w ekonomii obiektu 

energetycznego spalania. Elementy zanieczyszczające, takie jak metale ciężkie, mogą negatywnie 

wpływać na możliwości wykorzystania popiołu, powodując wysokie koszty utylizacji popiołu. Ważna 

jest także postać fizyczna, w której występuje paliwo, ponieważ systemy zasilania muszą mieć 

zdolność bezproblemowej obsługi paliwa, a cząsteczki muszą być dostatecznie małe w celu pełnego 

spalenia w odpowiedniej technologii spalania. Najczęściej stosowane fizyczne postacie stałego paliwa 

odpadowego to pelety, pył, brykiety i bele. 

Ponadto, w przypadku procesu spalania składniki lotne stanowią ważny parametr paliwa w 

odniesieniu do stabilności płomienia i wypalania paliwa. Ogólnie rzecz biorąc, stałe paliwa odpadowe 

składają się z drewna, papieru i tworzyw sztucznych, które są bogate w składniki lotne, np. w 

porównaniu z węglem. 

3.5.4.1 Stałe paliwo odpadowe przygotowane ze stałych odpadów komunalnych 

Zakres składów stałego paliwa odpadowego w Europie przedstawiono w poniższej Tabeli 3.142. 
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Właściwość Zakres Jednostki 

Sucha masa 75.3 – 78.0 % 

Wilgotność 1.6 – 50 % 

Wartość opałowa 10 – 40 MJ/kg 

Popiół 0.7 – 20 w/w-% 

Skład popiołu 

aluminium 

wapń 

żelazo 

potas 

magnez 

sód 

krzem 

tytan 

 

6.9 – 9.2 

17.6 – 21.8 

1.6 – 2.2 

1.9 – 2.2 

1.4 – 1.7 

1.9 – 2.7 

17.9 – 20.8 

1.0 – 1.6 

w/w-% 

Chlor <0.01 – 1.77 w/w-% 

Fluor 0.001 – 0.02 w/w-% 

Siarka 0.02 – 0.6 w/w-% 

Węgiel 47.1 – 50.7 w/w-% 

Wodór 6.6 – 7.0 w/w-% 

Azot 0.5 – 0.8 w/w-% 

Tlen 30.4 – 34.4 w/w-% 

As <0.4 – 160 ppm 

Be 0.2 – 0.3 ppm 

Cd* 0.16 – 6 ppm 

Cd + Hg 7 ppm 

Co 0.4 – 7.4 ppm 

Cr 2.5 – 226 ppm 

Cu 6.8 – 1340 ppm 

Hg <0.02 – 1 ppm 

Mn 22 – 590 ppm 

Ni <2.5 – 40 ppm 

Pb 2.4 – 300 ppm 

Sb 1 – 39 ppm 

Se 0.8 – 1.7 ppm 

Sn 2 – 27.6 ppm 

Te 0.6 – 1.58 ppm 

Tl <0.1 – 0.8 ppm 

V 2.3 – 10.2 ppm 

Zn 225 – 500 ppm 

EOX 31 – 42 ppm 

*    Około 70 % Cd, które mogą być obecne w SOK przechodzi do 

produktów palnych. 

 

Tabela 3.142: Zakresy z analiz stałego paliwa odpadowego przygotowanego z SOK w Europie 

 [4, Langenkamp, 1997], [8, Krajenbrink i in., 1999], [21, Langenkamp i Nieman, 2001], [81, VDI 

i Dechema, 2002] 

 

Parametr Jednostki Średnia 80-ty centyl Liczba próbek 

Wartość opałowa netto MJ/kg 20.6 25.1 179 

Zawartość wilgoci % 13.4 18.8 346 

Zawartość popiołu % DM 13.8 20.6 151 

Chlor całkowity % 0.7 1.1 171 
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Fluor całkowity mg/kg DM 100.0 400.0 55 

Siarka całkowita % 0.1 0.4 110 

Antymon mg/kg DM 10.8 42.4 284 

Arsen mg/kg DM 1.0 2.0 257 

Beryl mg/kg DM 0.2 0.3 230 

Kadm mg/kg DM 2.2 4.9 266 

Chrom mg/kg DM 48.0 82.9 259 

Kobalt mg/kg DM 2.9 4.7 245 

Miedź mg/kg DM 97.5 560.0 286 

Ołów mg/kg DM 89.0 160.0 265 

Mangan mg/kg DM 61.0 94.0 229 

Rtęć mg/kg DM 0.2 0.3 249 

Nikiel mg/kg DM 13.1 26.3 243 

Selen mg/kg DM 0.4 1.7 235 

Tellur mg/kg DM 0.4 1.0 222 

Tal mg/kg DM 0.4 0.5 241 

Cyna mg/kg DM 4.0 12.2 192 

Wanad mg/kg DM 3.6 5.3 241 

PCB Sum DIN 51527 0.2 0.5 21 

Uwagi: DM = sucha masa 

Wszystkie procenty podano wg masy 

SOK stosowane w tym czasie nie obejmowały frakcji odpadów z gospodarstw domowych o 

wysokiej wartości opałowej. Zawierały one frakcję odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

o wysokiej wartości opałowej, co wyjaśnia podaną wartość wartości opałowej netto. 

 

Tabela 3.143: Stałe paliwo odpadowe wyprodukowane z frakcji odpadów rozbiórkowych o 

wysokiej wartości opałowej 

[21, Langenkamp i Nieman, 2001] 

 

Parametr Jednostki Segregowane u źródła 

surowce z mieszkań, biur, 

itp.
1
 

Segregowane u źródła 

surowce z przemysłów i 

firm
 2
 

Wilgotność % 33.6 16.6 

Wartość opałowa 

brutto 

MJ/kg DM 23.1 21.2 

Wartość opałowa 

netto 

MJ/kg DM 22.3 20.1 

Wartość opałowa 

netto 

MJ/kg 14.0 16.8 

Zawartość energii MWh/tona 3.9 4.7 

Zawartość 

popiołu 

% 10.2 6.7 

Materia lotna % 74.8 78.3 

Chlor % 0.4 0.3 

Aluminium % 0.6 0.2 

Aluminium 

metaliczne 

%  0.03 

Siarka % 0.2 0.1 

Azot % 1.5 1.4 

Sód % 0.4 0.1 

Rozpuszczalny 

sód 

% 0.3 0.1 

Potas % 0.3 0.1 
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Rozpuszczalny 

potas 

% 0.2 0.1 

Rtęć mg/kg DM 0.3 0.1 

Kadm mg/kg DM 1.2  

Chrom mg/kg DM 140  

Miedź mg/kg DM 80  

Nikiel mg/kg DM 20  

Cynk mg/kg DM 340  

Mangan mg/kg DM 210  

Arsen mg/kg DM 8.8  

Ołów mg/kg DM 52.4  

Uwagi: DM = sucha masa 

Wszystkie procenty podano wg masy 
1
  Średnia wyciągnięta z 742 próbek 

2
  Średnia wyciągnięta z 490 próbek 

 

Tabela 3.144: Odzyskane paliwo wyprodukowane z segregowanych u źródła frakcji z SOK i 

innych odpadów palnych (Finlandia) 

[21, Langenkamp i Nieman, 2001] 

 

Parametr Jednostki Średnia 80-ty centyl Liczba próbek 

Wartość opałowa netto MJ/kg 22.9 25.3 1402 

Zawartość wilgoci % 11.5 17.2 1849 

Zawartość popiołu % DM 9.6 11.6 1308 

Chlor całkowity % 0.4 0.7 1475 

Fluor całkowity mg/kg DM 100 400 200 

Siarka całkowita % 0.1 0.1 307 

Kadm  mg/kg DM 0.8 3.2 443 

Rtęć  mg/kg DM 0.2 0.4 402 

Tal mg/kg DM 0.5 1.5 410 

Arsen mg/kg DM 1.5 1.7 394 

Kobalt mg/kg DM 2.0 3.8 383 

Nikiel mg/kg DM 6.2 16.0 384 

Selen mg/kg DM 1.0 2.5 318 

Tellur mg/kg DM 1.0 5.0 322 

Antymon mg/kg DM 9.4 33.9 547 

Beryl mg/kg DM 0.2 0.3 343 

Ołów mg/kg DM 25.0 64.4 406 

Chrom mg/kg DM 20.0 43.9 417 

Miedź mg/kg DM 48.0 118 504 

Mangan mg/kg DM 28.0 47.0 369 

Wanad mg/kg DM 3.3 10.0 347 

Cyna mg/kg DM 7.0 12.4 114 

PCB Sum DIN 51527 0.2 0.5 134 

Uwagi: DM = sucha masa 

Wszystkie procenty podano wg masy 

 

Tabela 3.145: Odzyskane paliwo wyprodukowane z pojedynczych strumieni odpadów 

przemysłowych i przemysłowych (dane z jednej firmy niemieckiej) 

[21, Langenkamp i Nieman, 2001] 

 

Stałe paliwo odpadowe zastępujące węgiel 
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Główną różnicę pomiędzy węglem a stałymi paliwami odpadowymi stanowi zawartość siarki, chloru i 

metali ciężkich. W wielu przypadkach, na przykład, jeśli uwzględnia się i porównuje do węgla stałe 

paliwa odpadowe z tworzywami sztucznymi, zawartość chloru z odzyskanych paliw jest wyższa 

(zazwyczaj 0,5-1,0%), a siarki niższa. Ogólnie rzecz biorąc, zawartość metali ciężkich będzie miała 

podobny zakres (zakres ppm) lub może nawet wzrosnąć. Stałe paliwa odpadowe sprzedawaney są w 

różnych postaciach fizycznych. Tabela 3.146 przedstawia przegląd różnych fizycznych postaci paliwa 

odpadowego. 

 

Paliwa 

odpadowe 

Określenie charakterystyki fizycznej i chemicznej 

Pył  

Rozmiar cząsteczek, gęstość nasypowa, zawartość wilgoci, wartość 

opałowa netto, zawartość popiołu, skład chemiczny 
Miękkie pelety 

Twarde pelety 

Kawałki 

Proszek 

 

Tabela 3.146: Przegląd różnych postaci fizycznych paliwa odpadowego (odpady wyjściowe) 

[126, Pretz i in., 2003], [152, TWG, 2004] 

 

Wymagania użytkowników często definiują jakość produktu i charakterystykę paliwa odpadowego. 

Elektrownie, cementownie i zakłady wapiennicze, zakłady gazyfikacji, kotły wielopaliwowe itp. 

posiadają różne standardy wykorzystania stałego paliwa odpadowego w zależności od technologii, 

przetwarzania gazów odpadowych i specyfikacji produktu. 

 

Wysuszony osad ściekowy 

W elektrowniach wykorzystuje się duże ilości wysuszonego osadu ściekowego o wartości opałowej 

między 3 i < 10 MJ/kg. 

3.5.4.2 Specyfikacje paliwa odpadowego do wykorzystania w piecach cementowych 

Dwie poniższe tabele (Tabela 3.147 i Tabela 3.148) zawierają przykłady specyfikacji 

wykorzystywanych przez piece cementowe w niektórych krajach. Tabele te nie zawierają pełnego 

obrazu tego, co rzeczywiście dzieje się w Europie, dlatego należy uznać, że podane tu informacje nie 

są wyczerpujące. 

Pobieranie próbek i pomiary wymagane do przyjęcia paliw zastępczych w piecach cementowych w 

niektórych krajach przedstawiono w Tabeli 3.147. 

 

Substancje lub 

kryteria do pomiaru 

Jednostki Wielka Brytania Flandria (region 

Belgii)
1
 

Włochy
2
 Nowa 

Zelandia
3
 

Wartość opałowa MJ/kg 23 – 29 >15 >15  

Oddzielenie 

wody/rozpuszczalnika 

 niewykrywalne    

Zawartość wody %   <25  

S całkowita % <0.3 <0.4 <0.6 0.1 – 2.8 

Cl całkowity % <2 <0.5 <0.9 0.03 – 

0.76 

F, Br, I całkowite % <0.5    

F %  <0.1   

Br, I całkowite %  <0.01   

N całkowity %  <1.0   

Al ppm    10 – 1000 

As ppm <50 <10 <9 <50 – 60 

Be ppm  <1   

Cd ppm  <10  <10 – 20 

Cd + Tl ppm <40    
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Cd + Hg    <7  

Co ppm <100    

Cr ppm <200  <100 <10 – 80 

Cu ppm <600  <300 
6
 <10 – 165 

Hg 
4
 ppm <20   <10 

Hg, Tl ppm  <2   

Mn ppm <250  <400  

Mo ppm  <20   

Ni ppm <50  <40  

Pb ppm <500 <200 <200 
5
 10 – 1080 

Sb ppm <50    

Sn ppm <100    

V ppm <50 <200   

Zn ppm  <500  108 – 

3670 

Sb, As, Cr, Co, Cu, 

Pb, Mn, Ni, Sn, V 

ppm <1800    

Zawartość substancji 

stałych i popiołu 

% W zależności od 

rodzaju paliwa 

odpadowego 

 <20  

Zawartość PCB     <10 

Inne gatunki  W zależności od 

rodzaju paliwa 

odpadowego 

   

1
 Zgłoszono, że we Flandrii nie działają obecnie żadne piece cementowe 

2
 Producent SRF zgłosił produkcję paliwa odpadowego o następującej charakterystyce: wartość 

opałowa ponad 18,8 MJ/kg, zawartość wody wynosząca mniej niż 20%, zawartość chloru 

całkowitego mniejsza niż 1% i zawartość popiołu mniejszą niż 6%  
3
 W przypadku oleju odpadowego stosowanego w piecu cementowym 

4
 Zgłoszono niższe wartości (2-5 ppm, jeśli instalacja jest wyposażona w filtr workowy z 

węglem aktywnym i poniżej 1 ppm jeśli nie wdrożono takiego sprzętu), ale nie podano żadnego 

odniesienia do żadnego kraju lub instalacji  
5
 Odnosi się tylko do lotnego Pb 

6
 Odnosi się tylko do rozpuszczalnych związków Cu 

Więcej danych można znaleźć w niemieckim ustawodawstwie (Tabela 1 Stellungnahme der LAGA 

zu RAL GZ 724) i w pracy prowadzonej przez CEN/TC 343 WG 2 

 

Tabela 3.147: Przykłady specyfikacji odpadów do przyjęcia jako paliwo w piecach cementowych 

w niektórych krajach 

[4, Langenkamp, 1997], [37, Woodward-Clyde, 2000], [52, Ecodeco, 2002], [150, TWG, 2004], 

[152, TWG, 2004] 

Tabela 3.148 przedstawia kilka przykładów specyfikacji stosowanych do różnych rodzajów odpadów 

do przyjęcia we francuskich piecach cementowych. 

 

Substancje lub 

kryteria do 

pomiaru 

Jednostki Katalizatory Osady 

przemysłowe 

Zanieczyszczon

a woda o 

wysokiej 

zawartości 

ChZT (>10000 

ppm) 

Mączka 

zwierzęca 

Tłuszcz 

zwierzęcy 

Olej 

odpadowy 

PCB/PCT ppm <50 <50 <50   <50 

Pentachlorofe

nol 

 brak brak brak   brak 

Hg ppm <10 <10 <10    
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Hg + Cd + Tl ppm <100 <100 <100    

Sb + As + Pb 

+ Cr + Co + 

Ni + V + Sn + 

Te + Se 

ppm <10000 <2500 <2500    

Metale ciężkie %      <1 

pH   3 – 12 3 – 12   3 – 12 

Wartość 

opałowa 

kJ/kg  8400 8400 18800 38500 38500 

Węglowodory 

ogółem 

% <0.5      

CaO + SiO2  + 

Fe2O3  + Al2O
3
 

% >80 *      

Water % <10 40 – 70    <15 

Alkalis (Na2O 

+ 

K2O) 

% <5 <1.5 <5   <5 

Cl całkowity % <0.6 <0.3 <0.6 <0.6 <0.1 <0.6 

S całkowita % <5 <2 <2 <0.4 <0.1 <2 

P całkowity 

(jako P2O5) 

% <2 <5     

F % <2      

Br % <0.5      

I % <0.5      

F + Br + I %  <1 <1   <1 

Pozostałości 

stałe w 900 °C 

%  <30 <5   <5 

Lepkość w 20 

°C 

cp   250   250 

Uwaga: 

* w suchej masie 

Rodzaje odpadów nie przyjętych do obróbki w piecach cementowych we Francji to produkty 

radioaktywne, materiały wybuchowe, nadtlenki, nadchlorany i silne utleniacze, związki powodujące 

łzawienie, cyjanki mineralne, odpady szpitalny, odpady zanieczyszczone mikroorganizmami 

patogennymi i ciecze łatwopalne. 

Niektóre wymienione tu odpady odnoszą się do odpadów bezpośrednio wysyłanych przez wytwórcę 

odpadów do pieca cementowego, a wtedy nie są one przetwarzane przed wykorzystaniem w piecach 

cementowych. Niektóre wymienione tu odpady nie odpowiadają ściśle wykorzystaniu odpadów jako 

paliwo. 

Niektóre wymienione tu substancje mają wpływ na proces lub produkt pieca cementowego (np. alkalia, 

fosfor, lepkość). Aby uzyskać więcej informacji zobacz dokument BREF nt. cementu i wapna. 

 

Tabela 3.148: Przykłady specyfikacji różnych rodzajów odpadów do przyjęcia jako paliwo 

odpadowe we francuskich piecach cementowych 

[46, Szabo, 2002], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004] 

 

 

Substancja 

A B C 

mg/MJ mg/kg (przy 25 MJ/kg) mg/kg mg/kg 

Ag 0.2 5 - - 

As 0.6 15 20 30 

Ba 8 200 600 1000 

Be 0.2 5 3 3 

Cd 0.08 2 0.8 1 

Co 0.8 20 30 100 
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Cr 4 100 100 200 

Cu 4 100 100 200 

Hg 0.02 0.5 0.5 0.5 

Ni 4 100 100 200 

Pb 8 200 50 75 

Sb 0.2 5 1 5 

Se 0.2 5 1 5 

Sn 0.4 10 50 30 

Tl 0.12 3 1 2 

V 4 100 200 300 

Zn 16 400 400 400 

Toksyczne 

związki 

organiczne 

Brak wartości standardowej.  Jednakże niektóre ograniczenia są wymienione, jeżeli 

podejrzewane są PCB, dioksyny lub podobne toksyczne związki albo obecne są 

związki organiczne 

Kolumna A dotyczy odpadów wykorzystywanych jako paliwo wprowadzanych do głównego palnika 

na wylocie klinkierowym pieca obrotowego lub wlocie pieca obrotowego. Standardowe wartości w 

kolumnie A (mg/MJ) są oparte na niższej wartości opałowej odpadów. Dla jasności, standardowe 

wartości w (mg/kg odpadów) są oparte na niższej wartości opałowej wynoszącej 25 MJ/kg. Wartość 

25 MJ/kg odpowiada wartości opałowej węgla kamiennego. Jeśli wartość opałowa odpadów jest 

mniejsza lub większa niż 25 MJ/kg, następuje proporcjonalna zmiana dopuszczalnej zawartości 

metali ciężkich. 

Kolumna B dotyczy odpadów wykorzystywanych jako alternatywne surowce w produkcji klinkieru. 

Odpady te zastępują część zwykle stosowanego surowca lub służą do skorygowania składu mączki 

surowej, czyli zawartości wapnia, żelaza, krzemu lub aluminium. 

Kolumna C dotyczy odpadów wykorzystywanych na etapie kruszenia w produkcji cementu 

portlandzkiego.  Cement portlandzki składa się z 90-95% klinkieru z mielonego cementu i 5-10% 

gipsu, jak również z innych materiałów dodanych na etapie kruszenia. 

 

Tabela 3.149: Standardowe wartości zawartości zanieczyszczeń odpadów wykorzystywanych w 

piecach cementowych stosowanych w Szwajcarii 

[150, TWG, 2004] 

3.5.4.3 Olej odpadowy stosowany jako paliwo 

Zużyte oleje mają pewne cenne właściwości do wykorzystania jako mieszanka olejów opałowych, np. 

mają one niższą zawartość siarki i lepkość w porównaniu z innymi paliwami ciężkimi. Wmieszanie do 

oleju opałowego w rafinerii może stanowić opłacalną możliwość w przypadku olejów, kiedy można 

wykazać, że poziomy zanieczyszczeń mieszczą się w obrębie akceptowalnych limitów dla specyfikacji 

oleju opałowego. 

Olej odpadowy jest wykorzystywany jako paliwo w wielu elektrowniach w Wielkiej Brytanii. Typowa 

specyfikacja znajduje się w poniższej Tabeli 3.150. Zgłoszono, że dostawcy olejów odpadowych mają 

systematyczne trudności w przestrzeganiu specyfikacji chloru z powodu zanieczyszczenia zużytych 

olejów w Wielkiej Brytanii. Przyczyną tego są inne odpady, takie jak oleje transformatorowe i smary 

chlorowane. 

 

WŁAŚCIWOŚCI Jednostki Min. Maks. 

Fizyczne    

Gęstość w 15°C g/cm
3
 0.88 0.95 

Temp. zapłonu °C PMCC 65  

Wartość opałowa netto GJ/tona 40  

Lepkość w 40°C Centistokes 30 55 

Chemiczne    

Zawartość wody w/w-% 0 3 

Siarka w/w-% 0 1 
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Chlor ppm 0 1100 

PCB ppm 0 10 

Ołów ppm 0 200 

Wanad ppm 0 50 

Miedź ppm 0 50 

Kadm ppm 0 10 

Chrom ppm 0 30 

Nikiel ppm 0 50 

 

Tabela 3.150: Typowa specyfikacja odzyskanego oleju opałowego dostarczanego do elektrowni 

w Wielkiej Brytanii 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [67, DETR, 2001] 

 

Odpady wyjściowe z łagodnej ponownej obróbki olejów odpadowych 

Oczyszczone oleje odpadowe z tych procesów zazwyczaj miesza się z innymi olejami opałowymi. 

Przetworzone oleje odpadowe nadal będą zawierać metale ciężkie, chlorowce i siarkę. 

 

Odpady wyjściowe z krakingu termicznego olejów odpadowych 

Tabela 3.151 przedstawia podsumowanie składników obecnych w produktach krakingu termicznego 

olejów odpadowych. 

 

Problem 

środowiskowy 

Uwagi 

Chlorowane 

węglowodory 

Jeśli krakowane paliwo jest poddawane hydrorafinacji, chlorowane związki 

są usuwane. Ciężkie PCB (punkt wrzenia wyższy niż w przypadku olejów 

odpadowych) ulegają zniszczeniu podczas tego procesu. Lekkie PCB ulegają 

tylko częściowemu zniszczeniu podczas tego procesu. Związki organiczne 

chlorku mogą nadal pozostawać w destylacie 

Chlor Rząd holenderski ustanowił maksymalną specyfikację dla chloru wynoszącą 

50 ppm  

Metale Skuteczność kolumny próżniowej umożliwia produkcję destylatów o 

zawartości metali poniżej 1 ppm. Wszystkie metale obecne w zużytym oleju 

trafiają na dno sekcji krakingu  

WWA Ciężkie WWA poddaje się krakingowi i spalaniu z użyciem lekkiej nafty. 

Lżejsze WWA są dodawane do puli paliw lekkich  

Siarka W benzynach zawartość siarki zależy od poziomu siarki we wsadzie 

używanego oleju oraz stosowanej metody stabilizacji  

 

Tabela 3.151: Składniki odpadów wyjściowych z krakingu termicznego olejów odpadowych 

[6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [150, TWG, 2004] 

Istnieje prawdopodobieństwo, że w celu spełnienia wymogów EU dotyczących zawartości siarki w 

paliwach płynnych (olej samochodowy i/lub opałowy) powstałe skrakowane produkty będą wymagały 

albo przetworzenia w celu redukcji siarki albo wymieszania z produktami o niższej zawartości siarki 

(tym samym pośrednio wykorzystując zdolność odsiarczania innego podmiotu). 

 

Produkty 

wyjściowe 

 

Jednostki (na tonę 

wejściowego oleju 

odpadowego 

Głównie w celu 

produkcji oleju 

opałowego
1
 

Głównie w celu 

produkcji oleju 

gazowego
2
 

Olej opałowy (32 z 

700 MJ i <0.5 % S) 

kg 849  

Paliwa wtórne
3
 kg 63  

Olej gazowy kg  706 

Nafta kg  51 
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Bitum kg  38 
1
 Kraking termiczny: przetwarzanie termiczne + chemiczne (z użyciem H2SO4) 

2
 Kraking termiczny dostosowany do produkcji głównie oleju gazowego. Obróbka 

końcowa z etapami oczyszczania i stabilizacji  
3
 Wiele z nich to paliwa odpadowe wytworzone w trakcie procesu  

 

Tabela 3.152: Produkty wyjściowe generowane w drodze krakingu termicznego olejów 

odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001], [152, TWG, 2004] 

 

Odpady wyjściowe z gazyfikacji oleju odpadowego 

W przypadku wspólnej gazyfikacji z węglem metale zawarte w zużytym oleju można utrwalić w 

obojętnym popioło-żużlu innym niż niebezpieczny. Związków siarki przekształcane są na 

siarkowodór, usuwane w drodze standardowego płukania i przekształcane na siarkę elementarną. Z 

procesu gazyfikacji nie pochodzą żadne metale, emisje niezorganizowane ani emisje dioksyn. 

 

Produkty wyjściowe Jednostki Ilość (na tonę wejściowego 

oleju odpadowego 

Metanol kg 1080 

Oszczędność pierwotnego wsadu paliw 

zazwyczaj stosowany w gazyfikacji 

  

 

Tabela 3.153: Produkty wyjściowe generowane w drodze gazyfikacji olejów odpadowych 

[7, Monier i Labouze, 2001] 

3.5.4.4 Systemy zapewnienia jakości 

Informacje podane w niniejszej sekcji przedstawiają badanie dotyczące istniejących systemów 

zapewnienia jakości oraz ostatnich zmian. 

 

Europejski CEN/BT/TF 118 

Grupa Robocza 118 CEN ‗Stałe paliwa odzyskane‘ została założona w kwietniu 2000 roku. Jej 

zadaniem było przygotowanie raportu technicznego dotyczącego produkcji i stosowania stałych paliw 

odpadowych w UE jak również opracowanie programu prac jako podstawy dla przyszłej normy 

europejskiej. Europejski model klasyfikacji oparty jest na właściwościach stałego paliwa odpadowego, 

materiale źródłowym i pochodzeniu. W raporcie stwierdzono, że konieczne jest opracowanie 

europejskiej normy. CEN otrzymał zlecenie opracowania, w pierwszym etapie, zbioru specyfikacji 

technicznych dotyczących stałych paliw odpadowych i wytworzonych wyłącznie z odpadów innych 

niż niebezpieczne, dla potrzeb odzysku energii w zakładach spalania lub współspalania odpadów. Jako 

drugi etap, CEN otrzymał zlecenie przekształcenia tego zbioru specyfikacji technicznych na Normy 

Europejskie. 

 

Niemiecki RAL 

Na początku 1999 roku niemiecki związek rozpoczął wysiłki zmierzające do zainstalowania etykiety 

jakości dla stałych paliw odpadowych z odpadów innych niż niebezpieczne. Etykieta jest przyznawana 

producentom stałych paliw odpadowych, które są zgodne z wymogami dzięki zagwarantowaniu 

stałych właściwości. Normy odnoszą się przede wszystkim do przemysłu cementowego i elektrowni. 

W związku z tym stałe paliwo odpadowe musi spełniać kryteria podane w załącznikach 1 i 2 do 

systemu zapewnienia jakości. Załącznik 1 zawiera listę wszystkich dopuszczalnych odpadów, które są 

stosowane jako zasada podstawowa. W załączniku 2 podano wartości, które należy spełnić. Wartości 

te przedstawiono w Tabeli 3.154. Inspekcje podczas procedury uznania jak również podczas 

procedury nadzoru występują w dwóch fazach. Systemy te obejmują kwestie pobierania próbek, 

sposób obliczania wartości średnich, procedury uznania (pierwsza inspekcja), samokontrolę, 

niezależny nadzór i ponowną inspekcję. 
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 Zawartość metali ciężkich 
4)

 

Parametr Średnia (mg/kgDM) 80-ty centyl (mg/kgDM) 

Wartość opałowa   

Wilgotność   

Zawartość popiołu   

Zawartość chloru   

Kadm 4 9 

Rtęć 0.6 1.2 

Tal 1 2 

Arsen 5 13 

Kobalt 6 12 

Nikiel 25
1)

 80
2)

 50
1)

 160
2)

 

Selen 3 5 

Tellur 3 5 

Antymon 
5)

 50 120 

Ołów 70 
1)

 190 
2)

 200 
1)

 
-3)

 

Chrom 40 
1)

 125 
2)

 120 
1)

 250 
2)

 

Miedź 120 
1)

 350 
2)

 
-3) -3) 

Mangan 50 
1)

 250 
2)

 100 
1)

 500 
2)

 

Wanad 10 25 

Cyna 30 70 

Beryl 0.5 2 
1)

  W przypadku stałego paliwa odzyskanego z odpadów specyficznych dla produkcji 
2)

 W przypadku stałego paliwa odzyskanego z frakcji odpadów komunalnych o 

wysokiej wartości opałowej 
3)

  Ograniczenie, dopóki przetwórstwo paliwa nie dostarczy zabezpieczonej bazy 

danych 
4)

  Zawartość metali ciężkich ma znaczenie do wartości opałowej NCVDM ≥16 MJ/kg w 

przypadku frakcji odpadów komunalnych o wysokiej wartości opałowej i aż do wartości 

opałowej NCVDM ≥ 20 MJ/kg dla odpadów specyficznych dla produkcji. W przypadku 

niższej wartości opałowej wartości należy stosownie obniżyć, wzrost jest niedozwolony. 
5)

 Wartości przyjęte w przypadku fermentacji z użyciem wody królewskiej w 

zamkniętym systemie mikrofalowym  

 

Tabela 3.154: Zawartości metali ciężkich, których należy przestrzegać zgodnie z BGS/12/ 

[126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Fiński SFS 5875 

Fiński system utylizacji odpadów jest oparty na oddzielnej zbiórce odpadów do recyklingu i do 

produkcji stałych paliw odpadowych. Do wysokowydajnej produkcji energii o niskich poziomach 

emisji wykorzystuje się różne odpady stałe oraz fińskie kotły o wysokim standardzie technicznym. 

Zastosowanie stałego paliwa odpadowego w fińskim kotle wielopaliwowym ocenia się jako ‗dobrze 

dostosowane‘. Rozporządzenia dotyczą oddzielnie gromadzonych, suchych stałych frakcji o wysokiej 

wartości opałowej lub suchych frakcji o wysokiej wartości opałowej pochodzących z odpadów z 

gospodarstw domowych. Rozporządzenie określa operacje i wymaga kontrolowania produkcji stałych 

paliw odpadowych oraz dotyczy również pełnego łańcucha zarządzania odpadami od źródła papieru 

odzyskanego z odpadów aż do utylizacji. W przypadku każdej części łańcucha utylizacji norma 

wymaga, aby osoba odpowiedzialna monitorowała wymogi techniczne i jakościowe. 

Analogicznie do normy niemieckiej, załączniki normy fińskiej określają konkretne wymogi dotyczące 

progów dla metali ciężkich oraz dla ram analizy, pobierania próbek itp. Określono wstępnie progi, 

których należy przestrzegać, jak również przepisy w odniesieniu do spraw zamówień. Obejmuje to 

operacje nadzoru, wymogi jakości i klasy jakości. 



 316 

W porównaniu z normą niemiecką norma fińska dzieli odpady na trzy klasy jakości. Dla potrzeb 

kategoryzacji stałego paliwa odpadowego w Finlandii analizuje się siedem elementów. Tabela 3.155 

przedstawia kryteria klasyfikacji klas jakości. 

 

Parametr Jednostka Klasy jakości 

  I II III 

Chlor ciężar -% <0.15 <0. 5 <1.5 

Siarka ciężar -% <0.2 <0.3 <0.5 

Azot ciężar -% <1.0 <1.5 <2.5 

Potas i sód ciężar -% <0.2 <0.4 <0.5 

Aluminium 

(metaliczne) 

ciężar -% - 1) - 2) - 3) 

Rtęć mg/kg <0.1 <0.2 <0.5 

Kadm mg/kg <1.0 <4.0 <5.0 

1)  Aluminium metaliczne jest niedozwolone, ale akceptowane w granicach precyzji 

raportowania. 

2)  Aluminium metaliczne minimalizuje się za pomocą segregacji u źródła oraz procesu 

produkcji paliwa. 

3)  Zawartość aluminium metalicznego jest oddzielnie uzgadniana. 

 

Tabela 3.155: Klasy jakości zgodnie z SFS 5875/13/ 

[126, Pretz i in., 2003] 

 

Austriacki ÖG SET 

W ramach wspólnego projektu stowarzyszenia austriackiego (Österreichische Gütegemeinschaft für 

Sekundärenergieträger) opracowano koncepcję zapewnienia jakości dla stałych paliw wtórnych (SRF). 

 

Cel 

W celu spełnienia wymogów dotyczących termicznej utylizacji odpadów/pozostałości podczas 

współspalania przemysłowego, należy dokładnie określić jakość odpadów/pozostałości. Podczas 

produkcji paliw odpadowych szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości tych wstępnie 

zdefiniowanych frakcji. W przypadku technicznej wykonalności na skalę przemysłową praktyczne 

doświadczenie wykazało, że nie tylko zawartość chemiczna i skład, określone przez pochodzenie 

odpadów, ale również parametry fizyczne takie jak wielkość cząstek i aglomeracja, określone przez 

mechaniczne przetwarzanie wstępne, są decydujące w celu zapewnienia zgodności z tymi wymogami 

ÖG-SET. 

Aby osiągnąć te wymogi, ÖG-SET ma na celu poniższe jako podstawę znaku jakości: 

 przygotowanie rozporządzeń w zakresie pobierania i przygotowania próbek 

 ocena implikacji przygotowanych rozporządzeń na temat zastosowania stałych paliw 

odzyskanych we współspalaniu przemysłowym, produkcji energii i ciepła 

 przygotowanie koncepcji zapewnienia jakości. 

 

Organizacja 

Główny warunek wstępny wprowadzenia powstałych rozporządzeń w życie to szerokie wsparcie ze 

strony zainteresowanych firm, zajmujących się produkcją i termiczną utylizacją stałych paliw 

odzyskanych. 

 

Czynności 

Wykonywane są następujące czynności: 

 kryteria katalogowe dla potrzeb utylizacji SRF w różnych zakładach spalania przemysłowego/ 

produkcji energii i ciepła 

 przygotowanie rozporządzeń dla potrzeb pobierania próbek SRF 

 przeprowadzenie badania międzylaboratoryjnego w celu określenia standardowych odchyleń 

od średnich zawartości powstałych w wyniku pobierania, przygotowywania i analizy próbek 
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 przygotowanie koncepcji zapewnienia jakości  

 określenie podstawowych wymogów dla znaku jakości. 

 

Biorąc pod uwagę pięć gałęzi przemysłu i technologii stosowanych do termicznej utylizacji (np. 

palniki pyłowe, piece obrotowe, złoża fluidalne), ustanowiono pięć grup roboczych (przemysł 

cementowy, przemysł celulozy/papieru i tektury, elektrownie, przemysł stalowy i przemysł drzewny). 

Producenci i użytkownicy SRF brali udział w każdej grupie w celu zapewnienia podejścia 

całościowego. Dla potrzeb różnych technologii utylizacji zgromadzono i określono istotne kryteria 

termicznej utylizacji odpadów i pozostałości. Zasadniczo wyróżniono trzy różne rodzaje atrybutów 

jakości: 

 kryteria wyłączenia 

 fizykochemiczne atrybuty jakości 

 inne atrybuty jakości. 

 

Te atrybuty jakości zawierają kompendium kryteriów i atrybutów jakości zdefiniowanych przez grupy 

robocze. Każdy dyrektor fabryki, biorąc pod uwagę wymogi swojego zakładu, może wybrać z list 

atrybuty dla swojej wymaganej jakości SRF. Dla potrzeb zaopatrzenia kryteria można dołączać do 

specyfikacji SRF. 

 

Przygotowanie podstawy specyfikacji 

Przygotowanie arkusza specyfikacji ułatwia komunikację między producentem i użytkownikiem SRF. 

Dla potrzeb zaopatrzenia SRF można określić dodatkowe kryteria, jak pokazano poniżej: 

 kryteria transportu i przechowywania (np. gęstość nasypowa) 

 rodzaj transportu (np. drogowy, kolejowy). 

Dodatkowe informacje mogą znacznie ułatwić obsługę SRF. 

 

Badanie międzylaboratoryjne 

Opracowano dwa schematy badań SRF (jeden mniej i jeden bardziej niejednorodny). Jedno badanie 

przeprowadzono w kierunku parametrów wytycznych zdefiniowanych za pomocą statystycznej oceny 

istniejących danych. Zbadano także parametry chemiczne z listy kryteriów. Pierwszym krokiem było 

obliczenie ciężaru i liczby próbek, w oparciu o ramy ustanowione przez CEN TC 292 WG1 

‗Charakterystyka odpadów – techniki pobierania próbek w odniesieniu do odpadów‘ (projekt z 

02/2001). Objętość i liczbę próbek obliczono za pomocą ukierunkowanego całkowitego odchylenia, 

wielkości cząsteczek, gęstości nasypowej i różnorodności odpadów wyrażonej poprzez odchylenie 

standardowe w poprzednich badaniach. Na podstawie wyników badań międzylaboratoryjnych 

określono wytyczne dotyczące pobierania i przygotowywania próbek. 

 

Przygotowanie koncepcji zapewnienia jakości 

W celu zapewnienia wymaganych kryteriów jakości, obecnie opracowuje się koncepcję jakości, która 

uwzględnia specjalne wymagania zastosowania i wykorzystania SRF. 

Zapewnienie jakości w firmie 

W niektórych firmach istnieją wewnętrzne systemy zapewnienia jakości. Tabela 3.156 przedstawia 

przegląd systemu. 

 

Etap procesu Środki Środki dodatkowe 

Pochodzenie (wytwórca 

odpadów, sortownia, 

przetwarzanie 

mechaniczno- 

biologiczne) 

Gromadzenie odpadów, unikanie 

zanieczyszczeń, ustalenia umowne 

dotyczące dozwolonych cech odpadów, 

analiza deklaracji, dokumentacja 

zutylizowanych ilości  

Kursy instruktażowe dla 

wytwórców odpadów, 

okresowe kontrole spółki 

wytwarzającej odpady przez 

podmiot utylizujący  

Zakład przetwórstwa 

(dostawa) 

Regularne pobieranie i analiza próbek, 

próbki rezerwowe, dokumentacja materiału 

wejściowego i przetworzonych ilości  

Regularne pobieranie próbek i 

analiza wychodzących 

materiałów przez 

zewnętrznego eksperta Zakład przetwórstwa Regularne pobieranie i analiza próbek, 
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(produkt wyjściowy) próbki rezerwowe, dokumentacja 

dostarczonych ilości 

urzędowego  

Piece cementowe i 

wapiennicze, 

elektrownie 

Regularne pobieranie i analiza próbek, 

próbki rezerwowe, dokumentacja ilości 

wejściowych 

 

 

Tabela 3.156: System zapewnienia jakości RWE Umwelt AG (Niemcy) 

[126, Pretz i in., 2003] 

3.6 Emisje i zużycie w wyniku przetwarzania końca rury 

(ograniczanie emisji)  
 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [116, Irish EPA, 2003] 

 

Niniejsza sekcja opisuje emisje wynikające z procesów/działań, popularnie zwanych technikami końca 

rury lub ograniczania emisji, stosowanych w sektorze odpadów do przetwarzania gazów odlotowych, 

oczyszczania ścieków i odpadów stałych wytworzonych podczas procesu, zanim strumienie te zostaną 

zutylizowane. Głównym celem tych procesów jest redukcja stężenia zanieczyszczeń w strumieniach 

wyjściowych. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w tych strumieniach zostaną zredukowane za 

pomocą procesów końca rury i ograniczania emisji, ale pewne zanieczyszczenia mogą pozostać w 

strumieniach, a inne mogą zostać wygenerowane. W niniejszej sekcji nie opisano rzeczywistych 

technik, ponieważ są to techniki, które należy uwzględnić przy ustalaniu BAT, a zatem ich analizy 

dokonano w rozdziale 4. Niektóre z podanych opisów to w niniejszym dokumencie tylko formy 

skrócone, ponieważ są one dostępne w innych dokumentach BREF (np. BREF nt. gazów spalinowych 

i ścieków). 

 

Emisje i zużycie oczyszczania ścieków 

Ścieki z instalacji przetwarzania odpadów zwykle zawierają chemikalia organiczne (np. mierzone jako 

CWO lub ChZT), azot, fosfor i chlorek, ponieważ większość odpadów pierwotnie zawiera niektóre 

materiały organiczne, nawet jeśli tylko w powiązaniu z wyciekami paliwa/oleju z pojazdów w 

zakładzie lub z usuwania lodu z powierzchni. Duże ilości ChZT, azotu, fosforu i chloru mogą 

wpływać na wydajność oczyszczalni ścieków. 

Główne emisje z systemów oczyszczania ścieków to dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu do 

powietrza oraz CWO, azot, fosfor i chlorek do wody lub kanalizacji. Zrzuty do wody są zazwyczaj 

monitorowane, ale rzadko monitoruje się emisje do powietrza. Ogólnie istnieje kilka informacji 

dotyczących odpadów wejściowych, które umożliwiłyby identyfikację dużych wsadów odpadów 

bogatych w azot i obliczenie minimalnej emisji azotu do powietrza na podstawie bilansu masy przy 

użyciu danych dotyczących zrzutu. Jeśli dostępne są informacje w zakresie CWO/ChZT dla odpadów 

wejściowych, można w przybliżeniu obliczyć emisje dwutlenku węgla. 

Ponadto może istnieć dowolna liczba dodatkowych emisji w zależności od odpadów wejściowych, jak 

pokazano w Tabeli 3.157 lub w zależności od etapu oczyszczalni ścieków. 

 

Część 

oczyszczalni 

ścieków 

Emisje 

Odbiór W systemach biologicznego przetwarzania odpadów płynnych ważne jest, aby 

przepływ substratu był względnie stały, więc doły odbiorcze lub zbiorniki 

wyrównawcze stanowią istotny element procesu. Zazwyczaj napełnia się je z cystern 

lub z rury do źródła. 

Istnieje możliwość wycieku i emisji do powietrza (potencjalnie odpędzanie 

powietrzem) podczas przekazywania odpadów lub ich mieszania przez jednostki 

napowietrzania w tych zbiornikach. Lotne składniki chemiczne najprawdopodobniej 

będą powodować emisje niezorganizowane do powietrza, jeśli w ogóle. 
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Procesy 

pierwotne 

Wstępne fazy oczyszczania zazwyczaj przewidują usuwanie grubych lub drobnych 

substancji stałych. 

Mogą one obejmować odsiewanie grubych i/lub drobnych cząsteczek, podstawową 

sedymentację lub flotację ciśnieniową. Główne potencjalne źródła emisji pochodzą z 

czynności przenoszenia do oraz z tych procesów. Niektóre składniki preferencyjnie 

mogą skupiać się w substancjach stałych, które gromadzi się i magazynuje po 

wstępnym oczyszczeniu. W oczyszczaniu można wykorzystywać flokulanty lub inne 

dodatki i mogą one wprowadzić dodatkowe gatunki do przepływu. 

Procesy wtórne Obejmują one głównie etap tlenowy, w którym ścieki napowietrza się tlenem lub 

powietrzem (HRT 0,5-3 dni) w celu przekształcenia rozpuszczalnych substancji 

organicznych na mikroorganizmy (osad) i ścieki końcowe. Emisje mogą pochodzić z 

energicznej działalności w zbiorniku napowietrzającym i skutkować odpędzaniem 

substancji lotnych za pomocą powietrza. Zwykle zakłada się, że jeśli odpady można 

przetwarzać w ten sposób, emisje nie są niebezpieczne, ponieważ proces jest 

procesem biologicznym. Choć zazwyczaj tak się dzieje, to niekoniecznie musi mieć 

miejsce i w jednym (dawnym) przypadku odpędzanie powietrzem w zbiorniku 

napowietrzającym spowodowało emisję znanego czynnika rakotwórczego, natomiast 

wydajność zakładu pozostała nienaruszona. 

Niełatwo określić wszystkie potencjalne pośrednie związki, które mogą wystąpić 

ponieważ złożone substancje organiczne ulegają zniszczeniu podczas procesu lub ich 

lotność w tych warunkach. 

Po etapie zbiornika napowietrzającego ściek końcowy jest niezmiennie oddzielany w 

innym odstojniku lub zbiorniku sedymentacyjnym. I znów, niektóre składniki 

organiczne i metale mogą się bioakumulować w osadzie. 

 Gazowe emisje do 

powietrza* 

Wodne emisje do 

kanalizacji lub wód 

kontrolowanych 

Osad/kompost do ponownego 

wykorzystania lub dalszego 

wysłania na składowisko 

Tlenowe 

systemy 

oczyszczania 

ścieków 

Dwutlenek węgla, odory 

(głównie z powodu 

związków organicznych), 

mikroby 

CWO/N/P/Cl CWO/N/P 

Beztlenowe 

systemy 

oczyszczania 

ścieków 

Metan, dwutlenek węgla, 

mikroby 

CWO/N/P/Cl CWO/N/P 

*  Rzeczywisty zakres wytworzonych gazów jest znacznie większy i prawdopodobnie zawiera 

amoniak i tlenek węgla we wszystkich procesach, ale są to niewielkie ilości w porównaniu z głównymi 

produktami degradacji. 

 

Tabela 3.157: Emisje z różnych etapów oczyszczalni ścieków 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

Tabela 3.158 przedstawia pewne wartości jakościowe emisji z oczyszczania ścieków i porady, w jaki 

sposób je obliczyć 

 

 Emisje do powietrza Emisje do wód 

powierzchniowych/kanalizacji 

Emisje do gleby i odpady 

stałe 

Amoniak Niskie. 

W przypadku 

przyjmowania 

odpadów o wysokiej 

zawartości amoniaku 

możliwe jest 

wykonanie bilansu 

masy w niektórych 
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zakładach. Amoniak 

może być również 

generowany podczas 

usuwania 

koloidalnych 

substancji stałych w 

trakcie korzystania z 

filtracji próżniowej 

Dwutlenek 

węgla (kg) 

Możliwe jest 

oszacowanie emisji z 

produktu 

wyjściowego CWO – 

produkt wyjściowy 

CWO  

  

Metan Niskie   

Podtlenek 

azotu 

Niskie   

Inne 

gatunki: 

metale i 

substancje 

organiczne 

 Może istnieć możliwość oszacowania 

poboru z analizy odpadów i następnie 

albo można dokonać obliczeń w 

oparciu o dane analityczne z wylotu w 

zakładzie albo dokonać przeglądu 

prawdopodobieństwa zrzutów do 

powietrza, wody oraz osadów 

 

CWO    

ChZT    

BZT  10 – 20 mg/l (ważona przepływem 

średnia miesięczna), dla dowolnego 

przychodzącego ładunku 

 

N 

całkowity 

  Azot i fosfor w ściekach 

pochodzą z przetwarzania 

kwasu azotowego, 

związków amoniaku, amin, 

etc. oraz kwasu 

fosforowego  

P całkowity   

Chlorek    

Fluorek  Fluor nie stanowi typowej części 

ścieków, chyba że zakład aktywnie 

przyjmuje odpady o takiej zawartości  

 

Metale 

ciężkie 

  W przypadku gdy nie 

można zlikwidować źródeł 

rtęci i kadmu ani ich 

zredukować przez kontrolę 

u źródła, wymagane będzie 

ograniczanie emisji w celu 

kontroli emisji do wody. 

Przy przetwarzaniu 

biologicznym 75-95% tych 

metali zostanie 

przeniesionych do osadu. 

Mało prawdopodobnie, by 

poziomy powodowały 

problemy z utylizacją 

osadów, ale należy zadbać 
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o zapewnienie, że poziomy  

w odbiorniku wodnym są 

akceptowalne. 

 

Tabela 3.158: Istotne emisje w przypadku oczyszczania ścieków 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Emisje LZO 

Emisje z przetwarzania tlenowego mogą pochodzić ze zbiornika napowietrzającego, gdyż 

napowietrzanie jest energicznym procesem i może spowodować odpędzanie substancji lotnych za 

pomocą powietrza. Często zakłada się, że jeśli odpady można przetwarzać w ten sposób, emisje nie są 

niebezpieczne, ponieważ proces jest procesem biologicznym. Niekoniecznie jest to prawdą i w jednym 

(dawnym) przypadku nastąpiła emisja znanego czynnika rakotwórczego (poprzez odpędzanie 

powietrzem w zbiorniku napowietrzającym), natomiast wydajność zakładu pozostała nienaruszona. 

Niełatwo określić wszystkie potencjalne pośrednie związki, które mogą wystąpić ponieważ złożone 

substancje organiczne ulegają zniszczeniu podczas procesu lub ich lotność w tych warunkach. 

Można oczekiwać, że wsady zawierające znane lotne zanieczyszczenie organiczne spowodują w tym 

momencie procesu emisje do powietrza. Podobny scenariusz może wystąpić w przypadku wsadów 

zawierających nadmiar azotu. 

Emisje amoniaku do powietrza 

Amoniak jest często generowany przez systemy odpędzania powietrzem w oczyszczalniach ścieków 

przetwarzających odpady o wysokiej zawartości azotu takie jak odcieki ze składowiska. 

Osad  

Po etapie zbiornika napowietrzającego ściek końcowy jest niezmiennie oddzielany w innym 

odstojniku lub zbiorniku sedymentacyjnym. I znów, niektóre składniki organiczne i metale mogą się 

bioakumulować w osadzie. 

3.7 Monitorowanie 
[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [122, Eucopro, 2003], [150, 

TWG, 2004] 

 

W niniejszej sekcji zamieszczono przegląd praktyk w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w 

sektorze przetwarzania odpadów. Niniejsza sekcja ma na celu przedstawienie praktyk będących już w 

użyciu w Europie w celu zapewnienia władzom wydającym pozwolenia lepszej orientacji na temat 

wyboru odpowiednich metodologii monitoringu, częstotliwości monitorowania, kryteriów oceny 

zgodności i odpowiedniego monitorowania środowiska. Jednak niniejsza sekcja nie dokonuje wyboru 

jakiegokolwiek rodzaju metodologii pomiarów, częstotliwości lub procedur ewaluacyjnych ani nie 

omawia określonych kryteriów oceny zgodności. Niektóre informacje wytyczne w tej kwestii można 

znaleźć w dokumencie referencyjnym nt. Monitorowania (patrz odwrotna część przedniej strony). 

Monitorowane związki lub parametry i częstotliwość monitorowania w sektorze przetwarzania 

odpadów są bardzo zmienne. Zależą one od rodzaju przetworzonych odpadów jak również od rodzaju 

prowadzonych procesów/działań. Monitorowanie należy dostosować do rodzaju emisji (np. emisje 

partiami lub emisje ciągłe) i rodzaju przetwarzania (np. czy istnieje prawdopodobieństwo emisji NOX). 

Tabela 3.159 i Tabela 3.160 przedstawiają pewne praktyki monitorowania stosowane w niektórych 

krajach UE. 

 

Związek lub parametr do monitorowania Cel i/lub typowa częstotliwość monitorowania 

Zmienne procesowe  

Skuteczność procesu przetwarzania jako całości.  

Wytrącanie metali z roztworu w celu usunięcia 

placka filtracyjnego. Stopień przeniesienia między 

odpadami przychodzącymi  a emisjami (do 

powietrza, odpadów stałych do gleby i płynnych 

ścieków do kanalizacji, na przykład, pestycydów 

Stałe 
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lub rozpuszczalników) 

Monitorowanie reakcji (neutralizacja kwasów/ 

zasad) w celu zapewnienia, że reakcja jest pod 

kontrolą i zmierza w kierunku oczekiwanego 

wyniku 

Stałe i automatyczne monitorowanie pH i 

temperatury 

 

Przetwarzanie cyjanków. Utrzymanie pH na 

poziomie >10 

Stałe monitorowanie pH; stałe monitorowanie 

wolnego chloru i zawartości CN 

Przetwarzanie roztworów fenolowych. 

Monitorowanie reakcji 

Temperatura procesu, pH i potencjał redoks są 

stale monitorowane 

Ponowna obróbka oleju odpadowego. 

Temperatura w pojemnikach grzewczych i 

wylotach kondensatorów <90 °C 

Stałe i rejestrowane 

Stabilizacja W celu zapewnienia, że produkt (z każdej partii) 

spełnia deklarowaną specyfikację 

Zastosowanie wody słodkiej w instalacji i w 

poszczególnych punktach użytkowania  

Zwykle stałe i rejestrowane 

Zużycie energii w instalacji i w poszczególnych 

punktach użytkowania  

Zwykle stałe i rejestrowane 

Emisje do powietrza  

Punktowe źródła emisji, np. płuczki z reaktorów, 

pojemniki do mieszania, pojemniki magazynowe, 

zgniatarki beczek, odpowietrzniki systemów 

ekstrakcji, biofiltry, np. węgiel całkowity i 

specjacyjne LZO 

Dziennie lub tygodniowo – w ramach 

reprezentacyjnego zakresu warunków 

operacyjnych 

 

Ponowna obróbka oleju odpadowego – pojemniki 

grzewcze, zbiorniki odbioru gorącego oleju i 

zakład filtracji 

Tygodniowo – w ramach reprezentacyjnego 

zakresu warunków operacyjnych 

Procesowe zbiorniki na olej i wyloty 

kondensatora  

Stałe monitorowanie temperatury 

Emisje ze spalania Kwartalnie lub rzadsze badanie kominów w 

kierunku CO, NOX i potencjalnie SOX, cząsteczki 

zależnie od procesu 

Emisje niezorganizowane: monitorowanie 

ogrodzenia granicznego w celu wykrycia emisji z, 

na przykład, obszarów magazynowania beczek, 

węgla całkowitego i specjacyjnych LZO  

Tygodniowo – w ramach reprezentacyjnego 

zakresu warunków operacyjnych 

Odór Dziennie, jak również olfaktometria z 

rozcieńczaniem dynamicznym w odpowiednich 

odstępach czasu  

Hałas Zwykle tylko wtedy, gdy wymaga tego regulator 

lub jeśli istnieje ryzyko uciążliwości dla 

społeczności. Zwykle przybiera formę 

jednorazowego badania przez zewnętrznych 

konsultantów  

Dichlorometan Większość zakładów, które odbierają 

rozpuszczalniki do czyszczenia jest zobowiązana 

do monitorowania tego związku  

Emisje do wody  

AOX  

BTEX  

ChZT/BZT Próbka ważona przepływem lub próbki złożone, 

analiza tygodniowa, zgłaszana jako ważone 

przepływem średnie miesięczne  

Rozpuszczony tlen Stałe 
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Wskaźnik przepływu Ciągły i zintegrowany dzienny wskaźnik 

przepływu. Do pobierania próbek złożonych 

zazwyczaj stosuje się proporcjonalne do 

przepływu urządzenia próbkujące. Ich 

uzupełnienie mogą również stanowić próbki 

punktowe zbiorników magazynowych gotowych 

do zrzutu  

Metale Dziennie, dwa razy w tygodniu, tygodniowo lub 

miesięcznie, w zależności od procesu. W 

niektórych krajach zależy to od wskaźnika 

ścieków (np. <10 m³/dzień, <100 m³/dzień, >100 

m³/dzień) 

Azot Dziennie, dwa razy w tygodniu, tygodniowo lub 

miesięcznie, w zależności od procesu. W 

niektórych krajach zależy to od wskaźnika 

ścieków (np. <10 m³/dzień, <100 m³/dzień, >100 

m³/dzień) 

Odór  

WWA  

pH Stałe 

Fenole  

Fosfor Dziennie, dwa razy w tygodniu, tygodniowo lub 

miesięcznie, w zależności od procesu. W 

niektórych krajach zależy to od wskaźnika 

ścieków (np. <10 m³/dzień, <100 m³/dzień, >100 

m³/dzień) 

Zawieszone substancje stałe Stałe 

Temperatura Stałe 

CWO Stałe. Parametr ten jest zazwyczaj łatwiejszy do 

kontroli niż ChZT lub BZT, gdy w emisji do wody 

znajduje się chlor 

Mętność Stałe 

Emisje odpadów  

Ilość Dane te zgłasza się władzom przynajmniej raz w 

roku  

 

Tabela 3.159: Praktyki monitorowania stosowane względem oczyszczalni ścieków w UE 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [122, Eucopro, 2003], [150, 

TWG, 2004] 

 

Sektor oczyszczania 

ścieków 

Praktyki monitorowania 

Zakłady chemiczne Zakłady, które posiadają obszerne systemy ograniczania emisji nie 

prowadzą regularnego monitorowania gazów spalinowych. Typowy 

program monitorowania to kwartalna analiza emisji z kominów, jednak jest 

wysoce nieprawdopodobne, aby pokrywała się z jakimikolwiek wartościami 

szczytowymi wskaźnika zrzutów poszczególnych gatunków 

Punkty przekazywania, 

procesy łączenia i 

przechowywania  

Dostępne są proste formuły w celu oceny zrzutu LZO poprzez napełnianie 

zbiorników magazynowych, zlewanie cieczy do pojemników zbiorczych, 

odprowadzanie płynów z pojemników i mycie zbiorników, beczek lub 

cystern. Istotne dane zależne będą od danej działalności, ale zazwyczaj 

obejmują informacje takie jak liczba cystern/ beczek/ pojemników, ich 

wielkość i skład strumienia odpadów. 

Ponieważ na ogół odpady pochodzą z wielu różnych źródeł i zazwyczaj są 
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wymieszane, podmiotom gospodarczym prawdopodobnie trudno dokładnie 

określić dane dotyczące składu strumienia odpadów i nie prowadzą one 

rutynowo szczegółowej ewidencji. Bez tych danych obliczenia emisji będą 

musiały bazować na podstawowym składniku odpadów lub na źródle 

odpadów. 

Istnieją cztery rodzaje techniki oszacowania emisji: pobieranie próbek lub 

pomiar bezpośredni; bilans masy; analiza paliwa lub inne obliczenia 

techniczne; lub według czynników emisji (zobacz dokument BREF nt. 

monitorowania) 

Zakład przetwarzania 

oleju 

W Wielkiej Brytanii opracowano projekt modelu komputerowego do 

obliczania emisji według podstawowych informacji o tonażu wejściowym 

oraz zawartości oleju w zrzutach do kanalizacji i na składowisko. Model 

wymaga dostosowania w celu udzielenia odpowiedzi, które są zgodne ze 

specyfikacją dla rezydualnych olejów opałowych stosowanych w 

elektrowniach oraz znaną zawartością składników rezydualnych w zrzutach 

do kanalizacji i osadach do wysłania na składowisko. 

Model komputerowy nie podaje oszacowania całkowitego azotu, fosforu, 

chlorków lub ChZT zrzucanych do kanalizacji i należy je obliczyć na 

podstawie danych monitorowania, gdy takie dane są dostępne. 

Przetwarzanie olejów 

odpadowych 

Zrzuty do powietrza są trudniejsze do obliczenia jedynie na podstawie 

wiedzy dotyczącej materiału wejściowego, ponieważ emisje są mniej 

określone, a zachowanie olejów poddawanych różnym procesom nie jest 

jasne 

Odpady 

rozpuszczalników 

Rygorystyczne dzienne pobieranie próbek w odpowietrznikach zbiorników i 

biofiltrach (tam, gdzie to stosowne) w kierunku CWO. Również analiza 

związków chemicznych co dwa tygodnie w szeregu procesowych i 

granicznych punktach monitorowania. 

 

Tabela 3.160: Praktyki monitorowania w przypadku niektórych procesów przetwarzania 

odpadów stosowanych w UE 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Praktyki monitorowania w zakładach fizykochemicznego oczyszczania ścieków 

Kwestie monitorowania dotyczące fizykochemicznego oczyszczania ścieków obejmują: 

 odpady zawierające fosfor: nie wszystkie zakłady są zobowiązane do regularnego 

monitorowania w kierunku fosforu całkowitego, więc oszacowanie tej emisji na podstawie 

poboru kwasu fosforowego może być łatwiejsze 

 sporadyczne odpady nieorganiczne: na przykład odpady zawierające arsen. I znów, łatwiej 

obliczyć roczną emisję na podstawie sporadycznych odpadów wejściowych niż rozszerzać 

program monitorowania. 

Emisje do powietrza to najmniej właściwie monitorowane zrzuty z zakładów oczyszczania 

fizykochemicznego. 

Główne zrzuty do powietrza mogą bazować na monitorowaniu, ale emisje niezorganizowane należy 

oszacować, podobnie jak możliwość zanieczyszczeń organicznych. 

Prawie wszystkie zakłady F-c posiadają złożony zbiór warunków odnoszących się do zrzutów do 

wody, regulujących pobieranie próbek i częstotliwość monitorowania i ustalających zarówno 

maksymalne dopuszczalne stężenie dla różnych gatunków w ściekach jak i maksymalną dzienną, 

tygodniową lub miesięczną ilość różnych gatunków. Wymaga to proporcjonalnego monitorowania 

przepływu lub monitorowania każdej partii przed zrzutem ustalonej wielkości. Każdy system 

dostarcza dane do obliczania rocznych emisji dla szeregu głównych gatunków. Problem z 

oszacowaniem emisji do wody ogranicza się do gatunków, co do których wiadomo, że istnieją, ale 

brak w ich przypadku danych monitorowania oraz do nieoczekiwanych gatunków przybywających z 

poszczególnymi strumieniami odpadów. Inne gatunki nieorganiczne, takie jak arsen, prawdopodobnie 

można oszacować na podstawie zakładowych danych na temat poboru, ponieważ przetwarzanie 

odpadów zanieczyszczonych tymi składnikami to zazwyczaj działalność sporadyczna. 
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Praktyki monitorowania i pobierania próbek stosowane w przygotowaniu paliwa odpadowego z 

odpadów niebezpiecznych  

 

Więcej informacji na temat pobierania próbek dostępnych jest w Sekcji 2.1.1. Każdy rodzaj odpadów 

wymaga określonego protokołu pobierania próbek opartego na właściwościach fizykochemicznych 

odpadów [150, TWG, 2004].  

Pobieranie próbek z poszczególnych dostaw odpadów 

Płyny (z cystern, tj. rozpuszczalniki, olej odpadowy) 

Próbki pobiera się za pomocą rury do pobierania próbek o długości 2,5 m, z każdego przedziału 

ciężarówki lub kontenera (około 1 – 2 litrów każda). Przed pobieraniem próbek rurę należy przepłukać 

płynem. Rurę wprowadza się powoli w dół do dolnej części zbiornika, końcem zaworu w dół. Po 

zamknięciu zaworu, rurę podnosi się, a płyn wlewa do aluminiowej puszki. Próbki są łączone i po 

ujednoliceniu (wymieszaniu), około 0,5 litra przenosi się do butelki z tworzywa sztucznego i wysyła 

do laboratorium w celu analizy. Rurę należy czyścić po każdym zestawie próbek w celu uniknięcia 

zanieczyszczenia kolejnej próbki. 

Plastikową butelkę należy starannie oznaczyć identyfikatorem próbki, datą, itp. 

 

Substancje stałe masowe (np. z otwartych pojemników) 

6-8 próbek około 0,5 - 1 kg pobiera się za pomocą szufli do pobierania próbek z różnych części i 

poziomów pojemnika. Próbki są łączone, ręcznie ujednolicane i dzielone metodą kwartowania. 

Gotowa próbki około 1 kg (w plastikowej butelce lub worku) jest odpowiednio oznakowywana i 

przesyłane do laboratorium. 

Szuflę do pobierania próbek należy po każdym zestawie próbek oczyszczać szmatką. Szmatki wyrzuca 

się do oddzielnego kosza na odpady. 

 

Beczki (200 litrowe) 

W zależności od rodzaju odpadów (ciekłe, półpłynne lub stałe), próbki pobiera się za pomocą krótkiej 

rury do pobierania odpadów, aluminiowej szufli lub łyżki z każdej beczki (około 0,125 litrów każda). 

Na każde osiem beczek łączy się i ujednolica jedną próbkę o wielkości około 1 litra. Jedną gotową 

próbkę około 1 litra z kilku poszczególnych partii z ośmiu beczek miesza się i ujednolica, a następnie 

przesyła do laboratorium. Pozostałą ilość próbki zwraca się do wybranej beczki na odpady do 

utylizacji. 

Beczki z materiałami płynnymi i półpłynnymi razem w jednej partii wysyłkowej należy próbkować 

oddzielnie. Przygotowaną próbkę należy starannie oznaczyć. 

 

Puszki (mała objętość) 

Należy przeprowadzić reprezentatywne i losowe pobieranie próbek z każdego ładunku. Procedury 

pobierania próbek dotyczą procedur stosowanych w pobieraniu próbek z beczek. 

Wymieszane i ujednolicone próbki o wielkości około 1 litra dla każdego stanu fizycznego (płynny, 

półpłynny, stały) przesyła się do laboratorium. Kilka próbek punktowych należy zachować w celach 

referencyjnych. 

Ze względu na nieodłączne problemy w pobieraniu próbek z niejednorodnych odpadów z dużej liczby 

pojemników o małej pojemności zaleca się dodanie pomocniczego (automatycznego) punktu 

pobierania próbek przed etapem mieszalnika wstępnego instalacji sporządzania mieszanek. 

Po otrzymaniu w laboratorium wszystkie próbki rejestruje się w określonym dzienniku odbiorczym. 

 

Przechowywanie próbek 

Próbki należy przechowywać w starannie oznakowanych i szczelnie zamkniętych butelkach w 

oddzielnym pomieszczeniu blisko laboratorium. Pomieszczenie musi być wyposażone w odpowiednią 

wentylację, kontrolę temperatury/wilgotności oraz system filtrowania powietrza odlotowego (węgiel 

aktywny) na zewnątrz. Czas przechowywania próbki (o ile nie zostało to inaczej określone w 

pozwoleniu operacyjnym): 

 około 3 lat w przypadku próbek referencyjnych z badań kwalifikacji odpadów 

 około 3 miesięcy w przypadku próbek dostawy dziennej 
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 około 3 miesięcy w przypadku próbek produktu gotowego lub do wysyłki 

 

Parametry Przykłady zasad analizy 

Gęstość Ważenie 

Lepkość Lepkościomierz 

Temperatura zapłonu Tygiel otwarty lub zamknięty 

Wartość opałowa dolna Kalorymetry 

Zawartość wody Karl Fisher 

pH Mierniki pH 

Zawartość popiołu Kalcynacja przy 900 – 975°C 

Chlor Kalcynacja/miareczkowanie, chromatografia jonowa 

Fluor Kalcynacja/potencjometria, chromatografia jonowa 

Brom Kalcynacja/miareczkowanie, chromatografia jonowa 

Jod Kalcynacja/miareczkowanie, chromatografia jonowa 

Metale ciężkie ICP, fluorescencja X 

PCB GC/ECD 

PCP GC/ECD 

Siarka ICP, fluorescencja X, chromatografia jonowa, kolorymetria 

Zasady ICP, fluorescencja X, absorpcja atomowa 

Test jendorodności Funkcja otrzymanych odpadów 

 

Tabela 3.161: Przykłady parametrów i zasad analizy stosowanych w pobieraniu próbek 

[122, Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] 

Jednym z najważniejszych środków jest monitorowanie środowiskowe w drodze pobierania próbek 

mediów środowiskowych i badania na obecność substancji niebezpiecznych, które mogły zostać 

uwolnione przez instalację. Celem jest wykrycie potencjalnych problemów przed ich wpływem na 

zdrowie ludzkie i środowisko. Wczesne wykrycie musi przydzielić wystarczającą ilość czasu na 

właściwe ostrzeżenie potencjalnie poszkodowanych jednostek i umożliwić skuteczne wdrożenie 

środków zaradczych. Ważne punkty monitorowania to podziemne studzienki magazynowania, 

instalacje utylizacji gleby i punkty monitorowania powietrza w kluczowych miejscach wokół 

instalacji. Monitorowanie może także obejmować wody powierzchniowe, pracowników (np. próbki 

krwi) oraz florę i faunę. 

 

Monitorowanie emisji do powietrza 

Monitorowanie pyłów (w przypadku wszystkich rodzajów produkcji paliwa zastępczego) 

 emisje kontrolowane: jedna kontrola rocznie przeprowadzana w certyfikowanym laboratorium 

 systemy oczyszczania powietrza: kontrola skuteczności filtrów cyklonowych i workowych za 

pomocą środków spadku ciśnienia lub przezroczystości 

 emisje rozproszone pyłów można ocenić za pomocą pomiarów przy użyciu instrumentu 

pomiarowego znajdującego się w zakładzie 

 

Monitorowanie LZO 

 odór: standaryzowane testy do wykrywania odoru (np. EN 13725, EROM) można 

wykorzystać do określenia wpływu procesu na sąsiadów i na środowisko pracowników. 

Można również przygotować próbki opakowań w celu kwalifikacji i określenia ilościowego 

zanieczyszczeń w laboratorium 

 Emisje rozproszone: emisje rozproszone mierzy się wewnątrz i na zewnątrz warsztatów 

poprzez pobieranie próbek. Można przeprowadzić analizy ilościowe i jakościowe  

 Środki ukierunkowane: LZO są stale mierzone przez system FID lub zgodnie z kampaniami 

pomiarów punktowych. Warunki te są określone w pozwoleniu. 

Monitorowanie hałasu 
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Ze względu na stosunkowo niski poziom hałasu szczególne monitorowanie nie jest zazwyczaj 

wymagane. Jednak można przeprowadzić pomiary dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a 

zwłaszcza celem oceny oddziaływania na środowisko, zwłaszcza, gdy oddano do eksploatacji nowy 

sprzęt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 TECHNIKI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 

PODCZAS USTALANIA BAT  
 

Niniejszy rozdział przedstawia techniki ogólnie uznane za techniki mogące osiągnąć wysoki poziom 

ochrony środowiska w branżach ujętych w zakresie niniejszego dokumentu. Uwzględniono tu systemy 

zarządzania, techniki zintegrowane z procesem i środki końca rury, ale podczas dążenia do 

optymalnych wyników te trzy aspekty w pewnym stopniu się pokrywają. 

 

Uwzględniono tu procedury zapobiegania, kontroli, minimalizacji i recyklingu jak również ponowne 

wykorzystanie materiałów i energii. 

 

Techniki można przedstawiać pojedynczo lub w kombinacjach, aby osiągnąć założenia IPPC. 

Załącznik IV do Dyrektywy wyszczególnia szereg ogólnych okoliczności, które należy wziąć pod 

uwagę przy ustalaniu BAT i techniki w ramach niniejszego rozdziału dotyczyć będą jednej lub więcej 

z powyższych okoliczności. W miarę możliwości do opisania każdej techniki wykorzystuje się 
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standardową strukturę, w celu umożliwienia porównania technik i oceny założeń względem definicji  

BAT podanej w Dyrektywie. 

 

Treść niniejszego rozdziału nie stanowi wyczerpującej listy technik i możliwe jest, że istnieją lub 

opracowywane są inne techniki, które mogą być równie ważne w ramach BAT. 

 

Ogólnie do opisania każdej techniki wykorzystuje się standardową strukturę, jak przedstawiono w 

Tabeli 4.1: 

 

Rodzaj rozpatrywanych 

informacji 

Rodzaj uwzględnionych informacji 

Opis Opis techniczny techniki  

Osiągnięte korzyści 

środowiskowe 

Główne oddziaływania na środowisko, które należy 

rozwiązać za pomocą techniki (proces lub ograniczanie), w 

tym osiągnięte wartości emisji (zwykle zakres) oraz 

efektywność. Korzyści dla środowiska naturalnego 

wynikające z techniki w porównaniu z innymi. 

Skutki przenoszenia 

zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska 

Główne środowiskowe skutki uboczne i niekorzyści dla 

innych komponentów środowiska, spowodowane 

zastosowaniem techniki. Problemy środowiskowe techniki 

w porównaniu z innymi oraz sposób zapobiegania lub 

rozwiązania tych problemów. 

Dane operacyjne Dane dotyczące wydajności na temat emisji/odpadów i 

zużycia (surowce, woda i energia). Wszelkie inne użyteczne 

informacje na temat działania, utrzymania i kontroli 

techniki, łącznie z aspektami bezpieczeństwa i 

ograniczeniami w zakresie wykonalności techniki. 

Zastosowanie Zastosowanie techniczno-ekonomiczne. Uwzględnienie 

wieku zakładu (nowy lub istniejący), wielkości zakładu 

(duży lub mały) i czynniki związane z modernizacją (np. 

dostępność przestrzeni). Uwzględniono tu także informacje 

na temat rodzaju stosowanego w każdym przypadku 

działania w zakresie przetwarzania odpadów  

Ekonomika Informacje na temat kosztów (zarówno inwestycyjnych jak i 

operacyjnych) oraz wszelkich możliwych oszczędności (np.    

obniżone zużycie surowca lub energii, opłaty za odpady) 

związanych z wydajnością techniki (np. EUR/tona). 

Wartości w walutach innych niż EUR przeliczono zgodnie z 

rocznymi średnimi współczynnikami przeliczeniowymi dla 

EUR w 2002. W takich przypadkach uwzględniono także 

pierwotne dane kosztowe wraz z rokiem i walutą (w 

nawiasach). 

Siła sprawcza wdrożenia Lokalne warunki lub wymagania, które prowadzą do 

wdrożenia techniki. Informacje na temat innych niż 

środowiskowe przyczyn wdrożenia (np. zwiększenie jakości 

produktu, zwiększony uzysk). 

Przykładowe zakłady Odniesienie do zakładów wykorzystujących technikę w 

Europie i na całym świecie. Jeśli techniki jeszcze nie 

zastosowano w sektorze lub w UE, krótkie wyjaśnienie 

przyczyny. 

Literatura źródłowa Źródło literackie zawierające więcej informacji na temat 

techniki  
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Tabela 4.1: Analiza informacji dla każdej techniki opisanej w Rozdziale 4 

 

Gdy jest to możliwe, niniejszy rozdział przedstawia informacje na podstawie rzeczywistych działań, 

które mogą być lub są realizowane przez ten sektor, w tym powiązanych kosztów. Tam, gdzie to 

możliwe, podane informacje podają kontekst, w którym można efektywnie wykorzystywać technikę. 

 

Organizacja rozdziału 

Podobnie jak w poprzednich rozdziałach 2 i 3, każda sekcja niniejszego rozdziału zajmuje się 

określonym działaniem w zakresie przetwarzania odpadów i zawiera techniki procesowe oraz techniki 

ograniczania emisji, które warto uwzględnić podczas ustalania BAT. Jeśli w przypadku jednego 

działania można stosować różne techniki procesowe, omówiono je w ramach każdej sekcji. Sekcje w 

sekcjach od 4.1 do 4.5 niniejszego rozdziału skonstruowano w taki sam sposób, tj. najpierw sekcja 

omawia techniki zapobiegania zanieczyszczeniu majace zastosowanie w określonej części procesu/ 

działania, a następnie techniki końca rury, które można zastosować w celu redukcji emisji 

pochodzących z tego procesu/działania. 

Te techniki końca rury (EOP) pogrupowano na podstawie nośnika/zanieczyszczenia w celu 

wyjaśnienia kolejności mających zastosowanie technik ponieważ, w pewnych przypadkach, liczba 

stosownych technik EOP jest dość obszerna. Struktury tej nie należy interpretować jako jakiejkolwiek 

próby udzielania wskazówek, jeżeli przetwarzanie odpadów to odzysk (R - recovery) lub utylizacja (D 

- disposal) w ramach ustawodawstwa WE ws. odpadów.  

 

Na końcu niniejszego rozdziału znajdują się trzy sekcje zawierające techniki końca rury (EOP) mające 

zastosowanie do gazu odpadowego, ścieków i odpadów generowanych przez proces. Sekcje te opisują 

‗wspólne‘ techniki EOP, które mogą mieć zastosowanie w przypadku więcej niż jednego rodzaju 

procesu/działania. W rezultacie opisy tych technik EOP znajdują się w swoich własnych sekcjach, tj. 

Sekcje 4.6, 4.7 oraz 4.8, a nie w oddzielnych sekcjach na temat działania/procesu. 

W niektórych przypadkach techniki/procedury pogrupowano razem i przeanalizowano w ramach tego 

samego nagłówka w niniejszym rozdziale. Wynika to ze znalezienia właściwej równowagi między 

informacjami niezbędnymi do ustalenia BAT a zachowaniem tego dokumentu w rozmiarze 

przyjaznym użytkownikowi. Na przykład dokument ten zawiera wiele informacji na temat procedur 

przyjęcia stosowanych do instalacji przetwarzania odpadów. W tym wypadku podjęto decyzję o 

uwzględnieniu wszystkich tych procedur łącznie pod nagłówkiem tej samej techniki, a następnie 

omówieniu wszystkich związanych elementów/tematów pod tym nagłówkiem. Gdyby nie 

zastosowano tej metody, niniejszy dokument byłby znacznie większy i wystąpiłoby wiele powtórzeń. 

 

4.1 Standardowe techniki, które należy uwzględnić podczas 

ustalania BAT  
 

Niniejsza sekcja opisuje techniki uznawane za techniki o właściwej operacyjnej wydajności 

środowiskowej (np. wykorzystanie właściwego systemu energetycznego) lub mogące pomóc 

doprowadzić do właściwej wydajności środowiskowej (np. systemy zarządzania środowiskowego). 

Większość tych technik stosowana jest na poziomie instalacji i nie są one swoiste dla któregokolwiek 

z procesów oddzielnie opisanych w Sekcjach 4.2 do 4.5. 

4.1.1 Techniki zwiększające wiedzę na temat odpadów wejściowych 

W niniejszej sekcji omówiono techniki pomagające operatorowi w scharakteryzowaniu odpadów 

wejściowych do przetworzenia. Dyscyplina, z jaką odbywa się ta charakterystyka, ma zasadnicze 

znaczenie dla późniejszych operacji przetwarzania odpadów. Brak odpowiedniego odsiewania próbek 

odpadów przed przyjęciem oraz potwierdzenia ich składu po przybyciu do instalacji w przeszłości 

często prowadziło do późniejszych problemów, w tym niewłaściwego magazynowania i mieszania 

niejendorodnych substancji, akumulacji odpadów i nieoczekiwanego przetwarzania, a co za tym idzie, 

nieoczekiwanych profili emisji. 
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4.1.1.1 Charakterystyka składu odpadów 

 

Opis 

Zróżnicowany charakter przemysłu odpadów oraz duże różnice w odpadach generowanych przez 

każdy sektor gospodarczy sprawia, że większość strumieni odpadów obsługiwanych w zakładzie 

przetwarzania jest zazwyczaj zróżnicowana. Odpady składają się ze złożonych mieszanek czasami 

nieznanych składników. Dlatego ważne jest, aby posiadać lepszą wiedzę na temat podstawowego/ych 

składnika/ów jak również źródła odpadów. Oprócz bezpośredniego sposobu ustalania składu 

odpadów, np. w drodze analizy odpadów istnieją inne metody pośrednie, które można wykorzystać, w 

tym: 

 analizowanie danych z badań rynkowych. Technika ta koncentruje się na towarach po 

produkcji; na podstawie tego, że wszystkie towary prędzej czy później powodują powstanie 

odpadów i dzięki uwzględnieniu pewnych wpływowych faktów oraz wykorzystaniu badań 

rynku można obliczyć ilość towarów, które stają się, na przykład, SOK. Podobną metodę 

można zastosować obserwując materiały wejściowe do prywatnych gospodarstw domowych 

 analizowanie produktów wyjściowych z przetwarzania odpadów. Zgodnie z zasadą 

równowagi, elementarny materiał wejściowy jest równy elementarnemu materiałowi 

wyjściowemu. Dzięki skoncentrowaniu się na wynikach przetwarzania odpadów, powinno być 

więc możliwe ustalenie składu odpadów wejściowych pod względem substancji dzięki 

przeprowadzeniu rutynowych pomiarów 

 ponadto warto zauważyć, że istnieją, oczywiście, pewne odpady, które składają się z 

mieszanki odpadów wymieszanych u źródła pochodzenia. Zazwyczaj wytwórca odpadów zna 

skład tego strumienia odpadów. Jeśli wytwórca odpadów przyjmie właściwy system 

zarządzania odpadami, poinformuje on odbiorcę odpadów o składzie odpadów. Jest to ważne, 

ponieważ klasyfikacja i identyfikacja odpadów nie powinna stanowić obowiązku odbiorcy 

odpadów, ale przede wszystkim powinna stanowić obowiązek wytwórcy odpadów. System ten 

jest związany z systemem wymienionym w Sekcji 4.1.2.9. 

 

Metody analizy pośredniej w celu ustalenia składu odpadów mogą uzupełniać metodę analizy 

bezpośredniej. Niektóre techniki, które należy szczególnie wziąć pod uwagę, podano w poniższej 

Tabeli 4.2: 

 

Technika Informacja 

Identyfikacja 

podstawowego/ych 

składnika/ów 

W przypadku, gdy znane są główne składniki strumienia odpadów, 

istnieje możliwość ich klasyfikacji jako odpadów o ‗wysokim‘, 

‗średnim‘ lub ‗niskim‘ potencjale emisji. Przykładem tego może 

być oparcie oceny na lotności elementów składowych, według 

zgłoszenia wytwórcy odpadów 

Identyfikacja źródła 

odpadów 

Znajomość źródła odpadów (np. przemysł malarski, 

farmaceutyczny, motoryzacyjny, itp) stanowi właściwą 

wskazówkę na temat składników mogących znajdować się w 

odpadach. Umożliwi to przyjęcie prostszej metody klasyfikowania 

odpadów. Z tego systemu korzysta EWL. Jednakże dostępne dane 

są zwykle niewystarczające, aby obecnie był możliwy rozwój tej 

metody. Konieczne byłoby podejmowanie dalszych badań celem 

ustanowienia najbardziej standardowych źródeł strumieni 

odpadów; ich składów; i konsystencji tego składu 

Znajomość zawartości 

organicznej odpadów 

Na przykład niektóre metody kolorymetryczne mogą wskazywać 

zawartość organiczną odpadów przychodzących. Niemniej jednak 

mogą one nie być odpowiednie w przypadku rozpuszczalników 

organicznych (w takich przypadkach bardziej odpowiednia jest 

chromatografia gazowa) 

Zapewnienie 

odpowiedniego transferu 

Podobnie jak w przypadku innych strumieni odpadów, kluczowy 

środek kontrolny to zapewnienie odpowiedniego transferu wiedzy 
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wiedzy między 

posiadaczami odpadów 

między posiadaczami odpadów. Powinno on zapewnić, że 

składniki wszystkich odpadów połączonych razem w celu 

utworzenia mieszanki są znane i udokumentowane 

 

Tabela 4.2: Techniki charakteryzowania składu odpadów 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004] 

 

Rodzaj analizy wymaganej do dokładnego scharakteryzowania odpadów różni się w zależności od 

rodzaju odpadów, procesu, który ma zostać zastosowany oraz tego, co już wiadomo na temat 

odpadów. Wyniki wszystkich analiz należy przechowywać w systemie śledzenia. Szczegóły te mogą 

zawierać informacje na temat: 

 przeprowadzonych kontroli składników zadeklarowanych przez wytwórcę/posiadacza 

odpadów w celu zapewnienia zgodności z pozwoleniem oraz, że jest ona odpowiednia dla 

specyfikacji zakładu przetwarzania i możliwości ostatecznej utylizacji. Kontrola ta obejmuje 

również kontrole w kierunku obecności dowolnych składników, które mogą być potencjalnie 

szkodliwe dla procesu przetwarzania 

 wszystkich właściwości niebezpiecznych (np. palność, wybuchowość, zakaźność) 

 wyglądu fizycznego (np. konsystencja) 

 oceny jendorodności (np. reakcje z wodą i innymi substancjami) 

 barwy 

 kwasowości lub alkaliczności 

 obecności, intensywności i opisu oceny odoru  

 obecności utleniaczy 

 CWO 

 ChZT 

 amoniaku 

 temperatury zapłonu i właściwości spalania w normalnych warunkach 

 obecności siarczku/ów 

 obecności cyjanku/ów 

 związków zawierających chlorowce 

 siarki 

 metali (np. metali ciężkich) 

 LZO 

 TZO (np. PCB). 

 

Lista parametrów, które można analizować dla potrzeb produkcji paliwa z odpadów niebezpiecznych 

znajduje się w Tabeli 4.3. 

 

Parametry Wstępne 

przyjęcie 

Przyjęcie Proces przygotowania 

paliwa odpadowego
1
 

Wysyłka 

Gęstość Tak Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Lepkość Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Temperatura zapłonu Tak Tak Opcjonalnie Tak 

LHV Tak Tak Tak Tak 

Prężność par Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Zawartość wody Tak Tak Opcjonalnie Tak 

pH Tak Tak Opcjonalnie Tak 

Zawartość popiołu Tak Opcjonalnie Opcjonalnie Tak 

Skład popiołu Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Chlor Tak Tak Tak Tak 

Fluor Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Brom Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 
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Jod Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Metale ciężkie 

 lotne (Cd, Hg, Tl) 

 inne 

 

Tak 

Tak 

 

Tak 

Tak 

 

Opcjonalnie 

Opcjonalnie 

 

Tak 

Tak 

PCB Tak Tak Opcjonalnie Tak 

Pentachlorofenol (PCP) Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Siarka Tak Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Zasady Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Test korozji Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie 

Test jendorodności Tak Tak - - 

Radioaktyność Opcjonalnie Tak - Opcjonalnie 

Notes: 
1
 W zależności od rodzaju produkcji 

Opcjonalnie w zależności od rodzaju odpadów, procesów operacyjnych (przygotowanie 

płynnych lub stałych paliw zastępczych) oraz zgodnie z wymogami/specyfikacjami 

użytkowników końcowych. 

Kursywa minimalne kontrole wymagane w procedurze standardowej 

 

Tabela 4.3: Lista parametrów analizy powszechnie uwzględnianych przy produkcji paliwa z 

odpadów niebezpiecznych 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Zazwyczaj właściwe kryterium przyjęcia obejmuje znajomość poniższych parametrów dla olejów 

odpadowych. 

 

Parametr Przyjęcie Wysyłka 

Zawartość wody Tak  

Zawartość substancji stałych Tak  

Temperatura zapłonu Tak  

Krzywa destylacji Tak  

PCB Tak  

Cl całkowity Tak  

S Tak  

Pb, Cr, V, Cu, Ni Tak  

Estry syntetyczne i oleje tłuszczowe Tak  

Barwa  Tak 

Lepkość  Tak 

Indeks lepkości  Tak 

 

Tabela 4.4: Lista parametrów analizy powszechnie uwzględnianych w przetwarzaniu olejów 

odpadowych 

[42, UK, 1995], [55, UK EA, 2001], [119, Watco, 2002] 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Zwiększa znajomość potencjalnych problemów środowiskowych związanych z odpadami do 

przetworzenia i redukuje ryzyko wypadków lub niewłaściwych operacji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie określono. 

 

Dane operacyjne 

Zakłady podejmują testy przesiewowe w celu upewnienia się, że odpady mieszczą się w parametrach 

zakładowych, ale zazwyczaj nie mogą one zidentyfikować wszystkich potencjalnych zanieczyszczeń 
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w strumieniu odpadów. Dlatego charakterystyka przez wytwórców odpadów oraz operatorów PO 

stanowi część ogólnego wymogu dla wszystkich zakładów i podaje wskazówki na temat efektywnych 

metod przesiewania. Na przykład pełny zestaw analiz w przypadku olejów odpadowych trwa około 2 

godzin. 

 

Zastosowanie 

Technika ta ma pełne zastosowanie w przypadku wszystkich odbierających odpady instalacji 

przetwarzania odpadów. Wadą analizy produktu odpadowego jest fakt, że na ogół nie uzyskuje się 

pełnego ustalenia materiałów składnika, np. nie jest możliwe obliczenie zawartości papieru, tworzywa 

sztucznego lub substancji organicznych na podstawie składu wyników spalania. Metoda ta jest 

ograniczona do analizy elementarnego składu i parametrów takich jak zawartość energii, zawartość 

wody oraz zawartość substancji organicznych i nieorganicznych. 

 

Ekonomika 

Ocena pokazuje, że inwestycje w sprzęt analityczny dla instalacji przetwarzania olejów odpadowych 

wynoszą 75 000 EUR (50000 GBP) na zakład. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Lepsza wykonalność redukuje zagrożenia procesowe i ekonomiczne. Zawartość wody i substancji 

stałych w olejach odpadowych analizuje się ze względu na jakość i płatności. Częściową zachętę 

stanowiły tu wymogi jakościowe użytkowników przetworzonego oleju, ale nie zawsze jest to jednolity 

wymóg. 

 

Przykładowe zakłady 

Analizę produktów przetwarzania odpadów zastosowano już w wielu krajach. W niektórych 

przypadkach ma miejsce pierwsza analiza wstępna (np. siarki, chloru całkowitego, wody i temperatury 

zapłonu w przypadku przetwarzania olejów odpadowych). Jeżeli olej przechodzi te testy, podlega 

kwarantannie przed wykonaniem dalszych analiz. Obejmują one wiskozymetrię i analizę podczerwieni 

celem sprawdzenia w kierunku niektórych związków, w tym estrów syntetycznych i olejów 

tłuszczowych. W ramach prac prowadzonych przez CEN/TC 343 2 WG ‗Specyfikacje i klasy‘ można 

znaleźć pewne informacje dodatkowe dla stałych paliw wtórnych (SRF). Bardziej szczegółowe 

informacje dotyczące paliw odpadowych znajdują się także w Sekcji 4.5.1 niniejszego dokumentu. 

 

Literatura źródłowa 
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4.1.1.2 Procedura wstępnego przyjęcia w celu oceny, czy odpady nadają się do 

magazynowania i/lub przetwarzania w instalacji 

 

Opis 

Można wdrożyć systemy i procedury w celu zapewnienia, że odpady podlegają odpowiedniej ocenie 

technicznej, aby zapewnić przydatność proponowanej metody przetwarzania. Niektóre techniki i 

procedury wstępnego przyjęcia stosowane do oceny odpadów to: 

 

a. przeprowadzenie odpowiednich kontroli przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o przyjęciu 

odpadów  

b. etap wstępnego odsiewu, obejmujący przekazanie informacji i reprezentatywne próbki 

odpadów. Wytwórcy odpadów oraz operator w zakładzie odbiorczym zapewnią, że 

dostarczono wiarygodne i wyczerpujące informacje w celu określenia przydatności odpadów 

do omawianego procesu przetwarzania (lub odzysku). Ma to zastosowanie także wtedy, gdy 
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odpady mają być tylko magazynowane lub łączone w instalacji, dzięki czemu informacje 

można przekazać kolejnemu posiadaczowi odpadów i określić ostateczną metodę utylizacji 

c. przekazanie szczegółów na temat charakteru procesów wytwarzania odpadów, w tym 

zmienności procesu. Ponieważ okoliczności wytwarzania odpadów mogą być różne, 

wymagany jest rzetelny profesjonalny osąd w celu zapewnienia, że zadawane są właściwe 

pytania. Operatorzy muszą zapewnić, że ocenę techniczną przeprowadzają odpowiednio 

wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, którzy mają pojęcie o możliwościach zakładu. 

Pracownicy tacy muszą być niezależni od pracowników ds. sprzedaży odpowiedzialnych za 

zdobycie działalności klienta 

d. przekazanie składu chemicznego odpadów, wymogów ich obsługi i zagrożeń  

e. przekazanie i analiza reprezentatywnych próbek odpadów z procesu produkcji 

wytwarzającego takie odpady od obecnego posiadacza  

f. wykonanie kompleksowej charakterystyki odpadów dla każdej nowej kwestii odpadów  

g. wymóg weryfikacji pisemnych informacji przekazanych przez posiadacza odpadów. Może to 

wymagać wizyty u wytwórcy odpadów, gdyż podczas bezpośrednich kontaktów z personelem 

biorącym udział w wytwarzaniu odpadów mogą pojawić się dodatkowe czynniki 

h. staranna weryfikacja informacji otrzymanych na etapie wstępnego przyjęcia, włączając w to 

dane kontaktowe dla wytwórcy odpadów oraz pełny opis odpadów dotyczący ich składu oraz 

stopnia zagrożenia. Można tego dokonać również poprzez bezpośredni kontakt z wytwórcą 

odpadów 

i. prowadzenie w instalacji całości ewidencji dotyczącej wstępnego przyjęcia dla potrzeb 

odniesienia i weryfikacji na etapie przyjmowania odpadów. Należy określić czas 

przechowywania ewidencji, biorąc pod uwagę, czy odpady są rzeczywiście dostarczane do 

zakładu lub kiedy prawdopodobnie zostaną dostarczone 

j. zastosowanie kryteriów w zakresie odoru, aby odrzucić merkaptany, aminy o niskiej masie 

cząsteczkowej, akrylany lub inne podobne materiały wydzielające substancje wysoce 

złowonne, które można przyjmować wyłącznie zgodnie ze specjalnymi wymogami w zakresie 

obsługi  

k. przekazanie i sprawdzenie szczegółów kodu odpadów zgodnie z Europejską Listą Odpadów 

(EWL) 

l. kierowanie zapytań do operatora zakładu PO. czy dana instalacja PO może przetwarzać 

deklarowane odpady i czy operator PO jest gotowy do przyjęcia odpadów (zob. uwagi w 

Sekcji nt. danych operacyjnych) 

m. przeprowadzenie procedury oceny ryzyka  

n. wydanie przez operatora PO deklaracji przyjęcia, opisującej wszystkie niezbędne warunki i 

środki, które muszą zostać uwzględnione przez odbiorcę odpadów (np. wytwórcę odpadów). 

Należy także jednocześnie określić pisemnie wszystkie wewnętrzne zasady w zakładzie 

odbiorczym w zakresie przetwarzania strumienia odpadów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Techniki te mogą pomóc operatorom w identyfikacji i następnie nie przyjęciu nieodpowiednich 

odpadów, które mogłyby prowadzić do niepożądanych lub niekontrolowanych emisji podczas działań 

PO. W ten sposób zapewniają one, że w celu takiego PO do zakładu przyjmowane są jedynie odpady 

nadające się do określonego działania PO. 

 

Rzeczywiste doświadczenie w zakresie tych technik wykazało, że nie można wyłącznie polegać tylko 

na tych technikach, aby zawsze otrzymać wystarczające informacje. Nie jest niczym niezwykłym, że 

między wytwórcą odpadów a operatorem znajduje się osoba trzecia, a w niektórych przypadkach 

nawet trzy lub cztery różne osoby. Mogą to być przedsiębiorcy transportowi, brokerzy lub operatorzy 

zajmujący się przekazywaniem odpadów. W przypadku długiego łańcucha informacje mogą ulec 

zaginięciu lub błędnemu odtworzeniu. Techniki te mogą jednak umożliwić operatorom ustalenie 

przydatności odpadów do działania, zanim wdrożone zostaną ustalenia w celu przyjęcia odpadów. 

Inne korzyści obejmują: 
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 przekazywanie informacji ogranicza liczbę ogniw w łańcuchu. Pozwala to uniknąć utraty 

informacji lub podania fałszywych informacji 

 pomoc operatorom w odsiewaniu nieodpowiednich odpadów w celu zapobiegania 

potencjalnym problemom 

 potwierdzenie szczegółów dotyczących składu, umożliwiających identyfikację szeregu 

parametrów weryfikacyjnych w celu zbadania odpadów przywożonych do zakładu 

 pomoc w zidentyfikowaniu wszelkich substancji w odpadach, które mogą wpływać na proces 

przetwarzania lub reagować z innymi odczynnikami 

 pomoc w precyzyjnym określeniu wszelkich zagrożeń związanych z odpadami 

 identyfikacja każdej substancji w odpadach, która może pozostać nienaruszona podczas 

procesu przetwarzania i tym samym ulec przeniesieniu w niezmienionym stanie do 

pozostałości lub ścieków  

 pomoc w ustaleniu kosztu zidentyfikowanej opcji utylizacji 

 zapewnienie zgodności regulacyjnego (w zależności od kraju). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Odnoszą się one do przeprowadzonej określonej analizy fizykochemicznej. 

W związku z techniką k (zob. powyższy Opis), w wielu przypadkach kody odpadów nie podają wielu 

informacji na temat składu sklasyfikowanych odpadów. Odpady z tym samym kodem odpadów mogą 

mieć całkowicie różny skład i jakość. 

 

Dane operacyjne 

Obejmuje prace administracyjne i laboratoryjne. 

W związku z techniką c (zob. powyższy Opis), istnieją przypadki, gdy nie można poznać składu 

odpadów (tj. gromadzenie odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych). W takich 

przypadkach operatorzy gromadzący i przyjmujący takie odpady muszą posiadać niezbędne 

doświadczenie w ich bezpiecznej obsłudze. 

 

W związku z techniką k (zob. powyższy Opis), wytwórca odpadów ma obowiązek podjęcia decyzji 

odnośnie odpowiedniego kodu odpadów EWL. Nie jest to zadanie dla operatora PO. W niektórych 

przypadkach weryfikację określoną w technice l powyższego Opisu można przeprowadzić przed 

pierwszym kontaktem z operatorem PO dla potrzeb procedury wstępnego przyjęcia i/lub przed 

podpisaniem umowy. 

 

Zastosowanie 

Wymóg scharakteryzowania odpadów, włączając w to pobieranie próbek i analizę, w równym stopniu 

dotyczy instalacji przekazywania jak i przetwarzania odpadów. Często osoby trzecie wykazują niechęć 

do ujawnienia tożsamości wytwórcy odpadów, gdyż może to przynieść korzyści handlowe. Nie może 

to jednak zastąpić podstawowego wymogu dla operatora dotyczącego sprawdzania informacji na temat 

odpadów dostarczonych przez wytwórcę odpadów (nie tylko bieżącego posiadacza), który jest 

naturalnie w najlepszej sytuacji do zweryfikowania odpadów. Niektóre przykłady zastosowania 

przedstawiono poniżej: 

 

Wstępne przyjęcie dla przetwarzania olejów odpadowych 

Jako wymóg ogólny, etap ten nie ma kluczowego znaczenia dla zakładu przetwarzania olejów 

odpadowych, ale będzie wymagany, jeśli odpady przeznaczone są do przetwarzania w, na przykład, 

rafinerii olejów mineralnych. Zazwyczaj odpady pochodzą z wielu niewielkich źródeł, takich jak 

garaże, ale zasadniczo ich skład jest stały. Procedury wstępnego przyjęcia dotyczące gromadzenia 

informacji należy stosować w przypadku jednorazowych przemysłowych przypadków powstawania 

olejów odpadowych oraz przypadków powstawania ze źródeł, gdzie można obsługiwać inne 

chemikalia oraz potencjalne zanieczyszczenia, na przykład, z produkcji chemicznej. Zanieczyszczenie 

olejów odpadowych odbywa się przez substancje takie jak rozpuszczalniki i chociaż operator może 

przyjąć stosunkowo niskie poziomy zanieczyszczenia, w stopniu w jakim nie może to wpływać na 

sprzedaż odzyskanego oleju, zanieczyszczenie nadal wymaga zidentyfikowania. Rozpuszczalniki o 



 336 

niskiej temperaturze zapłonu spowodują trudności obsługowe ponieważ instalacje nie są 

skonfigurowane do radzenia sobie z materiałami łatwopalnymi. Często występuje zanieczyszczenie 

benzyny, znacznie redukuje to temperaturę zapłonu materiału i tym samym znacznie zwiększy ryzyko 

wypadków. Należy ostrożnie wybierać i interpretować najbardziej odpowiednie określenie 

temperatury zapłonu. Rozpuszczalniki zostaną także odprowadzone podczas procesu ogrzewania, 

dlatego zwiększą się emisje LZO. Zanieczyszczenie PCB może przenieść te PCB do produktu, co 

może prowadzić do powstawania dioksyn, jeśli zostanie on wykorzystany w późniejszym spalaniu, do 

osadów olejowych z dna zbiornika lub do ścieku. 

 

Wstępne przyjęcie drobnych odpadów laboratoryjnych 

Jeśli dla potrzeb drobnych odpadów laboratoryjnych wykorzystuje się beczki, sporządza się spis 

zawartości i przechowuje w beczce pod pokrywą. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów 

opakowań zawierających drobne odpady laboratoryjne sporządza się spis treści i odpowiednio 

przechowuje albo dołącza do opakowania. Następnie każda zapakowana beczka (lub inne 

opakowanie) zostaje opatrzona etykietą dotyczącą zagrożenia dla przewozu (np. przepisy ADR). 

Poziom nadzoru lub zarządzanie tego rodzaju sytuacją zależy od wielu czynników. W każdym 

przypadku należy sporządzić pełną listę zawartości. W przypadku operatorów, którzy przyjmują 

odpady pakowane przez klientów, klient zazwyczaj otrzymuje wytyczne na temat pakowania. 

Wytwórcy odpadów muszą posiadać pisemne procedury dotyczące segregacji, pakowania i 

etykietowania drobnych odpadów laboratoryjnych. 

 

Studium ewaluacyjne dla zakładów przetwarzania fizykochemicznego 

Zakłady muszą przeprowadzić studium ewaluacyjne w celu identyfikacji materiałów, które nie są ujęte 

w ich programie monitorowania ścieków, ale są przyjmowane w zakładzie. Główne obszary, które 

należy wziąć pod uwagę, to: 

 

 odpady wodne zawierające rozpuszczalniki, które następnie mogą być emitowane ze względu 

na ciepło procesu 

 odpady o wysokiej zawartości azotu z możliwością emisji amoniaku do powietrza 

 odpady zawierające fosfor: nie wszystkie zakłady muszą regularnie monitorować w kierunku 

‗fosforu całkowitego‘, dlatego w tych zakładach oszacowanie tej emisji na podstawie poboru 

kwasu fosforowego może być łatwiejsze 

 okazjonalne odpady nieorganiczne np. odpady zawierające arsen. I znów, w większości 

przypadków łatwiej będzie obliczyć roczną emisję na podstawie danych dotyczących 

okazjonalnych odpadów wejściowych niż rozszerzać program monitorowania. 

 

Ekonomika 

Dodatkowe koszty administracyjne (np. pakowanie, etykietowanie). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Zwykle procedury te są uwzględnione w ustawodawstwie krajowym różnych państw, w notach 

przewodnich lub operacyjnych pozwoleniach zakładów. Często zdefiniowane są także związki 

chemiczne i parametry, które należy analizować. 

Pobieranie próbek niejednorodnych odpadów jest szczególnie trudne i wymaga doświadczonych 

operatorów. Prace CEN TC 292 lub dokumenty niemieckiej LAGA na temat próbek odpadów mogą 

podać pewne wskazówki. 

 

Przykładowe zakłady 

Wiele z tych technik jest powszechnie stosowanych w sektorze PO. Na przykład zakłady 

fizykochemiczne w Wielkiej Brytanii wymagają od wszystkich klientów dostarczenia właściwego 

opisu odpadów i próbki do analizy przed przyjęciem odpadów do zakładu. Zakłady muszą znać skład 

odpadów w celu utworzenia w zakładzie odpowiedniego produktu końcowego, który może spełniać 

normy zrzutu do kanalizacji i utworzyć placek nadający się do wysłania na składowisko. 

 

Literatura źródłowa 
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4.1.1.3 Procedury przyjęcia podczas przywozu odpadów do instalacji PO  

 

Opis 

Należy przeprowadzić weryfikację na miejscu oraz badanie zgodności, aby potwierdzić: 1) tożsamość 

odpadów, 2) opis odpadów oraz 3) zgodność z informacjami wstępnego przyjęcia i proponowaną 

metodą przetwarzania. Niektóre techniki i procedury przyjęcia (po wstępnym przyjęciu) stosowane do 

oceny odpadów podane są w poniższej liście, są to: 

a. nie przyjmowanie odpadów w instalacji, chyba że ustalono jasno zdefiniowaną metodę 

przetwarzania i drogę utylizacji/odzysku, wraz z wystarczającą przepustowością dostępną w 

instalacji przed przyjęciem odpadów. Oprócz czystych chemikaliów i drobnych odpadów 

laboratoryjnych w instalacji nie należy przyjmować żadnych odpadów bez pobierania próbek, 

kontroli i badania. Poleganie wyłącznie na dostarczonych informacjach pisemnych nie jest 

akceptowalne i wymagana jest fizyczna weryfikacja oraz potwierdzenie analityczne 

b. wdrażanie procedur pobierania próbek (zob. Sekcja 4.1.1.4) 

c. w przypadku przetwarzania lub przekazywania odpadów, wykonanie dużej ilości pracy 

odnośnie scharakteryzowania na etapie wstępnego przyjęcia. Gwarantuje to, że procedury 

przyjęcia przeprowadzone podczas przywozu odpadów do zakładu mogą służyć do 

potwierdzenia właściwości odpadów 

d. wdrożenie środków w celu pełnego udokumentowania i postępowania z akceptowalnymi 

odpadami przywożonymi do zakładu, takich jak system wstępnej rezerwacji, w celu 

zapewnienia, np. że dostępna jest wystarczająca przepustowość 

e. egzekwowanie wymagań, aby odpadom towarzyszyły informacje opisujące skład fizyczny i 

chemiczny, charakterystyki zagrożenia, obecność substancji niejendorodnych i wszelkie 

środki ostrożności podczas obsługi. Odpadom niebezpiecznym muszą również towarzyszyć 

listy przewozowe, a informacje te powinny określać pierwotnego wytwórcę odpadów 

f. posiadanie jasnych i jednoznacznych kryteriów dotyczących odrzucenia odpadów i 

raportowanie wszystkich niezgodności  

g. wykorzystywanie, do przeprowadzania analiz, laboratorium z odpowiednio akredytowanymi 

metodami badań  

h. sprawdzanie szczegółów kodu odpadów zgodnie z Europejską Listą Odpadów (EWL) 

i. wykorzystanie procedury oceny ryzyka w celu wyboru oraz, jeśli to konieczne, wykonania 

analizy odpadów. Przykład pokazano w sekcji Przykładowe zakłady. 

Inne kwestie, których może dotyczyć procedura przyjęcia to: 

 

 oczekiwanie pojazdów, inspekcja ładunku, pobieranie próbek i obszary rozładunku 

 kontrola ruchu 

 procedury sprawdzania dokumentów towarzyszących ładunkowi 

 procedury rozładunku w celu umożliwienia inspekcji i pobierania próbek 

 lokalizacja wyznaczonych punktów pobierania próbek 

 wizualna/organoleptyczna inspekcja ładunku (może nie mieć zastosowania w przypadku 

niektórych ładunków odpadów płynnych i niebezpiecznych) 

 procedury etykietowania beczek i opakowań 

 infrastruktura taka jak obwałowania i obszary pobierania próbek 

 ocena zgodności z informacjami wstępnego przyjęcia i proponowaną metodą przetwarzania 

 systemy retencji próbek tj. w zakresie ustalania odpowiedniego okresu retencji 

 prowadzenie ewidencji w odniesieniu do szczegółów na temat wytwórcy odpadów, wyników 

analizy i metod przetwarzania 

 procedury okresowych przeglądów informacji wstępnego przyjęcia 

 warunki wysyłki 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
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Ten drugi etap przyjęcia obejmuje procedury w chwili przywozu odpadów do zakładu i służy do 

potwierdzenia właściwości wstępnie przyjętych odpadów, bez presji czasu i potencjalnego zagrożenia 

sprawdzania odpadów od podstaw przy bramie zakładu. Techniki te uniemożliwiają przyjęcie 

nieodpowiednich odpadów, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do niepożądanych lub 

niekontrolowanych emisji i tym samym techniki te zapewniają, że przyjęte odpady nadają się do 

działania PO. Ponadto minimalizuje oczekiwanie pojazdu dostarczającego odpady, co zapobiega 

problemom z powodu np. wypadków, przecieków. Procedura ta uniemożliwia również odrzucenie 

odpadów i odesłanie z powrotem na drogę publiczną. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Identyczne jak w procedurach wstępnego przyjęcia. 

 

Dane operacyjne 

Identyczne jak w procedurach wstępnego przyjęcia. W niektórych przypadkach przeprowadzenie 

właściwego pobierania próbek może być trudne (np. beczki z używaną lub zanieczyszczoną odzieżą 

lub rękawicami). 

 

Zastosowanie 

Poniżej opisano niektóre przykłady zastosowania przemysłowego: 

 

Zakłady przetwarzania olejów odpadowych 

Zazwyczaj te zakłady kładą większy nacisk na procedury przyjęcia końcowego niż na procedury na 

etapie wstępnego przyjęcia. 

 

Przyjęcie drobnych odpadów laboratoryjnych 

Procedury przyjmowania drobnych odpadów laboratoryjnych do zakładu są zasadniczo identyczne z 

procedurami przyjmowania odpadów w beczkach. Różnią się one od ‗normalnych‘ odpadowych 

materiałów wejściowych do zakładu tym, że mają czystą skoncentrowaną postać. W sytuacjach, gdy 

operator podjął się identyfikacji i pakowania w imieniu klienta, weryfikację na miejscu można 

ograniczyć do otwarcia beczek w celu sprawdzenia, czy pojemniki są nieuszkodzone. W takich 

przypadkach ładunkowi towarzyszy dokumentacja potwierdzająca kontrolę i pakowanie. W sytuacjach 

gdy beczka została zapakowana przez klienta, operator musi odpowiednio przeprowadzić pełną 

kontrolę i weryfikację. Kontrola opakowań oraz segregacja musi obejmować opróżnienie bębna tak 

szybko jak to możliwe (na przykład w ciągu kilku dni) i przepakowanie odpadów po przeprowadzeniu 

wszystkich niezbędnych kontroli. Jeśli przy otwieraniu beczki okaże się, że zawiera ona niejendorodne 

substancje lub, że substancje nie zostały właściwie zapakowane, wtedy beczkę należy natychmiast 

posortować i przepakować, a następnie zastosować zakładowe procedury niezgodności. 

 

Zakłady przetwarzania fizykochemicznego 

Zakłady te sprawdzają odpady po przybyciu za pomocą kontroli wizualnych i pobierania próbek. 

System pobierania próbek zależy od szerokości analizy i częstotliwości pobierania próbek. Może być 

to proste odsiewanie w kierunku temperatury zapłonu i pH lub próbka pobrana dla potrzeb szybkiego 

ustalenia laboratoryjnego tych elementów i zawartości metali a także przybliżone odsiewanie 

organiczne. Częstotliwość pobierania próbek jest częściowo uzależniona od źródła odpadów: 

większość zakładów skupia swoje pobieranie próbek i analizę na jednorazowych zmieniających się 

strumieniach i redukuje częstotliwość pobierania próbek dla regularnie przyjmowanych strumieni 

procesowych. 

 

 Odsetek zakładów, w 

których ma miejsce praktyka 

Zakład obudowany lub usytuowany na w pełni 

nieprzepuszczalnym podłożu 

77 

Zawrócenie wody deszczowej (za wyjątkiem administracji, 

budynków, dachów) i popłuczyn z cystern do zakładu 

77 

Pobieranie próbek z większych strumieni odpadów lub ustalona 62 
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część 

Zważony tonaż wejściowy 54 

Częściowe systemy płuczkowe 38 

Pełne systemy płuczkowe 15 

Pobieranie próbek wszystkich odpadów 8 

Uwaga: Dane dotyczą 13 różnych zakładów przetwarzania fizykochemicznego, które 

przeanalizowano. 

 

Tabela 4.5: Procedury kontrolne zidentyfikowane w zakładach przetwarzania 

fizykochemicznego 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] 

 

Zakłady fizykochemiczne badają odsetek przychodzących strumieni odpadów, chociaż zawsze badają 

one nowe strumienie odpadów, i muszą posiadać sporą wiedzę na temat odpadów wejściowych, aby 

móc efektywnie obsługiwać swój proces. Zakłady wymagają próbek odpadów, aby przeprowadzić 

wstępny odsiew przed przyjęciem jakichkolwiek odpadów do zakładu, a ponadto podejmują procedury 

sprawdzania po rzeczywistym przywiezieniu odpadów. 

 

Odpady katalizatorów 

Materiały sprawdza się pod kątem nieprzewidzianych zanieczyszczeń i skażenia, a to może być 

efektywne kosztowo w utrzymaniu czystszego produktu i redukcji emisji. 

 

Odpady węgla aktywnego 

Węgiel aktywny otrzymany do regeneracji należy zidentyfikować jako wsad dyskretny i 

przeanalizować, tak aby substancje do desorpcji podczas przetwarzania były znane i można było 

potwierdzić, że zakład posiada zdolność ich obróbki w ramach ograniczeń pozwolenia. Wnioskodawca 

powinien wyraźnie określić rodzaje zanieczyszczeń na węglu aktywnym, który ma zostać 

zregenerowany. 

 

Ekonomika 

Charakterystyka odpadów i koszty analizy dla potrzeb ochrony zakładu są zazwyczaj wysokie. Może 

to kosztować do 3000 EUR (2000 GBP) za analizę w przypadku badania na stanowisku badawczym 

naśladującego wpływ odpadów na oczyszczalnie ścieków. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Takie analizy często regulowane są przez ustawodawstwo krajowe i pozwolenia. Na przykład 

ustawodawstwo ws. odpadów niebezpiecznych zapewnia, że magazynowanie, obsługa, klasyfikacja, 

pakowanie i etykietowanie odpadów są przeprowadzane prawidłowo. 

 

Przykładowe zakłady 

Stosowane w całym sektorze PO. Przykładem wykorzystania procedury oceny ryzyka do wyboru oraz, 

jeśli to konieczne, przeprowadzenia analizy odpadów może być pierwszy przypadek: odpady 

zaklasyfikowane jako odpady wysokiego ryzyka zawsze analizuje się przy dostawie; drugi przypadek: 

odpady zaklasyfikowane jako odpady niskiego ryzyka od czasu do czasu bada się w kierunku 

zgodności z danymi z fazy wstępnego przyjęcia. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], 

[86, TWG, 2003], [116, Irish EPA, 2003], [125, Ruiz, 2002], [131, UBA, 2003], [150, TWG, 2004], 

[152, TWG, 2004], [153, TWG, 2005] 

4.1.1.4 Pobieranie próbek 

 

Opis 
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Pobieranie próbek zwykle opiera się na metodzie ryzyka biorącej pod uwagę stopień zagrożenia 

odpadów jak również wiedzę poprzedniego posiadacza odpadów. Właściwa procedura pobierania 

próbek uwzględnia następujące kwestie: 

a. stan fizyczny odpadów (jednorodność/niejednorodność) 

b. liczbę próbek i wielkości próbek w przypadku materiałów odpadowych nie dostarczanych w 

pojemnikach  

c. liczbę próbek i wielkości próbek w przypadku materiałów odpadowych dostarczanych w 

pojemnikach 

d. procedury pobierania próbek dla wszystkich przychodzących odpadów w tym odpadów luzem 

(płynnych i stałych) i odpadów w beczkach i pojemnikach oraz drobnych odpadów 

laboratoryjnych. Liczba pobranych próbek wzrasta wraz z liczbą pojemników. W sytuacjach 

ekstremalnych małe pojemniki należy sprawdzić pod względem towarzyszącej dokumentacji. 

Procedura powinna obejmować system rejestracji liczby próbek i stopnia konsolidacji 

e. posiadanie systemu w celu zapewnienia analizy próbek odpadów 

f. szczegóły pobierania próbek odpadów w beczkach w ramach wyznaczonego obszaru 

magazynowania, np. czas po odbiorze 

g. weryfikacja i kontrola zgodności w celu potwierdzenia tożsamości i opisu odpadów 

h. prowadzenie w instalacji ewidencji systemu pobierania próbek dla każdego ładunku, wraz z 

uzasadnieniem wyboru każdej opcji 

i. pobieranie próbek odpadów w cysternach przed przyjęciem. W ten sposób nie ma miejsca 

magazynowanie do czasu pobierania próbek 

j. zachowanie próbek na miejscu przez pewien okres czasu (np. 0,5-2 miesiące) po 

przetworzeniu odpadów lub usunięciu poza zakładem, włączając w to wszystkie pozostałości 

z tego przetwarzania 

k. próbki pobrane zewnętrznie lub raporty z analizy, tj. kierowca pojazdu przewożącego odpady 

może przybyć do instalacji z próbką lub analizą, którą wykonano na pewnym wcześniejszym 

etapie. Zazwyczaj jest to wyjątek i bierze się go pod uwagę tylko wtedy, gdy: 

 istnieją względy kontroli zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na przykład, 

substancje reagujące z wodą, które utrudniłyby pobieranie próbek 

 dostarczono następujące informacje pisemne: skład fizyczny i chemiczny, charakterystyki 

zagrożenia, obecność substancji niejendorodnych i jakiekolwiek środki ostrożności 

podczas obsługi oraz informacje określające pierwotnego wytwórcę odpadów i proces 

 odpady zabrano bezpośrednio z miejsca wytworzenia do instalacji przetwarzania odpadów 

 pracownicy pobierający próbki mogą dostarczyć dowód odpowiednich kwalifikacji i/lub 

przeszkolenia. 

 

W przypadku pobierania próbek odpadów płynnych luzem, pewne szczególne kwestie, na które należy 

zwrócić uwagę to: 

 

l. dostawom w masowej cysternie drogowej mogą towarzyszyć świadectwo ‗wypłukania‘ lub 

deklaracja poprzedniego ładunku, tak, aby móc sprawdzić zanieczyszczenia tą drogą 

m. próbki zazwyczaj pobiera się z jednego z trzech punktów cysterny: 

 górny właz 

 tylny zawór  

 okienko kontrolne 

n. kluczowym wymogiem jest uzyskanie reprezentatywnej próbki ładunku, tj. próbka musi 

uwzględniać pełną zmienność i wszelki podział w ramach ładunku luzem, tak, aby uwzględnić 

scenariusze ‗najgorszego przypadku‘. Pobranie próbki przez górny właz z powierzchni cieczy 

może nie być reprezentatywne, ale może być przydatne przy ustalaniu, czy istnieje warstwa, 

na przykład, rozpuszczalnika lub innej niemieszalnej substancji, mogącej nie nadawać się do 

przetwarzania. Górne próbki należy pozyskać z przekroju poprzecznego ładunku, tj. należy 

pobrać próbkę środkową 

o. można zbudować suwnice, aby uniknąć potrzeby pobierania próbek z tylnego zaworu cystern, 

co mogłoby najprawdopodobniej spowodować niewielkie wycieki. 
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W przypadku pobierania próbek z odpadów w beczkach (w zależności od rodzaju opakowania), pewne 

szczególne kwestie, na które należy zwrócić uwagę to: 

 

p. zawartość można zidentyfikować z pewnością tylko wtedy, gdy pobiera się próbki z każdego 

pojemnika. Dlatego przyjęcie wiąże się z pobieraniem próbek z każdego pojemnika, jednak 

analiza złożonych próbek jest zwykle akceptowalna przy takim systemie pobierania próbek. 

W ten sposób reprezentatywną próbkę uzyskuje się poprzez pobranie próbki środkowej z 

podstawy pojemnika 

q. zapewnienie, że pokrywy, zatyczki i zawory zakłada się na miejsce się natychmiast po 

pobieraniu próbek 

r. kontrole wizualne w przypadku każdego pojemnika i procedura pobierania próbek muszą być 

zdefiniowane pod nadzorem operatora 

s. wykorzystanie otwarcia, kontroli wizualnej i dostosowanego pobierania próbek ze wszystkich 

beczek powyżej pewnej pojemności, na przykład ponad 200 litrów 

t. pobieranie próbek z pakowanych odpadów w obszarach zamkniętych utrzymywanych w 

podciśnieniu lub wewnątrz specjalnych komór z okapami wyciągowymi w przypadku, gdy 

odpady zawierają materiały niezorganizowane. 

 

Na przykład w przypadku fermentacji osadów, pobieranie próbek przeprowadza się, aby zapewnić, że 

partie nie są toksyczne ani nie wpływają hamująco na fermentację. Ponadto ogólnie w przypadku 

wszystkich rodzajów pobierania próbek odpadów, procedura pobierania próbek powinna zapewniać, 

że w celu scharakteryzowania odpadów przeprowadza się odpowiednie pobieranie próbek i analizę. 

Liczba pobieranych próbek opiera się na ocenie ryzyka potencjalnych problemów. Systemy pobierania 

próbek na etapie wstępnego przyjęcia niekoniecznie muszą obejmować pobieranie próbek z każdej 

beczki, na przykład można zastosować regułę ‗pierwiastek kwadratowy (n + 1)‘, pod warunkiem, że 

badanie przesiewowe podczas przyjęcia obejmuje pobieranie próbek z każdego pojemnika. W 

niektórych przypadkach fizyczne pobieranie próbek może nie być konieczne, na przykład w 

przypadku butli gazowych lub złomu baterii. W innych przypadkach takich jak odpady w beczkach, 

konieczna będzie duża liczba próbek, gdyż charakterystyka wymaga pobierania próbek z wszystkich 

pojemników. Pobieranie próbek odpadów procesowych musi brać pod uwagę zmienność procesu i 

może być wymaganych kilka próbek, aby wystarczająco scharakteryzować odpady. Wytwórca 

odpadów zapewnia, że próbka jest reprezentatywna dla odpadów, wiarygodna i uzyskana przez osobę 

posiadającą techniczną znajomość procesu pobierania próbek poprzez uwzględnienie następujących 

informacji: 

 

 lokalizacja punktu pobierania, np. zbiornik ścieków 

 pojemność próbkowanego pojemnika (w przypadku próbek z beczek, dodatkowym 

parametrem będzie całkowita liczba beczek) 

 metoda pobierania próbek, np. kran do pobierania próbek (środkowa faza), ‗górna‘ próbka 

 liczba próbek i stopień konsolidacji 

 warunki operacyjne w momencie pobierania próbek, np. normalne działanie, zamknięcie, 

konserwacja i/lub czyszczenie. 

Ponadto wytwórca odpadów może zapewnić reprezentatywność próbki poprzez: 

 

 wyraźne oznakowanie próbek i wszelkiego zidentyfikowanego zagrożenia 

 uwzględnienie systemów umożliwiających śledzenie próbek i weryfikowalność w instalacji 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Pobieranie próbek jest kluczową kwestią w budowaniu właściwej wiedzy na temat odpadów do 

przetworzenia i tym samym w zapobieganiu problemom podczas przetwarzania. Niektóre techniki 

zapobiegają również emisjom niezorganizowanym (np. powodujących emisję substancji złowonnych) 

podczas pobierania próbek. 
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Dane operacyjne 

Do pobierania próbek konieczny jest specjalny sprzęt laboratoryjny. 

 

Zastosowanie 

Pewien rodzaj pobierania próbek ma zastosowanie do wszystkich rodzajów odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Dostępny jest szereg projektów skupionych na europejskich normach pobierania próbek, np. 

‗pobieranie próbek odpadów płynnych lub granulowanych, w tym materiałów półpłynnych‘ 

sporządzonych przez Komitet Techniczny CEN/TC 292 - Charakterystyka odpadów. CEN/TC 343 

sporządził także specyfikację techniczną na temat pobierania próbek stałych paliw wtórnych. 

Inne zbiorcze normy międzynarodowe to, na przykład, ISO 10381 (pobieranie próbek gleby) i ISO 

5667 (pobieranie próbek ścieków i osadów). Normy te zawierają specyfikacje techniczne dla obsługi i 

konserwacji próbek. 

 

Przykładowe zakłady 

Wszystkie zakłady przetwarzania odpadów wykonują pewien rodzaj pobierania próbek. 

 

Literatura źródłowa 

[16, Komitet Roboczy ÖWAV, 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, 

TWG, 2003], [116, Irish EPA, 2003], [122, Eucopro, 2003], [131, UBA, 2003], [150, TWG, 2004], 

[152, TWG, 2004] 

4.1.1.5 Instalacje odbioru 

 

Opis 

Zazwyczaj istnieje obszar odbioru przychodzących odpadów, gdzie przeprowadza się kontrole 

wizualne względem specjalnego listu przewozowego dla odpadów i gdzie wykonuje się pewne dalsze 

pobieranie próbek przed przydzieleniem odpadów. Zakłady zazwyczaj pobierają próbki z konkretnych 

strumieni odpadów. Niektóre dobre praktyki środowiskowe stosowane w instalacjach odbioru to: 

a. posiadanie w zakładzie akredytowanego laboratorium do analizy próbek odpadów w celu 

przyjęcia wstępnego oraz przyjęcia. Można to osiągnąć dzięki zapewnieniu, że laboratorium 

przeprowadzające analizę posiada niezawodny system zapewnienia jakości, metody kontroli 

jakości oraz odpowiednią ewidencję analizy 

b. wyposażenie laboratoriów w sprzęt kontrolny i urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości. 

Samoregulacja powszechnie nie jest oficjalnie uznawana 

c. posiadanie specjalnego obszaru kwarantanny do magazynowania odpadów, tak że jeśli 

inspekcja lub analiza wskazuje, że odpady te nie spełniają kryteriów przyjęcia (w tym, np. 

uszkodzone, skorodowane lub nieoznakowane beczki), wtedy odpady można bezpiecznie 

tymczasowo magazynować. Takie magazynowanie musi trwać najwyżej pięć dni roboczych. 

W przypadku niskich temperatur otoczenia czas magazynowania może przekroczyć pięć dni 

roboczych, aby umożliwić pobieranie próbek po rozmrożeniu. Po przyjęciu odpady można 

przenieść do innego obszaru magazynowania (w przypadku odpadów wielkogabarytowych 

zazwyczaj jest to obszar łączenia). Konieczne jest wdrożenie pisemnych procedur 

postępowania z odpadami znajdującymi się w kwarantannie, a także wyszczególniania i 

monitorowania wielkości obszaru magazynowania. Należy wdrożyć procedury pisemne dla 

potrzeb przepakowania odpadów przed zwrotem do posiadacza odpadów, jak również dla 

potrzeb procedur pakowania 

d. zaznaczenie na planie zakładu obszarów inspekcji, wyładunku i pobierania próbek oraz 

posiadanie odpowiednio zamkniętego systemu odwadniania. Posiadanie oddzielnego systemu 

gromadzenia wycieków, oddzielonego od odpływów wody deszczowej oraz posiadanie 

zamkniętego obszaru podziemnego, zabezpieczonego przed odpadami wymagającymi 

przetworzenia (związane z technikami w Sekcji 4.8.2) 
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e. rozładunek odpadów w pojemnikach w specjalnym obszarze odbioru do czasu pobierania 

próbek w celu przyjęcia. Takie magazynowanie musi trwać maksymalnie tydzień. Podczas 

tego okresu nie można łączyć ani mieszać beczek ani też zlewać zawartości do obszaru 

magazynowania luzem. Odpady należy posegregować w tym obszarze odbioru według ich 

jendorodności, przy czym segregację przeprowadza się natychmiast po rozładunku 

f. natychmiastowa ocena odpadów złożonych w obszarze odbioru 

g. natychmiastowa segregacja odpadów, w celu usunięcia potencjalnych zagrożeń ze względu na 

niejendorodność, co mogłoby skutkować niespełnieniem przez odpady kryteriów przyjęcia 

h. posiadanie wyznaczonych punktów pobierania próbek lub obszaru odbioru. Muszą one 

znajdować się w bliskim sąsiedztwie laboratorium/instalacji kontroli i być widoczne 

i. zapewnienie, że obszary rozładunku, pobierania próbek/odbioru i kwarantanny posiadają 

nieprzepuszczalną powierzchnię z samodzielnym systemem odwadniania, aby zapobiec 

wpłynięciu jakiegokolwiek wycieku do systemów magazynowania lub ujściu poza zakład 

j. zapewnienie, że substancje niejendorodne nie wchodzą w kontakt z wyciekami z pobierania 

próbek, na przykład w zbiorniku ściekowym obsługującym punkt pobierania próbek. W celu 

postępowania z wyciekami niezbędne są absorbenty 

k. zapewnienie, że pracownicy instalacji, którzy biorą udział w procedurach pobierania próbek, 

kontroli i analizy są odpowiednio wykwalifikowani i przeszkoleni i że szkolenie jest 

regularnie aktualizowane 

l. gdy analiza potwierdzi, że odpady są akceptowalne, utworzenie wsadu do przetwarzania lub 

ładunku do usunięcia poza zakładem. Po złożeniu partii do przetwarzania, operator może 

utworzyć złożoną próbkę do analizy przed przetwarzaniem. Rzeczywisty zakres analizy zależy 

od planowanego przetwarzania, lecz zawsze należy go wyszczególnić 

m. zapewnienie, że na każdym etapie odbioru odpadów w zakładzie PO (procedury wstępnego 

przyjęcia, procedury przyjęcia, instalacje odbioru) pracownicy zajmujący się pobieraniem i 

obsługą próbek posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

n. posiadanie w instalacji wyznaczonego obszaru magazynowania, który nadaje się dla 

otrzymanych odpadów 

o. posiadanie jasnej procedury postępowania z odpadami, w przypadku gdy inspekcja i/lub 

analiza udowodnią, że nie spełniają one zakładowych kryteriów przyjęcia lub nie odpowiadają 

opisowi odpadów otrzymanemu w trakcie procedury wstępnego przyjęcia. Procedura ta 

powinna obejmować wszystkie niezbędne środki (np. przez pozwolenie lub ustawodawstwo 

krajowe/międzynarodowe) w celu informowania właściwych władz, bezpiecznego 

magazynowania dostawy przez dowolny okres przejściowy lub odrzucenia odpadów i 

odesłania ich do wytwórcy odpadów lub w inne autoryzowane miejsce przeznaczenia. 

 

Niektóre określone techniki stosowane podczas przywozu ładunku to: 

 

p. ważenie wszystkich przychodzących ładunków, chyba że dostępne są alternatywne 

wiarygodne systemy wolumetryczne związane z danymi na temat ciężaru właściwego 

q. nie przyjmowanie żadnego ładunku do zakładu, chyba że istnieje wystarczająca pojemność 

magazynowa 

r. zapewnienie, że sprawdzono i zatwierdzono wszystkie dokumenty, oraz że wszelkie 

nieścisłości muszą zostać usunięte przed przyjęciem odpadów 

s. wizualna kontrola ładunku – tam, gdzie to możliwe, inspekcje należy przeprowadzić przed 

rozładunkiem. W każdym razie inspekcje należy przeprowadzić niezwłocznie po przywozie 

ładunku do instalacji 

t. kontrola każdego pojemnika w celu potwierdzenia ilości względem towarzyszącej 

dokumentacji. Wszystkie pojemniki muszą być wyraźnie oznakowane i wyposażone w dobrze 

dopasowane pokrywy, wieka i zawory, bezpieczne i znajdujące na miejscu. Pojemniki nie 

posiadające właściwej specyfikacji należy odrzucić. Po inspekcji odpady należy rozładować 

do specjalnego obszaru pobierania próbek/odbioru 

u. stosowanie systemu śledzenia odpadów od momentu przyjęcia aż do pierwszego etapu 

przetwarzania, który zmienia fizyczny lub chemiczny charakter odpadów, np. poprzez system 

identyfikacji (np. etykieta, kod) dla dowolnego pojemnika lub beczki magazynowanej w 



 344 

zakładzie. Informacje mogą zawierać wszelkie niezbędne dane dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa, dalszego przetwarzania, kodu odpadów, pierwotnego wytwórcy, daty 

przywozu do zakładu itd. 

v. w przypadku łączenia pojemników, przenoszenie z pierwotnego pojemnika na pojemnik 

zbiorczy najwcześniejszej daty przywozu połączonych odpadów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Określa źródło, skład i zagrożenia powodowane przez odpady. Zapobiega przyjęciu odpadów bez 

pisemnej informacji. Większość wycieków i przecieków podczas pobierania próbek występuje jedynie 

na niewielką skalę, np. wynikając z emisji z tylnego zaworu cysterny, jeżeli próbkę pozyskuje się w 

ten sposób. 

 

Dane operacyjne 

Konieczne jest laboratorium chemicznej analizy próbek. W związku z techniką a (zob. powyższy 

Opis), niektóre próbki nie są pobierane w celu natychmiastowych kontroli i analizy. Na przykład 

niektóre próbki zachowuje się, w przypadku gdy władze wymagają dalszych kontroli. 

 

Zastosowanie 

Ma pełne zastosowanie do wszystkich zakładów, jednak w niektórych sytuacjach (np. instalacje 

przetwarzania odpadów nie będących odpadami niebezpiecznymi) posiadanie laboratorium na miejscu 

może być niewykonalne lub nieopłacalne. 

 

Ekonomika 

Instalacje odbioru w oczyszczalniach ścieków, na przykład obszar rozładunku cystern i 

magazynowania mogą kosztować około 1,5 mln EUR (1 mln GBP). Koszty operacyjne są stosunkowo 

niskie i wiążą się głównie z kosztami administracyjnymi. 

 

Techniki Koszt kapitałowy 

(GBP) 

Koszt operacyjny 

(GBP) 

Laboratorium analityczne 
1,2

 40000 20000 

Sprzęt ciągłego monitorowania 
2
 10000 1000 

Specyfikacja techniczna  

Wydajność 

Rodzaje olejów 

Działanie procesu  

Przepływ gazu odpadowego  

Wiek zakładu 

Wiek sprzętu do kontroli 

zanieczyszczenia 

10000 t/rok 

zużyte oleje smarowe 

partie 

0 – 50 Nm
3
/godzina 

10 lat 

2 lata 

Uwagi: 
1
 Zakłada brak wymogu nowego budynku i względnie prosty sprzęt laboratoryjny. 

Personel to jeden pełnoetatowy technik 
2
 Koszty sprzętu ciągłego monitorowania znacznie się różnią w zależności od ilości 

monitorowanych substancji, stosowanych technik analitycznych i wybranego dostawcy. 

Tabela 4.6: Ekonomika sprzętu laboratoryjnego i monitorowania w instalacji przetwarzania 

oleju odpadowego  

[42, UK, 1995], [150, TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Pewien rodzaj instalacji odbioru odpadów do przetwarzania jest niezbędny we wszystkich instalacjach 

PO. W niektórych krajach posiadanie kwarantannowego obszaru magazynowania nie jest 

obowiązkowe, a zewnętrznie akredytowane laboratorium nie jest wymagane przez prawo. 

 

Przykładowe zakłady 
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Wszystkie instalacje PO posiadają pewne instalacje odbioru. Wiele zakładów posiada system wstępnej 

rezerwacji odpadów i wtedy obszar odbioru posiada wykaz zawartości każdego ładunku oczekiwanego 

tego dnia. Niektóre zakłady posiadają jeden obwałowany i osłonięty obszar odbioru, inne posiadają 

różne obwałowane i osłonięte obszary odbioru dla różnych grup odpadów. Do identyfikacji 

składników rozpuszczalników i olejów odpadowych można stosować metodę chromatografii gazowej 

i spektroskopii masowej, ale jej stosowanie wymaga specjalistycznej interpretacji, a koszty są 

wysokie. 

 

W zależności od dostarczanych odpadów obszar odbioru/bunkier może być wyposażony w instalacje 

techniczne do zwalczania pożarów, ponieważ niektóre odpady mają tendencję do samozapłonu, 

zwłaszcza odpady o wysokiej zawartości substancji organicznych. Degradacja biologiczna może 

wywoływać wysokie temperatury, a w niektórych przypadkach może to spowodować pożar. Ponadto 

zutylizowane odpady mogą już zawierać żarzące się cząsteczki, np. niekompletnie spalony węgiel. 

 

Zazwyczaj obszar odbioru jest osłonięty, a drzwi często są zamknięte ze względu na emisje substancji 

złowonnych, kurzu i hałasu. Obszar odbioru lub bunkier posiada instalację wentylacji powietrza, które 

gromadzi powietrze odlotowe. Aby zapobiec przeciekaniu powietrza od wewnątrz, niektóre zakłady 

wyposażone są w system wentylacji powietrza, który wytwarza podciśnienie w obszarze odbioru lub 

bunkrze. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003], [119, Watco, 

2002], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [126, Pretz i in., 

2003], [131, UBA, 2003], [150, TWG, 2004], [152, TWG, 2004], [153, TWG, 2005] 

4.1.2 Systemy zarządzania 

W niniejszej sekcji opisano techniki zarządcze zazwyczaj stosowane w instalacjach przetwarzania 

odpadów jako całość. 

4.1.2.1 Techniki ustalania rodzaju przetwarzania odpadów stosowanego do każdych 

odpadów 

 

Opis 

Po ustanowieniu składu i właściwości (np. zawartość substancji niebezpiecznych) odpadów i 

potwierdzeniu, że odpady są zgodne z opisem w obszarze dostawy/odbioru (procedura przyjęcia), 

należy ustalić metodę lub opcję przetwarzania odpadów. Istnieją trzy podstawowe zasady wyboru 

odpowiedniego przetwarzania odpadów w przypadku określonego rodzaju odpadów: 1) właściwe 

scharakteryzowanie odpadów, 2) zapewnienie, że odpady nadają się do proponowanego przetwarzania 

i 3) zapewnienie kontroli operacyjnej procesu przetwarzania, w tym danych wejściowych i 

monitorowania reakcji oraz posiadanie jasnych celów końcowych. Niektóre techniki mogące pomóc w 

osiągnięciu tych celów to: 

a. opisanie i uwzględnienie działalności instalacji i proponowanych technik w celu zapobiegania 

i redukcji powstawania odpadów, emisji substancji i ciepła (w tym podczas okresów rozruchu 

lub zamknięcia, chwilowych przestojów, przecieków lub usterek) 

b. identyfikacja rodzajów odpadów podlegających każdemu procesowi, w tym wszelkich 

zanieczyszczeń 

c. identyfikacja chemii procesu oraz przeznaczenia wszystkich składników odpadów i wszelkich 

produktów reakcji 

d. identyfikacja odpowiednich opcji odzyskiwania lub ograniczania, zwłaszcza w przypadku 

składników, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i nie zostały zniszczone 

podczas przetwarzania, lecz są przemieszczane z jednego nośnika do drugiego. Może to 

obejmować śledzenie tych substancji, które mają zdolność zanieczyszczania i mogą być 

emitowane w stanie niezmienionym z procesu przetwarzania 

e. identyfikacja odpowiedniej metody przetwarzania dla każdych nowych odpadów 
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f. upewnienie się, że materiał wsadowy do procesu nie zawiera substancji takich jak 

rozpuszczalniki, które można odzyskać na dalszym etapie, poprzez, na przykład, suszenie i 

późniejszą destylację w celu oddzielenia składników 

g. posiadanie jasnej metodyki oceny przetwarzania odpadów, uwzględniającej właściwości 

fizykochemiczne poszczególnych odpadów oraz specyfikacje przetworzonych odpadów 

h. zgłaszanie, czy istnieją jakiekolwiek zalecenia w sprawie preferowanego przetwarzania 

odpadów (np. związane z hierarchią przetwarzania odpadów) stosownie do rodzaju odpadów 

do przetworzenia (np. EWL). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Wybór odpowiedniego przetwarzania niektórych odpadów jest niezbędny w celu zapewnienia, że 

zredukowano emisje środowiskowe, a odpady przetwarzane są we właściwy sposób. 

 

Dane operacyjne 

Często należy zastosować kilka procedur dla potrzeb właściwego przetwarzania odpadów. 

Przestrzegana procedura lub raczej kombinacja (rodzaje procedur, kolejność ich stosowania, 

stosowane kontrole, itp. ) zostanie określona zwykle przez procedury koordynacji przedsiębiorstwa/ 

instalacji. W takiej procedurze wyniki laboratoryjne w oparciu o skład odpadów oraz ich zachowanie 

reakcyjne mają pewien wpływ na rodzaj przetwarzania odpadów, które należy wybrać. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Wybór przetwarzania jest nie tylko funkcją rodzaju odpadów, ale inne istotne kwestie do rozważenia 

to kwestie takie jak lokalne ograniczenia (np. strategia odpadów), względy logistyczne i rodzaj 

przetwarzania dostępny w regionie. Czasami i tam, gdzie to możliwe, materiał odpadowy wymaga 

obróbki w drodze przetwarzania chemicznego, fizycznego i biologicznego, jeśli zawiera 

niedopuszczalne ilości substancji niebezpiecznych dla środowiska lub związków, które można 

oddzielić, przekształcić lub poddać immobilizacji, a tym samym unieszkodliwić. 

 

Przykładowe zakłady 

Technika stosowana do wszystkich instalacji PO. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003], [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [131, UBA, 2003], [150, TWG, 2004] 

4.1.2.2 Gwarantowana dostawa odpadów 

 

Opis 

Odpady można postrzegać jako ‗surowiec‘ wykorzystywany przez instalacje PO. W niektórych 

przypadkach odpady mogą służyć jako odczynnik w przetwarzaniu innych odpadów. W każdym 

przypadku ważna jest gwarancja posiadania odpadów/materiałów w odpowiednim czasie w celu 

kontynuacji i prawidłowego funkcjonowania instalacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Jeżeli odpady mają być wykorzystywane jako odczynnik w procesie przetwarzania, nieposiadanie 

takich dostępnych odpadów może opóźnić proces przetwarzania w przypadku odpadów do 

przetwarzania. To opóźnienie może spowodować powiązane problemy środowiskowe. 

 

Zastosowanie 

Na przykład, gwarancja długoterminowej wydajności systemów beztlenowych stanowi kluczową 

kwestię dla ich ekonomicznej wykonalności (zob. Sekcja 4.2.4) 

 

Przykładowe zakłady 
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Głównym obszarem zainteresowania w fermentacji beztlenowej jest gwarancja długoterminowej 

wydajności zakładu, która jest kluczowa dla jej wykonalności ekonomicznej. Ryzyko to można 

zredukować poprzez zmiany technologiczne, ale związane z tym koszty mogą mieć krótkotrwały 

wpływ na ekonomikę. Innym przykładem jest gwarancja posiadania wystarczającej ilości odpadów 

dostępnych w zakładach fizykochemicznych w celu neutralizacji materiałów kwaśnych w przypadku 

gdy są one stosowane jako procesy neutralizacji. 

Bunkier lub sprzęt do wprowadzania materiałów do procesu powinien umożliwiać stałe wprowadzanie 

w celu ograniczania przeciążenia urządzeń. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003], [126, Pretz i in., 2003] 

4.1.2.3 Techniki zwiększania identyfikowalności odpadów 

 

Opis 

Każdy system śledzenia lub identyfikacji, który ma zostać przyjęty, musi mieć zdolność zgłaszania, co 

następuje: 

 całkowita ilość odpadów znajdujących się w zakładzie w dowolnej chwili, w odpowiednich 

jednostkach, np. odpowiednikach 205-litrowych beczek 

 podział ilości odpadów magazynowanych do czasu przetwarzania na miejscu, 

sklasyfikowanych według drogi przetwarzania 

 podział ilości odpadów w zakładzie wyłącznie w celu magazynowania, tj. oczekujących na 

dalsze przekazanie 

 podział ilości odpadów według klasyfikacji zagrożenia 

 wskazanie, gdzie odpady znajdują się w zakładzie na podstawie planu zakładu 

 porównanie ilości w zakładzie względem całkowitej dozwolonej ilości 

 porównanie czasu przebywania odpadów w zakładzie względem dozwolonego czasu. 

 

Niektóre techniki, które można stosować do zwiększenia identyfikowalności odpadów w instalacji 

przetwarzania odpadów to: 

a. rejestrowanie i odniesienie do informacji na temat właściwości odpadów oraz źródła 

strumienia odpadów, tak że są one dostępne w każdej chwili. Odpadom należy nadać numer 

referencyjny i musi on być możliwy do uzyskania przez operatora w dowolnym momencie 

procesu, w celu identyfikacji, gdzie określone odpady znajdują się w instalacji, czasu, przez 

jaki się tam znajdują i proponowanej lub rzeczywistej drogi przetwarzania. Jest to ważny 

element w zarządzaniu instalacją 

b. regularny przegląd i aktualizacja informacji na temat strumieni odpadów, tj. aktualizacja 

informacji w przypadku jakichkolwiek zmian 

c. wdrożenie wewnętrznego systemu śledzenia i procedury kontroli zapasów dla wszystkich 

odpadów, z odniesieniem do numeru referencyjnego nadanego na etapie wstępnego przyjęcia 

(zob. Sekcja 4.1.1.2) 

d. zastosowanie systemu śledzenia do przechowywania wszystkich informacji generowanych 

podczas wstępnego przyjęcia, przyjęcia, magazynowania, przetwarzania i/lub usuwania poza 

zakładem. Ewidencję można sporządzić i uaktualniać na bieżąco, aby odzwierciedlała 

dostawy, przetwarzanie w zakładzie i wysyłki. Do dokumentacji systemu śledzenia należy 

dodać dokumentację przekazaną przez kierowcę, pisemne wyniki analiz przyjęcia oraz 

szczegóły punktów rozładunku lub miejsc przekazywania poza zakładem. Wszystkie rejestry 

dotyczące wstępnego przyjęcia należy utrzymywać w instalacji w celu odniesienia i 

weryfikacji na etapie przyjmowania odpadów. Zazwyczaj rejestry należy przechowywać przez 

dwa do sześciu miesięcy po przetworzeniu odpadów lub usunięciu poza zakładem 

e. nadanie każdemu strumieniowi odpadów unikalnego numeru referencyjnego i ‗podążanie‘ za 

odpadami podczas ich przyjęcia, magazynowania, przetwarzania lub usuwania poza zakładem. 

Jeżeli odpad to odpady regularnie powstające, wtedy dokument powinien być unikalny dla tej 

partii odpadów 
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f. posiadanie systemów dokumentacji lub komputerowej bazy danych/serii baz danych, których 

kopie zapasowe są regularnie wykonywane. System śledzenia działa jako system kontroli 

zapasów/zasobów odpadów i obejmuje: datę przywozu do zakładu, szczegółowe dane 

wytwórcy odpadów, szczegółowe informacje na temat wszystkich poprzednich posiadaczy, 

unikalny identyfikator, wyniki analizy wstępnego przyjęcia i przyjęcia, rodzaj i wielkość 

opakowania, planowaną drogę przetwarzania/utylizacji, dokładny rejestr rodzaju i ilości 

odpadów znajdujących się w zakładzie, włączając w to wszystkie zagrożenia, w przypadku, 

gdy odpady znajdują się fizycznie na planie zakładu, w jakim punkcie wyznaczonej drogi 

utylizacji znajdują się obecnie odpady itp. 

g. uwzględnienie metody przetwarzania lub utylizacji, której ma zostać poddany określony 

rodzaj odpadów 

h. przechowywanie dokumentacji w celu zapewnienia wystarczającej wiedzy na temat odpadów, 

które wprowadzono do konkretnego pojemnika/zbiornika. Na przykład, gdy odpady 

wprowadzono do procesu magazynowania luzem lub procesu przetwarzania, śledzenie 

poszczególnych odpadów nie będzie możliwe. Jednakże śledzenie pozostałości/związków, 

które powstaną wewnątrz zbiornika między czynnościami usuwania osadów można 

przeprowadzić w celu uniknięcia wszelkiej niejendorodności z przychodzącymi odpadami 

i. w przypadku płynnych odpadów luzem, prowadzenie rejestru kontroli zapasów drogi przez 

proces; natomiast kontrola odpadów w beczkach musi stosować indywidualne oznakowanie 

każdej beczki w celu rejestracji lokalizacji oraz czasu trwania magazynowania 

j. posiadanie dobrej jakości systemu pakowania i oznakowania dla przychodzących 

pojemników. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

System dostarcza dokumentalne dowody przetwarzania niektórych odpadów, wyszczególniając kiedy 

odpady wprowadzono do zakładu, skąd pochodzą, z jakimi innymi związkami je zmieszano i 

magazynowano i gdzie oraz kiedy je wysłano. Techniki te umożliwiają operatorowi przetwarzania 

odpadów: 

 

 korzystanie z wszelkich synergii między odpadami 

 zapobieganie niepożądanym lub nieoczekiwanym reakcjom 

 zapewnienie zapobiegania lub redukcji emisji 

 zarządzanie przepustowością odpadów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

Nie określono. 

 

Dane operacyjne 

Zazwyczaj wymagane są komputerowe bazy danych. Wdrożenie efektywnego systemu wymaga 

również dodatkowych czynności administracyjnych. Systemy identyfikacji muszą pytać, co dokładnie 

ma być śledzone i kiedy. 

 

Zastosowanie 

Powszechnie stosowane w sektorze PO. W przypadku małych zakładów PO dostosowanie niektórych 

systemów identyfikacji (np. z papierowych na komputerowe) może być trudne. 

Stosowanie niektórych wyżej wymienionych technik może nie być możliwe, gdy instalacje 

funkcjonują w sposób ciągły lub półciągły. Niektóre przykłady to: gdy płynne odpady z różnych partii 

są wspólnie wprowadzane do zbiornika magazynowego, gdy odpady stałe są wprowadzane do bunkra 

i mieszane z innymi odpadami lub gdy właściwości fizykochemiczne odpadów ulegają zmianie. W 

przypadku małych objętości lub ilości systemy identyfikacji są trudniejsze do zastosowania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Pomoc operatorowi w zarządzaniu instalacją. 
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Powszechnie organy ds. odpadów żądają od wytwórcy odpadów, aby zgłaszał, że odpady są 

przetwarzane zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami technicznymi. System ten 

pomaga również śledzić, w jaki sposób i kiedy przeprowadzono przetwarzanie. 

 

Przykładowe zakłady 

Powszechnie stosowane w instalacjach PO. Zasadniczo ważne w odniesieniu do instalacji 

przekazywania odpadów. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [150, TWG, 2004], [152, 

TWG, 2004], [153, TWG, 2005] 

4.1.2.4 Udoskonalenie skuteczności przetwarzania odpadów 

 

Opis 
Skuteczność przetwarzania odpadów w niniejszej sekcji dotyczy udoskonalenia przydatności 

produktów wyjściowych, zużycia surowców i analizy przepływu materiałów. Techniki związane z 

efektywnością energetyczną opisano w Sekcji 4.1.3.4. Niektóre techniki, które można zastosować do 

zwiększenia skuteczności przetwarzania odpadów to: 

a. zapewnienie oceny skuteczności procesu przetwarzania w odniesieniu do zanieczyszczeń, tj. w 

ramach usunięcia lub podziału substancji w ramach procesu, na przykład: 

 wytrącanie metali z roztworu w celu usunięcia w placku filtracyjnym 

 poziom przeniesienia między przychodzącymi odpadami i emisjami (do powietrza, 

odpadów stałych do ziemi i płynnych ścieków do kanalizacji, na przykład pestycydów lub 

rozpuszczalników) 

 wykorzystanie pary cieplnej stosowanej do podgrzania oleju odpadowego 

b. analiza parametrów skuteczności przy użyciu następujących kroków: 

 mapowanie procesu – identyfikacja ścieżek w ramach procesu dla określonej/ych 

substancji  

 bilans masy 

c. analiza wpływu zmienności składu odpadów na wydajność jednostek PO 

d. monitorowanie skuteczności. Monitorowanie skuteczności operacyjnej można wykonywać za 

pomocą oprzyrządowania, bezpośredniej obserwacji operatora i analizy chemicznej. Każdy 

program monitorowania zazwyczaj wiąże się z prowadzeniem obszernej ewidencji, przy 

użyciu kombinacji komputerów, rejestratorów wykresów i ręcznie uzupełnianych dzienników 

papierowych 

e. posiadanie procedur oddzielania materiałów odpadowych i w taki sposób, że zdolność tych 

rozdzielonych materiałów do recyklingu nie zostanie naruszona. 

Niektóre z tych technik stanowią czasami część ISO 9000 i ISO 14001. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zakład musi starannie monitorować operacje, aby zagwarantować, że jego wydajność osiąga pożądane 

wyniki. Optymalizacja instalacji przetwarzania odpadów zazwyczaj pomaga osiągnąć niższe emisje i 

niższe zużycie. 

 

Dane operacyjne 
Uznaje się, że aby być opłacalne, instalacje przetwarzania odpadów muszą radzić sobie ze zmiennymi 

strumieniami odpadów, ale nadmierne komplikowanie struktury i działania procesu przetwarzania 

odpadów poprzez próby dostosowania do każdego składnika różnorodnego strumienia odpadów nie 

zawsze może być pożądane lub efektywne. W związku z tym monitorowanie odpadów i stosowanie 

odpowiedniego oddzielania może pomóc osiągnąć większą skuteczność i ekonomię działania. 

 

Niektóre zabiegi muszą radzić sobie z obszernym i zmiennym zakresem odpadów. Wymaga to od 

zakładu i urządzeń wszechstronności i przydatności dla szeregu odpadów. Kontrastuje to z technikami 
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przetwarzania stosowanymi w celu ‗wewnętrznego‘ przetwarzania w siedzibie wytwórcy odpadów, 

gdzie liczba strumieni odpadów jest ograniczona i dobrze scharakteryzowana. Ta charakterystyka 

zabiegów wewnętrznych może przyczynić się do rozwoju specjalnych technik przetwarzania jednego 

strumienia. 

 

Zastosowanie  
Nawet gdy zakład waży wszystkie odpady wejściowe i wychodzące strumienie odpadów oraz 

produkty, wykonanie sensownego bilansu masy w systemie nie zawsze jest łatwe. Bilans masy i 

analiza przepływu materiałów dla każdej pojedynczej frakcji lub składnika materiału są trudne, a 

wyniki są czasami wątpliwe. Główną przyczyną są nieodłączne wahania odpadów wejściowych. 

Przykłady nadających się do recyklingu materiałów w zakładach F-c to głównie olej, smar, 

rozpuszczalniki organiczne, metal, sole metali. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zazwyczaj podejmowane pośrednio w celu redukcji kosztu operacyjnego instalacji lub kosztu 

utylizacji odpadów. 

 

Przykładowe zakłady 
Nadal istnieje duża liczba zakładów, które nie posiadają wagi pomostowej lub nie stosują wagi 

pomostowej dla każdego ładunku. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.1.2.5 Techniki zarządzania 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. kontrola operacyjna procesu przetwarzania 

b. dostarczenie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury (właściwe zarządzanie) 

c. gospodarka ściekami (opracowana w Sekcji 4.7.1) 

d. kontrola zakładu w oparciu o określone laboratoryjnie analizy, które określają również 

programy przetwarzania, wymagane kontrole i dokumentację 

e. prowadzenie działania zakładu wyłącznie przez wyspecjalizowanych i fachowych 

pracowników (np. poziom zarządzania: kwalifikacje uniwersyteckie, odpowiedni stopień i/lub 

specjalizacja zawodowa; poziom operacyjny: wykwalifikowany pracownik, laborant). 

Kwalifikacje pracowników mogą być zapewnione przez połączenie odpowiedniego czasu 

studiów, środków kształcenia ustawicznego; przy czym wymaganą wiedzę specjalistyczną 

personelu technicznego określa się i kontroluje w kontekście certyfikacji zakładowej. 

Związane z technikami opisanymi w Sekcji 4.1.2.10 

f. posiadanie wszystkich niezbędnych struktur zewnętrznych wymaganych do prawidłowego 

działania przedsiębiorstwa. 

 

Obejmuje to, na przykład, granice nieruchomości, znaki wyznaczające miejsca parkingowe i instalacje 

magazynowe, oświetlenie, wagi, warsztaty, itp. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Ogólna poprawa świadomości środowiskowej instalacji. 

 

Zastosowanie 
Regularne szkolenie jest powszechne w sektorze przetwarzania odpadów. 

 

Literatura źródłowa 
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[50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004]  

4.1.2.6 Identyfikacja ekonomii skali i synergii 

 

Opis 
W przypadku, gdy istnieje kilka oddzielnych instalacji (zwłaszcza, gdy istnieją różni operatorzy), 

możliwa jest identyfikacja pewnych kwestii i możliwości na poziomie instalacji w celu interakcji 

między instalacjami, zgodnie z którą ogólna wydajność każdej instalacji może się zwiększyć. W 

szczególności poprzez udostępnianie lub łączenie informacji lub działań oraz zwiększanie współpracy. 

Kilka przykładów to: 

a. udoskonalenie procedur komunikacyjnych między różnymi posiadaczami pozwoleń; w 

szczególności tych, które są niezbędne do zminimalizowania ryzyka katastrof ekologicznych 

b. wykorzystanie korzyści z ekonomii skali w celu uzasadnienia instalacji wspólnej 

elektrociepłowni (zob. część nt. energii w ramach Sekcji 4.1.3) 

c. łączenie odpadów palnych w celu uzasadnienia połączonej działalności pozyskiwania 

odpadów z energii (zob. część nt. energii w ramach Sekcji 4.1.3) 

d. możliwe wykorzystanie odpadów z jednego działania jako materiał wsadowy do innego 

e. wykorzystanie oczyszczonych ścieków z jednego działania, jeśli ich jakość jest odpowiednia, 

jako surowca wodnego dla innego działania 

f. łączenie ścieków w celu uzasadnienia połączonej lub udoskonalonej oczyszczalni ścieków 

g. unikanie wypadków w zakresie jednego działania, które mogą mieć szkodliwy wpływ domina 

na sąsiednie działanie 

h. unikanie zanieczyszczenia gruntów przez jedno działanie mające wpływ na inne – lub 

możliwych problemów polegających na tym, że jeden operator może posiadać grunty, na 

których znajduje się działalność drugiego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Może zwiększyć efektywność energetyczną, zredukować generowanie odpadów, zredukować zużycie 

wody i emisje do wody z całego kompleksu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Niektóre z tych sposobów komunikacji mogą być trudne, jeśli są związane z kwestiami prawnymi 

dotyczącymi konkurencji. 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie w przypadku identyfikacji synergii i gdy przeprowadza się więcej niż jedno 

działanie. 

Ekonomika 
Zazwyczaj zmniejsza całkowity koszt przetwarzania odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zwykle zwiększa efektywność ekonomiczną obróbki odpadów. 

 

Przykładowe zakłady 
W sektorze istnieje wiele przykładów. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 

4.1.2.7 Podanie pełnych szczegółów dotyczących działań, które należy przeprowadzić 

 

Opis 
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Podanie odpowiednich procesowych opisów działań i stosowanego sprzętu do ograniczania i kontroli 

jest istotne, aby umożliwić regulatorowi właściwe zrozumienie stosowanego procesu. Odpowiednie 

elementy, które mogą przyczyniać się do budowy właściwego wizerunku instalacji to: 

a. opis metod przetwarzania odpadów oraz procedur wdrożonych w instalacji 

b. dostarczanie diagramów przepływu orurowania i oprzyrządowania instalacji (np R-/I-

Fliesbilder) 

c. diagramy głównych elementów zakładu, w przypadku, gdy mają one pewne znaczenie 

środowiskowe, a także diagramy przepływu procesów (schematy). Na przykład zakładowe 

diagramy obszarów magazynowania, zbiorników oraz instalacji przetwarzania i ograniczania, 

chociaż oddzielnie zazwyczaj nie wystarczy to do umożliwienia prawidłowej oceny 

środowiskowej 

d. szczegóły reakcji chemicznych oraz ich bilans reakcji kinetyki/energii 

e. wykaz sprzętu, wyszczególniający rodzaj zakładu i parametry konstrukcyjne, na przykład 

temperatury zapłonu 

f. szczegóły na temat rodzajów odpadów poddanych procesowi 

g. filozofia systemu kontroli oraz w jaki sposób system kontroli obejmuje informacje na temat 

monitorowania środowiska 

h. szczegóły przepisów w zakresie odpowietrzania i nadzwyczajnych środków ochrony 

i. procedury operacyjne i konserwacyjne 

j. szczegóły na temat sposobu zapewnienia ochrony w nietypowych warunkach operacyjnych 

takich jak chwilowe przestoje, rozruch i zamknięcia. 

 

Ponadto w odniesieniu do informacji, dla operatorów istotne jest: 

 

k. dostęp do wszystkich niezbędnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku operacji 

oraz harmonogramu regulaminu pracy przed rozpoczęciem wstępnego działania zakładu 

l. posiadanie instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie środki niezbędne do 

zapewnienia właściwej i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających podczas normalnego 

działania, operacji konserwacyjnych oraz w trakcie zakłóceń operacyjnych. Wszystkie procesy 

powinny być zharmonizowane z harmonogramami alarmowymi i awaryjnymi. Instrukcja 

obsługi wyszczególnia także obowiązki pracowników operacyjnych, instrukcje robocze, 

uzgodnienia dotyczące konserwacji i inspekcji, jak również wymogi w zakresie zgłaszania, 

dokumentacji i magazynowania. Instrukcję należy uaktualniać w razie potrzeby i powinna być 

dostępna przed rozpoczęciem wstępnego działania zakładu 

m. posiadanie dziennika operacyjnego, wyszczególniającego warunki operacyjne oraz jako 

dowód właściwego prowadzenia. Dziennik operacyjny będzie zawierał wszystkie istotne 

informacje dotyczące bieżącego działania instalacji gospodarki odpadami, a w szczególności 

będzie: 

 rejestrował wszelkie odpady przetwarzane w zakładzie i inne materiały poddane 

recyklingowi lub utylizacji w inny sposób poza zakładem 

 pełnił rolę rejestru przyjętych odpadów 

 pełnił rolę rejestru każdego materiału poddanego recyklingowi lub zutylizowanego w inny 

sposób poza zakładem 

 stanowił udokumentowany dowód w sporach, np. w przypadkach, gdy dostawa odpadów 

nie odpowiada szczegółom zawartym w dokumentacji wstępnego przyjęcia. W tym 

przypadku dziennik będzie wyszczególniał wszystkie podjęte środki  

 rejestrował szczególne przypadki, a zwłaszcza szczegóły dotyczące wszelkich zakłóceń 

operacyjnych, w tym szczegóły możliwych przyczyn oraz podjętych środków 

naprawczych  

 rejestrował czasy pracy i przestoje zakładu 

 rejestrował wyniki badań i pomiarów samokorekcyjnych 

 rejestrował charakter i zakres wszystkich środków utrzymania 

 rejestrował wyniki kontroli funkcji  
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n. zachowanie aktualności dziennika operacyjnego. Wszelkie dodatkowe pomocnicze 

oświadczenia wymagane przez właściwy organ trzeba również udokumentować w dzienniku 

operacyjnym. W jednym systemie dziennik operacyjny może obejmować gromadzenie 

pojedynczych arkuszy wypełnianych przez osoby z różnych obszarów prac konserwacyjnych. 

Dziennikiem operacyjnym można także zarządzać za pomocą przetwarzania danych 

elektronicznych. Niezależnie od tego, czy ma on formę elektroniczną czy papierową, zawsze 

należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu i chronić przed dostępem 

nieupoważnionych osób 

o. przechowywanie dziennika operacyjnego przez okres pięciu lat. 

p. bezpośrednie zgłaszanie właściwym władzom wszelkich zdarzeń, które prowadzą do 

znacznego odchylenia od normalnego działania, w szczególności tych, które powodują 

zatrzymanie działania zakładu 

q. przygotowanie rocznego badania prowadzonych działań i przetwarzanych odpadów. Roczne 

badanie może również zawierać kwartalny bilans strumieni odpadów i pozostałości, w tym 

stosowanych materiałów pomocniczych, dla każdego zakładu. Badanie roczne należy złożyć 

do właściwego organu w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Pomaga oceniać wnioski operatorów, a w szczególności możliwości dalszych ulepszeń. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nieznane. 

 

Dane operacyjne 
Operacja zarządzania. 

 

Zastosowanie 
Ma pełne zastosowanie we wszystkich instalacjach PO. Jednakże technikę d (zob. powyższy opis) 

czasem postrzega się jako trudną do zastosowania do niektórych instalacji ze względu na złożone 

mieszanki stanowiące niektóre odpady, a także zmienność składu odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zazwyczaj jest to część pozwolenia operacji. 

 

Przykładowe zakłady 
Standardowa technika. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [131, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.1.2.8 Narzędzia zarządzania środowiskowego 

 

Opis 
Najlepszą wydajność środowiskową osiąga się zazwyczaj w instalacji posiadającej najlepszą 

technologię i działającej w najbardziej skuteczny i efektywny sposób. Definicja ‗technik‘ Dyrektywy 

IPPC określa to jako ‗zarówno stosowaną technologię jak i sposób w jaki instalacja jest 

zaprojektowana, zbudowana, utrzymywana, obsługiwana i wycofywana z eksploatacji’. 

 

W przypadku instalacji IPPC, System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) to narzędzie, które 

operatorzy mogą wykorzystać do rozwiązywania tych kwestii projektowania, budowy, utrzymania, 

obsługi i wycofania z eksploatacji w sposób systematyczny i możliwy do udowodnienia. SZŚ zawiera 

strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby dla potrzeb 

rozwoju, wdrażania, utrzymania, przeglądu i monitorowania polityki środowiskowej. Systemy 
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Zarządzania Środowiskowego są najbardziej efektywne i skuteczne gdy stanowią nieodłączną część 

całościowego zarządzania i funkcjonowania instalacji. 

 

W ramach Unii Europejskiej wiele organizacji postanowiło dobrowolnie wdrożyć systemy zarządzania 

środowiskowego oparte na EN ISO 14001: 1996 i System Ekozarządzania i Audytu EMAS. EMAS 

obejmuje wymagania systemu zarządzania EN ISO 14001, ale kładzie dodatkowy nacisk na zgodność 

z prawem, wydajność środowiskową  i  zaangażowanie pracowników; wymaga również zewnętrznej 

weryfikacji systemu zarządzania i sprawdzenia publicznego oświadczenie środowiskowego (w EN 

ISO 14001 samodeklaracja stanowi alternatywę dla weryfikacji zewnętrznej). Istnieje także wiele 

organizacji, które postanowiły wdrożyć nietypowe SZŚ. 

 

O ile zarówno znormalizowane (EN ISO 14001:1996 i EMAS) jak i nietypowe (‗dostosowane‘) 

systemy z zasady biorą organizację jako podmiot, dokument niniejszy przyjmuje węższe podejście, z 

wyłączeniem wszelkich działań organizacji np. w odniesieniu do ich produktów i usług, ze względu na 

fakt, że podmiot objęty regulacją dyrektywy IPPC to instalacja (jak określono w art. 2). 

 

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) dla instalacji IPPC może zawierać następujące składniki: 

 definicja polityki środowiskowej 

 planowanie i ustanowienie celów i założeń 

 wdrożenie i funkcjonowanie procedur 

 działania kontrolne i naprawcze 

 przegląd zarządu 

 przygotowanie regularnego oświadczenia środowiskowego 

 zatwierdzenie przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ 

 względy projektowe dla potrzeb ostatecznego wycofania zakładu z eksploatacji 

 rozwój czystszych technologii  

 analiza porównawcza. 

 

Funkcje te wyjaśniono poniżej nieco bardziej szczegółowo. Szczegółowe informacje na temat 

składników (a) do (g), które znajdują się w EMAS, czytelnik znajdzie w literaturze źródłowej 

wskazanej poniżej. 

 

a. Definicja polityki środowiskowej 

Kierownictwo najwyższego szczebla jest odpowiedzialne za określenie polityki środowiskowej dla 

instalacji i zapewnienie, że: 

 jest odpowiednia dla charakteru, skali i wpływu działań na środowisko  

 zawiera zobowiązanie zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 

 zawiera zobowiązanie przestrzegania wszystkich istotnych przepisów ustawowych i 

wykonawczych nt. środowiska oraz innych wymogów, z którymi zgadza się organizacja  

 zapewnia ramy dla ustanowienia i przeglądu celów i założeń środowiskowych 

 udokumentowano ją i przekazano wszystkim pracownikom 

 jest dostępna dla opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych stron 

b. planowanie, to znaczy: 

 procedury identyfikacji aspektów środowiskowych instalacji, w celu określenia tych 

działań, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko oraz aktualizacji tych 

informacji 

 procedury identyfikacji i dostępu do wymogów prawnych i innych, z którymi zgadza się 

organizacja i które są stosowane do aspektów środowiskowych jej działań 

 ustanawianie i przegląd udokumentowanych środowiskowych celów i założeń, biorąc pod 

uwagę wymogi prawne i inne oraz opinie zainteresowanych stron 

 ustanawianie i regularne aktualizowanie programu zarządzania środowiskowego, w tym 

wyznaczanie odpowiedzialności za osiągnięcie celów i założeń na każdej odpowiedniej 

funkcji i poziomie, jak również środków oraz ram czasowych, w których mają one zostać 

osiągnięte 
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c. wdrożenie i funkcjonowanie procedur 

Ważne jest, aby posiadać systemy w celu zapewnienia, że procedury są znane, zrozumiałe i 

przestrzegane, dlatego skuteczne zarządzanie środowiskiem obejmuje: 

 strukturę i odpowiedzialność 

 definiowanie, dokumentowanie i przekazywanie ról, zadań i organów, co obejmuje 

wyznaczenie jednego określonego przedstawiciela zarządu 

 zapewnienie zasobów istotnych do wykonania i kontroli systemu zarządzania 

środowiskowego, łącznie z zasobami ludzkimi i specjalistycznymi umiejętnościami, 

technologią i środkami finansowymi 

 szkolenie, świadomość i kompetencję 

 identyfikacja potrzeb szkoleniowych w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy, 

których praca może wpłynąć znacząco na środowiskowy wpływ działania otrzymali 

odpowiednie szkolenie. 

 komunikację 

 ustanawianie i utrzymywanie procedur komunikacji wewnętrznej między różnymi 

poziomami i funkcjami instalacji, jak również procedur sprzyjających dialogowi z 

zewnętrznymi zainteresowanymi stronami oraz procedur odbioru, dokumentowania i, 

gdy to uzasadnione, odpowiedzi na właściwą korespondencję od zewnętrznych 

zainteresowanych stron 

 zaangażowanie pracowników 

 angażowanie pracowników w proces mający na celu osiągnięcie wysokiego poziomu 

wydajności środowiskowej poprzez stosowanie właściwych form uczestnictwa takich 

jak system książki propozycji lub prace zespołowe nad projektem lub komitety 

środowiskowe. 

 dokumentację 

 ustanawianie i utrzymywanie aktualnych informacji, w formie elektronicznej lub 

papierowej, w celu opisania kluczowych elementów systemu zarządzania i ich 

interakcji oraz odniesienia do właściwej dokumentacji. 

 skuteczną kontrolę procesów 

 odpowiednia kontrola procesów w ramach wszystkich trybów działania, tj. 

przygotowanie, rozruch, rutynowe działanie, zamknięcie i warunki nietypowe  

 identyfikowanie kluczowych wskaźników wydajności oraz metod pomiaru i 

kontrolowania tych parametrów (np. przepływ, ciśnienie, temperatura, skład i ilość) 

 dokumentowanie oraz analizowanie nietypowych warunków działania w celu 

zidentyfikowania głównych przyczyn, a następnie usunięcia ich, aby zapewnić, że 

zdarzenia te nie będą już miały miejsca (może to być ułatwione przez kulturę ‗braku 

winy‘, w przypadku gdy identyfikacja przyczyn jest ważniejsza, niż przypisywanie 

winy poszczególnym osobom) 

 program konserwacji 

 ustanawianie zorganizowanego programu konserwacji na podstawie opisów 

technicznych sprzętu, norm itp., jak również wszelkich awarii sprzętu i ich 

konsekwencji 

 wspieranie programu konserwacji przez odpowiednie systemy ewidencji i testy 

diagnostyczne 

 jasny podział odpowiedzialności za planowanie i wykonywanie konserwacji. 

 gotowość na wypadek sytuacji nadzwyczajnych 

 ustanawianie i utrzymywanie procedur identyfikacji możliwości i reakcji na wypadki i 

sytuacje nadzwyczajne oraz zapobiegania i łagodzenia wpływów na środowisko, które 

mogą być z nimi związane  

d. działania kontrolne i naprawcze, tj.: 

 monitorowanie i pomiar 

 ustanawianie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w celu regularnego 

monitorowania i pomiaru kluczowych właściwości operacji i działań, które mogą mieć 
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znaczący wpływ na środowisko, w tym rejestrowanie informacji w celu śledzenia 

wydajności, istotnych wskaźników operacyjnych i zgodności z celami i założeniami 

środowiskowymi instalacji (zob. też dokument referencyjny nt monitorowania emisji) 

[68, EIPPCB, 2003] 

 ustanawianie i utrzymywanie udokumentowanej procedury dla potrzeb okresowej 

oceny zgodności z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi nt. 

środowiska. 

 działania naprawcze i zapobiegawcze 

 ustanawianie i utrzymywanie procedur określających odpowiedzialność i uprawnienie 

do obsługi i badania niezgodności z warunkami pozwolenia, innymi wymogami 

prawnymi jak również celami i zadaniami, podejmowanie działań w celu złagodzenia 

wszelkich oddziaływań oraz rozpoczynanie i kończenie działań naprawczych i 

zapobiegawczych, które są odpowiednie do skali problemu i współmierne do 

napotkanego wpływu na środowisko  

 rejestry 

 ustanowienie i utrzymywanie procedur identyfikacji, konserwacji i dysponowania 

czytelnymi, możliwymi do zidentyfikowania i śledzenia rejestrami środowiskowymi, 

w tym rejestrami szkoleniowymi i wynikami audytów i przeglądów 

 audyt 

 ustanawianie i utrzymywanie programów i procedur okresowych audytów systemu 

zarządzania środowiskowego, które obejmują rozmowy z pracownikami, inspekcję 

warunków operacyjnych i sprzętu oraz przegląd rejestrów i dokumentacji i skutkują 

sporządzeniem pisemnego raportu, muszą zostać przeprowadzone w sposób 

bezstronny i obiektywny przez pracowników (audyty wewnętrzne) lub strony 

zewnętrzne (audyty zewnętrzne), obejmują zakres audytu, częstotliwość i 

metodologie, jak również obowiązki i wymagania dotyczące przeprowadzenia audytu 

i raportowania wyników, w celu ustalenia, czy system zarządzania środowiskowego 

jest zgodny z planowanymi uzgodnieniami oraz czy jest prawidłowo wdrożony i 

utrzymywany 

 zakończenie audytu lub cyklu audytów, stosownie do przypadku, w odstępach czasu 

nie przekraczających trzy lata, w zależności od charakteru, skali i złożoności działań, 

znaczenie powiązanych wpływów na środowisko, ważność i pilność problemów 

wykrytych podczas wcześniejszych audytów oraz historia problemów 

środowiskowych – bardziej złożone działania mające bardziej znaczący wpływ na 

środowisko są częściej poddawane audytowi  

 posiadanie odpowiednich mechanizmów w celu zapewnienia, że wyniki audytu są 

poddawane sprawdzeniu 

 okresowa oceny zgodności z prawem 

 przegląd zgodności z obowiązującym ustawodawstwem środowiskowym oraz 

warunkami pozwoleń środowiskowych będących w posiadaniu instalacji 

 dokumentacja oceny 

e. przegląd zarządu, tj.: 

 przegląd, przez kierownictwo najwyższego szczebla, w odstępach czasu, które ono ustala, 

systemu zarządzania środowiskowego w celu zapewnienia jego ciągłej przydatności, 

adekwatności i efektywności 

 zapewnienie gromadzenia niezbędnych danych w celu umożliwienia kierownictwu 

przeprowadzenia tej oceny 

 dokumentacja przeglądu 

f. przygotowanie regularnej deklaracji środowiskowej: 

 przygotowanie deklaracji środowiskowej, która zwraca szczególną uwagę na wyniki 

osiągnięte przez instalację względem jej celów i zadań środowiskowych. Jest ona 

sporządzana regularnie – raz w roku lub rzadziej, w zależności od znaczenia emisji, 

generowania odpadów itp. Uwzględnia ona potrzeby informacyjne istotnych 
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zainteresowanych stron i jest publicznie dostępna (np. w publikacjach elektronicznych, 

bibliotekach itp.) 

 przy sporządzaniu deklaracji operator może wykorzystać odpowiednie istniejące 

wskaźniki wydajności środowiskowej, upewniając się, że wybrane wskaźniki: 

 zapewniają dokładną ocenę wydajności instalacji 

 są zrozumiałe i jednoznaczne 

 umożliwiają porównanie rok do roku w celu oceny rozwoju wydajności 

środowiskowej instalacji 

 umożliwiają porównanie z benchmarkami sektorowymi, krajowymi lub regionalnymi, 

stosownie do przypadku 

 umożliwiają porównanie z wymaganiami regulacyjnymi, stosownie do przypadku 

g. zatwierdzenie przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ: 

 posiadanie systemu zarządzania, procedury audytu oraz deklaracji środowiskowej 

zbadanej i zatwierdzonej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego 

weryfikatora SZŚ może, jeśli zostało właściwie zrealizowane, zwiększyć wiarygodność 

systemu. 

h. względy projektowe dla potrzeb ostatecznego wycofania zakładu z eksploatacji 

 jeśli uwzględnienie wpływu wycofania jednostki z eksploatacji na środowisko na etapie 

projektowania nowego zakładu zostało właściwie przemyślane, sprawia, że wycofanie z 

eksploatacji jest łatwiejsze, czystsze i tańsze 

 wycofanie z eksploatacji stwarza zagrożenia dla środowiska z uwagi na zanieczyszczenie 

gruntów (i wód gruntowych) oraz generuje duże ilości odpadów stałych. Techniki 

zapobiegawcze są swoiste dla procesu, ale ogólne okoliczności mogą obejmować: 

 unikanie konstrukcji podziemnych 

 wdrożenie funkcji ułatwiających demontaż 

 wybór łatwych do dekontaminacji wykończeń powierzchni 

 stosowanie konfiguracji sprzętu, która minimalizuje przechwycone chemikalia i 

ułatwia odpływ lub wypłukanie 

 projektowanie elastycznych, niezależnych jednostek, które umożliwiają stopniowe 

zamykanie 

 wykorzystywanie biodegradowalnych i nadających się do recyklingu materiałów, 

gdzie to możliwe 

i. rozwój czystszych technologii: 

 ochrona środowiska powinny stanowić nieodłączną cechę wszelkich działań 

projektowania procesu prowadzonych przez operatora, ponieważ techniki wdrożone na 

możliwie najwcześniejszym etapie projektu są bardziej efektywne oraz tańsze. 

Uwzględnienie rozwoju czystszych technologii może mieć miejsce, na przykład, poprzez 

działalność badawczo-rozwojową lub badania. Jako alternatywę dla działań 

wewnętrznych, można poczynić uzgodnienia, aby inni operatorzy lub instytuty badawcze 

działające w odpowiedniej dziedzinie nadążały za pracami komisji, w stosownych 

przypadkach 

j. analiza porównawcza, to znaczy: 

 dokonywanie systematycznych i regularnych porównań z benchmarkami sektorowymi, 

krajowymi lub regionalnymi, w tym dla efektywności energetycznej oraz działań w 

zakresie ochrony energii, wyboru surowców, emisji do powietrza i zrzutów do wód (na 

przykład przy użyciu Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń, EPER), zużycia 

wody i generowania odpadów. 

 

Znormalizowane i nietypowe SZŚ 

SZŚ może przybrać formę systemu znormalizowanego lub nietypowego (‗dostosowanego‘). 

Wdrożenie i przestrzeganie przyjętego międzynarodowo znormalizowanego systemu takiego jak EN 

ISO 14001:1996 może nadać SZŚ wyższą wiarygodność, zwłaszcza, gdy podlega właściwie 

wykonanej weryfikacji zewnętrznej. EMAS zapewnia dodatkową wiarygodność z uwagi na interakcję 

ze społeczeństwem za pomocą deklaracji środowiskowej i mechanizmu do zapewnienia zgodności ze 
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stosownym ustawodawstwem środowiskowym. Jednakże systemy nietypowe mogą w zasadzie być 

równie skuteczne, pod warunkiem że są one właściwie skonstruowane i wdrożone. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wdrożenie i przestrzegania SZŚ skupia uwagę operatora na wydajności środowiskowej instalacji. W 

szczególności utrzymanie i zgodność z jasnymi procedurami operacyjnymi w sytuacjach normalnych i 

nietypowych oraz powiązane zakresy odpowiedzialności powinny zapewniać, że warunki pozwoleń 

instalacji oraz inne cele i zadania środowiskowe są spełniane przez cały czas. 

Systemy zarządzania środowiskowego zazwyczaj zapewniają stałą poprawę wydajności 

środowiskowej instalacji. Im uboższy punkt wyjścia, tym bardziej znaczących krótkoterminowych 

udoskonaleń można oczekiwać. Jeśli instalacja już posiada dobrą ogólną wydajność środowiskową, 

system pomaga operatorowi utrzymać wysoki poziom wydajności. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Techniki zarządzania środowiskowego zaprojektowano w celu postępowania z ogólnym wpływem na 

środowisko, co jest zgodne ze zintegrowanym podejściem dyrektywy IPPC. 

 

Dane operacyjne 
Nie zgłoszono konkretnych informacji. 

 

Zastosowanie 
Elementy opisane powyżej zazwyczaj można zazwyczaj stosować do wszystkich instalacji IPPC. 

Zakres (np. poziom szczegółowości) i rodzaj SZŚ (np. standardowe lub nietypowe) zazwyczaj będą 

związane z charakterem, skalą i złożonością instalacji oraz zakresem wpływów na środowisko, jakie 

mogą mieć. 

 

Ekonomika 
Trudno dokładnie określić koszty i korzyści ekonomiczne z wprowadzenia i utrzymywania dobrego 

SZŚ. Poniżej przedstawiono kilka badań. Jednakże są to tylko przykłady i ich wyniki nie są całkowicie 

spójne. Mogą one nie być reprezentatywne dla wszystkich sektorów w UE i dlatego należy traktować 

je z ostrożnością. 

Szwedzkie badanie przeprowadzone w 1999 zbadało wszystkie 360 przedsiębiorstw w Szwecji 

posiadających certyfikat ISO i zarejestrowanych w EMAS. Przy wskaźniku odpowiedzi w wysokości 

50%, konkluzje były następujące: 

 koszty wprowadzenia i funkcjonowania SZŚ są wysokie, ale nie nadmiernie, z 

zastrzeżeniem bardzo małych przedsiębiorstw. Oczekuje się, że w przyszłości koszty 

ulegną zmniejszeniu 

 wyższy stopień koordynacji i integracji SZŚ z innymi systemami zarządzania postrzegany 

jest jako możliwy sposób obniżenia kosztów 

 połowa wszystkich celów i zadań środowiskowych zwraca się w ciągu jednego roku za 

pośrednictwem oszczędności i/lub zwiększonych dochodów 

 największych oszczędności kosztów dokonano dzięki zmniejszeniu wydatków na energię, 

przetwarzanie odpadów i surowce 

 większość przedsiębiorstw uważa, że SZŚ umocnił ich pozycję na rynku. Jedna trzecia 

przedsiębiorstw zgłasza zwiększenie dochodów dzięki SZŚ. 

 

W niektórych Państwach Członkowskich nalicza się obniżone opłaty za nadzór jeśli instalacja posiada 

certyfikację. 

 

Szereg badań ([77, Klemisch i Holger 2002], [78, Clausen i in., 2002]) pokazuje, że istnieje odwrotna 

zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a kosztami wdrożenia SZŚ. Podobna odwrotna 

zależność istnieje w przypadku okresu zwrotu zainwestowanego kapitału. Obydwa elementy oznaczają 

mniej korzystną relację koszt/zysk w przypadku wdrożenia SZŚ w małych i średnich 

przedsiębiorstwach w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. 
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Zgodnie z badaniem szwajcarskim, średni koszt budowy i funkcjonowania ISO 14001 może się 

różnić: 

 w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego od 1 do 49 pracowników: (64000 CHF) 

44000 EUR na budowę SZŚ i (16000 CHF) 11000 EUR rocznie na jego funkcjonowanie 

 w przypadku zakładu przemysłowego posiadającego ponad 250 pracowników: (367000 

CHF) 252000 EUR na budowę SZŚ i (155000 CHF) 106000 EUR rocznie na jego 

funkcjonowanie. 

 

Te średnie dane liczbowe niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywisty koszt dla danego zakładu 

przemysłowego, ponieważ koszt ten jest także w znacznym stopniu zależny od wielu znaczących 

elementów (zanieczyszczenia, zużycie energii, itp.) i od złożoności problemów poddanych badaniom. 

 

Najnowsze badania niemieckie [69, Schaltegger i Wagnera, 2002] wykazują następujące koszty (zob. 

Tabela 4.7) w przypadku EMAS w różnych branżach. Można zauważyć, że dane te są znacznie niższe 

niż dane z powyższego badania szwajcarskiego. Stanowi to potwierdzenie trudności w ustaleniu 

kosztów SZŚ. 

 

Koszty budowy (EUR): Koszty walidacji (EUR): 

zakres: 18750 – 75000 

średnia: 50000 

zakres: 5000 – 12500 

średnia: 6000 

 

Tabela 4.7: Koszty stosowania EMAS 

 

Badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Przedsiębiorców [70, UNI/ASU, 1997] podaje 

informacje na temat średnich oszczędności osiągniętych rocznie w przypadku EMAS oraz średni czas 

zwrotu. Na przykład, w przypadku kosztów wdrożenia w wysokości 80000 EUR znaleziono średnie 

oszczędności w wysokości 50000 EUR rocznie, odpowiadające czasowi zwrotu wynoszącemu około 

półtora roku. 

 

Koszty zewnętrzne dotyczące weryfikacji systemu można oszacować na podstawie wytycznych 

wydanych przez Międzynarodowe Forum Akredytacji [71, IAF, 2003]. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Systemy zarządzania środowiskowego mogą zapewnić szereg korzyści, na przykład: 

 ulepszony wgląd w środowiskowe aspekty przedsiębiorstwa 

 lepsza podstawa dla podejmowania decyzji 

 zwiększona motywacja pracowników 

 dodatkowe możliwości redukcji kosztów operacyjnych i poprawy jakości produktu 

 poprawa wydajności środowiskowej 

 poprawa wizerunku firmy 

 znacznie niższe koszty zobowiązań, ubezpieczenia i niezgodności 

 zwiększona atrakcyjność dla pracowników, klientów i inwestorów 

 zwiększone zaufanie regulatorów, co może prowadzić do zmniejszonego nadzoru  

regulacyjnego 

 poprawa relacji z grupami środowiskowymi. 

 

Przykładowe zakłady 
Funkcje opisane w powyższych punktach (a) do (e) to elementy EN ISO 14001: 1996 i 

Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), natomiast funkcje (f) i (g) są 

charakterystyczne dla EMAS. Te dwa znormalizowane systemy są stosowane w siedmiu instalacjach 

PO. Zgłoszone przykłady to instalacja przetwarzania olejów odpadowych, odpadów 

rozpuszczalników, przygotowania paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych i z odpadów 

innych niż niebezpieczne. 
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Literatura źródłowa 

[66, TWG, 2003] [72, WE, 2001] [73, ISO, 1996] [150, TWG, 2004] 

4.1.2.9 Promowanie właściwej współpracy pomiędzy wytwórcą i posiadaczem 

odpadów 

 

Opis 
Ogólnie można stwierdzić, że opcje przyjęte na początku łańcucha mogą mieć najwięcej korzyści oraz 

że zapobieganie jest lepsze niż przetwarzanie. W ten sposób działania podejmowane przez wytwórcę i 

posiadacza odpadów mogą mieć duży wpływ na odpady. Tym samym technika ta skupia się na próbie 

wpływu na wytwórcę i posiadacza odpadów oraz na tym, czy istnieją problemy z próbą zmiany złych 

zwyczajów wytwórcy i posiadacza w zakresie zarządzania odpadami. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zakłady przetwarzania odpadów w dużej mierze polegają na powiązaniach z poprzednią logistyką, 

działaniami i przedsiębiorstwami, zwłaszcza jeśli może to pomóc uniknąć konieczności stosowania 

bardzo drogich rozwiązań dla przetwarzania odpadów. 

 

Zastosowanie 
Czasami jest bardzo trudno przekonać wytwórców i posiadaczy odpadów do zmiany swoich 

przyzwyczajeń. Ponadto kontrola wytwórcy odpadów jest przeprowadzana przez władze. 

 

Ekonomika 
Zwykle zmniejsza to koszty przetwarzania odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Próba obniżenia kosztów przetwarzania. Technika ta jest związana z art. 3 (c) zobowiązań wytwórców 

odpadów w sektorach podlegających IPPC oraz producentów nieobjętych IPPC, art. 2 Dyrektywy ws. 

odpadów niebezpiecznych (91/689/EWG). 

 

Przykładowe zakłady 
Fizykochemiczne oczyszczalnie ścieków. Ścieki powstające podczas przetwarzania odpadów w 

zakładzie F-c zawierają niedopuszczalne wysokie poziomy substancji organicznych, opisywanych 

jako AOX. Należy stosować technicznie kosztowne i częściowo energochłonne procedury takie jak 

adsorpcja lub utlenianie w celu oddzielenia tych materiałów organicznych od ścieków lub 

przekształcenia na ścieki. 

Niezależnym od procesu rozwiązaniem tego zadania jest oddzielne gromadzenie materiałów 

organicznych – opisywanych jako AOX – bezpośrednio w miejscu ich powstawania, tak aby nie były 

potem mieszane z odpadami do przetwarzania i nie mogły zanieczyścić ścieków wytworzonych w 

trakcie przetwarzania odpadów. Dlatego eliminuje to potrzebę stosowania wyżej wymienionych 

procedur w celu redukcji proporcji materiałów organicznych, opisywanych jako AOX. 

AOX nie można oddzielić za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym. Okazuje się, że oddzielne 

gromadzenie materiałów wykazanych w AOX jest bez wątpienia bardziej efektywne. W praktyce te 

rodzaje substancji są ściśle oddzielone od siebie. 

Operacja destylacji powinna działać wspólnie pod względem logistycznym w celu osiągnięcia 

oddzielnego gromadzenia materiałów do przygotowania zgodnie z kryteriami destylacji. Współpracę 

tę wdrożono w praktyce i sprawdziła się. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.1.2.10 Wykorzystanie wykwalifikowanego personelu w instalacji 

 

Opis 
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Oto niektóre przykłady: 

a. przepisy ogólne: przez cały czas operator zakładu PO musi posiadać wystarczającą liczbę 

dostępnych pracowników o niezbędnych kwalifikacjach. Wszyscy pracownicy muszą poddać 

się specjalnemu szkoleniu i dalszemu kształceniu 

b. personel nadzorczy: personel nadzorczy i wszyscy szefowie sekcji w zakładzie gospodarki 

odpadami muszą być wiarygodni i posiadać kwalifikacje techniczne oraz odpowiednie 

doświadczenie praktyczne. Kwalifikacje techniczne mogą zostać uzyskane na podstawie 

pomyślnie ukończonego kursu na państwowej lub zatwierdzonej przez państwo uczelni 

technicznej, uczelni nauk stosowanych lub w szkole inżynieryjnej. Doświadczenie techniczne 

również jest uznawane w oparciu o porównywalne szkolenie lub wieloletnie doświadczenie 

praktyczne 

c. inni pracownicy: inni pracownicy muszą być wiarygodni i technicznie wykwalifikowani. Te 

umiejętności techniczne mogą być oparte, na przykład, na formalnych kwalifikacjach w takich 

dziedzinach jak usługi komunalne i utylizacja odpadów, na wieloletnim doświadczeniu 

praktycznym lub porównywalnym szkoleniu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawia i zapobiega wydajności środowiskowej instalacji. Wykwalifikowane osoby i szkolenie są 

niezbędne w operacjach PO, zarówno w przypadku wytwórców odpadów (sortowanie, gromadzenie, 

itp.) jak i operatora PO. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska zależna jest od właściwego 

zarządzania w instalacji i wyników kwalifikacji pracowników. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nieznane. 

 

Dane operacyjne 
Jest to narzędzie do zarządzania. 

 

Zastosowanie 
Ma pełne zastosowanie dla całego sektora PO. 

 

Ekonomika 
Wykwalifikowani pracownicy są zazwyczaj drożsi. Wprowadzenie programów szkoleniowych 

(wewnętrznych lub zlecanych zewnętrznie) będzie pociągało za sobą pewne dodatkowe koszty dla 

operatora. 

 

Przykładowe zakłady 
W sektorze istnieje wiele przykładów. Może się zdarzyć, że dostarczone odpady mogą spowodować 

problemy, dlatego korzystne jest, jeśli personel odpowiedzialny zwraca uwagę na problematyczne  

odpady. Jednakże personel powinien znać wszelkie materiały, które mogą spowodować problemy 

podczas obróbki. 

W zależności od stosowanych urządzeń mogą to być duże części lub inne składniki, takie jak metale. 

Jeśli personel zwraca należytą uwagę, może to zapewnić niemal ciągłą obróbkę z niewielką ilością 

wahań jakości. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [131, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.1.3 Zarządzanie mediami i surowcami 

4.1.3.1 Podział zużycia i wytwarzania energii według źródła 

 

Opis 
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W celu udoskonalenia systemu energetycznego z punktu widzenia ochrony środowiska, system należy 

właściwie zrozumieć i w pełni udokumentować. Poniżej wymieniono niektóre techniki, które można 

zastosować: 

a. zgłaszanie informacji o zużyciu energii z punktu widzenia dostarczonej energii. W przypadku 

energii elektrycznej można to przekształcić na zużycie energii pierwotnej przy użyciu 

czynników krajowych/regionalnych (np. w Wielkiej Brytanii w przypadku publicznej dostawy 

energii elektrycznej, zazwyczaj stosuje się współczynnik przeliczeniowy 2.6). Przykład formy, 

w jakiej można podawać informacje pokazano w poniższej Tabeli 4.8: 

 

 

Źródło energii 

Zużycie energii 

Dostarczona 

(MWh) 

Pierwotna 

(MWh) 

% całości 

Energia elektryczna*    

Gaz    

Paliwa płynne    

Odpady    

Inne (operator do wyszczególnienia)    

* źródło do wyszczególnienia 

 

Tabela 4.8: Zgłoszenie zużycia energii 

Na podstawie [55, UK EA, 2001] 

 

b. zgłoszenie energii wywożonej z instalacji 

c. dostarczanie informacji na temat przepływu energii (na przykład, diagramy lub bilanse 

energii) wskazujących w jaki sposób wykorzystuje się energię podczas całego procesu. Te 

informacje mogą umożliwić operatorom zdefiniowanie i obliczenie zużycia energii przez 

instalację. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Ocenę redukcji emisji z systemu energetycznego można przeprowadzić wyłącznie przy właściwym 

uwzględnieniu rzeczywistych generowanych emisji. Podział między generacją i zużyciem może 

pomóc zoptymalizować dopasowanie między nimi i, co za tym idzie, zoptymalizować wykorzystanie 

zasobów energii. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W niektórych przypadkach korzyści z tej techniki dla środowiska są ograniczone. Powodem jest to, że 

możliwość zmniejszenia zużycia w istniejącym zakładzie może być raczej ograniczona, a możliwe 

wysiłki mające na celu zmniejszenie zużycia należy zrównoważyć względem możliwych wyższych 

emisji z przetwarzania. 

 

Zastosowanie 
Ma pełne zastosowanie w całym sektorze PO. Jednakże w pewnych okolicznościach (np. historyczny 

rozwój instalacji/zakładu, zarządzanie instalacją) powiązanie zużycia z każdym pojedynczym 

procesem/zabiegiem przeprowadzonym w ciągu całego procesu PO może być trudne. Zgłoszenia te są 

zazwyczaj dokonywane corocznie lub co pół roku. Wyższe częstotliwości można stosować w 

przypadku wyższego zróżnicowania rodzajów przetwarzanych odpadów. 

 

Ekonomika 
Wymagania są podstawowe i niskokosztowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zredukowanie kosztów energii. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 
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4.1.3.2 Wykorzystanie czystszych paliw 

 

Opis 
Korzystanie z czystszych paliw ma bezpośredni wpływ na emisje ze spalania tych paliw. Paliwa o 

mniejszej zawartości węgla, siarki lub cząsteczek stałych na jednostkę energii spowodują mniej emisji. 

Rozważmy na przykład pojazdy napędzane elektrycznie lub LPG. Wykorzystanie czystszych paliw 

może stanowić konflikt, gdy energię odzyskuje się z odpadów (np. wykorzystanie odpadów jako 

paliwo w kolejnej Sekcji 4.1.3.3), ponieważ w pewnych okolicznościach mogą one także generować 

wyższe emisje. Takie problem należy analizować indywidualnie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukcja głównie emisji węgla, tlenków siarki i azotu oraz cząsteczek stałych. 

 

Ekonomika 
Czystsze paliwa są zazwyczaj droższe. 

 

Literatura źródłowa 

[86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004] 

4.1.3.3 Wykorzystanie odpadów jako paliwo 

 

Opis 
W niektórych instalacjach przetwarzania odpadów odpady można wykorzystywać jako paliwo. 

Większość tych instalacji jest objęte WID oraz WI BREF i nie opisano ich w niniejszym dokumencie. 

Jednakże wykorzystania gazów paliwa z instalacji przetwarzania odpadów (np. składowisko i biogaz) 

oraz niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. niektóre frakcje olejów odpadowych) nie 

opisano w tych dokumentach. Podczas korzystania z tego rodzaju paliw niektóre techniki, które można 

uwzględnić, to: 

a. certyfikacja palników, tj. poświadczenie, że dokonują one spalania na wymaganym poziomie  

b. przepisy dotyczące akceptowalnych warunków spalania mogą obejmować: 

 właściwe utrzymanie i funkcjonowanie palników w celu zapewnienia maksymalnego 

spalania 

 kontrole wielkości palnika i objętości spalonego oleju 

c. stosowanie sprzętu kontroli zanieczyszczeń dołączonego do palników oraz monitorowanie 

emisji i utylizacji popiołu (zob. Sekcja 4.6). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wykorzystuje zasób zazwyczaj dostępny w zakładzie. Ze względu na wyższe normy wymagane przez 

WID, spalanie odpadów zazwyczaj generuje niższe emisje. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W niektórych instalacjach o niskiej kontroli spalanie odpadów może generować wyższe emisje 

niektórych substancji. 

 

Ekonomika 
Zazwyczaj paliwa odpadowe są tańsze niż paliwa konwencjonalne. Na przykład, prawdopodobną 

kontrolą dla małych palników wykorzystujących zużyty olej byłaby określona maksymalna emisja 

zanieczyszczeń z palników. To wymagałoby od operatorów stosujących zużyty olej zbadania emisji do 

powietrza, aby upewnić się, że nie przekraczają one podanych poziomów. Jest to prawdopodobnie 

mniej efektywne i droższe niż instalowanie kontroli wejściowych. 

W przypadku niewielkich ilości olejów odpadowych wykorzystywanych jako paliwa, badanie emisji 

do powietrza jest trudniejsze i droższe niż badanie oleju wejściowego i jeżeli emisje przekraczają 

podane poziomy, już przed zatrzymaniem palnika mogły wystąpić pewne uszkodzenia. W przypadku 

mniejszych palników, koszt kontroli wyjściowych może prawdopodobnie zanegować korzyści 
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finansowe ze spalania olejów używanych względem innych paliw. Kontrole wyjściowe w przypadku 

utylizacji popiołu dążą do wskazania jak i ewentualnie gdzie można bezpiecznie zutylizować popiół. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Spalanie odpadów jest objęte Dyrektywą 2000/76/WE. 

 

Przykładowe zakłady 
Na przykład instalacje ponownej rafinacji olejów odpadowych wykorzystują lekkie pozostałości z 

destylacji olejów odpadowych jako paliwo. 

Płukanie gazów odlotowych ze spalania z użyciem sody kaustycznej może być wymagane w celu 

redukcji emisji gazów kwasowych z zakładu przetwarzania olejów odpadowych. Następnie 

przeprowadza się odpędzanie wody procesowej w celu usunięcia H2S, a gazy odlotowe kierowane są 

do podgrzewaczy procesowych w celu destrukcji termicznej, a później do powietrza za pośrednictwem 

systemu płukania gazów spalinowych. 

Wielkoobjętościowe palniki na dowolne paliwo już podlegają obowiązkowi posiadania sprzętu 

kontroli zanieczyszczeń i wiele również musi monitorować swoje emisje, gdyż potencjalne skutki, 

jeśli coś pójdzie nie tak, uważa się za wysokie. 

 

Literatura źródłowa 

[14, Ministerstwo Środowiska, 2000], [42, UK 1995], [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004] 

4.1.3.4 Środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej 

 

Opis 
Niektóre techniki stosowane do zwiększenia efektywności energetycznej instalacji PO to: 

a. opracowanie planu efektywności energetycznej, który ocenia koszty i korzyści różnych opcji 

energetycznych 

b. włączenie technik zarządzania energią jako części całego systemu zarządzania 

środowiskowego (SZŚ), włącznie z monitorowaniem przepływów energii i wyznaczaniem 

obszarów do zredukowania 

c. wykorzystanie kogeneracji (CHP) 

d. stosowanie środków operacyjnych, konserwacyjnych i zarządzania względem 

najistotniejszych instalacji zużycia energii, takich jak: 

 klimatyzacja, systemy chłodzenia procesu (przecieki, uszczelnienia, kontrola temperatury, 

konserwacja wyparki/skraplacza) 

 działanie silników i napędów (np. silniki o wysokiej wydajności) 

 systemy sprężonego gazu (przecieki, procedury użytku) 

 systemy dystrybucji pary (przecieki, łapacze, izolacja) 

 systemy ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody 

 smarowanie w celu uniknięcia wysokich strat z tytułu tarcia (np. smarowanie 

rozpyleniowe) 

 konserwacja kotła, na przykład, optymalizacja nadmiaru powietrza 

 inne rodzaje konserwacji związane z działaniami w ramach instalacji 

 regularny przegląd wymogów sprzętowych 

 zminimalizowanie wycieków i przecieków za pomocą zasobników ociekowych. 

Większość wycieków paliwa zostanie spłukana do głównych osadników w zakładzie 

e. wykorzystywanie technik, które redukują zużycie energii i tym samym redukują emisje 

bezpośrednie (ciepło i emisje generowane w zakładzie) i pośrednie (emisje z elektrowni 

zdalnej). Na przykład techniki obejmujące: 

 izolację budynków 

 wykorzystanie efektywnego energetycznie oświetlenia zakładowego 

 konserwację pojazdów 

 skuteczny układ zakładu w celu zmniejszenia odległości między pompami 

 optymalizację silników elektronicznych 
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 odzyskiwanie ciepła 

 zapewnianie, że sprzęt jest odcięty od zasilania, jeśli jest to bezpieczne, gdy się go nie   

wykorzystuje 

 zapewnienie, że ruch pojazdów w zakładzie jest zminimalizowany, a silniki są wyłączane, 

gdy się ich nie wykorzystuje 

f. zastosowanie podstawowych, niskokosztowych, fizycznych technik w celu uniknięcia 

rażących nieskuteczności; w tym izolacja, metody ochrony (na przykład, uszczelnienia i 

samozamykające się drzwi) oraz unikanie niepotrzebnych zrzutów podgrzewanej wody lub 

powietrza (na przykład poprzez zamontowanie prostych systemów kontroli) 

g. stosowanie technik efektywności energetycznej do usług budowlanych 

h. ustawienie czasu pracy wysokoenergetycznego sprzętu na okresy pozaszczytowe 

i. definiowanie i obliczenie określonego zużycia energii przez działanie (lub działania), 

ustawienie kluczowych wskaźników wydajności w stosunku rocznym (np MWh/tona 

przetworzonych odpadów). Na przykład na podstawie zużycia energii pierwotnej w przypadku 

produktów lub surowców wejściowych, które najbardziej odpowiadają głównemu celowi lub 

zdolności produkcyjnej instalacji 

j. minimalizowanie emisji z silników Diesla 

k. stosowanie gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

l. przeprowadzenie badania na temat energii w celu określenia możliwości dalszych 

oszczędności energii 

m. wykorzystanie ciepła z pieców oraz silników dla potrzeb działań przetwarzania parowania, 

suszenia i podgrzewania 

n. wybór odpowiednich odpadów do przetwarzania w instalacji. Zazwyczaj instalacje nie 

przeznaczone do przetwarzania pewnego rodzaju odpadów zużywają więcej energii podczas 

przetwarzania takich odpadów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Plan efektywności energetycznej można podsumować w formie podobnej jak na poniższym 

przykładzie w Tabeli 4.8, wraz z pomocniczymi informacjami na podstawie jakiejkolwiek 

przeprowadzonej procedury oceny. Plan wymagany jest w celu zapewnienia, że operator uwzględnił 

wszystkie odpowiednie techniki. 

 

Opcja efektywności energetycznej Oszczędności CO2  

(tony) 

 Rocznie W ciągu całego cyklu życia 

Elektrociepłownia 7MW 13500 135000 

Silnik o wysokiej wydajności 2 14 

Sprężone powietrze 5 bd 

 

Tabela 4.9: Oszczędność CO2 na podstawie integracji różnych technik poprawy efektywności 

energetycznej  

[55, UK EA, 2001] 
 

Korzystanie z planu efektywności energetycznej i przejście na czystsze paliwa może zredukować 

zużycie energii i emisje środowiskowe z tego zużycia energii. Wzrost efektywności energetycznej 

kotłów i podgrzewaczy redukuje emisje LZO, ze względu na bardziej kompletne spalanie i 

minimalizację strat paliwa. 

 

Dane operacyjne 
Miejsce w istniejących instalacjach PO, gdzie stosuje się udoskonalenie, zazwyczaj zależne od 

istniejącej instalacji. 

 

Zastosowanie 
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Ma pełne zastosowanie. Jednakże w instalacjach, gdzie wykonuje się kilka działań PO przypisanie 

zużycia energii do każdego działania może być trudne ze względu na zintegrowane podejście zwykle 

stosowane przez system energetyczny. 

Techniki te są szerzej stosowane w przypadku dużych konsumentów energii. W przypadku branż 

energochłonnych, stosowanie technik efektywności energetycznej do usług budowlanych może mieć 

tylko niewielki wpływ i nie powinno odwracać uwagi od głównych kwestii energetycznych. 

Niemniej jednak mogą one znaleźć miejsce w programie udoskonalania, szczególnie w przypadku, 

gdy mogą stanowić ponad 5% łącznego zużycia energii. 

 

Ekonomika 
Zazwyczaj systemy efektywności energetycznej mają wyższe koszty inwestycji. Jednakże ich koszty 

operacyjne są zazwyczaj niższe (lub przychody wyższe). Koszty są zwykle wyższe w przypadku 

istniejących instalacji niż w przypadku nowych instalacji. W Tabeli 4.10 przedstawiono kilka 

przykładów. 

 

Opcja efektywności energetycznej NPV 

EUR’000 

NPV/CO2 zaoszczędzony 

EUR/tona 

Elektrociepłownia 7MW 2058 15 

Silnik o wysokiej wydajności 0.75 52.5 

Sprężone powietrze bd. bd. 

Tylko informacyjnie, w oparciu o ocenę kosztu/korzyści. 

 

Tabela 4.10: Ekonomika integracji różnych technik poprawy efektywności energetycznej 

[55, UK EA, 2001] 

Aby to osiągnąć, poprawę efektywności energetycznej należy zrównoważyć z kosztem. 

PO zużywa pewien rodzaj energii (energia elektryczna, para itp.), a możliwość zmniejszenia zużycia 

w istniejącym zakładzie może być w niektórych przypadkach dość ograniczona. W takich 

przypadkach wymagane wysiłki mogą nie być uzasadnione ekonomicznie i środowiskowo. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [132, 

UBA, 2003], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.1.3.5 Wybór surowców 

 

Opis 
Niniejsza sekcja dotyczy wyboru i zastępowania wykorzystywanych surowców. Niektóre techniki to: 

a. identyfikacja surowców i materiałów pomocniczych, innych substancji i wody, które 

zaproponowano do wykorzystania. Obejmuje to zgromadzenie listy wykorzystanych 

materiałów (w tym, tj. ogólne informacje dotyczące materiałów; należy zauważyć, że 

grupowanie materiałów podobnego rodzaju zwykle jest bardziej odpowiednie niż wyliczanie 

każdej wykorzystanej alternatywy handlowej) mających możliwość znaczącego wpływu na 

środowisko, włączając w to: 

 skład chemiczny materiałów, tam, gdzie to istotne 

 wykorzystane ilości 

 przeznaczenie materiału (tj. przybliżone części trafiające do każdego nośnika i produktu) 

 wpływ na środowisko tam, gdzie jest znany (na przykład degradowalność, możliwość 

bioakumulacji, toksyczności dla określonych gatunków) 

 wszelkie wykonalne surowce alternatywne mogące mieć mniejszy wpływ na środowisko 

(tj. zastosowanie zasady substytucji) 

b. uzasadnienie (na przykład na podstawie emisji, jakości produktów i ze względów 

ekonomicznych) dalszego stosowania jakiejkolwiek substancji, dla której istnieje mniej 

niebezpieczna alternatywa 

c. prowadzenie szczegółowego wykazu surowców wykorzystywanych w zakładzie 
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d. wdrożenie procedur regularnego przeglądu nowych zmian w surowcach i regularne wdrażanie 

odpowiednich materiałów, które są mniej niebezpieczne 

e. posiadanie procedur zapewnienia jakości w celu kontroli zawartości surowców 

f. ponowne wykorzystywanie zużytego wapna pochodzącego z systemów ograniczania gazów 

kwasowych z nawapniania pieców do spalania  

g. ponowne wykorzystanie odpadów mocnych kwasów w zabiegach, w których niezbędny jest 

kwas. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Środki te mogą: 

 zredukować zużycie chemikaliów i innych materiałów 

 zastąpić mniej szkodliwymi materiałami te, które można łatwiej ograniczyć, a po 

ograniczeniu mogą prowadzić do powstania substancji, które same w sobie są łatwiejsze 

do obsługi 

 pomóc zrozumieć przeznaczenie produktów ubocznych i zanieczyszczeń i ich wpływ na 

środowisko  

 być postrzegane jako preferowana opcja dla niektórych odpadów kwasów, ale zależy to od 

wielkości i zanieczyszczenia odpadów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W miarę możliwości, na przykład przy ponownym wykorzystaniu zużytego wapna, należy zwrócić 

uwagę na poziom zanieczyszczenia metalami i substancjami organicznymi, które mogą być obecne. 

 

Dane operacyjne 
Ze względu na charakter procesów PO zmiana odpadów wejściowych wpływa na zużycie surowców. 

Ponadto istnieją przypadki, gdy zastąpienie surowców przez odpady nie jest możliwe. Na przykład 

surowe wapno ma dużo wyższą alkaliczność niż zużyte wapno i w związku z tym wymagane są 

większe ilości zużytego wapna. Nakłada to ograniczenie w związku z rozmiarem zbiornika reaktora. 

Wymaga to podobnego zwiększenia mieszalników do produkcji roztworu wapna. 

 

Zastosowanie 
Zakres zminimalizowania potencjalnego wpływu wykorzystania surowców na środowisko jest czasem 

ograniczony z punktu widzenia wykorzystanej ilości (minimalizacja odpadów) lub ich charakteru 

(przykład obecność zanieczyszczeń, stosowanie mniej szkodliwych alternatyw). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przyczyny ekonomiczne i środowiskowe. W przypadku stężonych kwasów (> 70 w/w-%) istnieje 

rynek dla mieszanych lub ponownie zagęszczonych kwasów. Opłacalne stało się wykorzystywanie 

kwasów 50 w/w-%, mimo że wymaga to większej ilości energii wejściowej. Przewiduje się, że obszar 

wzrostu na tym rynku może wynosić 20 – 30% zakresu kwasów. 

Załącznik IV do Dyrektywy IPPC podaje, że okoliczności, które należy ogólnie wziąć pod uwagę, a w 

szczególnych przypadkach przy określaniu BAT, to wykorzystanie technologii niskoodpadowej i 

mniej niebezpiecznych substancji, recykling generowanych substancji i odpadów, w stosownych 

przypadkach. 

 

Przykładowe zakłady 
Poniższe substytuty surowców rozważa się do zastosowania w Wielkiej Brytanii: 

 

Surowiec Możliwy substytut 

Wodorotlenek 

sodu 

Należy stosować tylko bezrtęciowy NaOH
1
 

Demulgatory Należy stosować tylko w pełni biodegradowalne produkty 

zawierające znane, bezpieczne produkty degradacji 
1
 Producenci handlowi NaOH uważają, że bezrtęciowy NaOH powinien zawierać 
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mniej niż 50 µg/kg 

 

Tabela 4.11: Przykłady substytucji surowców 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 
 

Zakłady F-c są zaplanowane w taki sposób, że można oddzielić maksymalną ilość materiałów 

nadających się do recyklingu i należy wykorzystać minimalną ilość materiałów pomocniczych. 

Zużycie materiałów pomocniczych jest zminimalizowane w najwyższym możliwym stopniu, jeśli 

można wykorzystać odpady do utylizacji (tj. przetwarzanie odpadów odpadami) zamiast materiałów 

wytworzonych. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.1.3.6 Techniki redukcji zużycia wody i zapobiegania zanieczyszczaniu wody 

 

Opis 
Zużycie wody należy ograniczyć do minimum w ramach kryteriów BAT w zakresie zapobiegania lub 

redukcji emisji i powinno ono być współmierne do rozsądnego wykorzystania wody jako zasobu 

naturalnego. Pewne ogólne informacje na temat tych zagadnień poddano analizie w dokumencie 

BREF pt. ‗Wspólne oczyszczanie ścieków i przetwarzanie gazów odpadowych‘. Niektóre techniki do 

uwzględnienia w sektorze PO to: 

a. wykonywanie regularnych audytów wody, mające na celu redukcję zużycia wody i 

zapobieganie zanieczyszczeniu wody. Właściwy audyt wody wymaga spełnienia 

następujących warunków: 

 sporządzenie diagramów przepływu i bilansów masy wody dla wszystkich czynności 

wykorzystujących wodę 

 ustanowienie celów efektywności wody poprzez porównanie z wytycznymi sektora lub, w  

przypadku gdy nie są dostępne, z benchmarkami krajowymi 

 użycie technik ‗water pinch‘ lub innych technik optymalizacji wody 

 wykorzystanie powyższych informacji do identyfikacji i oceny możliwości redukcji 

zużycia wody oraz tak, żeby można było przygotować plan działania do wdrożenia 

ulepszeń, względem danego przedziału czasowego  

b. wykorzystanie wodooszczędnych technik u źródła 

c. zawracanie wody do obiegu w ramach procesu. Potencjalne opcje, gdzie może być to możliwe 

to: 

 zawracanie wody do obiegu w ramach procesu, z którego pochodzi, najpierw poprzez jej 

oczyszczenie, jeśli to konieczne. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, można ją 

zawrócić do innej części procesu, która ma niższe wymagania w zakresie jakości wody 

 identyfikacja zakresu zastąpienia wody wodą ze zrecyklingowanych źródeł, identyfikacja 

wymogów jakości wody powiązanych z każdym wykorzystaniem. Mniej zanieczyszczone 

strumienie wody, dla przykład, wody chłodzące, należy przechowywać oddzielnie, jeśli 

istnieje pewien zakres ich ponownego wykorzystania, możliwie nawet po pewnym 

oczyszczeniu 

d. oddzielny zrzut niezanieczyszczonej wody z dachów i powierzchni, której nie można 

wykorzystać 

e. ostateczne przeprowadzenie pewnego oczyszczania ścieków. Jednakże w wielu 

zastosowaniach najlepsze konwencjonalne oczyszczanie ścieków wytwarza wodę o dobrej 

jakości, którą można wykorzystać w procesie bezpośrednio lub po wymieszaniu ze świeżą 

wodą. O ile jakość oczyszczonych ścieków może być różna, można je poddawać recyklingowi 

selektywnie, jeśli jakość jest odpowiednia oraz nadal zawracać do zrzutu, gdy jakość spadnie 

poniżej poziomu tolerowanego przez system. Operator PO może określić, gdzie można 

wykorzystać oczyszczoną wodę z oczyszczalni ścieków i uzasadnić, gdzie nie jest to możliwe. 
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W szczególności, koszty technologii membranowej nadal spadają, tak znacznie, że obecnie 

można ją stosować do pojedynczych strumieni procesowych lub końcowych ścieków z 

oczyszczalni ścieków 

f. wymiana oczyszczalni ścieków, prowadząca do znacznie mniejszej ilości ścieków. Niemniej 

jednak skoncentrowany strumień ścieków pozostanie, ale gdy jest on wystarczająco mały, a 

zwłaszcza gdy ciepło odpadowe jest dostępne w celu dalszego przetwarzania poprzez 

odparowanie, można stworzyć system z zerową ilością ścieków 

g. zminimalizowanie wody wykorzystywanej w czyszczeniu i myciu (z uwzględnieniem wpływu 

na emisje pyłów) przez: 

 odkurzanie, skrobanie lub zmywanie mopem zamiast spłukiwania z użyciem węża 

 ocenę zakresu ponownego wykorzystania popłuczyn 

 zastosowanie kontroli uruchamiania na wszystkich wężach, lancach ręcznych i sprzęcie do 

mycia 

h. zrzut wody deszczowej do osadników 

i. osłonięcie niektórych części zakładu w celu uniknięcia zanieczyszczenia wody deszczowej 

(np. w głównym zakładzie przetwarzania odpadów) 

j. ochrona systemów w celu uniknięcia bezpośredniego odprowadzania wycieków płynnych i 

stałych do cieków wodnych lub do kanalizacji 

k. identyfikacja i w miarę możliwości, określenie ilościowe znaczących emisji 

niezorganizowanych do wody ze wszystkich istotnych źródeł, włączając w to oszacowanie 

proporcji całkowitych emisji niezorganizowanych dla każdej substancji 

l. stosowanie następujących technik do struktur podpowierzchniowych 

 ustalenie i rejestrowanie przebiegu wszystkich odpływów w instalacji oraz rurociągów 

podpowierzchniowych 

 identyfikacja wszystkich podpowierzchniowych zbiorników ściekowych i pojemników 

magazynowych 

 stosowanie systemów technicznych w celu zapewnienia minimalizacji wycieków (np. z 

rur), a w przypadku gdy się pojawią, można je łatwo wykryć, zwłaszcza, gdy chodzi o  

substancje niebezpieczne  

 zapewnienie, w szczególności, ochrony pośredniej i/lub wykrywania wycieków dla takich 

podpowierzchniowych rurociągów, zbiorników ściekowych i pojemników magazynowych 

 ustanowienie programu inspekcji i konserwacji dla wszystkich struktur 

podpowierzchniowych, dla przykład, badania ciśnienia, badania wycieku, kontrole 

grubości materiału  

m. stosowanie następujących technik do struktur nawierzchniowych: 

 szczegółowe opisywanie projektu (istotne informacje mogą obejmować odpowiednio: 

pojemności; grubości; odległości; materiał; przepuszczalność; wytrzymałość/ 

wzmocnienie; odporność na atak chemiczny; procedury inspekcji i konserwacji; oraz 

procedury zapewniania jakości budowy) oraz warunków powierzchni wszystkich 

obszarów operacyjnych  

 posiadanie programu inspekcji i konserwacji powierzchni nieprzepuszczalnych i 

krawężników ograniczających 

 uzasadnienie, gdy obszary operacyjne nie zostały wyposażone w: 

 nieprzepuszczalne powierzchnie 

 krawężniki ograniczające wycieki 

 uszczelnione złącza konstrukcyjne 

 połączenie z zamkniętym systemem odwadniania 

n. stosowanie technik do obwałowań wymienionych w Sekcji 4.1.4.4. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukcja zużycia wody może stanowić ważny cel środowiskowy (lub ekonomiczny) sam w sobie. W 

dodatku z punktu widzenia redukcji zanieczyszczających emisji, wszelkie wody przechodzące przez 

proces przemysłowy ulegają degradacji poprzez dodanie zanieczyszczeń i dlatego istnieją odrębne 

korzyści do osiągnięcia w wyniku redukcji zużytej wody, w szczególności: 
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 powiązane korzyści w ramach procesu takie jak redukcja wymagań energetycznych dla 

potrzeb ogrzewania i pompowania wody 

 redukcja zużycia wody redukuje rozpuszczanie zanieczyszczeń w wodzie prowadząc z 

kolei do zredukowanego wytwarzania osadów w oczyszczalni ścieków 

 obliczenie bilansu masy w wodzie zazwyczaj może wykazać, gdzie można dokonać 

redukcji zużycia. 

 

Zastosowanie 
Zazwyczaj jest to część integralnego SZŚ (Sekcja 4.1.2.8) w instalacji. Niektóre z tych technik są 

stosowane tylko w przypadku złożonych zakładów PO, w celu identyfikacji możliwości 

maksymalizacji ponownego wykorzystywania oraz zminimalizowania zużycia wody. 

Wyżej wymienione techniki mogą mieć pewne ograniczenia zastosowania w przypadku, gdy emisje 

wody są ciągłe lub następują partiami oraz w przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków zainstalowana 

jest w zakładzie lub poza nim. 

 

Ekonomika 
Niektóre zachęty ekonomiczne do zastosowania tej metody to: 

 redukcja niezbędnego rozmiaru (nowej) oczyszczalni ścieków 

 redukcja kosztów w przypadku, gdy woda jest ponownie wykorzystywana wewnętrznie 

lub zakupiona od, lub wywieziona do, innej strony . 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zachęty ekonomiczne w celu zredukowania zużycia wytwarzania ścieków i zużycia wody. W 

niektórych krajach UE istnieją systemy zachęt mające na celu zachęcanie do redukcji zużycia wody. 

 

Przykładowe zakłady 
Często wykorzystuje się diagramy przepływu i bilans masy wody. Niektóre zakłady posiadają 

podpowierzchniowe osadniki, zbiorniki magazynowe, mieszalniki i rurociągi i sprawdzenie, jak 

można ustalić ich integralność, może być trudne. Ze wszystkich tych instalacji mogą wystąpić emisje 

do dolnych warstw gleby, które byłyby ogólnie traktowane jako emisja podlegająca zgłoszeniu. 

Niektóre instalacje zgłosiły, że istnieje możliwość 90% redukcji zużycia wody. 

 

Literatura źródłowa 

[54, Vrancken i in. 2001], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], 

[150, TWG, 2004] 

4.1.4 Magazynowanie i obsługa 

W niniejszej sekcji omówiono techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT w zakresie 

magazynowania i obsługi w instalacji PO. Niemniej jednak należy wskazać, że dostępny jest 

horyzontalny dokument BREF pt. ‗Emisje z magazynowania‘ i zawiera więcej informacji na temat tej 

kwestii. 

4.1.4.1 Ogólne techniki stosowane w przypadku magazynowania odpadów 

 

Opis 
Niektóre ogólne techniki to: 

a. określenie procedur magazynowania dla sytuacji, gdy pojazdy przewożące odpady mają zostać 

zaparkowane w zakładzie przez noc lub w dni wolne, kiedy zakład może pozostawać w tych 

okresach bez nadzoru  

b. lokalizowanie obszarów magazynowania z dala od cieków wodnych i wrażliwych obwodów 

oraz w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować podwójne obsługiwanie odpadów 

w ramach instalacji  

c. wyraźne oznakowanie obszarów magazynowania w zakresie ilości i niebezpiecznych 

właściwości magazynowanych tam odpadów  
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d. jasne i jednoznaczne podanie na piśmie całkowitej maksymalnej pojemności magazynowej 

zakładu, której powinny towarzyszyć szczegóły dotyczące metody zastosowanej do obliczenia 

wielkości względem tej wielkości maksymalnej. Nie należy przekraczać maksymalnej 

pojemności obszarów magazynowania 

e. zapewnienie, że infrastruktura odwadniania obszarów magazynowania może zawierać całość 

możliwego zanieczyszczonego odpływu i że odpływ substancji niejendorodnych nie może 

wejść w kontakt z innymi odpływami 

f. utrzymywanie przez cały czas bezproblemowego dostępu pojazdów (na przykład wózka 

widłowego oraz pieszych) do całego obszaru magazynowania, tak aby przenoszenie 

pojemników nie było zależne od usuwania innych, które mogą blokować dostęp, oprócz 

beczek w tym samym rzędzie 

g. korzystanie z wydzielonego obszaru/magazynu do sortowania i przepakowywania drobnych 

odpadów laboratoryjnych. Gdy tylko odpady zostaną posortowane zgodnie z ich klasyfikacją 

zagrożenia, z należytym uwzględnieniem wszelkich potencjalnych problemów z 

niejendorodnością, i przepakowane, wtedy beczek tych nie trzeba magazynować w 

specjalnym obszarze drobnych odpadów laboratoryjnych, ale mogą i w rzeczywistości muszą 

zostać przeniesione do obszaru właściwego magazynowania 

h. staranne uwzględnienie optymalnej budowy zbiornika i pojemnika, w każdym przypadku 

biorąc pod uwagę rodzaj odpadów, czas magazynowania, ogólną budowę zbiornika i system 

mieszania w celu zapobiegania akumulacji osadu i łatwego usuwania osadu. Z pojemników 

magazynowych i do przetwarzania należy regularnie usuwać osad 

i. zapewnienie, że wszystkie połączenia między pojemnikami można zamknąć za pomocą 

odpowiednich zaworów. Rury przelewowe należy kierować do zamkniętego systemu 

odwadniania, którym może być odpowiedni obwałowany obszar lub do innego pojemnika pod 

warunkiem, że wdrożono odpowiednie środki kontrolne 

j. wyposażenie zbiorników i pojemników w odpowiednie systemy ograniczania emisji, wraz z 

miernikami poziomu z dźwiękowymi i wizualnymi alarmami wysokiego poziomu. Systemy te 

muszą być wystarczająco niezawodne oraz regularnie konserwowane, aby zapobiec spienieniu 

i nagromadzeniu osadu wpływającemu na niezawodność mierników 

k. zapewnienie, że pojemniki magazynowe do przechowywania łatwopalnych lub wysoce 

łatwopalnych odpadów spełniają specjalne wymagania 

l. preferowane kierowanie rurociągów nad podłożem, choć jeśli rurociąg jest podziemny, należy 

go zabudować w odpowiednich kanałach inspekcyjnych 

m. zastąpienie podziemnych lub częściowo podziemnych pojemników bez ochrony pośredniej, na 

przykład, pojemników dwupłaszczowych z wykrywaniem wycieków, strukturami 

nadziemnymi 

n. wyposażenie silosów w systemy ograniczania emisji, urządzenia do monitorowania poziomów 

i alarmy wysokiego poziomu 

o. zapewnienie wdrożenia systemów ekstrakcji bunkrów magazynowych w celu ograniczania 

emisji cząsteczek stałych lub zraszania, aby ograniczyć emisje niezorganizowane 

p. ustawianie pojemników magazynowania materiałów luzem na nieprzepuszczalnej 

powierzchni, która jest odporna na magazynowany materiał. Pojemniki muszą posiadać 

uszczelnione złącza konstrukcyjne w ramach obwałowanego obszaru o pewnej pojemności. 

Kilka przykładów stosowanych pojemności to: co najmniej 110% (inne 100%) największego 

pojemnika lub 25% (inne 50%) całkowitej objętości zbiorników w granicach obwałowania 

q. zapewnienie, że struktury nośne pojemników, rury, węże i połączenia są odporne na 

magazynowane substancje (i mieszankę substancji) 

r. unikanie korzystania z pojemników poza określonym cyklem życia, chyba że pojemniki 

poddaje się regularnej kontroli i prowadzi pisemne rejestry na dowód, że nadają się one do 

określonego celu, a ich moc pozostaje nienaruszona 

s. łączenie, w przypadku gdy przetwarzanie oleju jest procesem przetwarzania wstępnego w 

zakładzie przetwarzania chemicznego, przestrzeni nad warstwą cieczy w zbiorniku osadzania 

oleju z ogólnymi zakładowymi jednostkami wyciągowymi i płuczkowymi. Niektóre zakłady 

posiadają lokalne systemy wentylacji spalin w celu zrównoważenia przemieszczania 

powietrza podczas załadunku/rozładunku cystern 
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t. magazynowanie płynnych odpadów organicznych (np. o temperaturze zapłonu poniżej 21°C) 

w atmosferze azotu, aby utrzymać ich zobojętnienie. Każdy zbiornik magazynowy umieszcza 

się w wodoszczelnym obszarze retencyjnym i wyposaża we wskaźnik poziomu. Ścieki 

gazowe z wydarzeń gromadzi się i przetwarza. 

u. stosowanie otuliny polimerowej w celu pokrycia otwartych instalacji magazynowania 

substancji stałych, które mogą generować cząsteczki stałe 

v. posiadanie odpowiedniej liczby zbiorników dla różnych rodzajów strumieni przychodzących i 

wychodzących 

w. wyposażenie niektórych lub wszystkich zbiorników w wyloty na różnych wysokościach 

zbiornika, aby móc wydobywać pewne warstwy zawartości 

x. oddzielna obsługa strumieni odpadów zawierających LZO i stosowanie urządzeń 

przeznaczonych dla tych strumieni odpadów 

y. posiadanie dostępnych środków w celu zapobiegania nagromadzeniu się osadu ponad 

określony poziom i występowaniu pian, które mogą oddziaływać na takie środki w 

zbiornikach na płyny, np. poprzez regularne kontrolowanie zbiorników, odsysanie osadów w 

celu ich odpowiedniego dalszego przetwarzania i stosowanie środków antyspieniających 

z. wyposażenie zbiorników i pojemników w odpowiednie systemy ograniczania emisji, gdy 

mogą wystąpić emisje lotne, wraz z miernikami poziomu i alarmami. Systemy te muszą być 

wystarczająco solidne (np. zdolne do funkcjonowania w obecności osadu i piany) i regularnie 

konserwowane 

Niektóre ogólne techniki redukcji emisji substancji złowonnych związanych z magazynowaniem to: 

aa. optymalizacja upływu czasu kontroli i temperatury w procesach osadzania 

bb. kontrolowanie zlewania osadzonych warstw poprzez ocenę wizualną próbek z różnych 

poziomów 

cc. transport związków wydzielających odory w całkowicie zamkniętych, odpowiednio 

ograniczonych pojemnikach 

dd. magazynowanie beczek i pojemników z materiałami wydzielającymi odory w zamkniętych 

budynkach 

ee. magazynowanie odpadów kwasów i zasad, które mogą być stosowane w przetwarzaniu 

substancji złowonnych w szeregu silosów i następnie stosowane ich do wytworzenia 

optymalnej równowagi kwasów i zasad w dużych zbiornikach (lub mniejszych jednostkach). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Odpowiednie i bezpieczne magazynowanie odpadów pomaga zredukować emisje niezorganizowane 

(np. LZO, odory, pył) i ryzyko wycieków. Konieczne jest magazynowanie posegregowane, aby 

zapobiec wypadkom spowodowanym przez reagujące ze sobą substancje niejendorodne i w celu 

zapobiegania eskalacji w razie wystąpienia wypadku. 

Pewne uzasadnienie techniki p (zob. Opis powyżej) w przypadku objętości 110% jest takie, że 

uwzględnia ona nagromadzenie wody deszczowej w obrębie obwałowania. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakłady magazynujące odpady organiczne zawierające rozpuszczalniki zazwyczaj posiadają węglowy 

system filtracyjny w celu kontroli zrzutów do powietrza i podejmowania pewnego monitorowania 

gazów odlotowych. Niektóre LZO można zawrócić do roztworu za pomocą płuczek wodnych lub 

płuczek z olejem mineralnym, podczas gdy inne LZO można uwięzić w filtrach z węglem aktywnym. 

Zbiorniki zadaszone są często wykorzystywane do magazynowania materiałów zawierających 

produkty o wysokiej prężności par. Przy magazynowaniu wysoce palnych produktów wymagany jest 

specjalny sprzęt. W celu uniknięcia wycieków i przecieków do gruntu, grożących zanieczyszczeniem 

gleby i wód gruntowych lub umożliwieniem przeniknięcia materiału do wód powierzchniowych 

należy zachować szczególną ostrożność. 

Niektóre zakłady posiadają systemy równoważenia (za pomocą gazu azotowego) w celu redukcji 

przemieszczania powietrza podczas napełniania zbiorników. Przeprowadza się osłanianie gazem 

obojętnym i równoważenie wszystkich zbiorników magazynowych stosowanych w procesie ponownej 

rafinacji. Wielkość przemieszczenia do odpowietrznika podczas przekazywania zawartości jest 



 373 

niekiedy minimalizowana dzięki podłączonym rurom odpowietrzającym. Zob. przykład na poniższym 

Rysunku 4.1. 

 

 
 

Rys. 4.1: System osłaniania gazem obojętnym w systemie magazynowania w instalacji ponownej 

rafinacji olejów odpadowych 

[36, Viscolube, 2002] 
 

Jedna instalacja w UE osłoniła gazem obojętnym wszystkie zbiorniki magazynowe materiałów 

wejściowych i pośrednich procesu. Jedyne zbiorniki, których nie osłonięto to zbiorniki oleju 

gazowego (różne rodzaje) i wody. 

Inna instalacja w UE osłoniła gazem obojętnym wszystkie zbiorniki magazynowe materiałów 

wyjściowych i pośrednich procesu. Łapacze LZO i odorów w zbiornikach magazynowych są często 

stosowane w wielu rafineriach olejów odpadowych. Ten rodzaj instalacji jest również powszechnie 

wykorzystywany podczas przygotowywania paliwa odpadowego z płynnych odpadów organicznych. 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [36, Viscolube, 2002] [50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie 

Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [128, 

Ribi 2003], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.1.4.2 Techniki magazynowania beczek i innych odpadów w pojemnikach 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. magazynowanie odpadów w pojemnikach pod osłoną. Można to również stosować w 

przypadku dowolnego pojemnika magazynowanego do czasu pobierania próbek i opróżnienia 

pojemników. Osłonięte obszary muszą posiadać odpowiednią wentylację. Powietrze jest 

przetwarzane przed emisją w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, jeśli występuje (zob. 

Sekcja 4.6) 

b. magazynowanie pojemników wyposażonych w dobrze dopasowane bezpieczne pokrywy, 

wieka i/lub zawory 
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c. utrzymanie dostępności i dostępu do obszarów magazynowania w przypadku pojemników 

zawierających substancje wrażliwe na ciepło i światło pod osłoną i chronione przed ciepłem i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych 

d. ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących obszarów magazynowania dla pojemników 

zawierających odpady łatwopalne lub wysoce łatwopalne, gdyż te obszary są objęte wieloma 

regulacjami 

e. obróbka pojemników wyłącznie według pisemnych instrukcji. Instrukcje te muszą podawać, 

którą partię należy poddać obróbce oraz rodzaj pojemnika do przechowywania wszelkich 

pozostałości 

f. stosowanie wentylacji lub utrzymywanie obszaru magazynowania poniżej ciśnienia 

atmosferycznego 

g. wykorzystanie otwartych zadaszonych obszarów 

h. wykorzystanie oświetlenia ognioodpornego 

i. unikanie magazynowania beczek w rzędach wyższych niż dwie beczki jedna na drugiej i 

zapewnienie, że ze wszystkich stron możliwy jest dostęp w celu inspekcji. Oznacza to cztery 

beczki po 205 litrów na palecie, nie więcej niż dwie beczki po 205 litrów ustawione jedna na 

drugiej w rzędach 

j. magazynowanie pojemników w taki sposób, że przecieki i wycieki nie mogą wypłynąć poza 

obwałowania lub krawędź uszczelnionego obszaru odwadniania  

k. posiadanie niewielkiej jednostki łączenia, przeznaczonej do zlewania drobnych odpadów 

laboratoryjnych do zawiesiny wapiennej w 205-litrowych beczkach przed utylizacją w 

zakładzie przetwarzania. Technika ta wykorzystuje wyciąg znajdujący się nad beczką, 

połączony z systemem wyciągowym i filtrem z węglem aktywnym. System nie jest 

hermetyczny, ponieważ operator musi mieć możliwość opróżniania butelek do pojemnika, ale 

może stanowić prosty system oszacowywania zrzutów do powietrza podczas zlewania 

rozpuszczalników przy minimalnym koszcie 

l. sporządzenie i przestrzeganie pisemnych procedur segregacji i pakowania drobnych odpadów 

laboratoryjnych 

m. unikanie magazynowania substancji niejendorodnych znajdujących się w tej samej beczce/ 

pojemniku (np. drobne odpady laboratoryjne) 

n. wykorzystywanie specjalnego obszaru/magazynu do sortowania i przepakowywania drobnych 

odpadów laboratoryjnych 

o. gdy tylko odpady zostaną posortowane zgodnie z ich klasyfikacją zagrożenia, z należytym 

uwzględnieniem wszelkich potencjalnych problemów z niejendorodnością, i przepakowane, 

zapewnienie, że beczki te nie są magazynowane w specjalnym obszarze drobnych odpadów 

laboratoryjnych, ale zostają przeniesione do właściwego obszaru magazynowania 

p. gdy drobne odpady laboratoryjne zlewa się do większych pojemników, przeprowadzenie tego 

w zamkniętym budynku posiadającym system wentylacji i przetwarzania powietrza 

odlotowego oraz system obwałowań bez odwadniania 

q. magazynowanie beczek i pojemników, w tym odpadów niebezpiecznych w zlewniach, które 

są nieprzepuszczalne i posiadają podwójną strukturę 

r. magazynowanie całkowicie zamkniętych pojemników takich jak IBC i większych, które 

można magazynować poza halami, na chronionej powierzchni. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Magazynowanie odpadów w beczkach pod osłoną ma tę zaletę, że skraca ilość potencjalnie 

zanieczyszczonej wody, która może powstać w przypadku wycieku oraz przedłuża okres użytkowania 

pojemnika. Niektóre przedstawione techniki również zapobiegają emisjom, które mogą powstać w 

wyniku wspólnego magazynowania substancji niejendorodnych mogących następnie reagować ze 

sobą. Inne korzyści dotyczą uniknięcia zanieczyszczenia gleby. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W związku z techniką a (zob. powyższy Opis), zapewnienie wentylacji poprzez odpowietrzniki w 

ścianach lub dachu lub poprzez rzeczywistą strukturę obszaru, na przykład otwarty budynek postrzega 

się jako rozrzedzenie emisji do powietrza. 
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Dane operacyjne 
Obsługa w obszarach osłoniętych jest zazwyczaj trudniejsza niż w odsłoniętych. Magazynowanie 

kilku dużych pojemników pod osłoną może być fizycznie niemożliwe. Instalacje pod osłoną muszą 

również wziąć pod uwagę wymagania dostępu w przypadku gaszenia pożaru. 

 

Zastosowanie 
Powiązane z techniką a, nie ma konieczności magazynowania wszystkich odpadów w pojemnikach 

pod osłoną. 

Zazwyczaj odpady i pojemniki, które nie są wrażliwe na światło, ciepło, skrajne temperatury otoczenia 

lub dostęp wody są wyłączone. W takich okolicznościach odpowiednie obwałowanie obszarów 

magazynowania i zachowanie/przetwarzanie wody odpływowej zazwyczaj wystarczy, aby zapewnić 

efektywną ochronę środowiska. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] [152, 

TWG, 2004], [153, TWG, 2005] 

4.1.4.3 Techniki poprawy utrzymania obszaru magazynowania 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. wdrożenie procedur regularnej inspekcji i utrzymania obszarów magazynowania, w tym 

beczek, pojemników, chodników i obwałowań. Inspekcje powinny zwracać szczególną uwagę 

na wszelkie objawy uszkodzenia, pogorszenia i przecieku. Należy prowadzić rejestry 

wyszczególniające podjęte działania. Awarie należy usuwać tak szybko jak to możliwe. Jeśli 

pojemność ochrony lub wydajność obwałowania, zbiornika ściekowego lub chodnika jest 

zagrożona, wtedy odpady należy usunąć do chwili ukończenia naprawy 

b. przeprowadzanie codziennej inspekcji stanu pojemników i palet i prowadzenie pisemnych 

rejestrów tych inspekcji. Jeśli okaże się, że pojemnik jest uszkodzony, przecieka lub jego stan 

uległ pogorszeniu, należy go włożyć do pojemnika na uszkodzone beczki lub przenieść 

zawartość do innego pojemnika. Palety uszkodzone w takim stopniu, że stabilność 

pojemników jest lub może stać się zagrożona należy wymienić. W celu zapewnienia wtórnej 

stabilności obszaru magazynowania beczek/pojemników, oprócz korzystania z palet, będących 

w odpowiednim stanie należy użyć ‗plastikowej folii termokurczliwej‘,  

c. wdrożenie i przestrzeganie rutynowej zaprogramowanej inspekcji zbiorników oraz 

mieszalników i pojemników reakcyjnych, włączając w to okresowe badania grubości. W 

przypadku wykrycia uszkodzeń lub pogorszenia, zawartość należy przekazać do 

odpowiedniego alternatywnego obszaru magazynowania. Najlepiej, aby inspekcje te 

przeprowadzali niezależni eksperci i konieczne jest prowadzenie pisemnych rejestrów 

inspekcji oraz podjętych działań naprawczych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje problemy związane z magazynowaniem i pozwala uniknąć emisji niezorganizowanych. 

 

Przykładowe zakłady 
W sektorze istnieje wiele przykładów. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.1.4.4 Obwałowania dla potrzeb magazynowania płynów 

 

Opis 
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Wszystkie zbiorniki zawierające płyny, których wyciek może być szkodliwy dla środowiska, muszą 

zostać obwałowane. Niektóre kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę w przypadku tych obwałowań to 

takie, że muszą one: 

a. być nieprzepuszczalne i odporne na magazynowane materiały 

b. nie posiadać wylotu (tj. żadnych odpływów lub kurków), ale posiadać odpływ do punktu 

gromadzenia w celu przetwarzania 

c. posiadać rurociąg kierowany w ramach obwałowanych obszarów bez przenikania do 

zamkniętych powierzchni 

d. być tak zaprojektowane, aby przechwytywać przecieki ze zbiorników lub armatury 

e. posiadać wystarczającą pojemność obwałowania. Zob. pkt p w Sekcji 4.1.4.1 

f. podlegać regularnej inspekcji wizualnej, a wszelką zawartość wypompowaną lub usuwaną 

ręcznie w inny sposób należy najpierw sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia. Jeżeli 

obwałowania nie są często poddawane inspekcji, należy je wyposażyć w próbnik wysokiego 

poziomu oraz alarm, w stosownych przypadkach. Należy przeprowadzać rutynową 

zaprogramowaną inspekcję obwałowań (zwykle wizualną ale obejmującą badania wody w 

przypadku, gdy integralność strukturalna jest wątpliwa) 

g. posiadać punkty napełniania w obrębie obwałowania. 

Uwaga, obszary robocze do zlewania płynów oraz obszary magazynowania muszą być obwałowane 

oddzielnie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje zanieczyszczenie gleby i wody w wyniku poważnych wycieków lub wypadków 

pociągających za sobą utratę ochrony. 

 

Zastosowanie 
Magazynowanie cieczy. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Kwestie te zwykle są regulowane w różnych krajach UE. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.1.4.5 Ograniczenie stosowania otwartych od góry zbiorników, pojemników lub 

dołów 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. nie zezwalanie na bezpośrednie odpowietrzanie lub zrzuty do powietrza przez połączenie 

wszystkich odpowietrzników z odpowiednimi systemami ograniczania emisji 

b. przechowywanie odpadów lub surowców pod osłoną w wodoodpornym opakowaniu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje niezorganizowane (np. LZO, cząsteczki stałe) i wycieki. 

 

Dane operacyjne 
Podczas wypadków zrzuty do powietrza mogą być dozwolone, w celu uniknięcia poważniejszych 

szkód. 

 

Zastosowanie 
Zwykle stosowane do magazynowania odpadów, które mogą powodować emisje niezorganizowane 

(np. LZO, cząsteczki stałe). 

 

Literatura źródłowa 
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[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.1.4.6 Ogólne techniki stosowane w celu obsługi odpadów 

 

Opis 
Niektóre ogólne techniki to: 

a. posiadanie systemów i procedur w celu zapewnienia, że odpady są bezpiecznie przekazywane 

do właściwego obszaru magazynowania  

b. kontynuacja systemu śledzenia odpadów, który rozpoczął się na etapie wstępnego przyjęcia, w 

połączeniu z przyjęciem, przez cały czas przetrzymywania odpadów w zakładzie (zob. Sekcja 

4.1.2.3) 

c. posiadanie systemu zarządzania załadunkiem i rozładunkiem odpadów w instalacji, biorąc pod 

uwagę wszelkie zagrożenia, jakie mogą spowodować te działania (przykładowo podczas 

przenoszenia odpadów płynnych luzem z cysterny do pojemników magazynowych). Może to 

obejmować: 

 posiadanie systemów zapobiegania ‗odjazdowi cysterny‘, tj. odjazdowi pojazdu w chwili, 

gdy nadal jest podłączony 

 zapewnienie, że procesy te są wykonywane wyłącznie przez ludzi przeszkolonych i przy 

odpowiedniej ilości czasu, aby nie wywoływać presji w celu wykonywania pracy szybciej 

niż jest to uważane za dopuszczalne 

 posiadanie środków w celu zapewnienia, że sprzężenia są właściwie dopasowane; 

uniemożliwi to poluzowanie lub odłączenie sprzężenia. Zagadnienia związane ze 

sprzężeniem obejmują: 

 instalacja dostarczająca i utrzymująca węże może pomóc zagwarantować integralność 

i dopasowanie sprzężeń  

 zapewnienie zachowania szczególnej ostrożności tak, aby sprzężenie mogło 

wytrzymać maksymalne ciśnienie zaworu odcinającego pompy przesyłowej, w 

przeciwnym razie mógłby mieć miejsce poważny wypadek 

 ochrona węża przesyłowego może nie być konieczna w przypadku gdy wdrożono 

system zasilania grawitacyjnego. Niemniej jednak utrzymanie właściwego sprzężenia 

na obu końcach węża przesyłowego nadal będzie istotne 

 kontrolowanie potencjalnych przecieków ze względu na urządzenia sprzęgające za 

pomocą dość prostych systemów takich jak zasobniki ociekowe lub wyznaczonych 

obszarów w ramach systemu obwałowania. Woda deszczowa padająca na pozostały 

obszar obwałowania spada do zbiornika ściekowego i, jeśli nie jest zanieczyszczona, 

może zostać wypompowana do osadnika zakładowego i punktów zrzutu. Obszary 

obwałowania są poddawane inspekcji, konserwacji i czyszczeniu. Może wystąpić 

zanieczyszczenie zrzutów do wody, ale jest ono zminimalizowane dzięki konstrukcji i 

zarządzaniu 

 właściwe praktyki zarządzania wymagające stałej uwagi i czyszczenia 

 zapewnienie rutynowej konserwacji, tak aby nie miały miejsca poważniejsze sytuacje 

wypadkowe ze względu na awarię zakładu lub sprzętu. Może to obejmować awarię 

uszczelki pompy lub zablokowanie zbiornika filtra powszechnie stosowanego w punktach 

przekazywania 

 posiadanie awaryjnego obszaru magazynowania dla przeciekających pojazdów, w celu 

zminimalizowania dotkliwego zdarzenia związanego z awarią uszczelnienia cysterny 

drogowej 

 ponowne równoważenie systemu pary podczas załadunku cystern drogowych 

 posiadanie środków w celu zapewnienia, że właściwe odpady zrzucono do właściwego 

punktu przekazywania i że odpady są następnie przenoszone do właściwego punktu 

magazynowania. Aby zapobiec nieuprawnionemu zrzutowi, do połączenia załadunkowego 

należy przymocować zamykany zawór izolacyjny. W okresie braku nadzoru punktów 

rozładunku musi on pozostać zamknięty. 
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d. rejestrowanie w dzienniku zakładowym wszystkich niewielkich wycieków podczas zlewania. 

Wycieki należy zatrzymać w obwałowanych obszarach, a następnie zebrać przy użyciu 

adsorbentów. Jeśli tak się nie stanie, wyciek wypłynie poza zakład za pośrednictwem 

systemów gromadzenia wody deszczowej lub może generować emisje niezorganizowane (np. 

LZO) 

e. posiadanie wykwalifikowanego chemika/osoby wizytującej zakład wytwórcy/posiadacza 

odpadów  w celu sprawdzenia drobnych odpadów laboratoryjnych, klasyfikacji substancji w 

odpowiedni sposób i pakowania pojemników do specjalnych pojemników. W niektórych 

przypadkach opakowanie jednostkowe chroni się przed uszkodzeniem mechanicznym w 

beczce za pomocą wermikulitu. Niektórzy operatorzy zajmują się drobnymi odpadami 

laboratoryjnymi tylko wtedy, gdy klienci korzystają z ich usługi pakowania 

f. pakowanie pojemników z chemikaliami w oddzielne beczki w oparciu o ich klasyfikację 

zagrożeń. Chemikaliów, które są niejendorodne (np. utleniacze i płyny łatwopalne) nie należy 

magazynować w tej samej beczce 

g. posiadanie systemu w celu zapewnienia wykorzystania właściwego punktu zrzutu lub obszaru 

magazynowania. Niektóre opcje obejmują systemy taryf, nadzór przez personel zakładu, 

klawisze lub kodowane kolorem punkty/węże lub osprzęt o określonym rozmiarze 

h. wykorzystywanie nieprzepuszczalnych powierzchni z samodzielnym systemem odwadniania, 

aby zapobiec przedostawaniu się wycieku do systemów magazynowania lub wypłynięciu poza 

zakład w punktach wyładunku i kwarantanny 

i. zapewnienie, że nie są stosowane uszkodzone węże, zawory i połączenia. Węże, zawory i 

połączenia muszą być zaprojektowane i utrzymywane tak, aby pewne było, że nadają się one 

do celu, w którym mają być stosowane i że są chemicznie stabilne w odniesieniu do swojego 

przeznaczenia 

j. stosowanie pomp obrotowych wyposażonych w układ kontroli ciśnienia i zawór 

bezpieczeństwa 

k. gromadzenie gazów spalinowych z pojemników i zbiorników podczas obsługi odpadów 

płynnych, które mogą generować emisje niezorganizowane 

l. wybór odpowiedniego materiału do pakowania, biorąc pod uwagę materiał/odpady, jakie ma 

on chronić (np. materiały niebezpieczne) 

m. posiadanie systemów i procedur w celu zapewnienia, że odpady podlegające przekazaniu są 

pakowane i transportowane zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym bezpiecznego przewozu 

towarów niebezpiecznych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Odpowiednie i bezpieczne magazynowanie odpadów pomaga zredukować emisje niezorganizowane, 

ryzyka wycieków oraz zapobiegać wypadkom. Konieczne jest magazynowanie posegregowane, aby 

zapobiec wypadkom spowodowanym przez reagujące ze sobą substancje niejendorodne oraz w celu 

zapobiegania eskalacji w razie wystąpienia wypadku. Przeniesienie uszkodzonych palet może 

prowadzić do magazynowania innych palet na górze, powodując dalsze uszkodzenia i możliwe 

załamanie stosu. 

 

Zastosowanie 
Wspólne systemy ograniczania emisji mogą być podłączone do systemów odpowietrzania zbiorników, 

w celu redukcji strat rozpuszczalnika do powietrza ze względu na przemieszczenie podczas 

napełniania zbiorników i cystern. Zakłady obsługi odpadów pyłowych mogą posiadać specjalne 

wyciągi, filtry i systemy ekstrakcji. 

Większość zakładów posiada pełne betonowe podłoże, którego spadki prowadzą do wewnętrznych 

zakładowych systemów odwadniania prowadzących do zbiorników magazynowych lub osadników 

gromadzących wodę deszczową oraz wszelkie wycieki. Osadniki z przelewami do kanałów 

ściekowych zazwyczaj posiadają automatyczne systemy monitorowania, takie jak kontrola pH, które 

mogą zamknąć przelew. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Istnieje ustawodawstwo dotyczące bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. 
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Przykładowe zakłady 
Większe punkty przekazywania rozpuszczalnika redukują straty przemieszczenia z załadunku i 

rozładunku cystern i beczek za pomocą systemów równoważenia lub systemów odzysku LZO. Wiele 

zakładów przetwarzania chemicznego i zakładów magazynowania rozpuszczalnika posiada sprzęt 

ograniczania zanieczyszczeń w celu zminimalizowania emisji kwaśnych i LZO. 

Zakłady magazynowania odpadów organicznych zawierających rozpuszczalniki często wykorzystują 

system filtrów węglowych w celu kontroli zrzutów do powietrza i wykonują pewne monitorowanie 

gazów odlotowych. 

Wielu punktów przekazywania odpadów magazynujących i pompujących większe ilości LZO posiada 

sprzęt ograniczania emisji lub sprzęt do równoważenia, aby zminimalizować straty do powietrza ze 

względu na przemieszczenie lub efekty termiczne. 

 

Literatura źródłowa 

[50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [116, Irish 

EPA, 2003], [122, Eucopro, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.1.4.7 Obsługa odpadów stałych 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. zapewnienie, że łączenie różnych partii odbywa się tylko wraz z badaniem jendorodności 

b. unikanie dodawania odpadów płynnych do odpadów stałych za wyjątkiem zaprojektowanych i 

zbudowanych w tym celu pojemników reakcyjnych i dopiero po odpowiednich badaniach 

jendorodności  

c. wykorzystanie lokalnej wentylacji spalin w celu kontroli substancji złowonnych i pyłu 

d. rozładunek substancji stałych i osadu w zamkniętym i rozhermetyzowanym budynku  

e. równoważenie powietrza pomiędzy zbiornikami i różnymi obszarami 

f. wykorzystywanie pompowania osadów zamiast swobodnego przemieszczania. 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Pozwala uniknąć wypadków i emisji niezorganizowanych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Podczas pompowania osadów lub płynów z jednego pojemnika do drugiego, mogą wystąpić pewne 

emisje w obszarze gdzie materiał jest pompowany, ze względu na przemieszczenie powietrza. 

 

Zastosowanie 
Techniki oznaczone jako c) i d) w powyższej sekcji Opis mają zazwyczaj zastosowanie do odpadów 

mogących generować emisje niezorganizowane. 

 

Przykładowe zakłady 
Przygotowanie paliwa odpadowego. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [122, 

Eucopro, 2003], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.1.4.8 Działania obsługowe związane z przenoszeniem do lub z beczek i pojemników 

 

Opis 
Niniejsza sekcja obejmuje przenoszenie z beczek, zbiorników, cystern lub małych pojemników do lub 

z beczek. Niektóre techniki to: 
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a. zapewnienie, że łączenie/mieszanie odbywa się wyłącznie zgodnie ze wskazówkami i pod 

bezpośrednim nadzorem odpowiedniego kierownika/chemika oraz z użyciem miejscowej 

wentylacji wyciągowej, w stosownych przypadkach 

b. łączenie materiałów wydzielających substancje złowonne wyłącznie w kontrolowanych 

warunkach (np. nie na wolnym powietrzu), aby uniknąć emisji substancji złowonnych 

c. utrzymywanie pojemnika w stanie jak najdokładniej zamkniętym/zaplombowanym  

d. przekazywanie odpadów w pojemnikach do pojemników magazynowania za pomocą rury 

zanurzeniowej 

e. podczas łączenia do cystern, stosowanie linii bilansu pary podłączonych do odpowiedniego 

sprzętu ograniczania emisji 

f. zapewnienie, że podczas przenoszenia z cysterny do beczki lub odwrotnie co najmniej dwie 

osoby przez cały czas kontrolują rury i zawory  

g. manipulowanie beczkami przy użyciu środków mechanicznych, na przykład wózka 

widłowego z obrotowymi osprzętem do transportu beczek 

h. zapewnienie, że przenoszenie/zrzuty mają miejsce wyłącznie po ukończeniu badania 

jendorodności (zob. Sekcja 4.1.4.13) a wtedy tylko za zgodą odpowiedniego kierownika. 

Zgoda powinna określać, którą partia/ładunek materiału należy przenieść; odbiorczy zbiornik 

magazynowy; wymagany sprzęt, w tym sprzęt do kontroli wycieków i odzysku; oraz wszelkie 

przepisy specjalne mające znaczenie dla tej partii/ładunku 

i. zapewnienie, że cystern nie wykorzystuje się jako pojemniki reakcyjne gdyż nie jest to ich 

przeznaczenie 

j. sporządzanie mieszanki poprzez łączenie w cysternach musi odbywać się tylko wtedy, gdy 

przeprowadzono odpowiednią weryfikację i badanie jendorodności 

k. zlewanie większych poszczególnych pojemników z odpadami do IBC lub 205-litrowych 

beczek i generalnie obwałowywanie tych obszarów w celu ochrony zakładowego systemu 

odwadniania 

l. podejmowanie odpowiednich środków ostrożności przed zagrożeniami elektryczności 

statycznej podczas obsługi płynów łatwopalnych 

m. wspólne zabezpieczanie beczek za pomocą folii termokurczliwej 

n. szkolenie kierowców wózków widłowych w obsłudze towarów na paletach, w celu 

zminimalizowania uszkodzenia integralności beczek przez wózek widłowy 

o. stosowanie niezawodnych i nieuszkodzonych palet 

p. wymiana wszelkich uszkodzonych palet podczas przybycia i nie przenoszenie ich do obszaru 

magazynowania 

q. zapewnienie odpowiedniej przestrzeni w ramach obszarów magazynowania beczek 

r. przenoszenie beczek i innych mobilnych pojemników między różnymi lokalizacjami (lub 

załadowanych w celu usunięcia poza zakładem) zgodnie z instrukcjami odpowiedniego 

kierownika; również zapewnienie, że zmieniono system śledzenia odpadów tak, aby 

rejestrował te zmiany. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Pozwala uniknąć emisji niezorganizowanych, np. przez zminimalizowanie rozprysków, spalin i odoru, 

problemów ze zdrowiem i bezpieczeństwem; oraz zapobiega nieprzewidzianym emisjom lub 

reakcjom. 

 

Zastosowanie 
Technika r (zob. powyższy Opis) ma zazwyczaj zastosowanie w przypadku lokalizacji w ramach 

instalacji. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.1.4.9 Automatyczny rozładunek beczek 

 



 381 

Opis 
Stanowisko rozładunku obejmuje (od działań początkowych do końcowych): 

a. zasilane pneumatycznie stanowisko dostarczania beczek. Beczki, przewożone za pomocą 

wózka widłowego, umieszcza się na zestawie przenośników ze sterowanymi silnikiem 

rolkami, zapewniającym, że pojemniki są następnie kierowane do stanowiska uchwytu. 

b. wyposażone w zacisk hydrauliczny stanowisko uchwytu dla beczek. Zacisk hydrauliczny 

wyposażony w trzy zaczepy rozmieszczone wzdłuż obwodu beczek umożliwia ich kierowanie, 

przemieszczanie się ruchem przesuwnym do różnych terminali stanowiska 

c. stanowisko cięcia, skrobania, mycia i wyrzucenia dna beczki. Usuwanie odpadów półpłynnych 

odbywa się za pomocą dwóch równoległych pionowych dwuteowników szerokostopowych, 

gdzie jedna z ostrych stóp trze o wnętrze obudowy beczki, powodując tarcie. Kształt górnej 

części dwuteowników jest dostosowany do penetracji gęstej materii. Mycie beczek, zgodnie z 

zasadą wysokiego ciśnienia i niskiego natężenia przepływu pozwalającą na zredukowane 

zużycie wody, dokonywane jest przez dysze umieszczone wewnątrz metalowych osłon 

d. stanowisko usuwania, skrobania i wysokociśnieniowego czyszczenia powłoki beczki. Po 

usuwaniu i czyszczeniu, beczki sprasowuje się za pomocą dwóch ubijaków w kierunku ich 

największego wymiaru. Zapewnia się odpowiednie obudowy, aby zatrzymać rozpryski i 

fragmenty beczek. Sprasowane beczki są następnie kierowane do pojemnika gromadzącego za 

pomocą przenośnika rolkowego 

e. stanowisko sprasowywania i usuwania oczyszczonych beczek 

f. kabina kontrolna 

g. zapobieganie emisji LZO. Lotne związki organiczne emitowane przez stanowiska cięcia, 

usuwania i mycia gromadzone są przez wyciągi podłączone do urządzenia wentylacyjnego i 

przetwarzane w jednostce spalania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje czas pozostawania zregenerowanych odpadów w zakładzie i optymalizuje proces 

czyszczenia pojemników. Celem takiego systemu jest rozładunek odpadów z beczek bez interwencji 

człowieka i unikanie wypadków. 

Zastosowanie 
Stanowisko jest przeznaczone dla standardowych beczek o pojemności 120 i 200 litrów, które można 

całkowicie otwierać i zamykać. Jego zdolność utylizacyjna to 250 beczek/dzień. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zautomatyzowane stanowisko do rozładunku zregenerowanych odpadów spełnia następujący 

podwójny cel: 

 poprawa warunków pracy techników 

 redukcja czasu pozostawania zregenerowanych odpadów w zakładzie i optymalizacja 

procesu czyszczenia pojemników. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane do przygotowania paliwa z odpadów niebezpiecznych. 

 

Literatura źródłowa 

[91, Syke, 2003] [122, Eucopro, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.1.4.10 Techniki w celu poprawy kontroli magazynowanych zapasów 

 

Opis 
Niektóre zagadnienia do rozważenia to: 

a. w przypadku odpadów płynnych luzem, kontrola zapasów polega na prowadzeniu rejestru 

drogi przez cały proces. W przypadku odpadów w beczkach, kontrola musi wykorzystywać 

indywidualne oznakowanie każdej beczki w celu rejestrowania lokalizacji oraz czasu trwania 

magazynowania 
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b. zapewnienie awaryjnej powierzchni magazynowania. Byłoby to istotne w sytuacji, gdyby  

niezbędne było przenoszenie odpadów z pojazdu, ze względu na wadę lub potencjalną awarię 

obudowy pojazdu. Zdarzenia te występują rzadko, a dostępna pojemność w instalacji może 

być czynnikiem ograniczającym 

c. wszystkie pojemniki muszą być wyraźnie oznakowane datą przybycia, określonymi kodami 

zagrożenia oraz unikalnym numerem lub kodem referencyjnym umożliwiającym identyfikację 

poprzez kontrolę zapasów oraz poprzez odniesienie do rejestrów wstępnego przyjęcia i 

przyjęcia. Wszystkie oznakowania muszą być wystarczająco odporne, aby pozostać na 

miejscu oraz zachować czytelność przez cały czas magazynowania w instalacji 

d. stosowanie umieszczania beczek w pojemnikach na uszkodzone beczki jako środka 

nadzwyczajnego. Wszystkie właściwe informacje należy przenieść na oznakowanie nowego 

pojemnika. Należy unikać przenoszenia dużych ilości odpadów w pojemnikach na uszkodzone 

beczki poprzez ponowne przeniesienie do beczek po rozwiązaniu problemu prowadzącego do 

umieszczania w pojemnikach na uszkodzone beczki 

e. automatyczne monitorowanie poziomów w zbiornikach magazynowania i przetwarzania za 

pomocą wskaźników poziomu zbiornika 

f. kontrola, np. za pomocą istniejących systemów równoważenia przepływu lub prostych filtrów 

z węglem aktywnym, niektórych emisji ze zbiorników poruszanych lub poddawanych 

przetworzeniu podczas mieszania, jak również ogólnie ze zbiorników przetwarzania 

chemicznego lub mieszalników osadu 

g. ograniczenie odbiorczego obszaru magazynowania do maksimum jednego tygodnia (zob. 

Sekcja 4.1.1.5) 

h. podejmowanie środków (np. planowanie przyjęcia, identyfikacja maksymalnego limitu 

pojemności dla tych odpadów oraz zapewnienie, że pojemność magazynowania nie została 

przekroczona) w celu uniknięcia problemów, które mogą być generowane przez 

magazynowanie/akumulację odpadów. Jest to istotne, ponieważ właściwości odpadów mogą 

się zmieniać podczas magazynowania/akumulacji, np. mogą się one zagęszczać i utwardzać, 

lub, w wyniku reakcji mieszania, mogą powstać produkty reakcji i ścieki. W niektórych 

przypadkach ujednolicanie odpadów będzie możliwe tylko za pomocą ogrzewania lub dodania 

środków pomocniczych, itp. oraz dzięki posiadaniu wiedzy w zakresie reakcyjnego 

zachowania odpadów. Zastosowanie niektórych prostych działań prewencyjnych może na 

ogół zminimalizować te niedogodności. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zapobiega emisjom podczas czynności magazynowania. 

 

Dane operacyjne 
Wymagany jest system zarządzania, ponieważ powyższe techniki odnoszą się do systemu zarządzania 

jakością (QMS). 

 

Przykładowe zakłady 
W sektorze istnieje wiele przykładów. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.1.4.11 Kontrolowany komputerowo obszar wysokiego regałowego magazynowania 

odpadów niebezpiecznych 

 

Opis 
Centrum logistyczne w kompleksie różnych instalacji przetwarzania to kontrolowany komputerowo 

obszar wysokiego regałowego magazynowania odpadów niebezpiecznych. W tym miejscu przed 

magazynowaniem wszystkie substancje identyfikuje się, waży, fotografuje i pobiera ich próbki. 
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Szczególne znaczenie ma laboratorium wewnętrzne, gdzie analizuje się próbki poszczególnych 

substancji odpadowych, przed ich utylizacją lub odzyskiem, w celu identyfikacji dokładnych 

właściwości substancji i ustalenia odpowiedniego procesu przetwarzania. Laboratorium opracowuje 

również koncepcje oczyszczania we współpracy z innymi oddziałami. 

W celu zapobiegania pożarów w obszarze wysokiego magazynowania, pojemniki podlegają 

zobojętnianiu azotem. Zainstalowane urządzenie akumulacji azotu wytwarza azot o 2% rezydualnej 

zawartości tlenu, który następnie jest odprowadzany do pojemników. Ten proces jest stale 

kontrolowany i rejestrowany. W celu redukcji emisji gazowych, gaz obojętny z pojemników jest 

rozprowadzany przez wentylatory i filtrowany przez węgiel aktywny. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Oddziela różne rodzaje odpadów niebezpiecznych i zapewnia odpowiedni proces ich przetwarzania. 

 

Dane operacyjne 
Przed magazynowaniem pojemników w obszarze wysokiego magazynowania odbywają się kontrole 

administracyjne i techniczne (np. dokumentacja pobierania próbek i fotograficzna). Magazynowanie 

pojemników odbywa się następnie za pomocą zaprogramowanego systemu kontroli zapasów. 

Transport pojemnika w obszarze wysokiego magazynowania przeprowadzany jest za pomocą 

kontrolowanego komputerowo sprzętu dostępu do półek. Programowanie zapewnia, że wszystkie 

procesy transportu pojemnika są zaplanowane z góry i tym samym wstępnie zdefiniowane, a 

wszystkie związane informacje (np. dokumenty i wyniki pobierania próbek) oraz przeprowadzone 

procesy transportu są rejestrowane, co umożliwia kompleksową kontrolę. Aby umożliwić odbiór i 

magazynowanie odpadów w różnych pojemnikach, każdy pojemnik umieszcza się na 

znormalizowanej palecie. Paletę tę zaprojektowano jako zasobnik gromadzący rozlewy z np. 

pobierania próbek. 

 

Zastosowanie 
Technika ta ma zastosowanie do instalacji przetwarzania odpadów odbierających odpady 

niebezpieczne. 

 

Przykładowe zakłady 
Przykładowy zakład utylizacji odpadów w Niemczech. 

 

Literatura źródłowa 

[157, UBA, 2004] 

4.1.4.12 Oznakowanie zbiorników i orurowania procesowego 

 

Opis 
Niektóre kwestie do rozważenia, związane z wymogami dotyczącymi oznakowania, to: 

a. wszystkie pojemniki muszą być wyraźnie oznakowane w odniesieniu do ich zawartości i 

pojemności i muszą posiadać unikalny identyfikator. Zbiorniki muszą być odpowiednio 

oznakowane w zależności od ich wykorzystania i zawartości, na przykład: 

 

Zawartość Przykładowa etykieta 

Rozpuszczalnik Wysoce łatwopalny 

Ściek Ścieki 

 

b. etykieta powinna rozróżniać między ściekami a wodą procesową, płynami palnymi i oparami 

palnymi oraz kierunkiem przepływu (tj. wpływ lub wypływ) 

c. należy prowadzić pisemne rejestry dla wszystkich zbiorników, wyszczególniające unikalny 

identyfikator; pojemność, budowę, włącznie z materiałami; harmonogramy konserwacji i 

wyniki kontroli; osprzęt oraz rodzaje odpadów, które można magazynować/przetwarzać w 

pojemniku, włączając w to limit temperatury zapłonu  
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d. korzystanie z odpowiedniego systemu kodowania rurociągów, na przykład CEN Europejska 

Norma Kodowania Kolorem, np.: 

 

Kolor Kodowanie Zawartość 

Zielony 6010 Woda 

Brązowy 8001 Palny płyn/opary 

Czerwony 3001 Woda przeciwpożarowa 

Niebieski 5012 Sprężone powietrze 

 

e. otagowanie wszystkich zaworów unikalnym identyfikatorem i przedstawienie tego na 

diagramach procesu i oprzyrządowania 

f. poprawne wymiarowanie i utrzymywanie wszystkich połączeń w stanie nieuszkodzonym. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Systemy ułatwiają operatorowi utrzymanie właściwej znajomości całego procesu i pomagają 

zredukować wypadki i kontrolować emisje. 

 

Zastosowanie 
Otagowanie wszystkich zaworów identyfikatorem, który następnie jest przedstawiany na diagramie 

procesu i oprzyrządowania nie jest powszechnie stosowaną praktyką, nawet w przemyśle 

chemicznym. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 

4.1.4.13 Przeprowadzanie badania jendorodności przed przekazaniem 

 

Opis 
Właściwe badanie jendorodności powinno obejmować następujące elementy: 

a. próbkę ze zbiornika/pojemnika/kontenera odbiorczego miesza się w proporcjonalnym 

stosunku z próbką przychodzącego strumienia odpadów, zaproponowanego do dodania do 

zbiornika/pojemnika/kontenera 

b. dwie próbki muszą obejmować scenariusz ‗najgorszego przypadku‘ prawdopodobnych 

składników 

c. należy zidentyfikować wszelkie powstałe gazy i przyczynę potencjalnego odoru 

d. w razie zaobserwowania jakiejkolwiek niekorzystnej reakcji należy znaleźć alternatywną 

drogę zrzutu lub utylizacji  

e. należy właściwie uwzględnić skutki skalowania w górę z laboratoryjnego badania 

jendorodności dla przenoszenia zbiorczego 

f. określone parametry badania jendorodności będą sterowane przez łączone odpady. Jako 

minimum należy prowadzić rejestry badania, włączając w to wszelkie reakcje wywołujące 

parametry bezpieczeństwa (wzrost temperatury, wydzielanie gazów lub zwiększenie 

ciśnienia), parametry operacyjne (zmiana lepkości i oddzielenie lub wytrącanie substancji 

stałych) i inne np. wydzielanie się odorów. 

Tabela 4.12 przedstawia przykład wykresu jendorodności i wskazuje, że magazynowanie chemiczne 

wymaga starannego zaplanowania. Na przykład ‗kwasy mineralne, nieutleniające‘ (nr 1) mogą 

generować ciepło i gwałtowne reakcje polimeryzacji podczas mieszania/sporządzania mieszanki z 

aldehydami (nr 5). 
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Uwaga kluczowa: kod reaktywności (duża litera): konsekwencje mieszania/sporządzania 

mieszanki 

H: Generowanie ciepła F: Ogień G: generowanie nieszkodliwych i niepalnych gazów GT: 

generowanie toksycznych gazów GF: generowanie gazów palnych E: eksplozja P: gwałtowna 

polimeryzacja S: rozpuszczanie substancji toksycznych U: mogą być niebezpieczne, ale nie jest 

to wiadome 

 

Tabela 4.12: Przykład wykresu jendorodności dla magazynowania odpadów niebezpiecznych 

[53, LaGrega i in., 1994] 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zapobiega wszelkim niepożądanym reakcjom i emisjom przed przenoszeniem do zbiorników 

magazynowych. 

 

Zastosowanie 
Badanie jest niezbędne przed przenoszeniem. Musi ono obejmować: 

 zrzuty z cystern do obszaru magazynowania luzem 

 przenoszenie ze zbiornika do zbiornika 

 przenoszenie z pojemnika do zbiornika zbiorczego 

 łączenie w beczkach/IBC 

 łączenie odpadów stałych w beczkach lub kontenerach na odpady. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 

4.1.4.14 Segregacja magazynowania 

 

Opis 
Kluczową kwestią w zapewnieniu bezpiecznego magazynowania jest jendorodność. Obejmuje ona 

dwa niezależne względy: 

 jendorodność odpadów z materiałem wykorzystywanym do budowy pojemnika, zbiornika 

lub okładziny mającej kontakt z odpadami (np. pewne rozpuszczalniki nie powinny być 

magazynowane w pojemnikach z tworzywa sztucznego) 

 jendorodność odpadów z innymi odpadami magazynowanymi wspólnie (np. pojemniki z 

odpadami cyjanku nie powinny znajdować się w pobliżu odpadów kwasów). 

Po sprawdzeniu odpadów po przybyciu, dzieli się je na różne grupy na podstawie zawartości 

chemicznej i rozmiaru pojemników. Niektóre techniki to: 

a. uwzględnienie wszelkich chemicznych niejendorodności w celu kierowania kryteriami 

segregacji (np. unikanie umieszczania kwasów z cyjankami). Wytyczne dla tego podziału 

stanowią Dyrektywa Seveso i Prawo Chemiczne. Pewne wskazówki podaje również dokument 

BREF nt. magazynowania 

b. unikanie mieszania olejów odpadowych z odpadami rozpuszczalników. Niektóre powszechnie 

stosowane produkty samochodowe takie jako rozpuszczalniki do odtłuszczania, środki 

czyszczące do hamulców w sprayu oraz środki czyszczące do gaźników w sprayu mogą 

zawierać związki chlorowcowe zawierające chlor, brom i jod. Jeśli zmiesza się je z olejami 

odpadowymi, cała mieszanka może stać się trudniejsza do przetworzenia 

c. zróżnicowanie magazynowania zgodnie ze stopniem niebezpieczeństwa odpadów (np. limit 

temperatury zapłonu 55°C) 

d. ścianki przeciwpożarowe między sektorami magazynowania lub bezpieczna odległość między 

nimi, na tyle duża, aby uniknąć rozprzestrzeniania się ognia. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Magazynowanie segregowane jest niezbędne w celu zapobiegania wypadkom z powodu reagujących 

między sobą niejendorodnych substancji oraz w celu zapobiegania eskalacji w razie wystąpienia 
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wypadku. Inne możliwe wtórne korzyści mogą być związane z faktem, że mieszanie odpadów może 

utrudnić ogólne zarządzanie odpadami. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zazwyczaj do magazynowania segregowanego wymagane jest więcej miejsca. 

 

Zastosowanie 
Magazynowanie pojemników z utleniaczami i płynami łatwopalnymi odbywa się oddzielnie, aby nie 

mogły wejść ze sobą w kontakt w wyniku przecieków. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Aby zapobiegać wypadkom ze względu na zachodzące reakcje niejendorodne. Pewne ustawodawstwo 

i wytyczne są dostępne w tej kwestii w niektórych Państwach Członkowskich (np. Wielka Brytania). 

 

Literatura źródłowa 

[15, Departament Ochrony Środowiska w Pennsylwanii, 2001], [53, LaGrega i in., 1994], [55, UK 

EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] [151, EIPPCB, 

2003] 

4.1.5 Segregacja i badanie jendorodności 

 

Opis 
Podstawowy środek w celu redukcji źródła to unikanie mieszania odpadów. Zasada jest taka, że 

mieszanka niewielkich ilości odpadów niebezpiecznych z większą ilością odpadów innych niż 

niebezpieczne tworzy dużą ilość materiału, który należy traktować jako odpady niebezpieczne. Więcej 

informacji można znaleźć w Sekcji 2.1.5. Niektóre techniki i zasady, które należy uwzględnić, to: 

a. jeśli odpady są suche, nie należy przekształcać je na postać płynną 

b. posiadanie właściwego oznakowania wszystkich linii i pojemników. Znacznie zwiększy to 

prawdopodobieństwo, że pracownicy zakładu będą śledzić wszelkie zmiany praktyk 

udoskonalania segregacji odpadów 

c. umożliwianie mieszania zanieczyszczonych odpadów o różnym natężeniu zanieczyszczenia 

tylko wtedy, gdy zmieszane odpady są przetwarzane tak, jak bardziej zanieczyszczonymi 

odpadami 

d. utrzymywanie wody chłodzącej oddzielnie od strumieni odpadów (np. ze ścieków) 

e. uwzględnienie i, kiedy to właściwe, stosowanie segregacji przy magazynowaniu materiałów 

(zob. Sekcja 4.1.4.14) 

f. posiadanie przepisów ograniczających rodzaje odpadów, które można mieszać. Niektóre cele 

takich przepisów to redukcja ryzyka dla środowiska, względy bezpieczeństwa lub 

zapobieganie rozcieńczeniu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Segregowanie odpadów znacznie ułatwia każde wymagane przetwarzanie. Dzięki odpowiedniej 

segregacji u źródła (w miejscu wytwarzania odpadów) można zapobiegać wielu problemom. Klucz 

stanowi segregowanie niejendorodnych odpadów poprzez umieszczenie ich w oddzielnych obszarach 

wykonanych z odpowiednich materiałów. W niektórych przypadkach, gdy odpady magazynuje się 

razem, zdarzenia takie jak przecieki mogą spowodować zmieszanie odpadów niejendorodnych. Mogą 

wtedy nastąpić różne reakcje chemiczne, a niektóre reakcje potencjalnie mogą wywołać nadmierne 

ciśnienie i/lub ciepło, stanowiące ryzyko pożaru lub wybuchu. Inne mogą wytwarzać toksyczne opary 

lub gazy. 

Na przykład niesegregowane zużyte oleje zazwyczaj mają niższą wartość niż olej opałowy. 

Zanieczyszczone oleje odpadowe mogą spowodować zanieczyszczenie, jeśli wykorzystuje się je w 

procesach spalania. Posegregowane zużyte smary mogą mieć wyższą wartość odzysku jako paliwo. 

Proces wprowadzania materiału podczas przygotowywania stałego paliwa odpadowego z SOK jest 

bardzo ważny, ponieważ ma wielki wpływ na jakość odpadów wyjściowych. Należy zagwarantować 
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skuteczne ujednolicenie, a bardzo zanieczyszczone ładunki należy wykluczyć z obróbki stałych paliw 

odpadowych ponieważ mogą obniżyć jakość produktu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W niektórych przypadkach mieszanie odpadów może stwarzać większe ryzyko (ze względu na 

potencjalną chemiczną niejendorodność niektórych składników) i spowodować odrzucenie możliwości 

recyklingu. 

 

Zastosowanie 
Niektóre techniki wymienione w sekcji Opis są stosowane do odpadów wejściowych, inne do 

odpadów wyjściowych, a jeszcze inne są wykorzystywane podczas zarządzania instalacją (np. obsługa 

i magazynowanie odpadów). Główne przeszkody utrudniające programy segregacji odpadów to 

trafiające do śmieci zakładowych materiały, które do nich nie należą. Przykładami, na które należy 

zwrócić uwagę, to próbki laboratoryjne, które należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Inne 

materiały obejmują rozpuszczalniki i pigmenty, dla których należy zapewnić specjalne pojemniki. 

Niektóre zakłady posiadają oddzielne bunkry dla różnych rodzajów odpadów, np. odpadów z 

gospodarstw domowych, odpadów przemysłowych podobnych do odpadów z gospodarstw domowych 

i swoistych dla produkcji odpadów przemysłowych. 

Technikę a (zob. powyższy Opis) czasem uważa się za nie mającą zastosowania ze względów 

bezpieczeństwa. 

Stosowanie podstawowych zasad mieszania i sporządzania mieszanki zgodnie z opisem w  

Sekcji 2.1.5 (zapobieganie ryzyku, obróbka materiałów niespełniających norm i zapobieganie 

rozproszeniu) jest inne dla każdej metody przetwarzania. Odpady można przetwarzać różnymi 

metodami i mogą zostać przekształcone na paliwa, materiał budowlany, nawóz, paszę dla zwierząt, 

materiał wsadowy dla nowych produktów, itp. Biorąc pod uwagę wysoce zmienny charakter licznych 

procesów, opracowanie to doprowadzi do bardzo różnych wyników w przypadku każdej metody. 

Wybór przetwarzania ewidentnie wpłynie na możliwości mieszania odpadów. W przypadku każdej 

metody utylizacji odpadów, rodzaj i stężenia substancji niebezpiecznych dla środowiska są różne i w 

związku z tym kryteria operacyjne dla oceny działania mieszania także będą różne. 

Przed wymieszaniem odpadów istnieje ogólne założenie, że niektóre rodzaje odpadów w ogóle nie 

nadają do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Może to dotyczyć odpadów z kilku procesów 

oczyszczania, dla przykład pozostałości FGT, popioły, sole utwardzające, placki filtracyjne 

zawierające stopy łożyskowe z detoksykacji-neutralizacji-odwadniania, pył gazu wielkopiecowego, 

itp. Mieszanie tych odpadów i pozostałości z procesów czyszczenia, które zawierają duże 

skumulowane stężenia substancji niebezpiecznych dla środowiska, nie jest dozwolone w żadnej 

metodzie obróbki w celu odzysku. 

Są to odpady, które należy utylizować i których zagrożenia dla środowiska naturalnego należy 

unieszkodliwić przed utylizacją za pomocą technik immobilizacji lub oddzielania cząsteczek. Kwestie 

wyboru przetwarzania odpadów opisano w Sekcji 4.1.2.1. 

 

Ekonomika 
Niektóre strumienie odpadów stałych można efektywnie segregować dzięki niewielkim zmianom w 

sprzęcie. Zazwyczaj utylizacja odpadów mieszanych jest droższa niż przetwarzanie strumienia 

składającego się z jednego rodzaju odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. odpadów niebezpiecznych (91/689/EWG) i Dyrektywa ws. odpadów (75/442/EWG) 

podają ramy ustawodawstwa WE w zakresie mieszania i sporządzania mieszanki odpadów. Niektóre 

kraje definiują zasady krajowe (np. w niektórych krajach całkowicie zabronione jest mieszanie żużla/ 

popiołu dennego z różnych źródeł). 

Zasady mieszania i sporządzania mieszanki na poziomie operacyjnym wchodzą w zakres pozwolenia i 

innych zobowiązań (prawnych i dobrowolnych) i sporządza się je i stosuje na odpowiedzialność 

operatora przetwarzania odpadów. Biorą one pod uwagę metody zagrożenia i bezpieczeństwa w celu: 

 unikania wypadków, które mogą powodować zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i 

niekorzystne skutki dla środowiska  
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 zapobiegania wypadkom technicznym i mechanicznym, które mogą powodować 

uszkodzenie instalacji. 

Tak więc zasady mieszania i sporządzania mieszanki na poziomie operacyjnym ogólnie wiążą się z: 

 przepisami w pozwoleniu (odpady niedozwolone, obowiązki przechowywania odpadów 

oddzielnie) 

 przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

 procedurami wewnętrznymi i operacyjnymi (na przykład kontrola jakości, certyfikacja 

ISO 14000) 

 procedurami wstępnego przyjęcia i przyjęcia 

 zaleceniem badań jendorodności (podczas procedur wstępnego przyjęcia i przyjęcia). 

 

Przykładowe zakłady 
Niektóre przykłady badania jendorodności zazwyczaj stosowanego w sektorze odpadów to: 

 badania jendorodności dla magazynowania (zob. Sekcja 4.1.4.14) 

 symulacja skutków związanych z neutralizacją podczas eksperymentu laboratoryjnego 

 wybór i dozowanie właściwych środków wytrącania i flokulacji w każdym przypadku 

należy ustalić w drodze eksperymentów 

 doświadczalne badania laboratoryjne są niezbędne w celu ustalenia, które chemikalia 

najlepiej nadają się dla utleniania/redukcji i jaka jest reakcja 

 badania laboratoryjne przeprowadzane w celu określenia ilości węgla aktywnego 

niezbędnego podczas oczyszczania ścieków. Najważniejsze wyniki to wartość wsadu, np. 

g CWO/g węgla aktywnego i niezbędny czas kontaktu 

 ponieważ punkt dozowania jest szczególnie ważny przy stosowaniu organicznych 

czynników rozszczepiających, w trakcie procesu wymagane są kontrole przez 

laboratorium  

 zbadanie następujących parametrów (zob. Tabela 4.13) gdy należy zastosować systemy 

odparowania/destylacji. 

 

Składniki Uwagi  Rodzaj wyparki 

Nierozpuszczone 

substancje stałe 

Już obecne lub 

pojawiające się ze 

względu na wytrącanie 

Wyparki bez wyłożenia i ze sprzętem 

mechanicznym w celu usuwania substancji 

stałych 

Substancje lotne tworzące 

skorupy lub warstwę gumy 

Podczas rozpuszczania 

termicznego 

Wyparki z krótkimi okresami 

przechowywania i/lub niewielkimi różnicami 

temperatury między fazą ogrzewania i wrzenia 

Lotne składniki pary Z wysokim stężeniem 

roztworu wstępnego 

Wyparki ze specjalnym przetwarzaniem pary 

Aktywne materiały 

powierzchni granicznej 

Powstawanie piany Wyparki ze specjalną konstrukcją oddzielania 

i/lub dodatkiem środków antyspieniających 

 

Tabela 4.13: Składniki wpływające na odparowanie 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 
 

Laboratorium jest wyposażone w sprzęt (np. turbomieszadła używane tylko przez krótki czas do 

mieszania, powolne mieszadła do formowania kłaczków), który w przybliżeniu symuluje warunki 

zakładowe. 

Standardową praktykę stanowi segregacja olejów odpadowych w celu wyprodukowania materiału o 

większej wartości niż olej opałowy. 

Kilka przykładów zasad mieszania i sporządzania mieszanki stosowanych względem pewnych 

rodzajów procesów i odpadów przedstawiono poniżej. 

 

Procesy termiczne 

W większości przypadków przetwarzanie niektórych odpadów (kilka przykładów w powyższej części 

Zastosowanie) za pomocą procesów termicznych jest bezcelowe. Jednakże w przypadku zawartości 
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materii organicznej w pierwotnych odpadach przekraczającej 10%, może być wymagane 

przetwarzanie termiczne. Jedno kryterium oceny efektywności spalania to, na przykład, pomiar ‗straty 

ze spalania‘ po przetwarzaniu termicznym. Jeśli ‗strata ze spalania‘ wynosi mniej niż 5% suchej masy 

nowo powstałej pozostałości, przetwarzanie jest efektywne. Alternatywnym kryterium dla 

efektywności spalania jest poziom węgla organicznego poniżej 3% w pozostałości. 

 

Przetwarzanie odpadów zanieczyszczonych TZO 

Mieszanie i sporządzanie mieszanki odpadów do odzysku może być dozwolone, jeśli stężenie TZO nie 

nie przekracza niskiej zawartości TZO, zgodnie z definicją w Traktatach Bazylejskim i 

Sztokholmskim. Jest to odzwierciedlone w przyjętych ostatnio przez 7 Konferencję Stron Konwencji 

Bazylejskiej wytycznych technicznych dla bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami 

składającymi się z, zawierającymi lub zanieczyszczonymi TZO i PCB. W Tabeli 4.14 przedstawiono 

niskie zawartości TZO. Niemniej jednak mieszanie odpadów dla potrzeb innych metod przetwarzania 

takich jak oczyszczanie gleby, przygotowanie paszy dla zwierząt, przygotowanie nawozów, itp. może 

być zabronione nawet wtedy, gdy niska zawartość TZO nie jest przekroczona. 

 

Związek Niska zawartość TZO 

Dioksyny/furany 0.015 TEQ mg/kg 

PCB 50 mg/kg 

Inne TZO 50 mg/kg 

 

Tabela 4.14: Maksymalne stężenia dozwolone dla mieszania odpadów do odzysku 

[156, VROM, 2004] 
 

Metale ciężkie - Cd, Hg, Tl 

Gdy bierze się pod uwagę trzy podstawowe zasady mieszania i sporządzania mieszanki oraz ich 

opracowanie, właściwe władze mogą zezwolić na następujące maksymalne stężenia w odpadach w 

celu mieszania dla potrzeb współopalania lub współspalania, jak przedstawiono w Tabeli 4.15. Emisje 

metali ciężkich, rtęci, kadmu i talu do powietrza nastąpią podczas stosowania zawierających je 

odpadów w piecach cementowych i elektrowniach. Dlatego nie jest dopuszczalna zmiana 

czegokolwiek powyżej maksymalnych poziomów stężeń. Właściwe władze mogą odejść od tych 

maksymalnych stężeń, zalecając niższy poziom w pozwoleniu na mieszanie i sporządzanie mieszanki, 

jeśli kryteria przyjmowania zakładu odbiorczego stworzą taką konieczność. W tym względzie ważne 

jest, by zwrócić uwagę, że należy dokonać rozróżnienia w stężeniach dozwolonych dla mieszania i w 

stężeniach w celu ustalenia dopuszczalnych limitów emisji do powietrza. 

 

Metale Maksymalne stężenie (mg/kg suchej 

masy) Rtęć 10 

Kadm 100 

Tal 100 

 

Tabela 4.15: Maksymalne stężenia dozwolone dla mieszania dla potrzeb współopalania lub 

współspalania 

[156, VROM, 2004] 
 

Odpady zawierające zanieczyszczenia, inne niż wymienione powyżej, można zmieszać w celu 

spełnienia kryteriów przyjęcia dla zakładu przetwórczego. Oczywiście nie dotyczy to wyżej 

wymienionych pozostałości substancji i pozostałości z obróbki, które zawierają wysokie stężenia 

zanieczyszczeń. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [86, TWG, 2003] [89, Niemcy, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004], [152, 

TWG 2004 R.], [156, VROM, 2004] 
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4.1.6 Techniki udoskonalenia środowiskowego innych wspólnych technik 

4.1.6.1 Techniki redukcji emisji ze zgniatania i rozdrabniania beczek  

 

Opis 
Kilka technik, które można stosować do redukcji emisji ze zgniatania i rozdrabniania beczek to: 

a. pełne obudowanie urządzenia do zgniatania i rozdrabniania beczek i wyposażenie go w 

wyciągowy system wentylacyjny połączony ze sprzętem ograniczania emisji, np. płuczka 

olejowa i filtr z węglem aktywnym. System ograniczania emisji można połączyć z działaniem 

urządzenia, tak aby urządzenie nie mogło działać, dopóki działa system ograniczania emisji 

b. utrzymywanie kontenerów na odpady dla potrzeb magazynowania zgniecionych/pociętych 

beczek 

c. stosowanie systemu zamkniętego, np. zsypów, w celu ochrony pozostałości 

d. stosowanie zamkniętego systemu odwadniania 

e. unikanie zgniatania beczek, które zawierają (lub które uprzednio zawierały) łatwopalne i 

wysoce łatwopalne odpady lub substancje lotne, chyba że pozostałości zostały najpierw 

usunięte, a następnie beczkę oczyszczono. 

W instalacji rozdrabniania można również stosować następujące techniki: 

f. zapewnienie hali dla potrzeb regeneracji odpadów niebezpiecznych przed przetwarzaniem; 

cała hala przetwarzania utrzymywana jest stale w warunkach podciśnienia za pomocą 

instalacji przetwarzania powietrza odlotowego. Dlatego brak jakichkolwiek emisji 

g. magazynowanie kwasów, zasad, chemikaliów fotograficznych, chemikaliów z gospodarstw 

domowych, pestycydów i chemikaliów laboratoryjnych 

h. magazynowanie płynów łatwopalnych takich jak odpady rozpuszczalników, o temperaturze 

zapłonu < 21 ° C 

i. rozkład puszek aerozolowych na następujące elementy: gazy napędowe, składniki płynne, 

metale i tworzywa sztuczne  

j. oczyszczanie wszystkich emisji za pomocą odsysania; można stosować automatyczną kontrolę 

odsysania powietrza odlotowego z różnych procesów i odsysanie to można redukować 

podczas czasu wolnego od działania, aby uniknąć zużywania energii 

k. przetwarzanie powietrza odlotowego za pomocą filtra pyłu i/lub regeneracyjnego spalania 

następczego w celu spalania wolnego od pozostałości. Można również wykorzystać wstępnie 

powlekany filtr w górnej fazie procesu (mieszanka węgla aktywnego i wapna) w celu 

zgromadzenia składników lepkich. 

Podczas przetwarzania odpadów niebezpiecznych w instalacji rozdrabniania można również stosować 

następujące techniki: 

l. odporny na nagły wzrost ciśnienia kanał o wysokości 12 m przeciwko uszkodzeniom 

m. instalacja jest odporna na ciśnienie do 10 barów 

n. działanie rozdrabniacza na zasadzie wsadowej w celu minimalizacji narażenia 

o. stosowanie systemów alarmowych pożaru oraz instalacji tryskaczowych; ponadto boksy są 

wyposażone w instalację tryskaczową w celu redukcji pyłu 

p. posiadanie połączenia online ze służbami ratowniczymi; w przypadku pożaru straż pożarna 

jest natychmiast powiadamiana 

q. korzystanie z przeciwwybuchowych przełączników, urządzeń i maszyn w całej hali  

r. korzystanie z kabin nadciśnieniowych z filtrami z węglem aktywnym we wszystkich 

urządzeniach, dla bezpieczeństwa pracowników 

s. woda pożarowa w ilości 50 m
3
 w zbiorniku podpowierzchniowym 

t. stałe zalewanie azotem przestrzeni roboczej wewnątrz rozdrabniacza, dlatego w warunkach 

wykluczenia tlenu nie zajdą żadne reakcje (urządzenie do przedmuchiwania azotem). 

Wreszcie w celu ochrony gleby w instalacji rozdrabniania, można stosować następujące techniki: 

u. stosowanie podciśnieniowego monitorowanego laminowanego podłoża w celu identyfikacji 

przecieków; podłoże hali ma kształt miskowaty, a więc płynny materiał nie może wypłynąć na 

zewnątrz 
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v. zachowanie wody pożarowej w ilości 450 m
3
; jest to możliwe dzięki miskowatemu podłożu ze 

studzienką ściekową do pompowania wody pożarowej. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje LZO do powietrza oraz zanieczyszczenie strumieni wody i gleby. Jednostki 

zgniatania/rozdrabniania beczek mogą odprowadzać emisje bezpośrednio do powietrza. Jedna z 

technik redukcji emisji LZO to unikanie odpowietrzania bezpośrednio do powietrza, chyba że emisje/ 

wydmuchy zostały poddane płukaniu i w pełni oczyszczone z poprzedniej zawartości. Niektóre 

techniki, na przykład technika t (zob.: powyższy Opis) przeprowadza się w celu zapobiegania 

zapłonowi. 

  

Dane operacyjne 
Atmosfery obojętne w celu uniknięcia zapłonu mogą być generowane przez stosowanie gazów 

obojętnych, na przykład azotu i dwutlenku węgla. 

W rozdrabniaczu puszek aerozolowych stosuje się czyszczenie za pomocą odsysania 30000 m
3
 

powietrza hali na godzinę przez filtr pyłów. Stosowane są dwa oddzielne systemy gromadzenia i 

przetwarzania powietrza odlotowego. Alternatywnie można wdrożyć centralny odciąg gazów w 

boksach, rozdrabniaczu i rozdrabniaczu puszek aerozolowych o wydajności do 12 000 m
3
/h. Instalacja 

spalania spalin wykorzystywana jest w temperaturze ponad 800°C w celu całkowitej destrukcji 

substancji szkodliwych. 

 

Zastosowanie 
Takie przetwarzanie niektórych odpadów np. zawierających LZO może tworzyć łatwopalne 

atmosfery, które mogą stanowić problem, gdyż może również zaistnieć możliwość wyładowań 

statycznych przy pewnych rodzajach i mieszankach odpadów i odczynników. W pewnych 

szczególnych przypadkach niektóre beczki zawierające substancje lotne (zob.: Technika e w 

powyższej sekcji Opis) można zgniatać, jeśli zgniatarka zawiera system, który pozwala uniknąć 

problemów z palnością lub wybuchem. Gdy obsługiwane odpady nie generują emisji do powietrza 

(np. odorów, pyłu, LZO), wtedy systemy wyciągowe zazwyczaj nie są stosowane. 

Ekonomika 
Przykładowa instalacja rozdrabniania pojemników w Niemczech. Wydajność instalacji to 5000 Mg/a. 

Ilość przetworzonych odpadów niebezpiecznych to 1000 t/rok. Inwestycja niezbędna dla zakładu 

przetwarzania to 325000 EUR. 

Przykładowa instalacja rozdrabniania puszek aerozolowych w Niemczech. Wydajność instalacji 

przetwarzania to 500 t/rok. Inwestycja niezbędna dla zakładu przetwarzania to 500000 EUR. 

 

Przykładowe zakłady 
Przykładowe urządzenie składa się z obudowanego obszaru z wyciągiem spalin, zamontowanego na 

podwyższonej platformie i zawiera hydrauliczną, zdalnie sterowaną głowicę zgniatającą. Pozostałości 

usunięte z beczek podczas zgniatania są przekazywane za pośrednictwem zamkniętej rynny do beczki 

umieszczonej pod podwyższoną platformą. Przed zrzutem do powietrza opary ekstrahuje się za 

pośrednictwem płuczki olejowej i dwóch filtrów z węglem aktywnym w szeregu. Blokady 

uniemożliwiają działanie zgniatarki gdy drzwiczki zgniatarki są otwarte lub gdy nie działa system 

ograniczania emisji. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] [157, UBA, 2004] 

4.1.6.2 Techniki redukcji emisji pochodzących z procesów płukania 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. identyfikowanie składników, które mogą być obecne w elementach do płukania (np. 

rozpuszczalniki) 
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b. przesyłanie wypłukanych odpadów do odpowiedniego obszaru magazynowania i następnie 

przetwarzanie ich w ten sam sposób co odpady, z których pochodzą  

c. wykorzystywanie oczyszczonych ścieków z zakładów PO; powstałe ścieki można poddać 

recyklingowi w oczyszczalni ścieków lub zawrócić do instalacji w przypadku zakładów 

przetwarzania F-c. W tym ostatnim przypadku, ścieki przetwarza się identycznie jak odpady, 

które transportowano i dostarczono w oczyszczonej strukturze/pojemniku/kontenerze. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Umożliwia identyfikację i przetwarzanie pozostałości z płukania. 

 

Zastosowanie 
Mycie beczek i IBC zazwyczaj wykonuje się tylko wtedy, gdy istnieje sąsiedni zakład przetwarzania, 

który może przyjąć popłuczyny lub gdy istnieją inne możliwości właściwego oczyszczenia popłuczyn. 

Procedury mycia i czyszczenia zazwyczaj przeprowadzane są z wykorzystaniem oczyszczonych 

ścieków. Ścieki powstałe z mycia i czyszczenia zawracane są do procesu lub do oczyszczalni ścieków 

w celu ponownego oczyszczenia. W niektórych przypadkach oczyszczalnia ścieków jest 

zainstalowana poza instalacją PO. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.1.7 Techniki zapobiegania wypadkom i ich konsekwencjom 

 

Opis 
Generalnie IPPC wymaga podejmowania niezbędnych środków zapobiegających wypadkom, które 

mogą mieć skutki dla środowiska, oraz środków ograniczających te skutki. Niektóre techniki to: 

a. stworzenie, w odpowiednim terminie, strukturalnego planu zarządzania wypadkami, który 

obejmuje: 

 identyfikację powodowanych przez instalację zagrożeń dla środowiska. Szczególne 

obszary, które należy wziąć pod uwagę mogą obejmować rodzaje odpadów, przepełnienie 

pojemników, awarię instalacji i/lub sprzętu (na przykład, nadmierne ciśnienie w 

pojemnikach i rurociągach, zablokowane odpływy), awarię zamknięcia (na przykład 

obwałowania i/lub przepełnienie zbiorników ściekowych), brak wody pożarowej, 

dokonanie niewłaściwych połączeń w odpływach lub innych systemach, zapobieganie 

kontaktowi niejendorodnych substancji, niepożądane i/lub niekontrolowane reakcje, 

emisję ścieków przed odpowiednim sprawdzeniem ich składu, wandalizm/podpalenie, 

ekstremalne warunki pogodowe np. powódź, bardzo silne wiatry 

 ocenę wszelkiego ryzyka (zagrożenie x prawdopodobieństwo) wypadków i ich możliwych 

konsekwencji. 

Po zidentyfikowaniu zagrożeń, proces oceny ryzyka można postrzegać jako udzielenie odpowiedzi na 

sześć podstawowych pytań: 

 jakie jest szacowane prawdopodobieństwo ich wystąpienia?(źródło, częstotliwość) 

 co może być emitowane i w jakich ilościach? (ocena ryzyka zdarzenia) 

 dokąd trafiają emisje? (prognozy dotyczące emisji – jakie są ścieżki i receptory?) 

 jakie są konsekwencje? (ocena konsekwencji – oddziaływanie na receptory) 

 jakie jest ogólne zagrożenie? (ustalenie ogólnego zagrożenia i jego znaczenie dla 

środowiska) 

 co można zrobić w celu zapobiegania lub redukcji ryzyka? (zarządzanie ryzykiem – 

środki mające na celu zapobieganie wypadkom i/lub redukcję ich skutków 

środowiskowych) 

Głębokość i rodzaj oceny będzie zależeć od cech instalacji i jej położenia. Główne czynniki, które 

należy uwzględnić to: 

 skala i charakter zagrożenia wypadkiem wykazywanego przez instalację i działalność 
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 zagrożenia dla obszarów zamieszkałych i środowiska (receptorów) 

 charakter instalacji i złożoność działalności i względne trudności w podejmowaniu 

decyzji i uzasadnianiu odpowiedniości technik kontroli ryzyka  

b. posiadanie udokumentowanego systemu, który można stosować do identyfikacji, oceny i 

zminimalizowania zagrożeń dla środowiska i niebezpieczeństw wypadków i ich konsekwencji 

c. zapewnienie, że system przyjmowania odpadów etapu pobierania próbek i analizy wstępnego 

przyjęcia, po którym następuje weryfikacja po przybyciu do instalacji odgrywa kluczową rolę 

w zapobieganiu wypadkom (zob. Sekcja 4.1.1) 

d. prowadzenie wykazu substancji, obecnych lub prawdopodobnie obecnych, które mogłyby 

mieć konsekwencje dla środowiska w razie ucieczki. Nie należy zapominać, że wiele pozornie 

nieszkodliwych substancji może być szkodliwych dla środowiska w przypadku ucieczki (na 

przykład cysterna mleka rozlanego do cieku wodnego może zniszczyć jego ekosystem). 

(Wykaz jest również związany z identyfikowalnością, zob. Sekcja 4.1.2.3) 

e. posiadanie procedur w celu kontroli surowców i odpadów, aby zapewnić jendorodność z 

innymi substancjami, z którymi mogą przypadkowo wejść w kontakt (zob. Sekcja 4.1.4.13 na 

temat jendorodności) 

f. oddzielne przechowywanie niejendorodnych odpadów i substancji zgodnie z ich możliwością 

zagrożenia. Niejendorodne rodzaje odpadów muszą być segregowane według hal lub 

magazynowane w specjalnych budynkach. Minimalne wymaganie obejmuje ograniczony 

obwód i osobne gromadzenie odpływów. Należy również wdrożyć środki w celu zapobiegania 

wypadaniu pojemników do innych obszarów magazynowania 

g. zapewnienie odpowiednich uzgodnień w zakresie magazynowania dla surowców, produktów 

oraz odpadów 

h. wykorzystanie automatycznego systemu w oparciu o kontrolę mikroprocesorową, kontrolę 

zaworów lub odczyty poziomów zbiornika. Oto niektóre przykłady: mierniki ultradźwiękowe, 

ostrzeżenia o wysokim poziomie i blokady procesu 

i. zapewnienie utrzymania kontroli w sytuacjach awaryjnych, biorąc pod uwagę wykorzystanie 

alarmów procesowych, automatycznych wyłączeń i innych aspektów kontroli, np. 

automatycznych systemów opartych na kontroli mikroprocesorowej, kontroli zaworów lub 

odczytach poziomów zbiornika, takich jak mierniki ultradźwiękowe, alarmy o wysokim 

poziomie, blokady procesu i parametry procesu 

j. udokumentowanie wdrożonych środków kontroli, w tym ocena tych środków i decyzja na 

temat ich adekwatności 

k. wprowadzenie odpowiednich technik kontroli w celu ograniczenia skutków wypadku, takich 

jak sprzęt do usuwania wycieków oleju, izolacja odpływów, powiadamianie właściwych 

władz i procedury ewakuacji 

l. stosowanie, w stosownych przypadkach, technik zapobiegawczych, takich jak odpowiednie 

bariery, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu przez ruch pojazdów (zob. Sekcja 4.1.4.6) 

m. zapewnienie odpowiedniego zamknięcia, np. obwałowań i łapaczy kropel, ochrona budynków 

(zob. Sekcja 4.1.4.4) 

n. wdrożenie technik i procedur zapobiegającym przepełnieniu zbiorników magazynowych (płyn 

lub proszek), np. pomiary poziomów, niezależne alarmy o wysokim poziomie, odcięcie 

wysokiego poziomu oraz pomiary partii (zob. Sekcja 4.1.4.1) 

o. prowadzenie aktualnego dziennika instalacji w celu rejestrowania wszystkich zdarzeń, sytuacji 

grożących wypadkiem, nietypowych wydarzeń i ustaleń inspekcji konserwacyjnych. 

Przecieki, wycieki i wypadki można rejestrować w dzienniku zakładowym. Wypadek i reakcja 

są więc dostępne w celu oszacowania podlegających zgłoszeniu emisji dla potrzeb rocznego 

raportu 

p. ustanowienie procedur identyfikacji, reagowania i wyciągania wniosków z takich wypadków 

q. identyfikowanie ról i obowiązków pracowników zaangażowanych w zarządzanie wypadkami. 

Wraz z tym muszą być dostępne jasne wytyczne na temat sposobu zarządzania każdym 

scenariuszem wypadku, na przykład, zamknięcie lub dyspersja, gaszenie pożaru lub 

umożliwienie palenia 



 395 

r. wprowadzenie procedur w celu uniknięcia wypadków wynikających ze słabej komunikacji 

wśród pracowników operacyjnych podczas zmian i następujących po konserwacji lub innych 

pracach technicznych 

s. identyfikowanie i zapewnienie wymagań w zakresie szkoleń dla pracowników, zgodnie z 

wymogami  

t. systemy już stosowane w celu zapobiegania emisjom niezorganizowanym są na ogół istotne 

oprócz systemów odpływu (zob. również Sekcja 4.1.3.6): 

 konieczne jest wdrożenie procedur w celu zapewnienia, że skład zawartości 

obwałowanego zbiornika ściekowego lub zbiornika ściekowego połączonego z systemem 

odwadniania jest sprawdzany przed przetwarzaniem lub utylizacją 

 odpływowe zbiorniki ściekowe muszą być wyposażone w alarm wysokiego poziomu lub 

czujnik z pompą do odpowiedniego obszaru magazynowania (nie do zrzutu); 

 musi istnieć system w celu zapewnienia, że poziomy zbiornika ściekowego są przez cały 

czas utrzymywane na minimalnym poziomie  

 alarmy wysokiego poziomu itp. nie powinny być rutynowo stosowane jako podstawowa 

metoda kontroli poziomu  

u. zapewnienie, że wody procesowe, wody odpływowe, woda pożarowa, wody zanieczyszczone 

chemicznie i wycieki chemikaliów są, tam, gdzie to stosowne, ograniczane i gdzie to 

niezbędne, kierowane do systemu ścieków, umożliwiając ograniczanie nagłych przypływów i 

strumieni wody deszczowej, oraz przetwarzanie przed emisją do wód kontrolowanych lub 

kanalizacji. Należy zapewnić wystarczający obszar magazynowania w celu zapewnienia, że 

można to osiągnąć. Procedury awaryjne wycieków również należy wdrożyć w celu 

zminimalizowania ryzyka przypadkowej emisji surowców, produktów i odpadów materiałów 

oraz zapobiegania ich wprowadzeniu do wody. Każdy system gromadzenia wody pożarowej 

musi także uwzględniać dodatkowe strumienie wody pożarowej lub pianki przeciwpożarowe. 

Laguny magazynowania awaryjnego mogą być niezbędne w celu zapobiegania wpływu 

zanieczyszczonej wody pożarowej do wód kontrolowanych (zob. również Sekcja 4.1.3.6): 

v. stosowanie takich samych standardów konserwacji i badania jak główny zakład lub zakłady 

rezerwowe 

w. uwzględnienie i w związku z tym stosownie do potrzeb, planowanie możliwości zamknięcia 

lub ograniczania przypadkowej emisji z odpowietrzników i zaworów bezpieczeństwa/ 

zaworów talerzowych. Tam, gdzie może być to niewskazane ze względu na bezpieczeństwo, 

należy skoncentrować się na redukcji prawdopodobieństwa emisji 

x. stosowanie odpowiednich procedur i przepisów dla np. magazynowania niektórych rodzajów 

odpadów niebezpiecznych, które mogą wymagać automatycznych alarmów i prawdopodobnie 

spryskiwaczy. Instalacja musi zapewnić odpowiednią dostawę wody do gaszenia pożarów 

oraz możliwość gromadzenia i magazynowania odpływów wód pożarowych. Magazynowanie 

lub przetwarzanie wszelkich odpadów reagujących z wodą będzie wymagało wprowadzenia 

alternatywnych rodzajów systemu ochrony przeciwpożarowej 

y. wprowadzenie procedur bezpiecznego zamykania 

z. ustanowienie kanałów komunikacji z odpowiednimi władzami i służbami alarmowymi przed i 

w razie wypadku. Procedury powypadkowe muszą obejmować ocenę szkód, które mogą 

powstać i kroki, jakie należy opracować w celu ich naprawienia  

aa. posiadanie wystarczających środków bezpieczeństwa, w tym personelu, aby uniemożliwić 

wandalom i niezamierzonym intruzom kontakt z odpadami, uszkodzenie sprzętu lub 

nielegalny zrzut. Większość instalacji wykorzystuje kombinację ochroniarzy, całkowitego 

obudowania (zazwyczaj z ogrodzeniami), kontrolowanych punktów wejścia, odpowiedniego 

oświetlenia, prawidłowych znaków ostrzegawczych i całodobowego nadzoru. Zazwyczaj 

ochroniarze obsługują również bramę, gdzie uniemożliwiają wjazd niezaplanowanych 

ciężarówek i monitorują wejście gości 

bb. posiadanie i przestrzeganie systemu inspekcji zawierającego listę elementów, które należy 

poddać inspekcji, harmonogram i typowe problemy, które mogą wystąpić. Inspekcja powinna 

zbadać sprzęt procesowy, obszary magazynowania, sprzęt awaryjny, sprzęt monitorowania i 

urządzenia zabezpieczające. Zasadniczo inspekcja ma dokonać sprawdzenia pod kątem 
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usterek sprzętu, pogorszenia konstrukcji, błędów operatora i zrzutów, które mogłyby 

prowadzić do emisji składników odpadów niebezpiecznych 

cc. wyznaczenie jednego pracownika instalacji jako koordynatora awaryjnego biorącego 

odpowiedzialność przywódczą za realizację planu. Ważne jest, aby instalacja zapewniała 

szkolenie dla tych pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki efektywnie i bezpiecznie, 

dzięki czemu personel wie, w jaki sposób reagować na niebezpieczeństwo 

dd. posiadanie systemu ochrony przed pożarem i eksplozją, obejmującego sprzęt zapobiegania i 

wykrywania oraz sprzęt do gaszenia. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Najbardziej znaczące zagrożenia dla środowiska związane z operacjami przetwarzaniem odpadów 

wynikają z magazynowania odpadów niebezpiecznych, z emisji pochodzących z odpadów reagujących 

ze sobą, z przecieków lub wycieków albo z procesów przetwarzania, które wymknęły się spod 

kontroli. 

Kombinacje nieodpowiedniego sprzętu i złych procedur inspekcji i konserwacji mogą również 

zwiększyć ryzyko wypadku poprzez, na przykład, sytuacje przepełnienia zbiornika, gdzie wskaźniki 

poziomu mogą nie działać lub być niepoprawnie skalibrowane. 

Przecieki, wycieki i wypadki mają miejsce w każdym zakładzie. Jeden punkt przekazywania sugeruje, 

że co kwartał może wystąpić przypadkowe uszkodzenie beczki. Technika o (zobacz powyższa sekcja 

Opis) umożliwia operatorom zrozumienie problemów operacyjnych, tak że można wdrożyć środki, 

które zapobiegną lub zminimalizują ich wystąpienie w przyszłości. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nieznane. 

 

Dane operacyjne 
Technika o (zobacz powyższa sekcja Opis) to zazwyczaj system komputerowy. 

 

Zastosowanie 
Niektóre techniki są charakterystyczne dla sektora PO, ale inne są bardzo ogólne. Niektóre są istotne 

tylko dla przetwarzania odpadów niebezpiecznych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Głównie z powodów bezpieczeństwa i zdrowia (redukcja wypadków). Technika bb) w powyższej 

sekcji Opis stanowi podstawowy wymóg dyrektywy WE 75/442 art. 9. 

 

Przykładowe zakłady 
Techniki te to standardowe procedury stosowane we wszystkich rodzajach zakładów PO. Jednakże 

zakłady przetwarzania odpadów zazwyczaj wykorzystują system obsługiwany ręcznie. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [122, 

Eucopro 2003], [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.1.8 Techniki redukcji hałasu i wibracji 

 

Opis 
Plan zarządzania hałasem zazwyczaj jest częścią systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ w Sekcji 

4.1.2.8). Plan taki zazwyczaj: 

a. opisuje główne źródła hałasu i wibracji (włączając w to rzadko występujące źródła); oraz 

najbliższe miejsca wrażliwe na hałas. Opis ten obejmuje następujące informacje dla każdego 

głównego źródła hałasu i wibracji w ramach instalacji: 

 źródło i jego lokalizacja na skalowanym planie zakładu 

 czy hałas lub wibracje są ciągłe/sporadyczne, stałe lub ruchome 
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 godziny pracy 

 opis hałasu lub wibracji, np. stukot, skowyt, syk, skrzek, buczenie, uderzanie, pstrykanie, 

walnięcie lub hałas posiadający elementy tonalne 

 wkład do ogólnej emisji hałasu w zakładzie, np. zaklasyfikowany jako wysoki, średni lub 

niski, chyba że dostępne są dodatkowe dane 

b. zapewnia powyższe informacje również w przypadku działania rzadko spotykanych źródeł 

hałasu i wibracji (takich jak operacje rzadko wykonywane/sezonowe, czyszczenie/ 

konserwacja, dostawy do zakładu/odbiory/transport lub działania poza godzinami pracy, 

awaryjne generatory lub pompy i badania alarmu) 

c. wyszczególnia odpowiednie badania, pomiary hałasu (które mogą obejmować szczegółowe 

oceny poziomów mocy akustycznej dla poszczególnych elementów zakładu) lub może być 

konieczne modelowanie w przypadku nowych lub istniejących instalacji, biorąc pod uwagę 

możliwość problemów związanych z hałasem. 

Realizacja planu ‗hałasu i wibracji‘ zachęca operatorów do: 

d. odpowiedniego utrzymywania tych części zakładu lub sprzętu, których pogorszenie może 

spowodować zwiększenie poziomu hałasu (np. do przeprowadzania konserwacji łożysk, 

klimatyzatorów i substancji budynku, jak również wprowadzenia określonych środków 

tłumienia hałasu związanego z zakładem, sprzętem lub urządzeniami) 

e. obudowania hałaśliwych obszarów/działań wewnątrz budynków. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje poziomy hałasu generowanego przez instalację. 

 

Zastosowanie 
Podczas ustalania, które źródła należy uwzględnić, należy przyjąć podejście zdroworozsądkowe. 

Źródła, które należy uwzględnić to te, które mogą mieć uciążliwy wpływ na środowisko; na przykład, 

mała jednostka może spowodować problem hałasu przemysłowego w zamkniętej przestrzeni, ale 

nieprawdopodobne jest, by spowodowała problem środowiskowy. Natomiast duża jednostka lub kilka 

mniejszych jednostek znajdujących się wewnątrz budynku może, na przykład, spowodować 

uciążliwość tylko wtedy, gdy drzwi pozostają otwarte. Należy także pamiętać, że niektóre hałasy, 

które nie są szczególnie zauważalne w ciągu dnia, mogą stać się bardziej zauważalne w nocy. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Redukcja hałasu i wibracji. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [150, TWG, 2004] 

4.1.9 Techniki wycofania z eksploatacji 

 

Opis 
W celu zminimalizowania problemów z wycofaniem z eksploatacji i wszelkich powiązanych 

wpływów na środowisko, niektóre techniki to: 

a. uwzględnienie wycofania z eksploatacji na etapie projektowania, tym samym sporządzane są 

odpowiednie plany w celu zminimalizowania ryzyka podczas późniejszego wycofania z 

eksploatacji 

b. w przypadku istniejących instalacji, gdzie zidentyfikowano potencjalne problemy, wdrożenie 

programu udoskonaleń projektowych. Te udoskonalenia projektowe muszą zapewnić, że: 

 unika się podziemnych zbiorników i rurociągów. Gdy ekonomicznie nie ma możliwości 

wymiany, wtedy operatorzy muszą je chronić za pomocą ochrony pośredniej lub 

odpowiedniego programu monitorowania 

 istnieje przepis dotyczący opróżniania i czyszczenia pojemników oraz rurociągów przed 

demontażem 

 laguny i składowiska zaprojektowano z myślą o ich ewentualnym czyszczeniu 
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 zapewniona jest izolacja, którą łatwo zdemontować bez powstania kurzu lub zagrożenia 

 wszystkie użyte materiały nadają się do recyklingu (mając na uwadze cele operacyjne lub 

inne cele środowiskowe) 

c. prowadzenie planu zamknięcia zakładu w celu wykazania, że, w jego aktualnym stanie, 

instalację można wycofać z eksploatacji w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka 

zanieczyszczenia i przywrócić zakład do satysfakcjonującego stanu. Plan należy aktualizować 

w miarę powstawania istotnych zmian. Jednakże nawet na wczesnym etapie plan zamknięcia 

może zawierać szczegóły dotyczące: 

 usunięcia lub wypłukania rurociągów i pojemników, tam, gdzie to stosowne oraz ich 

całkowitego opróżnienia ze wszelkich potencjalnie szkodliwych treści 

 planów obejmujących wszystkich podziemne rury oraz pojemniki 

 metod i zasobów niezbędnych do czyszczenia lagun 

 metod zamknięcia wszelkich zakładowych składowisk 

 usuwania azbestu lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów, chyba, że 

uzgodniono, że rozsądne jest pozostawienie takich zobowiązań przyszłym właścicielom 

 metod rozbiórki budynków i innych struktur, w celu ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych w miejscach budowy i rozbiórki 

 wymaganego badania gleb niezbędnego w celu stwierdzenia stopnia zanieczyszczenia 

spowodowanego przez działania zakładu oraz informacji, co jest niezbędne dla remediacji 

w celu powrotu zakładu do zadowalającego stanu, jak określono w początkowym 

sprawozdaniu zakładowym 

d. opisanie proponowanych środków po ostatecznym zaprzestaniu działalności, w celu 

uniknięcia wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia i przywrócenia miejsca działania do 

zadowalającego stanu (w tym, gdzie to stosowne, środków dotyczących projektu i budowy 

instalacji) 

e. opisanie planów w zakresie usuwania pozostałości osadów, odpadów i zanieczyszczeń 

powstałych w wyniku działań przetwarzania odpadów 

f. zapewnienie, że urządzenia i sprzęt wycofane z użytkowania są poddane odkażeniu i usunięte 

z zakładu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zapobiega problemom środowiskowym podczas wycofania z eksploatacji. 

Zastosowanie 
Wymienione tu techniki mają zastosowanie do cyklu życia działania instalacji, etapu projektowania i 

budowy działań oraz zamknięcia zakładu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika e (zob. powyższa sekcja Opis) jest obowiązkowa w przypadku obecnego rozporządzenia UE 

ws. odpadów. 

 

Przykładowe zakłady 
Wycofanie z eksploatacji całych zakładów lub ich części często ma miejsce w tym sektorze. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004] 

4.2 Techniki, które należy rozważyć podczas przetwarzania 

biologicznego 
Niniejsza sekcja opisuje techniki uznawane za techniki o właściwej operacyjnej wydajności 

środowiskowej (np. wykorzystanie właściwego systemu energetycznego) lub mogące pomóc 

doprowadzić do właściwej wydajności środowiskowej (np. systemy zarządzania środowiskowego). 

Techniki te są stosowane przy zabiegach biologicznych zazwyczaj stosowanych jako część całego 

przetwarzania odpadów. Zabiegi biologiczne dotyczące ścieków opisano w sekcji 4.7. 
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4.2.1 Wybór odpowiedniego przetwarzania biologicznego 

 

Opis 
Kluczowym czynnikiem technicznych wyboru właściwego systemu jest jego zdolność do zapewnienia 

właściwego kontaktu między składnikami organicznymi odpadów a populacją drobnoustrojów. 

Zdolność ta zależy głównie od stanu odpadów oraz ich stężenia. Przybliżony schemat systemu 

zapewniającego największą zdolność jako funkcja tych dwóch zmiennych przedstawiono na Rysunku 

4.2. 

 

 
 

Rys. 4.2: Wybór odpowiedniego systemu przetwarzania biologicznego jako funkcji stężenia i 

postaci odpadów 

[53, LaGrega i in., 1994] 
 

Ponadto całkowicie zamknięte lub hermetyzowane bioreaktory pomagają lepiej kontrolować 

przetwarzanie biologiczne i unikać emisji niezorganizowanych (np LZO, odorów, pyłu). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wybór odpowiedniego przetwarzania biologicznego odpadów do przetwarzania pozwala uniknąć 

problemów operacyjnych, jak również wyodrębnić główne korzyści z odpadów (np. wykorzystanie 

jako paliwo). 

 

Dane operacyjne 
Ważne funkcje, do rozpatrzenia, wybranego systemu biologicznego to jednolita dystrybucja 

składników odżywczych i wilgotność odpadów do przetwarzania (jednolitość), jak również 

dostępność wybranego przetwarzania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Hierarchia odpadów może podać pewne wytyczne dotyczące rodzajów zabiegów, które można 

zastosować. Jednak może się zdarzyć, że stosując hierarchię odpadów bez właściwej podstawowej 

analizy, osiągnięcie właściwego wyniku może być niemożliwe. Zgłoszono, że w przypadku 

przetwarzania osadu ściekowego, z powodu niskoenergetycznej zawartości biologicznie 

przetworzonego osadu ściekowego w odniesieniu do termicznie suszonego osadu ściekowego, dobrym 

rozwiązaniem może być albo wybór fermentacji beztlenowej i suszenie termiczne i/lub spalanie dla 

różnych rodzajów odpadów. 
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Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [150, TWG, 2004] 

4.2.2 Określone techniki magazynowania i obsługi w przypadku 

przetwarzania biologicznego 

 

Opis 
Niektóre techniki związane z technikami magazynowania i obsługi w biologicznym przetwarzaniu 

odpadów to: 

a. posiadanie dołów odbiorczych lub zbiorników wyrównawczych 

b. pomieszczenie i wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów (włącznie z obszarem 

przyjęcia i bunkrem), przetwarzania mechanicznego, instalacji magazynowych i wszelkich 

etapów przetwarzania biologicznego w urządzenie do gromadzenia powietrza odlotowego 

(zawierającego pył, CWO, amoniak, substancje złowonne, zarazki) oraz tam, gdzie to 

stosowne, instalację usuwania. Powszechne są wymiany powietrza trzy lub cztery razy na 

godzinę 

c. oczyszczanie powietrza odlotowego lub jego ponowne wykorzystanie, np. jako powietrze dla 

potrzeb degradacji biologicznej 

d. utrzymywanie zanieczyszczenia powietrza odlotowego na niskim poziomie poprzez: 

 unikanie tras ruchu przez obszar dostawy 

 stosowanie powierzchni i sprzętu roboczego, które są łatwe do czyszczenia 

 minimalizowanie czasu magazynowania odpadów w obszarze dostawy 

 regularne czyszczenie podłogi hali za pomocą odpowiedniego odkurzacza z odsysaniem 

lub odkurzacza przemysłowego 

 czyszczenie osłon przeciwsłonecznych, taśm przenośnikowych i innego sprzętu co 

najmniej raz w tygodniu 

e. wykorzystywanie kombinacji automatycznych i szybkozamykających się drzwi z tzw. 

instalacjami kurtyn powietrznych, które w praktyce mogą również działać jako zamek, z 

utrzymaniem czasu otwarcia drzwi do minimum. Można to ułatwić poprzez dodanie 

kontrolowanych przez czujnik bram żaluzjowych lub klap oraz poprzez wystarczające 

wymiarowanie powierzchni manewrowej przed halą. Należy uznać, że dyscyplina 

pracowników hali i floty pojazdów jest co najmniej równie ważna w celu rzeczywistej 

realizacji krótkich czasów otwarcia. Należy również zapewnić, że ma miejsce wystarczająca 

konserwacja drzwi, zgodnie z wymaganiami i trzymać się właściwego działania. Instalowanie 

kurtyny powietrznej tworzy zasłonę otaczającego powietrza w otwartych drzwiach, co 

zapobiega wtargnięciu powietrza z hali. W przypadku podziemnego bunkra, do którego 

pojazdy podjeżdżają od tyłu i następnie zrzucają swój ładunek, instalacja kurtyny z konturem 

pojazdu za rzeczywistymi drzwiami może stanowić sposób zminimalizowania wymiany 

powietrza podczas rozładunku w największym możliwym stopniu 

f. zamknięcie bunkrów z materiałem wsadowym posiadających śluzę dla pojazdów; w otwartych 

magazynach i podczas rozładunku pojazdów z odpadami, gaz odpadowy z bunkra usuwa się 

poprzez odsysanie i wprowadza do instalacji przetwarzania gazu odpadowego.  

Ponadto w czasie magazynowania i obsługi, następujące środki nadają się do minimalizacji pyłu: 

g. osadzanie pyłu za pomocą systemów usuwania mgły, chociaż nie jest to obowiązkowe 

h. wykorzystanie odsysania do źródeł punktowych ekstrakcji i powietrza hali, z późniejszym 

odpylaniem 

i. stosowanie pokrycia taśmy przenośnika 

j. zapobieganie lub minimalizowanie dużych wysokości spadkowych podczas przenoszenia z 

taśmy na taśmę 

k. stosowanie wolnoobrotowych jednostek do rozdrabniania 

l. regularne czyszczenie obszarów jednostek, podłóg hali i szlaków komunikacyjnych 

m. stosowanie urządzenia do mycia opon, aby zapobiec rozproszeniu odpadów przez pojazdy do 

zewnętrznych obszarów zakładu. 
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Należy również aktywnie unikać rozkładu beztlenowego w magazynie materiałów odpadowych z 

miejsca zbiórki odpadów komunalnych/punktu przekazywania zawierających dużę ilości skoszonej 

trawy w ciepłych mokrych okresach. Zazwyczaj trawa ma dużą zawartość wilgoci i zbija się razem, 

aby zapobiec przedostawaniu się tlenu. Jeżeli odpady zgromadzono w punkcie przekazywania na 

dzień lub dwa, następnie umieszczono w pojemniku i magazynowano w stercie podczas deszczowej 

pogody, powstaną warunki beztlenowe. 

Inną możliwość przedostawania się wilgoci stanowią niechronione pryzmy po długotrwałej mokrej 

pogodzie, co powoduje ustanie rozkładu tlenowego, należy więc je odpowiednio ochronić lub nakryć. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
W systemach bioprzetwarzania płynnych odpadów ważne jest, aby przepływ substratu był względnie 

stały w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania, w przeciwnym razie mogą wystąpić 

nieoczekiwane emisje. Niektóre techniki koncentrują się na zapobieganiu emisjom do powietrza. Na 

przykład wzrosty temperatury w stosach odpadów zawierających substancje organiczne ze względu na 

zwiększoną aktywność biologiczną mogą nastąpić w krótkich okresach czasu i prowadzić do emisji do 

powietrza (C całkowity, odory). 

Ze względu na wyższe temperatury w hali, w zimie profil przepływu powietrza powstaje przy bramach 

hali, gdzie ciepłe powietrze wypływa z hali poprzez górną część otworu, a chłodne powietrze wpływa 

dołem. 

Pozostałości odpadów mogą zawierać duże ilości drobnoziarnistych cząsteczek. Dlatego w bunkrze 

można oczekiwać znacznych emisji pyłów, ze względu na procesy podnoszenia i załadunku za 

pomocą mobilnych narzędzi, które powinny być pobrane lub złożone tak blisko źródła jak to możliwe. 

 

Dane operacyjne 
Obszary magazynowania są zazwyczaj napełniane z cystern lub rury do źródła. 

 

Zastosowanie 
Ze względu na szeroki zakres opisanych tu procedur przetwarzania biologicznego, jak również 

rodzajów odpadów (np. zawierające składniki lotne, odory), istnieją pewne techniki, które mogą nie 

mieć zastosowania do niektórych zabiegów biologicznych (np. osad aktywny, napowietrzane laguny, 

MBP, bioremediacja in-situ, gleba i osad zanieczyszczone olejem, produkcja biogazu do 

wykorzystania jako paliwo,...). 

Wyjątki od zastosowania określone w poniższych technikach, które można znaleźć w powyższej sekcji 

Opis są następujące: 

 technika b dla ostatnich etapów przetwarzania biologicznego lub po przetwarzaniu 

 technika e jest zazwyczaj stosowana do odpadów, nie następuje więc emisja odorów 

 technika f jest zazwyczaj stosowana do odpadów wydzielających odory. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
W związku z techniką b z powyższej sekcji Opis, w obszarach pracy operatorów dokonuje się trzech 

lub czterech wymian powietrza, według włoskiej ustawy regionalnej. W obszarach, gdzie operatorzy 

nie pracują, zazwyczaj stosuje się dwie wymiany na godzinę. Technika f wywodzi się ze specjalnego 

wymogu TA Luft dla zakładów fermentacji i ogólnego przepisu rozporządzenia niemieckiego 30 

BlmSchV. 

Technika m to również ogólny przepis  rozporządzenia niemieckiego 30 BlmSchV. 

 

Literatura źródłowa 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.2.3 Wybór materiału wsadowego dla systemów biologicznych 

 

Opis 
Niektóre zagadnienia do rozważenia to: 
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a. obecność substancji, które są nie podlegają preferencyjnemu przetwarzaniu takich jak metale 

toksyczne musi być ograniczona przy wprowadzaniu do procesów biologicznych. Takie 

ograniczenia może pomóc osiągnąć, na przykład, pewne przetwarzanie mechaniczne  

b. dodawanie ścieków do organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych zwiększa poziom 

składników odżywczych jak również zawartość wilgoci. Inne odpady, które również mogą 

przynosić korzyści to organiczne odpady przemysłowe, odpady z przetwórstwa spożywczego i 

odpady rolnicze 

c. o ile sam proces stanowi ważny aspekt, to jakość materiału wsadowego prawdopodobnie ma 

największy wpływ i dlatego ważne jest zmaksymalizowanie jego jakości. Znaczenie mają tu 

zarówno dopuszczalne rodzaje odpadów jak i procesy oddzielania. Niektóre techniki to: 

 właściwa równowaga zawartości składników odżywczych (np. zawartość azotu a 

zawartość węgla) 

 zminimalizowanie obecności materiałów toksycznych i niepożądanych (łącznie z 

metalami ciężkimi, czynnikami chorobotwórczymi i materiałami obojętnymi) 

 uznanie, że wszelkie nieulegające biodegradacji składniki odpadów, które wprowadzono 

do autoklawu beztlenowego, a które pozostaną nienaruszone przez proces, po prostu 

zajmują niepotrzebną przestrzeń. Aby zmaksymalizować korzyści płynące ze stosowania 

techniki (zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne) i zminimalizować koszty, ważne jest 

zminimalizowanie obecności tych składników w materiale wsadowym do fermentacji 

beztlenowej 

d. unikanie mieszania różnych rodzajów odpadów jeśli nie okazały się właściwe. Jest to 

związane z Sekcją 4.1.5 

e. ciągłe poszerzanie wiedzy na temat wpływu właściwości odpadów na ustawienia operacyjne 

takie jak agregaty, przepływ masy, objętości, zmienne degradacji biologicznej (np. 

temperatura, CO2) jak również pomiary emisji (gazowych) (np. wykorzystanie stale 

pozyskiwanych danych na temat emisji (surowego gazu i/lub czystego gazu), LZO, metanu, 

dla potrzeb dostosowania ustawień, tj. automatycznej kontroli procesów biologicznych) 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Pozwala uniknąć przedostawania się związków toksycznych do systemów biologicznych, tj. 

toksycznych z punktu widzenia redukcji aktywności biologicznej. Właściwa równowaga zawartości 

składników odżywczych pozwala uniknąć emisji, na przykład związków azotu. 

Jeśli niebiologiczne aktywne części materiału wsadowego są oddzielone od materiału wsadowego, 

takie strumienie można łatwo ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi (np. szkło, metale). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Dodanie osadów ściekowych do organicznej frakcji SOK może mieć negatywny wpływ na samo 

przetwarzanie biologiczne, jakość gazu spalinowego generowanego podczas przetwarzania 

biologicznego lub jakość odpadów wyjściowych. 

 

Dane operacyjne 
W przypadku techniki c (zobacz powyższa sekcja Opis) podejmuje się integralne biologiczne suszenie 

odpadów komunalnych, gdyż zazwyczaj obecność tworzyw sztucznych i innych materiałów nie 

ulegających biodegradacji może stanowić korzyść dla napowietrzania, zapobiegając strefom 

beztlenowym, co prowadzi do niższych emisji. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004], [153, 

TWG, 2005] 

4.2.4 Ogólne techniki fermentacji beztlenowej 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 
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a. ścisła integracja między zarządzaniem odpadami i gospodarką wodną. Byłoby to przydatne dla 

dalszego rozwoju i zarządzania w celu dokonywania udoskonaleń i gromadzenia danych 

b. zawrócenie maksymalnej ilości ścieków do reaktora, w celu ułatwienia przekształcenia 

wszelkich rozpuszczonych materiałów organicznych na biogaz 

c. obsługa systemu w warunkach fermentacji termofilowej, w celu zwiększenia destrukcji 

patogenów, tempa produkcji biogazu (stąd wyższy odzysk energii) oraz czasu retencji 

d. pomiar poziomów CWO, ChZT, N, P i Cl w strumieniach wlotowych i wylotowych, w celu 

zrównoważenia wsadów i zapewnienia dobrej produkcji metanu  

e. kontrola odpowiednich parametrów w wodzie fermentacyjnej, pozostałościach 

fermentacyjnych i ściekach w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia właściwego 

działania instalacji 

f. zamknięcie bunkrów z materiałem wsadowym posiadających śluzę dla pojazdów; w otwartych 

magazynach i podczas rozładunku pojazdów z odpadami, gaz odpadowy z bunkra usuwa się 

poprzez odsysanie i wprowadza do instalacji przetwarzania gazu odpadowego. 

g. posiadanie wystarczająco dużo przestrzeni, szczególnie dla potrzeb obszaru magazynowania w 

oparciu o szacunkowe miesięczne wykorzystanie 

h. projektowanie, budowa oraz obsługa instalacji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu gleby 

przez ścieki 

i. ponowne wykorzystanie skondensowanej pary wodnej powstającej w wyniku wentylacji 

pryzm (proces dojrzewania) i nagromadzonej wody tylko w przypadku otwartych systemów 

fermentacji tlenowej, w celu nawilżenia odpadów stałych i w przypadku, gdy można uniknąć 

uciążliwości związanych z odorem. Chociaż systemy beztlenowe można obsługiwać  etapami, 

aby zmniejszyć ogólne ChZT w ściekach, to na ogół są one obsługiwane w celu skutecznej 

produkcji metanu, a płynne ścieki zazwyczaj są bardziej skoncentrowane niż ścieki z 

systemów tlenowych i wymagają końcowego etapu oczyszczania tlenowego. Może odbywać 

się to za pośrednictwem zrzutu do kanalizacji lub poprzez drugi etap procesu zakładowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa skuteczność fermentacji beztlenowej i pozwala na lepsze wykorzystanie jej produktów. 

Zminimalizowanie ilości potencjalnie toksycznych materiałów jest również ważnym czynnikiem dla 

jakości produktu końcowego. Systemy beztlenowe są efektywne w rozbijaniu związków 

pierścieniowych (na przykład fenoli) i generowaniu metanu, który można wykorzystywać jako paliwo. 

Jednak nie wszystkie związków pochodzące z beztlenowego rozbijania pierścieni aromatycznych (np. 

ksenobiotyki) mogą ulec mineralizacji w warunkach beztlenowych. Dlatego po etapach przetwarzania 

beztlenowego musi nastąpić kolejny etap degradacji tlenowej, aby doprowadzić materiał organiczny 

do pełnej mineralizacji. 

Emisje odoru z przetwarzania beztlenowego wynoszące 500-1000 GE/m
3
 można osiągnąć za pomocą 

odpowiedniej kombinacji biofiltra i płuczki, jeśli zawartość NH3 jest większa niż 30 mg/Nm
3
. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
O wykorzystaniu osadu w fermentacji beztlenowej należy decydować w zależności od przypadku,  

ponieważ stężenie metali ciężkich w osadzie może utrudniać operatorowi spełnienie istniejących w 

niektórych krajach UE ścisłych wartości granicznych dla wysokiej jakości produktów 

kompostowanych. 

 

Dane operacyjne 
Wysoki stopień elastyczności związany z fermentacją beztlenową uważa się za jedną z 

najważniejszych zalet metody, ponieważ może ona przetwarzać wiele rodzajów odpadów, od mokrych 

do suchych i od czystych substancji organicznych do odpadów szarych. Przydatność metody w 

przypadku, na przykład, bardzo mokrych materiałów została potraktowana jako istotny element w tych 

scenariuszach gdzie segregowanych u źródła odpadów żywności nie można było zmieszać z 

wystarczającą środków wypełniających takich jak odpady ogrodowe (mianowicie, odpady z wielu 

okręgów miejskich). 

Beztlenowe systemy biologiczne są wrażliwe na związki chlorowane oraz związki siarki, wahania pH 

i temperatury i mogą wymagać etapu wstępnego zakwaszania. Recykling ścieków (technika b w 
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powyższej sekcji Opis) może spowodować zwiększenie stężenia związków toksycznych/hamujących, 

które mogą negatywnie wpływać na przetwarzanie biologiczne. 

Warunki fermentacji termofilowej (technika c w powyższej sekcji Opis) mogą nie być przydatne ani 

możliwe dla wszystkich zastosowań (np. dostosowania wspólnot mikroorganizmów w celu degradacji 

chlorowanych związków aromatycznych lub odchlorowanie określonych ksenobiotyków nie mogą 

zostać osiągnięte w warunkach termofilowych, żadnej termofilowej populacji mikroorganizmów nie 

można dostosować do związków do przetworzenia). 

W pewnych okolicznościach konieczna jest kontrola odpowiednich parametrów w wodzie 

fermentacyjnej, pozostałościach fermentacji i ściekach, w regularnych odstępach czasu, w celu 

zapewnienia właściwego trybu działania instalacji (technika d w powyższej sekcji Opis). W takich 

przypadkach wymienione parametry są niewystarczające dla procesu kontroli. Zgodnie z celem 

przetwarzania (wysyłka na składowisko, nawozy), parametry dla kontroli produktu wyjściowego 

należy ustalić zgodnie z dalszym przeznaczeniem. 

 

Zastosowanie 
Głównym obszarem zainteresowania w fermentacji beztlenowej jest gwarancja długoterminowej 

wydajności zakładu, która jest oczywiście kluczowa do jego wykonalności ekonomicznej. Ryzyko to 

można zredukować poprzez rozwój technologiczny, ale związane z tym koszty mogą mieć wpływ na 

ekonomikę w perspektywie krótkoterminowej. Budowa większej liczby zakładów w przyszłości 

wspiera wiedzę operacyjną i może to zwiększyć zaufanie (zob. Sekcja 4.1.2.2). Technika e w 

powyższej sekcji Opis nadaje się do redukcji emisji odoru. 

 

Ekonomika 
Określone koszty inwestycyjne są na ogół znacznie wyższe niż w przypadku fermentacji tlenowej. 

Ścisła integracja zarządzania odpadami i gospodarki wodnej byłaby przydatna w celu dalszego 

rozwoju. To pomogłoby uniknąć nadmiernych kosztów związanych z zrzutem nadwyżki wody z 

fermentacji beztlenowej do oczyszczalni ścieków. Jednakże w rzeczywistości w całej Europie odbywa 

się to rzadko, najczęściej w przypadku, gdy w procesie biorą udział zakłady wodociągowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Lepsze zarządzanie procesem oraz wymogami dyrektywy ws. składowisk. Techniki od e do h w 

powyższej sekcji Opis to wymogi w ramach niemieckich rozporządzeń TA Luft, a technika e jest 

konieczna w celu redukcji odoru. 

 

Przykładowe zakłady 
Obecnie ta metoda przetwarzania jest stosunkowo rzadka (jest to tylko część strategii gospodarki 

odpadami w czterech krajach, Niemcy, Austria, Belgia i Dania, mimo że niektóre zastosowania 

wykryto także w przypadku odpadów mieszanych lub pozostałości odpadów we Francji, Hiszpanii i 

Włoszech oraz wiadomo, że niewielki zakład działa w Wielkiej Brytanii). Ostatnie wydarzenia w 

systemach segregacji u źródła we Włoszech i Hiszpanii sugerują optymistyczne widoki dla przyszłej 

dostępności materiału wsadowego wysokiej jakości. 

Warto także wspomnieć, że fermentacja beztlenowa doświadcza najszybszego stopnia wzrostu w 

Europie w Hiszpanii, dzięki publicznemu finansowaniu instalacji za pomocą programów UE. Takie 

finansowanie redukuje ogólne koszty zarządzania, ponieważ amortyzacja jest jednym z głównych 

czynników kosztowych. 

 

Literatura źródłowa 

[33, ETSU, 1998] [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [114, 

Hogg, 2001], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.2.5 Zwiększenie czasu retencji w procesach fermentacji beztlenowej  

 

Opis 
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Obejmuje umożliwienie pozostania odpadu przefermentowanego przez dłuższy czas w warunkach 

degradacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Dłuższy czas retencji umożliwi szerszą biodegradację, a następnie lepszą jakość odpadu 

przefermentowanego i tym samym może zwiększyć produkcję biogazu. Wystarczająco wysoka 

temperatura i długi czas retencji zapewnią, że materiał jest dojrzały, wolny od bakterii 

chorobotwórczych i nasion oraz wygeneruje niższe emisje odoru. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Osiągnięte korzyści należy zrównoważyć względem niższej potencjalnej szybkości załadunku, co 

redukuje przepustowość i tym samym zwiększa koszty ekonomiczne na tonę przetworzonych 

odpadów. 

 

Zastosowanie 
Wzrost produkcji biogazu zazwyczaj ma wpływ na jakość odpadu przefermentowanego i biogazu. 

Wtedy należy przeprowadzić optymalizację ilości biogazu, jakości biogazu i jakości odpadu 

przefermentowanego. 

 

Literatura źródłowa 

[59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004] 

4.2.6 Techniki redukcji emisji podczas wykorzystywania biogazu jako 

paliwo 

 

Opis 
Biogaz z fermentatora osusza się, a cząsteczki stałe usuwa przed wykorzystaniem go jako paliwo 

przez użytkownika zewnętrznego lub do użytku wewnętrznego. Biogaz można stosować w silnikach 

gazowych, np. elektrownie blokowe, kotły gazowe, pojazdy lub do innych celów takich jak termiczne 

techniki ograniczania LZO. Można stosować dwa rodzaje technik emisji. Pierwszy rodzaj dotyczy 

oczyszczania biogazu przed wykorzystaniem, w celu redukcji emisji po jego spalaniu, a druga dotyczy 

ograniczania emisji po spalaniu biogazu. Opisano tu obydwa rodzaje technik, niektóre szczególne 

środki to: 

a. redukcja emisji siarczku wodoru poprzez płukanie biogazu za pomocą soli żelaza, dodawanie 

tych soli żelaza do autoklawu lub biologiczne utlenianie poprzez kontrolowany dodatek tlenu 

b. stosowanie selektywnej redukcji katalitycznej (SRK) (sekcja 4.6.21) w celu redukcji NOX 

c. stosowanie jednostki utleniania termicznego w celu redukcji CO i węglowodorów 

d. stosowanie filtracji na węglu aktywnym 

e. wyposażenie tych zakładów w magazyn biogazu i awaryjną pochodnię gazową. 

Należy zauważyć, że podczas spalania na pochodniach biogazu, którego nie można wykorzystać w 

zakładzie ani udoskonalić do jakości gazu ziemnego, temperatura wylotowa gazów odlotowych 

powinna wynosić co najmniej 900°C a czas przebywania 0.3 s. 

Maksymalne docelowe stężenie związków siarki w biogazie wynosi 50 ppm lub wydajność usuwania 

co najmniej 98%. 

Procedury ograniczania emisji, które mogą mieć miejsce w oddzielnym etapie przetwarzania to: 

procesy płukania biologicznego (biologiczne utlenianie siarczku do siarki lub kwasu siarkowego), 

płukanie gazu wodą lub rozpuszczalnikami organicznymi, suche filtry złożone z np. rudy jeziornej 

oraz adsorpcja, np. na węglu aktywnym. 

Niektóre wytyczne dotyczące dużych obiektów energetycznego spalania wykorzystujących biogaz 

podano w dokumencie LCP BREF. 

 

Parametr Biogaz Gaz odlotowy 

AOX <150  

CO  100 – 650
1
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Pył  <10 – 50 

NOX  100 – 500
2
 

H2S  <5 

HCl  <10 – 30 

HF  <2 – 5 

Węglowodory  <50 – 150 

SO2  <50 – 500 

Dane w mg/Nm
3
 przy 5 % O2 

1
  przy stosowaniu silników niskoprężnych o niskiej pojemności cieplnej (np. 

<3MW), wartość 650 może być trudna do osiągnięcia. W tych przypadkach, 

jako bardziej osiągalną można postrzegać wartość 1000. 
2
 przy stosowaniu silników z wtryskiem pilotowym o niskiej pojemności 

cieplnej (np. <3MW), osiągane wartości wynoszą 1000. Niższa wartość 

graniczna zakresu może zostać osiągnięta tylko dzięki ograniczaniu emisji 

 

Tabela 4.16: Osiągnięte wartości emisji przy stosowaniu właściwych silników i technik 

ograniczania emisji 

[54, Vrancken i in. 2001], [117, DG Env, 2001], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Dodatek substancji takich jak sole żelaza lub tlenu do reaktora beztlenowego może mieć efekt 

przeciwny do zamierzonego dla procesu fermentacji. 

 

Dane operacyjne 
Wykorzystanie katalizatorów utleniających (technika a z powyższej sekcji Opis) jest zazwyczaj 

stosowane jako narzędzie na krótką metę ze względu na problemy z korozją, jakie może generować. 

 

Zastosowanie 
Oczyszczanie biogazu (z wyjątkiem odwadniania i usuwania substancji stałych) przed generowaniem 

mocy/ciepła w silniku gazowym oraz oczyszczanie gazów odlotowych zazwyczaj nie jest konieczne, 

zgodnie z niektórych informacjami, aby osiągnąć wiele wartości podanych w Tabeli 4.16. Te wartości 

emisji są zwykle osiągane dziękim samym dostosowaniom silników. Jedyny wyróżniony wyjątek to 

współfermentacja obornika świńskiego. Generowany biogaz zazwyczaj wymaga odsiarczania ze 

względu na wysoką zawartość siarki zwłaszcza w celu zapobiegania korozji jednostki przy użyciu 

biogazu. 

 

Ekonomika 
Wtórne środki ograniczania emisji z gazów odlotowych podczas wykorzystywania biogazu jako 

paliwo. Jest to uważane za ekonomicznie nieopłacalne i nieuzasadnione środowiskowo w przypadku 

małych instalacji mocy/ciepła. W celu odzwierciedlenia takiego problemu, na przykład w Niemczech, 

instalacje mniejsze niż 3 MW mają wyższe wartości graniczne emisji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Co najmniej trzy PC posiadają ustawodawstwo dotyczące emisji podczas wykorzystywania biogazu 

jako paliwo. 

 

Literatura źródłowa 

[54, Vrancken i in. 2001], [117, DG Env, 2001], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.2.7 Zwiększenie efektywności energetycznej generatorów energii 

elektrycznej i systemów fermentacji beztlenowej  

 

Opis 
Niektóre zagadnienia do rozważenia to: 
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a. dla potrzeb właściwej efektywności energetycznej preferowany jest biogaz o zawartości 

energii 20-25 MJ/Nm
3
  

b. efektywności przemiany energii elektrycznej będą się różnić w zależności od obiektu 

energetycznego spalania. Praktyczne doświadczenie w przypadku małych silników 

spalinowych o pojemności znamionowej mniejszej niż 200 kW wskazuje efektywność 

przemiany energii elektrycznej około 25%, większe zakłady (do 17000 kW) mogą mieć 

wyższą efektywność przemiany około 36%. Jeśli istnieje również dodana możliwość 

ogrzewania wody za pomocą spalin z silnika, może to zwiększyć całkowitą efektywność 

przemiany do 65 – 85 % 

c. zainstalowanie silników na biogaz o efektywnościach powyżej 30% ma zasadnicze znaczenie 

dla osiągnięcia właściwej ogólnej efektywności energetycznej. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa efektywność energetyczną procesów fermentacji beztlenowej. Niektóre dane dotyczące 

produkcji energii przedstawiono w dwóch poniższych tabelach (Tabela 4.16 i Tabela 4.17). Zakresy w 

tych tabelach są szerokie i prawdopodobnie odzwierciedlają nie tylko różnice w wydajności w 

zakładach, ale również w wejściowych materiałach wsadowych. 

 

 Produkcja energii netto 

(kWh/tona odpadów) 

Źródło Minimum
1
 Średnia

1
 Maksimum

1
 

1  100  

2  102  

3  110  

4 80 110 140 

5 75 113 150 

6 100 115 130 

7 105 131 157 

8 120 145 170 

9 100 150 200 

10  154  

11 254 273 292 
1 

Jeśli podano tylko jedną wartość liczbową, przedmiotowe odniesienie nie 

podało zakresu 

 

Tabela 4.17: Dane liczbowe produkcji energii netto, którą można osiągnąć w warunkach 

optymalnego funkcjonowania procesów fermentacji beztlenowej 

[59, Hogg i in., 2002] 

  

Parametr Niska wartość 

(kWh/t 

odpadów) 

Wysoka wartość 

(kWh/t odpadów) 

Uzysk biogazu 70 Nm
3
/t 

odpadów 

140 Nm
3
/t 

odpadów 

Procent metanu 55 % 60 % 

Wartość opałowa biogazu 385 840 

Wygenerowana energia elektryczna (30 % efektywności) 116 252 

Energia elektryczna na eksport (70 % wygenerowanej 

energii) 

81 176 

Ciepło odzyskane dla opcji CHP (70 %) 189 412 

Ciepło eksportowane dla opcji CHP (80 % odzyskanego) 151 329 

 

Tabela 4.18: Energia elektryczna i ciepło wygenerowane z fermentacji beztlenowej 

[59, Hogg i in., 2002] 
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Przykładowe zakłady 
Wiele przykładów zakładów fermentacji beztlenowej występuje na całym świecie. 

 

Literatura źródłowa 

[59, Hogg i in., 2002] 

 

4.2.8 Techniki udoskonalania przetwarzania mechaniczno-biologicznego 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie filtrów na powietrzu wylotowym w celu zminimalizowania emisji cząsteczek 

stałych 

b. redukcja emisji związków azotu poprzez optymalizację relacji C:N i stosowanie płuczek 

kwasowych 

c. unikanie warunków beztlenowych w instalacjach przetwarzania tlenowego (gdzie odpady 

zostają pozbawione tlenu, zazwyczaj ze względu na nasycenie) poprzez: 

 wprowadzenie wystarczających materiałów drzewnych do mieszanki (np. wióry) i 

pozostawienie otwartej struktury. Pomaga to również zredukować wpływ nadmiaru azotu 

 unikanie odpadów, które mają zarówno wysoką zawartość wody jak i ograniczone 

szczeliny między odpadami, aby woda mogła odpływać w dół przez odpady na zasadzie 

grawitacji 

d. kontrolę dostawy powietrza przy użyciu stabilizowanego obwodu powietrza. Właściwe 

dopasowanie napowietrzania można przeprowadzić poprzez kontrolowanie stężenia CO2 

według segmentu lub poprzez pomiary online niektórych parametrów (np O2, temperatura, 

wilgotność, metan, LZO, CO2) dostawy powietrza/powietrza odlotowego. Gwarantuje to 

wystarczającą dostawę powietrza, niezależnie od składu odpadów. Powietrze procesowe 

gromadzi się z hal, systemu wydechowego, itp. 

e. korzystanie z cyrkulacji powietrza w celu zwiększenia stężenia związków węgla w powietrzu. 

Dzięki temu termiczne dopalanie staje się wykonalną alternatywą dla filtra biologicznego. 

Wyłącznie w takich warunkach należy przetworzyć np. 2500-8000 Nm
3
 powietrza na tonę 

odpadów (w związku z Sekcją 4.2.11) 

f. pełne ustanowienie specyfikacji materiałów wsadowych 

g. dokładne pozycjonowanie pryzm w celu umożliwienia właściwego dostępu dla potrzeb 

formowania i przewracania 

h. efektywne bilansowanie wody w celu zminimalizowania produkcji odcieków 

i. zapewnienie nieprzepuszczalnego twardego podłoża na dostatecznej powierzchni, aby 

umożliwić ruchy maszyn w celu przewracania pryzm, a także zapewnić przestrzeń dla 

odpływu gromadzenia odcieku 

j. wprowadzenie warstwy odwadniania o wysokiej przepuszczalności, takiej jak wióry drzewne, 

do struktury pryzm, aby umożliwić odpływ odcieku i przepływ powietrza w pryzmach 

k. zapewnienie gromadzenia odcieku za pomocą systemów recyrkulacji w celu wprowadzania 

odcieku z powrotem do pryzm, aby utrzymać optymalną wilgotność, a także ułatwić 

oczyszczanie odcieku 

l. oczyszczanie wody kondensacyjnej za pomocą buforu, bioreaktorów i ultrafiltracji. 

Oczyszczone ścieki (przesącz) można następne wykorzystać jako wodę procesową w 

obwodzie chłodzącym, którą odparowuje się w wieży chłodzenia 

m. wykorzystanie jako paliwa stałego placka filtracyjnego powstającego na filtrach pyłowych 

systemu przetwarzania powietrza 

n. termiczna izolacja pułapu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych w celu 

zminimalizowania powstawania kondensatu 

o. zawracanie wody procesowej lub półstałych pozostałości do obiegu w ramach procesu 

tlenowego w celu całkowitego unikania emisji do wody 
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p. instalacja, a następnie eksploatacja systemów przenośnikowych i magazynowych, jak również 

wewnętrznego sprzętu oczyszczania wody procesowej i kondensatów pary, w taki sposób, aby 

nie powodowały one istotnych emisji rozproszonych (niezorganizowanych) 

q. wstępne przetwarzanie materiału wsadowego do przetwarzania biologicznego w celu 

optymalizacji przetwarzania biologicznego. Może to obejmować techniki mechaniczne, takie 

jak: oddzielanie substancji, które raczej nie nadają się do biologicznego przetwarzania, 

substancji zakłócających i zanieczyszczeń, jak również jako optymalizację degradacji 

biologicznej pozostałych odpadów poprzez zwiększenie zarówno dostępności jak i 

jednolitości 

r. kontrolowanie emisji związków organicznych, cząsteczek stałych, odoru, amoniaku, rtęci, 

podtlenku azotu (N2O) i dioksyn do powietrza. Niektóre techniki w tym celu wymieniono w 

Sekcji 4.6. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zakłady MBP są bardzo elastyczne. Można je budować na zasadzie modularnej. Niektóre z 

powyższych technik pozwalają unikać emisji odoru, azotu i metanu. 

Zoptymalizowane procesy biologiczne łączą redukcję emisji do wody i powietrza podczas 

przetwarzania w zakładzie przetwarzania. Ponadto inna korzyść środowiskowa jest taka, że odpady 

wstępnie przetworzone mechaniczno-biologicznie charakteryzują się znaczną redukcją objętości, 

zawartości wody i potencjału tworzenia gazu, jak również znaczącą poprawą zachowania wymywania 

i osadzania na składowiskach. Inną zaletą jest to, że strumień odpadów o wysokiej wartości opałowej 

zostaje oddzielony i można go spalić z odzyskiem energii. 

Zabiegi mechaniczne i fizyczne stosowane jako przetwarzanie wstępne, aby zoptymalizować warunki 

dla późniejszego przetwarzania biologicznego (np. mieszanie, ujednolicanie, nawilżanie) są 

dostosowywane w celu poprawy oddzielania cennych materiałów (np. materiały żelazne), materiałów 

hamujących lub materiałów, dla których przetwarzanie biologiczne nie jest odpowiednie. Czasami 

oddzielanie udoskonala więcej niż jeden rodzaj materiałów wymienionych powyżej. 

Ma to związek z techniką c (zobacz powyższa sekcja Opis), jednak kontrolowana ilość warunków 

beztlenowych uzyskana we właściwie regulowanych procesach może stanowić przedmiot 

zainteresowania w przetwarzaniu tlenowym ze względu na produkcję metanu, który może służyć jako 

wkład energii dla termicznego regeneracyjnego przetwarzania gazów spalinowych (i jeśli ponadto 

jakość odpadów wyjściowych nadal spełnia wymagania, przetwarzanie gazów spalinowych jest 

zoptymalizowane, a uzgodnienia w dziedzinie bezpieczeństwa (zapobieganie eksplozjom i 

bezpieczeństwo pracowników) są wystarczające. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Emisje LZO z MBP są nieuniknione, z uwagi na LZO już obecne w odpadach wejściowych i LZO 

generowane przez proces biologiczny. W ten sposób wymogi takie jak obudowa/całkowicie zamknięte 

bioreaktory, gromadzenie powietrza odlotowego i efektywne przetwarzanie powietrza odlotowego 

(wartości graniczne dla emisji) redukują takie emisje. Systemy tlenowe (MBP) są odpowiednie dla 

przetwarzania odpadów zawierających LZO. Ponadto systemy beztlenowe mogą skutkować właściwie 

wstępnie przetworzonymi odpadami, jednak nadal mogą mieć duży potencjał dla emisji (amoniaku i 

innych związków generowanych podczas przetwarzania beztlenowego) i wysokiej reaktywności 

biologicznej (w późniejszych warunkach tlenowych). 

W związku z tym zazwyczaj wymagana jest kombinacja etapów beztlenowych (wstępne 

przetwarzanie) i tlenowych. 

Odnośnie techniki c z powyższej sekcji Opis dotyczącej wprowadzenia odpowiednich materiałów 

drzewnych, zazwyczaj w MBP istnieje wystarczająco dużo materiałów konstrukcyjnych 

wprowadzonych przez materiał wsadowy (SOK). Wprowadzenie materiałów drzewnych może 

stanowić przyczynę problemów w wypełnianiu kryteriów składowiska (np. CWO). 

W związku z techniką e z powyższej sekcji Opis, gdy powietrze recyrkulacyjne ma wysoką 

wilgotność, przetwarzanie powietrza odlotowego może powodować problemy. W takim przypadku 

należy dokonać kondensacji pary wodnej i tym samym kondensat należy przetworzyć i konieczne jest 

chłodzenie, aby dokonać kondensacji wody. 
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W związku z techniką o z powyższej sekcji Opis, przetwarzanie tlenowe musi wziąć pod uwagę, że 

akumulacja substancji poddanych recyklingowi może doprowadzić do niepożądanych efektów 

(zasolenie--> skutki hamujące, recykling związków N--> wyższe emisje związków N do powietrza 

(np. amoniak, gaz rozweselający). 

 

Dane operacyjne 
Tlenowe systemy biologiczne są na ogół bardziej niezawodne niż systemy beztlenowe i mniej 

wrażliwe na związki chlorowane i związki siarki, wahania pH i temperatury procesora oraz nie 

wymagają etapu wstępnego zakwaszania. 

Dobra praktyka operacyjna określa, czy zakład pozostaje zakładem tlenowym. W najlepszym interesie 

operatora leży utrzymanie warunków tlenowych, aby uniknąć problemów z odorem i przyspieszyć  

natężenia fermentacji tlenowej. Warunki beztlenowe mogą prowadzić do sporadycznych problemów, 

tj. wydarzenia, które nie są regularne, ale które wciąż należy rejestrować w dzienniku zakładowym. 

Kiedy wilgotność względna powietrza odlotowego jest duża (ponad 90%), emisja cząsteczek stałych 

jest niska. 

 

Zastosowanie 
MBP jest szeroko stosowane w przetwarzaniu SOK, osadów i innych rodzajów odpadów. Systemy 

tlenowe mogą być nieodpowiednie dla przetwarzania odpadów zawierających LZO, które mogą być 

emitowane do powietrza. Systemy tlenowe są mniej efektywne w rozbijaniu związków 

pierścieniowych (na przykład fenole) niż systemy beztlenowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Kryteria przyjęcia Dyrektywy ws. składowisk dla odpadów ulegających biodegradacji. Kryteria te 

mają na celu zmniejszenie biodegradowalnej zawartości odpadów, tym samym prowadząc do znacznej 

redukcji emisji gazu i odcieku ze składowiska. 

 

Przykładowe zakłady 
Powszechnie stosowane w całej Europy. Systemy tlenowe są stosowane w celu zredukowania 

zawartości substancji gnilnych i wilgoci całości odpadów przed wysyłką na składowisko lub dla 

produkcji paliw pochodzących z odpadów. Stanowi to standardową praktykę przed wysłaniem na 

składowisko w Europie. 

 

Literatura źródłowa 

[31, Greenpeace, 2001] [54, Vrancken i in. 2001], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 

2002], [59, Hogg i in., 2002], [114, Hogg, 2001] [116, Irish EPA, 2003], [132, UBA, 2003], [150, 

TWG 2004 R.], [153, TWG, 2005] 

4.2.9 Fermentacja tlenowa zawiesin 

 

Opis 
Przetwarzanie biologiczne zawiesin. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Przykładowym procesem jest dwuetapowy proces wsadowy stosowany w przetwarzaniu odpadów 

kreozotu. Obejmuje to zawieszenie odpadów kreozotu z surfaktantami w pojemniku na siedem dni 

przy 20% substancji stałych, a następnie przeniesienie supernatantu do reaktora doczyszczania na 14 

dni dodatkowego przetwarzania biologicznego. 

Skutkuje to redukcją WWA przedstawioną w poniższej Tabeli 4.19: 

 

Składnik Wstępne stężenie (ppm)  Ostateczne stężenie (ppm) 

Fenantren 13000 <100 

Fluoren 7000 <100 

Fluoranten 8000 <500 
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Piren 6000 <500 

Benzo(a)piren 9000 <100 

Benzo(b)fluoranten 13000 <500 

Benzo(a)antraren 11000 <100 

 

Tabela 4.19: Zgłoszona redukcja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

[53, LaGrega i in., 1994] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Mieszanie nie tylko ujednolica zawiesinę, lecz również ułatwia ulatnianie zanieczyszczeń. 

 

Zastosowanie 
Odpadami mogą być osady lub substancje stałe. Technika jest stosowana w przetwarzaniu odpadów 

substancji do konserwacji drewna, odpadów kreozotu, osadów z rafinacji ropy naftowej i 

zanieczyszczonej gleby. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994] 

4.2.10 Kontrola napowietrzania degradacji biologicznej 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie operacji nadciśnienia 

 ma to następujące zalety: 

 niższe ryzyko zamoczenia i zagęszczenia podłoża napowietrzania 

 wyrównane przepływy powietrza i emisji ciepła naturalnego 

 niskie wymagania dotyczące konstrukcji podłoża napowietrzania 

 jednakże istnieją również wady: 

 mieszanie powietrza ze stert i powietrza z hali 

 pobór powietrza nasyconego parą wodną do hali 

 ograniczona dostępność hali 

 znaczna korozja elementów strukturalnych i urządzeń przy zwiększonym ścieraniu i 

kosztach utrzymania 

 nie jest możliwe ustalenie parametrów procesowych powietrza odlotowego 

 degradację biologiczną można kontrolować wyłącznie w drodze pośrednich pomiarów 

i doświadczenia 

 oddzielne przetwarzanie i oczyszczanie powietrza odlotowego ze stert i z hali nie jest 

możliwe 

b. stosowanie operacji odsysania (pod ciśnieniem) 

 operacja odsysania w przeciwieństwie do operacji nadciśnienia ma następujące zalety: 

 tylko niewielkie zanieczyszczenia powietrza z hali powietrzem ze stert 

 niewielka korozja elementów strukturalnych i urządzeń 

 hala jest dostępna podczas napowietrzania stert 

 można ustalić parametry procesu w powietrzu odlotowym ze sterty 

 możliwe jest oddzielne gromadzenie i oczyszczanie powietrza ze sterty  

 wady operacji odsysania to: 

 wyższe wymagania dotyczące konstrukcji podłoża napowietrzania  

 ryzyko zamoczenia odległości i warstwy rozproszonego powietrza 

c. posiadanie podłoża napowietrzania z płytkami posiadającymi szczeliny oraz piwnicą w celu 

zapewnienia równomiernego napowietrzania podczas pełnego przeniesienia/przewracania 

pryzmy 
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d. dostosowanie napowietrzania do biodegradacji materiału poprzez segmentację obszaru 

degradacji biologicznej w oddzielnie kontrolowanych polach napowietrzania. Również 

poprzez regulowanie ilości powietrza przypadającej na pole napowietrzania w zależności od 

temperatury i zawartości tlenu, za pomocą kontrolowanych częstotliwościowo wentylatorów 

lub poprzez zmianę cyklicznego działania 

e. zapewnienie, że ma miejsce równomierny przepływ przez materiał poddany degradacji 

biologicznej w podłożach systemu tunelowego, przy użyciu wbudowanych perforowanych rur 

i  stosunkowo wysokich ciśnień  

f. stosowanie wymienników ciepła w celu obniżenia temperatury gazów spalinowych i 

wilgotności, aby zapewnić odprowadzanie ciepła w systemach obiegu powietrza. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Cele napowietrzania to: 

 zapewnienie wystarczającej zawartości tlenu w stercie 

 zapobieganie powstawaniu metanu w obszarach beztlenowych  

 odprowadzanie generowanego metanu  

 odprowadzenie emitowanego ciepła reakcyjnego 

 umożliwienie suszenia biogenicznego (w zakładach MBP z suchą stabilizacją). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wyżej wymienione cele należy zrównoważyć z konkurującym celem zminimalizowania ilości 

powietrza i strat z parowania. 

 

Dane operacyjne 
W statycznych systemach biologicznych nie ma miejsca obrót. Ogólnie zasada jest taka, że im krótsze 

odstępy między obrotami (z jednoczesnym nawadnianiem), tym większe niebezpieczeństwo 

wysuszenia sterty. Nawadnianie sterty bez obracania często nawilża jedynie warstwy znajdujące się 

blisko powierzchni. 

 

Zastosowanie 
W systemach hermetycznych, takich jak tunel, skrzynia lub pojemnik, napowietrzanie produktów 

poddanych degradacji biologicznej odbywa się pod ciśnieniem i poprzez działanie krążącego 

powietrza. W obudowanych systemach hal wykorzystuje się zarówno systemy ciśnienia jak i 

odsysania. 

 

Ekonomika 
Budowlane koszty inwestycyjne podłoża napowietrzania z płytkami posiadającymi szczeliny i piwnicy 

są o 40-50% wyższe niż ceny innych dostępnych systemów (np. rury lub kanały do napowietrzania na 

dnie hali). 

 

Literatura źródłowa 

[132, UBA, 2003] 

4.2.11 Zarządzanie gazem spalinowym w MBP 

 

Opis 
Właściwy system zarządzania gazem spalinowym/powietrzem odlotowym obejmuje następujące 

elementy: 

a. oddzielne gromadzenie częściowych przepływów powietrza odlotowego 

b. minimalizacja gazów spalinowych za pomocą wielofunkcyjnego/kaskadowego systemu 

obiegu 

c. minimalizacja gazów spalinowych poprzez degradację beztlenową substancji organicznych 

(fermentacja z wykorzystaniem biogazu zamiast fermentacji tlenowej) 
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d. przetwarzanie strumieni częściowych z użyciem kombinacji składników przetwarzania 

biologicznego, chemicznego, fizycznego i termicznego 

e. redukcja określonych emisji powietrza odlotowego do wartości od 2500 do 8000 Nm
3
 na tonę 

odpadów poprzez instalację systemu obiegu w wymiennikach ciepła i odprowadzenie 

nadwyżki ciepła jako warunek wstępny dla skutecznego systemu obiegu 

f. ponowne wykorzystywanie powietrza odlotowego w najwyższym możliwym stopniu. 

Pozostałe powietrze należy przetworzyć przed usunięciem do atmosfery 

g. przetwarzanie gazów spalinowych z obszaru dostawy, takiego jak niskie bunkry i bunkry 

podziemne z lub bez przetwarzania mechanicznego dostarczanych odpadów lub recyklingu 

gazu jako dostawy powietrza (powietrze procesowe) dla potrzeb degradacji biologicznej 

h. instalacja w zamkniętych pomieszczeniach ze śluzami lub w równoważnych instalacjach 

miejsc wyładunku bunkrów z materiałem wsadowym i bunkrów odbiorczych lub innego 

sprzętu dostawy, transportu i magazynowania substancji wejściowych. Celem tego środka jest 

minimalizacja emisji rozproszonych. W przypadku śluz osiąga się to poprzez odsysanie 

obszaru śluzy powietrznej tak, aby utrzymać ciśnienie otoczenia poniżej ciśnienia 

atmosferycznego 

i. w przypadku urządzeń, aparatury lub innego sprzętu stosowanego do przetwarzania 

mechanicznego lub fizycznego oddzielania odpadów, np. przez zgniatanie, klasyfikowanie, 

sortowanie, mieszanie, ujednolicanie, odwadnianie, suszenie, peletyzację lub sprasowywanie, 

system zarządzania musi zapewnić, że potencjalne emisje rozproszone są zminimalizowane 

poprzez hermetyzację lub odsysanie (odsysanie punktu centralnego) pojedynczych urządzeń 

j. stosowanie zamkniętych pojemników do usuwania towarów emitujących pył 

k. stosowanie hermetyzowanych lub obudowanych systemów przenoszenia i przetwarzania 

pozostałości fermentacji. Należy gromadzić powietrze odlotowe z tych systemów (odsysanie 

hali i źródła), najlepiej, aby mogło zostać ponownie wykorzystane w ramach procesu lub 

przetworzone 

l. rozdzielanie całkowitego przepływu do przetworzenia na mocno zanieczyszczony gaz 

spalinowy i lekko zanieczyszczone powietrze odlotowe. Dlatego wybór odpowiedniego 

systemu do przetwarzania lekko zanieczyszczonego, ale mogącego emitować substancje 

złowonne odgrywa kluczową rolę w zakładach MBP o długotrwałej degradacji biologicznej. 

Jednakże system zostaje uzupełniony przez dalsze elementy, takie jak płuczka kwasowa 

(absorpcja amoniaku), filtr pyłowy i instalacja utleniania do przetwarzania silniej 

zanieczyszczonych strumieni głównie z etapu wstępnej degradacji biologicznej. Rodzaj 

instalacji utleniania (termiczna, chemiczna, fizyczna) oraz ilość gazów spalinowych do 

przetworzenia ze wstępnej degradacji biologicznej należy dostosować do wybranej koncepcji 

procesu i ustalić w każdym indywidualnym przypadku 

m. monitorowanie emisji gazów spalinowych online oraz za pomocą danych w celu dostosowania 

procesów biologicznych 

n. stosowanie systemów absorpcji/desorpcji i spalania w przypadku, gdy stężenie związków 

węgla jest niskie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje wykorzystanie powietrza i emisje powietrza odlotowego. 

 

Dane operacyjne 
Zarządzanie gazami odlotowymi ma wpływ na strukturę i inżynierię procesową instalacji. Następujące 

czynniki odgrywają kluczową rolę w każdej strategii zarządzania gazami spalinowymi: 

 minimalizacja objętości hali 

 segmentacja jednostek operacyjnych 

 bliskie źródła środki czynnej i biernej minimalizacji emisji. 

 

Zastosowanie 
Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne (MBP). 

 

Literatura źródłowa 
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[132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

4.2.12 Techniki ograniczania emisji w przypadku przetwarzania 

biologicznego 

Tabela 4.20 przedstawia techniki ograniczania emisji do powietrza zgłoszone jako stosowane w 

zakładach przetwarzania biologicznego. Są one opisane szczegółowo w Sekcji 4.6. 

 

Technika Numer sekcji, w której ją opisano 

Zapobieganie ogólne Sekcja 4.6.1 

Adsorpcja Sekcja 4.6.7 

Biofiltry Sekcja 4.6.10 

Płukanie chemiczne Sekcja 4.6.12 

Procesy niskotlenowe Sekcja 4.6.13 

Spalanie Sekcja 4.6.14 

Spalanie katalityczne Sekcja 4.6.16 

Regeneracyjny utleniacz termiczny Sekcja 4.6.18 

Nietermiczne przetwarzanie plazmowe Sekcja 4.6.20 

 

Tabela 4.20: Techniki ograniczania emisji do powietrza stosowane w zakładach przetwarzania 

biologicznego 

  

4.3 Techniki dla przetwarzania fizykochemicznego 
Niniejsza sekcja opisuje techniki uznawane za techniki o właściwej operacyjnej wydajności 

środowiskowej (np. wykorzystanie właściwego systemu energetycznego) lub mogące pomóc 

doprowadzić do właściwej wydajności środowiskowej (np. systemy zarządzania środowiskowego). 

Techniki w niniejszej sekcji dotyczą zabiegów fizykochemicznych opisanych w Sekcji 2.3. 

4.3.1 Techniki stosowane w zakładach fizykochemicznego przetwarzania 

odpadów 

4.3.1.1 Planowanie działania zakładu F-c 

 

Opis 
Należy przestrzegać następujących zasad: 

a. wszystkie instalacje pomiarowe i kontrolne muszą być łatwo dostępne i łatwe w utrzymaniu 

b. należy ustanowić system kontroli i testowania 

c. inspekcja odbiorcza musi zostać dostosowana do informacji z analizy deklaracji dowodu 

utylizacji odpadów oraz do zamówienia procesu dostarczonego dla każdego poszczególnego 

zabiegu 

d. wytwarzaniu ścieków należy zapobiegać jak to możliwe za pomocą środków budowlanych, 

np. zadaszenie obszaru odbioru 

e. aby zapobiec niepożądanemu mieszaniu, pojemniki reakcyjne powinny również służyć jako 

pojemniki magazynowe 

f. należy zapewnić odpowiednią pojemność magazynową, ponieważ czasy popytu i dostawy 

zazwyczaj się nie pokrywają  

g. koncepcja zakładu powinna przewidywać potencjalną modyfikację lub rozbudowę 

h. gromadzenie i transport odpadów, a także dostawę (ilość, czas) należy dostosować do 

działania 

i. należy zwrócić się do wytwórców i dystrybutorów o wszystkie szczegóły techniczne i 

informacje (np. informacje o pojemnikach, rurach, pompach, zaworach i filtrach), 



 415 

j. planowanie i budowę (szczególnie sprawy prawne) należy wcześnie omówić z 

odpowiedzialnymi organami i biurami planowania technicznego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Emisje są redukowane, ponieważ w zakładzie F-c ustanawiana jest procedura właściwego 

przetwarzania. 

 

Dane operacyjne 
Budowa zakładu F-c jest ustanowiona w sposób jasny, przestrzegający przepływu materiałów. Na 

przykład, należy wyróżnić dwa zasadniczo różne przypadki: 

1. wymiarowanie zakładu, który przetwarza podobne rodzaje odpadów 

2. wymiarowanie zakładu, który przetwarza różne rodzaje odpadów. 

W przypadku (1), zakład można opracować za pomocą doświadczeń, które są specjalnie dostosowane 

do wymagań odpadów. Konieczne etapy procesu można przebadać indywidualnie lub w kombinacji; 

wynik stanowi optymalne rozwiązanie przetwarzania. W przypadku (2) należy zaplanować różne 

procesy przetwarzania, które prowadzą do optymalnego przetwarzania, gdy stosuje się je w 

kombinacji. Ponadto, podczas gdy w przypadku (1) stale funkcjonujące zakłady wydają się właściwe, 

to w przypadku (2) zaleca się działanie nieciągłe ze względu na dostosowanie technologii i trybu 

działania do różnych reaktywnych zachowań odpadów. 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie dla nowych instalacji. 

 

Literatura źródłowa 

[157, UBA, 2004] 

4.3.1.2 Techniki dla reaktorów F-c 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. wyraźne określenie celów i oczekiwanej chemii reakcji dla każdego procesu przetwarzania. 

Wymagany jest zdefiniowany punkt końcowy do procesu, tak aby reakcja mogła być 

monitorowana i kontrolowana. Należy zdefiniować odpowiednie wkłady do procesu, a projekt 

musi wziąć pod uwagę prawdopodobne zmienne w strumieniu odpadów 

b. ocena każdego nowego zestawu reakcji i proponowanych mieszanek odpadów i odczynników 

przed przetwarzaniem podczas laboratoryjnego badania mieszanki odpadów i odczynników do 

wykorzystania. Musi to prowadzić do wszystkich reakcji, które wystąpią podczas 

przetwarzania na pełną skalę i dlatego mieszanie odpadów należy wykonać według wstępnie 

ustalonej „receptury‖ wsadowej. Musi to musi brać pod uwagę potencjalne skutki skali, na 

przykład zwiększone ciepło reakcji przy zwiększonej masie reakcji względem objętości 

reaktora, zwiększony czas przebywania w reaktorze i zmodyfikowane właściwości reakcji itp. 

c. w szczególności projektowanie i eksploatacja zbiornika reaktora, tak aby nadawał się on do 

swojego przeznaczenia. Takie projekty muszą obejmować względy zagrożeń procesów 

chemicznych, ocenę zagrożenia reakcji chemicznych, względy zapobiegania i środki 

ochronne, łącznie z uwzględnieniem planowanego zarządzania procesem, tj. instrukcje 

robocze, szkolenie personelu, konserwacja urządzeń, kontrole, audyty i procedury awaryjne.  

d. obudowanie wszystkich pojemników przetwarzania/reakcyjnych oraz zapewnienie, że są one 

odpowietrzane do atmosfery za pośrednictwem odpowiedniego systemu płukania i 

ograniczania emisji 

e. tam, gdzie to stosowne, zapewnienie, że pojemniki reaktora (lub mieszalniki w przypadku gdy 

przeprowadzane jest przetwarzanie) są załadowane wstępnie wymieszanymi odpadami i 

odczynnikami. Na przykład niektóre pojemniki reaktora mogą wymagać ‗wstępnego 

wypełnienia wapnem‘ lub załadowane po raz pierwszy reagującymi zasadami w celu kontroli 
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reakcji, na przykład przy użyciu roztworu wodorotlenku wapnia przygotowanego przed 

załadowaniem pojemnika reaktora 

f. unikanie zlewania z worków lub beczek bezpośrednio do pojemnika. Taka praktyka może 

prowadzić do: 

 ‗aktywnych punktów‘ stężenia na powierzchni roztworu reakcyjnego 

 utraty kontroli nad reakcją 

 emisji spalin z nagłej reakcji na połączeniu 

 odprowadzanie spalin przez otwarte włazy a tym samym omijanie odpowiedniego systemu 

ograniczania emisji 

g. monitorowanie reakcji w celu zapewnienia, że jest ona pod kontrolą i zmierza w kierunku 

przewidywanego wyniku. W tym celu pojemniki stosowane do przetwarzania muszą być 

wyposażone w urządzenia do monitorowania wysokich poziomów pH i temperatury. Muszą 

być one automatyczne i ciągłe i podłączone do wyraźnego wyświetlacza w sterowni lub 

laboratorium, wraz z alarmem dźwiękowym. Ocena ryzyka może wymagać, aby urządzenia 

monitorowania procesu były połączone z urządzeniami odcinającymi. Monitorowanie reakcji 

jest konieczne, ponieważ właściwości reakcji w reaktorze mogą się różnić od tych 

występujących w badaniach laboratoryjnych. Monitorowanie musi zapewniać wczesne 

wskazanie wszelkich odchyleń od badań laboratoryjnych oraz umożliwiać podjęcie środków 

w celu powstrzymania lub modyfikowania reakcji. W związku z tym należy zapewnić 

chłodzenie i/lub oziębianie pojemników reaktora 

h. zapewnienie, że wewnątrz pojemnika do przetwarzania odbywa się właściwe mieszanie, gdyż 

może to zdecydować o sukcesie reaktora. Standardową metodą poruszania zawartości 

pojemnika jest wirnik obrotowy. Istnieje relacja geometryczna między wielkością wirnika a 

odległością od pojemnika (określona według rodzaju i wielkości pojemnika). Jest to również 

zależne od prędkości mieszania i właściwości odpadów. W miejscu, gdzie wirniki wchodzi do 

pojemnika, wymagane jest uszczelnienie, aby zapobiec emisjom niezorganizowanym. Należy 

zapewnić metodę mieszania 

i. w celu śledzenia i kontrolowania procesu zmian, posiadanie pisemnej procedury w celu 

przedstawiania, rozpatrywania i zatwierdzania wszelkich zmian lub osiągnięć technicznych, w 

tym wszelkich zmian proceduralnych lub jakościowych 

j. zapewnienie, że wszelkie LZO, które są emitowane ze względu na wzrost wysokiej 

temperatury w pojemniku reakcyjnym są zawracane do systemu przetwarzania po kondensacji 

w płuczkach 

k. monitorowanie reakcji przez cały czas jej trwania. Może być konieczna ekstrakcja powietrza 

odlotowego z reaktora 

l. posiadanie systemu, jak to ma miejsce w większości zakładów, do wymiany powietrza 

powyżej pojemników reakcyjnych  i przepuszczania go przez pewnego rodzaju system 

przetwarzania, w celu usuwania gazów takich jak amoniak, chlorowodór, dwutlenek siarki. 

Zazwyczaj wodne roztwory z płuczek zawracane są do zakładu przetwarzania, a systemy z 

węglem aktywnym są regenerowane (np. poprzez odpędzanie parą) lub w przypadku, gdy nie 

jest to możliwe, węgiel aktywny jest spalany. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Kontrola procesu reakcji/przetwarzania ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i 

zapobiegania potencjalnym wypadkom. Można osiągnąć wydajność usuwania metali w wysokości 

96%. 

 

Zastosowanie 
Zakłady fizykochemiczne przeprowadzają odsiewanie odpadów wejściowych, aby móc magazynować 

odpady we właściwych zbiornikach i równoważyć reakcje. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dostępne są pewne krajowe normy ścieków, np. Ustawa o Zanieczyszczeniu Wód Powierzchniowych 

w Holandii. 
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Przykładowe zakłady 
Na ogół zbiorniki reakcyjne do neutralizacji są wyposażone w jednostki płuczek alkalicznych, a  

większość gazów kwasowych zawracana jest do procesu wraz z niektórymi LZO i prawie wszystkimi 

cząsteczkami stałymi/roztworami. Wydajności przykładowych zakładów wahają się od 200 do 40000 

m
3
/rok. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

4.3.1.3 Neutralizacja 

 

Opis 
Cel i zasadę działania neutralizacji przedstawiono w Sekcji 2.3.2. Niektóre kwestie, które należy wziąć 

pod uwagę, to: 

a. uniemożliwienie mieszania odpadów kwaśnych/zasadowych z innymi strumieniami do 

neutralizacji, gdy mieszanka zawiera jednocześnie metale oraz czynniki kompleksotwórcze. 

Zapobiega to tworzeniu się metalowych kompleksów trudnych (z ekonomicznego punktu 

widzenia) do późniejszego oddzielenia. Jony kompleksotwórcze, na które należy uważać to, 

na przykład, EDTA, NTA i cyjanki 

b. sprawienie, aby konieczny sprzęt do neutralizacji był niezawodny i łatwy w użyciu może 

pomóc sprzętowi wytrzymać energiczne wykorzystywanie w zakładach F-c zajmujących się 

odpadami kwaśnymi/zasadowymi wymagającymi neutralizacji 

c. zapewnienie, że zwyczajowe metody pomiaru, tj. za pomocą elektrod szklanych lub 

podobnych czujników, są stosowane w działaniu zakładu F-c dla potrzeb neutralizacji 

odpadów jeśli elektrody są stale oczyszczane i właściwie kalibrowane. Oznaczanie wartości 

pH jest również możliwe poprzez pomiar przygotowanych próbek lub pomiar przy użyciu 

papierka lakmusowego 

d. oddzielne magazynowanie zneutralizowanych ścieków w celu uniknięcia negatywnego 

wpływu na jakość oczyszczonych ścieków, ze względu na reakcje wtórne występujące 

podczas ich wspólnego magazynowania. Po upływie odpowiedniego czasu magazynowania 

należy przeprowadzić końcową inspekcję oczyszczonych ścieków. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa wydajność procesu neutralizacji i pozwala uniknąć problemów w dolnej fazie procesu (np. 

zapobieganie mieszaniu odpadów lub innych strumieni w taki sposób, że dalsze oczyszczanie ścieków 

nie jest możliwe). 

 

Dane operacyjne 
W razie połączenia kwasu siarkowego (H2SO4) i mleka wapiennego (Ca(OH)2), jako produkt reakcji 

może powstać gips (CaSO4·2H2O). Gips może prowadzić do osadów i tworzenia się skorupy, 

powodując poważne zakłócenia operacyjne i wymagając podjęcia środków szeroko zakrojonej 

konserwacji i naprawy. Jednakże problemy te można zminimalizować poprzez odpowiednie działania 

procesu neutralizacji (za pomocą rozcieńczonego H2SO4 i wstępnej neutralizacji wapnem) i energiczne 

mieszanie. Jeśli do neutralizacji stosuje się NaOH zamiast wapna, mogą wystąpić inne problemy. 

Według niektórych doświadczeń, wysokie stężenia siarczanu w ściekach spowodowane neutralizacją 

NaOH mogą uszkadzać betonowe kanały ściekowe i w konsekwencji prowadzić do emisji odorów. 

 

Zastosowanie 
Neutralizację można stosować w przypadku wszystkich mieszalnych odpadów płynnych. 

 

Przykładowe zakłady 
W rozcieńczonym systemie wodnym powinno być możliwe przeprowadzenie procesów neutralizacji 

bez celowego lub przypadkowego wytwarzania gazów. W takich procesach systemowych z udziałem 
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potencjalnie niebezpiecznych substancji, na przykład kwasu, neutralizację zwykle można 

przeprowadzić bez wytwarzania substancji, które wymagają ciągłego ograniczania emisji, na przykład 

SOX, itp. 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], 

[150, TWG, 2004] 

4.3.1.4 Wytrącanie metali 

 

Opis 
Celem tych technik jest wytrącanie metali zawartych w odpadach płynnych. 

Niektóre techniki to: 

a. zakwaszanie odpadów w celu rozpuszczenia wszystkich metali w pierwszym etapie 

b. dostosowanie pH do punktu minimalnej rozpuszczalności, gdzie wszystkie metale ulegną 

wytrąceniu 

c. umożliwienie oczyszczenia powstałych przetworzonych odpadów poprzez zlewanie, gdy to 

możliwe (na przykład wysokie stężenia metali w wodzie bardzo trudno oczyścić poprzez 

zlewanie), i/lub poprzez dodanie innego sprzętu odwadniającego (np. prasa filtracyjna lub 

wirówka) 

d. unikanie wprowadzania środków kompleksotwórczych, chromianów i cyjanków (ze względu 

na niebezpieczeństwo powstawania HCN z zakwaszających materiałów odpadowych) 

e. zmiana warunków wytrącania, na przykład, jeśli docelowe stężenie metali w oczyszczanych 

ściekach nie zostało osiągnięte za pomocą wytrącania z użyciem wodorotlenku (np. z powodu 

obecności czynników kompleksotwórczych), można zastosować wytrącanie siarczkowe (np. z 

użyciem siarczku sodu lub siarczków organicznych). Ma to na celu tworzenie siarczków 

metali, które trudno rozpuścić w wodzie. Wykorzystuje się siarczek wodoru i w związku z 

tym warunki operacyjne i emisje wymagają szczególnej uwagi. W praktyce wytrącanie z 

użyciem siarczku jest stosowane w oczyszczaniu ścieków zawierających czynniki 

kompleksotwórcze. 

f. unikanie wprowadzania materiałów organicznych do procesu, ponieważ zazwyczaj zakłócają 

one reakcję wytrącania 

g. organizowanie procesu zgodnie z następującymi krokami: 

 eksperymentalne badania przez laboratorium; ustalenie programu przetwarzania 

 ustanowienie kontrolnych wartości procesu, np. wartość pH, temperatura, stężenie metali 

 ustalenie czynników pomocniczych zgodnie z rodzajem, ilością, stężeniem 

 ustalenie dozowania czynników pomocniczych, np l/h 

 ustalenie kolejności dodawania dodatkowych czynników 

 badania funkcjonalne sprzętu  

 przeprowadzenie wytrącania/flokulacji; udokumentowanie procesu kontroli. 

       

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Substancje takie jak chrom, cynku, nikiel, ołów są zwykle obecne w postaci rozpuszczonej w 

roztworze lub wchłaniane do cząsteczek stałych lub substancji koloidalnej. To stosunkowo prosta i 

niezawodna technologia i wykazuje wydajność do 95%. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Chrom (III), cynku i kadm są amfoteryczne i ich rozpuszczalność wzrośnie przy pH wyższym niż ich 

mimimalne punkty rozpuszczalności. Wytwarzanie ścieku zawierającego metale można postrzegać 

jako skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska. Ilość placka 

filtracyjnego można zredukować poprzez zastąpienie wapna wodorotlenkiem sodu, jednak w takim 

przypadku nie są wytrącane fluorki. Wykorzystanie techniki siarczkowej e (z powyższej sekcji Opis) 

na ogół skutkuje wysokim stężeniem siarczku w ściekach. Alternatywnie można stosować mokre 

utlenianie lub segregację u źródła. 
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Dane operacyjne 
Podobnie jak w przypadku neutralizacji kwasowej/zasadowej, ten proces wymaga dodania kwasu lub 

zasady (mogą to być odpady) do pojemnika reakcyjnego z mieszaniem. Zazwyczaj stosuje się wapno 

jako wodorotlenek. 

W związku z techniką b z powyższej sekcji Opis Tabela 3.48 (w rozdziale 3) przedstawiała wartości 

zakresu pH dla potrzeb wytrącania różnych metali jako wodorotlenków. Wartość pH dla minimalnej 

rozpuszczalności zależy od metalu, a wtedy w przypadku mieszanki metali należy znaleźć optymalną 

wartość. W przypadku takiego optymalnego pH może się okazać, że niektóre metale w ogóle się nie 

wytrącają. Właśnie dlatego w niektórych przypadkach stosuje się więcej niż jeden etap pH w celu 

zmaksymalizowania usuwania metali. 

 

 
Rys. 4.3: Przedstawienie procesu wytrącania/neutralizacji 

[55, UK EA, 2001] 
 

Zalety operacji w trybie wsadowym podczas przetwarzania odpadów o właściwościach, które różnią 

się znacznie między ładunkami, przedstawiono według wyników działania i doświadczenia, na 

przykład: 

 w przypadku stałej wartości pH, stężenie metali w ściekach wciąż może się zmniejszać 

 poprzez wielokrotne mieszanie ścieków i osadu sedymentacyjnego można uzyskać 

dodatkowe efekty współwytrącania; warunkiem wstępnym dla współwytrącania jest 

łagodny obieg i transport osadów. 

Ponieważ na ogół stosowane są materiały powodujące korozję metale, zakład (pojemniki, rurociągi, 

technologia pomiarowa) muszą być odpowiednio wyposażony i/lub chroniony (użycie materiałów 

syntetycznych, malowanie itp.). 

 

Zastosowanie 
Wodne procesy przetwarzania odpadów przetwarzają wiele jendorodnych wodnych materiałów 

odpadowych poprzez wytrącanie metali rozpuszczalnych i anionów kwaśnych z roztworu, przy 

jednoczesnym zwiększaniu rozmiaru cząsteczek zawieszonych substancji stałych, tym samym 

wspomagając późniejsze oddzielanie faz między substancjami stałymi i płynami poprzez oczyszczanie 

i filtrację. Typowe odpady obejmują, m. in., odpady z osadników, odpady z kabin do malowania 

natryskowego i ścieki procesowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
W Holandii ta technika koncentrowania metali w osadzie ma zastosowanie do ścieków zawierających 

metale (z wyjątkiem kwasu do wytrawiania i ścieków zawierających metale szlachetne), gdy ścieki 
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zawierają stężenie metalu (jako, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Sn, V i Zn) wyższe niż 200 mg/l z czego 

25 mg/l znajduje się we frakcji wodnej i/lub ilość Cd jest większa niż 0,2 mg/l. 

 

Przykładowe zakłady 
W przykładowym zakładzie dodaje się do pojemnika reakcyjnego kwas do galwanizacji/wytrawiania, 

obniżając pH do 5. Umożliwia to uwolnienie jonów żelaza z kwasu, aby zadziałały jako czynnik 

redukujący, zmniejszający metale z wysokich do niskich stanów utleniania, które to metale następnie 

można usunąć (jako wodorotlenki) z roztworu poprzez późniejsze zwiększenie pH do 9 dzięki dodaniu 

wapna. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.3.1.5 Rozpad emulsji 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie odpadów kwasów oraz odpadów zasad do rozbijania emulsji 

b. stosowanie odparowania, ultrafiltracji lub organicznych czynników rozbijających 

c. badanie na obecność cyjanków w emulsjach do przetwarzania. Jeśli cyjanki są obecne, 

emulsje wymagają najpierw specjalnego przetwarzania wstępnego 

d. ustanowienie najpierw symulowanych badań laboratoryjnych. Operator zwykle konfiguruje 

program przetwarzania, zawierający szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i ilości 

kwasów, roztworów kaustycznych i czynników flokulacyjnych, które mają zostać 

zastosowane. Badania laboratoryjne na próbkach mogą pomóc ustalić, czy została osiągnięta 

odpowiednia jakość ścieków 

e. przeprowadzenie procesu w warunkach znacznej precyzji i kontroli procesów i rozszczepiania 

organicznego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Rozszczepianie kwasowe emulsji ma wyjątkowe znaczenie dla utylizacji odpadów oraz dla ochrony 

wód, ponieważ odpady, takie jak zużyte kwasy i odpady zasad można wykorzystać do przetwarzania 

emulsji. Podczas rozszczepiania organicznego w przypadku zbyt niskiej dawki możliwe jest 

niekompletne rozszczepienie, a w przypadku zbyt wysokiej dawki – tworzenie nowych emulsji. 

Techniki wymienione w powyższej sekcji Opis są istotne do uwzględnienia przy ustalaniu metody 

najbardziej odpowiedniej dla rozbijania każdego typu emulsji, w celu uniknięcia problemów 

środowiskowych i operacyjnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Dalsze oczyszczanie ścieków prawdopodobnie może być konieczne po przetwarzaniu emulsji, na 

przykład za pomocą wymiany jonowej lub adsorpcji na węglu aktywnym. W takim przypadku należy 

to określić w programie przetwarzania jako instrukcję operacyjną. Wykorzystanie odpadów kwasów i 

zasad (zob.: technika a w powyższej sekcji Opis) zwykle wytwarza ścieki o wyższych stężeniach soli i 

pozostałego oleju. Oleisty osad jest zwykle trudniejszy do wysłania na składowisko, a oleju nie można 

odzyskać. 

 

Dane operacyjne 
Rzeczywiste przetwarzanie emulsji, określane również jako rozszczepianie emulsji, składa się z dwóch 

faz przetwarzania: 

 destabilizacja (oddzielania) emulsji, poprzez zmieszanie emulsji z kwasami 

 flokulacja i wytrącanie rozpuszczonych metali znajdujących się w rozdzielonej emulsji. 

 

Literatura źródłowa 
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[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

4.3.1.6 Utlenianie/redukcja 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. ograniczanie emisji do powietrza generowanych podczas utleniania/redukcji 

b. posiadanie środków bezpieczeństwa i detektorów gazu (np. odpowiednich do wykrywania 

HCN, H2S, NOX). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje, które mogą wystąpić z reakcji redoks. 

 

Przykładowe zakłady 
Gromadzenie powietrza odlotowego ma miejsce poprzez odsysanie za pomocą wentylatora i filtra 

powietrza odlotowego. Nie dokonuje się tu pomiarów, ponieważ natężenie transportowanego 

powietrza odlotowego jest przewymiarowane. Filtr, który może obejmować płuczki kwasowe lub 

zasadowe, jest regularnie kontrolowany i jeśli to konieczne, regenerowany. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

4.3.1.7 Techniki przetwarzania odpadów zawierających cyjanki 

 

Opis 
Cyjanki można zniszczyć przy użyciu różnych rodzajów środków utleniających, takich jak 

podchloryn, chlor, ozon, nadtlenki i nadtlenki z promieniowaniem UV. Innymi technikami mogą być 

utlenianie elektrochemiczne lub mokre utlenianie z udziałem powietrza (ciśnienie średnie do 

wysokiego). Wysokie temperatury również niszczą cyjanki w stałych odpadach. Jednakże w 

niniejszym dokumencie nie opisano technik spalania. Niektóre kwestie do rozważenia to: 

a. cyjanki można zniszczyć w wodnych strumieniach odpadów poprzez utlenianie z udziałem 

podstawowego czynnika utleniającego przy pH nie mniejszym niż 10 i zawartości chloru 

mniejszej niż 1 g/l. Reakcja jest bardzo szybka 

b. dodanie nadmiernej ilości sody kaustycznej może zapobiec zbyt dużemu spadkowi pH  

c. należy unikać mieszania odpadów cyjanku ze związkami kwasowymi (np. neutralizacja, 

kwasowe rozbijanie emulsji)  

d. ponieważ przetwarzanie cyjanku następuje poprzez utlenianie, destrukcję można sprawdzić w 

drodze pomiaru potencjałów redoks (elektropotencjały). Tym samym można kontrolować 

dodanie podchlorynu sodu do zbiornika ściekowego  

e. wykorzystanie elektrolizy do utleniania cyjanku. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Powstałego cyjanianu nie można łatwo zredukować z powrotem do cyjanku i każdy zrzut cyjanianu do 

cieku wodnego nie doprowadza do generowania wolnego cyjanku. Istnieje także mniejsze ryzyko dla 

zdrowia. Wstępne oczyszczanie ścieków zawierająccyh cyjanki jest niezbędne w celu uniknięcia 

powstawania kompleksów cyjanku metalu. Za pomocą tych technik można osiągnąć stężenia poniżej 

0,1 mg/l cyjanku. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wykorzystanie utleniacza (np. podchloryn, nadmanganian potasu), gdy jest to wymagane. 

Stosowanie podchlorynu lub chloru zwiększa zawartość soli w ściekach i może również zwiększyć 

zawartość AOX. Podczas przetwarzania z użyciem z utleniaczy chlorowych może być również 

generowany chlorocyjan. Podczas korzystania z utleniaczy chlorowanych ważne jest, aby pH systemu 
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pozostawało większe niż 10. Jeśli pH jest zbyt niskie, wtedy może powstać chlorocyjan i 

cyjanowodór. W razie nadmiaru podchlorynu zostanie wyzwolony gaz chlorowy, a jeśli brak 

podchlorynu, wtedy obecne będą pozostałości cyjanku.  

Stosowanie H2O2 lub ozonu jako utleniacza nie tworzy żadnego produktu ubocznego jak pokazano w 

następujących reakcjach: 

NaCN + OCl > OCN + NaCl (metoda podchlorynu) 

CN + H2O2 > OCN + H2O (metoda nadtlenku) 

 

Dane operacyjne 
Zrzuty ścieków wodnych do cieków wodnych są stale monitorowane w kierunku zawartości cyjanku, 

wolnego chloru i poziomu pH. Stosowanie czystego tlenu jako utleniacza nie jest tak wydajne jak w 

przypadku innych wymienionych utleniaczy. 

 

Zastosowanie 
Metody przetwarzania chemicznego i termicznego są najczęściej stosowane do destrukcji strumieni 

odpadów zawierających cyjanki. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Destrukcja cyjanków. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

4.3.1.8 Techniki przetwarzania odpadów zawierających związki chromu (VI)  

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. unikanie mieszania odpadów chromu (VI) z innymi odpadami  

b. przekształcenie Cr(VI) na mniej niebezpieczny Cr (III) można osiągnąć poprzez dodanie 

czynnika redukującego, na przykład, dwusiarczanu sodu, kwasu do wytrawiania, ditionianu 

sodu. Następnie trójwartościowy metal można wytrącić w zwykły sposób (zob. Sekcja 

4.3.1.4). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Chrom (VI) jest najwyższym stanem utleniania metalu, przykładem jest kwas chromowy lub tlenek 

chromu (CrO3), który jest kwaśny, toksyczny, rozpuszczalny w wodzie i stosowany jako środek 

utleniający. Dzięki tym zabiegom osiągalne są stężenia niższe niż 0,1 mg/l chromu (VI). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Konieczny jest środek redukujący. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przetwarzanie w drodze prostej neutralizacji związków chromu (VI) jest nieefektywne, dlatego należy 

zastosować wstępny etap obejmujący redukcję chromu (III) do postaci trójwartościowej. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], 

[150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

4.3.1.9 Techniki podczas oczyszczania ścieków zanieczyszczonych azotynami 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 
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a. unikanie mieszania odpadów azotynów z innymi odpadami 

b. kontrola i unikanie oparów azotawych podczas utleniania i zakwaszania azotynów 

c. kontrola i unikanie oparów azotawych podczas redukcji azotynów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Stężenia mniejsze niż 2,0 mg/l azotynu można osiągnąć dzięki właściwej optymalizacji procesu 

przetwarzania azotynów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W procesach utleniania wymagane jest wykorzystanie czynnika utleniającego. Stosowane środki 

redukujące to mocznik lub roztwór kwasu sulfaminowego. 

 

Przykładowe zakłady 
W Austrii istnieją trzy zakłady wykorzystujące takie systemy. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.3.1.10 Przetwarzanie roztworów fenolowych w drodze utleniania 

 

Opis 
Istnieje możliwość przetwarzania wodnych odpadów zawierających fenol (3-5 w/w-%) poprzez 

utlenianie katalityczne, za pomocą środka utleniającego i katalizatora metalowego lub przy użyciu 

silnego odczynnika utleniającego (np. KMnO4). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje zawartość fenolu w odpadach wodnych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Użycie środka utleniającego i katalizatora, w miarę potrzeby. 

 

Dane operacyjne 
Procedura przetwarzania musi brać pod uwagę egzotermiczny charakter reakcji. Materiały wsadowe 

można rozcieńczyć przed przetwarzaniem. Temperatura procesu, pH oraz potencjał redoks są stale 

monitorowane. 

 

Przykładowe zakłady 
Przykładowy zakład w Wielkiej Brytanii pokazuje zastosowania tego procesu na podstawie wsadu w 

ilości trzech ton w pojemniku dwupłaszczowym ze stali nierdzewnej. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [150, TWG, 2004] 

4.3.1.11 Techniki dla odpadów zawierających amoniak 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. w przypadku odpadów z roztworem amoniaku do 20 w/w-%, przetwarzanie ich przy użyciu 

dwukolumnowego systemu odpędzania powietrzem z płuczką kwasową. Opracowano proces 

dwukolumnowy, gdzie pierwsza kolumna podnosi temperaturę materiału wsadowego i 

utrzymuje pH między 10-11. Następnie materiał wsadowy jest przenoszony do drugiej 

kolumny, gdzie jest przepuszczany przeciwprądowo względem powietrza, przez kolumnę z 

wypełnieniem  

b. odzyskiwanie amoniaku w płuczkach i zawracanie go do procesu przed etapem osadzania 
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c. usuwanie amoniaku usuniętego w fazie gazowej przez płukanie odpadów kwasem siarkowym 

w celu wytworzenia siarczanu amonu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Techniki te zapobiegają znacznej emisji gazu amoniakowego podczas procesu wstępnej neutralizacji 

gdy pH szybko się zmienia, z uwagi na poruszanie zbiornikami i wzrost temperatury. 

 

Dane operacyjne 
Roztwory o wysokiej zawartości amoniaku można również poddać wstępnemu przetwarzaniu (np. 

odpędzanie powietrzem) w celu redukcji stężenia amoniaku przed dotarciem do zakładu 

przetwarzania. 

 

Zastosowanie 
Systemy te są stosowane w przypadku ścieków o wysokiej zawartości amoniaku. Istnieją inne odpady 

zawierające amoniak/amon np. odcieki ze składowiska, dla których opisany system odpędzania nie 

jest odpowiedni ze względu na przeniesienie innych substancji do fazy gazowej. 

 

Ekonomika 
Roztwory zawierające amoniak można również stosować jako czynnik do usuwania NOX. Takie 

zastosowanie może być mniej kosztowne niż gromadzenie/przetwarzanie jako odpady niebezpieczne. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Amoniak przyczynia się do powstawania kwaśnego deszczu i zanieczyszczenia nawozu. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.1.12 Filtracja 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. rozszerzanie pobierania próbek powietrza w kierunku amoniaku w kominach wydechowych 

lub obszarach prasy filtracyjnej tak, aby obejmowało LZO 

b. łączenie przestrzeni powietrznej powyżej niektórych pras z głównym systemem ograniczania 

emisji w zakładzie 

c. poprawa odpływu szlamu poprzez dodanie czynników flokulacyjnych, na przykład wapna, lub 

syntetycznych czynników flokulacyjnych. To regenerowanie szlamu odbywa się w 

pojemnikach  wyposażonych w regulowane mieszadła. Dzięki zmieszaniu szlamu i środków 

flokulacyjnych można w krótkim czasie uzyskać intensywną mieszankę w drodze 

przyspieszenie mieszadła; podczas tworzenia kłaczków mieszadło zazwyczaj porusza się 

powoli, aby nie osłabić flokulacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Usprawnia proces filtracji i redukuje emisje niezorganizowane. Placek filtracyjny o dużych stężeniach 

metali, na przykład niklu i miedzi, można wykorzystać jako surowiec w przemyśle metalurgicznym. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Konieczność czyszczenia tkanin filtracyjnych stanowi wadę; stosowanie wysokociśnieniowego 

sprzętu czyszczącego z użyciem wody lub pranie tkanin w specjalnych, częściowo kwasowych 

roztworach piorących okazało się być korzystne dla tego celu. 

Konieczność utrzymania pras i usuwania placka/osadu oznacza, że system jest regularnie otwierany, 

przez co trudno uniknąć emisji do powietrza. 

 

Dane operacyjne 



 425 

Do uruchomienia procesu wymagana jest energia. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.3.1.13 Flotacja 

 

Opis 
System flotacji ciśnieniowej (DAF) generuje supernasycony roztwór ścieków i sprężonego powietrza 

poprzez zwiększenie ciśnienia strumienia ścieków do poziomu ciśnienia sprężonego powietrza, a 

następnie zmieszanie obydwu w zbiorniku retencyjnym. Ta supernasycona mieszanka powietrza i 

ścieków wpływa do dużego zbiornika flotacyjnego, gdzie ciśnienie jest zwalniane, generując tym 

samym liczne małe pęcherzyki powietrza. Dzięki kombinacji adsorpcji i przechwytywania, 

sflokulowane cząsteczki wypływają na powierzchnię reaktora. Zawieszone substancje stałe płyną w 

kierunku górnej powierzchni płynu i tworzą pianę, którą się następnie zbiera. Niektóre rozpuszczalne 

substancje koloidalne są usuwane ze ścieków poprzez dodatek chemikaliów koagulacyjnych i 

flokulacyjnych w celu wytworzenia strątów z rozpuszczonymi substancjami. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
DAF jest szeroko stosowana ze względu na swoją skuteczność w usuwaniu wielu substancji stałych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Możliwe są emisje do powietrza i wytwarzana jest duża ilość osadu chemicznego (zawierającego 

FeCl3, Al(OH)3, polielektrolity i zamknięte cząsteczki), który należy przetworzyć przed utylizacją. 

 

Dane operacyjne 
Zazwyczaj do zwiększenia przyczepności pęcherzyków stosuje się chemikalia takie jak polimery, 

polielektrolity, sole glinu (np. siarczany) lub sole żelaza (np. chlorek żelaza). Do uruchomienia tego 

procesu wymagana jest energia. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Nie jest wymagany pojemnik sedymentacyjny. 

 

Przykładowe zakłady 
DAF jest powszechnie stosowany. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.1.14 Procesy wymiany jonowej 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie wymieniaczy jonowych tylko w przypadku stężeń soli poniżej 1500 mg/l. W 

przeciwnym razie przetwarzanie nie jest opłacalne 

b. stosowanie wstępnego przetwarzania w celu zredukowania stężenia soli, np. wytrącanie 

c. usuwanie materiałów stałych w roztworach za pomocą filtrów piaskowych lub adsorpcji na 

węglu aktywnym przed zastosowaniem procesów wymiany jonowej 

d. stosowanie pomiarów przewodności w celu monitorowania i funkcjonowania zakładu 

wymieniaczy jonowych (połączenie kationowo-anionowe). Jest on bardzo wrażliwy i nie jest 

podatny na zakłócenia.  

Dalszymi parametrami badania mogą być oleje, wartość pH, węglowodory aromatyczne, 

węglowodory chlorowane oraz kwasy organiczne. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawa procesów wymiany jonowej. 

 

Dane operacyjne 
Wymieniacze jonowe mogą pracować wyłącznie w ‗czystych‘ roztworach, tj. roztworach, które 

głównie zawierają jony, ale nie stałe składniki. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

4.3.1.15 Filtracja membranowa 

 

Opis 
Wymóg uzyskania odporności względem czyszczenia, żywotności jak również niskich kosztów 

produkcji membran ma zastosowanie w przypadku wszystkich procedur membranowych. Wybór 

odpowiedniej membrany ma zasadnicze znaczenie dla przetwarzania odpadów. Niektóre techniki 

wyboru i stosowania odpowiedniej membrany to: 

a. badania w laboratorium, która membrana nadaje się do odpadów do przetwarzania 

b. przesyłanie przesączu i koncentratu powstałego w wyniku ultrafiltracji do dalszego 

przetwarzania. W przypadku przesączu może to być detoksykacja, neutralizacja, wytrącanie 

lub odparowanie. W przypadku koncentratu może zaistnieć potrzeba utylizacji 

c. monitorowanie następujących parametrów w systemach mikro i/lub ultrafiltracji: 

 wartość pH 

 przepustowość 

 przewodność elektryczna 

 ciśnienie, temperatura 

 zawartość oleju 

 skuteczność i/lub jakość przesączu (np. wartość zamglenia, węglowodory) 

 cyjanek, azotyn, chromian 

 zawartość substancji stałych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Niektóre korzyści to: 

 brak konieczności dodawania dodatków chemicznych (brak materialnego przekształcenia) 

 brak dodatkowego zanieczyszczenia ścieków przez chemikalia (brak zasolenia). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wymogi energetyczne dla procesu. 

 

Dane operacyjne 
Istnieje możliwość zautomatyzowania filtracji membranowej. Ponadto te jednostki filtracji wymagają 

niewiele miejsca. 

 

Zastosowanie 
Procedury membranowe są odpowiednie dla przetwarzania odpadów, jeśli odpady są wstępnie 

przetworzone lub jeśli obejmuje to określone odpady ze sprawdzoną przydatnością do filtracji 

membranowej. Materiały powodujące niekorzystne zmiany w membranach, takie jak przywieranie lub 

spęcznianie membrany, należy oddzielić. Uwzględniając te ograniczenia, filtracja membranowa jest: 

 odpowiednia dla ścieków o wysokim i niskim wsadzie 

 przydatna w oddzielaniu emulsji, niezależnie od rodzaju, stężenia lub stabilności. 

 

Rodzaj substancji Wpływ na membranę Technika rozwiązania 

problemu z membraną 
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Substancje stałe o rozmiarze 

ziaren >0.5 mm 

Zablokowanie, zużycie membrany Odpowiednia z etapem 

wstępnego oczyszczania 

Rozpuszczalniki Spęcznienie membrany, zmiana 

strukturalna, zmniejszona 

przepuszczalność 

Zapobieganie 

wprowadzeniu 

Roztwory zasadowe i kwasy o 

skrajnych wartościach pH 

Możliwa destrukcja materiału 

membrany 

Dostosowanie wartości pH 

Materiały organiczne (przy 

membranach z octanu 

celulozy) 

Uszkodzenie membrany poprzez 

gnicie 

Za pomocą środków 

bakteriobójczych 

Silikon (od 0.1 %) Zablokowanie membrany Zapobieganie 

wprowadzeniu do 

membrany 

Wolny olej (od 1.0 %) Zablokowanie membrany
1
 Zapobieganie 

wprowadzeniu do 

membrany 
1 

Stosowanie RO i potencjalnie NF przy poziomach oleju 1 % nie będzie efektywnie działać w 

przedłużonym okresie operacyjnym bez bardzo obszernego przetwarzania wstępnego.  

 

Tabela 4.21: Techniki, które należy uwzględnić w technologii membranowej  

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 
W zasadzie technologię membranową można wykorzystywać w celach pokazanych na Rysunku 4.4: 

 

 
Rys. 4.4: Klasyfikacja technologii membranowej według zadania oddzielenia 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

 

Ekonomika 
Ponieważ technologia jest zazwyczaj automatyczna, koszty personelu są niskie. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 
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4.3.1.16 Sedymentacja 

 

Opis 
Sedymentacja odbywa się w odstojnikach, które muszą być specjalnie zaprojektowane z wlotem, 

wylotem, strefą osadzania i warstwą osadu zawieszonego (lub strefą osadu). Dodatek środków 

flokulacyjnych do osadu i ścieków do przetworzenia jest zalecany w celu przyspieszenia procesu 

sedymentacji i ułatwienia dalszego rozdzielania substancji stałych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa skuteczność sedymentacji. Sedymentacja substancji stałych na ogół upraszcza procedury 

przetwarzania odpadów, które mają miejsce później. W tym zakresie we właściwej części procesu 

sedymentacja stanowi zaletę podczas przetwarzania odpadów w zakładach F-c. Jednakże 

niezamierzone procesy sedymentacji, np. w pojemnikach reakcyjnych, stanowią wadę, ponieważ może 

wystąpić wpływ na procesy i często nagromadzony osad można usunąć wyłącznie po znacznym 

koszcie. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zazwyczaj tworzenie pozostałości. Dodanie flokulantów oznacza, że albo pojawią się one w 

oczyszczonych ściekach albo będą obecne w oddzielonych substancjach stałych. 

 

Dane operacyjne 
Skuteczność procesu sedymentacji zależy od właściwości ścieków i zawieszonych substancji stałych 

oraz wahań przepływu i ogólnego funkcjonowania. W praktyce okazało się, że korzystne są 

następujące środki sedymentacyjne: 

 mleko wapienne Ca(OH)2 

 chlorek żelaza (III) FeCl3 

 polielektrolity. 

 

Zastosowanie 
Substancje stałe mogą to być oddzielne zawieszone cząsteczki, które osadzają się samodzielnie lub 

może to być szereg właściwości wielkości i powierzchni, które następnie wymagają powstania 

zawiesin flokulacyjnych w celu koagulacji i osadzenia masy, tj. poprzez chemiczną regenerację. W 

niektórych przypadkach stosowanie środków flokulacyjnych nie jest konieczne, ponieważ substancje 

stałe osadzają się samoistnie albo dlatego, że środki te nie są efektywne. 

 

Ekonomika 
Zastosowanie tej techniki umożliwia oszczędności w zakresie zrzutu i kosztów transportu, ponieważ 

tylko osad wymaga zarządzania, a nie całkowita zawiesina wodna. 

 

Przykładowe zakłady 
Fabryki papieru (sedymentacja włókien celulozowych, które są zbyt krótkie) i inne zakłady o wysokiej 

zawartości zawieszonych substancji stałych w ściekach. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.3.1.17 Przesiewanie 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.3.2. Niektóre techniki dla operacji przesiewania to: 

a. unikanie przeładowania sprzętu do przesiewania (albo optycznie poprzez monitorowanie 

kontrolek sprzętu lub automatycznie przez zablokowanie pompy napełniającej za pomocą 

wskaźnika poziomu pojemnika magazynowego) 
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b. właściwe czyszczenie otworów filtra zgodnie z wymaganiami (optyczne, empiryczne). 

Niektóre właściwe środki czyszczenia obejmują zastosowanie szybkiego oczyszczania i 

oczyszczania za pomocą pary wodnej lub wody pod wysokim ciśnieniem 

c. zapewnienie, że zrzut wylewów i przelewów z filtra jest przez cały czas niezakłócony (za 

pomocą optycznych mechanizmów odcinających pompę napełniającą lub innych środków 

kontroli). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Przesiewanie odpadów jest wykonywane jako procedura przetwarzania wstępnego. Oddzielanie 

cząsteczek, które mogą uszkodzić sprzęt, procesy lub produkty jest korzystne dla wszystkich 

kolejnych środków przetwarzania odpadów. 

 

Dane operacyjne 
Zalety sit leżą w ich prostej, niezawodnej konstrukcji, niskich kosztach utrzymania i fakcie, że są one 

przyjazne dla użytkownika i zapewniają właściwą niezawodność. Wady tej metody są zazwyczaj 

spowodowane przez same odpady, np. z uwagi na lepkość odpadów płynnych może nastąpić zatkanie 

otworów filtra, które wtedy utrudnia oddzielanie. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002] 

4.3.1.18 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie właściwie obsługiwanych i regulowanych procesów 

b. zawracanie rozpuszczalnika ekstrakcyjnego do ponownego wykorzystania w obiegu 

zamkniętym 

c. stosowanie środków antyspieniających w przypadku błędów w ekstrakcji ze względu na 

substancje powierzchniowo czynne (np. tensydy) powstałe w wyniku procesów mieszania 

d. unikanie stosowania rozpuszczalników o parametrach chemicznych porównywalnych ze 

składnikiem do ekstrakcji, w celu uniknięcia słabych efektów oddzielania, np. mieszanek 

azeotropowych 

e. poprawa wydajności oddzielania podczas ekstrakcji poprzez zwiększenie temperatury 

f. oddzielenie substancji, które mogą mieć negatywny wpływ w procedurach przetwarzania 

wstępnego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa wydajność środowiskową ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Niektóre powody stosowania 

ekstrakcji to: niskie zużycie energii w celu oddzielenia substancji, od nisko zagęszczonych ścieków do 

zakresu ppm; możliwość ekstrakcji substancji nierozpuszczalnych, a także wysoki poziom 

selektywności, który można osiągnąć dzięki stosowaniu reaktywnych składników i odpowiednich 

środków ekstrakcyjnych podczas procesu ekstrakcji. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Emisje LZO do powietrza. 

 

Ekonomika 
Jeśli destylację można wykonywać w zakładzie, to ma miejsce oszczędność kosztów surowców i 

transportu. 

 

Przykładowe zakłady 
Wiele systemów zawraca rozpuszczalnik ekstrakcyjny do ponownego wykorzystania w obiegu 

zamkniętym. 
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Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.3.1.19 Techniki podczas przetwarzania ścieków zawierające metale szlachetne 

 

Opis 
Fotograficzne odpady płynne zawierają kilka związków toksycznych i nie ulegających łatwej 

degradacji. Za pomocą przetwarzania fizykochemicznego i biologicznego, w tym odparowania, 

dyfuzja takich związków do środowiska jest zminimalizowana. Niektóre techniki to: 

a. w przypadku czarno-białych ścieków fotograficznych, odzyskiwanie metali, jeżeli stężenie 

srebra jest większe niż 50 mg/l, a po oczyszczaniu następuje odparowanie i spalanie 

koncentratu w palenisku rusztowym lub piecu cementowym 

b. w przypadku kolorowych ścieków fotograficznych, odzyskiwanie metali, jeżeli stężenie srebra 

jest większe niż 100 mg/l, a po oczyszczaniu następuje odparowanie i spalanie koncentratu w 

palenisku rusztowym lub piecu cementowym. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
W porównaniu z detoksykacją, neutralizacją i odwadnianiem w celu usunięcia metali za pomocą 

chemikaliów, ma miejsce redukcja zużycia chemikaliów i wytworzonego osadu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W porównaniu z detoksykacją, neutralizacją i odwadnianiem w celu usunięcia metali za pomocą 

chemikaliów zużycie energii jest zwiększone, np.: 

 energia elektryczna dla potrzeb elektrolizy 

 ciepło dla potrzeb odparowania. 

 

Dane operacyjne 
Wytrącanie siarczków i ultrafiltracja generują osad siarczku w przybliżeniu 5 do 10 kg/m

3
 ścieków  z 

obróbki płynnych odpadów fotograficznych. Srebro i inne metale odzyskuje się z osadu podczas 

procesów pirometalurgicznych, które generują żużle jako pozostałość. Przetwarzanie fizykochemiczne 

i biologiczne odsrebrzonych ścieków fotograficznych generuje osad w ilości około 0,1 do 0,2 t/t wody. 

Srebro odzyskuje się w celu ponownego wykorzystania, a stężenia srebra i innych metali w ściekach 

ulegają redukcji. Odzysk srebra wynosi około 95%. Zawartość srebra w przesączu z filtracji 

membranowej wynosi <1 mg/l w przypadku ścieków z obróbki czarno-białych odpadów 

fotograficznych i <10 mg/l w przypadku ścieków z obróbki kolorowych odpadów fotograficznych. 

 

Zastosowanie 
Techniki odzyskiwania metali mają zastosowanie nie tylko w przypadku ścieków fotograficznych, ale 

również w przypadku pozostałych ścieków zawierających metale (szlachetne), np. z przemysłu 

galwanicznego. Elektroliza zapewnia wyższy uzysk i wymaga mniej energii, gdyż metale są bardziej 

szlachetne, a stężenia wyższe. Wydajność jednego z przykładowych zakładów w zakresie 

odzyskiwania metali waha się od 10 do 20 kt/rok. Techniki przetwarzania fizykochemicznego i 

biologicznego odsrebrzonych płynnych ścieków fotograficznych mają zastosowanie dla podobnych 

ścieków. Tabela 3.81 przedstawia kryteria przyjęcia dla odsrebrzonych płynnych ścieków 

fotograficznych i podobnych ścieków (z tą samą ścieżką przetwarzania). Wydajność jednego z 

przykładowych zakładów dla przetwarzania fizykochemicznego i biologicznego wynosi około 100-

200 kt/rok. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Normy ścieków w oparciu o Ustawę o Zanieczyszczeniu Wód Powierzchniowych. 

 

Przykładowe zakłady 
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Dwa przykładowe zakłady w Holandii. 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

4.3.1.20 Techniki przetwarzania wodnych odpadów morskich 

 

Opis 
Przetwarzanie wodnych odpadów morskich można podzielić na ścieki zawierające olej i ścieki 

zawierające chemikalia. Niektóre techniki to: 

a. stosowanie specjalnych procesów przetwarzania wstępnego w przypadku ścieków 

zawierających metale (zob. Sekcja 4.3.1.19 powyżej) 

b. stosowanie wstępnego przetwarzania fizykochemicznego i przetwarzania biologicznego w 

przypadku ścieków zawierających olej 

c. przetwarzanie gazów spalinowych w celu redukcji emisji LZO i odoru 

d. definiowanie standardów przyjęcia i obróbki (maksymalne stężenia w odpadach) dla każdej 

metody przetwarzania 

e. oddzielanie olejów/chemikaliów, wody i osadu 

f. przygotowanie frakcji olejów lub chemikaliów do wykorzystania jako paliwo, o ile jest 

odpowiednia 

g. stosowanie norm (maksymalne stężenia) w przypadku mieszania odpadów, które mają być 

wykorzystywane jako paliwo 

h. unikanie mieszania lub rozcieńczania ścieków w celu spełnienia norm w zakresie ścieków 

i. odwadnianie osadu i, jeśli to właściwe, stosowanie przetwarzania termicznego w celu 

ponownego wykorzystywania materiałów 

j. oczyszczanie ścieków. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
W porównaniu ze zrzutem ścieków nieoczyszczonych lub poddanych tylko przetwarzaniu 

biologicznemu, opisane techniki redukują emisje zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

 produkcja osadu, który należu zutylizować lub poddać dalszemu przetwarzaniu 

 zużycie chemikaliów 

 zużycie energii 

 emisje do powietrza, np. LZO i odoru. 

 

Dane operacyjne 
Skuteczność flokulacji/flotacji i tlenowego przetwarzania biologicznego w zakresie usuwania przez 

instalację oczyszczania ścieków przedstawiono w Tabeli 4.22: 

 

Składnik Skuteczność 

flokulacji/flotacji w 

zakresie usuwania (%) 

Skuteczność tlenowego 

przetwarzania biologicznego w 

zakresie usuwania (%) 

Ogólna skuteczność 

oczyszczania ścieków 

(%)
2
 

Cząsteczki 

zawieszone 

>99 - >99 

Olej >99
1
 99 >99 

ChZT 20 85 88 

Fenole - 99 99 

N całkowity 

(Kjeldahl) 

- 50 50 

P - 50 50 

BTEX 75 99 99.7 

WWA 96 95 99 
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CN - 75 75 

EOX + VOX 30 97 98 

EOX 85 85 98 

Metale ciężkie 80 - 80 

Cd 80 - 80 

Hg >90 - >80 
1 
usuwanie warstwy oleju 

2 
suma flokulacji/flotacji i przetwarzania biologicznego 

Tabela 4.22: Skuteczność flokulacji/flotacji i biologicznego oczyszczania ścieków w zakresie 

usuwania 

 

Emisje LZO do powietrza są uwalniane ze zbiorników podczas magazynowania i przekazywania, z 

instalacji przetwarzania i z wycieków z uszczelnień. Emisje można zredukować za pomocą instalacji 

zamkniętych, inspekcji i konserwacji w celu uniknięcia wycieków. 

Przetwarzanie gazów spalinowych poprzez filtrowanie, płukanie lub spalanie może zredukować te 

emisje. W celu zapobiegania emisjom LZO i odoru można zastosować biofiltr lub filtr z węglem 

aktywnym. Alternatywą dla redukcji tych emisji jest napowietrzanie tlenem zamiast powietrzem. 

Redukuje to natężenie przepływu powietrza wejściowego i gazów spalinowych. Wadami tej metody 

jest wyższe zużycie tlenu i wyższe zużycie energii pompowania w celu wyrównania redukcji 

mieszania ze względu na fakt, że wdmuchiwana jest mniejsza ilość powietrza. 

Jeśli stosowane jest przetwarzanie gazów spalinowych, wartości emisji wynoszą od około 0,01 kg/m
3
 

ścieków w przypadku spalania, przy skuteczności 99,9%, do 0,05 kg/m
3
 ścieków w przypadku 

stosowania płuczki mokrej. 

 

Zastosowanie 
Wydajności przykładowych instalacji wahają się od 200 do 500 kt/rok. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Normy ścieków w oparciu o Ustawę o Zanieczyszczeniu Wód Powierzchniowych w Holandii. 

 

Przykładowe zakłady 
Trzy przykładowe zakłady w Holandii. 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

 

4.3.1.21 Techniki ograniczania emisji stosowane w zakładach przetwarzania F-c 
Tabela 4.23 przedstawia techniki ograniczania emisji do powietrza stosowane w zakładach 

przetwarzania F-c 

 

Instalacja Przetwarzanie gazu 

odlotowego dla obszaru 

przetwarzania/ reaktorów 
a)

 

Ograniczanie emisji do powietrza/ 

przetwarzanie gazu odlotowego w 

obszarach magazynowych 

Utwardzanie Filtr workowy Filtr workowy 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka dla NH3 działa, jeśli to 

konieczne 

b.d. 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka utleniająca 

Filtr węglowy dla niektórych 

zbiorników zawierających odpady 

olejowe 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Gaz odlotowy jest stosowany 

podczas spalania odpadów 

niebezpiecznych  

b.d. 

Wielofunkcyjna 4- do 5-etapowy system Wentylacja dla całego zakładu, 
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instalacja F-c przetwarzania: 

Płuczka wodna (eliminująca 

aerozole zawierające olej i pył) 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka dla NH3 

Biofiltr, system zamknięty 

Filtr węglowy działa, jeśli to 

konieczne 

przetwarzanie gazu odlotowego 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla NH3 

Biofiltr 

Biofiltr 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka dla NH3 

Wentylacja 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka działa podczas 

utleniania cyjanków lub 

azotynów 

Wentylacja 

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka utleniająca 

Biofiltr dla części organicznej 

Biofiltr razem z gazem odlotowym z 

biologicznego przetwarzania SOK  

Wielofunkcyjna 

instalacja F-c 

Płuczka dla kwasów 

Płuczka dla NH3 

Biofiltr (system zamknięty) 

Komin dla gazów odlotowych 

Biofiltr 

Spłukiwanie gleby/ 

urządzenie do ścierania 

1-etapowa płuczka b.d. 

a)
 Wiele zakładów stosuje płuczki tylko podczas przetwarzania F-c w pojemniku reakcyjnym. W 

innych zakładach system ograniczania emisji do powietrza działa przez cały czas 

b.d. brak danych 

 

Tabela 4.23: Przetwarzanie gazu odlotowego w dużych instalacjach F-c w Austrii 

[150, TWG, 2004] 
Kolejny Rysunek 4.5 i Tabela 4.24 przedstawiają systemy ograniczania emisji do powietrza w 

austriackim zakładzie oraz parametry ścieków osiągnięte po biologicznym przetwarzaniu ścieków. 
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Rys. 4.5: System kontroli i ograniczania emisji do powietrza zakładu F-c 

[150, TWG, 2004] 

  

Parametr Materiał wsadowy (ściek pierwotny) 

(mg/l) 

Ściek po oczyszczeniu biologicznym 

(sekwencyjny reaktor wsadowy) (mg/l) 

 Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

ChZT 2500 12000 600 1500 

NH4-N 
a)

 25 16000 <1 150 

Azotyn 10 300 <1 <1 

Azotan 10 1000 <1 <1 

Fenole 10 500 <2 <2 

Zawartość oleju -- -- <0.5 -- 
a)
 Ściek po oczyszczeniu biologicznym: często około 20 mg/l 

 

Tabela 4.24: Stężenie ścieków austriackiego zakładu przed i po wielokrotnym ścieków 

traktowanie (na miejscu sekwencyjnego przetwarzania wsadowego obróbka biologiczna) 

[150, TWG, 2004] 

4.3.2 Techniki przetwarzania fizykochemicznego substancji stałych i 

osadów 

4.3.2.1 Przetwarzanie wstępne przed immobilizacją 

 

Opis 
Przetwarzanie wstępne przed immobilizacją zasadniczo obejmuje płukanie/wymywanie soli za 

pomocą wody oraz przetwarzanie fizykochemiczne metali (szczególnie nierozpuszczalność metali 

amfoterycznych). W niniejszej sekcji nie opisano kolejnego zabiegu, utwardzania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
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Takie przetwarzanie wytwarza placek filtracyjny o zredukowanej toksyczności i rozpuszczalności oraz 

słoną wodę. Pomaga to zredukować wymywalność odpadów wyjściowych i zanieczyszczenie poprzez 

wymywanie związków rozpuszczalnych. 

 

Dane operacyjne 
Proces jest bardziej zaawansowany niż zwykły proces utwardzania. 

 

Zastosowanie 
Odpady zawierające chromiany, metale amfoteryczne takie jak Pb i Zn oraz odpady z pewną 

zawartością soli rozpuszczalnych zwykle wymagają wstępnego przetwarzania przed poddaniem ich 

procesowi immobilizacji. To wstępne przetwarzanie umożliwia przetwarzanie popiołów lotnych i soli 

powstających z odchlorowania spalin podczas spalania odpadów z gospodarstw domowych. Można je 

również stosować do popiołu lotnego powstającego z zarówno przetwarzania spalin z użyciem wapna 

jak i z przetwarzania wodorowęglanem sodu. W tym drugim przypadku (wodorowęglan sodu), 

oddziela składniki stałe rozpuszczalne i nierozpuszczalne i redukuje ilość utylizacji na składowiskach 

poprzez recykling rozpuszczalnych soli w fabryce sody amoniakalnej. 

 

Ekonomika 
Koszt inwestycyjny jest wyższy niż w przypadku samego procesu utwardzania. 

 

Przykładowe zakłady 
Ma już zastosowanie w dużej fabryce we Francji przetwarzającej 1000 ton rocznie popiołu lotnego 

wytwarzanego we Francji. 

 

Literatura źródłowa 

[136, Straetmans, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.2.2 Działalność laboratoryjna 

 

Opis 
Niektóre techniki w zakresie działalności laboratoryjnej to: 

a. posiadanie laboratorium zakładowego 

b. stosowanie kontroli jakości (aby uwzględnić badania wymywalności i wytrzymałość na 

ściskanie, tj. dla procesów utwardzania), w tym odsiewanie każdych zaproponowanych 

odpadów w celu zapewnienia, że wykluczone zostaną wszelkie odpady zawierające inhibitory 

procesu. W przypadku obecności inhibitorów, zob. poniższą technikę c. W przypadku każdego 

strumienia odpadów należy przeprowadzić laboratoryjne badanie skali w celu maksymalizacji 

efektywności mieszanki i ilości absorbentów/spoiw do dodania oraz w celu identyfikacji 

optymalnej ‗formuły‘ do zastosowania w późniejszym przetwarzaniu na pełną skalę, jeśli dany 

strumień odpadów zostanie uznany za odpowiedni. Wszelkie takie badania powinny 

uwzględniać oddziaływania różnych strumieni odpadów przetwarzanych w tej samej partii i 

dodatkowo określić minimalny czas przebywania w pojemniku reakcyjnym. Należy 

prowadzić rejestry strumieni odpadów, które już przebadano, wskazujące, czy zostały one 

przyjęte czy odrzucone jako nadające się do przetwarzania przez proces (zob. Sekcja 4.1.1) 

c. postępowanie z inhibitorami zidentyfikowanych w recepturze spoiwa za pomocą pośrednich 

spoiw/dodatków. Kluczowym zagadnieniem jest potwierdzenie, że dzieje się tak poprzez 

prowadzenie badań możliwości przetwarzania w przypadku każdego strumienia odpadów 

d. określenie długości czasu, przez który próbki muszą być dostępne dla analizy. Wymaga to 

uwzględnienia odniesienia do długości czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej stabilności 

(zob.: poniższa sekcja Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami 

środowiska) produktu końcowego 

e. wykazywanie sposobu postępowania z odpadami niezgodnymi z partią 
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f. badania wymywalności związków nieorganicznych, za pomocą znormalizowanych procedur 

wymywania CEN oraz odpowiedniego poziomu badania: podstawowa charakterystyka, 

badanie zgodności lub weryfikacja na miejscu 

g. przeprowadzenie procedur przyjmowania podczas przywozu odpadów do instalacji, w tym 

badania wymywalności każdego ładunku przed przetwarzaniem, aby potwierdzić poziomy 

kluczowych substancji wskaźnikowych zidentyfikowanych w fazie wstępnego przyjęcia 

h. analizowanie następującej grupy związki, które mogą być przyczyną problemów na 

składowisku: Cl, CN, F, siarczany, węglowodory, WWA, PCB, fenole, As, Cd, Cr całkowity, 

Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Zn. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Laboratorium zakładowe stanowi zasadniczy element w udzielaniu gwarancji, że wdrożono niezbędne 

kontrole materiałów wejściowych do procesu i że wytwarzane są spójne odpady wyjściowe.   

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Systemy oparte na cemencie lub wapnie mogą wymagać lat w celu ustabilizowania i dziesięcioleci/ 

wieków lub nawet dłużej w celu osiągnięcia równowagi w środowisku lokalnym. Z tego powodu 

mowa o pełnej stabilizacji może być technicznie nierealna. 

 

Zastosowanie 
W związku z techniką f w powyższej sekcji Opis, przetwarzanie fizykochemiczne stosowane jest do 

materiałów monolitycznych i granulowanych (np. przetwarzanie popiołu dennego). 

W związku z techniką g w powyższej sekcji Opis, czasem powstają pytania, czy w przypadku dobrze 

scharakteryzowanych strumieni odpadów lub jeśli istnieje minimum co do wielkości ładunku 

przeprowadzanie badania wymywania na każdym ładunku przed przetwarzaniem jest uzasadnione 

środowiskowo i ekonomicznie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. składowisk 1999/31/WE i Decyzja Rady 2003/33/WE (CEN) dotyczą parametrów, 

które należy rozważyć w celu ustalenia, czy odpady można wysłać na składowisko: 

 Dyrektywa ws. składowisk (1999/31/WE) określa zasady charakterystyki odpadów przed 

wysłaniem na składowisko, czyli: a) zastosowanie 3-etapowej procedury charakterystyki 

(podstawowa charakterystyka, badanie zgodności, weryfikacja na miejscu) oraz b) 

Załącznik II do Dyrektywy ws. składowisk stanowi, że parametry składu, wymywalność, 

długoterminowe zachowanie i ogólne właściwości odpadów przeznaczonych do 

składowania muszą być znane możliwie jak najdokładniej 

 Procedury CEN określają, jakie warunki i jaki rodzaj badań należy zastosować 

 2003/33/WE ustanawia kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska. Obejmuje 

to także kryteria przyjęcia odpadów, pobierania próbek i metody badań. 

W związku z zastosowaniem techniki h (z powyższej sekcji Opis) we Francji, WWA i PCB nie są 

systematycznie analizowane przed stabilizacją. Analiza odbywa się wyłącznie wtedy, gdy WWA i 

PCB są obecne w dużych ilościach (które można wywnioskować na podstawie pochodzenia 

odpadów). 

 

Literatura źródłowa 

[51, Inertec i in., 2002], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.2.3 Immobilizacja 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. zdefiniowanie akceptowalnego zakresu właściwości odpadów, które można skutecznie 

przetworzyć przez proces. Zakres ten zostanie ustalony przez zdolność procesu do 
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immobilizacji danej substancji chemicznej/jonu, aby zapewnić, że produkt końcowy może 

spełnić określoną specyfikację 

b. stosowanie odpowiednio zaprojektowanych pojemników reakcyjnych dla wszystkich 

procesów immobilizacji  

c. wykonywanie tych procesów w kontrolowanych pojemnikach reakcyjnych. Biorąc pod uwagę 

stopień kontroli procesu niezbędnej do zapewnienia właściwych relacji odpadów oraz 

wprowadzanych do procesu odczynników/spoiw oraz że osiągnięto wystarczające 

wymieszanie (oraz czas przebywania), istotne jest, aby takie pojemniki osiągnęły te cele. 

Wymagane będą również automatyczne urządzenia do załadunku, ładowania i mieszania, 

które można monitorować i kontrolować 

d. stosowanie odpowiedniego procesu monitorowania w systemach zamkniętych i ograniczonych 

e. stosowanie procedur wstępnego przyjęcia w celu oceny odpadów 

f. wdrażanie środków w celu ograniczenia zapylonych odczynników 

g. ograniczenie odpadów do odpadów o małych stężeniach LZO lub składników wydzielających 

odory (zob.: sekcje Zastosowanie i Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska) 

h. wykorzystywanie kontrolowanych i zamkniętych metod ładowania 

i. mieszanie odczynników i odpadów za pomocą wirników lub systemów mieszania 

stanowiących  integralną część mieszalnika 

j. stosowanie podajników ślimakowych, środków grawitacyjnych lub pneumatycznych dla 

potrzeb systemów transportu przenoszenia luzem suchych odpadów i odczynników 

k. zastępowanie potrzeby zlewania płynnych odpadów z beczek i pojemników poprzez 

wykorzystanie oddzielnych zbiorników ‗uzupełniających‘ do wstępnego mieszania płynów 

osadów nadających się do pompowania 

l. dostarczanie materiału wsadowego przez rurę do mieszalnika  

m. stosowanie systemów ekstrakcji uwzględniających usuwanie dużej ilości powietrza obecnej ze 

względu na rozmiary obszarów mieszania  oraz konieczność posiadania dostępu pojazdów w 

celu załadunku i rozładunku. Konieczne będzie także wykazanie, że konstrukcja systemów 

ekstrakcji jest w stanie kontrolować wszystkie przewidywalne emisje, za wyjątkiem tych w 

sytuacjach zagrożenia 

n. posiadanie centralnego systemu ograniczania w celu obsługi przepływu powietrza, a także 

szczytowych obciążeń związanych z ładowaniem i rozładunkiem 

o. wyszczególnienie metod przetwarzania i utylizacji wszystkich zużytych roztworów z płuczek i 

absorbentów (np. węgla aktywnego i schwytanych emisji) 

p. posiadanie programu regularnych inspekcji i konserwacji, w tym: 

 zastępowanie podziemnych lub częściowo podziemnych pojemników bez ochrony 

pośredniej strukturami nadziemnymi 

 wymiana struktur bez ochrony pośredniej 

q. przeprowadzanie zabiegów fizykochemicznych, takich jak reakcje neutralizacji w fazie 

płynnej, w celu udoskonalenia mieszania i kontroli procesu 

r. gwarantowanie, że reakcje neutralizacji w fazie stałej przeprowadzono do zakończenia reakcji 

s. stosowanie spoiw hydraulicznych uzupełnionych określonymi odczynnikami chemicznymi, 

szczególnie w przypadku: 

 utrwalania rtęci jako HgS i Hg3(SO4)O2 

 utrwalania metali jako metalicznego osadu wodorotlenku (np. Zn, Pb, Cu, Cr, Cd), jako 

nierozpuszczalnych związków i poprzez utwardzanie 

 redukcji sześciowartościowego chromu w podstawowych warunkach (np. poprzez FeSO4), 

a następnie wytrącania i utwardzania 

 utrwalania związków organicznych z tego osadu z przemysłu chemicznego zawierających 

siarczany i sole organiczne, a następnie wytrącania siarczanów w celu zapewnienia 

wytrzymałości struktury, na przykład poprzez dodanie gliny w celu absorpcji związków 

organicznych 

 wysokiej zawartości arsenu (np. z przemysłu chemicznego lub metalurgicznego lub z 

przetwarzania rudy) poprzez utlenianie As (III), a następnie stabilizację i utwardzanie 
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t. uwzględnienie możliwości zwiększenia jakości produktu końcowego poprzez dodanie 

dodatków (na przykład reagentów hydrofobicznych itp.) 

u. nie poleganie wyłącznie na procesach stabilizacji w celu utylizacji trudnych do przetwarzania 

odpadów, które są trudne w przetwarzaniu i kosztowne w spalaniu. Należą do nich stałe 

cyjanki, środki utleniające, środki chelatujące, odpady o wysokiej zawartości CWO, odpady 

zawierające rozpuszczalniki o niskiej temperaturze zapłonu i butle gazowe 

v. ograniczanie ilości odczynników (włączając w to spoiwa fizyczne i chemiczne oraz 

odczynniki utwardzające), które można dodać w celu zapobiegania rozcieńczaniu 

w. posiadanie specjalistycznych praktyk immobilizacji na żądanie przy użyciu specjalistycznych 

spoiw opracowanych podczas badań laboratoryjnych dla określonego strumienia odpadów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa wydajność środowiskową technik immobilizacji (np. redukcja przepuszczalności, redukcja 

powierzchni właściwej, buforowanie chemiczne). Stabilizacja jest procesem zimnym, w związku z 

czym nie wymaga energii. Odpady wyjściowe z tych technik zazwyczaj mają bardzo dobre 

właściwości fizykochemiczne/wymywania. Ponieważ proces jest procesem zimnym, spaliny lub 

zanieczyszczenie powietrza są niewielkie (np. generowane poprzez wykorzystanie paliwa). Gdy jako 

środek do immobilizacji stosuje się cement, w produkcie końcowym można osiągnąć 

przepuszczalność wody 3.7 • 10-11 m/s. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Relacje odpadów wyjściowych/odpadów wejściowych wynoszą między 1.2 i 2.4 w zakresie ciężaru i 

na ogół między 0,9 i 1.4 w zakresie objętości (ze względu na typowy wzrost gęstości odpadów 

wyjściowych w porównaniu z odpadami wejściowymi). W ten sposób proces prowadzi do wzrostu 

ciężaru i niewielkiej zmiany objętości. W celu uniknięcia emisji LZO (zob.: Technika g w powyższej 

sekcji Opis), odpady zawierające LZO można przetwarzać w zamkniętym mieszalniku (np. mieszalnik 

do gęstwy), przetwarzając emitowane LZO, które nie zostały utwardzone np. przez płuczki. Takie 

drugorzędne zabiegi mogą uniknąć podwójnej obsługi (np. termiczna desorpcja w celu przetwarzania 

LZO, a następnie stabilizacja/utwardzanie w celu przetwarzania metali). 

Immobilizacja nie ma możliwości redukcji zawartości zanieczyszczeń w odpadach, a jedynie zmienia 

skład chemiczny w drodze pewnych reakcji chemicznych. Odpady organiczne zazwyczaj nie są 

poddawane immobilizacji poprzez stabilizację/utwardzania, zazwyczaj są one adsorbowane przez 

materię stałą. Niezależnie od ostatecznego wyniku stabilizacji/utwardzania jako procesu, uważa się, że 

odpady wyjściowe nie są stabilne przez długi okres czasu, a związki odpadów wyjściowych mogą 

uciekać (np. wymywanie). 

Prawdopodobny wzrost pH i zasadowości mieszanki w drodze tego przetwarzania może prowadzić do 

wzrostu właściwości wymywania metali amfoterycznych (ołowiu, kadmu, w przypadku pH powyżej 

12,5), gatunków wrażliwych na pH jak arsen i cyjanki, jak również niektórych składników 

organicznych. 

 

Dane operacyjne 
Ta technika jest łatwa w obsłudze i jest stosunkowo prostym procesem. Zużycie energii do 

przetwarzania jest niskie. Kiedy jako materiał stabilizujący wykorzystuje się cement, relacja odpadów 

do przetworzenia do stosowanego cementu wynosi 1:3 i 1:4, w zależności od rodzaju odpadów. 

 

Zastosowanie 
Techniki te są najprawdopodobniej najbardziej efektywne w przetwarzaniu odpadów nieorganicznych 

gdzie rozpuszczalność jest już dość niska. Za pomocą tej techniki można przetwarzać szeroki zakres 

odpadów (płyny, substancje stałe, wiele zanieczyszczeń chemicznych, popioły, itp.). Odpady 

zawierające chromiany, metale amfoteryczne takie jak Pb i Zn oraz odpady z pewną zawartością 

rozpuszczalnych soli wymagają przed procesem immobilizacji wstępnej obróbki. Niektóre odpady nie 

nadające się do immobilizacji to: 

 odpady łatwopalne i wysoce łatwopalne (np. rozpuszczalniki o niskiej temperaturze 

zapłonu) 
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 odpady zawierające substancje lotne. Czasami mogą być akceptowalne bardzo niskie 

stężenia LZO  

 środki utleniające. Czasami mogą być akceptowalne bardzo niskie stężenia środków 

utleniających  

 odpady wydzielające odór. Czasami mogą być akceptowalne bardzo niskie stężenia 

materiałów wydzielających odór  

 odpady zawierające dobrze rozpuszczalne odpady organiczne i o wysokiej zawartości 

ChZT 

 odpady zawierające molibden 

 odpady zawierające rozpuszczalne sole nieorganiczne 

 stałe cyjanki. Czasami mogą być akceptowalne bardzo niskie stężenia cyjanków  

 środki chelatujące. Czasami mogą być akceptowalne bardzo niskie stężenia środków 

chelatujących. 

Niektóre wyżej wymienione odpady można przetwarzać za pomocą pewnych specjalnych 

odczynników. Na przykład, substancje z cementu (jak pokazano w Tabeli 4.26) i wapna są jednorodne 

z środkami utleniającymi. 

 

Ekonomika 
Zimne procesy uważa się za techniki atrakcyjne ekonomicznie. Zwykle wymagają użycia prostego 

sprzętu i mają niskie koszty inwestycyjne (betoniarki, silosy, pompy, itp.) oraz koszty operacyjne. 

Odczynniki/spoiwa są używane, gdy jest to możliwe, w celu obniżenia kosztów przetwarzania 

(popioły lotne z elektrowni, żużel z hut stali, pozostałości z pieców cementowych). Operatorzy nie 

zawsze są w stanie (z powodu rozporządzeń, dostępności w otoczeniu, zainteresowania określonymi 

odpadami, itp.) wykorzystywać odpady jako odczynniki, choć oczywiście zwykle jest to ekonomicznie 

opłacalne. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. składowisk 1999/31/WE. Proste rozcieńczenie fizyczne lub absorpcja, która nie 

prowadzi do żadnej powiązanej zmiany właściwości fizykochemicznych, nie jest dopuszczalnym 

procesem przetwarzania. Na przykład, absorpcja płynu do trocin, tak, że nie są już to odpady płynne, 

nie jest dopuszczalna jako wstępne przetwarzanie dla potrzeb wysłania na składowisko. 

 

Przykładowe zakłady 
13 zakładów stabilizuje około 400 kiloton odpadów niebezpiecznych przed wysłaniem na 

składowisko, zgodnie z francuskim rozporządzeniem i, od 2004 do 2005, rozporządzeniem WE. 

Dostępne są także jednostki mobilne w celu przetwarzania niektórych punktów odpadów w zakładach 

przemysłowych. 

W Portugalii jeden zakład stabilizuje popioły lotne ze spalania SOK przed wysłaniem ich na 

składowisko. 

 

Literatura źródłowa 

[51, Inertec i in., 2002], [52, Ecodeco, 2002] [53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [136, 

Straetmans 2003], [150, TWG, 2004] 

4.3.2.4 Utwardzanie cementowe 

 

Opis 
Ogólnie rzecz biorąc, odpady miesza się z cementem portlandzkim oraz dodatkami w celu 

kontrolowania właściwości cementu i wystarczającą ilością wody w celu zapewnienia, że nastąpi 

reakcja hydratacji, aby powiązać cement. 

Zachodzi proces stabilizacji i utwardzania. Odpady znajdują się tym samym w cementowej macierzy. 

Zazwyczaj odpady wejściowe będą reagować z wodą i cementem, aby utworzyć, do pewnego stopnia, 

wodorotlenki lub węglany metali, które są zazwyczaj mniej rozpuszczalne niż pierwotne związki 

metali w matrycy odpadów. 
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Oparte na cemencie techniki utwardzania polegać będą na wykorzystaniu sprzętu, który jest zwykle 

łatwo dostępny. Mieszanie i obsługa związane z procesami są właściwie opracowane, a technika jest 

niezawodna w odniesieniu do zmian we właściwościach odpadów wejściowych. 

Utwardzony produkt jest wysyłany na składowisko nadziemne lub podziemne. W niektórych krajach 

może być wykorzystywany jako materiał zasypowy w starych kopalniach soli. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Główną zaletą utwardzania cementu jest zredukowany kontakt między wodą a odpadami wejściowymi 

i do pewnego stopnia tworzenie mniej rozpuszczalnych wodorotlenków lub węglanów metalu. Można 

przetwarzać także metale amfoteryczne. Utwardzony produkt jest stosunkowo łatwy w obsłudze, a 

ryzyko powstawania pyłów jest bardzo niskie. Emisja metali ciężkich z produktów w krótkim okresie 

czasu jest zwykle stosunkowo niska. W niektórych przypadkach technika ułatwia wykorzystanie 

odpadów wyjściowych jako materiał zasypowy lub materiał budowlany w przemyśle górniczym. 

Ostatnio podjęto zmiany tej technologii w drodze włączenia dodatków w celu związania trudnych 

zanieczyszczeń przed hermetyzacją. Za trudne zanieczyszczenia uważa się arsen, ołów, fenole (w tym 

PCP), PCB oraz dioksyny. Istnieją dowody, że cement może katalizować lub uczestniczyć w 

redukcyjnym odchlorowaniu TCE. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Większość badań koncentruje się na potencjalnych krótkoterminowych emisjach zanieczyszczeń z 

odpadów wyjściowych. Długoterminowe zachowanie odpadów wyjściowych jest znacznie mniej 

zrozumiałe. Należy oczekiwać, że wymywanie wapna na przestrzeni czasu zmieni właściwości 

chemiczne odpadów wyjściowych oraz, że zwiększone wymywanie może nastąpić w miarę obniżania 

się pH. Można jednak oczekiwać, że czas niezbędny w celu kompletnej emisji z ustabilizowanych 

odpadów wyjściowych może wynosić od kilkuset do tysiąca lat. Wysoki poziom pH w systemach 

opartych na cemencie może skutkować znacznym wymywaniem metali amfoterycznych (Pb i Zn). 

Wadami tej metody jest to, że wymywanie rozpuszczalnych soli nie jest uniemożliwione i że może to 

ostatecznie doprowadzić do fizycznej dezintegracji utwardzonego produktu, umożliwiając tym samym 

dalsze wymywanie. W tym przypadku dojście powietrza może spowodować pewne nasycenie 

dwutlenkiem węgla, częściowo wyrównując wzrost porowatości i utratę wytrzymałości. 

Dodanie cementu oraz dodatków zwiększa ilość odpadów do obsługi; zazwyczaj około 30-50% 

odpadów wejściowych w masie suchej dodaje się jako cement i dodatki, a 30 do 100 % całkowitej 

suchej masy dodaje się jako wodę. W ten sposób ilość odpadów wejściowych zwiększa się zazwyczaj 

z 20 - 30 kg/tona odpadów wejściowych do około 40-60 kg/tona odpadów, w tym dodatek wody 

odpowiadający 50% całkowitej suchej masy. 

Jeśli metali ciężkich nie odzyskuje się z pozostałości, co potencjalnie jest możliwym, ale kosztownym 

i energochłonnym procesem, prędzej czy później nastąpi emisja zanieczyszczeń. Należy podkreślić, że 

te perspektywy czasowe oznaczają, że przeważająca część wspomnianych metali zostanie 

wyemitowana w chwili, gdy wszystkie działania gromadzenia odcieku ze składowisk prawdopodobnie 

zostaną zaniechane na wiele lat. Ponadto lokalizacja osadów mogła zostać zapomniana, ponieważ 

dany obszar będzie prawdopodobnie wykorzystany do innych celów przez długi czas. 

Cement może zawierać pewne składniki toksyczne takie jak sproszkowany popiół paliwowy, pył z 

pieców cementowych, żużel wielkopiecowy i bitum. 

 

Dane operacyjne 
Zużycie energii i wody jest różne i nie jest określone ilościowo. Działanie i kontrola sprzętu 

stosowanego w technice uważa się za stosunkowo proste i porównywalne ze standardowymi 

praktykami w branży betonu. 

 

Zastosowanie 
Utwardzanie jest zwykle wykonywane w specjalnych zakładach znajdujących się w pobliżu 

ostatecznego przeznaczenia końcowego materiału; tym samym poszczególne piece do spalania nie 

muszą instalować sprzętu do utwardzania. Technikę można stosować w przypadku wszystkich 

rodzajów odpadów FGT. Utwardzanie z udziałem cementu stosowano także względem wielu innych 

rodzajów odpadów niebezpiecznych, w tym dla potrzeb utylizacji odpadów o niskim poziomie 
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radioaktywności. Więcej informacji na temat stosowania techniki cementowej można znaleźć w Tabeli 

4.26 w kolejnej Sekcji 4.3.2.5. 

 

Ekonomika 
W większości przypadków odpady wejściowe można dostarczać do istniejących zakładów. Koszty 

przetwarzania dla samego utwardzania z udziałem cementu szacuje się na 25 EUR za tonę odpadów 

wejściowych. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta jest stosunkowo łatwa w zastosowaniu, a konieczna wiedza techniczna jest powszechnie 

dostępna. Właściwości wymywania utwardzonego produktu można znacznie poprawić w porównaniu 

z nieprzetworzonymi odpadami wejściowymi. Stabilizacja odpadów FGT poprzez utwardzanie z 

udziałem cementu od dawna jest uważana za dopuszczalną przez władze w wielu krajach na całym 

świecie. Głównym powodem wdrożenia tej technologii w Holandii był brak pojemności 

składowiskowej dla odpadów niebezpiecznych. 

 

Przykładowe zakłady 
Technika ta jest prawdopodobnie najczęściej stosowaną metodą przetwarzania odpadów FGT i jest 

szeroko stosowana w Europie i Japonii. Poniżej podano kilka przykładów utwardzania z udziałem 

cementu: 

 

Kraj Właściwości 

Austria Zakład utwardzania cementowego żużla i popiołów ze spalania SOK działa w 

Wiedniu. 

Niemcy Kilka przedsiębiorstw górnictwa soli przyjmuje kilka rodzajów odpadów (np. 

odpady FGT, żużle, materiały z rozbiórki budynków) i przeprowadza na nich 

utwardzanie z udziałem cementu przy użyciu pozostałości jako materiału 

wypełniającego. Utwardzone odpady wyjściowe są wykorzystywane głównie jako 

materiał zasypowy lub do zbrojenia. Utwardzanie z udziałem cementu jest w 

przypadku niektórych kopalń wykonywane w jednym centralnym zakładzie przy 

użyciu różnych receptur zgodnie z końcowym przeznaczeniem i wymaganiami. Z 

centralnego zakładu utwardzania produkt jest transportowany do kopalni odbiorcy. 

Szwecja Na jednym składowisku w Szwecji (Hogdalan), utwardzone z udziałem cementu 

odpady FGT odlewa się w formie bloków i po stwardnieniu umieszcza na 

składowisku powierzchniowym  

Szwajcaria Wariant utwardzania z udziałem cementu jest stosowany w Szwajcarii (początkowo 

finansowany przez rząd Szwajcarii i Sulzer), gdzie przed zmieszaniem z cementem 

odpady wejściowe przepłukuje się wodą w relacji płyn/substancja stała 2:1 i 

odwadnia. Korzyść stanowi usunięcie większości rozpuszczalnych soli z odpadów 

wejściowych, poprawiając tym samym żywotność utwardzonego produktu. Po 

utwardzeniu odpady wyjściowe są składowane na składowiskach 

powierzchniowych przed stwardnieniem. W niektórych zakładach mieszankę 

wlewa się do form w celu utworzenia bloków, które następnie są transportowane na 

składowiska nadziemne. 

 

Tabela 4.25: Przykłady utwardzania z udziałem cementu 

[124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[113, COWI A/S, 2002], [124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.3.2.5 Zastosowanie innych odczynników w procesie immobilizacji 

 

Opis 



 442 

Niektóre techniki to: 

a. hermetyzacja bitumem 

b. karbonizacja przy użyciu CO2 

c. immobilizacja z użyciem minerałów ilastych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Cząsteczki popiołu lotnego można zhermetyzować bitumem i potencjalny kontakt z wodą jest tym 

samym ograniczony. Zwiększa to właściwości wymywania popiołu lotnego; prawdopodobnie 

umożliwiając mniejszą emisję ciężkich metali niż w przypadku utwardzania z użyciem cementu. 

Pozostałości ze spalania odpadów można ustabilizować poprzez nasycenie dwutlenkiem węgla (za 

pomocą CO2), zamiast nawadniania (z lub bez dodatku cementu). Nasycenie dwutlenkiem węgla ma 

drastyczny wpływ na wymywanie Pb i Zn i skutkuje produktem o niższym pH (około 9), ale bez utraty 

zdolności neutralizacji kwasu. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Odnośnie hermetyzacji bitumem nie znaleziono informacji na temat możliwości wymywania dioksyn 

z utwardzonych cząsteczek popiołu, jednak należy zauważyć, że sama metoda utwardzania nie 

redukuje pierwotnej zawartości. 

 

Zastosowanie 

  

Składnik odpadów Odczynnik oparty 

na cemencie 

Odczynnik 

oparty na 

pucolanie 

Odczynnik 

termoplastyczny 

Odczynnik z 

polimeru 

organicznego 

Niepolarne 

substancje 

organiczne takie jak: 

 olej i smar 

 węglowodory 

aromatyczne 

 węglowodory 

chlorowcowane 

 PCB 

Może utrudniać 

zestalanie. 

Zmniejszona 

wytrzymałość w 

długim okresie 

czasu. Substancje 

lotne mogą uciekać 

po mieszaniu. 

Wykazana 

efektywność w 

pewnych warunkach 

Może utrudniać 

zestalanie. 

Zmniejszona 

wytrzymałość w 

długim okresie 

czasu. Substancje 

lotne mogą 

uciekać po 

mieszaniu. 

Wykazana 

efektywność w 

pewnych 

warunkach 

Substancje 

organiczne mogą 

odparować po 

podgrzaniu.  

Wykazana 

efektywność w 

pewnych 

warunkach 

Może utrudniać 

zestalanie. 

Wykazana 

efektywność w 

pewnych 

warunkach 

Polarne substancje 

organiczne takie jak: 

 alkohole 

 fenole 

 kwasy 

organiczne 

 glikole 

Fenol znacząco 

opóźnia zestalanie i 

zmniejsza 

wytrzymałość na 

początku i w długim 

okresie czasu. 

Fenol znacząco 

opóźnia zestalanie 

i zmniejsza 

wytrzymałość na 

początku i na 

końcu. Alkohole 

mogą opóźniać 

osadzanie 

Substancje 

organiczne mogą 

odparować po 

podgrzaniu 

Brak znaczącego 

wpływu na 

zestalanie 

Kwasy: 

 kwas 

chlorowodoro

wy 

 kwas 

fluorowodorow

y 

Brak znaczącego 

wpływu na 

zestalanie. Cement 

zneutralizuje kwasy. 

Cement portlandzki 

typu II i IV daje 

lepsze właściwości 

wytrzymałości niż 

Typ I. Wykazana 

efektywność 

Brak znaczącego 

wpływu na 

zestalanie.  

Jendorodny, 

zneutralizuje 

kwasy. Wykazana 

efektywność 

Może zostać 

zneutralizowany 

przed włączeniem 

 

Może zostać 

zneutralizowany 

przed włączeniem. 

Żywice 

mocznikowo-

formaldehydowe 

okazały się być 

skuteczne 
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Utleniacze takie jak: 

 podchloryn 

sodu 

 nadmanganian 

potasu 

 kwas azotowy 

 dwuchromian 

potasu 

Jendorodny Jendorodny Może powodować 

rozpad macierzy. 

Ryzyko pożaru 

Może powodować 

rozpad macierzy. 

Ryzyko pożaru 

Sole takie jak: 

 siarczany 

 halogenki 

 azotany 

 cyjanki 

Zwiększone czasy 

zestalania. 

Zmniejszona 

wytrzymałość. 

Siarczany mogą 

opóźniać zestalanie i 

powodować  

odpryskiwanie, 

chyba że zostanie 

zastosowany 

specjalny cement. 

Siarczany 

przyspieszają inne 

reakcje  

Halogenki łatwo 

się wymywają i 

opóźniają 

zestalanie. 

Siarczany mogą 

opóźniać lub 

przyspieszać 

reakcje 

Siarczany i 

halogenki mogą 

odwadniać się, a 

następnie ponownie 

nawadniać, 

powodując 

rozszczepianie 

 

Jendorodny 

Metale ciężkie takie 

jak: 

 arsen 

 kadm 

 chrom 

 ołów 

 rtęć 

Jendorodny. Może 

zwiększyć czas 

zestalania. 

Wykazana 

efektywność w 

pewnych warunkach 

Jendorodny. 

Wykazana 

efektywność w 

przypadku 

pewnych 

gatunków (ołów, 

kadm, chrom) 

Jendorodny. 

Wykazana 

efektywność w 

przypadku pewnych 

gatunków (miedź, 

arsen, chrom) 

Jendorodny. 

Wykazana 

efektywność w 

przypadku arsenu 

 

Tabela 4.26: Zastosowanie odczynników do stabilizacji odpadów 

[53, LaGrega i in., 1994] 

       
Hermetyzacja bitumem została zastosowana tylko w przypadku popiołu, a nie w przypadku 

pozostałości z suchych i półsuchych systemów FGT, wskazując, iż mogą one stwarzać problemy. 

 

Przykładowe zakłady 
Przetwarzanie za pomocą hermetyzacji bitumem stosuje się w Holandii, karbonizację pozostałości ze 

spalania odpadów stosuje się w Wielkiej Brytanii, a immobilizację z użyciem minerałów ilastych w 

Austrii. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.2.6 Stabilizacja fosforanem 

 

Opis 
Stosowana jest chemiczna stabilizacja przy użyciu fosforanu jako czynnika stabilizującego. Proces 

przetwarzania jest stosunkowo prosty i składa się z urządzenia mieszającego (np. mieszalnik do 

gęstwy), do którego z kontrolowaną szybkością wprowadza się odpady wejściowe. Następnie do 

mieszalnika dodaje się własną formę rozpuszczalnego fosforanu. Po właściwym wymieszaniu 

fosforanu z odpadami wejściowymi, przenośnik na końcu mieszalnika usuwa przetworzony produkt. 

W niektórych przypadkach, w zależności od właściwości odpadów wejściowych, stosowane są inne 

dodatki, takie jak wapno. Kinetyka reakcji jest szybka, a materiał uważa się za całkowicie 



 444 

przetworzony bez dalszego suszenia. Czasami dodatek fosforanu stosuje się łącznie z nasyceniem 

dwutlenkiem węgla w celu związania niektórych metali w odpadach (np. Pb). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Proces zachowuje sole w odpadach wyjściowych. W porównaniu z innymi podobnymi procesami 

wraz z fosforanem dodaje się stosunkowo niewielkie ilości wody. Ten proces nie wytwarza ścieków. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Obecnie brak sugestii dotyczących wykorzystania przetworzonego produktu. Możliwe jest znaczne 

wymywanie po wysłaniu na składowisko, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych metali 

ciężkich ze względu na zwiększoną rozpuszczalność (np. Cd). Oczekuje się, że emisja soli i metali 

ciężkich na składowisku jest wyższa niż w przypadku innych zabiegów. Stabilizacja fosforanem może 

zwiększyć mobilność związków fosforu składowanych odpadów. W jednym przypadku wykazano, że 

całkowita dostępność fosforanu wzrosła z 2 mg/kg (przed przetwarzaniem) do 4900 mg/kg (po 

przetwarzaniu). 

 

Dane operacyjne 
Ściśle określone ilości wody i fosforanu, jak również innych dodatków, mogą się różnić w zależności 

od właściwości odpadów wejściowych, jednakże brak dostępnego określenia ilościowego. 

 

Zastosowanie 
W prawie wszystkich przypadkach proces ten jest wdrażany jako zintegrowana jednostka spalarni, ale 

można go również skonfigurować jako scentralizowany zakład przetwarzający pozostałości z więcej 

niż jednego pieca do spalania. Proces został pierwotnie opracowany w celu przetwarzania pozostałości 

z pieców do spalania SOK, jednak wypróbowano i zbadano kilka innych rodzajów odpadów (np. 

zanieczyszczona gleba, żużle, osady itd.). 

 

Ekonomika 
Koszt przetwarzania wynosi około 15 EUR za tonę odpadów FGT. Oprócz tego naliczane jest 

honorarium za wykorzystanie opatentowanego procesu w wysokości 5 – 10 EUR za tonę. Koszty 

inwestycyjne wynoszą około 150000– 500000 EUR za instalację, w zależności od istniejącego 

sprzętu. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Głównym powodem wdrożenia tej techniki jest jej łatwość obsługi. Obecnie jest szeroko stosowana w 

przemyśle w Stanach Zjednoczonych, Japonii i na Tajwanie. Przetworzony produkt jest na ogół 

przyjmowany jako odpowiedni do wysłania na składowisko w tych krajach. 

 

Przykładowe zakłady 
Proces ten jest obecnie stosowany w Stanach Zjednoczonych, Japonii i na Tajwanie w około 90 

instalacjach spalania SOK, przetwarzających ponad 2 miliony ton popiołu dennego i odpadów FGT 

rocznie. 

 

Literatura źródłowa 

[124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.3.2.7 Termiczne przetwarzanie odpadów stałych 

 

Opis 
Techniki te obejmują zeszklenie, topienie i syntezę odpadów stałych (zob. Sekcja 2.3.3.2). Ich 

zastosowanie do odpadów stałych z pieców do spalania odpadów opisano w dokumencie WI BREF. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
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Kilka technik można stosować do ogrzewania odpadów stałych: elektryczne systemy topienia, opalane 

paliwem systemy palników lub topienie wielkopiecowe. Różnią się one jedynie sposobem przesyłania 

energii do materiału stałego. Ogólnie rzecz biorąc, techniki zostały zainspirowane przez piece 

stosowane w produkcji żelaza i stali. 

W zależności od systemu topienia, stopy metalu można odzyskać z komory reakcyjnej. W zależności 

od temperatur komory reakcyjnej i stanu utleniania lub redukcji fazy gazowej, metale ciężkie 

(zwłaszcza Cd i Pb) można przekształcić na stan lotny i usunąć wraz z gazem odlotowym. Wszystkie 

konfiguracje procesu wymagają systemów przetwarzania gazu odlotowego w celu zminimalizowania 

emisji. 

Nieodłączną zaletę tych procesów stanowi destrukcja zanieczyszczeń organicznych, tj. dioksyn. 

Instalacje przetwarzania termicznego zasadniczo redukują objętość do około 30-50% objętości 

wejściowej. Topienie zwiększa gęstość produktów zazwyczaj do 2.4 – 2,9 ton/m
3
. 

Przetopione i zeszklone produkty mają zwykle bardzo dobre właściwości retencyjne, ale badania 

szwajcarskie wykazują, że spiekane produkty także osiągają mniej więcej taki sam poziom stabilności 

w odniesieniu do retencji. 

Zeszklenie daje zwykle najbardziej stabilne i gęste produkty. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Główną wadą tych technik jest to, że wymagają one znacznego nakładu energii. Zeszklenie i topienie 

skutkują mobilizacją lotnych elementów takich jak Hg, Pb i Zn podczas procesu przetwarzania, co w 

niektórych procesach jest stosowane w połączeniu z innymi parametrami w celu wytworzenia 

nadającego się do recyklingu produktu o niskiej zawartości metali ciężkich. Ze względu na emisję 

lotnych metali ciężkich z procesu, przetwarzanie termiczne wymaga dodatkowego systemu 

przetwarzania gazów odlotowych. 

Procesy przetwarzania termicznego wykorzystują znaczne ilości energii. Ponadto procesy wytwarzają 

pozostałości stałe z przetwarzania gazu odlotowego. Z drugiej strony z procesu można odzyskać 

metale oraz, w niektórych przypadkach, nawet zeszklony produkt można poddać recyklingowi. 

 

Dane operacyjne 
Zazwyczaj wykorzystuje się około 700-1200 kWh energii na tonę przetworzonego materiału w celu 

osiągnięcia i utrzymania podwyższonych temperatur, choć zgłoszono dane liczbowe do około 8000 

kWh/tonę. Zużycie energii i działanie zależy od rodzaju pieca oraz budowy zakładu. 

 

Zastosowanie 
Zazwyczaj odpady wejściowe powinny spełniać pewne wymogi, na przykład: zawartość wody < 5%, 

zawartość niespalona < 3% zawartość metalu < 20% masy i rozmiar popiołu < 100 mm. Przetwarzanie 

termiczne stosuje się do przetwarzania popioło-żużli, jak również w przypadku kombinacji popioło-

żużli i odpadów FGT. Ze względu na ogólnie wysoką zawartość soli i metali ciężkich w odpadach 

FGT, oddzielne przetwarzanie odpadów FGT może wymagać obszernego przetwarzania gazu 

odlotowego, redukując tym samym ogólne korzyści z oddzielnego przetwarzania tych materiałów. 

 

Ekonomika 
Technika ta jest zazwyczaj dość droga w porównaniu z innymi możliwościami przetwarzania. 

Zgłoszono koszty przetwarzania w wysokości 100– 500 EUR za tonę materiału wejściowego. Koszty 

inwestycyjne mogą wynosić około 20 milionów EUR dla zakładu o wydajności 1-1,5 tony na godzinę. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Głównym powodem wdrożenia techniki są dobre właściwości retencyjne produktu końcowego; 

szczególnie w przypadku zeszklenia, oraz znaczna redukcja objętości. W gęsto zaludnionych 

obszarach, takich jak Japonia, pojemność składowiska może stanowić ograniczony zasób i tym samym 

składowanie może być stosunkowo kosztowne. Związki organiczne takie jak dioksyny i furany ulegają 

niemal całkowitej destrukcji. 

 

Przykładowe zakłady 
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Istnieje 30-40 zakładów topienia i zeszklenia w Japonii, istnieją również zakłady działające w Europie 

i Stanach Zjednoczonych. 

 

Kraj Właściwości 

Stany 

Zjednoczone 

Proces zeszklenia obejmuje etapy początkowe takie jak ekstrakcja wody, 

odwadnianie i suszenie w temperaturze 500 C, przed dodaniem szkłotwórczych 

dodatków i topieniem. Wykonuje się wstępne płukanie i suszenie w celu usunięcia 

chlorków i pozostałości węgla organicznego.  

Japonia Zakłady przetwarzania termicznego zarówno popiołu dennego jak i odpadów FGT: 

  Działające  Planowane  Wydajność (ton/dzień) 

Topienie elektryczne: 

Łuk elektryczny 4 2 655 

Łuk plazmowy 4 2 183 

Opór elektryczny 2 3 148 

Palnik: 

Powierzchnia odbicia 12 209 

Powierzchnia obrotowa 5 84 

Topienie wielkopiecowe: 

Wkładka koksowa 3 170 

Spalanie pozostałości węgla  1  15 

Razem 31 7 1464 

 

Tabela 4.27: Zakłady przetwarzania termicznego 

[124, Iswa, 2003] 

 

Literatura źródłowa 

[124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.3.2.8 Odzyskiwanie soli poprzez rozpuszczanie/odparowanie 

 

Opis 
Przy wytwarzaniu odpadów stałych można rozważyć możliwość odzysku. Może być możliwe 

odzyskiwanie, np. soli (NaCl, CaCl2, HCl i gips). Produkty te można uzyskać poprzez odparowanie 

lub rekrystalizację soli z systemu przetwarzania gazów odlotowych dla ścieków, lokalnie lub w 

scentralizowanym zakładzie odparowania. 

Gdy płyn płuczkowy przetwarza się oddzielnie i poddaje odparowaniu, można otrzymać możliwe do 

odzyskania produkty takie jak sole lub kwas chlorowodorowy. Możliwość ponownego wykorzystania 

takich produktów w znacznym stopniu zależy od jakości produktu. Podczas odzyskiwania soli płyn 

płuczkowy przetwarza się z użyciem wodorotlenku sodu i węglanu wapnia w celu wytworzenia gipsu 

stałego, które po oddzieleniu pozostawia płyn zawierający głównie sód i chlorek wapnia. Odzyskane 

produkty są poddawane kontroli jakości lub nawet dalej przetwarzane w celu poprawy jakości, a 

następnie sprzedawane. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Głównym celem tej operacji jest uniknięcie zrzutu słonych ścieków do kanalizacji. Osiąga się to dzięki 

odparowaniu płynu płuczkowego z mokrego systemu przetwarzania gazów odlotowych. 

Jeśli stały chlorek sodu należy oddzielać indywidualnie z powyższego roztworu, osiąga się to poprzez 

odparowanie roztworu do zawartości soli powyżej 30%, na którym to poziomie krystalizuje się czysta 

sól. Powyższe odzyskane produkty solne są najczęściej ponownie wykorzystywane na obszarach 

wymagających odlodzenia w czasie zimy. 

Ponowne wykorzystywanie odzyskanych soli i gipsu może oszczędzać zasoby naturalne. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
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Główne wady zewnętrznego odparowania ścieków dla soli są związane nie tylko z problemami 

operacyjnymi i materiałowymi, ale również z wysokim zużyciem energii niezbędnej do odparowania. 

 

Dane operacyjne 
Odparowywanie wody ściekowej zawierającej sól jest zależne od stężenia soli, które może być różne. 

Oprócz problemów z korozją, należy wziąć pod uwagę stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne i 

operacyjne. 

W przypadku produkcji gipsu istnieje tylko kilka problemów operacyjnych. Jednakże jakość gipsu jest 

ustalana nie tylko pod względem jego czystości w odniesieniu do obecności innych niepożądanych 

składników, ale także ze względu na jego barwę. Zazwyczaj można oczekiwać wytworzenia 

produktów nadających się do recyklingu w ilości około 2 - 5 kg/tonę odpadów. 

Przy produkcji chlorku wapnia należy zwrócić uwagę na możliwość skrajnej korozji, która może 

powstać oraz na ryzyko niezamierzonego przesunięcia fazy ze stałej do płynnej i odwrotnie. 

 

Zastosowanie 
Może mieć zastosowanie w komunalnych spalarniach odpadów z mokrymi systemami przetwarzania 

gazów odlotowych. W przypadku spalarni SOK z mokrym płukaniem gazów odlotowych ze spalania,  

zrzut ścieków jest niedozwolony ze względu na ustawodawstwo i wymagania lokalne. Oczyszczone 

ścieki z mokrych płuczek będzie nadal zawierać sole, które zazwyczaj nie są pożądane w systemie 

kanalizacji, ponieważ mogą powodować korozję lub zwiększyć zawartość soli w akwenach ze słodką 

wodą. Z tego powodu ścieki zazwyczaj oczyszcza się termicznie i, w przypadku, gdy ścieki 

wykorzystuje się do chłodzenia, poprzez wtrysk i odparowanie w surowym gazie odlotowym z pieca 

do spalania. W tym miejscu nie uzyskuje się produktów nadających się do odzysku. 

Odparowanie przetworzonych słonych ścieków może odbywać się zarówno w scentralizowanych jak i 

zdecentralizowanych zakładach. W tym ostatnim przypadku piec do spalania SOK sam może 

dostarczać energię niezbędną do odparowania. 

W przypadku produkcji gipsu, można to osiągnąć głównie poprzez wyłącznie zmiany operacyjne, tj. 

wdrożenie i funkcjonowanie odpowiednich urządzeń odwadniających, w tym cyklonów, pomp, itp. 

 

Ekonomika 
Koszty odparowania i magazynowania odzyskanych produktów są kilkukrotnie większe niż koszty 

produkcji tych samych soli z zasobów naturalnych. Dlatego technika ta jest stosowana głównie ze 

względów środowiskowych, a nie ekonomicznych. 

Ze względu na produkcję już znacznych ilości wysokiej jakości gipsu z procesów produkcji energii w 

elektrowniach, gips produkowany w powyższy sposób z pieców do spalania SOK jest stosowany tylko 

w przypadku, gdy jakość gipsu może być niższa. Jeśli ponowne wykorzystanie nie jest możliwe, 

wtedy gips należy zutylizować, ponosząc tym samym odpowiedni koszt utylizacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Ze względu na ustawodawstwo należy zminimalizować zrzut płynu płuczkowego z mokrych 

systemów gazów odlotowych. Nawet jeśli ścieki są intensywnie przetwarzane w celu usunięcia np. 

metali ciężkich i innych szkodliwych zanieczyszczeń, prawie nie ma to wpływu na całkowitą ilość 

soli. Znaczna redukcja emisji soli z indywidualnego pieca do spalania SOK do lokalnego obszaru 

otaczającego jest osiągana wyłącznie poprzez odparowanie płynu płuczkowego. Poprzez oddzielenie 

stałego gipsu ilość odpadów FGT do utylizacji jest zredukowana. 

 

Przykładowe zakłady 
Procesy odparowania zostały pomyślnie wdrożone w kilku krajach, zwłaszcza w Niemczech, gdzie 

kilka spalarni zastosowało tę technologię. 

 

Literatura źródłowa 

[124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 
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4.3.2.9 Ekstrakcja kwasowa 

 

Opis 
Kilka różnych technik wykorzystuje ekstrakcję kwasową; niektóre przykłady podano w Tabeli 4.28: 

 

Proces Właściwości 

Proces ekstrakcji 

kwasowej 

Proces ten łączy ekstrakcję kwasową rozpuszczalnych metali ciężkich i 

soli przy użyciu odmulania płuczki (kwasowej). Przed zastosowaniem 

płynu płuczkowego rtęć jest usuwana poprzez filtrację (gdy aktywny 

węgiel jest wprowadzany do płuczki) i/lub określony wymieniacz 

jonów. W ten sposób przetwarza się zarówno popiół z kotła jak i 

popiół lotny. Stosunek płyny/substancje stałe na etapie ekstrakcji 

wynosi około 4; pH jest kontrolowane na poziomie 3.5 przez dodanie 

uwodnionego wapna. W trakcie czasu przebywania wynoszącego 

około 45 minut siarczan (z płuczki SO2) jest wytrącany do gipsu. Stałe 

pozostałości odwadnia się, a następnie płucze przeciwprądowo w 

filtrze taśmowym i wreszcie wysyła na składowisko, zwykle jako 

mieszankę z popioło-żużlem. 

Filtrat należy przetworzyć w celu usunięcia metali ciężkich poprzez 

neutralizację, wytrącanie i wymianę jonów. Odwodniony i wypłukany 

placek filtracyjny zawiera około 25% cynku i dlatego poddaje się go  

recyklingowi w procesach metalurgicznych. 

Połączenie ekstrakcji 

kwasowej z 

przetwarzaniem 

termicznym 

 

Proces ten łączy ekstrakcję kwasową z przetwarzaniem termicznym. 

Po pierwsze, popioły z kotła i popioły lotne płucze się w roztworze 

wstępnej mokrej płuczki i odwadnia. Następnie stałe pozostałości 

przetwarza się w piecu obrotowym przez jedną godzinę w 

temperaturze ok. 600°C, co niszczy większość związków organicznych 

i przekształca Hg na formę lotną. Gaz odlotowy przetwarzany jest w 

filtrze z aktywnym węglem. Ścieki oczyszcza się w celu usunięcia 

metali ciężkich. Roztwór płuczkowy z drugiej płuczki stosuje się do 

płukania popiołu dennego i neutralizacji kwasowych strumieni ścieków  

Proces ekstrakcji 

kwasowej i siarczków 

Proces ten łączy popiół lotny i roztwór płuczkowy NaOH z wodą przy 

współczynniku płyny/substancje stałe 5. Po wymieszaniu dostosowuje 

się pH za pomocą HCl do poziomu około 6-8, w celu ekstrakcji metali 

ciężkich, a NaHS dodaje się w celu związania metali ciężkich jako 

siarczków. Następnie dodaje się środek koagulacyjny, a zawiesina 

odwadnia. Placek filtracyjny wysyła się na składowisko, a ścieki 

oczyszcza się w kolejnej oczyszczalni w celu usunięcia metali 

ciężkich. 

 

Tabela 4.28: Technologie ekstrakcji kwasowej 

[124, Iswa, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Ten proces może usunąć znaczną część całkowitej ilości metali ciężkich z odpadów wejściowych (Cd: 

≥85%; Zn: ≥85%; PB i Cu: ≥33%; Hg: ≥95%); wymywalność materiału jest zredukowana przez 

współczynnik 102-103. Cynk, kadm i rtęć poddawane są recyklingowi. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zawartość dioksyn w popioło-żużlu zwiększa się, gdy jest przetwarzany popiół jest utylizowany ‗w 

stanie połączenia‘ z popioło-żużlem; jednakże możliwość wymywania mieszanki jest większa z 

powodu wyższej gęstości. 

 

Dane operacyjne 
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Większość zakładów, które działają przez 24 godziny może dostosować tygodniowy okres operacyjny 

(4-7 dni) w zależności od powstających odpadów FGT. 

 

Zastosowanie 
System można stosować jedynie w spalarniach z mokrym systemem FGT posiadających pozwolenie 

umożliwiające zrzut oczyszczonych ścieków. 

 

Ekonomika 
Koszty procesowe przetwarzania odpadów FGT wynoszą około 150-250 EUR /t (łącznie z opłatami za 

recykling cynkowego placka filtracyjnego). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta zapewnia metodę przetwarzania odpadów stałych zgodnie z ustawodawstwem 

szwajcarskim po konkurencyjnych kosztach (w porównaniu do eksportu w celu podziemnej utylizacji 

w Niemczech). 

 

Przykładowe zakłady 
Pierwszy zakład rozpoczął działalność w 1996 roku. Sześć zakładów działa obecnie w Szwajcarii i 

jeden w Czechach. 

 

Literatura źródłowa 

[124, Iswa, 2003] [152, TWG, 2004] 

4.3.2.10 Wykopywanie i usuwanie zanieczyszczonej gleby 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. sposoby identyfikacyjne i operacyjne redukcji emisji niezorganizowanych przez właściwe 

zarządzanie zakładem 

b. obudowanie obszaru remediacji w formie kopuły i przetwarzanie powietrza  

c. kontrola szybkości wykopów, wielkości odsłoniętego obszaru zanieczyszczonej gleby oraz 

czasu, przez który stosy gleby pozostawały odsłonięte. Ważny może być również czas 

wykopów. Planowanie wykopów w porach dnia lub porach roku, gdy prędkości wiatru i 

temperatury są niskie może zredukować emisje. W celu dalszego zminimalizowania emisji 

można również tak zaplanować prace, aby unikać pór, w czasie których występują suche 

warunki glebowe. 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje niezorganizowane generowane przez wykopywanie i usuwanie zanieczyszczonej 

gleby. Kontrolę emisji LZO można również osiągnąć poprzez kontrolowanie warunków operacyjnych 

w ramach wstępnie ustawionych parametrów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Niektóre emisje lotnych zanieczyszczeń są nieuniknione podczas wykopywania. Warunki stagnacji  

wiatru mogą prowadzić do niedopuszczalnych stężeń w otaczającym powietrzu w miejscu prac. 

 

Zastosowanie 
Obudowanie obszaru remediacji w formie kopuły nie jest powszechnie stosowanym środkiem. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997] 

4.3.2.11 Termiczna desorpcja gleby 

 

Opis 
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Zob. Sekcja 2.3.3.9. Niektóre techniki to: 

a. stosowanie badania laboratoryjnego w celu ustalenia stosowności desorpcji termicznej i 

najlepszego czasu przebywania i temperatury do stosowania. Efektywność desorpcji 

termicznej jest związana z końcową temperaturą gleby, która z kolei jest funkcją czasu 

przebywania i transferu ciepła. Temperatury oraz czasy przebywania efektywne w systemach 

laboratoryjnych okazały się skuteczne również w systemach pilotażowych. 

b. stosowanie właściwej temperatury. Typowy zakres temperatur przetwarzania dla paliw 

ropopochodnych z przeciekających podziemnych obszarów zbiorników magazynowych 

wynosi od 200 do 480°C. W przypadku przetwarzania gleb zawierających pestycydy, 

dioksyny i PCB, temperatury muszą przekraczać 450°C. 

c. redukcja zawartości wilgoci gleby do przetworzenia w określonym zakresie, co jest stosowane 

ze względu na koszt przetwarzania odpadów o wysokiej zawartości wody. Typowy 

dopuszczalny zakres wilgotności w przypadku suszarni obrotowych i pieców asfaltowych 

wynosi 10-30%, natomiast ślimakowe systemy termiczne mogą pomieścić większe ładunki 

wody wynoszące 30-80%. Aby usunąć LZO, najlepiej, aby gleby zawierały 10-15% wilgoci, 

ponieważ para wodna może przenosić pewne LZO 

d. posiadanie sprzętu do gromadzenia i kontroli takiego jak dopalacze, utleniacze termiczne, 

filtry tkaninowe, aktywny węgiel lub kondensatory do przetwarzania gazów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Elastyczność, ponieważ desorpcja termiczna może przetwarzać cały szereg zanieczyszczeń 

organicznych, a systemy mogą być mobilne. Desorbery termiczne działają w niższych temperaturach, 

co w porównaniu ze spalaniem może skutkować znacznymi oszczędnościami paliwa. Ponadto 

wytwarzają one mniejsze ilości gazów odlotowych do przetwarzania. W Tabeli 4.29 przedstawiono 

typowe specyfikacje dla systemów desorpcji termicznej. 

 

 Suszarnia 

obrotowa 

Asfaltownia Ślimakowy 

desorber 

termiczny 

Piec 

przenośnikowy 

Mobilność Stacjonarna i 

mobilna 

Stacjonarna Mobilna Mobilna 

Typowy rozmiar (tony) 450 – 23000 0 – 9000 450 – 4500 450 – 5000 

Przepustowość gleby (tony/ 

godzina) 

9 – 45 23 – 90 3 – 14 5 – 9 

Maksymalna wielkość 

wsadu gleby (cm) 

5 – 8 5 – 8 3 – 5 3 – 5 

Metoda transferu ciepła Bezpośrednia Bezpośrednia Pośrednia Bezpośrednia 

Metoda mieszania gleby Obroty korpusu i 

podnośniki 

Obroty korpusu i 

podnośniki 

Świder Mieszadła gleby 

Temperatura zrzutu gleby 

(°C) 

150 – 300 
a
 

300 – 650 
b
 

300 – 600 150 – 250 
c
 

300 – 250 
d
 

500 – 850 
e
 

300 – 800 

Czas przebywania gleby 

(minuty) 

3 – 7 3 – 7 30 – 70 3 – 10 

Temperatura gazu 

odlotowego z desorbera 

termicznego (°C) 

250 - 450
a
 

400 – 500b 

250 – 450 150 500 – 650 

Przepływ gazu/substancji 

stałych 

Współprądowy lub 

przeciwprądowy 

Współprądowy lub 

przeciwprądowy 

Nie dotyczy Przeciwprądowy 

Atmosfera Utleniająca Utleniająca Obojętna Utleniająca 

Temperatura dopalacza 

(°C) 

750 – 1000 750 – 1000 
f
 Na ogół nie 

stosowany 

750 – 1000 

Maksymalny przesył ciepła 

(MJ/hr 
g
) 

10500 – 105000 5300 – 105000 7400 – 10500 10500 
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Czas ogrzania z warunków 

zimnych (godziny) 

0.5 – 1.0 0.5 – 1.0 Nie zgłoszono 0.5 – 1.0 

Czas ochłodzenia z 

warunków gorących 

(godziny) 

1.0 – 2.0 1.0 – 2.0 Nie zgłoszono Nie zgłoszono 

Suma węglowodorów 

ropopochodnych 

Stężenie wstępne (mg/kg) 

Stężenie końcowe (mg/kg) 

Skuteczność usuwania (%) 

 

 

800 – 35000 

<10 – 300 

95.0 – 99.9 

 

 

500 – 25000
h
 

<20
h
 

Nie zgłoszono 

 

 

60 – 50000 

ND – 5500 

64 – 99 

 

 

5000 

<10.0 

>99.9 

BTEX 

Stężenie wstępne (mg/kg)  

Stężenie końcowe (mg/kg) 

Skuteczność usuwania (%) 

 

Nie zgłoszono 

<1.0 

Nie zgłoszono 

 

Nie zgłoszono  

Nie zgłoszono  

Nie zgłoszono 

 

155 

<1.0 

>99 

 

Nie zgłoszono 

<0.01 

Nie zgłoszono 
a
 Materiały konstrukcyjne ze stali węglowej  ND: niewykrywalne 

b
 Materiały konstrukcyjne ze stopów 

c
 System transferu ciepła gorącego oleju 

d
 System transferu ciepła stopionej soli 

e
 System podgrzewany elektronicznie 

f
 Nie stosowany we wszystkich systemach 

g
 Całkowity przesył ciepła desorbera termicznego plus dopalacz 

h
 Informacje od dostawcy 

 

Tabela 4.29: Porównanie cech systemów desorpcji termicznej i przetwarzania gazu odlotowego 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W celu destrukcji zanieczyszczeń, proces desorpcji wymaga późniejszego dopalania i przetwarzania 

gazów odpadowych. Powód jest taki, że desorpcja jedynie odpędza je z fazy stałej lub płynnej i 

przenosi do fazy gazowej. W związku z tym konieczne są urządzenia do kontroli emisji do powietrza. 

Skuteczność procesów desorpcji termicznej będą zróżnicowana w zależności od chemicznych i 

fizycznych właściwości określonych zanieczyszczeń. Metale (np. ołów) zazwyczaj pozostają w glebie 

po przetwarzaniu, więc może być wymagana dodatkowa obróbka lub przetwarzanie gleby (np. 

stabilizacja). 

Desorbery termiczne mogą pracować w pobliżu lub powyżej temperatury 500°C, oprócz wyparowania 

wody i związków organicznych może więc nastąpić piroliza i utlenianie. 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie w przypadku gleb zanieczyszczonych lotnymi związkami w temperaturze 

operacyjnej. Związki organiczne o wysokiej masie cząsteczkowej mogą zanieczyścić lub zablokować 

stacje filtrów workowych lub systemy skraplaczy. 

W związku z tym rodzaje produktów naftowych, które można przetwarzać z użyciem określonych 

technologii mogą być ograniczone. Suszarnie obrotowe mogą zazwyczaj przetwarzać gleby, w których 

zawartość substancji organicznych jest niższa niż 2%. 

Ślimakowe jednostki termiczne mogą przetwarzać gleby, które zawierają aż do 50% substancji 

organicznych. 

 

Ekonomika 
Zazwyczaj tańsze niż spalanie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Desorpcja termiczna różni się od spalania w odniesieniu do wymogów regulacyjnych i wydawania 

pozwoleń. Być może najważniejsze jest to, że desorpcja termiczna jest szerzej akceptowana publicznie 

niż inne metody przetwarzania termicznego. 

 

Literatura źródłowa 
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[30, Eklund i in., 1997], [51, Inertec i in., 2002], [150, TWG, 2004] 

 

4.3.2.12 Ekstrakcja par 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.3.3.10. Ponieważ pary są usuwane z odpadów stałych, przetwarza się je w celu redukcji 

emisji do powietrza. Bezpośrednie spalanie jest teoretycznie możliwe, jeśli zawartość węglowodorów 

w gazie odlotowym jest wystarczająco wysoka, ale podczas usuwania stężenie zwykle znacznie spada. 

Dlatego w celu utrzymania spalania mógłby być niezbędny gaz ziemny lub pewne inne paliwa. 

Ponadto ze względów bezpieczeństwa zazwyczaj dodaje się powietrze rozcieńczające w celu 

utrzymania stężeń LZO poniżej dolnej granicy wybuchowości. W przypadku niższych poziomów 

węglowodorów, skuteczne może być utlenianie katalityczne lub adsorpcja węglowa. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Emisje do powietrza uwalniane są ze źródła punktowego i tym samym można je łatwo kontrolować. 

Sukces metody zależy od lotności (prężności par) obecnych zanieczyszczeń. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W odpadach stałych po przetwarzaniu może pozostawać znaczne zanieczyszczenie rezydualne. 

 

Dane operacyjne 
Sprzęt jest łatwy w instalacji i obsłudze. 

 

Zastosowanie 
Przetwarzanie ma zastosowanie w przypadku wydobytej gleby. Jednakże nie ma zastosowania w 

przypadku nasyconych gleb lub gleb o niskiej przepuszczalności powietrza (%), ale ma zastosowanie 

w przypadku przetwarzania gleby zanieczyszczonej PCB. 

 

Ekonomika 
Duże ilości wydobytej gleby można przetwarzać w sposób efektywny kosztowo. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [100, UNEP, 2000] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.3.2.13 Spłukiwanie gleby 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.3.3.13. Niektóre techniki to: 

a. recykling odmulin w najwyższym możliwym stopniu 

b. stosowanie filtrów węglowych w celu przetwarzania zgromadzonych emisji do powietrza ze 

składowiska odpadów lub jednostki spłukiwania gleby 

c. zapewnienie, że osad i odpady stałe z oczyszczania ścieków poddaje się odpowiedniemu 

przetwarzaniu i utylizacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 

Instalacja Zanieczyszczenia Stężenie w 

nieprzetworzonej glebie 

(ppm) 

Zakres 

skuteczności 

usuwania (%) 

Stężenia 

pozostałości 

(ppm) 

1 Olej i smar  50 – 83 250 – 600 

2 Pentachlorofenol  90 – 95 <115 

Inne substancje 

organiczne 

 85 – 95 <1 
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3 Olej i smar  90 – 99 <5 – 2400 

 

4 

Lotne substancje 

organiczne 

 98 – >99 <50 

Półlotne substancje 

organiczne 

 98 – >99 <250 

Większość produktów 

paliwowych 

 98 – >99 <2200 

5 Substancje 

aromatyczne 

 >81 >45 

Ropa naftowa  97 2300 

6 Substancje organiczne 

ogółem 

 96 159 – 201 

WWA  86 – 90 91.4 – 97.5 

7 Olej  >99 20 

 

8 

Węglowodory  96.3 82.05 

Węglowodory 

chlorowane 

 >75 <0.01 

Substancje 

aromatyczne 

 99.8 <0.02 

WWA  95.4 15.48 

9 Olej opałowy 7666 65 2650 

10 Olej opałowy 7567 73 2033 

11 Olej opałowy 9933 72 2833 

 

Tabela 4.30: Podsumowanie danych w zakresie wydajności dla spłukiwania gleby 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Poniższa Tabela 4.31 przedstawia pewne ogólne wskaźniki skuteczności dla przetwarzania poprzez 

spłukiwanie gleby. 

 

Zanieczyszczenia Ogólna skuteczność 
1
 

TPH (C10-C40) 90 – 98 

WWA 90 – 97 

BTEX 90 – 97 

PCB 90 – 97 

Metale  

As 60 – 80 

Cd 60 – 80 

Cr 80 – 90 

Cu 75 – 85 

Hg 85 – 95 

Ni 85 – 90 

Pb 90 – 95 

Zn 85 – 95 
1
  Ogólna skuteczność = (1 – stężenie w 

odkażonym piasku/stężenie w zanieczyszczonej 

glebie) * 100 

 

Tabela 4.31: Skuteczności różnych składników dla spłukiwania gleby 

[123, Perseo, 2003] 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [123, Perseo, 2003] 
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4.3.2.14 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.3.3.11. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

  

Związek Stężenie wstępne 

(mg/kg) 

Stężenie końcowe 

(mg/kg) 

Usuwanie (%) 

Antracen 28.3 0.12 99 

Benzen 30.2 0.18 99 

Benzo(a)piren 1.9 0.33 83 

Ftalan bis(2-etyloheksylu) 4.1 1.04 75 

Chryzen 6.3 0.69 89 

Etylobenzen 30.4 0.23 99 

Naftalen 42.2 0.66 98 

Fenantren 28.6 1.01 96 

Piren 7.7 1.08 86 

Toluen 16.6 0.18 99 

Ksyleny ogółem 13.2 0.98 93 

 

Tabela 4.32: Wyniki remediacji osadu z separatora API w drodze ekstrakcji rozpuszczalnikowej 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie do usuwania PCB z gleby. Zanieczyszczony rozpuszczalnik należy następnie poddać 

przetwarzaniu w celu destrukcji PCB. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [100, UNEP, 2000] 

4.3.2.15 Odparowanie 

 

Opis 
Odparowanie zwykle stanowi ważną część instalacji przetwarzania F-c. Instalacja przetwarzania 

poprzez odparowanie koncentruje odpady niebezpieczne. Koncentrat zazwyczaj jest spalany. Ściek 

(kondensat) jest tymczasowo magazynowany, a po analizie i kontroli zostanie przetransportowany do 

oczyszczalni ścieków. Powietrze odlotowe zostanie oczyszczone w filtrze węglowym.  

Przed odparowaniem przeprowadza się pewne przetwarzanie wstępne w instalacji przetwarzania F-c. 

Zabiegi te to flokulacja, wytrącanie, ultrafiltracja i rozszczepianie organiczne. Po odparowaniu 

kondensat poddaje się flokulacji, jeżeli jest on zanieczyszczony olejem. Powietrze odlotowe 

przetwarza się w płuczce zasadowej i filtrze węglowym. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje ilość wytworzonych ścieków. Osiągalne poziomy w powietrzu odlotowym i w ściekach 

przedstawiono w poniższej Tabeli 4.32. 

 

Związek Wartość Jednostka Ładunek Jednostka 

Parametry powietrza odlotoweho 

CWO 63 mg/Nm³ 96 kg/rok 

Parametry wytworzonych ścieków 

Temperatura 30 °C   

Wartość pH 9.3    
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Przewodność 900 _S/cm   

Substancje osadowe 

(105 °C) 

0.1 mg/l 2 kg/rok 

BZT 3000 mg/l 60000 kg/rok 

ChZT 5000 mg/l 100000 kg/rok 

Węglowodory 2 mg/l 40 kg/rok 

Fenol  mg/l  kg/rok 

AOX 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Azotyn 0.01 mg/l 0.2 kg/rok 

Cyjanek 0.02 mg/l 0.4 kg/rok 

Al 2 mg/l 40 kg/rok 

Fe 0.1 mg/l 2 kg/rok 

As 0.01 mg/l 0.2 kg/rok 

Cr całkowity 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Cr(VI) 0.01 mg/l 0.2 kg/rok 

Cu 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Hg 0.001 mg/l 0.02 kg/rok 

Ni 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Pb 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Zn 0.1 mg/l 2 kg/rok 

Przetworzone odpady: 20000 ton rocznie 

 

Tabela 4.33: Osiągalne poziomy procesu odparowania przeprowadzanego względem ścieków 

[147, UBA, 2003] 

 

Literatura źródłowa 

[147, UBA, 2003] 

4.3.2.16 Oczyszczanie i recykling odpadów FGT 

 

Opis 
Odpady FGT bazujące na sodzie składają się głównie z chlorku sodu (w wyniku neutralizacji HCl), 

siarczanu sodu (w wyniki neutralizacji SO2), węglanu sodu (wynik nadmiaru wodorowęglanu sodu), 

popiołu lotnego i adsorbentu (węgiel aktywny lub koks z węgla brunatnego). 

W systemach pojedynczej filtracji gazów odlotowych popiół lotny miesza się z solami 

neutralizacyjnymi, a rozpuszczalna część stanowi około 50% odpadów wejściowych; w systemach 

podwójnej filtracji gazów odlotowych, pierwszy filtr wychwytuje większość popiołu lotnego, a 

odpady FGT bazujące na sodzie, zgromadzone w drugim filtrze zawierają około 90% rozpuszczalnych 

soli. 

Proces obejmuje następujące etapy: 

a. mieszanie odpadów FGT ze spoiwami hydraulicznymi: przygotowuje utwardzanie części 

nierozpuszczalnej  

b. rozpuszczenie w wodzie i dodanie dodatków: część rozpuszczalna ulega rozpuszczeniu, a 

najbardziej ciężkie metale są wytrącane 

c. filtrowanie tej zawiesiny: powstałe produkty to samoutwardzający się placek filtracyjny o 

bardzo niskiej frakcji rozpuszczalnej (po płukaniu) i surowa solanka zawierająca sole 

rozpuszczalne  

d. oczyszczanie solanki (za pomocą różnych etapów, w tym z użyciem żywic jonowymiennych) 

w taki sposób, aby można było ją ponownie wykorzystać w produkcji węglanu sodu (soda 

amoniakalna). 

Ten proces nie wytwarza żadnych produktów wyjściowych oprócz utwardzonego placka filtracyjnego 

(do wysłania na składowisko) i oczyszczonej solanki, która zastępuje część świeżego surowca 

wykorzystywanego przez zakład sody amoniakalnej; całkowity brak płynnych ścieków. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Opisana tu technologia dokonuje oddzielenia rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych części odpadów 

FGT, utwardza część nierozpuszczalną i oczyszcza oraz ponownie wykorzystuje część rozpuszczalną 

(składającą się z soli nieorganicznych) w niektórych gałęziach przemysłu. W związku z tym: 

 wysłana na składowisko stała część odpadów FGT ma bardzo niską frakcję rozpuszczalną, 

a tym samym jej utwardzanie jest lepsze; dlatego zużycie spoiw hydraulicznych jest 

niższe, a ilość odpadów końcowych mniejsza 

 rozpuszczalna część odpadów FGT jest ponownie wykorzystywana w przemyśle 

chemicznym, zastępując świeże materiały (sól jest jednym z głównych surowców 

wykorzystywanych w zakładach soli amoniakalnej). Ta część rozpuszczalna jest 

poddawana recyklingowi powyżej 95%. 

Zabiegi nie generują ścieków płynnych (wszystkie płyny są ponownie wykorzystywane jako woda 

procesowa w celu utworzenia zrecyklingowanej solanki) i nie zgłoszono znaczących emisji do 

powietrza (proces w temperaturze otoczenia). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Nie określono. 

 

Dane operacyjne 
Proces nie wymaga dużego nakładu energii: działa w temperaturze otoczenia. 

 

Zastosowanie 
Jest on stosowany do odpadów FGT pochodzących z procesu przetwarzania gazów odlotowych 

suchego wodorowęglanu sodu stosowanego w spalaniu odpadów stałych. Ten proces jest wdrażany w 

specjalnych i scentralizowanych zakładach znajdujących się w pobliżu zakładu sody amoniakalnej 

wykorzystującego wytworzoną oczyszczoną solankę i odbierających odpady FGT pochodzące z 

różnych spalarni SOK. 

 

Ekonomika 
Ten proces należy porównać z utwardzaniem i wysyłaniem odpadów FGT na składowisko. Z tego z 

punktu widzenia, (1) utwardzanie jest znacznie ułatwione dzięki oddzieleniu części rozpuszczalnej i 

(2) ilość pozostałości końcowych jest zredukowana, ten proces zgłoszono jako konkurencyjny w 

pewnych krajach. Koszty operacyjne są niskie, a koszt inwestycyjny zakładu przetwarzania stanowi 

czynnik kluczowy. Proces ten należy więc wdrożyć w scentralizowanych jednostkach obsługujących 

wiele spalarni. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Procesowi temu sprzyjają następujące zaobserwowane wydarzenia: 

 surowe przepisy dotyczące wysyłania na składowisko: kiedy wymagane jest bezpieczne 

utwardzanie 

 odporność na nowe projekty składowisk ponieważ istnieje tendencja tak niewielkiego 

składowania jak to możliwe 

 tendencja w zakresie promowania recyklingu. 

 

Przykładowe zakłady 
Istnieją dwa zakłady przemysłowe, wykorzystujące ten proces lub jego lekko zmienione wersje: jeden 

we Włoszech (Toskania), wydajność 10 kt odpadów FGT/rok i jeden we Francji (Lorraine), 

wydajność 50 kt odpadów FGT /rok. Obydwa dostarczają oczyszczoną solankę jako surowiec do 

zakładu sody amoniakalnej. 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 
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4.3.3 Fizykochemiczne przetwarzanie określonych odpadów  

4.3.3.1 Przetwarzanie olejów zanieczyszczonych PCB 

 

Opis 
Proces ten to dehalogenacja olejów zanieczyszczonych PCB z transformatorów elektrycznych. Proces 

umożliwia również eliminację związków o niskiej temperaturze wrzenia i produktów utleniania, które 

są odpowiedzialne za niskie właściwości dielektryczne zanieczyszczonego oleju. Pod koniec procesu 

przeprowadza się proces filtrowania w celu wyeliminowania produktów ubocznych reakcji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Proces wytwarza olej o właściwościach dielektrycznych, które umożliwiają jego ponowne 

wykorzystanie do tego samego celu, o zawartości PCB poniżej 1 ppm. 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie do transformatorów olejowych o zawartości PCB między 25 a 2000 ppm. Proces 

można stosować w celu: 

 dehalogenacji i odzysku łączenia zanieczyszczonych PCB olejów mineralnych z byłych 

transformatorów,  

 czyszczenia i odzysku transformatorów operacyjnych zawierających zanieczyszczone 

PCB oleje mineralne. Ten etap jest wykonywany za pomocą recyrkulacji poddanego 

dehalogenacji oleju mineralnego i umożliwia ekstrakcję pozostałości PCB 

zaabsorbowanych do różnych elementów transformatorów (np. papier i drewno). 

 

Ekonomika 
Zakres stężenia wymienione w powyższej sekcji Zastosowanie to typowy zakres w przypadku gdy ta 

technika okazuje się być opłacalna ekonomicznie. Technicznie nie jest to problem podczas stosowania 

przy wyższych stężeniach, ale stwierdzono, że istnieją inne rodzaje procesów przetwarzania PCB, 

które są bardziej opłacalne ekonomicznie. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Istnieją mobilne systemy, które mogą być stosowane do działających transformatorów bez 

konieczności ich przenoszenia. 

 

Przykładowe zakłady 
Jeden przykładowy zakład działa we Włoszech. 

 

Literatura źródłowa 

[52, Ecodeco, 2002] [150, TWG, 2004] 

4.3.3.2 Termochemiczna konwersja odpadów azbestu 

 

Opis 
Technologia konwersji termochemicznej stosuje kombinację przetwarzania termicznego i ciepła w 

celu doprowadzenia do remineralizacji azbestu i innych materiałów krzemianowych. Proces 

remineralizacji osiąga kilka celów, w tym: 

 konwersję minerałów azbestu do minerałów innych niż azbest, bez konieczności topienia 

 destrukcję związków organicznych poprzez pirolizę i/lub utlenianie 

 immobilizację metali i radionuklidów. 

Proces obejmuje rozdrabnianie, a następnie mieszanie zawierającego azbest materiału z topnikami i 

ogrzewanie stopionej mieszanki. Obecność topników przy podwyższonych temperaturach (około 

1200°C) skutkuje szybką remineralizacją włókien azbestowych, które są przekształcane na materiały 

inne niż azbest takie jak diopsyd, wollastonit, oliwin i szkło. 
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Sprzęt do obróbki składa się z czterech podstawowych systemów, którymi są przygotowanie materiału 

wsadowego, konwertor z paleniskiem obrotowym, przetwarzanie gazu odlotowego i usuwanie 

produktu. 

Piroliza związków organicznych odbywa się w palenisku obrotowym. Produkty pirolizy kierowane są 

poprzez wytworzony ciąg do jednostki utleniania termicznego, która niszczy wszelkie pozostałe 

zanieczyszczenia organiczne mogące występować w gazie odlotowym. Z utleniacza termicznego gazy 

odlotowe schładza się i opłukuje ze wszystkich cząsteczek stałych i składników kwasowych, które 

mogą być obecne. Obecność środków demineralizujących przyspiesza dyfuzję w odpadach 

nieorganicznych podczas ogrzewania, co niszczy związki nieorganiczne takie jak azbest i powoduje 

jednoczesne utlenianie i wiązanie molekularne metali i radionuklidów w ramach nośnika odpadowego. 

Skutkuje to immobilizacją metali i radionuklidów. Proces również powoduje znaczną redukcję 

objętości odpadów. Wielkość redukcji objętości zależy od rodzaju przetwarzanego materiału i może 

wynosić od 10% dla gleb do ponad 90% dla materiałów zawierających azbest lub głównie materiały 

organiczne. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Technologia zapewnia efektywność przetwarzania równoważną z efektywnością zeszklenia bez 

wymogu topienia odpadów. W szczególności: 

 przekształca materiały azbestowe na materiał obojętny 

 prowadzi do znaczącej redukcji objętości odpadów. Objętość przetworzonego produktu 

może zostać znacznie zredukowana względem pierwotnych odpadów (do 90%), ale 

ostatecznie może wymagać utylizacji na składowisku w zależności od obecnych 

zanieczyszczeń. 

Proces powoduje również destrukcję substancji organicznych, w tym PCB do 99,9999% skuteczności 

usuwania poprzez destrukcję. Metale toksyczne są stabilizowane w spiekanym produkcie za pomocą 

wiązania molekularnego, a twórca technologii uważa, że, na podstawie wstępnych badań, proces 

będzie efektywny również w przypadku radionuklidów. 

 

Zastosowanie 
Proces jest także efektywny w przypadku innych rodzajów odpadów, w tym gruzu rozbiórkowego i 

głównie odpadów organicznych. Technologia ma zastosowanie do odpadów płynnych i stałych, które 

są w dużym stopniu jednolite lub które można ujednolicić bez ponoszenia nadmiernych kosztów. 

Proces może przetwarzać odpady zanieczyszczone różnymi zanieczyszczeniami, w tym 

zanieczyszczeniami organicznymi takimi jak LZO; półlotne związki organiczne; PCB i dioksyny. 

zanieczyszczeniami nieorganicznymi np. azbest i cyjanek; metalami, w tym arsen, ołów, chrom, bar, 

cynk, selen, kadmu; radionuklidami, które można poddać zeszkleniu, takimi jak transuranowce, cez, 

tor i uran; oraz mieszankami tych zanieczyszczeń. 

Odpady, w przypadku których istnieją ograniczone dane lub co do których uważa się, że technologia 

nie jest ekonomicznie opłacalna lub technicznie odpowiadająca to rtęć, gazowe radionuklidy takie jak 

14 C, materiały wybuchowe i niektóre związki chemiczne (chociaż tutaj przypuszcza się, że 

technologia może mieć zastosowanie, ale brak danych na poparcie takiego twierdzenia). 

 

Ekonomika 
Technologia zapewnia efektywność przetwarzania równoważną z efektywnością zeszklenia bez 

wymogu topienia odpadów. Dzięki temu w przypadku niektórych rodzajów odpadów technologia jest 

tańsza i bardziej wszechstronna niż zeszklenie. Koszt kapitałowy dla 37 ton na dzień to około 3 mln 

USD. Korzystając z założeń przedstawionych na końcu niniejszej sekcji, system 37 ton dziennie może 

przetwarzać materiał zawierający azbest za około 175-225 USD za tonę. 

Trzy największe, najbardziej istotne elementy kosztu całkowitego to paliwo, sprzęt i siła robocza. 

Paliwo stanowi około 36% kosztu całkowitego, sprzęt stanowi 30%, a siła robocza około 22%. Inne 

elementy, takie jak odczynniki, konserwacja, woda, energia elektryczna, sprzęt ochrony osobistej i 

filtry stanowią pozostałe 12% kosztu całkowitego. 

Kosztorysy przedstawione w niniejszej sekcji są oparte na następujących założeniach: 

 opis systemu: system 37 ton/dziennie, bezpośrednio opalany z odzyskiem ciepła, z suchą 

płuczką wapienną 
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 koszt kapitałowy: w oparciu o 7-letni okres zwrotu kapitału przy rzeczywistej stopie 

procentowej 3,0% (2002) 

 warunki operacyjne: działanie 24 godziny/dobę, skuteczność operacyjna 80%, 9 osób 

załogi 

 koszt obejmuje paliwo (nafta), energię elektryczną, chemikalia procesowe, sprzęt ochrony 

osobistej, regularną konserwację i filtry HEPA 

 koszty ogólne i zyski są również uwzględniane 

 utylizacja przetworzonego materiału nie jest uwzględniona 

 transport do instalacji przetwarzania nie jest uwzględniony. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Odpady azbestu są zwykle utylizowane na składowiskach. Jednakże pewna część azbestu może być 

zanieczyszczona radionuklidami, PCB, metalami. Z tego względu materiały te mogą wymagać 

wstępnego przetwarzania przed utylizacją na składowisku. 

 

Przykładowe zakłady 
Obecnie proponuje się budowę nowego zakładu w Irlandii. 

 

Literatura źródłowa 

[94, USA DoE, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.3.3.3 Przetwarzanie odpadów zawierających rtęć 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. wstępne przetwarzanie odpadów zawierających rtęć w następujący sposób: 

 rozdrabnianie/zgniatanie baterii i akumulatorów guzikowych 

 sortowanie/łamanie/oddzielanie termometrów i styczników 

 odwirowywanie osadu zawierającego rtęć w celu usunięcia większości rtęci metalicznej. 

Pozostały osad ma niską zawartość rtęci i jest przetwarzany w procesie destylacji 

próżniowej  

 rozdrabnianie/przesiewanie gazowych lamp wyładowczych, usuwanie żelaza i 

rozdzielanie go na frakcje. Proszek fluorescencyjny zawierający rtęć jest przetwarzany za 

pomocą destylacji próżniowej 

 odcinanie końcówek/przetwarzanie podmuchem powietrza gazowych lamp wyładowczych 

poprzez ogrzewanie i chłodzenie, aż końcówki ulegną odłamaniu. Następnie proszek 

fluorescencyjny zawierający rtęć jest wydmuchiwany (podmuch powietrza).  

Do tej techniki przetwarzania wstępnego można dodać jednostkę wyboru. Wykrywa ona proszki w 

celu ich selektywnego wydmuchu. Możliwe jest ponowne wykorzystywanie proszków. 

b. przeprowadzenie następującej kolejności zabiegów: 

 oddzielenie i zagęszczenie rtęci poprzez odparowanie i kondensację 

 przetwarzanie gazów odlotowych  za pomocą filtrów pyłowych i filtrów z węglem 

aktywnym  

 zawracanie pyłu i zanieczyszczonego węgla z oczyszczania gazów odlotowych do procesu 

c. przetwarzanie destylatu (woda i frakcje organiczne) poprzez: 

 spalanie w piecu do spalania odpadów 

 prowadzenie gazów z destylacji poprzez dopalacz (w przybliżeniu 850°C) i skraplacz. 

Gazy odlotowe są oczyszczane przez system przetwarzania gazów odlotowych (np. 

płuczka, filtr pyłowy i filtr z węglem aktywnym). Rozdzielony pył i zanieczyszczony 

węgiel zawraca się do pojemnika destylacyjnego. Ta alternatywa zwiększa poziom 

odzysku 

 oczyszczanie frakcji wodnej (po oddzieleniu) oraz zawracanie osadu do pojemnika 

destylacyjnego. Ta alternatywa zwiększa poziom odzysku. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Rtęć poddaje się recyklingowi jako surowiec wtórny. Przeznaczenie pozostałości z pojemnika 

próżniowego jest zależna od przetwarzanych odpadów. Może służyć jako surowiec wtórny (np. dla 

baterii) lub zostać wysłana na składowisko (np. w przypadku ścieków zawierających rtęć). 

W zakładzie termicznej remediacji gleby o przepustowości 2 t/h gleby zawierającej rtęć i o stężeniach 

surowego gazu rtęciowego do 20 mg/Nm
3
, zgłoszono maksymalny wskaźnik usuwania w wysokości 

99,9 %. Zgłoszono również, że po przetwarzaniu termicznym zawartość rtęci w glebie (1-300 mg/kg) 

zmniejszyła się do mniej niż 5 mg/kg. Inny zakład przetwarzania zgłosił wynikowy procent rtęci 

emitowany do powietrza jako 0.0015%. Zakres emisji wynosi od 0,04 do 0,2 mg/Nm
3
. 

Podczas destylacji próżniowej ścieków zawierających rtęć (1-4% rtęci), odzyskiwane jest 99.6% rtęci. 

Około 0,1% rtęci pozostaje w pozostałościach, a około 0,15% pozostaje w destylacie, która jest 

przeznaczony do spalenia. Ten drugi procent trafia do gazów odlotowych. Za pomocą filtra z węglem 

aktywnym oddziela się 99,9% tej rtęci. Maksymalne stężenie rtęci w pozostałości wynosi 50 mg/kg 

DM. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

 zużycie energii dla procesu destylacji i potencjalnego przetwarzania wstępnego 

 zużycie węgla aktywnego i wody podczas przetwarzania gazów odlotowych 

 emisje do powietrza. 

 

Dane operacyjne 
Zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pojemnika próżniowego i dla pompy próżniowej wynosi 

3,5 GJ/t odpadów. Zużycie wody chłodzącej wynosi około 13 t/t odpadów zawierających rtęć. W 

przypadku przetwarzania osadu zawierającego 2% rtęci, wymagana ilość węgla aktywnego to 24 kg/t 

osadu. 

Ze względu na niebezpieczny charakter oparów zawierających rtęć wymagane są środki 

bezpieczeństwa. Należą do nich systemu wyciągowe; pomiary testowe; blokady; procedury 

bezpieczeństwa dla napełniania, opróżniania i podłączania/odłączania pojemników próżniowych; oraz 

instalacje dekontaminacji. W celu zminimalizowania ryzyka eksplozji, stosowane są inne środki 

bezpieczeństwa, takie jak hermetyczne działanie systemu; automatyczna kontrola ciśnienia; obszary 

wolne od dymu i iskier. 

Zastosowanie 
Destylacja próżniowa ma zastosowanie do zawierającego rtęć osadu z przemysłu produkcji oleju i 

gazu, baterii, katalizatorów, filtrów z węglem aktywnym, termometrów, odpadów pochodzących z 

sektora stomatologicznego, lamp fluorescencyjnych, ścierniwa i gleby. Różne strumienie odpadów 

przetwarzane są oddzielnie w destylacji próżniowej. Wydajności przykładowych instalacji wynoszą od 

300 do 600 t/rok odpadów zawierających rtęć. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

 wysyłka na składowisko jest zabroniona w przypadku kilku rodzajów odpadów 

zawierających rtęć. W porównaniu z bezpośrednią wysyłką na składowisko lub spalaniem 

odpadów zawierających rtęć, ilość odpadów jest mniejsza i nie zawierają one rtęci, a 

dyfuzja do środowiska jest uniemożliwiona. 

 priorytet dla gospodarki odpadami zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Odpadów i Szóstym 

Wspólnotowym Programem Działań w zakresie Środowiska. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakład termicznej remediacji gleby w Szwecji, dwa przykładowe zakłady w Holandii dla 

przetwarzania z użyciem destylacji próżniowej. Przykładowe zakłady, w których stosowane jest 

przetwarzanie wstępne: jeden w Holandii (rozdrabniania gazowych lamp wyładowczych) i jeden w 

Belgii (odcinanie końcówek/przetwarzanie podmuchem powietrza). 

 

Literatura źródłowa 

[81, VDI i Dechema, 2002], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 
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4.4 Techniki, które należy uwzględnić w przypadku zabiegów 

stosowanych głównie w celu odzyskiwania materiałów z odpadów 
Niniejsza sekcja opisuje techniki uznawane za techniki o właściwej operacyjnej wydajności 

środowiskowej (np. wykorzystanie właściwego systemu energetycznego) lub mogące pomóc 

doprowadzić do właściwej wydajności środowiskowej (np. systemy zarządzania środowiskowego). 

Dotyczą on zabiegów głównie w celu odzyskania materiałów z odpadów. 

4.4.1 Olej odpadowy 

W niniejszej sekcji omówiono techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla 

ponownej rafinacji olejów odpadowych. 

4.4.1.1 Ogólne techniki w celu zwiększenia uzysku z ponownej rafinacji 

 

Opis 
Uzysk z zakładu ponownej rafinacji wynosi od 55 do 75%, w zależności od procesu oraz, w 

mniejszym stopniu, składu olejów odpadowych. Niektóre techniki w celu zwiększenia skuteczności to: 

a. wysyłanie pozostałości z kolumny destylacji próżniowej do jednostki selektopropanowej, 

gdzie  można odzyskać 80% oleju typu brightstock, redukując jednocześnie zawartość 

pozostałości  

b. wysyłanie pozostałości dennych z kolumny destylacji próżniowej do jednostki krakingu 

termicznego w celu produkcji oleju gazowego 

c. wybór odpowiedniej próżni w jednostkach destylacji próżniowej (np. grupa trzyetapowa z 

ejektorami pary przy 17 mm Hg). Próżnia może być generowana za pomocą suchych pomp 

próżniowych lub wysokowydajnych wieloetapowych wtryskiwaczy pary. 

d. stosowanie płuczki w celu redukcji emisji LZO i regeneracji surowca  

e. stosowanie sit w celu usuwania materii takiej jak włókna polimerowe  

f. posiadanie zbiornika pośredniego między jednostkami dehydrorafinacji i destylacji, w celu 

oddzielenia materiałów, które mogą wywoływać zanieczyszczenie kolejnych sekcji zakładu 

(tj. piec i kolumna destylacyjna) a także wykorzystywanie odpowiedniego czasu przebywania 

dla wystąpienia reakcji dodatku ze zużytym olejem. Strąt z tej reakcji jest ekstrahowany z dna 

zbiornika i pompowany do obszaru magazynowania, gdzie odwodniona zawartość oleju może 

zostać oddzielona, aby umożliwić jego ponowne wykorzystanie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa skuteczność ponownej rafinacji olejów odpadowych. W związku z techniką b w powyższej 

sekcji Opis, użycie suchych pomp próżniowych nie generuje zanieczyszczonej wody. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zwiększa wykorzystanie energii lub innych mediów. Użycie wtryskiwaczy pary jako systemu 

próżniowego generuje zanieczyszczoną wodę. 

 

Dane operacyjne 
Na działanie suchych pomp mogą wpływać (stałe) zanieczyszczenia. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
W UE istnieje już prawnie wiążące przykazanie promowania ponownej rafinacji olejów odpadowych 

do oleju bazowego. 

 

Przykładowe zakłady 
Emisje do powietrza są częściowo kontrolowane w niektórych zakładach i niekontrolowane w innych. 
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4.4.1.2 Wybór olejów odpadowych do ponownej rafinacji 

 

Opis 
Oleje odpadowe nadające się do recyklingu to: 

 (czarne) oleje silnikowe, które posiadają jednolite właściwości i są poszukiwane przez 

zakłady ponownej rafinacji 

 czarne oleje przemysłowe potencjalnie nadają się do regeneracji, ale ze względu na 

zawartość dodatków i innych substancji zazwyczaj nie są preferowane przez zakłady 

ponownej rafinacji 

 lekkie oleje przemysłowe, które są względnie czyste. Można je albo poddać ponownej 

rafinacji na miejscu albo ponownie wykorzystać do innych celów. Ich rynek jest bardzo 

specyficzny i niezależny od klasycznych dróg dostawy recyklingu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawa jakości materiałów wsadowych może zwiększyć wydajność środowiskową instalacji, jak  

również jakość produktu. Posegregowane zużyte smary mogą mieć większą wartość odzysku jako 

paliwo oraz jako nowy materiał do ponownej rafinacji. Jeśli uniemożliwia się wejście chlorowanych 

związków (np. rozpuszczalniki i PCB) do procesu ponownej rafinacji, wtedy można uniknąć 

problemów operacyjnych i środowiskowych. 

 

Zastosowanie 
Jeden raport podaje, że 60-65% olejów odpadowych nadaje się do regeneracji, mimo że inni eksperci 

wskazują wartość około 50% olejów odpadowych. Oleje odpadowe najbardziej odpowiednie do 

regeneracji to te, które nie są zbyt silnie zanieczyszczone i które mają wysoki wskaźnik lepkości i brak 

w nich estrów i biosmarów. (Czarne) oleje silnikowe stanowią ponad 70% strumienia olejów 

odpadowych. Czarne oleje przemysłowe stanowią około 5% wszystkich olejów odpadowych, a lekkie 

oleje przemysłowe stanowią około 25%. Eksperci rozważają następujące oleje odpadowe jako 

nadające się do ponownego recyklingu: 

 bezchlorowe oleje silnikowe (Kod EWL: 130205) 

 bezchlorowe oleje hydrauliczne (Kod EWL: 130110) 

 niechlorowane mineralne oleje diatermiczne (Kod EWL: 130306) 

 chlorowane oleje silnikowe (Kod EWL: 130204) – chociaż tylko w pewnych warunkach 

(tj. ograniczenie zawartości chloru lub PCB) 

 oleje hydrauliczne z PCB (Kod EWL: 130101) – chociaż tylko w pewnych warunkach (tj. 

ograniczenie zawartości chloru lub PCB) 

 chlorowane oleje hydrauliczne (Kod EWL: 130109) – chociaż tylko w pewnych 

warunkach (tj. ograniczenie zawartości chloru lub PCB)). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Względy ekonomiczne w celu wytworzenia dobrego produktu. 

 

Literatura źródłowa 

[7, Monier i Labouze, 2001] [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004], [153, TWG, 

2005] 

4.4.1.3 Proces destylacji/z użyciem gliny 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.5. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Proces ten ma potencjalnie znaczny szkodliwy wpływ na środowisko, ze względu na dużą ilość 

oleistej gliny do utylizacji. Wysokotemperaturowa aktywna glina umożliwia niższy wskaźnik glina/ 

olej, zwiększając w ten sposób ogólny uzysk i redukując ilość oleistej gliny do utylizacji. W 

porównaniu do procesu z użyciem kwasu/gliny, ilość oleistej gliny do utylizacji jest mniejsza. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Słaba jakość produktu i niski uzysk. 

 

Dane operacyjne 
Oczekiwany w tym procesie uzysk oleju smarowego znajduje się w obszarze 50% w stanie suchym. 

 

Przykładowe zakłady 
Nie zidentyfikowano żadnych zakładów. 

 

Literatura źródłowa 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 

4.4.1.4 Destylacja i chemiczne przetwarzanie lub ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

 

Opis 
Obejmuje szereg próżniowych wyparek cyklonowych, po których następuje przetwarzanie chemiczne 

otrzymanych fragmentów oleju smarowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Oczekiwany w tym procesie uzysk oleju smarowego wynosi 65-70% w stanie suchym. 

Wybór odpowiedniego procesu może prowadzić do usunięcia praktycznie wszystkich WWA, na 

przykład przy użyciu ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Niektóre procesy tego rodzaju nie generują 

pozostałości, ponieważ przekształcają pozostałości w produkty (np. produkcja nawozu poprzez 

ponowne wykorzystanie zatwierdzonych wód reakcyjnych). 

Zastosowanie 
Średniej wielkości rafinerie (~ 25 kt/rok). 

 

Ekonomika 
Korzystna finansowo. Koszt inwestycyjny instalacji o wydajności 108 kt/rok wynosi 29 mln USD 

(1994). Założenia: stosuje się destylację próżniową plus przetwarzanie z użyciem gliny lub chemiczne, 

magazynowanie: 15 dni i kapitał obrotowy: 15 dni. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakład przeznaczony do stosowania tego procesu działa w Hiszpanii. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996] [86, TWG, 2003] 

4.4.1.5 Proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej i destylacja 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.5. Proces ekstrakcji propanem Interline, udoskonalony przez Sener, obejmuje trzy 

etapy i nie jest wymagany etap obróbki końcowej: 

a. wstępne przetwarzanie chemiczne, z użyciem odczynników i katalizatorów 

b. ekstrakcja smarowych olejów bazowych za pomocą płynnego propanu, oddzielanie wody i 

asfaltu 



 464 

c. destylacja atmosferyczna i próżniowa, w celu oddzielania frakcji lekkich i olejów bazowych w 

przypadku smarów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Proces nie wytwarza odpadów stałych. Przetwarzanie chemiczne powstałej frakcji olejowej z udziałem  

mieszanki chemikaliów przekształca zawartość organicznie związany chlor na NaCl. Po dalszej 

destylacji, wszystkie produkty końcowe mają zredukowaną zawartość chloru (mniej niż 10 ppm). 

Reaktor chemiczny usuwa zanieczyszczenia i praktycznie cały chlor do mniej niż 5 ppm. 

 

Dane operacyjne 
Uzysk oleju smarowego zgłoszony dla tego procesu wynosi 79% w stanie suchym. Jak wynika z 

innego źródła, uzyski przewidziane przez dostawców technologii to 72-74% olejów bazowych i 21-22 

% asfaltów w stanie suchym. 

 

Zastosowanie 
Istnieje możliwość ponownej rafinacji w obszarach o niskiej produkcji olejów odpadowych, ponieważ 

zakład jest właściwie dostosowany do stosunkowo niewielkiej wydajności (25-30 kt/rok). 

 

Ekonomika 
Redukcja kosztów kapitałowych i operacyjnych. Dostawcy technologii twierdzą, że ta technika 

redukuje koszty inwestycyjne i operacyjne, w porównaniu z innymi technologiami ponownej rafinacji. 

Gospodarka procesu jest właściwie zrównoważona w przypadku zakładów o stosunkowo niskiej 

wydajności (25-30 kt/rok). 

 

Przykładowe zakłady 
Zakład w Hiszpanii, działający od 2000, pokazuje, że emisje do powietrza można zredukować, 

kierując strumienie odlotowe i fazę gazową z jednostek destylacji do utleniacza termicznego, gdzie 

zanieczyszczenia są utleniane w temperaturze 850°C przez czas przebywania wynoszący dwie 

sekundy. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996] [11, Jacobs i Dijkmans, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.6 Wyparka cienkowarstwowa i różne procesy obróbki końcowej 

 

Opis 
Destylacja próżniowa (wyparka cienkowarstwowa - TFE) to standardowy element w wielu zakładach 

ponownej rafinacji. Technika, którą należy wziąć pod uwagę, to stosowanie mechanicznych 

uszczelnień na obrotowych wałach w wyparkach cienkowarstwowych ze zgarniaczami. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 

Technologia TFE wraz z  Uzyski (%) (związane z materiałem wejściowym dla każdego 

działania) 

Przetwarzanie z użyciem gliny Całkowity uzysk: 54 – 73 % 

Odwadnianie: 88 – 92 %; Destylacja TFE 80 – 81 %; Destylacja 

próżniowa 76 %, przetwarzanie z użyciem gliny 95 % 

Hydrorafinacja Wysoka jakość produktu 

Uzysk oleju smarowego deklarowany przez licencjodawców 

znajduje się w obszarze 72 % w stanie suchym 

Dwa istniejące zakłady zgłosiły uzyski do 94 – 98 % 

Inne źródła podają następujące uzyski: 88 % destylacja 

dehydracyjna; 

84 % destylacja TFE; 86 % hydrorafinacja dająca całkowity 
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uzysk wynoszący 64 % 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa Całkowity uzysk wynosi 50 – 67 % 

88 – 92 % destylacja dehydracyjna; 80 – 91 % destylacja 

próżniowa; 83 – 91 % ekstrakcja wykańczająca 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa i 

hydrorafinacja 

Całkowity uzysk 91 % destylacja dehydracyjna 81 % destylacja 

próżniowa; 97 % ekstrakcja wykańczająca 

 

Tabela 4,34: Osiągnięte korzyści środowiskowe z technologii TFE 

[13, Marshall i in., 1999], [139, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Instalacje TFE bez dalszego przetwarzania wytwarzają olej o ciemnej barwie, który nadaje się jako 

zmiękczacz do oleju napędowego, ale nie jako olej bazowy odpowiedni do zmieszania ze smarami. 

Doświadczenie zgłaszane do tej pory sugeruje, że mogą wystąpić problemy z odorem. 

 

Zastosowanie 
Wielkość tych instalacji to 25-160 kt/rok. 

 

Ekonomika 
Inwestycja niezbędna dla instalacji destylacji próżniowej i hydrorafinacji o wydajności 108 kt/rok to 

43 mln USD (1994). Niektóre nowsze dane wykazały, że koszt instalacji TFE/przetwarzania z 

użyciem gliny o wydajności 100 kt/rok wynosi 221 EUR /t oleju; koszt instalacji TFE/hydrorafinacji o 

wydajności 50 kt/rok wynosi 333 EUR/t oleju; a koszt instalacji TFE/ekstrakcji rozpuszczalnikowej o 

wydajności 50 kt/rok wynosi 308 EUR /oleju. 

 

Przykładowe zakłady 
Technologię tę stosują zakład w Newcastle (Australia) oraz dwa zakłady w Niemczech (85 i 160 

kt/rok, odpowiednio). Dostępnych jest przynajmniej sześć różnych procesów przemysłowych. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996], [13, Marshall i in., 1999], [150, TWG, 2004] 

4.4.1.7 Proces odasfaltowania termicznego 

 

Opis 
Aby uzyskać więcej informacji na temat odasfaltowania termicznego (TDA) zob. Sekcja 2.4.1.5. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Uzysk oleju smarowego deklarowany przez licencjodawcę na podstawie odwodnionego oleju 

odpadowego wynosi 74 % przy obróbce końcowej z użyciem gliny (97% odwadnianie, usuwanie 

paliwa, 80% odasfaltowanie, 95% obróbka końcowa) i 77% przy hydrorafinacji (97% odwadnianie, 

usuwanie paliwa, 80% odasfaltowanie, 96% obróbka końcowa) w stanie suchym. 

 

Zastosowanie 
Proces ten jest stosowany w dużych instalacjach 100-180 kt/rok i instalacjach 40 - 100 kt/rok w 

przypadku hydrorafinacji. 

 

Ekonomika 
Koszt instalacji TDA/przetwarzania z użyciem gliny o wydajności 100 kt/rok wynosi 280 EUR/t oleju, 

a w przypadku instalacji TDA/hydrorafinacji 304 EUR/t oleju. 

 

Przykładowe zakłady 
Jeden zakład we Włoszech i dwa poza UE. 
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Literatura źródłowa 

[13, Marshall i in., 1999], [36, Viscolube, 2002] [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.8 Recykling w rafinerii oleju smarowego 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.5. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Oczekiwany w tym procesie uzysk oleju smarowego wynosi 65-70% w stanie suchym. 

Technologia ta znacznie poprawia jakość ponownie rafinowanego oleju, w porównaniu z istniejącymi 

zakładami ponownej rafinacji stosującymi obróbkę wstępną, odasfaltowanie i obróbkę końcową przy 

użyciu gliny. Ponadto jakość oleju deklarowana jest jako nawet pod pewnymi względami wyższa w 

porównaniu z konwencjonalnym olejem mineralnym wytwarzanym podczas tej samej serii 

produkcyjnej. 

 

Ekonomika 
W odniesieniu do lokalizacji zakładu, wstępne istnienie pewnej infrastruktury i innego sprzętu 

oczywiście zredukuje koszt kapitałowy. Trudno jest określić ilościowo wszelkie oszczędności z 

powodu kosztów konserwacji i udoskonalania, które byłyby konieczne w każdym przypadku. 

Koszt kapitałowy (1995): 45 milionów USD. Założenia: przetwarzanie 108kt/rok, magazynowanie 15 

dni i kapitał obrotowy 15 dni. 

 

Przykładowe zakłady 
Metoda ta została niedawno skomercjalizowana w Niemczech. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996], [13, Marshall i in., 1999] 

4.4.1.9 Hydrorafinacja 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.4. Technika, którą należy wziąć pod uwagę to płukanie (zob. Sekcja 4.6.10) lub 

spalanie (zob. Sekcja 4.6.14) odlotowych gazów kwasowych z hydrorafinacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Hydrorafinacja jest bardzo skutecznym procesem wykończeniowym ponieważ: 

 redukuje lub usuwa pozostałe metale i metaloidy olejów odpadowych 

 redukuje węgiel Conradsona (pomiar tendencji węglowodorów do tworzenia koksu) 

 redukuje kwasy organiczne i związki zawierające chlorek, siarkę i azot 

 przywraca barwę, UV i właściwości termiczne 

 redukuje WWA podczas działania pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach 

 umożliwia wskaźnik lepkości równy lub lepszy niż wskaźnik pierwotnego materiału   

wsadowego. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wodór należy wytwarzać lub kupować. Wydaje się, że hydrorafinacja nie zmienia zawartości oleju 

syntetycznego już obecnego w oleju odpadowym. 

 

Dane operacyjne 
Hydrorafinacja zwykle zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa (ze względu na potrzebę obsługi wodoru 

będącego pod ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze). Ciśnienie: 100 barg ciśnienie częściowe; 

Temperatura: 340°C; Katalizator: NiMo. 

 



 467 

Ekonomika 
Koszt kapitałowy zakładu hydrorafinacji jest bardzo wysoki. Tabela 4.35 podaje pewne przykłady. 

 

Zakład Koszt 

Nowoczesna ponowna rafinacja z hydrorafinacją bez kosztu zbiórki 4 – 47 EUR/ 

tona 
1
 

Średni koszt zbiórki w Europie 110 EUR/tona 

Nowoczesna ponowna rafinacja z hydrorafinacją wraz z kosztem zbiórki -106 do -63 

EUR/tona 

Samodzielny zakład ostrej hydrorafinacji 10 mln EUR 

Samodzielny zakład ostrej hydrorafinacji, jeśli posiada instalację Clausa, 

konieczne są także jednostki produkcji H2, odpędzania kwaśnej wody oraz 

jednostki amin 

20 mln EUR 

Hydrorafinacja dla instalacji 108 kt/rok 65 mln USD 

(1994)
2
 

1
 wartość przy wejściu do zakładu (1994) zakładająca IRR w wysokości 15 % po 

opodatkowaniu i kapitał obrotowy 15 dni. Nowy raport Europia (2003) zgłasza wartości 300 – 

333 EUR/tona 
2
 ekstrakcja rozpuszczalnikowa i hydrorafinacja, magazynowanie: 15 dni, kapitał obrotowy: 

15 dni 

  

Tabela 4.35: Ekonomika zakładów hydrorafinacji 

[5, Concawe, 1996] [36, Viscolube, 2002] [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zwiększenie jakości produktów. 

 

Przykładowe zakłady 
Hydrorafinacja jest jedynym procesem ponownej rafinacji poświadczonym przez Amerykański 

Instytut Naftowy (API). Dwa zakłady hydrorafinacji istnieją we Włoszech (jeden zakład ostrej 

hydrorafinacji i jeden łagodnej). 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996], [7, Monier i Labouze, 2001], [13, Marshall i in., 1999], [36, Viscolube, 2002], 

[66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.10 Proces uwodorniania w kontakcie bezpośrednim 

 

Opis 
Zobacz opis uwodorniania w kontakcie bezpośrednim (DCH) w Sekcji 2.4.1.5. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Niektóre korzyści techniki są następujące: 

 proces jest bardzo skuteczny w oddzielaniu zanieczyszczeń od olejów odpadowych 

 związki chlorowcowane i nasycone tlenem ulegają destrukcji 

 generuje czystszy produkt (np. o niższej zawartości siarki (<0,03 w/w-%) paliw) 

 całość olejów odpadowych jest przetwarzana w środowisku redukującym, które wykazuje 

powstawanie ubocznych produktów polimerowych i węglowych 

 przetwarzanie jest dalej przetwarzane katalitycznie w celu przekształcenia obecnych 

toksycznych związków siarczkowych w nietoksyczne siarczany 

 recykling gazu bogatego w wodór  

 gazy kwasowe generowane w reaktorze konwersji są neutralizowane roztworem 

kaustycznym. 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wodór należy wytwarzać lub kupować. Materiały stałe wymagające utylizacji obejmują zużyty 

katalizator, chlorek sodu i siarczan sodu. Proces wytwarza ściek o niskim ChZT, wolny od siarczków i 

związków chloroorganicznych oraz stabilną pozostałość ciężką, którą uważa się za odpowiednią do 

sporządzenia mieszanki z asfaltem. 

 

Ekonomika 
Atrakcyjne ekonomicznie wysokiej jakości produkty oraz wyższy uzysk na tonę materiału 

wejściowego. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zwiększenie jakości oleju bazowego poprzez: 

 lepszą jakość i właściwości niż w przypadku olejów pierwotnych 

 oleje bazowe grupy II o niskiej zawartości siarki, fosforu i substancji aromatycznych 

 zwiększenie indeksu lepkości i stabilności utleniania. 

 

Przykładowe zakłady 
Proces uwodorniania w kontakcie bezpośrednim jest stosowany w przemyśle od chwili ukończenia 

pierwszego zakładu w Niemczech w listopadzie 2003. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996] [139, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.11 Ekstrakcja rozpuszczalnikowa 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.4. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Nie skutkuje powstaniem zanieczyszczonej gliny jako produktu odpadowego. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Tylko 98% rozpuszczalnika jest regenerowane po ekstrakcji oleju bazowego. 

 

Zastosowanie 
Ma pełne zastosowanie w tym sektorze. 

 

Ekonomika 
Tańsza niż opcja hydrorafinacji. 

 

Przykładowe zakłady 
Co najmniej jeden zakład działa w Niemczech 

 

Literatura źródłowa 

[86, TWG, 2003] 

4.4.1.12 Przetwarzanie za pomocą sody kaustycznej i ziemi krzemionkowej 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.4.1.5. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wynikiem jest wysoki uzysk oleju smarowego. Wytworzony olej bazowy ma wysoką jakość (grupa 

II), a uzyski olejów bazowych są większe niż w przypadku innych dostępnych technologii. 
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Neutralizację przeprowadza się za pomocą przetwarzania przy użyciu kwasu i gliny. Wykorzystuje się 

tylko 25% gliny i kwasu w porównaniu ze zwykłą ilością gliny/kwasu. 

 

Dane operacyjne 
Użycie sody kaustycznej. 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie dla olejów odpadowych. 

 

Ekonomika 
Uważane za ekonomicznie atrakcyjne, ponieważ wytwarza produkty wysokiej jakości i wyższy uzysk 

na tonę materiału wejściowego. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika ta zwiększa jakość oleju bazowego: 

 taka sama jakość i właściwości jak w przypadku olejów pierwotnych 

 oleje bazowe grupy I o niskiej zawartości siarki, fosforu i substancji aromatycznych 

 zwiększenie indeksu lepkości i stabilności utleniania. 

 

Przykładowe zakłady 
Instalacja działa w Niemczech od 2000 roku. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.13 Przetwarzanie w rafinerii 

 

Opis 
Istnieją dwie możliwe opcje mieszania w rafinerii: 

 

Mieszanie z materiałem wsadowym (zazwyczaj ropą naftową) 

Wstępnie przetworzony olej miesza się z ropą naftową i mieszanka przechodzi przez odsalacz zanim 

zostanie wprowadzona do jednostki destylacji ropy naftowej w istniejącej rafinerii. W tej opcji olej 

odpadowy przechodzi przez wszystkie procesy rafinacji, a główna część oleju odpadowego trafia do 

produktu dennego kolumny próżniowej. Pozostałości próżniowe zawierają większość metali i 

składników siarki z oleju odpadowego. Ich ostateczne wykorzystanie zależy od rafinerii. 

 

Sporządzenie mieszanki z pozostałością próżniową 

Wstępnie przetworzony olej odpadowy jest stosowany jako składnik dodatkowy do zmieszania z 

produktem dennym z kolumny próżniowej. W tej opcji olej odpadowy rzadko wchodzi do niektórych 

jednostek rafineryjnych zakładu. Mieszanka zawiera wszystkie metale, chlorki i składników siarki 

pochodzące z oleju odpadowego. 

Badania wykazały, że większość metali ze zużytego oleju przechodzi do asfaltowych osadów 

dennych. Jakość próżniowego oleju gazowego  nie ulega zmianie, jedynie oprócz lekko zwiększonej 

zawartości chloru i można go uznać za nadający się do wykorzystania w operacji krakingu 

katalitycznego. Jednakże badania wskazały również, że dodatkowe wstępne przetwarzanie zużytego 

oleju poddanego wstępnej obróbce będzie niezbędne w celu redukcji chlorków poliorganicznych, 

które nie zostały usunięte podczas operacji obróbki wstępnej. W przeciwnym razie chlorki te uległyby 

destylacji wraz z lekkimi pozostałościami kolumny próżniowej, powodując korozję produktów 

szczytowych tej kolumny i wszelkiej końcowej hydrorafinacji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wraz z zastosowaniem jako wtórny materiał wsadowy do jednostki paliwowej, redukuje wymogi w 

zakresie ropy naftowej dla kompleksu. Zazwyczaj redukuje zużycie mediów w zakładzie produkcji 
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smarów, ponieważ regeneracja olejów odpadowych wymaga mniej mediów niż produkcja 

pierwotnych olejów bazowych, głównie ze względu na niewielką zawartość wosku (w związku z tym 

wymagane jest mniejsze odwoskowanie). Redukcja emisji tlenków siarki jest niewielka. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
(Potencjalna) obecność chlorków organicznych może wytworzyć słaby kwas podczas hydrorafinacji, 

co powoduje poważne problemy z korozją i potencjalne wypadki. Zwykła aekwencja procesu rafinacji 

nie usuwa wszystkich metali z oleju odpadowego, w wyniku czego pozostałe metale mogą zatruć 

katalizator krakera katalitycznego. 

Ponadto rafinerie mogą sporządzać mieszanki olejów odpadowych, bez dalszej obróbki, z olejem 

ciężkim i stosować je jako wtórny materiał wsadowy dla jednostki paliwowej. Spalanie tego paliwa 

może powodować większe emisje SOX i metalu. W niektórych krajach takie palniki na ciężkie paliwo 

nie są wyposażone w system przetwarzania gazu odlotowego, ponieważ pozwolenia tych branż 

dostosowują zasadę ustalania kwot emisji (zob. dokument BREF nt. Rafinerii). 

 

Dane operacyjne 
Technika ta może zostać zintegrowana w rafineriach. Mieszanie oleju odpadowego z alternatywą ropy 

naftowej nie jest stosowane ze względu na poważne problemy techniczne, jakie olej odpadowy może 

spowodować w zakładzie, np. zanieczyszczenie katalizatora i poważna korozja. 

Recykling olejów odpadowych w rafinerii olejów mineralnych na ogół nie jest stosowany ze względu 

na poważne problemy techniczne, jakie olej odpadowy może spowodować w zakładzie. Niektóre 

przykłady to obecność metali w oleju odpadowym, która może zatruć złoże katalizatora krakera 

katalitycznego i obecność chlorków organicznych w oleju odpadowym, które mogą spowodować 

problemy z korozją, ponieważ są one przekształcane na słaby kwas chlorowodorowy na etapach 

hydrorafinacji. 

 

Zastosowanie 
Ta technika powoduje zakłócenia asortymentu rafinerii olejów mineralnych. Na przykład, aby 

zaspokoić potrzeby klientów odbierających ciężki smar, rafineria olejów mineralnych będą musiały 

także wytworzyć tę wymaganą frakcję (zwiększając zużycie ropy naftowej przez jednostkę paliwową). 

Techniczna wykonalność tej techniki nie jest gwarantowana, ponieważ może spowodować poważne 

problemy techniczne i operacyjne. 

Ekonomika 
Przybliżona wartość zużytego oleju bez kosztów zbiórki to 27 EUR za tonę (wartość przy wejściu do 

zakładu (1994) zakładając IRR w wysokości 15% po opodatkowaniu i kapitał obrotowy 15 dni) oraz -

83 wraz z kosztami zbiórki (przy średnim koszcie zbiórki 110 USD za tonę w Europie). 

W odniesieniu do lokalizacji zakładu, wstępne istnienie pewnej infrastruktury i innego sprzętu może 

zredukować koszt kapitałowy. Trudno jest określić ilościowo wszelkie oszczędności z powodu 

kosztów konserwacji i udoskonalania, które byłyby konieczne w celu korzystania z tego zasobu. 

Koszt kapitałowy wynosi 11 milionów USD (1994), przy następujących założeniach: przetwarzanie 

120 kt/rok, magazynowanie 15 dni i kapitał obrotowy 15 dni. 

Korzyści gospodarcze są powiązane z synergiami procesu, jak również z redukcją zużycia ropy 

naftowej i energii. Zgodnie z [7, Monier i Labouze, 2001], integracja jednostki krakingu termicznego 

byłaby ekonomicznie bardziej pożądana dla rafinerii niż integracja jednostki ponownej rafinacji. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Potencjalnie poważne problemy operacyjne sprawiają, że ta metoda przetwarzania jest nieatrakcyjna 

dla operatorów rafinerii. 

 

Przykładowe zakłady 
Proces nie ma jeszcze żadnego zastosowania przemysłowego. Metoda była przedmiotem badania 

pilotażowego we Francji oraz badania w Kanadzie. 

 

Literatura źródłowa 
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[5, Concawe, 1996], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc. 2000], [7, Monier i Labouze, 2001], [11, 

Jacobs i Dijkmans, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.1.14 Gospodarka wodna w instalacjach ponownej rafinacji olejów odpadowych 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. zapewnienie, że wszelkie ścieki (np. wody destylowana ze zużytego oleju, woda procesowa w 

tym odmuliny z płuczki kaustycznej) są oczyszczane przed zrzutem 

b. stosowanie jednostki oczyszczania ścieków (np. demulgator i flokulant, flokulacja i 

przetwarzanie biologiczne, ultrafiltracja i mikrofiltracja). Więcej informacji można znaleźć w 

Sekcji 4.7 

c. ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków jako wody chłodzącej poprzez zastosowanie 

odpowiedniej oczyszczalni ścieków i generowanie produktów wodnych, które można 

ponownie wykorzystać poza instalacją 

d. wprowadzanie ścieków do podgrzewacza wraz z olejami w celu spalania szkodliwych 

składników. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Trzy przykłady wartości osiągniętych z przetwarzania przedstawiono na Rys. 4.6, Rys. 4.7, Rys. 4.8., 

w Tabeli 4.36 i Tabeli 4.37. 

 

 
 

Rys. 4.6: Osiągalne poziomy w oczyszczaniu ścieków stosowanych w procesie ponownej rafinacji 

[36, Viscolube, 2002] 

Uwaga: Wszystkie dane liczbowe w polach wyrażono w ppm. Górne wartości odpowiadają 

ChZT, a niższe odpowiadają zawartości fenolu 
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Rys. 4.7: Oczyszczanie ścieków stosowane w procesie ponownej rafinacji (przetwarzanie TFE/ z 

użyciem gliny) 

[139, UBA, 2003] 

Uwaga: Wartości na rysunku odpowiadają zawartości CWO w ppm 
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Rys. 4.8: Oczyszczanie ścieków stosowane w zakładzie przetwarzania olejów odpadowych 

[150, TWG, 2004] 
Parametry w poniższej Tabeli 4.35 można osiągnąć w przypadku tej samej oczyszczalni ścieków co 

powyżej. 

 

Parametr wytrącanie/flokulacja 

(mg/l) 

przetwarzanie 

biologiczne (mg/l) 

wewnętrzne przetwarzanie 

biologiczne z użyciem rury 

opadowej (mg/l) 

ChZT   200 – 500 

CWO 1800 – 3500 1300 – 2200 60 – 150 

N-Azotyn  1 – 20 <0.1 – 1.0 

Azot całkowity  80 – 280 10 – 60 

Fosfor całkowity  1 – 15 2.0 – 5.0 

AOX  0.1 – 0.4 <0.10 – 0.25 

Węglowodory 50 – 300 <1.0 – 10 <0.1 – 2.0 

Benzen i 

pochodne 

 0.01 - 0.03 <0.01 

Indeks fenolowy  1 – 50 <0.2 

Pb <0.05 – 0.06 <0.05 <0.05 

Cd <0.02 <0.02 <0.02 

Cr <0.02 – 1.0 <0.02 <0.02 

Fe 1 – 10 1 – 20 1 – 10 

Cu <0.02 – 0.2 <0.02 – 0.1 <0.02 – 0.1 

Ni <0.02 – 0.5 <0.02 – 0.3 <0.02 – 0.1 

Zn <0.1 – 1.0 <0.1 – 0.1 <0.1 

      

Tabela 4.36: Skład różnych produktów wejściowych i wyjściowych z różnych strumieni 

oczyszczalni ścieków w rafinerii olejów odpadowych 

[150, TWG, 2004] 

 

Parametr ścieków Wartość (ppm) 

Węglowodory <0.01 – 5 

ChZT 20 – 400* 

Fenole 0.15 – 0.45 

* Wartości wynoszące 400 można osiągnąć bez rozcieńczania 

oczyszczonych ścieków innymi strumieniami wody 

 

Tabela 4.37: Osiągalne poziomy w ściekach po oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków 

w jednostkach przetwarzania olejów odpadowych 

[42, UK 1995], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Oczyszczalnie ścieków zwykle generują emisje amoniaku i LZO do powietrza. 

 

Dane operacyjne 
Przetwarzanie biologiczne stanowi opcję do rozważenia, jednakże nie stwierdzono, by była 

wiarygodna. Dzienne monitorowanie zrzutów do kanalizacji obejmuje monitorowanie poziomów 

amoniaku, ale nie azotu całkowitego. Brak monitorowania poziomów fosforu. 

 

Przykładowe zakłady 
Biologiczna część zakładu odzyskiwania oleju w Wielkiej Brytanii składała się z czterech jednostek 

napowietrzania, w których stosowano zbiorniki do przetwarzania warstwy wodnej z przetwarzania 

oleju, jak również odcieków ze składowisk. Istnieją pewne procesy ponownej rafinacji, które nie 

generują ścieków do oczyszczania zewnętrznego. Te systemy całkowicie wykorzystują wodę zawartą 
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w zużytych olejach (np. wykorzystanie oczyszczonej wody jako płynu chłodniczego lub do produkcji 

związków nawozowych). 

 

Literatura źródłowa 

[36, Viscolube, 2002] [42, UK 1995], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [139, UBA, 

2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.4.1.15 Zarządzanie odpadami w instalacjach przetwarzania olejów odpadowych 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. spalanie odzyskanych olejów nie będących olejami smarowymi w grzejniku wyposażonym w 

płuczkę gazową w celu zwiększenia dostarczania energii do zakładu 

b. przetwarzanie i utylizacja wszystkich zużytych filtrów  

c. stosowanie przetwarzania termicznego dla wszystkich pozostałości 

d. stosowanie pozostałości z destylacji próżniowej oraz wyparek jako produktów asfaltowych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje ilość pozostałości powstałych w wyniku przetwarzania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Redukcja wytwarzania odpadów. 

 

Przykładowe zakłady 
Zazwyczaj używane w instalacjach regeneracji olejów odpadowych. 

 

Literatura źródłowa 

[56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.4.2 Odpady rozpuszczalników 

4.4.2.1 Wybór odpadów rozpuszczalników do recyklingu 

 

Opis 
Zazwyczaj regeneruje się odpady rozpuszczalników złożone z pojedynczych strumieni. Odpady 

rozpuszczalników można uznać za nadające się do regeneracji, gdy, np: 

 jest to pojedynczy strumień (jedną partia od jednego wytwórcy odpadów) 

 uzysk to minimum 60% destylatu 

 posiada pewną minimalną ilość przypadającą na ładunek 

 koszty destylacji są takie same jak lub niższe niż w przypadku spalania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Unikanie problemów środowiskowych w instalacji. Za pomocą destylacji odpady rozpuszczalników są 

rozdzielane na rozpuszczalnik nadający się do ponownego wykorzystania oraz destylacyjny osad 

denny nie nadający się do ponownego wykorzystania. 

 

Zastosowanie 
Niechlorowane rozpuszczalniki, freony i halony. 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] [157, UBA, 2004] 
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4.4.2.2 Poprawa regeneracji odpadów rozpuszczalników  

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie destylacji azeotropowej 

b. stosowanie destylacji próżniowej 

c. stosowanie wyparek cienkowarstwowych 

d. podgrzewanie strumienia wsadowego z destylatem za pomocą wymiennika ciepła i środków 

izolacyjnych 

e. stosowanie kaskadowego ponownego wykorzystania rozpuszczalnika (tj. gdy rozpuszczalnik 

jest raz wykorzystany do oczyszczania wysokiej jakości, a następnie ponownie wykorzystany 

do innego oczyszczania lub operacji, które nie wymagają czystego rozpuszczalnika) 

f. stosowanie systemów bilansu pary oraz kierowanie gazów odpadowych do technik 

ograniczania emisji (np. filtracja na węglu aktywnym, systemy zamknięte i za pomocą linii 

bilansu pary podczas ładowania). Skuteczność usuwania filtra z węglem aktywnym wynosi co 

najmniej 90%. 

g. stosowanie destylacji w celu oddzielania rozpuszczalników organicznych od substancji stałych 

h. stosowanie rektyfikacji w celu usunięcia substancji zanieczyszczających oraz osiągnięcia 

pewnej jakości odpadów wyjściowych 

i. odwadnianie za pomocą dekantera, jeśli rozpuszczalniki zawierają wodę. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawia oddzielanie odpadów rozpuszczalników i skuteczne wykorzystanie rozpuszczalników. 

Zużycie energii destylacji można zredukować (np. techniki b-d w powyższej sekcji Opis). 

Po przetwarzaniu wymienionym w technice f w powyższej sekcji Opis osiągalne są wartości emisji 50 

mg C/Nm
3
 w gazach odpadowych. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zastosowanie kaskadowego ponownego wykorzystania rozpuszczalników może się rozwijać przy 

użyciu rozpuszczalników w otwartych urządzeniach i na przykład do czyszczenia maszyn lub 

urządzeń do powlekania. W takich przypadkach należy znać określony skład mieszanki 

rozpuszczalników, a rozpuszczalniki nie powinny zawierać lotnych związków organicznych, które 

określono jako materiały niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. 

Destylacja odpadów rozpuszczalników wytwarza emisje węglowodorów do powietrza oraz ścieki, 

które wymagają oczyszczenia. 

 

Dane operacyjne 
Wykorzystanie systemów bilansu pary podczas załadunku rozpuszczalnika jest zazwyczaj stosowane 

w celu redukcji niezorganizowanych emisji LZO (np. Niemcy). Gazy odpadowe są zazwyczaj 

przetwarzane za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym. 

 

Zastosowanie 
Technika destylacji ma zastosowanie do wszystkich nadających się do regeneracji rozpuszczalników i 

czynników chłodniczych. Wydajności przykładowych instalacji wynoszą około 2 – 60 kt/rok. 

Destylacja azeotropowa jest powszechnie stosowana w celu zwiększenia odzysku rozpuszczalników. 

Azeotrop lub mieszanka azeotropowa to mieszanka cieczy zachowujących się jak pojedyncza 

substancja podczas wrzenia (tj. zarówno pary jak i płyn mają taki sam skład). Destylacja azeotropowa 

obejmuje dodanie substancji (zazwyczaj pary) w celu utworzenia mieszanki azeotropowej z 

rozpuszczalnikiem do zrecyklingowania. Mieszanka azeotropowa będzie miała niższą temperaturę 

wrzenia niż pierwotna mieszanka i w ten sposób odzysk rozpuszczalników będzie łatwiejszy. 

Destylacja próżniowa jest przeznaczona do obsługi rozpuszczalników o wyższych temperaturach 

wrzenia (powyżej 200 ° C). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
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Niektóre rozpuszczalniki organiczne to związki szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. 

Niektóre ograniczenia (np. instalacje zamknięte) wymieniono w dyrektywie 1999/13/WE. 

Priorytet dla gospodarki odpadami zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Odpadów i Szóstym 

Wspólnotowym Programem Działań w zakresie Środowiska. 

 

Przykładowe zakłady 
Ponowna rafinacja z N-metylo-2-pirolidonem (NMP) stosowana w produkcji elektroniki. 

 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [130, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.2.3 Oczyszczanie ścieków w instalacji odpadów rozpuszczalników 

 

Opis 
Zob. Sekcja 4.7. Niektóre techniki stosowane w instalacjach odpadów rozpuszczalników to urządzenia 

do odpędzania ścieków, bioreaktory, odcinkowe zbiorniki ściekowe, pośrednie zbiorniki ściekowe i 

instalacje do ultrafiltracji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Właściwości ścieków po oczyszczeniu przedstawiono w Tabeli 4.38: 

 

Składniki Średnia wartość Jednostki 

Barwa -  

Odór -  

pH 8.7  

Przewodność elektryczna 989 µS/cm 

P całkowity 0.46 mg/l 

N całkowity 32.9 mg/l 

ChZT 18 mg/l 

BZT7 <3 mg/l 

Sb <0.01 mg/l 

Pb <0.010 mg/l 

Cd <0.002 mg/l 

Cr całkowity <0.002 mg/l 

Co 0.006 mg/l 

Ni <0.002 mg/l 

Zn 0.02 mg/l 

Lekko lotne węglowodory chlorowcowane 4 µg/l 

AOX 320 µg/l 

Uwaga: Dane z 2002 

 

Tabela 4.38: Właściwości ścieków z oczyszczalni ścieków w instalacji regeneracji odpadów 

rozpuszczalników 

[130, UBA, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zob. Sekcja 4.7. 

 

Dane operacyjne 
Zob. Sekcja 4.7. 

 

Zastosowanie 
Zob. Sekcja 4.7. 
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Ekonomika 
Zob. Sekcja 4.7. 

  

Siła sprawcza wdrożenia 
Zob. Sekcja 4.7. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakłady przetwarzania odpadów rozpuszczalników zazwyczaj posiadają instalacje oczyszczania 

ścieków. 

 

Literatura źródłowa 

[130, UBA, 2003] 

4.4.2.4 Odparowanie pozostałości destylacji 

 

Opis 
W przypadku osadów dennych z destylacji stosuje się suszarkę próżniową i inne techniki suszenia. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wzrost procentowej ilości odzyskanych rozpuszczalników. Waloryzacja 99% rozpuszczalników z 

pojemników. Może to zredukować całkowite stężenie rozpuszczalnika o współczynnik równy około 

10. Również żywice i pigmenty mogą zostać zwaloryzowane. W tym samym czasie mogą one 

zredukować emisje odoru i LZO, które mogą być generowane przez osady denne. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Generowane pozostałości substancji stałych należy poddać przetwarzaniu. LZO są emitowane do 

powietrza i przetwarzane przed emisją. 

 

Dane operacyjne 
Do uruchomienia takich systemów niezbędna jest energia (ciepło i energia elektryczna). Istnieją 

systemy przetwarzania do 4000 ton pozostałości destylacji rocznie. Z tego można uzyskać od 1500 do 

2000 ton rozpuszczalników rocznie. Właściwa energia mieszania wynosi do 0,1 kWh/kg. Oddzielenie 

stref ogrzewania i chłodzenia ułatwia skuteczną kontrolę temperatury produktów. 

 

Zastosowanie 
Nie wymaga dużej powierzchni i łatwo je stosować do istniejących instalacji. Ma zastosowanie do 

pozostałości destylacji rozpuszczalników farb, polimerów, elastomerów, produktów farmaceutycznych 

i produktów spożywczych. LZO powstają z szerokiego zakresu rodzajów odpadów. Oczywistymi 

przykładami są oleje odpadowe i rozpuszczalniki. Na przykład destylacyjny osad denny może 

zawierać znaczne stężenie rozpuszczalnika, co, jeśli materiał był w postaci płynnej, może umożliwić 

jego odzysk. 

 

Ekonomika 
Koszt inwestycyjny wynosi 1,2 mln EUR. Koszty operacyjne wynoszą od 100 do 150 EUR za tonę 

przetwarzanych pozostałości. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Aby zwiększyć odzyskiwanie rozpuszczalników i minimalizację odpadów. 

 

Przykładowe zakłady 
Co najmniej sześć instalacji na świecie wykorzystuje ten system. Co najmniej cztery istnieją w UE. 

Techniki suszenia stosuje się w Wielkiej Brytanii do destylacji osadów dennych. 

 

Literatura źródłowa 



 478 

[50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [66, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.4.2.5 Pełna automatyzacja spalania pozostałości 

 

Opis 
W zakładzie destylacji rozpuszczalnika zrzut osadu destylacyjnego jest optymalizowany. Z przyczyn 

operacyjnych i środowiskowych proces zrzutu teraz jest całkowicie automatyczny. Z uwagi na wysoką 

wartość opałową przeniesienie osadu do spalarni wewnętrznej jest całkowicie automatyczne. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Przetwarzanie pozostałości z przetwarzania odpadów rozpuszczalników. 

 

Zastosowanie 
Ta technika quasi-suchego zrzutu niekoniecznie musi stanowić odpowiednie rozwiązanie podczas 

optymalizacji procesu jako całości. 

 

Przykładowe zakłady 
Zakład destylacji rozpuszczalnika znajdujący się w Münster (Niemcy). 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] 

4.4.3 Odpady katalizatorów 

4.4.3.1 Ogólne techniki stosowane w przetwarzaniu odpadów katalizatora 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie odzysku ciepła w postaci produkcji lub regeneracji energii. W tym celu można 

zastosować palniki regeneracyjne, wymienniki ciepła i kotły do odzyskiwania ciepła. Parę lub 

energię elektryczną można generować do użytku w zakładzie lub poza zakładem, np. w celu 

podgrzewania gazów procesowych lub paliwowych 

b. stosowanie w palnikach tlenu lub powietrza wzbogaconego tlenem lub tlenu  

c. podgrzewanie powietrza spalania wykorzystywanego w palnikach 

d. podgrzewanie materiału ładowanego do pieca 

e. automatyczna kontrola punktu ekstrakcji za pomocą klap wylotowych i środków kontroli 

wentylatorów, tak, aby systemy były wdrażane wtedy i tam, gdzie są niezbędne, na przykład 

podczas ładowania lub rozruchu konwertora. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Odzysk ciepła i energii elektrycznej, co w tej branży stanowi ważny czynnik ze względu na wysoki 

udział energii w kosztach. 

Stosowanie powietrza wzbogaconego tlenem lub tlenu w palnikach redukuje ogólne zużycie energii, 

umożliwiając pełne spalanie materiału węglowego. Jednocześnie objętości gazu odpadowego są 

znacznie redukowane, umożliwiając stosowanie mniejszych wentylatorów, itp. 

Korzyść płynąca z podgrzewania powietrza spalania stosowanego w palnikach jest właściwie 

udokumentowana. Jeżeli podgrzeje się powietrze do 400°C, temperatura płomienia wzrasta o 200°C, 

natomiast przy podgrzaniu do 500°C temperatura płomienia wzrasta o 300°C. Ten wzrost temperatury 

płomienia skutkuje wyższą skutecznością i redukcją całkowitego zużycia energii. Alternatywą dla 

podgrzewania powietrza spalania jest podgrzewanie materiałów ładowanych do pieca. Teoria 

pokazuje, że w przypadku każdego podgrzewania o 100°C można uzyskać 8% oszczędności energii, a 

w praktyce stwierdzono, że podgrzewanie do 400°C prowadzi do 25% oszczędności energii, natomiast 

podgrzewanie do 500°C prowadzi do 30% oszczędności energii. 
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Zastosowanie 
Technika stosowana do odzyskiwania ciepła różni się w zależności od zakładu oraz wielu czynników 

takich jak potencjalne zastosowania ciepła i energii elektrycznej w zakładzie lub w jego pobliżu, skala 

działania i możliwość zanieczyszczenia lub pokrycia wymienników ciepła przez gazy lub ich części 

składowe. 

Wiele technik mających na celu odzysk energii jest względnie łatwych do udoskonalenia, ale czasami 

mogą wystąpić pewne problemy z osadzaniem związków metali w wymiennikach ciepła. Właściwa 

konstrukcja opiera się na dobrej znajomości emitowanych związków oraz ich zachowania w różnych 

temperaturach. Mechanizmy czyszczenia wymienników ciepła są również wykorzystywane do 

utrzymania ich wydajności termicznej. 

 

Literatura źródłowa 

[125, Ruiz, 2002] 

4.4.3.2 Udoskonalenie kontroli procesu 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. dostosowanie poziomów temperatury oraz czasu przebywania katalizatora w jednostce, w celu 

osiągnięcia pożądanych poziomów węgla i siarki 

b. stosowanie chłodzenia przed instalacją filtra workowego 

c. stosowanie zamkniętych pieców, co może umożliwić bardzo wysoką wydajność 

przechwytywania spalin 

d. stosowanie przewodów i wentylatorów w celu przekazania zgromadzonych gazów do 

procesów ograniczania emisji lub przetwarzania. Wentylatory o zmiennej prędkości 

wykorzystuje się w celu zapewnienia wskaźników ekstrakcji, które są odpowiednie dla 

zmiennych warunków takich jak objętość gazu, przy minimalnym zużyciu energii  

e. posiadanie właściwej kontroli temperatury podczas procesu regeneracji 

f. planowanie jak najkrótszego czasu przebywania w jednostce przetwarzania wstępnego (rzędu 

kilku minut), w celu zminimalizowania ścierania, zazwyczaj związanego z procesami złoża 

fluidalnego 

g. stosowanie, po regeneracji, technologii wymiarowania (tj. klasyfikacji według długości). 

Technologia  klasyfikacji według długości usuwa krótkie cząsteczki katalizatora (zazwyczaj te 

o długości 1-2 razy średnicy), których nie można usunąć za pomocą tradycyjnego odsiewania. 

Na przykład klasyfikację według długości skonfigurowano tak, aby przyjmowała tylko 

stosunkowo małe fragmenty, w celu zwiększenia średniej długości o 0,1-0,2 mm bez 

odrzucania zbyt dużej ilości materiału. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawia kontrolę procesu i skuteczność technik ograniczania emisji. Efektywność gromadzenia 

zależy od skuteczności wyciągów, integralności przewodów oraz zastosowania właściwego systemu 

kontroli ciśnienia/przepływu. 

 

Dane operacyjne 
Zastosowanie chłodzenia przed rozpoczęciem instalacji filtra workowego to ważna technika, ponieważ 

zapewnia ochronę temperaturową filtra i umożliwia szerszy wybór tkaniny. Na tym etapie czasami 

możliwe jest odzyskiwanie ciepła. Temperatura gazów po tym wymienniku ciepła może wynosić od 

200 do 450°C. Drugi wymiennik ciepła redukuje temperaturę gazów do 130°C przed filtrem 

workowym. Po wymiennikach ciepła zazwyczaj następuje cyklon, który usuwa większe cząsteczki i 

działa jako iskrochron. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Wymagania dotyczące produktu. 
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Literatura źródłowa 

[125, Ruiz, 2002] 

4.4.3.3 Techniki ograniczania stosowane w sektorze regeneracji odpadów 

katalizatora 

 

Technika ograniczania Miejsce jej stosowania Sekcja w niniejszym dokumencie, 

gdzie dokonano analizy techniki 

ograniczania 

Filtr tkaninowy Wyjścia pieców 4.6.5 

Mokre płuczki Wyjścia pieców 4.6.11 

  

Tabela 4.39: Techniki ograniczania stosowane w zakładach regeneracji odpadów katalizatora 

[125, Ruiz, 2002] 

4.4.4 Aktywny węgiel 

4.4.4.1 Wybór pieca stosowanego do regeneracji odpadów węgla aktywnego 

 

Opis 
Dostępne opcje to ‗piece półkowe‘, ‗bezpośrednio opalane piece obrotowe‘' i ‗piece ogrzewane 

pośrednio‘ (gdzie nie ma kontaktu między zawartością pieca a gazami odlotowymi generowanymi z 

palnika). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Piec półkowy ma znaczną przewagę nad innymi rodzajami pieców z punktu widzenia skuteczności 

regeneracji, ponieważ można niezależnie kontrolować temperaturę każdej półki. Kierunek gazów 

odlotowych może być albo współprądowy lub przeciwprądowy do przepływu węgla. W niektórych 

konstrukcjach dopalacz może być włączony do pieca na poziomie ‗zerowym‘. Piec półkowy wykazuje 

lepsze właściwości przepływu masy i kontroli temperatury niż piec obrotowy, a czas przebywania 

węgla wynosi zwykle jedną do dwóch godzin. Straty węgla mogą wynosić do 10% ciężaru. 

W bezpośrednio opalanych piecach obrotowych węgiel może przepływać współprądowo lub 

przeciwprądowo do przepływu powietrza. W trybie przeciwprądowym gazy odlotowe opuszczające 

piec mają wyższą temperaturę niż w trybie współprądowym, co umożliwia zaplanowanie dopalacza 

według mniej rygorystycznych kryteriów przy jednoczesnej destrukcji zanieczyszczeń gazowych. 

Pośrednio ogrzewane piece zapewniają korzyści eliminacji potrzeby mieszania gazów odlotowych z 

palnika z gazami procesowymi. Mniejsza ilość gazu wymagająca ogrzewania pozwala zaoszczędzić na 

energii i wielkości sprzętu ograniczania emisji. Gazy odlotowe z palnika, które pośrednio ogrzewały 

piec, są następnie kierowane do podstawy komina, gdzie można je połączyć z gazami odlotowymi z 

pieca w celu redukcji widoczności emitowanej mgły. Metoda ta może zapewnić korzyści polegające 

na wyższych ciśnieniach cząstkowych pary w piecu, co prawdopodobnie zredukuje powstawanie 

tlenków azotu. 

Prawdopodobne jest także powstawanie halogenków, a nie elementarnych chlorowców, przy czym 

halogenki można łatwiej usunąć w systemach płuczkowych dolnej fazy procesu. 

 

Dane operacyjne 
Ze względu na brak odsłoniętych powierzchni metalowych, piece obrotowe mogą zwykle działać w  

wyższych temperaturach niż piece półkowe. Straty węgla w piecach obrotowych mogą wynosić 5-15% 

ciężaru. Należy zwrócić baczną uwagę na uszczelnienia między piecem obrotowym, a płytkami 

końcowymi, aby zapobiec jakimkolwiek wyciekom gazów i cząsteczek stałych. Emisje 

niezorganizowane pochodzące z tego obszaru zwykle są kontrolowane przez działanie pieca w lekkim 

podciśnieniu. 
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Piece pośrednio opalane posiadają zazwyczaj metalową rurę i nie nadają się do zastosowań 

przemysłowych ze względu na problemy z korozją, które mogą pojawić się podczas przetwarzania 

niektórych węglanów przemysłowych. 

 

Zastosowanie 
Zastosowania pieca opalanego pośrednio to zazwyczaj przetwarzanie węgla przemysłowego, gdzie 

względem dopalacza stosuje się bardziej wymagające kryteria temperaturowe. 

 

Przykładowe zakłady 
Koncepcja pieca opalanego pośrednio staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Piece na 

podczerwień są stosunkowo nowe w zastosowaniu i znajdują się głównie w Stanach Zjednoczonych. 

W trybie opalania wykorzystują elementy podczerwieni dla pośredniego ogrzania węgla. W rezultacie 

unikają wytwarzania gazu palnego, co może prowadzić do niższych objętości powietrza 

wymagającego przetwarzania w łańcuchu ograniczania emisji. Są jednak ograniczone do maksymalnej 

wydajności około 1000 t/rok. Jedyny znany przykład opalanego pośrednio pieca obrotowego w 

Europie znajdował się w Wielkiej Brytanii i nie jest on już czynny. 

Urządzenie do regeneracji węgla aktywnego znajdujące się w zakładzie wody pitnej wykorzystującym 

piec półkowy: urządzenie składa się z silosów do magazynowania zużytego i zreaktywowanego węgla 

aktywnego, oddzielnego wodnego systemu przekazywania zużytego i zreaktywowanego węgla z 

silosów oraz do i z pieca. Jednostka posiada również bezpośredni system przekazywania do zakładu 

wodociągowego w celu przetwarzania węgla z tego danego zakładu. Zużyty i zreaktywowany węgiel 

jest transportowany z innych zakładów za pomocą cystern zbiorczych. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] [41, UK 1991], [42, UK 1995], [150, TWG, 2004] 

4.4.4.2 Przetwarzanie gazów odlotowych  

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie dopalacza dla gazów opuszczających piec. Dopalacz musi działać przez cały czas 

obecności węgla w piecu 

b. zaplanowanie regeneratora i powiązanych przewodów oraz sprzętu tak, aby działały w 

warunkach zredukowanego ciśnienia, w celu zapobiegania ucieczce gazów z regeneratora do 

powietrza 

c. stosowanie odzysku ciepła. Zazwyczaj wymaga to wymienników ciepła typu gaz-gaz w celu 

umożliwienia podgrzewania powietrza spalania i ponownego ogrzewania gazów odlotowych. 

Można również wykorzystywać kocioł odzysknicowy do wytwarzania pary wodnej, która jest 

także stosowana w reaktywacji węgla 

d. chłodzenie gazów odlotowych za pomocą sekcji oziębiania lub płuczki Venturiego 

e. stosowanie płuczki wodnej lub kaustycznej. Dopuszcza się również techniki rozpyłowe. 

Konieczne będzie zapewnienie kontroli pH w roztworze płuczkowym 

f. kierowanie gazów odlotowych do komina za pomocą wentylatora wymuszonego ciągu z 

częściowym ponownym ogrzewaniem gazów odlotowych 

g. stosowanie mokrych lub suchych elektrofiltrów, płuczek Venturiego lub filtrów tkaninowych. 

Separatory inercyjne, np. cyklony stosowane samodzielnie, nie są w stanie spełnić niskich 

wartości emisji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje generowanych gazów odlotowych. Suszarka rozpyłowa, po której następują filtry 

tkaninowe lub ceramiczne, ma dodatkową zaletę umożliwiania dalszych reakcji neutralizacji między 

przechwyconymi pozostałościami stałymi a strumieniem gazów spalinowych. Może to doprowadzić 

do redukcji wymogów alkalicznych dla suszarki rozpyłowej o 10-15% w porównaniu z płuczką 

mokrą.  
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Tabela 4.40 przedstawia poziomy osiągalne dla kluczowych substancji w kontekście danych 

procesów. 

 

 

Substancja 

Osiągalne 

poziomy 

(mg/Nm
3
) 

Cząsteczki stałe ogółem 20 

Chlorek wodoru 30 

Dwutlenek siarki (jako SO2) 50 

Tlenki azotu (jako NO2) 350 

Tlenek węgla (mierzony po ostatnim wtrysku powietrza) 50 

LZO (jako C) (z wyjątkiem cząsteczek stałych) 20 

Dioksyny i furany (Międzynarodowy Współczynnik Toksyczności – 

ITEQ) 

1 ng/m
3
 

Uwagi: Powyższe stężenia odnoszą się do monitorowania nieciągłego. 

 

Tabela 4.40: Wzorcowe emisje do powietrza 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Technika f w sekcji Opis wymaga ponownego ogrzewania gazów odlotowych. 

 

Dane operacyjne 
Regenerator zawiera komorę dopalacza, wyposażoną i eksploatowaną w taki sposób, aby temperatura 

gazów odlotowych powstających w wyniku regeneracji węgla podniosła się, po ostatnim wtrysku 

powietrza, w kontrolowany i jednolity sposób, z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych 

warunków, do temperatury co najmniej 850°C mierzonej na wewnętrznej ścianie komory spalania. 

Należy utrzymywać ten stan przez co najmniej dwie sekundy w obecności co najmniej 6% obj. tlenu, 

suchy gaz, mierzonym na wylocie dopalacza. W przypadku węgla, który był wykorzystywany w 

zastosowaniach przemysłowych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo obecności chlorowcowanych lub 

innych termicznie odpornych substancji (np. zawierających więcej niż pewien niewielki procent), 

temperaturę zazwyczaj podnosi się do co najmniej 1100°C. Należy zweryfikować czas przebywania, 

minimalną temperaturę i zawartość tlenu gazów spalinowych. Jednakże w pewnych okolicznościach 

nie określonych przez TWG, istnieje możliwość osiągnięcia równoważnego skutku w mniej surowych 

warunkach (niektóre ogólne informacje na temat tego problemu można znaleźć w dokumencie WI 

BREF). 

 

Zastosowanie 
Gazy odlotowe z pieców półkowych lub pieców obrotowych na ogół podążają podobną ścieżką 

przetwarzania. W przypadku współprądowo opalanych pieców obrotowych istnieje możliwość 

osiągnięcia tych samych warunków bez dopalacza. 

Przetwarzanie gazów odlotowych jest zależne od zastosowania węgla oraz rodzaju paliwa 

stosowanego do opalania pieca i dopalacza. Sprzęt opisany powyżej może być zwykle stosowany do 

węgla wykorzystywanego do oczyszczania wody pitnej oraz do żywności. W przypadku węgla 

wykorzystywanego w zastosowaniach przemysłowych mogą być wymagane bardziej obszerne środki 

ograniczania. 

Instalacje przetwarzania gazów odlotowych mogą się różnić zależnie od zastosowania węgla. W 

przypadku węgla, która był wykorzystywany do zastosowań przemysłowych wymagania mogą być 

bardziej rygorystyczne. W takich przypadkach może być wymagane dalsze płukanie chemiczne w celu 

osiągnięcia pożądanych osiągalnych poziomów emisji. W przypadku etapu poregeneracyjnego może 

być również konieczne utrzymywanie w temperaturze co najmniej 1100°C dla czasu przebywania 

wynoszącego dwie sekundy w obecności co najmniej 6% obj. tlenu, suchy gaz, aby zapewnić pełne 

utlenienie niektórych związków ogniotrwałych. 
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Siła sprawcza wdrożenia 
W pewnych okolicznościach lokalnych i z uwagi na kwestie wizualne (np. widoczne tłumienie mgły), 

technika c oraz f w powyższej sekcji Opis są czasami wymagane przez niektóre władze. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] [41, UK 1991], [42, UK 1995], [150, TWG, 2004] 

[152, TWG, 2004], [153, TWG, 2005] 

4.4.4.3 Oczyszczalnie ścieków 

 

Opis 
Procesy te wymagają systemu oczyszczania płynnych ścieków generowanych w zakładzie 

przetwarzania gazów odlotowych. Niektóre techniki to: 

a. stosowanie dwuetapowego wytrącania wodorotlenkiem przy różnych wartościach pH  

b. stosowanie wytrącania siarczkiem w celu usunięcia metali 

c. stosowanie flokulacji, osadzania, filtracji lub wirówek w celu rozdzielenia zawieszonych 

materiałów. Może być także konieczny etap wstępnego przetwarzania chemicznego lub 

fizycznego w celu kondycjonowania zawieszonych substancji stałych i udoskonalenia 

oddzielania 

d. dostosowanie pH w celu ułatwienia wytrącania określonych chemikaliów i osiągnięcia 

akceptowalnych ścieków 

e. stosowanie naturalnych zeolitów, żywic jonowymiennych, węgla aktywnego i technik 

odwróconej osmozy, aby usunąć szkodliwe zanieczyszczenia (np. pestycydy). Możliwe jest 

także zagęszczanie poprzez odparowanie 

f. stosowanie przetwarzania biologicznego w celu usunięcia BZT, fenoli, cyjanków i amoniaku. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Tabela 4.41 przedstawia osiągalne poziomy emisji dla kluczowych substancji w kontekście danych 

procesów. 

Substancja Osiągalne 
1
 Jednostki 

ChZT   

Zawieszone substancje 

stałe 

50 
2
 mg/l 

Kadm 5 
3
 µg/l 

Rtęć 1 – 10 µg/l 

Inne metale ciężkie <0.5 mg/l 

Dioksyny i furany, WWA i 

inne substancje organiczne 

  

Symazyna 1 
4
 µg/l 

Atrazyna 1 
4
 µg/l 

Uwagi: 
1
 Podane poziomy stanowią ważone przepływem średnie miesięczne stężenie 

2
 Za pomocą sedymentacji lub osadzania. Niższe emisje można osiągnąć za pomocą 

filtracji, jeśli to konieczne, w zależności od wody, do której zrzucane są ścieki oraz poziomu 

zanieczyszczenia innymi zanieczyszczeniami 
3
 Za pomocą wytrącania i filtracji, przy których oczekuje się 70% redukcji. Późniejsze 

przetwarzanie w zakładzie przetwarzania biologicznego oczyszczalni ścieków zredukuje ten 

wskaźnik poniżej poziomu wykrywania 
4
 W przypadku węgli ściekowych, śladowe ilości pestycydów mogą zostać wymyte z 

granulowanego węgla aktywnego (GAC) do ścieków przed zrzutem do kanalizacji. Wiele 

zakładów regeneracji GAC instaluje niewielkie filtry GAC na wylocie do kanalizacji jako 

środek zapobiegawczy 
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Tabela 4.41: Osiągalne wartości emisji do wody 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] [150, TWG, 2004] 

 

Zastosowanie 
Stosowane do ścieków z przetwarzania gazów odlotowych w drodze oziębiania lub płukania.  

 

Przykładowe zakłady 
W sektorze istnieje wiele przykładów. 

 

Literatura źródłowa 

[29, Brytyjska Agencja Środowiskowa, 1996] [150, TWG, 2004] 

4.4.4.4 Techniki kontroli zanieczyszczenia mające zastosowanie do regeneracji 

węgla aktywnego 

 

Techniki kontroli 

zanieczyszczenia w celu 

ograniczania cząsteczek i gazów 

kwasowych 

Zastosowanie do regeneracji węgla aktywnego 

Środki podstawowe w celu kontroli 

cząsteczek 

Temperatura pieca 

Wskaźnik obrotów pieca obrotowego 

Rodzaj paliwa 

Środki wtórne w celu kontroli 

cząsteczek i gazów kwasowych 

Kolektory mechaniczne 

Mokre płuczki 

Sucha płuczka 

Elektrofiltry (ESP)  

Filtry tkaninowe 

Środki podstawowe w celu kontroli 

NOX  

Redukcja temperatur pieca i spalania 

Redukcja nadmiaru powietrza i tym samym obniżenie 

stężenia tlenu atomowego w strefach wyższych temperatur 

Redukcja czasu przebywania we wszystkich obszarach 

wyższych temperatur 

Kontrola wskaźnika emisji ciepła pieca oraz eliminacja 

szczytowych wartości wysokich temperatur 

Recyrkulacja gazu odlotowego (FGR) 

Stopniowanie powietrza 

Stopniowanie paliwa 

Izolacja pieca 

Niskie wejście wtórnego (zimnego) powietrza 

Zredukowany współczynnik powietrze/paliwo 

Środki wtórne w celu kontroli NOX Selektywna redukcja katalityczna (SRK) 

Selektywna redukcja niekatalityczna (SRN) 

Proces DESONOX 

Proces SNOX 

Proces EDTA-Chelate 

SOx NOx ROx BOX 

 

Tabela 4,42: Zastosowanie technik w regeneracji węgla aktywnego w celu przetwarzania gazów 

odlotowych 

[41, UK 1991], [150, TWG, 2004] 
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4.4.5 Regeneracja żywic 

4.4.5.1 Techniki regeneracji żywic 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie systemu równoważenia pH  

b. stosowanie regeneracji za pomocą gorącej wody. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa szybkość regeneracji żywic. Alternatywne wykorzystanie ciepła (tj. gorącej wody) do 

regeneracji żywic potencjalnie zapewnia redukcję objętości ścieków i wymaga mniejszej ilości 

energii, szczególnie w przypadku gdy odzyskiwanie ciepła stosuje się względem zregenerowanej 

cieczy. 

 

Zastosowanie 
Regeneracja za pomocą gorącej wody jest możliwa tylko w przypadku żywic stabilnych termicznie. 

 

Ekonomika 
Główna technika kontrolowania emisji do wody to system równoważenia pH. Taki system może 

kosztować w granicach 30000 do 40000 GBP. Można to porównać z całkowitym kosztem zakładu w 

wysokości od 250000 GBP, z wyłączeniem robót inżynieryjnych. Regeneracja za pomocą gorącej 

wody obniża koszty operacyjne. 

Literatura źródłowa 

[41, UK 1991], [42, UK, 1995] 

4.4.5.2 Techniki kontroli zanieczyszczenia stosowane do regeneracji węgla 

aktywnego i żywic 

 

Można stosować ten sam rodzaj technik, co w przypadku regeneracji węgla aktywnego. Zob. Sekcja 

4.4.4.4. 

4.5 Techniki, które należy uwzględnić w celu przygotowania 

odpadów do wykorzystania jako paliwo 
 

Niniejsza sekcja opisuje techniki uznawane za techniki o właściwej operacyjnej wydajności 

środowiskowej (np. wykorzystanie właściwego systemu energetycznego) lub mogące pomóc 

doprowadzić do właściwej wydajności środowiskowej (np. systemy zarządzania środowiskowego). 

Techniki w niniejszej sekcji zawierają techniki istotne dla przygotowania odpadów do wykorzystania 

jako paliwo. 

4.5.1 Udoskonalenie wiedzy na temat przygotowanego paliwa odpadowego 

 

Opis 
Technika ta jest związana z techniką opisaną w sekcji 4.1.1.1 nt. charakterystyki składu odpadów i 

związana z systemem zarządzania jakością (QMS). Mieszanie i sporządzanie mieszanki (zob. Sekcja 

4.1.5) również odgrywa ważną rolę w tej kwestii. Zapewnienie jakości przygotowania odpadów do 

wykorzystania jako paliwo jest regulowane potrzebą spełnienia specyfikacji określonych przez 

instalację odbiorczą. Niektóre techniki to: 

a. przekazanie klientowi sprawozdania obejmującego główne właściwości fizyczne i chemiczne 

paliwa odpadowego, zwłaszcza: 

 pochodzenie i numer EWL 
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 wartość opałowa netto 

 zawartość popiołu 

 zawartość wody 

 zawartość substancji lotnych 

 zawartość biomasy 

 skład chemiczny (zwłaszcza C, H, O, N, S, P, Cl, F, Al, K, Na, metale ciężkie). 

b. ograniczenie wysokości odpowiednich parametrów dla wszelkich odpadów, które mają być 

wykorzystywane jako paliwo w dowolnym zakładzie współspalania (np. chrom (VI), chrom 

całkowity, ołów, kadm, rtęć, tal, PCB, siarka i całkowita zawartość chlorowców do 

wykorzystania w piecach cementowych). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Przekazuje użytkownikowi paliwa wiedzę na temat możliwych emisji i wszelkich problemów 

operacyjnych, które mogą powstać w wyniku wykorzystania materiałów jako paliwo. Użytkownik 

paliwa odpadowego musi zapewnić wystarczające specyfikacje paliw odpadowych do wykorzystania 

w celu redukcji potencjalnego wpływu na emisje, jakość pozostałości generowanych przez 

użytkownika paliwa odpadowego, zachowanie korozyjne i jakość produktów. 

 

Dane operacyjne 
Wymagane są prace laboratoryjne (analizy). 

 

Zastosowanie 
Rzeczywista mieszanka odpadów rozpuszczalników ustalana jest w szczególności w oparciu o dobrą 

znajomość składników, pozwalającą osiągnąć zadane wartości opałowe i limity zanieczyszczeń, na 

przykład chloru i metali ciężkich. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Stałe paliwa wtórne CEN/TC 343 oraz WG2 ‗Specyfikacje i klasy‘. Zastosowanie paliw odpadowych i 

przemieszczenie zanieczyszczeń do pozostałości lub produktów coraz częściej staje się ważnym 

problemem. Dlatego należy ograniczyć wykorzystanie pewnych paliw odpadowych, w zależności od 

późniejszego przetwarzania. Nowa dyskusja lub przepisy ograniczające chrom (VI) w cemencie do nie 

więcej niż 2 ppm z powodów zdrowotnych i bezpieczeństwa mogą ograniczyć wykorzystywanie 

niektórych odpadów zawierających chrom. Dostępne są także pewne wytyczne (np. Północna 

Nadrenia-Westfalia w Niemczech). 

 

Literatura źródłowa 

[14, Ministerstwo środowiska, 2000], [55, UK EA, 2001], [74, ENDS 2002], [86, TWG, 2003], 

[150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.5.2 Przygotowanie różnych rodzajów paliwa odpadowego 

 

Opis 
Przygotowanie różnych rodzajów paliwa odpadowego musi uwzględnić właściwości techniczne 

procesu spalania (np. zakład cementowy, zakład wapienniczy, elektrownia (węgiel kamienny, węgiel 

brunatny), wyspecjalizowane spalanie paliwa odpadowego). Te procesy spalania mają różne 

właściwości techniczne. 

Zakres operacji przetwarzania odpadów jest zależny od zastosowania paliwa odpadowego. Niektóre 

przykłady to: 

a. rodzaj odpadów wykorzystywanych do przygotowania paliwa odpadowego 

b. techniki wykorzystywane do magazynowania paliwa odpadowego 

c. rodzaj załadunku pieca (materiał luzem, ładowanie za pomocą wdmuchu) 

d. mieszanka paliw stosowana w procesie spalania 

e. rodzaj procesu spalania, spalanie na ruszcie o średnicy < 150 mm lub piroliza na ruszcie o 

średnicy < 150 mm z dużą tolerancją metali i ciężkich cząsteczek 
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f. rodzaj ładowania paliwa odpadowego: ładowanie wielkiego pieca za pomocą wdmuchu o d < 

20 mm (piec cementowy, elektrownia opalana węglem brunatnym) tylko dla części o 

prędkości mniejszej niż 2 lub 3 m/s 

g. tolerancja niektórych składników: np. zawartość chloru < 0.3% zależy również od mieszanki 

paliwa (cement) w przeciwieństwie do np. < 5% w niektórych paliwach odpadowych. 

Rodzaje stałych paliw odpadowych, które można przygotować z odpadów innych niż niebezpieczne 

zazwyczaj zalicza się do jednej z poniższych kategorii: 

 z SOK (głównie odpady z gospodarstw domowych) 

 z mieszanych przemysłowych odpadów z gospodarstw domowych luzem i innych 

odpadów 

 z suchych pojedynczych strumieni lub jednorodnych wybranych strumieni odpadów 

 z placków filtracyjnych, osadów i innych odpadów mokrych. 

Przetwarzanie miało wpływ na właściwości fizykochemiczne przygotowanego paliwa odpadowego. 

Na przykład można przeprowadzić rozdrabnianie do wymaganej wielkości ziaren stałego paliwa 

odpadowego. Inny przykład jest taki, że czyszczenie może oddzielać śmieci i obce zanieczyszczenia 

poprzez obróbkę mechaniczną i rozdrabnianie. Oznacza to, że możliwy jest uzysk paliwa od 100 do x 

% jakości paliwa z powodu wzrastającej zawartości wody i popiołu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Przekazuje użytkownikowi informacje na temat wymaganych właściwości fizykochemicznych paliwa 

odpadowego. 

 

Dane operacyjne 
Technologia służąca do przygotowania pewnych rodzajów paliwa odpadowego jest zależna od 

właściwości materiału wejściowego oraz wymogów użytkowników i nie została opisana w niniejszej 

sekcji. Na przykład zakres obróbki mechanicznej i biologicznej zależy od pochodzenia odpadów. 

Jeden rodzaj odpadów z różnych miejsc pochodzenia może mieć różne składy/jakość. Na przykład 

papier/karton 03 03 08, produkcja papieru 15 01 01, opakowania 19 12 01, obróbka mechaniczna 19 

12 12, obróbka mechaniczna (łącznie z mieszankami) 20 01 01 i odpady komunalne wszystkie mają 

różne składy. Innym przykładem mogą być pieluszki, a) jako pozostałość z produkcji, b) jako frakcja o 

wysokiej wartości opałowej ze stałych odpadów komunalnych (około 15-20% wagi pieluszek). 

Należy wziąć pod uwagę wpływ zbiórki odpadów (a w przypadku odpadów konsumpcyjnych 

nawyków krajowych lub regionalnych) na właściwości strumieni odpadów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dostępne są także pewne wytyczne (np. Północna Nadrenia-Westfalia w Niemczech). 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.5.3 Techniki przygotowania stałych paliw odpadowych 

Niniejsza sekcja opisuje techniki stosowane do przygotowania stałego paliwa odpadowego z odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Sekcje zastosowania tych technik podają więcej 

wskazówek co do zastosowania technik. Niemniej jednak techniki w Sekcjach 4.5.3.1 do 4.5.3.5 są 

istotne dla wszystkich rodzajów odpadów. Techniki w sekcjach 4.5.3.6 do 4.5.3.12 są stosowane 

głównie do odpadów innych niż niebezpieczne. Uwzględniono tylko jedną technikę specjalnie dla 

odpadów niebezpiecznych i znajduje się ona w sekcji 4.5.3.13. 

4.5.3.1 Wybór technik stosowanych do przygotowania stałego paliwa odpadowego  

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. klasyfikacja odpadów stałych (np. odpady z gospodarstw domowych) i rozdrabnianie frakcji 

odpadów luzem przed operacją sortowania 
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b. stosowanie separatora magnetycznego 

c. przeprowadzanie operacji mieszania i przesiewania w obszarach zamkniętych 

d. stosowanie urządzenia  domieszkującego azot w celu zobojętnienia atmosfery, gdy istnieje 

ryzyko eksplozji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Operacje klasyfikowania i rozdrabniania mają zasadnicze znaczenie w celu uzyskania zadowalających 

wyników sortowania oraz ułatwienia późniejszego przetwarzania termicznego. Inne przyczyny są 

takie, że techniki te mogą również pośrednio zapobiegać niezorganizowanym emisjom pyłów i LZO. 

 

Dane operacyjne 
Redukcja rozmiaru wymaga dużo energii po wysokich kosztach, ale może być nieunikniona w 

przypadku materiałów wielkogabarytowych. 

 

Zastosowanie 
Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Technika a w powyższej sekcji Opis nie jest 

dostosowana do produkcji paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych. Technika ta może być 

korzystna, ale istnieją inne strategie, które również się sprawdzają. Technika d ma zastosowanie do 

odpadów niebezpiecznych wykazujących ryzyko eksplozji. 

Niektóre odpady specjalne z przygotowania odpadów innych niż niebezpieczne mogą nie wymagać 

niektórych wyżej wymienionych technik. Niektóre zidentyfikowane przykłady to instalacje, które 

wytwarzają paliwa odpadowe ze strumieni segregowanych u źródła np. odpady ze ścinków z produkcji 

tworzywa sztucznego i odpady z obróbki odpadów papierowych. Jednakże wyjątek ten zależy od 

doświadczenia operatora PO w zakresie określonych odpadów. Oznacza to, że podmiot PO powinien 

w miarę dobrze znać klienta, skład przetworzonych odpadów i sposób gromadzenia odpadów przez 

klienta. Tylko w ten sposób można uniknąć czynników, które w przeciwnym razie mogą spowodować 

problemy w instalacji PO lub z jakością wyprodukowanego paliwa odpadowego. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Technika d z powyższej sekcji Opis zazwyczaj jest regulowana przez ustawodawstwo w zakresie 

zapobiegania wypadkom. 

 

Przykładowe zakłady 
Bezpieczeństwo mieszalnika można zapewnić poprzez dodanie azotu w celu zobojętnienia odpadów. 

Wynikająca z tego redukcja zawartości tlenu (warunki operacyjne 6-8% tlenu) następuje poprzez 

dodanie azotu w celu zobojętnienia atmosfery. Na przykład taka technika umożliwia mieszanie 

odpadów o temperaturze zapłonu poniżej 0°C. 

 

Literatura źródłowa 

[122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.5.3.2 Suszenie stałych paliw odpadowych 

 

Opis 
W zależności od zawartości wody i fizycznych właściwości odpadów, można zastosować pierwszy 

etap odwadniania. Może on składać się z jednej z następujących operacji: zagęszczanie grawitacyjne, 

zagęszczanie w wirówce, zagęszczanie flotacyjne, grawitacyjne zagęszczanie taśmowe i w bębnie 

obrotowym. Niektóre techniki to: 

a. stosowanie suszenia termicznego materiału. W suszarkach konwekcyjnych (bezpośrednich lub 

adiabatycznych) następuje bezpośredni kontakt między nośnikiem ciepła a produktem do 

suszenia. Wilgoć z paliwa usuwana jest przez nośnik ciepła. W suszarkach kondukcyjnych 

brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy nośnikiem ciepła a produktem. Wymiana ciepła 

odbywa się poprzez powierzchnie grzewcze. Wilgoć jest usuwana przez gaz nośny, co stanowi 
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około 10% ilości stosowanej w procesach konwekcyjnych. W związku z tym suszarki 

kondukcyjne są zalecane dla odpadów wytwarzających pyły lub odory 

b. stosowanie systemu degradacji biologicznej/suszenia. Zgodnie ze zastosowanym procesem 

degradacja jest mniej lub bardziej odrębna; czasami nacisk kładzie się na suszenie. W 

zależności od zastosowanego systemu przypadkowe wody procesowe powstające podczas 

degradacji biologicznej należy oczyścić przed wypuszczeniem do cieku wodnego. W celu 

utrzymania aktywności biologicznej system jest zasilany powietrzem. Powietrze odlotowe jest 

gromadzone i również należy je przetworzyć. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa wartość opałową odpadów stałych, a w niektórych przypadkach osiąga zadowalające wyniki 

sortowania. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W przypadku suszenia termicznego niezbędne jest ciepło. Badanie wykazuje, że w przypadku suszenia 

osadu ściekowego odzysk energii jest wyższy w przypadku suszenia termicznego. Przyczyny tego są 

takie, że energia wymagana do suszenia biologicznego (dostarczana przez materiał organiczny w 

osadzie ściekowym) jest wyższa, a wartość opałowa paliwa odpadowego jest niższa. 

 

Zastosowanie 
Suszarki promiennikowe nie są stosowane do suszenia odpadów stałych. Zastosowanie do 

odwadniania i suszenia osadów. 

Suszenie biologiczne jest bardziej odpowiednie dla odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

Literatura źródłowa 

[64, EIPPCB, 2003] [86, TWG, 2003] [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 

2004] 

4.5.3.3 Magnetyczne oddzielanie metali żelaznych 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. instalowanie nadprzenośnikowego separatora magnetycznego wzdłuż pasów przenośnika tuż 

nad torem ruchu materiału 

b. ponowne sortowanie materiału za pomocą magnetycznego separatora bębnowego lub 

magnetycznego koła pasowego, ponieważ małe cząsteczki żelaza wciąż mogą znajdować się 

pod warstwą niemagnetyczną 

c. zwiększenie prędkości przesuwu taśmy przenośnika osiągając niski poziom materiału 

d. stosowanie modelu ładowania magnetycznego separatora bębnowego polegającego na 

ładowaniu od góry. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Separatory magnetyczne mogą służyć do ekstrakcji żelaza i stali jako zasobu np. ekstrahując puszki 

aluminiowe z lekkiego opakowania. Mogą one również służyć do usuwania wszelkich metali 

żelaznych z odpadów, unikając tym samym problemów operacyjnych w dolnej fazie procesu i 

zwiększając jakość produktów, np. separatory magnetyczne są stosowane w procesach recyklingu 

kabli w celu usuwania metali, aby chronić ostrza obrotowych urządzeń tnących przed stępieniem lub 

pęknięciem oraz w celu późniejszego czyszczenia produktu miedzianego. 

Preferowana jest instalacja wzdłuż pasa, ponieważ ułatwia skuteczne rozdzielenie luźnego materiału 

od toru ruchu. Jeśli magnes jest wyrównany poprzecznie do materiału (tj. zawieszony w poprzek pasa 

przenośnika), siła magnesu musi być kilka razy wyższa niż przy wyrównaniu wzdłużnym gdyż 

czasami obiekty niemagnetyczne znajdują się na elementach żelaznych, przez które magnes musi 

wtedy zadziałać. 
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Dzięki sortowaniu stałych odpadów komunalnych (SOK) o pewnej zawartości tworzyw sztucznych o 

dużej powierzchni, nadprzenośnikowe separatory magnetyczne nieuchronnie dokonają ekstrakcji tych 

tworzyw sztucznych wraz z elementami żelaznymi. Aby zminimalizować ten zrzut, zaleca się 

zwiększenie prędkości taśmy. 

Ogólnie rzecz biorąc, nadprzenośnikowe separatory magnetyczne dają bardzo wysokie wyniki, do 98 

w/w-% żelaznego produktu wyjściowego. Zaletą układu ładowania magnetycznych separatorów 

bębnowych od góry jest to, że części żelazne mają bezpośredni kontakt z najsilniejszym polem 

magnetycznym i w rezultacie można właściwie rozdzielić drobne i lekko magnesowalne elementy. 

 

Dane operacyjne 
Tryb działania dotyczący sposobu ładowania materiału do magnetycznego separatora bębnowego to 

układ ładowania od góry lub od dołu. W układzie ładowania od góry materiał ładuje się na bęben, tuż 

przed szczytem, za pomocą wibrującej rynny. W tym przypadku tylko magnesowalne elementy 

pozostają na bębnie, dopóki nie osiągną limitu pola magnetycznego, w którym to punkcie materiał 

odpada od bębna i jest gromadzony za niemagnesowalną płytką oddzielającą. 

W układzie ładowania od dołu powłoka bębna przyciąga metale żelazne poprzez szczelinę powietrzną 

i odrzuca je – podobnie jak nadprzenośnikowy separator magnetycznych – ale dopiero po opuszczeniu 

pola magnetycznego. W przypadku jednolitego ładowania niezbędne jest stosowanie wibrujących 

rynien. 

 

Zastosowanie 
Stosowane w przypadku obecności metali żelaznych w odpadach. Zazwyczaj separatory magnetyczne 

nie mogą dokonać ekstrakcji stali nierdzewnej. Dzieje się tak ze względu na fakt, że stal nierdzewna 

nie jest, lub jest tylko nieznacznie, magnesowalna. 

Zwykle w obróbce odpadów operacja ładowania od dołu nadaje się tylko do specjalnych zastosowań, 

np. obróbka złomu z rozdrabniacza. Biegun tego bębna wytwarza silne i rozległe pole magnetyczne w 

celu bezpiecznej ekstrakcji rozdrobnionego i skompaktowanego złomu. Transport materiału żelaznego 

do linii zrzutu odbywa się za pomocą dodatkowych słabych biegunów. Ze względu na silne tarcie 

podczas sortowania złomu, powłoka bębna jest wyprodukowana z blachy z twardej stali manganowej 

o grubości 8 mm. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zastosowanie oddzielania magnetycznego zależy od rodzaju przetworzonych odpadów i wymagań 

dotyczących paliwa odpadowego. Niektóre przykłady to: 

 stosowanie oddzielania metali żelaznych (lub nieżelaznych) w celu redukcji tarcia, jeśli 

dla potrzeb wymogów w zakresie produktu niezbędne jest rozdrobnienie z cięciem 

 oddzielenie metali żelaznych i nieżelaznych i/lub oddzielenie frakcji drobnocząsteczkowej 

poprzez odsiewanie jest przydatne wtedy, gdy zawartość popiołu jest ograniczona  

 wzbogacanie za pomocą klasyfikatora powietrza jest konieczne, jeśli technologia opalania 

dopuszcza jedynie cząsteczki o niskiej prędkości sedymentacyjnej w stałym paliwie 

odpadowym. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.5.3.4 Oddzielanie metali nieżelaznych 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. dostosowanie wielkości ziaren nieżelaznych elementów odpadów, tak, aby wynosiły od 3 do 

150 mm przed ich oddzieleniem za pomocą separatora wiroprądowego 

b. stosowanie zmiennego pola magnetycznego o wysokiej częstotliwości w celu poprawy 

oddzielania drobnoziarnistych metali nieżelaznych 

c. pozycjonowanie systemu biegunów magnetycznych obwodowo 
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d. stosowanie wibrujących rynien w celu osiągnięcia pojedynczej warstwy ziarna, aby uzyskać 

dobre wyniki sortowania 

e. oddzielenie drobnoziarnistych cząsteczek żelaznych za pomocą bębna magnetycznego w 

układzie ładowania od góry przed wprowadzeniem prądu wirowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Separatory wiroprądowe mogą odsortować cząsteczki nieżelazne o rozmiarze ziarna między 3 a 150 

mm. Takie odsiewanie wstępne może być korzystne, aby zwiększyć oddzielanie metali nieżelaznych 

od odpadów. 

System biegunów magnetycznych jest położony obwodowo lub centrycznie. Systemy bieguna 

środkowego mają problemy z małymi cząsteczkami żeklaza, które mogą przedostawać się między pas 

przenośnika a powłokę bębna. Cząsteczki te przyciągane są wzdłuż całego obwodu bębna, stają się 

gorące i mogą doprowadzić do uszkodzenia bębna z tworzywa sztucznego. Ponadto pozycja systemu 

biegunów magnetycznych w systemach obowodowych jest zmienna, tak że najsilniejsze pole można 

skierować do strefy odrzucenia. 

 

Dane operacyjne 
Trudno oddzielić długie i płaskie składniki, takie jak folia aluminiowa i druty miedziane, z uwagi na 

słaby prąd wirowy w tych materiałach. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004]  

4.5.3.5 Separatory metalowe 

 

Opis 
Podczas przygotowywania stałego paliwa odpadowego separatory metalowe stosowane są głównie w 

celu obróbki tworzyw sztucznych. Można uzyskać wysokie przepustowości, jeśli materiał zostanie 

zróżnicowany przed automatycznym rozpoznaniem. Zazwyczaj separatory metalowe działają z 

wykorzystaniem cewki wykrywającej, umieszczonej poprzecznie do kierunku transportu i podzielonej 

na pojedyncze segmenty. Jeśli cząsteczka metalu wejdzie w zmienne pole magnetyczne cewki o 

wysokiej częstotliwości, wywiera to wpływ na pole. Zmianę tę rejestruje sterowany elektronicznie 

mikroprocesor, który jest w stanie zidentyfikować segment cewki blisko cząsteczki metalu. 

Cząsteczka jest oddzielana za pomocą jednego lub więcej strumieni powietrza znajdujących się blisko 

cewki wykrywającej. Metale są oddzielane za pomocą płytki rozdzielającej. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawia oddzielanie metali od odpadów. 

 

Zastosowanie 
Cewki wykrywające mogą wykryć cząsteczki metali o wielkości około 1 mm i większe. Kształt i 

ciężar nie mają znaczenia dla procesu oddzielania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Wszystkie separatory metalowe są stosowane do automatycznego oddzielania metali żelaznych i 

nieżelaznych. Jednostki te są stosowane, jeśli zawartość metalu w materiale wsadowym jest niska, gdy 

inne operacje oddzielania metali nie są wystarczająco skuteczne ze względu na bardzo wysokie 

zapotrzebowanie na jakość produktu lub gdy jednostki w dolnej fazie procesu, np. obrotowe 

urządzenia tnące, wymagają ochrony. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane w obróbce tworzywa sztucznego. 

 

Literatura źródłowa 
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[126, Pretz i in., 2003] 

 

4.5.3.6 Sortowanie pozytywne i negatywne 

 

Opis 
Istnieją dwie różne strategie obróbki: sortowanie pozytywne i negatywne: 

a. sortowanie pozytywne oznacza, że tylko pożądane materiały o wysokiej wartości opałowej i 

niskiej zawartości substancji szkodliwych zostaną odsortowane ze strumienia materiałów. 

Strategia ta prowadzi do większej ilości materiału do wysłania na składowisko i często 

wyższej jakości wytwarzanego stałego paliwa odpadowego 

b. strategie sortowania negatywnego oddzielają wyłącznie materiały, które nie są pożądane w 

produkcie (np. jeśli wymagane jest zredukowanie zawartości chloru w parze odpadowej, 

ponieważ może ona spowodować problemy podczas spalania lub współspalania strumienia 

odpadów, jedną z możliwości może być redukcja zawartości PVC w strumieniu odpadów). W 

przypadku tej strategii ilość materiału do wysłania na składowisko może być mniejsza, 

ponieważ inne materiały, które mogą zawierać większe zawartości substancji szkodliwych 

trafiają do produktu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Poprawa jakości oddzielonych odpadów lub uniknięcie problemów z dalszym przetwarzaniem 

niektórych strumieni odpadów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Niektórych zanieczyszczeń nie można odsortować, ponieważ są zatrzymane lub ukryte w materiale, 

tak że urządzenia skanujące nie mogą ich rozpoznać. 

 

Zastosowanie 
Stosowane w produkcji stałych paliw odpadowych ze stałych odpadów komunalnych. W zależności 

od wymaganej jakości można stosować sortowanie negatywne lub pozytywne. Jeśli wymagany jest 

strumień materiałów o wysokiej jakości, zalecane jest sortowanie negatywne, a uzysk dla produktu 

jest wyższy niż w przypadku sortowania dodatniego, ale ilość wytworzonego produktu jest mniejsza. 

 

Ekonomika 
W odniesieniu do ekonomicznych aspektów sortowania pozytywnego i negatywnego dokonanie 

ogólnego zestawienia nie jest możliwe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
W zależności od zakresu obróbki i pożądanej jakości stałych paliw odpadowych ilość materiałów 

wysłanych na składowisko może się różnić. 

 

Przykładowe zakłady 
Niektóre strategie odpadowe po prostu oddzielają materiał obojętny i frakcję metalową, a także 

obniżają zawartość substancji organicznych i wody. Reszta trafia do produktu, co w ten sposób 

automatycznie zmniejsza ilość materiału wysyłanego na składowisko. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.5.3.7 Wykorzystanie wsparcia pneumatycznego w celu redukcji rozmiaru 

 

Opis 
Wykorzystanie wsparcia pneumatycznego w celu obróbki materiału pochodzącego z rozdrabniania 

(redukcja rozmiaru). 



 493 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Niektóre korzyści to: 

 redukcja niepożądanej zawartości wyjątkowo drobnoziarnistego materiału w produkcie 

końcowym 

 schładzanie wirników, w tym urządzeń tnących i obudowy, 

 redukcja zapotrzebowania na energię 

 wsparcie dla transportu materiału. 

 

Zastosowanie 
Stosowane w działaniach redukcji rozmiaru. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in., 2003] 

4.5.3.8 Przesiewacze bębnowe 

 

Opis 
W zależności od prędkości bębna można wykorzystywać różne tryby operacyjne: kaskadowy lub 

kataraktowy. Tryby te przedstawiono na Rysunku 4.9. 

  

 
 

Rys. 4.9: Przesiewacze bębnowe 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 
 

Przesiewacz bębnowy wykazuje najlepsze wyniki przy prędkości obrotowej 70% prędkości krytycznej 

w trybie kataraktowym. Wadą trybu kaskadowego jest to, że przesiewacz tworzy bryły i pyły nie 

zostaną uwolnione we właściwy sposób. 

W celu zwiększenia skuteczności, wewnątrz przesiewacza zamontowane są podnośniki, które 

pobierają materiał i przenoszą go wyżej, tak że materiał spada na wolny obszar. Wprowadzanie 

materiału o wysokiej zawartości gruboziarnistych cząsteczek (około 100-250 mm) często powoduje 

problemy z zablokowaniem przesiewacza, co następnie prowadzi do spadku skuteczności i wysokiej 

zawartości drobnych cząstek w przelewie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa współczynnik oddzielania. Korzyści są takie, że operacja nie wymaga wibracji w celu 

skonfigurowania, możliwe jest większe ujednolicenie oraz czyszczenie powierzchni z przylegających 

małych cząsteczek, które często zawierają dużo metali ciężkich. 

Aby chronić przesiewacz przed zablokowaniem, efektywne okazały się tulejki, które można na nim 

przyspawać. 
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Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.5.3.9 Udoskonalenia filtrów pyłowych w cyklonach klasyfikatorów powietrza 

 

Opis 
Ponowne wykorzystywanie powietrza, stosowanego w klasyfikatorach powietrza i do odmulania. 

Około 30 % powietrza przepływu okrężnego jest odprowadzane po ciśnieniowej stronie wentylatora i 

oczyszczane za pomocą filtra pyłowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Operacja ta ma następujące zalety: 

 filtr do oddzielania pyłu może być znacznie mniejszy, ponieważ ilość powietrza do 

przetwarzania jest mniejsza niż 1/3 objętości z tradycyjnej operacji 

 brak odprowadzenia powietrza naładowanego pyłem do otworów w przypadku podajnika 

lub ciężkiego zrzutu 

 krążące powietrze nie koncentruje cząsteczek pyłu lub wilgoci 

 prędkość powietrza w strefie oddzielania można precyzyjnie dopasować za pomocą 

zaworów motylkowych. 

 

Dane operacyjne 
Ilość powietrza zużytego przez klasyfikatory powietrza zależy od geometrii przewodu klasyfikacji. 

 

Zastosowanie 
Z punktu widzenia zastosowania w procesach recyklingu, nie wszystkie dostępne klasyfikatory 

powietrza mogą być stosowane. W większości przypadków muszą one być specjalnie zaprojektowane 

do przetwarzania dużych cząsteczek. 

Prędkość powietrza w przypadku, np. suchych papierów, cienkościennych tworzyw sztucznych i folii 

z tworzywa sztucznego wynosi około 11 - 12 m/s. Minimalny odzysk lekkiego materiału o wysokiej 

wartości opałowej wynosi około 70%. Przepustowość klasyfikatorów powietrza jest ograniczona przez 

określony ładunek, o maksymalnej wydajności 0,35 kg substancji stałej/(m
3 
powietrza · h). 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.5.3.10 Spektroskopia bliskiej podczerwieni 

 

Opis 
Materiału, który ma zostać oddzielony często podawany jest na przenośniku pasowym. Przenośnik 

zazwyczaj działa z dużymi prędkościami tak, aby jego działanie było niemal identyczne jak działanie 

urządzenia izolującego. Nad przenośnikiem pasowym zamontowano lampy halogenowe i detektor. 

Detektor składa się z czujnika spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR), który skanuje całą szerokość 

przenośnika pasowego i przesyła charakterystyczne widma różnych materiałów do urządzenia 

przetwarzania danych. Sygnały porównuje się z bazą danych. Analiza rozpatruje obliczenie aktualnego 

położenia na przenośniku pasowym oraz wyniki pomiarów w zaledwie ułamku sekundy. Następnie 

odbywa się sortowanie za pomocą listwy strumienia powietrza przed końcem zrzutu. Podnośnik 

strumienia powietrza jest wyposażony w kilka pojedynczych strumieni powietrza w odległości około 

30 mm. Każdy strumień powietrza podawany jest przez zbiornik ciśnieniowy i kierowany przez 

zawory magnetyczne. Urządzenie przetwarzania danych przesyła sygnał, jeśli wykrycie cząsteczki jest 

pozytywne i strumień powietrza ją wydmuchuje. Można tu uruchomić jeden lub więcej strumieni 

powietrza. Nagły wzrost ciśnienia wydmuchuje cząsteczkę, która jest następnie oddzielana od 

strumienia materiałów przez płytkę rozdzielającą. 

 



 495 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zastosowanie to selektywne oddzielenie kartonów do napojów, papieru, tektury, mieszanych tworzyw 

sztucznych na przykład polietylenu (PE), polipropylenu (PP), polistyrenu (PS), politereftalanu etylenu 

(PET) i polichlorku winylu (PVC). Rzeczywisty odzysk potencjalnie nadających się do recyklingu 

materiałów zależy od właściwości odpadów, chociaż osiągalne jest oddzielenie wynoszące około 80 

do 90%. Osiągalne właściwości produktu to 90-97%. Redukuje także zawartość metali ciężkich (np. 

Sb, Cd, Pb) i Cl strumienia odpadów, ponieważ może oddzielać określone odpady zawierające te 

składniki. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zastosowanie tej techniki generuje strumień odpadów o wyższej zawartości chloru i metali, które 

należy przetworzyć. 

 

Dane operacyjne 
Oddzielanie ciemnobrązowych i czarnych materiałów jest niemożliwe, ponieważ światło NIR zostaje 

prawie całkowicie pochłonięte i tym samym do czujnika nie zostaje odbite żadne promieniowanie. 

 

Zastosowanie 
Urządzenia do automatycznego rozpoznawania mogą sortować cząsteczki o wielkości od około 30 do 

300 mm. Szerokość operacyjna przenośników pasowych waha się od 500 do 1400 mm. Przepustowość 

wstępnie klasyfikowanego lekkiego opakowania o wielkości cząsteczek między 50 i 200 mm wynosi 

między 1 i 6 t/h. 

Technika ta jest stosowana do redukcji zawartości niektórych związków w paliwie odpadowym w celu 

osiągnięcia jakości wymaganej w wytwarzanym paliwie odpadowym. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Redukcja zawartości metali ciężkich i chloru w stałym paliwie odpadowym. Niektóre normy zostały 

już przygotowane przez CEN TC 343 WG 2. Chlor jest jednym z parametrów stosowanych do 

zdefiniowania klas paliwa wtórnego. Faktycznie omawiana zawartość chloru wynosi około 3%, co 

oznacza, że tworzywa sztuczne zawierające chlor organiczny, tj. przede wszystkim PVC, są 

przyjmowane w ograniczonej ilości. 

 

Przykładowe zakłady 
W Niemczech istnieje kilka przykładów wykorzystania NIR do produkcji stałych paliw odpadowych. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.5.3.11 Automatyczne sortowanie 

 

Opis 
Materiał przechodzi przez wibrującą rynnę, która zasila pas przenośnika. Pod pasem przenośnika  

znajduje się wykrywacz metali, która wysyła określone dane każdej cząsteczki do jednostki 

komputera. 

Ponadto kolorowa kamera znajdujące się powyżej pasa przenośnika przetwarza informacje na temat 

cząsteczek do jednostki komputera. Obie linie informacyjne są analizowane przez specjalne 

oprogramowanie, zanim jednostka komputera prześle impulsy każące dyszom wydmuchać pojedynczą 

cząsteczkę lub umożliwić jej przejście (sortowanie pozytywne lub negatywne). Zarówno 

zaakceptowane jak i odrzucone produkty są następnie transportowane przez pojedyncze pasy do 

dalszego przetwarzania lub magazynowania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa skuteczność klasyfikacji różnych materiałów odpadowych. 
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Zastosowanie 
Przy szerokości pasa 1200 mm i w zależności od materiału wsadowego istnieje możliwość obsługi 

przepustowości 2 – 8 t/h, dla wielkości ziaren 3-250 mm. 

 

Przykładowe zakłady 
Automatyczne sortowanie zyskuje coraz większe uznanie w sektorze przetwarzania odpadów, 

zwłaszcza jeśli wymagany jest produkt o pewnych specyfikacjach. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in., 2003] 

4.5.3.12 Peletyzacja i aglomeracja 

 

Opis 
Aglomeratory tarczowe składają się z metalowej obudowy zawierającej wewnątrz jedną lub więcej 

tarcz. Wewnętrzna strona reaktora jest w sposób nieciągły wypełniana materiałem. Tarcze, które 

posiadają nadbudówki w celu znacznie lepszego mieszania materiału, zaczynają się obracać, 

przekształcając energię tarcia w ciepło tarcia. Materiał ulega ujednoliceniu dzięki mieszaniu, a 

następnie zaczyna topnieć przy wzrastającym cieple tarcia. W momencie, gdy materiał zaczyna 

mięknąć, wzrasta zużycie energii i może dać sygnał do opróżnienia reaktora. Po procesie materiał 

należy schłodzić. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zwiększa gęstość produktów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Ze względu na całkowite stopienie, zużycie energii dla tego procesu jest dużo wyższe niż w przypadku 

peletyzacji. 

 

Dane operacyjne 
W zależności od sprzętu do zrzutu, materiał można poddać granulacji. 

 

Zastosowanie 
Ze względu na fakt, że takie systemy opierają się na topnieniu niektórych składników odpadów, 

można je stosować tylko wtedy, gdy elementy te są dostępne (np. tworzywa sztuczne). 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.5.3.13 Kruszenie kriogeniczne 

 

Opis 
Kruszenie kriogeniczne to przetwarzanie w celu redukcji rozmiaru i przesiewanie pełnych i pustych 

opakowań w atmosferze obojętnej. Celem jest rozdzielenie zużytych opakowań farby, tuszu oraz 

podobnych substancji na frakcje, np. do wykorzystania jako paliwo, jako wtórne metale i tworzywa 

sztuczne, ale z redukcją emisji LZO i lotnych związków ze względu na stosowane niskie temperatury. 

Pierwsza operacja to oddzielenie cieczy i frakcji stałej. Frakcja stała poddawana jest dalszej obróbce w 

drodze kruszenia, przesiewania i oddzielania metali w temperaturze od -100°C do -196°C (zazwyczaj 

za pomocą ciekłego azotu). W tych temperaturach materiały stają się kruche i i możliwe jest łatwe 

rozdzielenie, za pomocą tradycyjnych narzędzi. 

Kriogeniczne przetwarzanie zużytych opakowań farb i podobnych materiałów obejmuje następujące 

czynności: 

a. rozdrobnienie w rozdrabniaczu i dodanie azotu w celu zobojętnienia atmosfery. Frakcję 

płynną (np. osad farby) oddziela się za pomocą przesiewania 
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b. kriogeniczne (głęboko chłodzące) przetwarzanie z użyciem ciekłego azotu (-196°C). Dzięki 

takiemu przetwarzaniu materiał twardnieje, a wiązanie ulega redukcji ze względu na różne 

współczynniki rozszerzania składników,  

c. oddzielenie opakowania (np. metale i tworzywa sztuczne) i zawartości (np. osad farby) za 

pomocą młyna młotowego i wibrosita 

d. gromadzenie frakcji metalowej poprzez oddzielenie ferromagnetyczne w celu ponownego 

wykorzystywania 

e. dodanie trocin do osadu jako adsorbentu w celu zestalenia. Frakcję tworzywa sztucznego i 

osad wysyła się do recyklingu jako paliwo. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Ze względu na atmosferę obojętną stosowaną podczas procesu kruszenia ryzyka eksplozji są 

zminimalizowane. Frakcja osadu jest przygotowana do wykorzystania jako paliwo. W porównaniu z 

bezpośrednim spalaniem takich odpadów, odzysk energii jest wyższy, ponieważ metale są 

eliminowane przed spalaniem. Oddzielenie innych materiałów, np. metali i tworzyw sztucznych, 

umożliwia ich wykorzystanie. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Do procesu kriogenicznego oraz do produkcji azotu wymagana jest energia. Możliwe jest generowanie 

emisji do powietrza, np. LZO i lotnych węglowodorów. Aby zmniejszyć emisje LZO do powietrza, 

gromadzi się gazy odlotowe i przetwarza za pomocą filtra z węglem aktywnym. Gazy spalinowe są 

oczyszczane z lotnych węglowodorów za pomocą filtra z węglem aktywnym. Pozostałe emisje szacuje 

się na 0.06 kg/t zużytych odpadów opakowaniowych. 

 

Dane operacyjne 
Produkt końcowy operacji to odpady organiczne jako proszek, metale, metale nieżelazne i tworzywa 

sztuczne. Zużycie energii elektrycznej przez proces kriogeniczny to około 31 kWh/t zużytych 

odpadów opakowaniowych. Ilość zużytego azotu to około 0,67 t/t zużytych odpadów 

opakowaniowych. Jako adsorbent osadu wykorzystuje się trociny. Zużywana ilość to 170 kg/t 

odpadów. Zużyte trociny to materiał odpadowy, co oznacza oszczędności podstawowych materiałów. 

 

Zastosowanie 
Niektóre przykłady to przygotowanie stałych paliw odpadowych ze zużytych opakowań farby i 

podobnych substancji. Sprzęt ten jest często wykorzystywany do obróbki opakowań metalowych i z 

tworzyw sztucznych wypełnionych farbą, tuszem, osadem oleju, lakierem, klejem, żywicą, itp. oraz 

odpadów gumowych (np. opon). Nie można przetwarzać w tym procesie opakowań innych odpadów 

niebezpiecznych, np. pestycydów, chlorowcowanych substancji chemicznych i chemikaliów 

laboratoryjnych ze względu na ryzyko dyfuzji substancji toksycznych. 

 

Przykładowe zakłady 
W Holandii znajduje się przykładowy zakład o wydajności 17500 ton rocznie. 

 

Literatura źródłowa 

[122, Eucopro, 2003] [150, TWG, 2004] [156, VROM, 2004] 

4.5.4 Techniki przygotowania płynnego paliwa odpadowego 

4.5.4.1 Ogólne techniki przygotowania płynnego paliwa odpadowego 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie zewnętrznych jednostek wymiany ciepła. Tam odpędza się parę wodną i 

podgrzewa wsad oleju do 90°C, co służy do oddzielenia większości zawieszonej (w 

przeciwieństwie do rozpuszczonej) wody. Dzieje się tak w wyniku redukcji lepkości fazy 
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olejowej (spowodowanej przez wzrost temperatury), przy użyciu oddzielania grawitacyjnego 

w celu osiągnięcia pożądanego wyniku, gdyż woda opada na dno zbiornika 

b. stosowanie adsorpcji na węglu lub kondensacji w celu uniknięcia emisji LZO. Podczas 

stosowania kondensacji zgromadzoną frakcję organiczną można wykorzystać jako materiał 

wsadowy do kotła 

c. usuwanie dużej zawartości substancji stałych z odpadów płynnych do wykorzystania jako 

paliwo. W tym celu gorący olej ze zbiorników grzewczych zazwyczaj przepuszcza się przez 

filtry otwarte w celu usunięcia substancji stałych. Znajdują się one na otwartych placach lub w 

budynkach. LZO są emitowane przy przejściu gorącego oleju przez filtry w celu usunięcia ciał 

stałych. Zazwyczaj stosowane filtry to wibrująca siatka metalowa, bardziej powszechnie 

stosowane w odniesieniu do kruszyw mineralnych. Ekstrakcja par z filtracji musi być możliwa 

za pomocą wyciągów nad otwartymi filtrami. Można także stosować wirówki do oddzielania 

wszelkich substancji stałych z oleju, przy czym zaletę stanowią minimalne emisje 

d. usuwanie oleju z płynnych ścieków przed zrzutem do kanałów ściekowych lub innych wód, 

zazwyczaj za pomocą osadników olej/woda, separatorów z płytą sterującą i/lub technik 

filtracyjnych, a następnie wykorzystywanie oleju jako paliwa 

e. zapewnienie, że w wielokomorowym osadniku oleju każda pojedyncza komora osadnika oleju 

jest na tyle duża, by umożliwić sześciominutową retencję przy maksymalnych 

przewidywalnych natężeniach przepływu 

f. stosowanie wewnątrz zbiornika pionowego mieszadła bez żadnego łożyska. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Oczyszcza i redukuje emisje pochodzące z przetwarzania odpadów płynnych. Zasadnicze znaczenie 

dla sprzedaży płynnego paliwa odpadowego ma to, że usuwana jest każda wysoka zawartość 

substancji stałych, zachowanych w gorącym oleju. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Emisje LZO mogą być znaczne, gdy olej jest odprowadzany ze zbiornika procesowego do otwartych 

kanałów a także wtedy, gdy gorący olej przepuszcza się przez separator z płytą sterującą. 

 

Dane operacyjne 
Na adsorpcję na węglu może wpływać obecność pary wodnej. Czynność usuwania substancji stałych 

jest agresywna i filtry muszą być niezawodne, aby poradzić sobie z substancjami stałymi i gorącym 

olejem. Osadniki oleju nie mogą oddzielać substancji mieszalnych z wodą. 

Separatory z płytą sterującą (technika d w powyższej sekcji Opis) wymagają znacznie krótszego czasu 

retencji. Osadniki olej/woda są wymiarowane na podstawie budowy, maksymalnych przewidywalnych 

natężeń przepływu oraz wymaganych wartości emisji. 

 

Zastosowanie 
Ma zastosowanie do ponownej obróbki oleju. Głównym celem jest wytworzenie oleju napędowego z 

oleju odpadowego. 

Dwie technologie sporządzania mieszanki nadają się do ujednolicenia płynnego paliwa: 

 długi mieszalnik zainstalowany na dachu zbiornika 

 system pompujący, która miesza górną i dolną część zbiornika w drodze cyrkulacji w obiegu 

zamkniętym 

Operacje suszenia i ogrzewania muszą uwzględnić emisje i ryzyko zapłonu. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [122, Eucopro, 2003] [152, TWG, 2004] 

4.5.4.2 Kraking termiczny olejów odpadowych 

 

Opis 
Zob. Sekcja 2.5.2.4.4. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wykorzystanie termicznego krakingu w rafinerii redukuje emisje CO2, ponieważ redukuje pobór ropy 

naftowej przez rafinerię. 

 

Ekonomika 
Kraking termiczny jest kapitałochłonny: koszty inwestycyjne i stałe koszty operacyjne stanowią około 

80% kosztów całkowitych (z wyłączeniem zakupu OO). Koszty zakładu krakingu termicznego 

wynoszą od jednej trzeciej do połowy kosztów zakładu regeneracji o podobnej wielkości (chociaż 

porównanie to niekoniecznie jest istotne, ponieważ produkty wyjściowe są różne). Eksperci zgadzają 

się, że kraking termiczny przy swoim niższym koszcie kapitałowym umożliwia zakładom zyskowność 

w wysokości 30 kt/rok wielkości zakładu. Żadne dopłaty nie są konieczne. 

 

Parametr Wydajność 

A 

Wydajność 

B 

Wydajność 

C 

Jednostki 

Wydajność 40 50 80 kt/rok 

Koszty kapitałowe 11 13 20 mln EUR 

Określony koszt 135 123 112 EUR/tona 

OO 

Koszt wewnętrznego zwrotu 

finansowego 
(1)

 

50 46 44  

Przychody 144 144 144 EUR/tona 

OO 

Opłata na bramie za OO -10 -21 -32  
(1)

 na podstawie 15% skorygowanego o ryzyko wskaźnika zwrotu finansowego (ujętego w  

linii kosztowej) 

 

Tabela 4.43: Koszt i opłaty na bramie za olej odpadowy dla trzech różnych wydajności zakładu 

krakingu termicznego 

[7, Monier i Labouze, 2001] [150, TWG, 2004] 
 

Koszt inwestycyjny w przypadku stosowania oleju odpadowego jako paliwa podczas ostrej ponownej 

obróbki wynosi 12 milionów USD (1995) w przypadku przetwarzania 54 kt/rok (założenia: 

magazynowanie: 15 dni, kapitał obrotowy: 15 dni). Koszt inwestycyjny Texaco Trailblazer 

wytwarzającego oleje żeglugowe wynosi 11 milionów USD (1994) w przypadku przetwarzania 54 

kt/rok (te same założenia jak powyżej). Inne informacje wskazują, że przybliżona wartość zużytego 

oleju podczas stosowania w ostrej ponownej obróbce (wartość przy bramie zakładu (1994) zakładając 

IRR 15% po opodatkowaniu i kapitał obrotowy 15 dni) bez zbiórki wynosi 47 USD za tonę i –63 

włączając w to koszty zbiórki (średni koszt zbiórki oszacowany w USD to 110/t na terenie Europy). 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier i Labouze, 2001] 

4.5.4.3 Filtracja membranowa jako łagodna ponowna obróbka olejów odpadowych 

 

Opis 
Przetwarzanie wstępne w celu ochrony systemu membranowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Lepsza jakość olejów odpadowych i ochrona membrany. 

 

Zastosowanie 
Powszechnie stosowane podczas przetwarzania olejów odpadowych za pomocą filtracji 

membranowej. 
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Ekonomika 
Znaczący koszt dodany. Zazwyczaj wartość wymaganego urządzenia, również tego do ochrony etapu 

membranowego, jest wysoka w porównaniu z wartością dodaną produktu. 

 

Przykładowe zakłady 
Odzwierciedla doświadczenie operacyjne. 

 

Literatura źródłowa 

[150, TWG, 2004] 

4.5.5 Przygotowanie paliwa gazowego z odpadów 

 

Opis 
Gazyfikacja i piroliza to metody przygotowania paliwa gazowego. Zob. dokument BREF nt. Spalania 

Odpadów w celu uzyskania informacji na temat przekształcania odpadów organicznych na gaz, który 

można wykorzystać jako paliwo lub jako gaz do syntezy. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wytwarza czysty gaz paliwowy, zanieczyszczenia zostają zachowane podczas procesu w kilku 

frakcjach. 

 

Dane operacyjne 
Gazyfikacja umożliwia przyjmowanie mieszanych odpadów, np. oleje odpadowe i tworzywa sztuczne, 

co jest szczególnie istotne w przypadku zwracania olejów odpadowych do ich pierwotnego pojemnika. 

 

Zastosowanie 

 

Ekonomika 
Ponieważ duże zakłady zazwyczaj muszą osiągnąć próg rentowności, do przetwarzania odpadów 

mogą służyć tylko istniejące zakłady. Jednakże niedawne zmiany wykazały, że małe zakłady 

przetwarzające 10-15 t/dzień mogą być efektywne kosztowo. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Skala takich zakładów jest dużo większa niż byłoby to wymagane w celu usuwania zużytych olejów, 

więc zazwyczaj nie powstają specjalnie do tego celu. Jednak w przypadku gdy takie zakłady powstają 

dla innych celów, zapewnią one bezpieczną drogę usuwania zużytego oleju, która pozwala zachować 

zawartość energii. 

 

Przykładowe zakłady 
Niektóre zastosowania istnieją w Europie. 

 

Literatura źródłowa 

[5, Concawe, 1996] [58, CEFIC, 2002] [150, TWG, 2004] 

4.5.6 Techniki zapobiegania i ograniczania emisji stosowane do 

przygotowania paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych 

 

Technika Odniesienie 

w 

niniejszym 

dokumencie 

Zastosowanie 

Środki ochrony przed pyłem 

Stosowanie zamknięcia i podciśnienia we wszystkich 4.6.1  
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obszarach odbioru, produkcji i magazynowania 

Stosowanie podciśnienia w obszarach roboczych 

(sterownia, kabiny pojazdów, itp.) zapewnia, że 

pracownicy nie będą mieć żadnego kontaktu z pyłem 

4.6.1 Można stosować do 

istniejących instalacji bez 

całkowitej przebudowy 

instalacji 

Zapewnienie, że operacje przygotowania i mieszania 

przeprowadzane są w zamkniętych obszarach z 

ukierunkowanym powietrzem odlotowym 

4.6.1  

Obsługa odpadów pyłowych w zamkniętych obszarach 4.6.1 Można stosować do 

istniejących instalacji bez 

całkowitej przebudowy 

instalacji 

Stosowanie zamkniętych pojemników/mieszalników/ 

filtrów/przesiewaczy/separatorów magnetycznych/ 

sprzętu do ujednolicania 

4.6.1 Można stosować do 

istniejących instalacji bez 

całkowitej przebudowy 

instalacji 

Stosowanie systemów rozpyłowych/atomizerów w celu 

nawilżenia powietrza otoczenia i powietrza w 

zamkniętym obszarze w celu zapobiegania emisjom pyłu 

4.6.1  

Zapewnienie, że przed transportem ładunki świeżych 

trocin paliwa z odpadów pyłowych lub stałych są wła 

osłonięte 

4.1.4.1 Można stosować do 

istniejących instalacji bez 

całkowitej przebudowy 

instalacji 

Stosowanie siatki do retencji pyłów 4.6.5 Można stosować do 

istniejących instalacji bez 

całkowitej przebudowy 

instalacji 

Techniki ograniczania pyłów 

Mokra płuczka 4.6.11 Nie ma zastosowania w 

istniejących zakładów 

produkcji paliwa odpadowego 

ze względu na fakt, że niektóre 

pyły są hydrofobiczne, a 

mokrych pozostałości nie 

można łatwo ponownie 

wykorzystać w produkcji 

paliwa odpadowego 

Cyklony 4.6.3 Nie są powszechnie stosowane 

w sektorze. Technikę tę można 

stosować tylko w połączeniu z 

filtrem workowym 

Filtry workowe 4.6.5 Szeroko stosowane w sektorze 

Elektrofiltr 4.6.4  

Oczyszczanie ścieków 

Przetwarzanie z użyciem węgla aktywnego 4.7 Ścieki nisko zanieczyszczone 

Przetwarzanie termiczne 4.7 Ścieki wysoko 

zanieczyszczone 

 

Tabela 4.44: Techniki zapobiegania i ograniczania emisji stosowane do przygotowania paliwa 

odpadowego z odpadów niebezpiecznych 

[122, Eucopro, 2003] [152, TWG, 2004] 
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4.6 Przetwarzanie gazu odpadowego 
Niniejsza sekcja opisuje techniki stosowane w sektorze przetwarzania odpadów w celu redukcji, 

ograniczania lub kontrolowania emisji do powietrza. Należy położyć nacisk na zapobieganie 

wytwarzaniu i przemieszczaniu zanieczyszczeń. 

Punktowe źródła emisji odnoszą się do tych emisji, które wynikają z gromadzenia gazu z pojemnika 

lub obszaru i są przekazywane, za pośrednictwem systemu ograniczania lub bezpośrednio, do komina 

lub odpowietrznika. 

Niniejsza sekcja obejmuje tylko te techniki, które są najbardziej odpowiednie dla sektora 

przetwarzania odpadów. Na ogół większość technik już została opisana i przeanalizowana w innych 

dokumentach BREF (specjalne odniesienie do dokumentu BREF ‗Oczyszczanie i zarządzanie 

ściekami i gazami odpadowymi‘ oraz dokumentu BREF nt. spalania odpadów). Z tego powodu 

niniejsza sekcja nie zamierza podawać pełnej analizy każdej z różnych technik. Zamiast tego 

skoncentruje się wyłącznie na kwestiach istotnych dla sektora przetwarzania odpadów, z włączeniem 

dyskusji w sprawie tego, co uważa się za właściwe osiągalne wartości emisji. Techniki zapobiegawcze 

opisano w poprzedniej sekcji, ponieważ są one bardzo uzależnione od rodzaju procesu/wykonywanych 

prac. 

4.6.1 Ogólne techniki zapobiegania emisjom 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. stosowanie systemu zamkniętego z ekstrakcją, lub w podciśnieniu, do odpowiedniego 

urządzenia ograniczania emisji, zwłaszcza podczas procesów obejmujących przenoszenie 

lotnych płynów lub obsługę odpadów generujących emisje LZO, także podczas załadunku/ 

rozładunku cystern 

b. stosowanie odpowiedniej wielkości systemu ekstrakcji, który może obejmować zbiorniki 

bezodpływowe, obszary wstępnego przetwarzania, zbiorniki magazynowe, mieszalniki/ 

zbiorniki reakcyjne i obszary prasy filtracyjnej lub posiadanie odrębnego systemu 

przetwarzania gazów odlotowych z określonych zbiorników (np. filtry z węglem aktywnym ze 

zbiorników przechowywania  odpadów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami) 

c. całkowite obudowanie całego zakładu (np. za pomocą kopuły) 

d. stosowanie syntetycznych osłon gleby. Syntetyczną osłoną może być cienki (0,1-0,15 mm) 

arkusz z tworzywa sztucznego lub względnie gruby (0,75 – 1 mm) arkusz z tworzywa 

sztucznego lub materiału geotekstylnego. Udokumentowano odporność różnych polimerów na 

chemikalia, pogodę, przepuszczalność gazu i rozdarcia. Zazwyczaj materiał bariery będzie 

dostępny w dużych rolkach i można go szybko zastosować nawet w przypadku dużych stert 

gleby. Syntetyczna osłona musi być zabezpieczona przed wiatrem 

e. stosowanie barier przeciwwietrznych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje niezorganizowane do powietrza (np. LZO i odór). Efektywność osłon gleby zależeć 

będzie od głębokości osłony i odsetka zanieczyszczonej gleby, który można osłonić. Zmierzone 

wskaźniki emisji mogą zostać znacznie zredukowane (np > 95%) poprzez dodanie skompaktowanej 

gleby; jednakże wciąż może wystąpić boczna migracja LZO. 

Jeżeli jest to uzasadnione, można całkowicie obudować teren wykopów w celu zminimalizowania 

emisji niezorganizowanych. Obudowa ma gromadzić wszelkie emisje, które następnie można 

odprowadzić do pewnego rodzaju urządzenia kontrolnego odpowiedniego dla źródeł punktowych. 

Obudowa może być wspomagana powietrzem lub samonośna. Jeśli jest prawidłowo zaprojektowana i 

eksploatowana, może zredukować emisje niezorganizowane do nieznacznych poziomów. 

W przypadku małych obszarów roboczych stosowanie barier przeciwwietrznych może zredukować 

emisje niezorganizowane (np. LZO) poprzez zmniejszenie efektywnej prędkości przy powierzchni 

gleby. Przemysłowy, porowaty materiał ogrodzenia przeciwwietrznego, który zwykle stosuje się w 

celu kontroli pyłów, okazał się być bardziej efektywny niż stały materiał ogrodzeniowy. 
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Instalacje, które dokonują emisji substancji złowonnych i pyłu, można obudować w celu zapobiegania 

emisjom i zredukowania ilości zanieczyszczonego powietrza, które należy później przetworzyć. 

Właściwie działający system gromadzenia powietrza odlotowego zapewnia minimum drobnoustrojów, 

grzybów, zarodników, odorów i cząsteczek pyłu. Może mieć to pozytywny wpływ na zdrowie 

fizyczne pracowników i redukuje czas nieobecności z powodu choroby. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Pozytywny skutek uboczny obudowy to redukcja hałasu dla pracowników w zakładzie. 

Syntetyczną barierę można pozostawić na miejscu przez czas nieokreślony, chociaż fizyczna i 

fotodegradacja polimeru zazwyczaj ogranicza efektywną żywotność cienkich barier do kilku tygodni. 

Osłony gleby będą mniej efektywne przez długie okresy czasu, a ich zastosowanie zwiększy ogólną 

objętość i ciężar materiału do przetwarzania. 

 

Dane operacyjne 
Najczęściej stosowana metoda kontroli LZO dla źródeł obszaru, np. w trakcie wykopów, to użycie 

osłon w celu zapewnienia fizycznej bariery dla transportu pary. Najprostszą barierą jest stosowanie  

względnie czystej gleby jako osłony dla zanieczyszczonej gleby. Warstwa gleby zwiększa niezbędną 

odległość transportową dla dyfuzji par i tym samym znacznie redukuje, przynajmniej tymczasowo, 

natężenie emisji. Efektywność osłony będzie zależeć od jej przepuszczalności dla par, które są obecne 

oraz właściwie osłoniętej części stosu gleby. Pomiary laboratoryjne membrany z PVC o grubości 0,5 

mm wykazało stosunkowo niską wydajność ograniczania dyfuzji par. 

Kopuły samonośne są bardziej praktyczne jeśli samochody ciężarowe lub inny sprzęt ciężki musi 

regularnie wjeżdżać do i wyjeżdżać z obiektu. 

W odniesieniu do konieczności usuwania pyłu w zakładach przetwarzania biologicznego, proces 

przetwórczy odgrywa kluczową rolę. W wilgotnym gazie spalinowym z procesu biologicznego, 

potencjalne emisje pyłu są skutecznie usuwane. Wszystkie etapy mechaniczne dla obróbki suchych 

materiałów nieuchronnie prowadzą do emisji pyłu. W tym przypadku konieczna jest hermetyzacja 

danych jednostek. Na tych etapach mechanicznych powietrze odlotowe należy poddać efektywnemu 

usuwaniu pyłu. Wartości mniejsze niż 10 mg/Nm
3
 można osiągnąć za pomocą różnych technik. 

Techniki zapobiegania tworzeniu bioaerozoli i pyłów w zakładach przetwarzania biologicznego to: 

a. zapewnienie utrzymania optymalnej wilgotności w trakcie procesu tlenowego 

b. zapewnienie regularnego obracania przefermentowanego materiału 

c. utrzymanie dobrego zarządzania (zob. Sekcja 4.1.2.5) 

d. zbudowanie obwałowania/posadzenie drzew na obwodzie zakładu. 

 

Zastosowanie 
Osłony syntetyczne są zazwyczaj stosowane do kontroli emisji LZO z wydobytej gleby w 

krótkoterminowych stosach magazynowych. Osłony syntetyczne są również powszechnie stosowane 

do kontroli emisji LZO podczas transportu kolejowego i drogowego. 

Istnieją poważne ograniczenia, które ograniczają wykorzystanie całkowitych obudów do kilku 

zakładów, gdzie nie są dopuszczalne inne opcje kontroli. Temperatury powietrza wewnątrz obiektu 

mogą być wystarczająco wysokie, aby wpływać na wydajność i bezpieczeństwo pracowników. 

Dodatkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa wraz z dodatkowym czasem niezbędnym dla 

ciężarówek wjeżdżających do i wyjeżdżających z obiektu prawdopodobnie wydłużą czas potrzebny do 

zakończenia wykopów i tym samym zwiększą koszty. 

W przypadku dużych obszarów roboczych ogrodzenie jest mniej praktyczne. Emisje LZO (i PM) ze 

stosów magazynowych można zminimalizować poprzez kontrolowanie rozmieszczenia i kształtu 

stosów. Jeżeli jest to możliwe, stosy można umieścić na obszarach osłoniętych od wiatrów w 

zakładzie. Wielkość powierzchni można w przypadku danej objętości gleby zminimalizować poprzez 

ukształtowanie stosu. Orientacja stosu wpłynie na prędkość wiatru poprzez stos, przy czym wiatr 

będzie miał najniższą prędkość, gdy długość stosu jest prostopadła do dominującego kierunku wiatru. 

Wybór techniki ograniczania emisji LZO do zastosowania zależy głównie od właściwości LZO. 

Ponadto techniki te są szczególnie wrażliwe na natężenia przepływu i stężenie. 

 

Ekonomika 



 504 

Koszt kapitałowy obiektu do całkowitej obudowy jest stosunkowo wysoki. Koszty operacyjne mogą 

być również bardzo wysokie, jeśli należy przetwarzać duże objętości powietrza i wykorzystywać je w 

celu utrzymania stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym w obrębie kopuły na poziomach 

bezpiecznych dla zdrowia pracowników. 

 

Technika kontroli 

emisji 

Koszt materiałowy (USD/m
2
 chyba 

że określono inaczej) 

Uwagi 

Glina 4.15 Osłony, mata i membrana 

Gleba 1.33 Założenie 15 cm głębokości; nie 

obejmuje transportu gleby 

Wióry drzewne, siatka 

plastikowa 

0.50 Koszty wiórów różnią się w 

zależności od zakładu 

Osłona syntetyczna 4.40 Założenie 1.14 mm grubości 

Pianka krótkotrwała 0.04 Założenie pianki o grubości 6 cm, 

0,7 USD/m
3
 

Pianka długotrwała 0.13 Założenie pianki o grubości 3,8 cm, 

3,3 USD/m
3
 

Ekran przeciwwietrzny 40/m Na metr bieżący 

 

Tabela 4.45: Zestawienie kosztów kontroli emisji dla źródeł obszarowych stosowanych do 

wydobywania i usuwania 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Przykładowe zakłady 
Większość zakładów chemicznych posiada system ekstrakcji powietrza oraz płukania dla głównych 

zbiorników obróbki i wszelkich operacji przetwarzania wstępnego, które mogą wytwarzać toksyczny 

gazowy zrzut do powietrza. Większość zakładów PO posiada pewne systemy ograniczania mające na 

celu kontrolowanie emisji do powietrza, ale rodzaj i poziom kontroli jest szeroko zróżnicowany. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, 

Hogg i in., 2002], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 

2004], [152, TWG, 2004] 

4.6.2 Program wykrywania nieszczelności oraz napraw 

 

Opis 
Program wykrywania nieszczelności oraz napraw (LDAR) dla instalacji obsługi rozpuszczalników i 

podobnych materiałów lotnych może obejmować: 

a. identyfikację i, w miarę możliwości, określenie ilościowe znaczących emisji 

niezorganizowanych do powietrza ze wszystkich istotnych źródeł, szacowanie odsetka 

całkowitych emisji, które można przypisać emisjom niezorganizowanym dla każdej substancji 

b. stosowanie nieinwazyjnych pomiarów objętości zbiornika 

c. zakładanie na miejsce pokryw zbiorników filtrów podczas czyszczenia filtrów 

d. magazynowanie resztek z filtra w zamkniętych beczkach 

e. magazynowanie zanieczyszczonych wód, które mogą wydzielać odór w zakrytych zbiornikach 

f. stosowanie magazynowania w beczkach (zob. Sekcja 4.1.4.2) 

g. zapewnienie, że regularne czyszczenie/usuwanie osadu ze zbiorników odbywa się przy użyciu 

harmonogramów konserwacji w celu uniknięcia czynności dekontaminacji na dużą skalę 

h. mycie cystern, jeśli ładunek może spowodować wydzielanie odoru. Popłuczyny/wodne 

odpady z mycia należy przed otwarciem cystern odprowadzić bezpośrednio do ograniczonych 

systemów magazynowania. Cysterny należy otwierać na najmniejszą możliwą ilość czasu 

i. bezpośrednie monitorowanie zaworów, uszczelnień pomp, etc. za pomocą przenośnego 

instrumentu analizy par organicznych w celu sprawdzenia przecieków 
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j. podejmowanie czynności konserwacyjnych w celu naprawy wszelkich wykrytych przecieków, 

np. wymiana uszczelnienia zaworów 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wykrywanie przecieków LZO z zaworów, pomp i innych elementów rurociągów. 

 

Zastosowanie 
Odpowiedni dla zakładów, które posiadają dużą liczbę elementów rurociągu (np. zawory) oraz 

dokonują obróbki znacznej ilości lżejszych węglowodorów (np. rozpuszczalniki). 

 

Ekonomika 
Koszt badań wykrywania przecieków i powiązanych napraw można częściowo rozliczyć za pomocą 

oszczędności ze zredukowanych strat materialnych do powietrza. Oszczędności są zależne od wartości 

utraconego materiału. 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [150, 

TWG, 2004] 

4.6.3 Cyklony 

 

Opis 
We wszystkich rodzajach cyklonów siły odśrodkowe są stosowane do oddzielania cząsteczek stałych 

lub płynnych kropel z gazów odlotowych. Filtry cyklonowe wykorzystuje się do usuwania cięższych 

cząsteczek stałych, które ‗odpadają‘, ponieważ gazy odlotowe są zmuszane do ruchu obrotowego 

przed ponownym opuszczeniem separatora. Istnieją dwie formy, np. cyklon lub multicyklon. Ten 

ostatni oddziela drobniejszy pył. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Cyklony są efektywne w ograniczaniu emisji cząsteczek o rozmiarach > 10 µm. Nie są one efektywne 

w odniesieniu do cząsteczek <µm 10, które tym samym mogą wymagać dodatkowych środków, np. 

filtrów tkaninowych. Niektóre korzyści wynikające ze stosowania cyklonu to: 

 skuteczność w dużym zakresie stężeń  

 zgromadzony pył można ponownie wykorzystać w procesie. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Cyklony wytwarzają spadek ciśnienia w strumieniu gazu wymagający wyższego zużycia energii w 

celu przezwyciężenia tego spadku i tym samym prowadzą do wyższych emisji całkowitych. Duże 

zużycie z powodu ściernia przez pył. 

 

Dane operacyjne 
Cyklony są stosunkowo niezawodne. Warunki operacyjne obejmują: 

 monitorowanie pH, natężenia przepływu i poziomu roztworów oraz spadku ciśnienia w 

skruberach (monitorowanie spadku ciśnienia za pomocą alarmu) 

 stężenia wyjściowe należy okresowo monitorować w różnych warunkach operacyjnych. 

 

Zastosowanie 
Technika ta może stosowana tylko w połączeniu z filtrem workowym. Nie jest skuteczna w 

oddzielaniu małych cząsteczek. 

 

Ekonomika 
Cyklony są stosunkowo tanie. 

 

Przykładowe zakłady 
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Cyklony są wykorzystywane w przygotowaniu paliwa z odpadów niebezpiecznych, w przypadku gdy 

stosuje się je w mieszalniku w ramach procesu stabilizacji. Są one również stosowane do oczyszczania 

gazów spalinowych z zakładów F-c. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003] 

4.6.4 Elektrofiltry (ESP) 

 

Opis 
Elektrofiltry wykorzystują wysokie napięcia do przyciągania i usuwania cząsteczek stałych z gazów 

odlotowych. Istnieją dwa różne rodzaje działania; np. suche, który obejmuje gromadzenie pyłu na 

elektrodach pod wpływem pola elektrycznego i mokre, które jest takie samo, z wyjątkiem tego, że 

elektrody oczyszcza się w celu zwiększenia efektywności. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukują emisje cząsteczek stałych. Wysoka skuteczność gromadzenia gruboziarnistych i małych 

cząsteczek. Skuteczne w wysokich temperaturach i skuteczne w gromadzeniu drobin cieczy. 

 

Zastosowanie 
Ta technika nie nadaje się dla cząsteczek organicznych ze względu na wysokie ryzyko eksplozji, jakie 

stwarzają. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane do oczyszczania gazów spalinowych z zakładów F-c. 

 

Literatura źródłowa 

[122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.6.5 Filtry tkaninowe 

 

Opis 
Stworzenie bariery oddziela pył od gazów odlotowych. Cząsteczki stałe są przechwytywane przez 

tkaninę, gdy przechodzi przez nią strumień gazu. Skuteczność filtrowania można wzmocnić dzięki 

wstępnemu powleczeniu tkaniny filtra przed uruchomieniem. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 wysoka skuteczność gromadzenia gruboziarnistych i małych cząsteczek 

 skuteczność w dużym zakresie stężeń 

 zgromadzony pył można ponownie wykorzystać w procesie 

 wysoka skuteczność gromadzenia w wysokich temperaturach, jeżeli stosowane są 

specjalne materiały, np. teflon. 

 

Właściwości Filtr tkaninowy 

Zakres przepływu wejściowego (m
3
/godzina) 1000 do 50000 

Stężenie wejściowe (mg/Nm
3
) 100 do 5000 

Stężenie wyjściowe (mg/Nm
3
) <10 

Ryzyka Explosion 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) 2.5 do 3.5 

Paliwo/gaz (litr) - 

Reaktant (rodzaj i kg) - 
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Pozostałości - 

Koszty (EUR/t paliwa odpadowego wytworzonego rocznie)  

Koszt inwestycyjny Do 4 

Koszt operacyjny 0.15 

Koszt utrzymania 0.1 

 

Tabela 4.46: Filtracja pyłów przez filtr tkaninowy 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Cyklony i filtry tkaninowe wytwarzają spadek ciśnienia w strumieniu gazu wymagającym wyższego 

zużycia energii w celu przezwyciężenia tego spadku i tym samym prowadzą do wyższych całkowitych 

emisji. Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych w wielu branżach jest pył emitowany przez 

sprzęt do kontroli zanieczyszczenia powietrza (np. filtr workowy). Podobnie jak w przypadku 

kanalizacji, wspólne separatory pyłu wykorzystywane są w różnych obszarach produkcji, co skutkuje 

mieszaniem różnych rodzajów pyłów i tym samym uniemożliwia recykling. W niektórych 

przypadkach możliwe jest dokonanie modyfikacji kolektorów pyłu, tak że każde różne źródło 

odpadów trafia do innej komory, a tym samym można zapobiegać mieszaniu różnych rodzajów 

odpadów i zwiększyć możliwość recyklingu. 

 

Dane operacyjne 
Czyszczenie in-situ można osiągnąć za pomocą impulsu powietrza, wstecznego przepływu powietrza 

lub opukiwania mechanicznego. Niezawodność w dużym stopniu zależy od materiału filtra. Filtry 

tkaninowe mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. 

Filtry tkaninowe wyposażone są w monitorowanie spadku ciśnienia, w tym alarmy i często w pomiar 

stężeń wejściowych i wyjściowych. Ciśnienie jest często wykorzystywane jako chwilowy substytut w 

celu analizy stężenia. Od czasu do czasu przeprowadza się jednak kontrolę laboratoryjną stężenia 

wyjściowego w celu określenia ilościowego emisji. Do monitorowania wydajności może służyć 

miernik mętności lub detektor zderzeń cząsteczek. Konieczny jest program regularnego czyszczenia 

filtrów fizycznych. 

 

Zastosowanie 
Zastosowanie do emisji niezorganizowanych i emisji ze źródeł punktowych do powietrza. Filtry 

tkaninowe są zazwyczaj stosowane jako drugo- lub trzeciorzędne urządzenia do oczyszczania gazów 

w połączeniu z cyklonem lub suchą płuczką w górnej fazie procesu. Filtry tkaninowe ogólnie nie 

nadają się do zastosowania w wilgotnych strumieniach lub strumieniach o właściwościach kwaśnych, 

smołowych lub lepkich. Dzieje się tak z uwagi na negatywne skutki ‗zaślepienia‘ tkaniny i problemy z 

przyczepnością. 

 

Przykładowe zakłady 
Filtry workowe stosuje się w przygotowaniu paliwa odpadowego. Są one również wykorzystywane w 

mieszalniku w procesie stabilizacji podczas produkcji puszek aerozolowych (np. w celu usuwania 

pyłu) oraz przy przetwarzaniu gazów spalinowych z zakładów F-c. 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994], [55, UK EA, 2001], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [150, 

TWG, 2004] 

4.6.6 Separatory lamelowe 

 

Opis 
W separatorach lamelowych strumień powietrza przepływa przez kilka równoległych płytek, które 

posiadają zakrzywione nierówności, wymuszające zmianę kierunku strumienia powietrza. Z uwagi na 

bezwładność cząsteczek są one oddzielane do łapacza pyłów i wyodrębniane ze strumienia powietrza. 
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Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukują emisje cząsteczek stałych. 

 

Zastosowanie 
Separatory lamelowe są stosowane tylko do oddzielania gruboziarnistych cząsteczek pyłu. 

 

Literatura źródłowa 

[126, Pretz i in., 2003] 

4.6.7 Adsorpcja 

 

Opis 
W procesach adsorpcji zanieczyszczenie jest usuwane ze strumienia gazów odpadowych i 

szczególności wchłaniane przez adsorbent. Oczyszczanie powietrza odlotowego poprzez adsorpcję 

zasadniczo składa się z dwóch etapów przetwarzania: 

a. redukcja zanieczyszczenia poprzez adsorpcję i akumulację w adsorbencie 

b. regeneracja adsorbenta. 

Zanieczyszczenia ze strumienia gazów odpadowych kumulują się w adsorberze. Gdy zostaje 

osiągnięta pojemność ładowania adsorbentu, zaadsorbowane zanieczyszczenia są desorbowane w celu 

umożliwienia ponownego wykorzystania adsorbentu. Desorpcja zazwyczaj przeprowadzana jest za 

pomocą strumienia gorącego powietrza, którego objętość jest znacznie mniejsza od strumienia gazów 

odpadowych. Skoncentrowany zdesorbowany szkodliwy gaz jest usuwany na dalszym etapie 

przetwarzania. 

Adsorpcja bazuje na zasadzie aktywnych ośrodków w porowatej matrycy. Można wyróżnić różne 

adsorbenty, głównie według ich zdolności do adsorpcji wody. Tym samym można je podzielić na 

adsorbenty hydrofilowe i hydrofobowe. 

Niedawno opracowano urządzenia do przetwarzania gazów o niskiej zawartości rozpuszczalników. 

Bazują one na nowych materiałach adsorbujących wykazujących wysoką stabilność chemiczną i 

mechaniczną i mogących adsorbować w niskich temperaturach i desorbować w ustalonej 

temperaturze. Skoncentrowane rozpuszczalniki można następnie spalić in-situ bez dodatku paliwa. 

Chociaż najpopularniejszy materiał adsorpcyjny to węgiel aktywny, inne alternatywy obejmują żel 

krzemionkowy, tlenek glinu i zeolity. W przetwarzaniu gazów odpadowych adsorpcję przeprowadza 

się przy użyciu filtra z węglem aktywnym. Węgiel aktywny posiada dużą ilość bardzo małych porów, 

które tworzą dużą powierzchnię. Typowe węgle aktywne mają powierzchnie od 600 do 1200 m
2
/g. 

Gaz spalinowy można oczyszczać za pomocą wkładu z węglem aktywnym lub poprzez wtrysk węgla 

aktywnego do strumienia powietrza, po którym następuje oddzielenie w dolnej fazie procesu za 

pomocą filtra tkaninowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Niektóre korzyści tej techniki to: 

 zastosowanie dla szerokiego zakresu składników  

 zużyty węgiel aktywny można odzyskiwać kilka razy lub wykorzystać jako paliwo 

 adsorpcja na węglu aktywnym wykazuje podobną skuteczność co utleniacze termiczne, 

ale mniejsze ryzyko wybuchu z powrotem do załadowywanych/rozładowywanych 

pojazdów. 

 

Właściwości Poziom 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) <50000 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) <0.5 

Wyjściowe stężenie LZO (mg/Nm
3
) 40 – 110 

Potrzeba wstępnego odpylania tak 

Ryzyka Szybka saturacja 

Pozostałości  

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  
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Energia elektryczna (kWh) 25 – 75 

Paliwo/gaz (litr) - 

Inne paliwa lub biogaz  

Reaktant (kg) 0.1 – 0.5 g/LZO 

(w przypadku węgla 

aktywnego) 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) 10 – 30 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) 

Energia elektryczna  

Paliwo/gaz 

Inne 

1.65 

1 – 3 

0 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) 0.5 

 

Tabela 4.47: Dane techniczno-ekonomiczne dla adsorpcji 

[122, Eucopro, 2003] 
 

Emisje LZO z łapacza węgla (chlorowane rozpuszczalniki) wynoszą 8-32 mg/Nm
3
 lub 215 kg/rok, 

podczas oczyszczania zużytych olejów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Ograniczona wydajność z powodu niekompletnego przechwytywania niektórych molekuł 

organicznych. Może również stanowić ryzyko pożaru i eksplozji. Ta metoda przechwytuje, ale nie 

niszczy związków organicznych. Nasycone filtry węglowe wymagają dalszego przetwarzania. 

 

Dane operacyjne 
System ograniczania emisji może łatwo ulec przeładowaniu i tym samym stać się nieefektywny. 

Wykorzystanie węgla aktywnego jest skuteczne w przypadku przechwytywania LZO, które pochodzą 

głównie z instalacji magazynowania. Zdolność absorpcji węgla aktywnego zależy od charakteru 

określonych LZO, ale jest ograniczone do maksymalnie 300 g/kg węgla aktywnego. Niektóre punkty, 

które warto rozważyć, to: 

 prosta budowa 

 stabilność w czasie 

 przyjmowanie wysokich stężeń 

 że przy pewnych (wysokich) stężeniach LZO, adsorpcja jest egzotermiczna i musi być 

kontrolowana w celu uniknięcia pożaru/eksplozji. 

Oczekuje się, że żywotność węgla stosowanego w ograniczaniu do magazynowania w instalacjach 

przetwarzania olejów odpadowych jest długa. Dzieje się tak, ponieważ przy tym zastosowaniu będzie 

on przeznaczony jedynie do celów odpowietrzania, a nie strat spowodowanych przemieszczaniem. 

Jeśli stosowany jest filtr z węglem aktywnym, powietrze odlotowe należy najpierw oczyścić z pyłu, 

ponieważ pył może spowodować zatkanie i doprowadzić do zwiększenia gradientu ciśnienia. 

Na pojemność ładowania adsorbentów wpływa szereg czynników: 

 właściwości fizykochemiczne substancji, które mają być zaadsorbowane (zwłaszcza punkt 

wrzenia) 

 stężenie substancji 

 konkurencyjna adsorpcja innych substancji 

 współadsorpcja wody 

 temperatura adsorpcji 

 struktura porów i wielkość wewnętrznych powierzchni adsorbentu. 

 

Zastosowanie 
Adsorpcja na węglu jest stosowana do redukcji LZO, odoru i emisji niezorganizowanych. Adsorpcja 

na węglu jest powszechnie stosowana jako technika ograniczania dla lokalnych punktów ekstrakcji np. 

w punktach łączenia i pobierania próbek. Należy podjąć starania, aby uniknąć wilgotnienia par 
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powietrza, ponieważ polarny charakter standardowych adsorbentów preferencyjnie zaadsorbuje parę 

wodną. Z tego powodu adsorpcja na węglu nie nadaje się do ograniczania emisji do powietrza z 

pojemnika grzewczego do ponownej obróbki oleju. 

Istnieje kilka różnych zastosowań węgla aktywnego, na przykład węgiel aktywny wykorzystuje się do 

oczyszczania i usuwania śladowych zanieczyszczeń organicznych ze strumieni płynu i pary. 

Systemy adsorpcji na węglu są często stosowane w ekstrakcji par z gleby, ale ich wdrożenie może być 

kosztowne i ogólnie są niedopuszczalne w przypadku strumieni gazu o dużej wilgotności. Są one 

również powszechne w przetwarzaniu emisji do powietrza pochodzących ze spłukiwania gleby, 

ekstrakcji rozpuszczalnikowej gleby, płukania gleby, przetwarzania puszek aerozolowych, zakładów 

przetwarzania biologicznego oraz zakładów F-c (np. w celu adsorpcji lotnych składników). 

Adsorpcja na węglu nie nadaje się do wysokich stężeń lub małych cząsteczek lub w razie obecności 

pyłu. Ponadto adsorpcji na węglu nie można dostosować do pewnych cząsteczek np. acetonu. 

Ekonomika 
Niektóre punkty, które warto rozważyć, to: 

 zapewnienie niskich kosztów operacyjnych w przypadku niskich stężeń LZO 

 dodatkowy koszt za odnowę węgla aktywnego. 

Dwie poniższe tabele (Tabela 4.48 i Tabela 4.49) przedstawiają dane kosztowe dla adsorpcji. 

 

 

Przetwarzanie 

Maksymalny 

przepływ(Nm
3
/h) 

Koszt kapitałowy 

(USD) 

Adsorpcja węgla (regeneracyjna) 170 20000
a
 

400 24000
a
 

800 33000a 

1770 12000
b
 

Pojemniki na węgiel 160 700 

800 8000
c
 

1600 6000 

6400 23000
c
 

160 50000 
a
 Obejmuje dmuchawy, odmgławiacze, środki kontrolne, mierniki, zawory i mierniki 

przepływu 
b
 Obejmuje dmuchawy, połączenia elastyczne i amortyzatory 

c
 Jednostki z głębokim złożem 

 

Tabela 4.48: Koszty kapitałowe kontroli emisji LZO z systemów ekstrakcji par z gleby  

[30, Eklund i in., 1997] 
 

Specyfikacja techniczna 

Wydajność 

Rodzaje oleju 

Działanie procesu  

Przepływ gazu odpadowego 

Wiek zakładu 

Wiek sprzętu do kontroli zanieczyszczenia 

10000 t/rok 

Zużyte oleje smarowe 

Wsadowe 

0 – 50 Nm
3
/godzina 

10 lat 

2 lata 

Potencjalne techniki kontroli Koszt kapitałowy Koszt operacyjny 

(GBP) 

Beczki z węglem aktywnym* Niski 1100 

*Zakłada trzy beczki po 60 kg na miejscu, wymagające wymiany trzy razy w roku. 

 

Tabela 4.49: Koszt kontrolowania emisji do powietrza z typowego zakładu recyklingu oleju 

[42, UK, 1995] 

 

Przykładowe zakłady 
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Przygotowanie paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych. Doświadczenie operacyjne z 

zakładów przetwarzania biologicznego (MBP) nie jest obecnie dostępne. 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [122, 

Eucopro 2003], [126, Pretz i in. 2003], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.8 Kondensacja 

 

Opis 
LZO można usuwać poprzez kondensację z użyciem ciekłego azotu lub innych czynników 

chłodzących (np. woda chłodząca). Kondensator to pojemnik zawierających wymiennik ciepła, gdzie 

schładza się gaz, aby zmienić go na fazę płynną (tj. kondensacja). Odzysk LZO za pomocą 

kriogenicznej kondensacji azotem w rozpuszczalniku (-130°C). Więcej informacji na ten temat można 

znaleźć w dokumencie BREF nt. Wielkoobjętościowych Chemikaliów Organicznych  (LVOC) oraz 

nt. Wspólnego Oczyszczania Ścieków i Gazów Odpadowych (CWW). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Skroplone LZO można odzyskać. Osiągalne emisje LZO mogą wynosić zaledwie 10 do 50 g/h. Można 

osiągnąć skuteczność 99,3%. Emisje chloroformu mogą wynosić zaledwie 20 mg/Nm
3
. Azot nadaje 

się do ponownego wykorzystania do innych celów w zakładzie. 

 

Właściwości Wartość 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) <100 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) 2 – 500 

Skuteczność (%) >95 

Potrzeba wstępnego odpylania nie 

Pozostałości nie 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) 25 

Paliwo/gaz (litr) - 

Inne paliwa lub biogaz  

Reaktant (kg) Azot 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) 20 d 60 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) 

 

2 do 6 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) <0.5 

 

Tabela 4.50: Dane na temat kondensacji z użyciem ciekłego azotu 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zużycie azotu i energii elektrycznej. Może nastąpić bezpośredni zrzut azotu zanieczyszczonego 

innymi związkami. 

 

Dane operacyjne 
Wrażliwość na obecność wody. Obecność pary wodnej w powietrzu może zablokować system i woda 

skropli się do postaci lodu, który może wówczas zamrozić lub oblodzić systemy przepływu. 

Konieczny jest wtedy okres odmrażania. Zużycie azotu wynosi 18 kg/t odzyskanego rozpuszczalnika. 

Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa. Kontrole temperatury i ciśnienia są proste. 

 

Zastosowanie 
Stosowana w przypadkach, gdy należy przetworzyć jedynie stosunkowo niewielkie objętości lub 

przepływy oraz gdy dostępny jest ciekły azot, a stężenie LZO jest bardzo wysokie. Technologia ta jest 
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dostępna dla stabilnych objętości i składów. Zastosowania obejmują zwykle przetwarzanie emisji z 

pojemników grzewczych ponownej obróbki oleju, które uwzględnia również odzyskiwanie 

składników oleju. Kondensacja może służyć jako wstępne przetwarzanie dla potrzeb utleniania 

termicznego, redukując zapotrzebowanie paliwa i ogólną wielkość wymaganego utleniacza. Ma 

zastosowanie dla przepływów 50 - 100 Nm
3
/h i ładunków od 1 do 10 kg/h. Łatwa do zastosowania w 

istniejących zakładach i jest bardzo elastyczna w dostosowywaniu się do zmian przepływu i stężenia. 

W zakładach F-c lotne składniki schładza się i skrapla w celu przetwarzania. 

 

Ekonomika 
Zazwyczaj wysoki koszt operacyjny. Koszt operacyjny wynosi 2 EUR /t przetworzonego 

rozpuszczalnika w przypadku kondensatora z ciekłym azotem. 

 

 

Specyfikacja 

Wydajność 

Rodzaje oleju 

Działanie procesu  

Przepływ gazu odpadowego 

Wiek zakładu 

Wiek sprzętu do kontroli zanieczyszczenia 

10000 t/rok 

Zużyte oleje smarowe 

Wsadowe 

0 – 50 Nm
3
/godzina 

10 lat 

2 lata 

Potencjalne techniki kontroli Koszt kapitałowy Koszt operacyjny 

(GBP) 

Schładzacz glikolowy 30000 8000 

 

Tabela 4.51: Koszt kontrolowania emisji do powietrza z typowego zakładu recyklingu oleju 

[42, UK, 1995] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Przepisy bezpieczeństwa. 

 

Przykładowe zakłady 
Przygotowanie paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych i odzysk rozpuszczalników. W 

przykładowym zakładzie ponownej rafinacji oleju odpadowego jednostki odwadniania i usuwania 

paliwa wykorzystują chłodzone powietrzem, kondensujące wymienniki ciepła w celu odzyskiwania 

pary. Próżniowo-destylacyjne odzyskiwanie pary wykorzystuje kondensatory olejowe i z wodą 

chłodzącą. Para i niekondensujące strumienie są następnie kierowane do podgrzewacza procesowego 

w celu destrukcji substancji organicznych i substancji wydzielających odór, które mogą się w nich 

znajdować. W UE istnieje co najmniej osiem zakładów. 

Literatura źródłowa 

[42, UK 1995], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] [122, Eucopro, 

2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.6.9 Pianki tymczasowe i długotrwałe 

 

Opis 
Dostępnych jest przynajmniej sześć rodzajów produktów piankowych. Pianki różnią się pod 

względem zgodności i efektywności dla różnych rodzajów zanieczyszczeń. W celu nanoszenia pianek 

na duże obszary dostępny jest specjalistyczny sprzęt. Pianki stosuje się na głębokość 15-76 cm, z 

szybkością pokrycia do 100 m
2
/min. Koncentrat płynnej pianki nanosi się za pomocą zasysającej 

powietrze dyszy albo rynny. Stopień ekspansji (to znaczy liczba litrów pianki wytworzona z jednego 

litra płynnego koncentratu) można sklasyfikować jako wysoki (250:1), niski (20:1) lub średni. 

Stosowane są dwa ogólne rodzaje pianek: tymczasowe lub długotrwałe. Pianki tymczasowe 

zapewniają pokrycie przez maksymalnie godzinę, w którym to czasie 25% lub więcej płynu zawartego 
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w piance ulegnie emisji. Pianki długotrwałe zawierają stabilizator w celu przedłużenia okresu 

użytkowania pianki do dni lub nawet tygodni. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukcja emisji LZO. Efektywność pianki jest dość wysoka w przypadku obszarów, które są nią 

pokryte. Krótkotrwałe redukcje emisji wynoszące 75-95% parafiny całkowitej i całkowitych 

substancji aromatycznych, odpowiednio, zmierzono w terenie na przestrzeni okresów 20-minutowych. 

Redukcje emisji dla całkowitych LZO wynoszące 99 do 100% przy użyciu stabilizowanej pianki 

zmierzono w terenie na przestrzeni okresów 24-godzinnych. 

Dwie podstawowe zalety pianek są takie, że mogą one być bardzo efektywne i stosowane 

bezpośrednio do łyżki koparko-ładowarki i na odsłoniętą zanieczyszczoną glebę. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Istnieje kilka wad pianek, które należy wziąć pod uwagę. Grube warstwy pianki wymagane w celu 

kontroli emisji mogą być stosowane bardziej efektywnie na poziomych powierzchniach niż na 

pionowych takich jak boki dołów wykopowych. Niepełne pokrycie emitujących powierzchni znacznie 

zmniejszy efektywność kontroli. Ponieważ koncentraty pianek zazwyczaj w ponad 90% składają się z 

wody, dodatek tej wody do gleby zwiększa ciężar gleby, czyniąc ją trudniejszą w obsłudze i mniej 

podatną na przetwarzanie termiczne. Trudno jest nanosić piankę w wietrzne dni i, w każdych 

warunkach, może być konieczne częste lub ponowne nanoszenie pianki. 

 

Zastosowanie 
Zmodyfikowane pianki przeciwpożarowe są często wykorzystywane do kontroli emisji LZO podczas 

remediacji składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających lotne związki toksyczne. 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997] 

4.6.10 Biofiltry 

 

Opis 
‗Biofiltr‘ to ogólne określenie obejmujące wszystkie procesy utleniania biologicznego zachodzące w 

szczelnym systemie. Obejmuje to konwencjonalne filtry zraszane, biopłuczki (populacja 

mikrobiologiczna w roztworze płuczkowym) lub biozłoża (szczelny system przy użyciu gleby, torfu i 

kory). 

Biofiltr składa się z aparatu wypełnionego rozkładalnym materiałem takich jak kompost, kora lub 

mieszanka torfu i wrzosu itp. W materiale znajdują się mikroorganizmy (grzyby, bakterie, wirusy i 

algi). Przez materiał przepływa powietrze odlotowe, natomiast mikroorganizmy rozkładają substancje 

szkodliwe. Woda i powietrze zazwyczaj biegną przeciwprądowo. Biofiltr nie jest filtrem w sensie 

mechanicznym (tj. nie prowadzi do oddzielania cząsteczek), ale reaktorem, gdzie pewien zakres 

substancji szkodliwych jest metabolizowany do substancji nieszkodliwych. Pożądane właściwości 

biofiltra przedstawiono w Tabeli 4.52. 

 

Właściwość Opis 

 

 

 

 

Nośniki filtrów 

Biologicznie aktywne, ale względnie stabilne 

Zawartość materii organicznej >60 % 

Porowate i kruche przy 75 – 90 % objętości pustej 

Odporne na nasiąkanie wodą i kompaktowanie 

Względnie niska zawartość drobnych pyłów w celu redukcji spadku gazu 

Względnie wolne od pozostałości odorów 

Specjalnie zaprojektowane mieszanki materiałów mogą być wymagane 

w celu osiągnięcia powyższych właściwości 

 

Zawartość wilgoci 

50 – 80 % ciężaru 

Należy zapewnić dodatek wody i usunięcie odwadniania złoża 

Składniki odżywcze Muszą być odpowiednie, aby uniknąć ograniczeń 
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Zazwyczaj nie stanowią problemu z gazami z fermentacji tlenowej z 

uwagi na wysoką zawartość NH
3
 

pH 7 do 8.5 

Temperatura Blisko temperatury otoczenia, 15 – 35 lub 40 °C 

 

 

Wstępne 

przetwarzanie gazu 

Nawilżanie może okazać się przydatne w celu osiągnięcia prawie 100% 

wilgotności gazu wlotowego 

Pył i aerozole można usunąć w celu uniknięcia zatkania nośników, ale w 

przypadku większości biofiltrów nie jest to problem (chyba że mają na 

dnie warstwę bibuły) 

Tempo ładowania 

gazu 

<100 m³/h-m
3
, chyba że badanie obsługuje większe ładunki 

Czas przebywania 

gazu 

30 - 60 sekund, chyba że badanie obsługuje krótsze czasy przebywania 

Głębokość 

nośników 

>1m, <2 m 

Wydajność 

usuwania 

Zależy od nośników i związku (zazwyczaj w zakresie 10 – 160 g.m
3
.h-1) 

Dystrybucja gazu Rurociąg musi być właściwie zaprojektowany w celu dostarczania 

jednorodnego strumienia gazu do nośników 

 

Tabela 4.52: Właściwości nośników biofiltra 

[59, Hogg i in., 2002] 
 

W przeciwieństwie do biofiltra w biopłuczkach mikroorganizmy nie są osadzone w biopłuczce na 

materiałach organicznych. Biomasa przepływa quasi-swobodnie w zawiesinie, którą rozpyla się na gaz 

spalinowy w przepływie przeciwprądowym. Główna różnica polega na tym, że absorpcja substancji 

szkodliwych jest miejscowa i oddzielona od metabolizmu. 

W instalacji przetwarzania puszek aerozolowych powietrze odlotowe z różnych części operacyjnych 

przeprowadza się za pomocą wentylatorów przez przepuszczalną dla powietrza warstwę filtra. Gdy 

powietrze przepływa przez warstwę filtra, degradowalne składniki są rozkładane przez 

mikroorganizmy, które znajdują się w filtrze. 

Aby zapewnić, że warstwa filtra pozostaje przepuszczalna dla powietrza, co jest niezbędne dla 

dostarczania tlenu do mikroorganizmów, powietrze odlotowe jest uprzednio oczyszczane, aby usunąć 

substancje stałe (pyły). Jednocześnie oczyszczanie nawilża powietrze odlotowe, co jest niezbędne w 

celu zapobiegania wysuszeniu warstwy filtra. Biofiltr stanowi tym samym tlenowy reaktor ze stałym 

złożem dla potrzeb biochemicznego rozkładu substancji organicznych. Biofiltr, np. o powierzchni 

1800 m
2
, może przetwarzać strumień powietrza odlotowego o wielkości około 200 000 m

3
/h, co 

skutkuje określonym obszarem obciążenia filtra wynoszący 111 m
3
/m

2
/h. Poniżej biofiltra znajdują się 

obszary dostawy, które są wykorzystywane przez różne instalacje przetwarzania (zapewnienie 

przetwarzania i wysyłki). Ten obszar jest zaprojektowany jako koryto zbiorcze. Ponadto istnieje tam 

stacjonarna instalacja gaszenia pianowego. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje odoru i LZO z naturalnych związków i syntezy związków nieorganicznych (np. H2S i 

NH3), związków aromatycznych i alifatycznych (np. kwasy, alkohole, węglowodory). Inne związki, 

które można zdegradować to niechlorowane rozpuszczalniki, merkaptany, aminy, amidy, aldehydy i 

ketony. Wydajność przetwarzania wynosi 50 - 150 Nm/h/m
2
 w zależności od rodzaju zanieczyszczeń. 

 

 

Substancja (grupa) 

Stężenie 

wejściowe 

(mg/Nm
3
) 

Stężenie 

wyjściowe 

(mg/Nm
3
) 

Skuteczność 

biofiltra 

(%) 

Aldehydy, alkany   75 

Alkohole   90 

AOX, węglowodory aromatyczne   40 
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(benzen) 

Węglowodory aromatyczne 

(toluen, ksylen) 

  80 

NMLZO   83 

PCDD/F   40 

Odór   95 – 99 

NMLZO (Wartość w węglu 

całkowitym) 

30 – 70 10 – 40 80 

 

Tabela 4.53: Skuteczność biofiltra w przetwarzaniu gazów odlotowych MBP 

[81, VDI i Dechema, 2002] 
 

Skuteczność usuwania biofiltra jest określana przez czas przebywania gazu w złożu nośnika. 

Efektywne czasy przebywania zazwyczaj wynoszą od 30 do 60 sekund dla większości zastosowań 

fermentacji tlenowej. Badania wykazały wysokie skuteczności usuwania w przypadku określonych 

związków takich jak H2S (> 99%), merkaptan metylu, dwusiarczek dimetylu, siarczek dimetylu (> 

90%) i różne terpeny (> 98%). 

Korzyści środowiskowe to niskie zapotrzebowanie na energię i unikanie potencjalnego krzyżowego 

przeniesienia zanieczyszczeń. Pomiary w praktycznym zastosowaniu biofiltrów w zakładach 

przetwarzania fizykochemicznego wykazały wyniki około 95 do 98% degradacji dla 

rozpuszczalników organicznych, przy stężeniach w powietrzu odlotowym do przetwarzania 

wynoszących od 400 do 1600 mg/Nm
3
. 

W zakładach przetwarzania biologicznego gazy o nieprzyjemnym odoru zostaną przepuszczone przez 

płuczkę (np. mokrą płuczkę kwasową), co zmniejsza zawartość amoniaku do dopuszczalnego dla 

biofiltra poziomu. Biofiltr usuwa odory i całość pozostałego amoniaku. Proces filtrowania nie tworzy 

żadnych związków, które mogą być szkodliwe dla środowiska, a po użyciu filtr można poddać 

przetwarzaniu przez kompostowanie i nie zostaną wytworzone dodatkowe odpady. Poziomy amoniaku 

i odoru po przetwarzaniu wynoszą < 1 mg/m
3
 i 1000-6000 ouE/m

3
 (90% redukcji), odpowiednio. 

Tabela 4.54 i Tabela 4.55 przedstawiają efektywność biofiltrów stosowanych do MBP. 

 

 

Parametr 

Stężenie 

(Vg/m
3
) 

min – maks 

Efektywność 

(%) 
min – maks 

Stężenie 

(Vg/m
3
) 

min – maks 

Efektywność 

(%) 
min – maks 

Stężenie 

(Vg/m
3
) 

min – maks 

Efektywność 

(%) 
min – maks 

Aldehyd octowy 

Octan n-butylu 

2100 – 2500 

150 – 425 

78 – 89 

97 – 99 

46 – 740 

30 – 120 

89 – 96 

83 – 96 

4900 – 6100 

170 – 980 

99 

73 – 99 

Etylobenzen 

2-Etylotoluen 

3,4-Etylotoluen 

Limonen 

Toluen 

m/p-ksylen 

o-ksylen 

250 – 310 

180 – 220 

480 – 640 

1700 – 4300 

490 – 550 

850 – 1400 

260 – 290 

12 – 42 

33 – 41 

23 – 45 

29 – 40 

16 – 39 

9 – 42 

23 – 41 

60 – 190 

25 – 105 

70 – 260 

810 – 2200 

130 – 280 

280 – 620 

60 – 150 

27 – 61 

14 – 89 

38 – 96 

94 – 98 

 

30 – 71 

7 – 63 

250 – 740 

80 – 270 

230 – 1000 

1300 – 3700 

460 – 1000 

720 – 2000 

160 – 650 

16 – 43 

25 – 55 

48 – 77 

30 – 63 

7 – 36 

19 – 45 

20 – 45 

Aceton 

2-Butanon 

Etanol 

 -Pinen 

 -Pinen 

2450 – 2900 

960 – 2800 

5200 – 5300 

370 – 700 

330 – 800 

99 – 100 

99 – 100 

100 

8 – 44 

12 – 44 

1200 – 2800 

80 – 770 

88 – 750 

280 – 790 

120 – 300 

99 – 100 

94 – 99 

94 – 99 

53 – 83 

53 – 81 

4700 – 8200 

370 – 11000 

14000– 18000 

560 – 930 

230 – 490 

93 – 97 

95 – 100 

100 

5 – 39 

38 – 49 

 

Tabela 4.54: Zakresy stężeń dla niektórych parametrów powietrza odlotowego z MBP, 

przedstawiające skuteczność retencyjną biofiltra dla tych związków 

[132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 
Procesy biologicznego oczyszczania gazów spalinowych mogą redukować zawartość powietrza 

odlotowego/gazu spalinowego z zakładów przetwarzania odpadów komunalnych tylko w 

ograniczonym zakresie (zazwyczaj NMLZO ponad 300 g/t odpadów). Tabela 4.55 przedstawia 
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niektóre wyniki pomiarów z dobrze utrzymanych biofiltrów z nawilżaczami powietrza w górnej fazie 

procesu. 

 

Związki w powietrzu odlotowym Skuteczność oddzielania (%) 

Instalacja A Instalacja B Instalacja C 

Aldehyd octowy -18 to -99 99 99 

Octan n-butylu 83 – 96 73 – 99 97 – 99 

Kamfora 60 – 88 60 – 90 88 – 91 

Dichlorometan -53 do -80 -300 do -33 43 – 62 

Dwusiarczek dimetylu 44 – 78 -55 do -89 10 – 31 

2-heksanon 75 – 80 - 80 – 82 

Naftalen 50 – 75 38 – 93 58 – 82 

Fenol -25 do - 79 75 – 88 47 – 94 

1,4-Dichlorobenzen 0 – 73 -1900 do -89 -130 do -13 

Etylobenzen 27 – 61 16 – 43 12 – 42 

2-Etylotoluen 14 – 89 25 – 55 33 – 41 

3/4-Etylotoluen 38 – 96 45 – 77 23 – 45 

Limonen 94 – 98 30 – 63 29 – 40 

Styren 64 – 89 44 – 66 21 – 50 

Toluen 29 – 50 7 – 36 16 – 39 

m/p-ksylen 30 – 71 19 – 45 9 – 42 

o-ksylen 7 – 63 20 – 45 23 – 41 

Aceton 99 – 100 93 – 97 94 – 97 

2-Butanon 94 – 99 95 – 100 99 – 100 

Etanol 94 – 99 100 100 

Octan etylu 74 – 93 82 97 – 99 

 -Pinen 59 – 83 5 – 39 8 – 44 

 - Pinen 53 – 81 38 – 49 12 – 44 

Benzen 0 – 17 - 0 – 20 

Trichloroetylen -108 do -3 67 – 90 20 – 46 

Połączenia nawilżaczy powietrza i biofiltrów mogą zapewnić różną moc oczyszczania dla 

substancji organicznych pierwszej i drugiej grupy 

 

Tabela 4.55: Skuteczność oddzielania związków organicznych w biofiltrze 

[132, UBA, 2003] 
Tabela 4.56 zawiera podsumowanie bieżących wyników pomiarów z biofiltra instalacji przetwarzania 

puszek aerozolowych. Należy zauważyć, że inne części powietrza odlotowego z procesu 

przetwarzania są przetwarzane w wewnętrznej spalarni w wysokiej temperaturze. 

 

Składnik Średnie stężenie surowego 

gazu 

Średnie stężenie oczyszczonego 

gazu 

Węgiel całkowity 

(FID) 

206 49 

CHC/freony 9.69 8.17 

Benzen 1.07 0.35 

Związki aromatyczne 35.4 8.07 

Estry, alkohole 80.8 0.57 

Wyniki z 2003 i dane w mg/m
3
 

 

Tabela 4.56: Gaz surowy i przetworzony przez biofiltr w instalacji przetwarzania puszek 

aerozolowych 

[157, UBA, 2004] 
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Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zazwyczaj emisje N2O i NO ulegają zwiększeniu. Jednakże wykazano, że użycie płuczki kwasowej do 

usunięcia amoniaku (NH3) przed biofiltracją może zredukować potencjalne emisje N2O i NO. Metan 

nie jest ani biodegradowany ani wytwarzany przez biofiltr. Terpeny wytwarzane są przez sam biofiltr i 

powstają w wyniku degradacji materiałów drzewnych w nośniku biofiltra. Niektóre źródła 

kwestionują, czy biofiltry naprawdę zmniejszają LZO, ponieważ, jak twierdzą, LZO są faktycznie 

wytwarzane przez sam biofiltr. 

Stopnie rozkładu badanych biofiltrów w zakładach MBP dla pojedynczych związków nie są tak 

wysokie jak w przypadku kilku specjalnych zastosowań w przemyśle (80% lub > 90%). Dla CWO 

niemetanowego (NMCWO) osiągają one średnio wskaźnik skuteczności tylko 40-70%. W przypadku 

metanu skuteczność jest zbliżona do 0%. Skuteczność rozkładu dla pojedynczych związków w gazie 

spalinowym z zakładów MBP wykazuje dobre wartości dla NMCWO (np. aceton, aldehyd octowy, 

limonen i etanol), umiarkowane wartości dla BTEX i brak redukcji freonów. 

Częściowo niskie skuteczności degradacji dla NH3 również z potencjalnym zahamowaniem rozkładu 

węgla można zwiększyć przy użyciu płuczki kwasowej (np. kwasu siarkowego do absorpcji  

amoniaku) zamiast płuczek neutralnych. Emisje NH3 zostaną zminimalizowane, nie tylko dlatego, że 

wydzielają odór, ale także dlatego, że w biofiltrze bliskie relacje C/N powietrza odlotowego z MBP 

mogą prowadzić do powstania NO i N2O. 

 

Dane operacyjne 
Biofiltry mają zazwyczaj metr grubości i są wykonane z porowatego materiału. Materiał stosowany w 

biofiltrze to zazwyczaj mieszanka zielonego kompostu zamocowana nad pewną strukturą. Systemy te 

są bardzo proste w budowie i utrzymaniu. Wysoką porowatość (80-90%), wilgotność (60-70%), pH, 

temperaturę i czas kontaktu między składnikami odżywczymi należy kontrolować w celu właściwej 

wydajności biofiltra. Wilgotność w biofiltrze można utrzymać za pomocą specjalnego systemu 

wodnego lub nawilżenie gazu do oczyszczenia, zanim zostanie przepuszczony przez biofiltr. 

Usuwanie NMLZO w biofiltrach zależy w dużej mierze od temperatury (np. warunki pogodowe), 

która może zredukować skuteczność biofiltra. W niektórych przypadkach materiały stosowane do 

nośników biofiltra mogą nie być w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowania na wszystkie niezbędne 

składniki odżywcze mikroorganizmów w biofiltrze przez dłuższy czas. W tych przypadkach 

dostarczenie dodatkowych składników odżywczych może znacznie zwiększyć skuteczność biofiltra. 

Spadek ciśnienia jest mniejszy niż 50 mm H2O. Obciążenie powierzchni na obszar jednostkowy  

biofiltrów nie powinno przekraczać około 80 Nm
3
/m

2
 x h.  

Niektóre zagadnienia do rozważenia to: 

 przychodzące powietrze musi mieć wilgotność względną > 90% (może to wymagać 

wykorzystania nawilżacza) 

 cząsteczki stałe należy usunąć 

 gorące gazy należy schłodzić bliżej temperatury optymalnego działania dla 

mikroorganizmów tlenowych, na ogół 25-35°C i uwzględnić potencjalny wzrost 

temperatury złoża do 20°C  

 należy codziennie sprawdzać główne parametry operacyjne, takie jak temperatura gazu 

odlotowego i ciśnienie wsteczne 

 zawartość wilgoci w filtrach należy regularnie monitorować 

 należy zamontować alarm niskiej temperatury w celu ostrzegania o zamarzaniu, które 

może uszkodzić filtr i wpłynąć na wzrost drobnoustrojów 

 należy zapewnić nośnik wypełniający, aby umożliwić szybki, równy przepływ powietrza 

bez żadnego spadku ciśnienia 

 nośnik należy usunąć, gdy zaczyna się rozkładać, a tym samym wpływać na przepływ 

powietrza (kora jest mniej odporna niż, na przykład, wrzos) 

 wybór nośnika i systemu wspomagającego ma wpływ na zapotrzebowanie na energię dla 

utrzymania przepływu powietrza, przy czym energia wymagana do pokonania oporu złoża 

stanowi największy koszt operacyjny 
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 należy zwrócić uwagę na wpływ utraty biomasy z uwagi na wprowadzenie związków 

toksycznych i opracować procedurę rezerwową dla takiej sytuacji. 

Nawet w przypadku optymalizacji (połączenia z biopłuczkami zamiast z płuczkami wodnymi) nie 

można osiągnąć na stałe niskiej i niezawodnej emisji. W przypadku emisji odorów można osiągnąć 

znaczną redukcję (pozostaje tylko substancja złowonna na filtrze), jeśli przeprowadzi się odpowiednie 

kondycjonowanie powietrza odlotowego. 

W przypadku przetwarzania gazów odlotowych z fermentacji tlenowej odpadu przefermentowanego 

wygenerowanego podczas zabiegów beztlenowych, stężenie amoniaku jest dość wysokie (> 30 

mg/Nm
3
) i w tym przypadku konieczne jest chemiczne wstępne przetworzenie gazów odlotowych 

przed ich skierowaniem do biofiltra. 

 

Zastosowanie 
Biofiltry są stosowane w przypadku dużych objętości strumieni gazów spalinowych, które przenoszą 

niskie ładunki organiczne w określonych gazach spalinowych, ale które mają intensywny odór. 

Stężenia składników do przetwarzania muszą być stosunkowo stabilne dla potrzeb właściwej 

wydajności. W zakładach przetwarzania odpadów zainstalowano biozłoża dla potrzeb ograniczania 

emisji odorów. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów oczyszczalni ścieków. 

Biofiltry są stosowane do przetwarzania gazów spalinowych w instalacjach przetwarzania puszek 

aerozolowych, termicznym destylacyjnym suszeniu osadu, zakładach przetwarzania biologicznego 

(MBP) oraz zakładach F-c. W zakładach F-c biofiltry są stosowane do adsorpcji lotnych składników w 

celu kompostowania materiału i biologicznego rozkładu zaadsorbowanych składników przez 

mikroorganizmy w materiale kompostu. Jeśli biofiltr jest zagrożony wysuszeniem, powietrze 

odlotowe, który ma być oczyszczone, należy nawilżyć. 

Biofiltry nadają się tylko do mało zanieczyszczonych strumieni gazu spalinowych i dlatego są 

wykorzystywane tylko do oczyszczania strumieni powietrza odlotowego z hal. Wartościowe okazało 

się oczyszczanie gazów odlotowych przez biofiltry lub biologiczne oczyszczanie generowane w 

zakładach fermentacji beztlenowej. 

 

Ekonomika 
Biofiltracja i stosowanie biopłuczek mają niższe koszty operacyjne niż wiele innych technologii 

kontroli zanieczyszczeń powietrza do przetwarzania niskich stężeń biodegradowalnych 

zanieczyszczeń organicznych. Z tych dwóch opcji biopłuczki mają wyższe koszty utrzymania. 

Przepływy gazów do przetwarzania powyżej 1500 Nm
3
/h uważa się za efektywne kosztowo. Koszty 

inwestycyjne EUR 550000 dla biofiltra stosowanego do przetwarzania odorów z oczyszczalni ścieków 

o przepływie 1800 Nm
3
/h. 

 

Właściwości  Wartość 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) <100000 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) <1 

Skuteczność (%) <90 % 

Potrzeba wstępnego odpylania Nie 

Ryzyka Destrukcja 

mikroorganizmów 

Pozostałości Tak 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) 15 

Paliwo/gaz (litr) - 

Alternatywne paliwo lub biogaz  

Reaktant (kg) Kora 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) 10 do 20 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) <1 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) <0.25 
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Tabela 4.57: Zużycie i koszty biofiltrów 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Redukcja emisji odoru. Rząd austriacki i niemiecki ustanowiły wartości graniczne dla instalacji MBP 

dla emisji odorów wynoszące 500 GE/Nm
3
 i LZO (Austria: 100 g/t przetworzonych odpadów, 

Niemcy: 55 g/t przetworzonych odpadów). Ponadto takie systemy nie mogą osiągnąć wartości 

granicznych emisji CWO wymaganych przez niektóre normy niemieckie (np. mniej niż 55 g CWO na 

tonę materiału wejściowego MBP i stężenie CWO poniżej 20 mg/Nm
3
). 

 

Przykładowe zakłady 
Powszechnie stosowane w tym sektorze. Stosowane w przetwarzaniu gazów odlotowych z zakładów 

przetwarzania biologicznego oraz z fizykochemicznego oczyszczania ścieków i immobilizacji. Są 

również powszechnie wykorzystywane w innych sektorach przemysłu, takich jak sektor chemiczny, 

żelaza i stali i żywności oraz w oczyszczalniach ścieków. Istnieje wiele przykładów użycia biofiltrów 

w UE. 

Literatura źródłowa 

[52, Ecodeco, 2002] [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [66, 

TWG 2003], [81, VDI i Dechema, 2002], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania 

Odpadami, 2002], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [132, UBA, 2003], [135, UBA, 

2003], [150, TWG, 2004] [157, UBA, 2004] 

4.6.11 Płukanie 

 

Opis 
Techniki absorpcji zazwyczaj zwane są płuczkami. Niektóre techniki to: 

a. posiadanie systemu płuczek dla głównych nieorganicznych emisji gazowych (np. Cl2, ClCN, 

HCl, H2S, NH3, NOX), związków organicznych (np. LZO) i odoru z niektórych operacji 

jednostkowych przetwarzających pewne rodzaje odpadów (zawierających te związki lotne), 

które dokonują zrzutu punktowego emisji procesowych. W przypadku wysoce zmiennych 

emisji rozwiązanie może stanowić instalacja pomocniczej jednostki płuczkowej w pewnych 

systemach przetwarzania wstępnego, jeśli zrzut jest niejednorodny lub zbyt zagęszczony dla 

głównych płuczek 

b. właściwa obsługa i konserwacja sprzętu ograniczania emisji, łącznie z obsługą i utylizacją 

zużytego nośnika płuczki. 

Rozpylacze wody to powszechnie używana metoda kontroli emisji cząsteczek stałych. Dodatek 

chemikaliów kontroli pyłu, takich jak polimery lub akryle, do wody zwiększa efektywność rozpylania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje LZO, kwasów, amoniaku, cząsteczek stałych, itp. do powietrza. Zwiększa 

skuteczność adsorpcji zanieczyszczeń, ze względu na kontakt gazu z cząsteczkami (szczególnie istotne 

w przypadku usuwania gazów kwasowych przez podstawowe cząsteczki wprowadzone do płuczki, w 

stosownych przypadkach). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Technika ta generuje płynne ścieki i osady, które wymagają dalszego przetwarzania. Mokre płuczki 

generują smugi pary. Emisje z odpowietrzników mokrej płuczki muszą być wystarczająco gorące, aby 

zapobiec powstawaniu widocznej mgły w pobliżu odpowietrznika. Ma to na celu zapobieganie 

kondensacji lub adsorpcji substancji szkodliwych dla środowiska przez kondensującą parę wodną. 

Gazy spalinowe z mokrej płuczki można podgrzać przez wykorzystanie ciepła odpadowego w celu 

zwiększenia temperatury gazów spalinowych oraz zapobiegania natychmiastowej kondensacji przy 

wyjściu z odpowietrznika. Ta procedura również wspomaga termiczną pływalność mgły. 

 

Dane operacyjne 
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Zazwyczaj zostanie przeprowadzony pewien poziom monitorowania powietrza, albo przy zrzucie z 

płuczki lub przy granicy zakładu. Zazwyczaj monitorowanie gazów odlotowych z systemów 

płuczkowych/filtrowych jest wielokrotne. Zakłada się, że systemy ograniczania nadają się do tego celu 

i zredukują emisję do akceptowalnej emisji w tle. Punkty zrzutu można monitorować kwartalnie lub 

miesięcznie w przypadku tych gazów kwasowych, które mają zostać zgromadzone. 

Dostępne muszą być instalacje dostarczania wody i utylizacji ścieków. Przepisy monitorowania 

obejmują: 

 pH, natężenie przepływu i poziom roztworów płuczkowych oraz spadek ciśnienia w 

płuczce 

 monitorowanie spadku ciśnienia z alarmem 

 okresowe monitorowanie stężeń wyjściowych w różnych warunkach operacyjnych. 

Musi także istnieć program regularnej zmiany absorbentu w jednostkach absorpcyjnych. 

 

Zastosowanie 
Odpowiedni dla wysokiego przepływu, niskich stężeń (np.: 1-200 mg/Nm

3
 LZO), 

niskotemperaturowych strumieni gazowych oraz gdy zanieczyszczenie jest reaktywne chemicznie (lub 

rozpuszczalne w przypadku zanieczyszczeń LZO). 

Techniki te są zwykle stosowane do punktowych źródeł emisji związanych z tych związkami, które 

wynikają z gromadzenia gazu z pojemnika lub obszaru i które są przesyłane przez system ograniczania 

emisji lub bezpośrednio do komina lub odpowietrznika. Technikę tę można stosować do przetwarzania 

gazów odlotowych wygenerowanych podczas ładowania zbiorników magazynowych. 

Płuczki kwasowe są stosowane do przechwytywania emisji amoniaku uwolnionych podczas 

kwasowego przetwarzania przy ponownej rafinacji olejów odpadowych. Płuczki oleju mineralnego są 

również wykorzystywane do przechwytywania LZO i odorów w instalacjach przetwarzania olejów 

odpadowych. 

Podchloryn lub nadtlenek wodoru można stosować do płukania cyjanku i kontroli odorów. Można 

wykorzystywać system dwustopniowy, np. płuczki alkaliczne i utleniające w szeregu. W celu 

uruchomienia tych systemów muszą być dostępne instalacje dostarczania wody i utylizacji ścieków. 

Niezbędny jest program regularnej zmiany absorbentu w jednostkach absorpcyjnych. 

Zasadowy nadmanganian potasu lub podchloryn mogą służyć jako utleniacze do przetwarzania 

związków cyjanku. 

 

Ekonomika 
Poniższa Tabela 4.58 przedstawia podsumowanie kosztów płukania dla kontroli emisji w przypadku 

źródeł obszarowych stosowanych do wydobywania i usuwania. 

 

Technika kontroli emisji Koszt materiałowy 

(USD/m
2
) 

Uwagi 

Rozpylacz wody 0.001 (różnie) Zakłada się koszt wody komunalnej w 

wysokości 1 USD/1000 litrów. Woda 

wymaga ciągłego ponownego 

zastosowania. Wynajem ciężarówki na 

wodę: 500 USD/tydzień. 

Dodatki: 

Środek powierzchniowo czynny 

Sól higroskopijna 

Bitum/spoiwa 

 

0.65 

2.58 

0.02 

Koszty różnią się w zależności od 

wykorzystania chemicznego 

 

Tabela 4.58: Zestawienie kosztów kontroli emisji dla źródeł obszarowych stosowanych do 

wydobywania i usuwania 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Przykładowe zakłady 
Standardowym zastosowaniem jest przetwarzanie ekstrahowanego powietrza ze zbiornika reaktora za 

pomocą roztworu płuczkowego, zazwyczaj roztworu żrącego. Proces ten jest szeroko wykorzystywany 
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w zakładach F-c (np. mokre płukanie). Stosowany jako przetwarzanie wstępne, np. przed biofiltrami, 

do przetwarzania gazów spalinowych z zakładów przetwarzania biologicznego. 

Procesy wstępnego przetwarzania mogące uwalniać toksyczne gazy zazwyczaj posiadają własne 

systemy płukania, przy czym odpowietrznik płuczki prowadzi do głównego zakładowego systemu 

wylotowego, zaś roztwory wodne są oczyszczane w zakładzie. 

Wszystkie systemy utleniania znajdujące się w Wielkiej Brytanii posiadają własne lokalne systemy 

płuczkowe, a pozostałości z utleniania i roztworów płuczkowych są przetwarzane w głównym 

zakładzie. W przypadku gdy zakład posiada ogólny system wylotowy dla zakładu, gazy spalinowe z 

płuczek utleniających zazwyczaj przechodzą przez główny zakładowy system płukania gazów 

odlotowych przed zrzutem do powietrza. 

Płukanie kaustyczne jest stosowane do odpędzania siarczku wodoru w zakładach przetwarzania olejów 

odpadowych. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, 

TWG 2003], [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.6.12 Płukanie chemiczne 

 

Opis 
Chemiczne przetwarzanie gazów spalinowych może mieć formę płukania jednoetapowego lub 

wieloetapowego przy użyciu płuczek chemicznych. Do chwili obecnej wytworzono urządzenia tego 

rodzaju np. jako jednoetapowe lub wieloetapowe urządzenia do czyszczenia materiału nośnika o 

kontrolowanych wartościach pH na każdym etapie lub z dodatkiem utleniaczy. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Płuczki tego rodzaju dobrze nadają się do usuwania pojedynczych składników (np. amoniak). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Taka płuczka jest wymagana w celu redukcji związków N przed kolejnym przetwarzaniem. 

Wieloetapowe płuczki powietrza odlotowego (kwasowo-alkaliczne) lub płukanie z użyciem H2O2 

może jedynie zredukować stężenie niektórych składników (np. LZO) ze względu na wysokie stężenia 

surowego gazu generowane przede wszystkim przez zabiegi recyrkulacyjne. 

Zastosowanie 
Najnowszą technologią w zakładach przetwarzania biologicznego (MBP) jest połączenie płuczek 

kwasowych i termicznego regeneracyjnego przetwarzania gazów spalinowych. Emisja 

przetworzonego powietrza odlotowego odbywa się poprzez komin. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zgłoszono, że same tylko systemy nie mogą osiągnąć stężeń płukanego gazu wymaganych przez 

niemieckie rozporządzenie. 

 

Przykładowe zakłady 
Obecnie brak dostępnych informacji na temat jego zastosowania jako niezależnego etapu 

przetwarzania w zakładach przetwarzania biologicznego (MBP). Wszystkie informacje w niniejszej 

sekcji są zgodne z doświadczeniami innych rodzajów zakładów. 

 

Literatura źródłowa 

[132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.13 Procesy niskotlenowe 

 

Opis 
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Wśród powszechnie stosowanych procesów niskotlenowych znajduje się jonizacja i procesy UV. 

Opierają się one na zasadzie, że czasami adsorpcja pojedynczego rodnika O lub OH może znacznie 

zredukować złowonne właściwości substancji. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wpływ procesów niskotlenowych jest bardzo specyficzny dla grupy substancji i może się znacznie 

pogorszyć przez obecność niektórych szkodliwych gazów (np. tworzenie amin w obecności 

amoniaku). 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Przetwarzanie to nie prowadzi jednak do znaczącego rozkładu organicznie związanego węgla. 

Zgodnie z dotychczas zgromadzonymi doświadczeniami często występuje jedynie częściowe 

utlenianie i brak rozpadu pierścienia węglowodorów aromatycznych. Styrol może ulec polimeryzacji. 

Metan zostaje jedynie lekko zredukowany. 

 

Dane operacyjne 
Określone zapotrzebowanie na energię wynosi zazwyczaj poniżej 1 kW/1000Nm

3
 powietrza. 

 

Zastosowanie 
Procesy te są często stosowane do neutralizacji odoru w różnych obszarach. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane w zakładach przetwarzania biologicznego, niemniej jednak doświadczenie operacyjne nie 

jest dostępne. 

 

Literatura źródłowa 

[132, UBA, 2003] 

4.6.14 Spalanie 

 

Opis 
Przy dekontaminacji cieplnego powietrza odlotowego powietrze odlotowe jest przetwarzane w 

komorze spalania przy temperaturach do 850°C i przez minimalny czas przebywania wynoszący co 

najmniej 2 sekundy. W tym czasie szkodliwe substancje zostaną całkowicie utlenione, a przetworzony 

gaz można wtedy uwolnić do powietrza. 

W zakładach przetwarzania biologicznego, spalanie można podzielić na spalanie następcze, z lub bez 

odzysku ciepła. Tak jak w termicznym spalaniu następczym, węglowodory są utleniane do postaci 

dwutlenku węgla i wody w komorze spalania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Stosowane do kontroli LZO i zwykle wymaga dodatku dodatkowego paliwa w celu obsługi procesu 

spalania. Operator może zrównoważyć koszt dodatkowego paliwa, gdy w dowolnym innym miejscu 

zakładu istnieje zapotrzebowanie na generowane ciepło odpadowe. Dzięki tej technice można 

osiągnąć wartości mniejsze niż 50 g LZO na tonę odpadów. 

W zakładach przetwarzania biologicznego przy użyciu specjalnych wymienników ciepła można 

osiągnąć wysokiej jakości odzysk ciepła do 98%. Te wysokie wskaźniki odzysku ciepła są oparte na 

wykorzystaniu specjalnych ceramicznych wymienników ciepła, które w idealny sposób łączą duży 

ciężar i dużą powierzchnię. 

 

Dane operacyjne 
Zwykle wymaga dodatku dodatkowego paliwa w celu wspierania procesu spalania. Natężenie 

przepływu wynosi 1500 Nm
3
/h, a temperatura robocza to 1050-1200°C. Specyfikacja 850°C przy 

czasie przebywania 2 sekundy może być uzasadnione w spalaniu odpadów gdy kompletna instalacja 

przetwarzania gazów odlotowych uzyskuje pełne usunięcie pozostałości zanieczyszczeń. Warunki 
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spalania są bardziej ekstremalne (np. 1100°C przy czasie przebywania 2 sekundy) w celu całkowitej 

destrukcji niektórych składników wydzielających odór oraz LZO oraz destrukcji dioksyn i 

prekursorów dioksyn. 

Tabela 4.59 przedstawia wymogi energetyczne spalania dla różnych stężeń węglowodorów w gazie. 

 

Parametr     

Stężenie węglowodorów w gazie (g/Nm
3
) 0.5 1.5 3 6 

Spalanie 9 8 6.2 3.2 

Energia cieplna w kWh wymagana do przetwarzania 100 Nm
3
/h gazu 

zanieczyszczonego LZO 

Przetworzone przepływy wynoszą od 500 Nm
3
/h do 11000 Nm

3
/h 

  

Tabela 4.59: Wymogi energetyczne spalania różnych stężeń węglowodorów w gazie 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Zastosowanie 
Nie obowiązują żadne ograniczenia jego stosowania. 

Ekonomika 
Dwie poniższe tabele (Tabela 4.60 i Tabela 4.61) przedstawiają dane kosztowe spalania. 

 

Przetwarzanie Maksymalny 

przepływ 

(Nm
3
/h) 

Koszt 

kapitałowy 

(USD) 

Spalanie  110 13000
1
 

160 25000
1
 

915 44000
1
 

Wewnętrzny silnik 

spalania 

96 62000 

160 50000 
1
 Koszt obejmuje dmuchawę, zawory dozujące i środki 

kontrolne. Nie uwzględniono systemów odzysku ciepła. 

 

Tabela 4.60: Koszty kapitałowe kontroli emisji LZO z systemu ekstrakcji par z gleby 

[30, Eklund i in., 1997] 
 

Koszt kapitałowy (GBP) Koszt operacyjny (GBP) 

30000 3000 

Spalanie 2.5 kg oleju opałowego/godzina przy GBP 0.13p/litr 

Wydajność: 10000 t/rok 

Rodzaje olejów: zużyte oleje smarowe 

Działanie procesu: wsadowe 

Przepływ gazu odpadowego: 0 – 50 Nm
3
/godzina 

Wiek zakładu: 10 lat 

Wiek sprzętu kontroli zanieczyszczenia: 2 lata 

 

Tabela 4.61: Koszt kontrolowania emisji do powietrza z typowego zakładu recyklingu oleju za 

pomocą spalania 

[42, UK, 1995] 
 

W zakładach przetwarzania biologicznego efektywność kosztowa operacji jest określana przez 

rozmiar strumienia do przetworzenia oraz przez stężenia zanieczyszczeń. Idealne warunki to działanie 

autotermiczne, gdzie ilość energii emitowanej przez spalanie zanieczyszczeń dokładnie odpowiada 

zapotrzebowaniu na energię w celu utrzymania temperatury spalania. Niezbędna energia cieplna może 

w tym przypadku zostać pozyskana całkowicie ze spalania węglowodorów. To zapotrzebowanie na 

energię jest bezpośrednio zależne od stopnia odzysku ciepła. 
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Stężenia zanieczyszczeń są niskie, co wymaga dostarczenia ciepła i, w konsekwencji, generuje 

wysokie koszty działania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. Spalania Odpadów (2000/76/WE). 

 

Przykładowe zakłady 
Taki system stosują co najmniej dwa zakłady przetwarzania olejów odpadowych. Stosowane w 

zakładach przetwarzania biologicznego. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [122, Eucopro, 2003], 

[126, Pretz i in. 2003], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.15 Spalanie połączone 

 

Opis 
W niektórych zakładach, gdzie ma miejsce spalanie, istnieje możliwość iniekcji zanieczyszczonego 

powietrza zgromadzonego w warsztacie bezpośrednio do obiegu wtórnego powietrza palnika lub 

pierwotnego powietrza, które wchodzi do palnika. Konieczne może być szczegółowe dostosowanie 

procesu spalania (modyfikacja oczyszczania gazu i stabilności spalania). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 synergia z istniejącymi instalacjami spalania 

 umożliwia odzysk energii ze spalania LZO podczas procesu spalania. 

Tabela 4.62 przedstawia dane na temat usuwania LZO za pomocą spalania połączonego. 

 

Właściwości Wartość 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) <50000 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) ~ 3 

<limit eksplozji 

związków 

Wyjściowe stężenie LZO (mg/Nm
3
) 10 – 50 

Potrzeba wstępnego odpylania nie 

Pozostałości nie 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) * 

Paliwo/gaz (litr) * 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) * 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) * 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) * 

*w zależności od przypadku 

 

Tabela 4.62: Usuwanie LZO za pomocą spalania połączonego 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 

 niedostępne podczas konserwacji palnika 

 należy zainstalować odpowiednie przyrządy oraz zawory w celu zapobiegania ‗efektowi 

domina‘ między każdym procesem 

 wahania jakości lub ilości LZO mogą spowodować pewne problemy w systemie spalania. 
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Zastosowanie 
Wymaga uprzedniego rozcieńczania powietrzem, gdy możliwe jest osiągnięcie stężenia 

wybuchowego. 

 

Ekonomika 
Koszty adaptacyjne mogą być wysokie. Operator może zrównoważyć koszt dodatkowego paliwa, gdy 

w dowolnym innym miejscu istnieje zapotrzebowanie na generowane ciepło odpadowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. Spalania Odpadów (2000/76/WE). 

Przykładowe zakłady 
Stosowane do przygotowania paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych oraz odbarwiania 

olejów odpadowych. 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [122, Eucopro, 2003], 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

4.6.16 Spalanie katalityczne 

 

Opis 
Zanieczyszczone powietrze jest spalane, ale w tej technice temperatura spalania jest redukowana za 

pomocą katalizatora. Katalizator umożliwia taką samą skuteczność destrukcji LZO przy niższej 

temperaturze. 

W zakładach przetwarzania biologicznego spalanie katalityczne może służyć do usuwania CWO z 

gazów spalinowych. Zanieczyszczenia są utleniane w temperaturze pomiędzy 200 a 500°C za pomocą 

katalizatorów z metali szlachetnych lub tlenków metali. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 niskie zużycie paliwa 

 całkowita destrukcja LZO 

 zakres skuteczności od 95 do 99,9 % 

 osiągalne są stężenia wyjściowe 5-50 mg C/Nm
3
. Rzeczywisty zakres zależy od rodzaju 

związku i stężenia wejściowego 

Tabela 4.63 przedstawia dane na temat usuwania LZO za pomocą spalania katalitycznego. 

 

Właściwości Wartość 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) 20000 – 50000 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) 1 – 3 

Wyjściowe stężenie LZO (mg/Nm
3
) 10 – 50 

Potrzeba wstępnego odpylania Tak 

Ryzyka Zatrucie katalizatora 

Pozostałości nie 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) 25 – 75 

Paliwo/gaz (litr) 70 – 140 

Reaktant (kg) Katalizator 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) 20 – 30 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) 

Energia elektryczna 

Paliwo/gaz 

 

1 – 3 

1 – 2 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa odpadowego) <1 
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Tabela 4.63: Usuwanie LZO za pomocą spalania katalitycznego 

[122, Eucopro, 2003] 
 

W zakładach przetwarzania biologicznego można osiągnąć skuteczności oczyszczania ponad 99%. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Katalizator jest wrażliwy na niektóre związki (np. metali i organiczne), a ich akumulacja może 

stopniowo zmniejszać jego skuteczność. 

W zakładach przetwarzania biologicznego, wśród substancji zakłócających znajdują się toksyny 

katalizatora, takie jak związki metaloorganiczne, związki organiczne krzemu oraz związki arsenu. 

Przetwarzanie związków chlorowcowanych, związków organicznych siarki i związków azotu 

organicznego jest możliwe tylko w pewnym ograniczonym stopniu. Metan można zredukować 

katalitycznie do CO2 tylko w pewnych warunkach. W celu katalitycznego utleniania metanu niezbędne 

są wysokie temperatury ponad 600°C. Wykorzystanie energii przetwarzania termicznego bez odzysku 

ciepła jest bardzo wysokie. Utlenianie katalityczno-termiczne w przetwarzaniu biologicznym (MBP) 

jest więc kwestionowane z punktu widzenia ekonomicznego i środowiskowego. 

 

Dane operacyjne 

 w niektórych przypadkach wymaga wstępnego przetwarzania gazu (np. ESP, filtry 

workowe i płuczka gazowa) 

 wymaga uprzedniego rozcieńczania powietrzem po osiągnięciu stężeń wybuchowych  

 zużycie energii jest mniejsze niż w przypadku spalania. 

Tabela 4.64 przedstawia wymogi energetyczne spalania katalitycznego dla różnych stężeń 

węglowodorów w gazie. 

 

Parametr     

Stężenie węglowodorów w gazie (g/Nm
3
) 0.5 1.5 3 6 

Spalanie katalityczne 2 1.2 0 0 

Energia cieplna w kWh wymagana do przetwarzania 100 Nm
3
/h gazu 

zanieczyszczonego LZO 

Przetworzone przepływy wynoszą od 500 Nm
3
/h do 11000 Nm

3
/h 

 

Tabela 4.64: Wymogi energetyczne ze spalaniem katalitycznym dla różnych stężeń 

węglowodorów w gazie 

[122, Eucopro, 2003] 
W zakładach przetwarzania biologicznego czas eksploatacji takich katalizatorów może przekraczać 

30000 godzin operacyjnych, w zależności od temperatury operacyjnej oraz substancji zakłócających w 

gazie procesowym. 

 

Zastosowanie 
Biorąc pod uwagę liczne czynniki zakłócające, praktyczne zastosowanie utleniania katalitycznego w 

zakładach przetwarzania biologicznego wydaje się problematyczne. Ponadto nie jest dostępne 

doświadczenie operacyjne z zakładów przetwarzania biologicznego (MBP). 

 

Ekonomika 
Koszt inwestycyjny jest stosunkowo wysoki. Tabela 4.65 przedstawia koszty inwestycyjne związane z 

kontrolą emisji LZO z systemów ekstrakcji par z gleby. 

 

Przetwarzanie Maksymalny 

przepływ 

(Nm
3
/h) 

Koszt kapitałowy 

(USD) 

Wewnętrzny silnik 

spalania 

96 62000 

160 50000 

Utlenianie katalityczne 160 25000
a
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320 31000 – 69000
a
 

800 44000 – 86000
a
 

1600 77000
b
 

8000 140000 
a
 Obejmuje palnik, dmuchawę, przerywacz płomienia, mierniki, 

filtry, separator par od cieczy, port próbkowania, środki kontrolne i 

montowanie modułu 
b
 System rozcieńczania dostępny za dodatkowe 22000 USD. 

Tabela 4.65: Koszty kapitałowe kontroli emisji LZO z systemów ekstrakcji par z gleby 

[30, Eklund i in., 1997] 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. Spalania Odpadów (2000/76/WE). 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [122, Eucopro, 2003], 

[126, Pretz i in. 2003], [132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.17 Regeneracyjny utleniacz katalityczny 

 

Opis 
LZO spala się w komorach spalania w temperaturze od 750 do 950°C. Energia wytwarzana poprzez 

spalanie LZO służy do podgrzewania zanieczyszczonego powietrza na złożu ceramicznym przed 

spalaniem. Temperaturę spalania można dostosować do stężenia LZO. Zanieczyszczone powietrze 

procesowe jest podgrzewane do niezbędnej temperatury reakcji przez system ogrzewania, a  następnie 

kierowane przez reaktor z kombinowanym złożem katalitycznym i akumulującym ciepło. 

W tym reaktorze powietrze procesowe ulega rozkładowi na CO2 i wodę. Ciepło z tego reaktora jest 

następnie kierowane przez drugi reaktor z kombinowanym złożem i tam akumulowane. Po podgrzaniu 

złoża akumulującego reaktora strumień powietrza procesowego ulega zmianie, tak że wchodzi do 

drugiego reaktora. Ciepło z drugiego reaktora jest następnie stosowane do nagrzewania powietrza 

procesowego, podczas gdy w pierwszym reaktorze odbywa się utlenianie zanieczyszczeń. Podczas 

dalszego działania jednostkę przełącza się cyklicznie między dwoma wyżej opisanymi etapami. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

 wysoki stopień destrukcji LZO (> 99%) 

 zredukowane wykorzystanie paliw kopalnych lub paliwa odpadowego (wysoka 

energooszczędność) 

 przy wysokich stężeniach LZO (> 3 g CWO/Nm
3
), istnieje możliwość działania w strefie 

autotermicznej. Oznacza to, że do podtrzymania reakcji wymagana jest minimalna energia 

zewnętrzna. 

Tabela 4.66 przedstawia dane na temat usuwania LZO za pomocą regeneracyjnego utleniania 

katalitycznego. 

 

Właściwości Wartość 

Zakres przepływu wejściowego (Nm
3
/h) 20000 – 80000 

Wejściowe stężenie LZO (g/Nm
3
) 2 – 4 z wartościami 

szczytowymi do 10 

Wyjściowe stężenie LZO (mg/Nm
3
) 15 – 50 

Skuteczność (%) >99 % 

Potrzeba wstępnego odpylania Tak 

Ryzyka  

Pozostałości Nie 

Zużycie (na tonę wytworzonego paliwa odpadowego)  

Energia elektryczna (kWh) 10 – 50 
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Paliwo/gaz (litr) 50 – 200* 

Alternatywne paliwo lub biogaz Tak 

Reaktant (kg) - 

Koszty  

Koszty inwestycyjne (EUR/t wydajności) 10 – 25 

Koszty operacyjne (EUR/t wytworzonego paliwa 

odpadowego) 

Energia elektryczna 

Paliwo/gaz 

 

1 – 3 

2 – 6 

Koszty utrzymania (EUR/t wytworzonego paliwa 

odpadowego) 

<1 

*na podstawie stężenia LZO 

 

Tabela 4.66: Usuwanie LZO za pomocą regeneracyjnego utleniania katalitycznego 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wysokie zużycie energii jeśli istnieje jedynie niskie stężenie LZO. 

 

Dane operacyjne 

 akceptuje wahania stężeń LZO 

 wymaga uprzedniego rozcieńczania powietrzem, gdy może zostać osiągnięte stężenie 

wybuchowe  

 wymaga odpylania, gdy wlotowe stężenie pyłów jest wyższe niż 20 mg/Nm
3
. 

Tabela 4.67 przedstawia wymogi energetyczne regeneracyjnego utleniania katalitycznego dla różnych 

stężeń węglowodorów w gazie. 

 

Parametr     

Stężenie węglowodorów w gazie (g/Nm
3
) 0.5 1.5 3 6 

Regeneracyjne utlenianie katalityczne 0 0 0 0 

Energia cieplna w kWh wymagana do przetwarzania 100 Nm
3
/h gazu 

zanieczyszczonego LZO 

Przetworzone przepływy wynoszą od 500 Nm
3
/h do 11000 Nm

3
/h 

 

Tabela 4.67: Wymogi energetyczne przy regeneracyjnym utlenianiu katalitycznym dla różnych 

stężeń węglowodorów w gazie 

[122, Eucopro, 2003] 

 

Zastosowanie 
Jest przeznaczony do niskich do średnich stężeń LZO z uwagi na niskie koszty energii. 

 

Ekonomika 
Niskie koszty operacyjne i wysokie koszty inwestycyjne. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Dyrektywa ws. Spalania Odpadów (2000/76/WE). 

 

Literatura źródłowa 

[30, Eklund i in., 1997], [42, UK 1995], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [122, Eucopro, 2003], 

[126, Pretz i in. 2003], [150, TWG, 2004] 

 

4.6.18 Regeneracyjny utleniacz termiczny 
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Opis 
Celem regeneracyjnego utleniacza termicznego jest stałe i wysokiej jakości odzyskiwanie dużej części 

energii cieplnej, która jest niezbędna do ogrzewania strumienia gazów odpadowych do wymaganych 

temperatur utleniania w celu przetwarzania. 

Ta energia cieplna jest magazynowana w przepływowych wymiennikach ciepła. Takie wymienniki 

ciepła składają się albo z ceramicznych materiałów wypełniających albo są żeberkowymi 

wymiennikami ciepła. Wydajność tego procesu rekuperacyjnego wyraża się poprzez stopień 

osiągniętego odzysku ciepła, który definiuje się następująco: 

 

      Twypłukany gaz – Tsurowy gaz 

Wydajność = 1 - --------------------------------  T = temperatura 

      Tkomora spalania 

 

 

Przychodzące powietrze odlotowe podgrzewane jest w ‗gorącym‘ złożu wymiennika ciepła. Powietrze 

podgrzewa się do temperatury kilku stopni poniżej temperatury komory spalania, w zależności od 

pojemności magazynowania ciepła. W komorze spalania następuje utlenianie. W przypadku niskich 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu procesowym, brakującą energia należy wprowadzić przy użyciu 

pierwotnych źródeł energii. Po przepuszczeniu przez komorę spalania gaz spalinowy, który ma 

obecnie temperaturę reakcji, oddaje swoje ciepło do ‗zimnego‘ złoża wymiennika ciepła. 

Ze względu na duże zapotrzebowanie energii do ogrzewania gazu spalinowego oraz ze względu na 

optymalną wymianę ciepła największa część ciepła magazynowana w ‗gorącym‘ złożu wymiennika 

ciepła jest oddawana do gazu spalinowego po ok. 120 sekundach. Natomiast gorący gaz spalinowy 

podgrzewa ‗zimne‘ złoże wymiennika ciepła. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zrealizowane wskaźniki odzysku ciepła wynoszą od 90 do 98%, w zależności od zawartości 

zanieczyszczeń w gazach spalinowych. Dodatkowa dostawa energii nie jest w tym przypadku 

konieczna. W odniesieniu do wymaganych wartości wypłukanego gazu, systemy dostępne obecnie na 

rynku różnią się pod względem wykorzystywanej metody technicznej w celu zapewnienia najniższych 

wartości wypłukanego gazu. Jest to konieczne, ponieważ w punkcie odwrócenia strumienia 

pozostałości surowego gazu mogą zanieczyścić wypłukany gaz. 

Systemy optymalizowane pod względem tego problemu mogą osiągnąć stężenia wypłukanego gazu 

niższe niż 10 mg/Nm
3
. 

 

Dane operacyjne 
W celu utrzymania stałego działania, kierunek strumienia należy kontrolować w taki sposób, że złoże 

wymiennika ciepła podczas podgrzewania w danym momencie może być stosowane do podgrzewania 

gazu odpadowego. Powoduje to naprzemienne ogrzewanie i chłodzenie odpowiednich złóż 

wymiennika ciepła. 

Zasadnicze znaczenie dla projektu zakładu ma również ilość entalpii chemicznie związanej w 

zanieczyszczeniach, które mają zostać poddane utlenieniu. Operacja ta jest autotermiczna, jeśli suma 

ciepła magazynowanego w złożach wymiennika ciepła i uwolnionej entalpii reakcji jest wystarczająca 

do utrzymania niezbędnej temperatury w komorze spalania. 

Jeśli entalpia związana w zanieczyszczeniach nie są wystarczająca do osiągnięcia temperatury 

utleniania, należy ją osiągnąć i zapewnić za pomocą zewnętrznej dostawy energii. Niektórzy 

indywidualni dostawcy uzyskują to dzięki instalacji kontrolowanych palników w komorze spalania, 

inni wzbogacają gaz spalinowy dodatkowymi materiałami palnymi, aby można było utrzymać system 

w warunkach autotermicznych. W tym przypadku zakład można obsługiwać bezpłomieniowo. W 

zakładach zoptymalizowanych energetycznie można oczekiwać zużycia energii wynoszącego 8 kWh 

ciepła wyjściowego na 1000 Nm
3
 gazów odpadowych. 

W początkowym okresie aż do osiągnięcia temperatury operacyjnej i podczas działania przy niskich 

stężeniach substancji organicznych (< 2 g C/Nm
3
), zewnętrzna dostawa energii jest niezbędna ze 

względu na wciąż niewystarczające magazynowanie energii w złożach wymiennika ciepła. W 
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początkowej fazie systemów bezpłomieniowych zazwyczaj stosuje się ogrzewanie elektryczne, w 

przeciwnym razie energię cieplną można wprowadzić za pomocą palników na gaz ziemny lub propan. 

W przypadku działania z użyciem gazowych paliw odpadowych takich jak gaz wysypiskowy lub 

biogaz należy wziąć pod uwagę, że te gazy mogą być zanieczyszczone. W przypadku rozpoczęcia 

operacji, która nie osiągnęła jeszcze wymaganych temperatur komory spalania, nie należy stosować 

tych gazów. Można ją przeprowadzić wyłącznie z użyciem tradycyjnych paliw, takich jak gaz ziemny 

lub propan. Dodatkowo należy zapewnić w łańcuchu bezpieczeństwa, że w przypadku jakiegokolwiek 

zakłócenia obsługi i wynikającego z tego zmniejszenia temperatury w komorze spalania, dostawa 

paliwa odpadowego jest regulowana i dlatego zawsze jest ono dostępne. 

 

Zastosowanie 
W kontekście projektów badawczych oraz dla potrzeb działania zakładu, wartościowe okazały się 

połączenia płuczek kwasowych i regeneracyjnych utleniaczy termicznych. To połączenie procesów 

posiada zalety z punktu widzenia możliwości oczyszczania, jak również w kategoriach kosztów 

operacyjnych. 

 

Przykładowe zakłady 
W praktyce istnieje kilka różnych projektów regeneracyjnych utleniaczy termicznych, które różnią się 

od siebie przede wszystkim budową poszczególnych złóż wymiennika ciepła oraz wyborem materiału 

wymiennika ciepła. W przypadku niskich stężeń procesy te stały się szeroko stosowane w spalaniu 

następczym z odzyskiem ciepła. 

Regeneracyjne utleniacze termiczne są od kilku lat stosowane w Niemczech w celu oczyszczania gazu 

spalinowego z zakładów przetwarzania biologicznego (MBP). W Austrii niedawno zainstalowano 

zakład MBP i rozpoczął on eksploatację tego typu systemów. 

 

Literatura źródłowa 

[132, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] 

4.6.19 Zabiegi utleniania 

 

Nie określono rodzaju zabiegu utleniania związanego z dwiema poniższymi tabelami (Tabela 4.68 i 

Tabela 4.69). Może to być dowolna z czterech technik opisanych w Sekcjach 4.6.14 i 4.6.17. Tabele te 

przedstawiają dane na temat emisji do powietrza po przetwarzaniu. 

 

Parametr emisji do powietrza Wartość Jednostki 

Temperatura spalin 140 ºC 

PM 10 – 27 mg/Nm
3
 

Metale ciężkie 0.03 mg/Nm
3
 

CWO 8 mg/Nm
3
 

SOX 10 mg/Nm
3
 

NOX 350 mg/Nm
3
 

HCl 2.3 – 10 mg/Nm
3
 

HF <0.1 mg/Nm
3
 

HBr <0.1 mg/Nm
3
 

HCN <0.1 mg/Nm
3
 

P 0.019 mg/Nm
3
 

CO2/(CO+CO2) <1 mg/Nm
3
 

CO2 9.5 % 

CO 50 mg/Nm
3
 

WWA <0.1 ng/Nm
3
 

PCDD + PCDF <0.01 ng/Nm
3
 

TCDD + TCDF <0.01 ng/Nm
3
 

PCB + PCN + PCT <1 ng/Nm
3
 

Wartości dotyczyły 10 % O2 w spalinach 
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Tabela 4.68: Emisje do powietrza z zakładów termicznej destrukcji gazu odlotowego z kilku 

zakładów przetwarzania olejów odpadowych  

[42, UK 1995], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] 
 

Parametr 

powietrza 

Jednostki Strumienie wejściowe PRODUKT 

WYJŚCIOWY Gaz odlotowy 

z zakładów 

przetwórczych 

Gaz odlotowy z 

osłaniania 

zbiorników gazem 

obojętnym 

Przepływ Nm
3
/h 101 1400 2700

1
 

Temperatura °C 18 27 146 

Pył mg/Nm
3
 58.6 1.1 28.4 

H2S mg/Nm
3
 101600 <1 <0.1 

Merkaptany mg/Nm
3
 2153 1.7 0.7 

SOX mg/Nm
3
 30000 1.3 3 

HCl mg/Nm
3
 308 0.9 0.8 

LZO mg/Nm
3
   3 

NOX mg/Nm
3
   181 

WWA mg/Nm
3
   <0.1 

1
 Z uwzględnieniem powietrza spalania 

 

Tabela 4.69: Przetwarzanie termiczne zanieczyszczonych strumieni 

[66, TWG, 2003] 

4.6.20 Nietermiczne przetwarzanie plazmowe 

 

Opis 
Nietermiczna technika plazmowa jest jednym z wysoce utleniających procesów. Jest to proces 

fizyczny, który uaktywnia molekuły w zmieniającym się polu elektrycznym i w ten sposób ułatwia 

atak przez reakcję rodnikową. Plazma nietermiczna oznacza stan atomów i molekuł, które są 

aktywowane polami elektrycznymi i tym samym podlegają rozproszeniu elektronów lub przesunięciu 

ładunku elektrycznego na orbity bogatsze w energię. Tym samym można osiągnąć potencjały 

energetyczne, których poziom energii odnosi się do odpowiedników temperatury do 100000°C 

termicznej plazmy aktywnej. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Organicznie związany węgiel może w wysokim stopniu ulec degradacji. Zaletą plazmy nietermicznej 

jest to, że przy wystarczająco wysokich natężeniach pola i precyzyjnej dostawie energii, dozowanie 

może spowodować reakcję w ułamku sekundy. Tym samym wytwarzane są zwiększone ilości różnych 

rodników, które ze względu na wysoką zdolność utleniania mają możliwość atakowania molekuł 

organicznych oraz rozbijania związków. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Ze względu na reakcję rodnikową w reaktorze uwalnia się ozon w ilościach kilku gramów na godzinę. 

Dlatego koncepcja zakładu musi zapewnić eliminację tego ozonu. W przypadku tego szczególnego 

metalu odpowiedni jest katalizator lub aktywny węgiel. Przy wyborze katalizatora należy zapewnić, że 

nie istnieją żadne wtórne emisje odorów z niedokończonych procesów katalitycznych. Należy wziąć 

pod uwagę niebezpieczeństwo samozapłonu węgla aktywnego w reakcji z ozonem. 

Ponadto należy także wziąć pod uwagę, że N2O jest wytwarzany w większym stopniu. 

 

Przykładowe zakłady 
Stosowane w zakładach przetwarzania biologicznego, niemniej jednak doświadczenie operacyjne nie 

jest dostępne. 
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Literatura źródłowa 

[132, UBA, 2003] 

4.6.21 Techniki ograniczania NOX 

 

Opis 
Więcej informacji można znaleźć w dokumentach BREF nt. Wspólnego Oczyszczania Ścieków i 

Gazów Odpadowych (CWW) oraz nt. spalania odpadów. Niektóre techniki to: 

a. właściwa kontrola procesu, co może uniemożliwić rzeczywistą emisję NOX 

b. właściwa budowa komory spalania 

c. palniki niskoemisyjne 

d. SRK 

e. SRNK 

f. wewnętrzna recyrkulacja gazów odlotowych 

g. spalanie oscylacyjne 

h. płukanie chemiczne (zob. Sekcja 4.6.12). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje emisje NOX do powietrza. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Wtrysk amoniaku lub mocznika do gazu odlotowego przy użyciu strumienia SRK lub SRNK 

powoduje ryzyko powstawania zamiast usuwania NOX, jeżeli temperatura jest zbyt wysoka i 

występuje nadmiar tlenu. 

 

Zastosowanie 

 

Podstawa benchmarku Działanie 

Stosowanie właściwej kontroli procesu w celu zapobiegania emisji NOX Przetwarzanie odpadów 

kwasowych 

Stosowanie właściwej budowy komory spalania Spalarnia 

Stosowanie palników niskoemisyjnych Spalarnie 

 

Ekonomika 
SRK i SRNK mają wyższe koszty operacyjne niż inne techniki, takie jak właściwa kontrola procesu i 

palniki niskoemisyjne. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.22 Techniki redukcji odorów 

 

Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 4.6.23. 

 

Opis 
Podczas projektowania i wdrażania strukturalnego planu zarządzania odorem, plan musi: 

g. opisywać główne działania, które generują odór i/lub źródła odoru, obejmując również 

wszelkie odpowiednie podjęte badania środowiskowe oraz możliwości techniczne dostępne w 

celu kontrolowania emisji odorów 

h. inicjować lub dalej rozwijać spis stosowanych lub wytwarzanych materiałów wydzielających 

odór, obejmując również wszystkie zamierzone i niezorganizowane (niezamierzone) punkty 

emisji 
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i. wyszczególniać wszelkie rutynowe monitorowanie podjęte w celu dokonania oceny narażenia 

receptorów na substancje złowonne 

j. zapewnić system zgłaszania wyników monitorowania i rejestrowania wszelkich otrzymanych 

zażaleń 

k. identyfikować działania, które należy podjąć w przypadku nieprawidłowych zdarzeń lub 

warunków, mogących prowadzić do emisji odoru lub potencjalnych problemów z odorem 

l. obejmować wymagania konserwacji ochrony i zarządzania operacjami, gdzie może nastąpić 

zatrzymanie odoru, na przykład wewnątrz budynków 

m. położyć nacisk na odsiewanie na etapie wstępnego przyjmowania (zob. Sekcja 4.1.1.2) oraz na 

odrzucanie określonych odpadów. Na przykład, a zwłaszcza w przypadku materiałów 

wydzielających odór, należy obsługiwać je w specjalnych szczelnych obszarach obsługi, które 

posiadają system ekstrakcji do sprzętu ograniczania 

n. brać pod uwagę roztwory płuczkowe, aby zapewnić, że są one również ściśle monitorowane w 

celu zapewnienia optymalnej wydajności, tj. pod względem właściwego pH, terminowego 

uzupełnienia i wymiany 

o. obejmować wymagania ekstrakcji próżniowej dla instalacji powodujących powstawanie 

odorów 

p. obejmować wymagania w zakresie obudowy w strefach budynków, gdzie emisje LZO są 

wysokie i mogą powodować znaczne emisje odorów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zapobiega emisji odorów, które mogą być odrażające i wykrywalne poza granicami zakładu. 

 

Zastosowanie 
Plan zarządzania odorami zazwyczaj będzie utrzymywany w przypadku złożonych instalacji, na 

przykład gdy istnieje wiele możliwych źródeł emisji odorów lub gdy istnieje obszerny program 

udoskonaleń wdrażany w celu kontroli odorów. 

 

Literatura źródłowa 

[50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [81, VDI i Dechema, 2002], 

[86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [120, Prantner, 2002] 

4.6.23 Zarządzanie odorami w zakładach przetwarzania biologicznego 

 

Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 4.6.22. 

 

Opis 
Skuteczne zarządzanie operacyjne może pomóc w kontrolowaniu powstawania odorów. Obejmuje to: 

a. obróbkę przychodzącego materiału wsadowego tak szybko jak to możliwe 

b. zapewnienie właściwej stabilizacji biomasy w czasie retencji w zamkniętych budynkach, tak, 

aby na etapie suszenia otwartego zapewnić obecność wyłącznie materiałów bezwonnych 

c. unikanie wczesnego etapu rafinacji w celu zbyt znacznej redukcji wielkości cząsteczek, co 

mogłoby utrudnić dyfuzję powietrza przez materiał, który wciąż musi zakończyć swoją 

transformację biochemiczną (mniejszy rozmiar cząsteczek mógłby spowodować utratę 

struktury fermentacji tlenowej i sprawić, że bardziej prawdopodobny byłby rozkład 

beztlenowy) 

d. zapobieganie powstawaniu kałuż z wycieku (np. zapewnienie właściwego nachylenia 

utwardzonych powierzchni) 

e. unikanie zewnętrznego składowania gruboziarnistych odrzutów z etapów odsiewania przed 

obróbką, gdyż mogą one również zawierać pewien procent materiałów nadających się do 

fermentacji 

f. odprowadzenie powietrza odlotowego z tych sekcji procesu, podczas których powstaje odór 

(rozładunek, magazynowanie w głębokich bunkrach materiałów wejściowych nadających się 
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do fermentacji, przetwarzanie wstępne, wczesne etapy procesu. Czasami można również 

zamknąć sekcję suszenia i przetworzyć powietrze odlotowe) 

g. zaprojektowanie systemu odprowadzania w celu zapobiegania jakimkolwiek stratom 

powietrza odlotowego z okien, drzwi, itp. 

h. wyposażenie instalacji w odpowiednio wymiarowane systemy ograniczania emisji 

i. zapewnienie, że przeprowadzana jest właściwa konserwacja technologii ograniczania odoru  

j. stosowanie odczynników środków powierzchniowo czynnych 

k. zapewnienie zamkniętych zbiorników do gromadzenia/magazynowania odcieku, w celu 

zminimalizowania emisji odorów podczas przechowywania roztworu przed recyrkulacją i/lub 

utylizacją poza zakładem  

l. zapewnienie oczyszczania zmagazynowanego odcieku, takiego jak napowietrzanie, aby 

zapobiec septycznym warunkom powodującym odór 

m. zapewnienie systemu ograniczania odoru, w celu kontroli emisji z określonych źródeł, takiego 

jak atomizery maskujące odór  

n. zaprojektowanie zamkniętych budynków w taki sposób, aby uzyskać podciśnienie, w celu 

zapobiegania emisjom odorów ze strony drzwi wejściowych. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Zapobiega lub zmniejsza emisje odoru. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Zastosowanie odczynników środków powierzchniowo czynnych nie wyeliminuje całkowicie odoru, 

zwłaszcza jeśli wybór odczynnika jest oparty na charakterystyce związków w aerozolu wywołującym 

odór. 

 

Dane operacyjne 
Stosując technikę 'n' (zobacz powyższa sekcja Opis), przepływ powietrza w celu zachowania 

podciśnienia czasami podaje się w liczbie godzin, koniecznych do wymiany powietrza wewnątrz 

budynku. Im większa ta wartość, tym większe stężenia odoru są osiągane wewnątrz. 

 

Zastosowanie 
Oprócz zapobiegania instalacje tlenowe często musiały rozwiązywać problemy z odorem poprzez 

przetwarzanie powietrza odlotowego, przede wszystkim w przypadku gdy charakteryzują się dużymi 

pojemnościami i/lub niewielkimi odległościami od siedzib ludzkich. 

 

Przykładowe zakłady 
Wiele instalacji w Europie wdraża obecnie technologie, które pomagają w prowadzeniu działań 

fermentacji tlenowej nawet w najbardziej zatłoczonych obszarach, pod warunkiem, że projekt i 

zarządzanie zakładem w należyty sposób uwzględnia problemy z odorem. 

Literatura źródłowa 

[59, Hogg i in., 2002], [116, Irish EPA, 2003], [150, TWG, 2004] 

4.6.24 Kilka przykładów przetwarzania gazów odpadowych stosowanych do 

różnych odpadów 

 

Tabela 4.70 wymienia kilka przykładów zastosowań przetwarzania gazów odpadowych w różnych 

procesach przetwarzania odpadów. Zazwyczaj rodzaj ograniczania gazów odpadowych mający 

zastosowanie w każdym przypadku to połączenie technik; niektóre z nich mogą nie być wymienione w 

poniższych przykładach. Niektóre przykłady pokazano w Sekcji 4.6.25. 

 

Czynność/proces przetwarzania 

odpadów 

Zastosowana technika 

Desorpcja termiczna Kondensatory 

Spalanie 
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Adsorpcja na węglu 

Cyklony 

Płuczki Venturiego 

Filtry tkaninowe 

Filtry HEPA 

Mokre płuczki 

Suche płuczki 

Ekstrakcja par z wydobytej gleby Adsorpcja na węglu 

Spalanie katalityczne 

Spalanie 

Silniki o spalaniu 

wewnętrznym 

Bioremediacja ex-situ Adsorpcja na węglu 

Spłukiwanie gleby Adsorpcja na węglu 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa Spalanie 

Bioodpowietrzanie Węgiel aktywny 

Utlenianie katalityczne 

Silniki o spalaniu 

wewnętrznym 

Biofiltry 

Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków Mokre płuczki 

Odparowanie 

Odpędzanie 

Destylacja 

Przygotowanie paliwa odpadowego Ekstrakcja 

Kondensatory 

Adsorpcja na węglu 

Biofiltry 

Utlenianie termiczne 

Spalanie 

Płukanie 

Stabilizacja Absorpcja 

Adsorpcja 

Filtry tkaninowe 

Utlenianie termiczne  

Cyklony 

Przetwarzanie olejów odpadowych Kondensacja 

Utlenianie termiczne 

Utlenianie biologiczne 

Zgniatanie i rozdrabnianie beczek Adsorpcja 

Absorpcja 

Utlenianie termiczne 

 

Tabela 4.70: Zastosowanie przetwarzania gazów odpadowych 

[30, Eklund i in., 1997], [55, UK EA, 2001], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002], [135, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.6.25 Kilka przykładów połączonego przetwarzania powietrza odlotowego 

W niniejszej sekcji przedstawiono kilka przykładów zastosowania połączonego przetwarzania gazów 

odpadowych w różnych procesach przetwarzania odpadów. Zazwyczaj rodzaj ograniczania gazów 

odpadowych mający zastosowanie w każdym przypadku to połączenie technik; niektóre z nich mogą 

nie być wymienione w poniższych przykładach. 

 

Dołączone instalacje Hale produkcyjne, parki zbiornikowe, przetwarzanie beczek 
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operacyjne 

Wartości graniczne emisji Zawartość organiczna zgodnie z niemieckim TA-Luft 

Rozmiar budynku 940 m
2
 

Instalacja obejmuje: Wstępny filtr z węglem aktywnym (wyrównywanie 

szczytowych wartości emisji surowego gazu), podwójny 

Główny filtr regeneracyjny z aktywnym węglem (podwójny) 

Wysoka płuczka dla emisji z parków zbiornikowych i 

procesów ładowania, podwójna 

Urządzenia do odpędzania w celu ekstrakcji 

rozpuszczalników z wody (ekstrakcja gazów za pomocą 

powietrza), podwójne 

Biologiczne oczyszczanie wody dla kondensatów z etapu 

wysokiej płuczki i węgla aktywnego 

Wieże chłodzące (poza budynkiem) 

 

Technologia 

Adsorpcja na węglu aktywnym 

Fizyczna absorpcja w celu płukania z odzyskiem 

rozpuszczalników 

 

Kontrola emisji 

Analiza online węgla całkowitego, perchloroetylenu, 

dwuchlorku metylenu, trichloroetylenu, glikoli, związków 

aromatycznych BTX 

 

Materiały wejściowe 

Strumienie powietrza odlotowego zanieczyszczone 

rozpuszczalnikami (VbF, freony i inne) 

 

Wydajność operacyjna 

6000 m
3
/h lekko zanieczyszczonego powietrza odlotowego z 

hal produkcyjnych 

400 m
3
/h mocno zanieczyszczonego powietrza odlotowego z 

parku zbiornikowego i procesów ładowania 

 

 

Osiągnięte wartości emisji 

W zakresie substancji organicznych zawartych w gazie 

odpadowym, za wyjątkiem cząsteczek organicznych, 

osiągalny jest całkowity przepływ masowy <57 kg/rok lub 

całkowite stężenie masowe <3.6 mg CWO/Nm
3
, z których 

każde zostanie wskazane jako węgiel całkowity  

 

Tabela 4.71: Instalacja przetwarzania powietrza odlotowego zakładu przetwarzania odpadów 

rozpuszczalników 

[130, UBA, 2003] 
 

 

Przetwarzanie 

ograniczające 

obejmujące: 

a. gromadzenie zanieczyszczonego powietrza za pomocą sieci w 

podciśnieniu 

b. grupa cyklonów i filtrów stosowana w celu zredukowania 

stężenia cząsteczek stałych  

c. system regeneracyjnego utleniania termicznego 

 

Osiągnięte korzyści 

środowiskowe 

System regeneracyjnego utleniania termicznego to system 

niespalania i nie posiada komory spalania. W rezultacie nie 

generuje NOX. Ponieważ zanieczyszczenia są degradowane w 

wysokiej temperaturze (950°C), mogą one osiągnąć stężenia LZO 

na wylocie niższe niż 50 mg/Nm
3
 

Dane operacyjne Energia elektryczna jest wymagana do utrzymania wysokiej 

temperatury, a gaz ziemny jest konieczny do uruchomienia procesu 

Przykładowy zakład Jeden zakład we Francji 

 

Tabela 4.72: Połączone ograniczanie emisje cząsteczek stałych i LZO w zakładzie przetwarzania 

odpadów niebezpiecznych 

[50, Scori 2002] 
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4.6.26 Kilka przykładów porównań technik ograniczania emisji 

stosowanych do przygotowania paliwa odpadowego z odpadów 

niebezpiecznych 

Tabela 4.73 i Tabela 4.74 porównują niektóre techniki ograniczania przy zastosowaniu do jednego 

określonego przetwarzania odpadów. 

 

Kryteria Filtr workowy Mokra płuczka 

Wydajność przetwarzania pyłów + - 

Elastyczność + + 

Zużycie ++ - 

Koszty ++ - 

Ryzyka (pożar, eksplozja, itp.) + ++ 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy 

komponentami środowiska 

+ - 

Uwaga: (-) słabe, (+) akceptowalne i (++) dobrze dostosowane 

 

Tabela 4.73: Porównanie filtrów workowych i mokrych płuczek do ograniczania emisji pyłów 

[122, Eucopro, 2003] 
 

 

Kryteria 

Pułapka 

azotowa 

Przetwarzanie 

biologiczne 

Węgiel 

aktywny 

Połączone 

spalanie 

Spalanie 

katalityczne 

Regeneracyjny 

utleniacz 

termiczny 

Wydajność LZO ++ - -/+ + + ++ 

Zużycie - ++ ++/ - ++ + + 

Koszty + ++ ++ ++ - + 

Elastyczność - - + + - ++ 

Ryzyka (pożar, 

eksplozja, itp.) 

+ + - + + + 

Skutki przenoszenia 

zanieczyszczeń 

pomiędzy 

komponentami 

środowiska 

- - - + + + 

Uwaga: (-) słabe, (+) akceptowalne i (++) dobrze dostosowane 

 

Tabela 4.74: Porównanie technik ograniczania emisji LZO 

[122, Eucopro, 2003] 

4.7 Gospodarka ściekami 
W niniejszej sekcji omówiono jedynie gospodarkę ściekami po tym, jak już zostały one 

zanieczyszczone. Nie opisano tu technik zapobiegania w celu uniknięcia zanieczyszczenia wody ani 

technik redukcji zużycia wody i zamiast tego opisano je w Sekcji 4.1.3.6. 

Niniejsza sekcja opisuje wyłącznie techniki najbardziej istotne dla sektora przetwarzania odpadów. 

Ogółem rzecz biorąc, najbardziej typowe techniki zostały już opisane i przeanalizowane w wielu 

innych dokumentach BREF (należy dokonać specjalnego odniesienia do dokumentu BREF nt. 

ścieków i gazów odpadowych [63, EIPPCB, 2002]). Z tego względu zamiarem niniejszej sekcji nie 

jest pełna analiza różnych technik, zamiast tego dotyczy ona wyłącznie kwestii o szczególnym 

znaczeniu dla sektora przemysłowego omówionego w niniejszym dokumencie, jak również podania 

danych dotyczących emisji dla tego, co uważa się za właściwe osiągalne wartości emisji w sektorze. 

Głównym celem oczyszczania ścieków jest redukcja zawartości BZT w ściekach (i w konsekwencji 

powiązana redukcja ChZT). Oczyszczanie obejmuje zazwyczaj etap mieszania, które nie tylko 

ujednolica zawiesinę, lecz również wspomaga następujące działania: 
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 rozpad cząstek stałych 

 desorpcja odpadów z cząsteczek stałych 

 kontakt pomiędzy odpadami organicznymi i mikroorganizmami 

 utlenianie zawiesiny poprzez napowietrzanie. 

Oczyszczanie ścieków łączy zabiegi chemiczne, fizyczne i biologiczne. Zazwyczaj obejmuje to etap 

tlenowy, gdzie ścieki napowietrza się w zbiorniku napowietrzającym (czas retencji 0,5 - 3 dni), aby 

przekształcić rozpuszczalne substancje organiczne na mikroorganizmy (osad) i czystszy ściek 

końcowy. 

Degradacja biologiczna występuje tylko w przypadku związków organicznych, które są rozpuszczone 

w wodzie, a nie w przypadku zawieszonych lub wolnych związków organicznych. Ogółem 

przetwarzanie i oczyszczanie ścieków z zakładów przetwarzania odpadów stanowi ważny element 

tych zakładów, głównie ze względu na potencjalnie wysokie ładunki zanieczyszczeń, które mogą 

znajdować się w ściekach. Można dokonać rozróżnienia między procesami oddzielania i 

przekształcania. 

Procesy oddzielania to na przykład: 

 przetwarzanie mechaniczne 

 odparowanie 

 adsorpcja 

 filtracja 

 nano-, ultrafiltracja 

 odwrócona osmoza 

 odwirowanie. 

Natomiast procesy przekształcania to na przykład: 

 mokre utlenianie przy użyciu H2O2 

 ozonizacja 

 wytrącanie/neutralizacja 

 beztlenowe i tlenowe oczyszczanie biologiczne ścieków 

4.7.1 Gospodarka ściekami w sektorze przetwarzania odpadów 

 

Opis 
Rysunek 4.10 przedstawia system gospodarki ściekami dla instalacji PO. 

 

 
Rys. 4.10: Gospodarka ściekami w ramach instalacji przetwarzania odpadów, którą można 

zakwalifikować jak pokazano w poniższej Tabeli 4.75 
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[55, UK EA, 2001] 

Klasyfikacja Cel Techniki Sekcja w 

niniejszym 

dokumencie 

Odsiewanie W celu uniknięcia wprowadzania do 

systemu szkodliwych i trwałych 

substancji, które pozostaną 

nienaruszone przez przetwarzanie 

Środki wstępnego przyjęcia i 

przyjęcia 

4.1.1 

4.7.2 

Przetwarzanie 

pierwotne 

Usuwanie lub redukcja docelowych 

substancji z odpadów 

 4.7.3 

Przetwarzanie 

wtórne 

Detoksykacja 

Przekształcenie rozpuszczonych 

substancji na substancje stałe 

Utlenianie cyjanku i azotynu 

Redukcja chromu (VI) 

Wytrącanie metali 

Neutralizacja pH 

Redukcja ChZT 

Osiadanie 

4.7.4 

Przetwarzanie 

trzeciorzędne 

Eliminacja biodegradowalnych 

związków organicznych i związków 

azotu 

Przetwarzanie biologiczne 

Osiadanie 

Zagęszczanie i odwadnianie 

4.7.5 

Przetwarzanie 

końcowe 

‗Końcowa obróbka‘ ścieku 

Odzyskiwanie substancji ze ścieku 

Filtracja 

Membrany 

Utlenianie mokrym 

powietrzem 

Adsorpcja 

4.7.6 

 

Tabela 4.75: Techniki gospodarki ściekami 

Niektóre techniki efektywnej gospodarki ściekami to: 

a. opisanie dowolnego przetwarzania poza zakładem w ogólnym opisie systemu oczyszczania 

ścieków (w większości przypadków może to być miejska instalacja oczyszczania ścieków, 

taka jak oczyszczalnia ścieków). Jeżeli ścieki są oczyszczane poza zakładem w oczyszczalni 

ścieków, wytwórcy ścieków muszą wykazać, że: 

 oczyszczanie w oczyszczalni ścieków jest tak dobre jak oczyszczanie, które mogłoby 

zostać osiągnięte, gdyby emisja była przetwarzana na miejscu, w oparciu o redukcję 

ładunku (nie stężenia) każdej substancji do wody, do której odprowadza się ścieki 

 prawdopodobieństwo ominięcia kanalizacji, za pośrednictwem przelewu burzowego/ 

awaryjnego lub w pośrednich stacjach pompowania ścieków jest dopuszczalnie niskie 

 wdrożono plany działań, aby radzić sobie z jakimkolwiek ominięciem np. wiedza na temat 

chwili wystąpienia ominięcia i ponowne planowanie działań, takich jak oczyszczanie lub 

nawet zamykanie podczas występowania ominięcia 

 wdrożono odpowiedni program monitorowania w celu kontroli emisji do kanalizacji, 

uwzględniając zahamowanie potencjału jakichkolwiek dalszych procesów biologicznych i 

plan działań dla takich zdarzeń 

b. wybór odpowiedniej techniki oczyszczania dla każdego rodzaju ścieków 

c. wdrażanie środków w celu zwiększenia niezawodności z jaką można przeprowadzić 

wymaganą kontrolę i ograniczanie (na przykład optymalizacja wytrącania metali) 

d. identyfikacja głównych składników chemicznych oczyszczonych ścieków (włączając w to 

skład ChZT) i dokonanie uzasadnionej oceny przeznaczenia tych substancji chemicznych w 

środowisku 

e. przeprowadzanie kontroli dziennych (w przypadku codziennego zrzutu) systemu gospodarki 

ściekami i prowadzenie dziennika wszystkich kontroli, posiadając system monitorowania 

zrzutu ścieków i jakości osadu 

f. posiadanie procedur w celu zapewnienia, że specyfikacja ścieków nadaje się dla zakładowego 

systemu oczyszczania ścieków lub kryteriów zrzutu  

g. unikanie omijania systemów oczyszczalni przez ścieki 
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h. posiadanie i obsługa systemu zamkniętego zgodnie z którym woda deszczowa spadająca na 

obszary obróbki jest gromadzona razem z popłuczynami z cystern, sporadycznymi 

przeciekami, popłuczynami z beczek itp. i zawracana do zakładu przetwórczego lub 

gromadzona w połączonym osadniku 

i. gromadzenie wody deszczowej w specjalnej zlewni w celu dalszego przetwarzania w 

przypadku wykrycia jej zanieczyszczenia 

j. posiadanie pełnej betonowej podstawy, ze spadkami w kierunku wewnętrznych zakładowych 

systemów odwadniania prowadzących do zbiorników magazynowych lub osadników, które 

mogą gromadzić wodę deszczową i inne przecieki. Osadniki z przelewem do kanalizacji 

zwykle wymagają automatycznych systemów monitorowania, takich jak kontrole pH, które 

mogą zamknąć przelew  

k. ponowne wykorzystywanie oczyszczonych ścieków i wody deszczowej w procesie (np. woda 

chłodząca) 

l. dokonywanie zrzutu ścieków z miejsca magazynowania wyłącznie po zakończeniu wszystkich 

działań oczyszczania i późniejszej inspekcji końcowej 

m. wykorzystanie odcieku ze składowiska jako wody wejściowej do fermentacji tlenowej  

n. woda procesowa i odpływowa obsługiwana jest za pomocą systemu zamkniętego obiegu 

o. częściowe ponowne wykorzystanie wody stosowanej do produkcji roztworu polimerowego 

p. metody przemieszczenia oczyszczania wód z procesów chemicznych zawierających LZO 

(inny konkretny przykład to zanieczyszczone wody podziemne), skutkujące niższą 

zawartością ChZT. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Techniki te zazwyczaj minimalizują emisje do cieków wodnych. Mogą one również zredukować 

ryzyko zanieczyszczenia wód procesowych lub powierzchniowych oraz zredukować emisje odorów i 

LZO. 

 

Dane operacyjne 
Operacja w szczególności opiera się na właściwej kontroli materiału wsadowego w celu zapewnienia, 

że odpady nie hamują procesu przetwarzania (np. biologicznego). 

 

Zastosowanie 
Ogólnie stosowane w większości zakładów przetwarzania odpadów. Zastosowana opcja przetwarzania 

odpadów zależy od rodzaju obecnego w ściekach zanieczyszczenia. Jednakże środki przetwarzania 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych są czasami wspólne. W niektórych przypadkach, 

szczególnie w przypadku małych zakładów, oczyszczanie ścieków można przeprowadzić poza 

zakładem. To zewnętrzne centralne oczyszczanie ścieków zazwyczaj oczyszcza ścieki z wielu 

instalacji, nie tylko z instalacji PO. 

Technika d (zobacz powyższa sekcja Opis) musi wziąć pod uwagę, że przeprowadzenie oceny wpływu 

na środowisko dla wszystkich rodzajów zrzutu instalacji PO nie jest realne. 

Częstotliwość techniki e (zobacz opis sekcji powyżej) jest czasami regulowana przez metodę ryzyka. 

Technika k (zobacz powyższa sekcja Opis) może zawierać ograniczenia stosowane ze względu na 

wzrost stężenia niektórych rozpuszczalnych składników, które mogą zakłócić proces przetwarzania 

odpadów. 

Technika l (zobacz powyższa sekcja Opis) może oznaczać posiadanie dalszego zbiornika 

magazynowego. Może to być potencjalnie kosztowne i niezbędne jest miejsce specjalnie dla dużych i 

ciągłych przepływów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zrzuty wody są regulowane rozporządzeniem lokalnym/regionalnym/krajowym lub 

międzynarodowym. 

 

Przykładowe zakłady 
Duża część zakładów w Wielkiej Brytanii korzysta z zamkniętego systemu, zgodnie z którym woda 

deszczowa spadająca na obszary obróbki jest gromadzona i zawracana do zakładu przetwórczego. 
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Istnieją przykłady ponownego wykorzystania wody w procesach immobilizacji i w zakładach 

przetwarzania olejów odpadowych po przetwarzaniu biologicznym. Więcej przykładów ponownego 

wykorzystania wody to działania dla celów mycia i czyszczenia. 

Literatura źródłowa 

[50, Scori 2002], [51, Inertec i in., 2002], [52, Ecodeco, 2002] [55, UK EA, 2001], [56, Babtie 

Group Ltd, 2002], [66, TWG, 2003] [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i 

Zarządzania Odpadami, 2002], [122, Eucopro, 2003] [126, Pretz i in. 2003], [150, TWG 2004 R.], 

[152, TWG, 2004] [153, TWG, 2005] 

4.7.2 Parametry, które należy uwzględnić przed mieszaniem ścieków 

 

Opis 
Niektóre techniki przed mieszaniem ścieków, które mają być dalej oczyszczane to: 

a. unikanie mieszania ścieków zawierających adsorbowalne organicznie związane chlorowce 

(AOX), cyjanki, siarczki, związki aromatyczne, benzen lub węglowodory (rozpuszczone, 

zemulgowane lub nierozpuszczone) 

b. w przypadku metali, stosowanie rtęci, kadmo, ołowiu, miedzi, niklu i chromu jako parametrów 

klasyfikacji dla ścieków, ponieważ tak jak arsen i cynk wszystkie występują w ściekach 

częściowo w formie rozpuszczonej i częściowo jako zawieszone siarczki i należy je 

zredukować w oczyszczalniach ścieków. Parametry te służą również do kontroli efektywności 

oczyszczania ścieków 

c. zapewnienie, że wdrożono środki do izolowania ścieków, jeśli próbki testowe wskazują 

potencjalne naruszenie specyfikacji. Wypadki tego rodzaju należy rejestrować w dzienniku 

ścieków 

d. oddzielanie systemów gromadzenia potencjalnie bardziej zanieczyszczonych wód (np. z 

obszarów magazynowania i załadunku/rozładunku) i mniej zanieczyszczonych wód (np. woda 

deszczowa) 

e. wyodrębnienie systemów odwadniania z obszarów magazynowania odpadów łatwopalnych w 

celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia wzdłuż systemu odwadniania przez 

rozpuszczalniki lub inne łatwopalne węglowodory. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Pozwala uniknąć problemów przy późniejszym przetwarzaniu i rozcieńczaniu. 

 

Dane operacyjne 
Odpady i ścieki często zawierają mieszankę twardych i miękkich związków ChZT, które mogą lub nie 

wpływać na zawartość BZT. 

 

Zastosowanie 
Technika d zazwyczaj odbywa się w dwóch oddzielnych systemach. Jeden przeznaczony do wody 

deszczowej zazwyczaj nie oczyszczanej i drugi gromadzący wszystkie pozostałe ścieki wodne, które 

zazwyczaj oczyszcza się wspólnie. W niektórych przypadkach woda deszczowa pochodząca z 

obszarów magazynowania lub załadunku/rozładunku może zostać bardziej zanieczyszczona. 

 

Przykładowe zakłady 
Procedury przeprowadzane przez zakłady F-c są rozdzielane hydraulicznie na zanieczyszczone ścieki i 

niezanieczyszczoną wodę deszczową. Zakłady F-c posiadają dwa oddzielne techniczne systemy 

odwadniania. 

W związku z pkt e) sekcji Opis miało miejsce kilka wypadków w Wielkiej Brytanii, gdy ogień 

rozprzestrzenił się z jednego obszaru zakładu do drugiego za pośrednictwem systemu odwadniania. 

 

Literatura źródłowa 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [134, UBA, 2003], [150, 

TWG, 2004] 
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4.7.3 Podstawowe oczyszczanie ścieków 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. zapewnienie, że ściek jest wolny od widocznego oleju. Kontrola ta musi obejmować 

procedury w celu zapewnienia poprawnej konfiguracji, działania i konserwacji urządzenia do 

oddzielania oleju i wody 

b. wykonywanie odpędzania powietrzem w zbiornikach napowietrzających dla odcieków ze 

składowisk zanim zostaną wymieszane ze ściekami z zakładu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Usuwa lub redukuje substancje docelowe ze ścieków. W związku z techniką b w powyższej sekcji 

Opis, taki system jest przeznaczony do usuwania nadmiaru amoniaku i metanu z odcieków zanim te 

emisje przejdą bezpośrednio do powietrza lub spowodują ryzyko eksplozji w kanalizacji. Z jednego 

zakładu zgłoszono szacowany zrzut  pięciu ton amoniaku rocznie. 

 

Zastosowanie 
Odpędzanie powietrzem wykorzystuje się do usuwania węglowodorów chlorowcowanych i 

niechlorowcowanych z rozcieńczonego roztworu wodnego, aby umożliwić obróbkę pozostałego 

roztworu w oczyszczalni ścieków bez wpływu na normy zrzutu ścieków. Węglowodory są 

odzyskiwane w filtrach węglowych. Odpędzanie powietrzem idealnie nadaje się dla strumieni o 

niskim stężeniu (< 200 ppm). Proces odpędzania parą może redukować LZO w wodzie do bardzo 

niskich stężeń (tzn. poziomy ppb). 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [150, TWG, 2004] 

4.7.4 Wtórne oczyszczanie ścieków 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. posiadanie wewnętrznej jednostki oczyszczania ścieków, która stosuje filtrację próżniową w 

celu usuwania koloidalnych substancji stałych 

b. zapewnienie, że poziomy metali w roztworze są zminimalizowane, zwykle poprzez 

dostosowanie pH do odpowiedniego poziomu wymaganego do utrzymania minimalnej 

rozpuszczalności  

c. zapewnienie przeprowadzenia przetwarzania cyjanku (utleniania cyjanek) do zakończenia, 

zwykle poprzez utrzymanie pH > 10 i uniemożliwienie przeniesienia NaOCl ze względu na 

przedawkowanie  

d. posiadanie systemu neutralizacji pH 

e. wykorzystanie procesu flokulacji do utworzenia placka filtracyjnego, wraz z neutralizacją 

filtratu i zrzutem do kanalizacji w celu obsługi odpadów emulsji lateksowej i 

zanieczyszczonej zakładowej wody deszczowej. Końcowa analiza placka wykaże stężenie 

azotu ~ 51 mg/kg placka. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Wytrącanie i flokulację stosuje się do przekształcania substancji rozpuszczonych na substancje stałe i 

do skoncentrowania ich w taki sposób, aby można było je rozdzielić poprzez dostosowanie właściwej 

wartości pH. 

Wytrącanie przenosi rozpuszczone substancje nieorganiczne i organiczne w fazę nierozpuszczonych 

substancji stałych za pomocą reakcji chemicznej. Podczas flokulacji stosowane są procesy 

fizykochemiczne (destabilizacja, tworzenie mikro - i makrokłaczków) w celu doprowadzenia 

drobnych zawieszonych lub koloidalnych substancji do stanu, w którym można je oddzielić od fazy 

płynnej przy pomocy procedur mechanicznych (np. sedymentacja, flotacja, filtracja). W praktyce, 

wytrącanie i flokulacja często odbywają się równocześnie z procesami adsorpcji. 
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Dane operacyjne 
Niektóre nieorganiczne i organiczne czynniki kompleksotwórcze zawarte w wodzie mogą zakłócić lub 

zahamować reakcję wytrącania. 

Wysokie stężenie soli neutralnych zwiększa rezydualną rozpuszczalność w neutralnym wytrącaniu 

metali. Jeżeli wymagania dotyczące stężeń pozostałości metali nie są spełnione, konieczne będą dalsze 

etapy przetwarzania, np. dodatkowe wytrącanie w postaci siarczku, filtracja, wymiana jonowa, itp.  

Aby zapewnić optymalne warunki do wytrącania i flokulacji, może być konieczne przetwarzanie 

wstępne. Może to pociągać za sobą oddzielenie lekkich substancji, rozszczepianie emulsji, złożoną 

destrukcję lub systematyczne usuwanie, detoksykację lub unikanie substancji, które mogą zakłócić 

reakcję lub późniejsze oddzielanie substancji stałych. Prawdopodobnie może to także prowadzić do 

wymogu oddzielnego przetwarzania odpadów i ich ścieków. 

Jeśli ścieki zawierają substancje powierzchniowo czynne, które mogą prowadzić do spieniania w 

pojemnikach reakcyjnych, można podjąć środki zapobiegawcze. 

 

Zastosowanie 
Wytrącanie chemiczne jest stosowane głównie w celu usuwania jonów metali ze ścieków i chemicznej 

eliminacji fosforanu. Oprócz oddzielania produktów wytrącania, flokulacja usuwa również zawieszone 

substancje stałe i związki o wyższym ciężarze molekularnym. 

W przypadku wytrącania i flokulacji mogą mieć znaczenie następujące punkty i należy je wziąć pod 

uwagę: 

 chemiczne wytrącanie powinno prowadzić do wytworzenia związków o odpowiednio 

niskiej rozpuszczalności 

 w celu zapewnienia optymalnego kontaktu między partnerami reakcyjnymi, konieczne jest 

właściwe wymieszanie w reaktorze wytrącania. Efektywna flokulacja wymaga również 

szybkiego i równego rozłożenia środków flokulacyjnych. Zastosowanie mieszania 

umożliwia tworzenie kłaczków, które dobrze się osadzają, chociaż należy unikać zbyt 

dużych sił ścinających 

 rozdzielenie fazy koagulacji (wyrównanie elektrycznego potencjału koloidów) i fazy 

flokulacji na dwa odrębne etapy to w wielu przypadkach odpowiedni sposób uzyskania 

właściwego wyniku flokulacji 

 ponowne wprowadzenie osadu kontaktowego poprawia produkcję kompaktowych, 

ciężkich kłaczków i zapewnia optymalne wykorzystanie odczynników 

 wieloetapowy proces wytrącania i flokulacji wspomaga stopniowe osiągnięcie optymalnej 

wartości pH oraz skuteczne/efektywne połączenie różnych technik wytrącania i flokulacji 

(np. wytrącanie wodorotlenku, po którym następuje wytrącanie siarczku). 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [134, UBA, 2003] 

4.7.5 Trzeciorzędne oczyszczanie ścieków 

 

Opis 
W celu eliminacji biodegradowalnych związków organicznych i związków azotowych wielokrotnie 

okazały się skuteczne procesy przetwarzania biologicznego. W przeciwieństwie do innych technik 

przetwarzania, przetwarzanie biologiczne wykorzystuje mikroorganizmy, które mogą reagować na 

różnorodne warunki graniczne ich istnienia i dlatego są w stanie optymalnie dostosować się do 

związków, które mają zostać poddane degradacji (adaptacja). W warunkach beztlenowych rozwijają 

się różne populacje bakterii, co pozwala na degradację szerokiego zakresu substancji.  

W optymalnym przypadku degradacja zmierza do punktu, w którym powstają substancje 

nieorganiczne, takie jak CO2 i H2O (mineralizacja). Niektóre techniki trzeciorzędne to: 

a. stosowanie oczyszczania biologicznego ścieków o wysokiej zawartości BZT. Szkodliwe i 

trwałe substancje, stanowiące część ładunku ChZT takich jak rozpuszczalniki, pestycydy, 

organochlorowce i inne substancje organiczne mogą zostać zaadsorbowane do materii 
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cząsteczkowej i koloidalnej, a następnie usunięte jako pozostałości stałe. Proces oczyszczania 

nie określa skuteczności i usuwanie jest bardzo zróżnicowane. Ogólna zasada jest taka, że aby 

ułatwić biodegradację, wskaźnik ChZT/BZT ścieków do kanalizacji nie powinien przekraczać 

10:1. 

b. osiadanie 

c. zagęszczanie i odwadnianie 

d. utlenianie mokrym powietrzem. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje BZT i w związku z tym redukuje ładunek ChZT ścieków. Jednocześnie za pomocą 

przetwarzania biologicznego można przechwytywać azot i niektóre mikroelementy (np. Zn). 

Degradacja związków organicznych jest przeprowadzana przez mikroorganizmy, których aktywność 

zależy głównie od warunków środowiskowych, powodując pewne wahania skuteczności procesu. 

 

Parametr Materiał wsadowy (ściek pierwotny) Ściek po oczyszczeniu biologicznym 

(sekwencyjny reaktor wsadowy) 

 Minimum (mg/l) Maksimum (mg/l) Minimum (mg/l) Maksimum (mg/l) 

ChZT 2500 12000 600 1500 

NH4-N  
1)

 25 16000 <1 150 

Azotyn 10 300 <1 <1 

Azotan 10 1000 <1 <1 

Fenole 10 500 <2 <2 

Zawartość 

oleju 

-- -- <0.5 -- 

1)
 Ściek po oczyszczeniu biologicznym: Często około 20 mg/l 

 

Tabela 4.76: Stężenie ścieków zakładu F-c przed i po trzeciorzędnym oczyszczaniu ścieków 

[150, TWG, 2004] 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Mineralizacja substancji organicznej i produkcja biomasy. Za pomocą procesów adsorpcji i 

bioakumulacji nieorganiczne i niedegradowalne związki organiczne mogą kumulować się w biomasie. 

 

Dane operacyjne 
Niektóre organiczne i nieorganiczne zawartości ścieków mogą mieć toksyczny wpływ na populację 

bakterii. Ze względu na zapotrzebowanie procesów biologicznych na składniki odżywcze, niskie 

stężenia fosforu mogą stać się czynnikiem ograniczającym dla życia bakterii (problem można 

ewentualnie rozwiązać poprzez systematyczne dodawanie składników odżywczych). W przypadku 

wszystkich technik oczyszczania biologicznego będących obecnie w użyciu, należy rozważyć kilka 

szczególnych właściwości i warunków granicznych: 

 w przypadku degradacji biologicznej wymagane są składniki odżywcze (azot, fosfor) i 

pierwiastki śladowe (metale itp.)  

 w reaktorze należy utrzymywać optymalne zakresy pH (zazwyczaj pH 6,5-8.5)  

 do prowadzenia procesu niezbędne są zawartości tlenu wyższe niż 1 mg/l  

 aktywność drobnoustrojów wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, aż do optymalnej 

około 30-35°C. Poniżej 10°C szybkość reakcji zazwyczaj drastycznie spada 

 retencja biomasy ma szczególne znaczenie dla funkcjonalności systemu. 

Zakłady biologiczne należy zaprojektować z odpowiednim czasem przebywania, aby osiągnąć 

odpowiedni podział bardziej złożonych związków znajdujących się w ściekach. 

Ważny jest także wiek osadu. Optymalne temperatury robocze również mogą wspomagać degradację. 

Planuje się, że niektóre zakłady tlenowe będą obecnie działać w temperaturze około 30 ° C 

 

Zastosowanie 
Przetwarzanie biologiczne jest bardzo efektywną techniką eliminacji: 
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 dużej liczby biodegradowalnych związków węgla organicznego. Nawet jeśli analiza ścieków 

wskazuje niską degradowalność biologiczną (stosunek BZT5/ChZT < 0,1), nadal można 

wyeliminować 40-50% ChZT (przy jedynie niewielkiej produkcji biomasy) 

 związków azotowych. Azot organiczny i amon mogą zostać przekształcone poprzez azotyn do 

azotanu. Łatwo można osiągnąć wartości emisji poniżej 10 mg NH4 +-N/l, a wartości < 1 mg 

NH4 +- K/N są powszechne. Azotan lub azotyn można przekształcić na azot elementarny. 

 

Przykładowe zakłady 
Powszechnie stosowany w tym sektorze. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [134, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.7.6 Końcowe oczyszczanie ścieków 

 

Opis 
Oczyszczanie końcowe oznacza każdy proces, który jest uważany za fazę ‗uzdatniania‘ zazwyczaj po 

oczyszczaniu trzeciorzędowym, jeśli istnieje, i który może także obejmować odzysk określonych 

substancji. 

Niektóre techniki są wymienione w poniższej Tabeli 4.77: 

 

Technika Opis 

Makrofiltracja Filtracja piaskowa, nośniki mieszane (na przykład mieszanki piasku i 

antracytu) lub bardziej specjalistyczne rodzaje nośników filtracyjnych 

takie jak granulowany węgiel aktywny (GAC) 

Silna redukcja  

Utlenianie mokrym 

powietrzem 

Utlenianie mokrym powietrzem jest niszczącą metodą przetwarzania 

fizykochemicznego, stosowaną do oczyszczania wodnych ścieków o 

wysokich poziomach ChZT, które nie nadają się do bezpośredniego zrzutu 

do oczyszczalni ścieków, ale są zbyt drogie do spalania 

Silna redukcja z 

udziałem hydrazyny 

 

Wymiana jonowa Usuwanie azotanów, metali i stężenia metali 

 

Tabela 4.77: Końcowe oczyszczanie ścieków 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Korzyści z tych zabiegów to końcowe ‗uzdatnianie‘ ścieku i odzysk substancji ze ścieków przed ich 

ponownym wykorzystaniem lub emisją do kanalizacji, wód powierzchniowych, itp. Możliwy jest 

pewien zakres stosowania tych technik filtracji (z włączeniem filtrów piaskowych), w celu usunięcia 

cząsteczek stałych w ściekach, a tym samym zapewnienia możliwości redukcji poziomu zawieszonych 

substancji stałych w ściekach. 

Makrofiltracja usuwa zawieszone substancje stałe, niektóre chemikalia, smaki i odory. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Makrofiltracja za pomocą węgla GAC wymaga regeneracji, która zazwyczaj jest przeprowadzana 

przez spalanie. 

 

Dane operacyjne 
Procesy filtracji wymagają ciśnienia. W niektórych przypadkach niezbędne jest bardzo wysokie 

ciśnienie (np. jak w przypadku odwróconej osmozy). 

Próby przy użyciu utleniania mokrym powietrzem dla pewnego przetwarzania odpadów napotkały na 

problemy związane z różnorodnym i zmiennym wsadem odpadów; i w rezultacie brak obecnych 
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zastosowań w przetwarzaniu odpadów. Chociaż są one stosowane w innych sektorach, ponieważ 

nadają się do specjalnych procesów z określonymi strumieniami odpadów na miejscu. 

 

Zastosowanie 
Adsorpcja jest prosta i niezawodna i możliwe jest działanie wsadowe. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Konieczność tych zabiegów zależy od trzech potencjalnych czynników: 

 wymóg spełnienia warunków zrzutu podanych w pozwoleniach 

 umożliwienie recyklingu ścieków, aby uzyskać wodę procesową lub wodę płuczkową 

 wspomaganie odzysku tj. oleju z wody zanieczyszczonej olejem poprzez, na przykład, 

ultrafiltrację. 

Systemy filtracyjne są obecnie są wykorzystywane przez niektóre wodociągi dla potrzeb zrzutów z 

zakładów oczyszczania wody, przede wszystkim w celu kontrolowania czynników chorobotwórczych 

w odpadach. 

Hydrazyna jest substancją niebezpieczną i raporty podają, że jej stosowanie jest zakazane w co 

najmniej jednym Państwie Członkowskim. 

 

Przykładowe zakłady 
Istnieje przykładowy zakład, gdzie 90% emisji Hg pochodzi z zanieczyszczenia gleby, która następnie 

wycieka do rurociągów. W Akzo Nobel w Bohus (Szwecja), zakładzie chloroalkalicznym opartym na 

rtęci, system usuwania ścieków rtęci składa się z jednostki mieszania gdzie hydrazyna dodaje się do 

ścieków, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, filtrów piaskowych, filtrów z węglem aktywnym i 

filtrów wymiany jonów. Oczyszczony strumień ścieków wynosił 7 m
3
/h przy zawartości rtęci 3000-

5000 µg/l w 1997, przy wynikowym stężeniu rtęci w ściekach 5 - 8 µg/l odpowiadającym emisji 0.005 

g Hg/t zawartości chloru. Suma emisji rtęci do wody z zakładu wynosiła około 0.045 g Hg/t 

zawartości chloru, co oznaczało, że około 10% emisji rtęci to emisje procesowe, przy czym 90% to 

emisje pośrednie osadzonej rtęci, które trafiają do wody odpływowej. 

Literatura źródłowa 

[41, UK 1991], [42, UK 1995], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] [121, Schmidt i Instytut ds. 

Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004]  

4.7.6.1 Odparowanie 

 

Opis 
Celem przetwarzania jest skoncentrowanie zawartości ścieków w bardziej nadające się do zarządzania 

objętości. 

Dzięki rozdzieleniu odparowania na kilka mniejszych etapów i stosowaniu próżni (w celu obniżenia 

temperatury wrzenia) można zoptymalizować wykorzystanie energii. 

W zależności od temperatury odparowanie zazwyczaj odbywa się bez chemicznego przekształcania 

substancji. Podczas zagęszczania mogą powstawać fazy, które sprzyjają dalszemu oddzielaniu (np. 

krystalizacja). 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje ilość ścieków do oczyszczania. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Ma miejsce zwiększone zużycie energii. Jeśli materiały nie nadają się do odzysku, pozostałości po 

odparowaniu można wysłać na składowisko po odpowiednim przetwarzaniu następczym (takim jak 

suszenie, odwadnianie, kondycjonowanie) zgodnie z ich zawartością. Ponieważ w najlepszym 

przypadku odparowanie prowadzi jedynie do powstania lekko zanieczyszczonego kondensatu par, 

kondensat zazwyczaj trzeba będzie poddać przetwarzaniu następczemu i oczyszczaniu zgodnie z jego 

zawartością. 
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Dane operacyjne 
Limity przetwarzania: 

 w przypadku doboru materiału wejściowego dla instalacji odparowania należy wziąć pod 

uwagę zawartość ścieków  

 jeśli ścieki zawierają substancje powierzchniowo czynne, które mogłyby prowadzić do 

spieniania podczas procesu odparowania, należy podjąć działania w celu redukcji piany. 

Oprócz instalacji separatorów może być konieczne stosowanie odpieniaczy. 

Konieczne są instalacje do mechanicznego usuwania ‗skorup‘ lub zrzutu substancji stałych, które 

kumulują się podczas odparowania. 

 

Zastosowanie 
Przetwarzanie nadaje się do wysoce zanieczyszczonych ścieków, z których należy wyeliminować 

wszystkie nielotne nieorganiczne i organiczne zawartości. Odparowanie nadaje się na przykład do 

dalszego zagęszczania ścieków już zagęszczonych w drodze odwróconej osmozy lub ultrafiltracji. 

 

Przykładowe zakłady 
Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. 

 

Literatura źródłowa 

[134, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.7.6.2 Adsorpcja 

 

Opis 
Adsorpcja na węglu aktywnym jest stosowana głównie do oddzielania substancji organicznych ze 

ścieków. Obecnie stosowane są dwie różne metody: 

 dodawanie głównie sproszkowanego węgla aktywnego do ścieków, które mają zostać 

oczyszczone 

 przepuszczenie ścieków przez kilka kolumn adsorpcji ustawionych w szereg, 

wypełnionych granulowanym węglem aktywnym. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Redukuje substancje organiczne w ściekach. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Podczas stosowania węgla sproszkowanego, po użyciu węgiel należy oddzielić od ścieków. W 

zależności od zaadsorbowanych substancji można go spalić lub zutylizować na odpowiednich 

składowiskach. Granulowany węgiel jest zazwyczaj odzyskiwany w zakładach zewnętrznych. 

 

Zastosowanie 
Ten proces przetwarzania nadaje się głównie do usuwania substancji organicznych ze ścieków. Jeśli 

poszczególne zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń (np. AOX) mają być usuwane wybiórczo, 

proces można zoptymalizować poprzez kontrolę specjalnych właściwości ścieków (rodzaj i ilość 

substancji) i tym samym adsorpcję można dostosować do indywidualnych przypadków (forma i 

właściwości węgla, czas adsorpcji, wielkość i rozmieszczenie kolumn, itp.). 

Ponieważ substancje stałe mogą zajmować powierzchnię węgla aktywnego i w ten sposób blokować 

pory, należy je usunąć przed przetwarzaniem z użyciem węgla aktywnego. 

 

Przykładowe zakłady 
Adsorpcja na węglu aktywnym jest często stosowana w celu umożliwienia operatorowi osiągnięcia 

dopuszczalnej maksymalnej wartości AOX ≤1 mg/l. Adsorpcja na węglu aktywnym nie oddziela 

jednak wybiórczo materiałów tworzących AOX, ale raczej wiele innych substancji organicznych. 

 

Literatura źródłowa 
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[134, UBA, 2003] 

4.7.6.3 Filtracja membranowa 

 

Opis 
Oddzielanie substancji w procesach membranowych wynika z różnych przepuszczalności membrany 

dla różnych związków chemicznych. Przynajmniej jeden składnik mieszanki substancji, który należy 

oddzielić – zazwyczaj rozpuszczalnik – przejdzie przez membranę bez oporu, natomiast inne elementy 

zostaną zatrzymane w większym lub mniejszym stopniu. Frakcja, który jest zachowywana, stanowi 

koncentrat; materiał, który przechodzi przez membranę to przesącz. 

Poniższe procesy przetwarzania, zgrupowane według wielkości porów, są obecnie w użytku 

technicznym: 

 mikrofiltracja (MF) (> 0,6 µm > 500 000 g/mol) 

 ultrafiltracja (UF) (0,1-0,01 µm, 1000 – 500 000 g/mol) 

 nanofiltracja (NF) (0,01-0,001 µm, 100-1000 g/mol) 

 odwrócona osmoza (RO) (< 0,001 µm, < 100 g/mol) 

Niektóre zagadnienia do rozważenia to: 

a. wartość pH w ściekach do oczyszczenia można przesunąć w celu przyspieszenia reakcji i/lub 

zwiększenia wartości wsadu 

b. przed adsorbentem z węglem aktywnym można podłączyć drobny filtr w celu zachowania 

szkodliwych substancji stałych 

c. zwilżenie węgla aktywnego, stosowanie drobnych granulatów zamiast proszków i 

wprowadzanie go poniżej poziomu wody do reaktora/zlewni może pomóc rozwiązać 

problemy ze względu na powstawanie pyłu podczas mieszania. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Za pomocą technik membranowych można oczyszczać ścieki z zanieczyszczeniami organicznymi i 

nieorganicznymi bez znaczącego dodatku chemikaliów. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Dzięki optymalizacji procesów przesącz instalacji membranowej zazwyczaj powinien zostać 

wystarczająco oczyszczony, aby zawrócić go do procesu przemysłowego lub aby spełniał minimalne 

wymagania jakościowe w zakresie zrzutu do akwenów wodnych. Koncentrat jest zazwyczaj 

poddawany dalszemu przetwarzaniu, takiemu jak: 

 ponowne wykorzystywanie 

 utylizacja 

 odparowanie 

 immobilizacja. 

 

Zastosowanie 
Techniki membranowe stosowane do oddzielania substancji oraz akumulacji stały się kluczową 

technologią w oczyszczaniu wody i ścieków, ponieważ nie są wymagane żadne chemikalia – za 

wyjątkiem oczyszczania membrany – ze względu na czysto techniczny charakter oddzielania. W  

rezultacie składniki oddzielające nie są zanieczyszczone ani chemicznie ani termicznie. Ze względu na 

te czynniki, ekonomika przetwarzania nawet ułatwia te techniki w małych zakładach i możliwe jest 

także zdecentralizowane oczyszczanie wody w miejscu pochodzenia. 

Na zastosowanie technik membranowych ma wpływ zarówno budowa i konstrukcja systemów 

membranowych/modułów jak i szereg dodatkowych czynników ograniczających. 

Niektóre z nich to: 

 czynniki szkodliwe: wolny chlorek, rozpuszczalniki organiczne, silne utleniacze 

 czynniki blokujące 

 zanieczyszczenie (wodorotlenki metalu, koloidy, substancje biologiczne, substancje 

organiczne) 

 skalowanie (wytrącanie soli o niskiej rozpuszczalności) 
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 czynniki ograniczające wydajność 

 ciśnienie osmotyczne, lepkość. 

Czynniki te nie są jednak zazwyczaj wyłączne tylko dla technik membranowych. Niemniej jednak na 

ogół wymagają one szczegółowej oceny wstępnej wody, która ma zostać oczyszczona w odniesieniu 

do: 

 wyboru membrany (polimerowa lub ceramiczna) 

 wyboru materiału (syntetyczny, stalowy) 

 niezbędnego przetwarzania wstępnego (filtracja, hamowanie, biocydy itp.) 

 programu oczyszczania (kwasowe, zasadowe). 

Przykładowe zakłady 

 

 
Rys. 4.11: Przykład schematu przedstawiającego zakład trójetapowej odwróconej osmozy 

[150, TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[134, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.7.6.4 Przetwarzanie ozonem/UV 

 

Opis 
Bardzo zanieczyszczone ścieki można oczyszczać za pomocą samego ozonu lub za pomocą ozonu i 

światła UV w połączeniu z procesami oczyszczania biologicznego. 

Reakcja ozonu to mokra reakcja chemiczna. Przy wartościach pH poniżej 9 ozon reaguje jonicznie 

poprzez rozkład, pozostawiając jeden atom aktywnego tlenu lub jako rodnik poprzez adsorpcję całej 

molekuły do podwójnych wiązań węgla organicznego, rozdzielając je przy wartościach pH powyżej 9. 

Rodniki tlenowe lub rodniki hydroksylowe również mogą powstawać z ozonu poprzez ekspozycję na 

światło UV. Te rodniki są jeszcze bardziej reaktywne niż ozon. 

Ponadto związki azotu można zdegradować poprzez połączenie oczyszczania z użyciem ozonu z 

procedurami biologicznymi. Ścieki są transportowane z pompy napływu do pojemnika denitryfikacji. 

Do napływu dodaje się kwas fosforowy. Zanim ciecz wpłynie do pojemnika denitryfikacji, dodawany 

jest przepływ wsteczny z nitryfikacji. 

W reaktorach ozonu ozon może reagować z utlenialnymi substancjami zawartymi w ściekach. W 

dalszych reaktorach UV ozon, który wciąż znajduje się w wodzie, ulega destrukcji lub przekształceniu 

na rodniki, które następnie także reagują z substancjami organicznymi. 

Pozostały tlen jest wykorzystywany przez bakterie tlenowe w celu nitryfikacji. 

Po oczyszczaniu z użyciem ozonu i światła UV część wody obiegowej zrzucana jest z procesu do 

odpływu jako oczyszczone ścieki. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Mokre utlenianie chemiczne za pomocą samego ozonu lub za pomocą ozonu i światła UV redukuje 

stężenie: 

 rozpuszczonych węglowodorów organicznych (DOC) 
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 węglowodorów chlorowcowanych  

 wielopierścieniowych aromatycznych węglowodanów (PAC) 

 pestycydów 

 dioksyn 

 (chorobotwórczych) mikroorganizmów. 

Celem mokrego utleniania chemicznego jest bezpośrednia degradacja zanieczyszczeń przy niskim 

ciśnieniu i temperatury. Ozon reaguje ze wszystkimi substancjami organicznymi, które zawierają 

podwójne wiązania węgiel-węgiel. 

Niektóre krótkołańcuchowe związki alifatyczne i związki węglowo-chlorowcowe nie reagują łatwo z 

ozonem. Wiązania tych molekuł można łatwiej rozbić, jeśli stosuje się  połączenie ozonu i światła UV. 

W zależności od warunków granicznych (rodzaj zawartości ścieków, wprowadzenie ozonu, czas 

reakcji), reakcja może wytworzyć dwutlenek węgla w punkcie pełnego utleniania i biologicznie 

degradowalne substancje (wzrost BZT5) lub substancje, które nie są łatwo biodegradowalne. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Jeśli oczyszczanie za pomocą ozonu/UV jest połączone z etapem biologicznym, przetwarzanie 

biologiczne wytwarza osady, które następnie należy poddać dalszemu przetwarzaniu. 

 

Zastosowanie 
Niektóre kwestie do rozważenia to: 

 związki alifatyczne o dłuższych łańcuchach bez podwójnych wiązań nie ulegają zmianie 

poprzez oczyszczanie za pomocą ozonu/UV 

 w przypadku kolorowych lub mętnych ścieków oczyszczanie jest możliwe tylko wtedy, 

gdy oczyszczanie za pomocą UV nie jest niezbędne do degradacji zawartości 

 nieorganiczne substancje zawarte w ściekach nie ulegają modyfikacji i przy wysokich 

stężeniach soli mogą prowadzić do zakłócenia procesu. 

Przykładowe zakłady 

 

 
Rys. 4.12: Przykład diagramu sekwencji działań przedstawiający oczyszczanie ścieków za 

pomocą ozonu/UV 

[150, TWG, 2004] 
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Rys. 4.13: Przykład diagramu sekwencji działań przedstawiający oczyszczanie biologiczne i UV 

[150, TWG, 2004] 

 

Literatura źródłowa 

[134, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.7.7 Zgłaszanie składników w ściekach generowanych w instalacjach 

przetwarzania odpadów  

 

Opis 
Niniejsza sekcja ma na celu podanie pewnych wskazówek na temat rodzaju parametru wody 

(zanieczyszczenia) do przeanalizowania w ściekach wychodzących z instalacji przetwarzania 

odpadów. Poniższa Tabela 4.78 podaje informacje na temat analizowanych parametrów wody, 

osiągalnych poziomów, częstotliwości pomiarów i wskazania, czy taki parametr jest stale 

monitorowany oraz jaki rodzaj instalacji przetwarzania odpadów wymaga określonego parametru. 

 

Parametr wody Osiągnięte 

poziomy emisji 

(mg/l) 

Średni czas 

(ciągle, dziennie, 

miesięcznie, 

rocznie) 

Przykład instalacji PO, w 

których zgłoszono parametr 

pH  Ciągle Wszystkie 

Suche substancje stałe 17000 – 27000  Przetwarzanie F-c 

Zawieszone substancje 

stałe 

0.1 – 79 Ciągle Wszystkie 

Przewodność (µS/cm) 900 – 21000 Ciągle Przetwarzanie F-c 

Azot całkowity 110 – 3500 Miesięcznie Przetwarzanie F-c i biologiczne 

Amoniak 10 – 2500  Przetwarzanie F-c i biologiczne 

Azotyny 0.01 – 10  Wszystkie 

Azotany 0.9 – 10  Przetwarzanie F-c i biologiczne 

Fosfor całkowity <0.1 – 2.6 Miesięcznie Obsługa odpadów fosforu 

np. przy przetwarzaniu F-c 

Chlorek całkowity 1500 – 18240  Przetwarzanie F-c i biologiczne 

Wolny chlorek b0.1 – 0.4  Przetwarzanie F-c 
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Wolny cyjanek <0.01 – 0.1  Przetwarzanie F-c 

Fluorki 0.5 – 10  Przetwarzanie F-c 

Cyjanek całkowity b0.1  Przetwarzanie F-c 

Siarczany 65 – 1070  Przetwarzanie F-c 

Siarczyny b1 - 50  Przetwarzanie F-c 

Siarczki b0.1  Przetwarzanie F-c 

Toksyczność dla 

środowiska wodnego 

   

Wskaźniki 

mikrobiologiczne (np. 

patogeny) 

   

Bakterie 

luminescencyjne 

   

BZT 20 – 3000   

BTEX <0.1 – 0.7  Przetwarzanie F-c 

ChZT 120 – 5000  Wszystkie 

Detergenty 0.6 – 5.3   

Węglowodory <0.1 – 3.8  Wszystkie 

WWA    

AOX 0.1 – 0.5  Wszystkie 

Fenole 0.1 – 1.9  Przetwarzanie F-c 

LZO <0.01 – 0.1  Przetwarzanie F-c 

Rozpuszczalniki    

CWO    

TPH    

Metale  Miesięcznie Przetwarzanie F-c 

Ag b0.1   

Al <0.1 – 2  Przetwarzanie F-c 

As <0.01 – 0.1  Odpady zawierające arsen 

Przetwarzanie F-c  

Ba b5  Przetwarzanie F-c 

Cd b0.1  Przetwarzanie F-c 

Co <0.1 – 1.0  Przetwarzanie F-c 

Cr(VI) <0.01 – 0.1  Przetwarzanie F-c 

Cr <0.1 – 0.5  Przetwarzanie F-c 

Cu b0.1 – 0.5  Przetwarzanie F-c 

Fe 0.1 – 5.2  Przetwarzanie F-c 

Hg 0.001 – 0.01  Przetwarzanie F-c 

Mn <0.1 – 0.9   

Ni <0.1 – 1.0  Przetwarzanie F-c 

Pb <0.1 – 0.5  Przetwarzanie F-c 

Se b0.1  Przetwarzanie F-c 

Sn <0.1 – 2.0  Przetwarzanie F-c 

Zn <0.1 – 2.0  Przetwarzanie F-c 

 

Tabela 4.78: Parametry wody monitorowane w instalacjach przetwarzania odpadów 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [116, Irish EPA, 2003], [134, 

UBA, 2003], [59, Hogg i in., 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Określa i wspomaga monitorowanie zazwyczaj emitowanych zanieczyszczeń. 

 

Przykładowe zakłady 
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Na ogół zgoda na zrzut odzwierciedla rodzaj działalności w zakładzie tj. zakłady obsługujące duże 

ilości rozpuszczalnika są zobowiązane do badań w kierunku zawartości rozpuszczalników; inne mogą 

być zobowiązane do badań tylko w kierunku pH i ChZT. 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [59, Hogg i in., 2002], [86, TWG, 2003], [116, 

Irish EPA, 2003], [134, UBA, 2003] [150, TWG, 2004] 

4.7.8 Przykłady niektórych oczyszczalni ścieków w sektorze 

[56, Babtie Group Ltd, 2002] 
 

Przykład oczyszczalni ścieków stosowanej w zakładach przetwarzania olejów odpadowych może 

obejmować odpady wodne przechodzące przez jednostkę fizykochemiczną, gdzie chlorek żelaza 

dodaje się jako flokulant, a osad zabiera do prasy filtracyjnej. Można wtedy dozować fazę wodną za 

pomocą polielektrolitów i wapna, aby podnieść pH i wytworzyć kolejną warstwę osadu, która 

następnie przechodzi do prasy osadu. 

Roztwory z prasy plus roztwory supernatantu przechodzą do oczyszczania biologicznego, ale teraz 

roztwory będą zasadniczo wolne od pozostałości oleju i metali, i zostanie również zredukowany 

ogólny poziom ChZT. 

4.8 Zarządzanie pozostałościami 
Słowo ‗pozostałości‘ stosuje się w niniejszej sekcji w celu określenia stałych odpadów generowanych 

przez działalność przetwarzania odpadów i nie jest bezpośrednio związane z rodzajem odpadów 

przetwarzanych w instalacji. 

Jest to ten sam rodzaj konwencji, który stosowano w rozdziale 3 i w całości niniejszego dokumentu 

(zob. również: Słowniczek). Należy pamiętać, że Rozdział 3 nazywał odpady opuszczające instalację 

odpadami wyjściowymi. Odpady wyjściowe mają bezpośredni związek z odpadami wejściowymi 

instalacji. W Rozdziale 3 takie odpady nosiły nazwę odpadów generowanych przez proces, jak 

pokazano na schemacie na Rysunku 3.1. 

W niniejszej sekcji omówiono następujące rodzaje technik: 

 techniki redukcji odpadów wytworzonych podczas przetwarzania (analizowane w każdej z 

poprzednich sekcji niniejszego rozdziału) 

 gospodarka odpadami wytworzonymi podczas przetwarzania, oraz 

 techniki skoncentrowane na zredukowaniu zanieczyszczenia gleby. 

4.8.1 Plan zarządzania pozostałościami 

 

Opis 
Minimalizacja ilości odpadów to systematyczne podejście do redukcji odpadów u źródła, poprzez 

zrozumienie i konieczną zmianę procesów oraz działań w celu zapobiegania i redukcji odpadów. W 

ramach ogólnej definicji minimalizacji ilości odpadów można sklasyfikować różne techniki i obejmują 

one: 

 od podstawowych technik zarządzania 

 poprzez techniki pomiarów statystycznych 

 do stosowania czystych technologii 

 do stosowania odpadów jako paliwo. 

Niektóre techniki obejmują w szczególności: 

a. podjęcie analizy osadu/placka filtracyjnego w celu zapewnienia spełnienia założeń procesu 

przetwarzania i efektywnego funkcjonowania procesu. Placki filtracyjne i osady z 

przetwarzania są zazwyczaj analizowane, rzadziej jednak analiza wciąż może umożliwić 

obliczanie poziomów metali. Osady pofiltracyjne i szlamy z obróbki zwykle nie nadają się do 

wysłania na składowisko, ponieważ nie spełniają kryteriów Dyrektywy ws. Składowisk. 

b. identyfikacja, charakterystyka i określenie ilości każdego wygenerowanego strumienia 

odpadów, który należy usunąć z instalacji. Prowadzenie systemu śledzenia odpadów może 
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pomóc operatorom w rejestrowaniu ilości, charakteru, pochodzenia oraz, gdzie to stosowne, 

miejsca przeznaczenia, częstotliwości gromadzenia, metody transportu i metody 

przetwarzania odpadów utylizowanych lub odzyskiwanych w tym zakładzie 

c. identyfikacja bieżących lub proponowanych ustaleń w zakresie obsługi 

d. pełen opis, w jaki sposób proponuje się utylizację lub odzysk każdego strumienia odpadów. 

Jeżeli mają one zostać zutylizowane, wyjaśnienie musi uwzględniać, dlaczego odzysk jest 

technicznie i ekonomicznie niemożliwy i następnie opisać/wyjaśnić środki planowane w celu 

uniknięcia lub redukcji wpływu na środowisko  

e. zapewnienie, że zawartość suchej masy jest nie mniejsza niż 15 w/w-%, w celu ułatwienia 

obsługi mieszanki 

f. zapewnienie, że analizuje się kumulacje pyłów do usunięcia, w celu zapewnienia wyboru 

właściwej metody utylizacji, na przykład, pod kątem pH, ChZT, metali ciężkich i innych 

znanych zanieczyszczeń z wycieku. 

Niektóre techniki minimalizacji to: 

g. recykling placka filtracyjnego powstałego w wyniku przetwarzania kwaśnych i alkalicznych 

roztworów i wytrącania metali, gdyż może on zawierać procentowe poziomy metali takich jak 

cynk i miedź z możliwościami odzysku metali 

h. recykling zanieczyszczonych beczek. Nieuszkodzone beczki o pojemności 205 l oraz IBC o 

pojemności 800 i 1000 l można odzyskać za pomocą czyszczenia i regeneracji. Uszkodzone 

pojemniki, dla których nie istnieje żaden rynek regeneracji i które zawierały materiały inne niż 

niebezpieczne można przekazać na wtórny rynek metali. Tam gdzie to możliwe, puste 

pojemniki, które są w dobrym stanie i wolne od, lub zawierają tylko niewielkie ilości, 

pozostałości odpadów należy wysłać do regeneracji i do ponownego wykorzystania lub 

recyklingu 

i. stosowanie pojemników wielokrotnego użytku zamiast beczek do wszystkich celów, jeśli 

dostępne 

j. wykorzystywanie odpadów o wystarczającej zawartości ciepła i niskich wartościach 

zanieczyszczenia (zob.: Sekcje nt. systemów energetycznych) jako paliwo podstawowe i 

wtórne 

k. stosowanie operacji porządkowych, mogą to być tak proste czynności, jak zamiatanie przed 

myciem podłóg, środki te mogą znacznie zredukować ilość odpadów. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Powyższe kroki pomagają zapewnić rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych i mogą zredukować 

generowanie odpadów w instalacji PO. Redukują emisje pochodzące z zarządzania pozostałościami 

obsługiwanymi w instalacji i minimalizują ilość powstałych pozostałości, a także pomagają określić 

właściwą metodę utylizacji. 

Rozpuszczalne zanieczyszczenia mogą pojawiać się w eluencie wraz z wodą usuwaną poprzez 

operację prasowania filtracyjnego. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
Spalanie pozostałości może prowadzić do wyższych emisji do powietrza niż te ze stosowania 

tradycyjnych paliw. 

 

Dane operacyjne 
W związku z techniką h (w powyższej sekcji Opis), przed ponownym wykorzystaniem beczek, należy 

usunąć etykiety i napisy. 

 

Zastosowanie 
Wykorzystanie pozostałości jako paliwo jest powszechne w instalacjach przetwarzania olejów 

odpadowych. 

Ponowne wykorzystywanie opakowań i palet zależy także od tego, czy opakowanie jest przeznaczone 

do ponownego wykorzystywania czy też nie. W kilku przypadkach takie ponowne wykorzystywanie 

może kolidować z przepisami ADR, jeśli opakowanie nie zostanie odpowiednio odnowione. 
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W związku z techniką h (w powyższej sekcji Opis), recykling beczek musi uwzględnić 

zanieczyszczenie beczek ich zawartością. Beczki nie nadające się do bezpośredniego recyklingu 

zazwyczaj wysyła się do odpowiedniego przetwarzania np. spalania. Na przykład beczki 

polietylenowe są całkowicie spalane, beczki stalowe są oczyszczane i zazwyczaj oddzielane od żużli i 

następnie recyklingowane. Wysyłanie zanieczyszczonych beczek na składowisko jest zazwyczaj 

wykluczone. 

 

Ekonomika 
Z punktu widzenia wydatków kapitałowych i kosztów operacyjnych przetwarzanie osadu jest ważnym 

elementem, a zarządzanie i utylizacja odpadów stałych pozostanie jednym z najbardziej 

podstawowych problemów napotykanych przez operatorów. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zapobieganie i minimalizacja generowania odpadów, jak również redukcja jego niebezpieczeństwa 

stanowi ogólną zasadę IPPC oraz hierarchii odpadów. 

Rodzaje odpadów wytworzonych w każdym zakładzie w wielu krajach stanowią część procesu 

wydawania pozwoleń. 

Pozwolenie może także opisywać sposób magazynowania takich odpadów oraz częstotliwość ich 

analizy. 

Ponowne wykorzystanie beczek jest ograniczone do przypadków, w których beczki nadal są przydatne 

do celu, zgodnie z zasadami ADR i można je łatwo oczyścić. Wszystkie inne beczki należy poddać 

wstępnemu przetwarzaniu, zanim można ponownie wykorzystać złom. 

 

Przykładowe zakłady 
W Niemczech wykorzystanie beczek zredukowano do minimum. 

 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [150, TWG, 2004] [152, 

TWG, 2004] 

4.8.2 Techniki zapobiegania zanieczyszczeniu gleby 

 

Opis 
Techniki te odnoszą się do wycieków wody i innych emisji, jak już opisano w Sekcji 4.1.3.6 oraz do  

wycofania z eksploatacji, jak już opisano w Sekcji 4.1.9. Niektóre szczególne techniki to: 

a. dostarczanie, a następnie utrzymywanie powierzchni obszarów operacyjnych, łącznie z 

zastosowaniem środków mających na celu zapobieganie lub szybkie usuwanie przecieków i 

wycieków oraz zapewnienie utrzymania systemów odwadniania i innych konstrukcji 

podpowierzchniowych 

b. wykorzystywanie nieprzepuszczalnej podstawy i wewnętrznego systemu odwadniania 

c. stosowanie oddzielnych systemów odwadniania i zbiorników ściekowych umożliwia 

oddzielenie określonych obszarów zakładu, w których dokonuje się obsługi i łączenia 

odpadów, w celu zatrzymania potencjalnych wycieków oraz ochrony powierzchniowego 

odpływu wody przed zanieczyszczeniem. Może to pomóc w redukcji emisji płynnych 

d. zminimalizowanie obszaru instalacji oraz zminimalizowanie wykorzystania podziemnych 

zbiorników i rurociągów 

e. przeprowadzanie regularnego monitoringu zbiorników podpowierzchniowych pod kątem 

potencjalnych wycieków (np. kontrole poziomu zbiorników podczas nieaktywności) 

f. zaprojektowanie obszarów, gdzie przekazywane są płyny niebezpieczne dla wody, jako 

wodoszczelnych obwałowań. Obwałowanie musi być wodoszczelne, aby w razie wypadku 

niebezpieczny płyn można było zatrzymać, dopóki nie zostaną wdrożone środki 

bezpieczeństwa  

g. zapewnienie, że obszary, gdzie obsługiwane są substancje niebezpieczne dla wody, jak 

również obwałowane obszary są specjalnie uszczelnione przed przesączaniem poprzez np. 
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malowanie, powłoki, jakość betonu, stosowane wewnątrz systemy uszczelniające. Musi istnieć 

możliwość kontroli systemu uszczelniania w dowolnym czasie 

h. wyposażanie pojemników stosowanych do magazynowania/gromadzenia materiałów 

niebezpiecznych dla wody w podwójne ścianki lub umieszczanie ich w zbiornikach 

dwupłaszczowych. Należy zmierzyć ich pojemność w taki sposób, aby w każdym przypadku 

można było zgromadzić całkowitą pojemność największego pojemnika lub 10% objętości 

wszystkich pojemników, decydujące znaczenie ma większa pojemność 

i. wyposażanie pojemników stosowanych do magazynowania/gromadzenia materiałów 

niebezpiecznych dla wody w środki kontroli przelewu, połączone z przekaźnikiem sygnału do 

sterowni, jak również z sygnałami optycznymi i akustycznymi. Pompy wykorzystywane do 

napełniania pojemników, jak również powiązane urządzenia zamykające (np. zawory 

zasuwowe) powinny być podłączone do środka kontroli przelewu. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Może zapobiec krótko - i długoterminowemu zanieczyszczeniu zakładu. Minimalizacja zbiorników i 

rur podziemnych ułatwia zadania konserwacyjne oraz inspekcje. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska 
W niektórych przypadkach zidentyfikowano problemy, takie jak pęknięcia, zablokowane wyloty 

odpływów, żwirowe kanały odwadniania między płytami betonowymi. 

 

Zastosowanie 
Większość zakładów ma nieprzepuszczalną podstawę i posiada wewnętrzny zakładowy system 

odwadniania (np. pełna podstawa betonowa). 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
IPPC wymaga, aby przy wykonywaniu działalności przemysłowej nie mogło istnieć ryzyko 

zanieczyszczenia ze strony zakładu. Niektóre dyrektywy UE i ustawodawstwo krajowe również mają 

zastosowanie do zapobiegania zanieczyszczeniu gleby. 

 

Przykładowe zakłady 
Zgłoszono kilka przykładów, gdzie choć większość zakładów posiadała nieprzepuszczalną podstawę i 

wewnętrzny zakładowy system odwadniania, to ich stan był podejrzany. Prawie wszystkie punkty 

przekazu odpadów niebezpiecznych posiadają bezpieczną podstawę, która jest wyposażona w spadki 

do odprowadzania wody deszczowej i wycieków płynów/substancji stałych do jednego lub więcej 

zbiorników lub osadników. 

Zakłady F-c są zazwyczaj wyposażone w systemy uszczelniania w celu zapobiegania wyciekom, które 

mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych lub gruntu rodzimego. Podstawowe 

znaczenie dla wszystkich technicznych środków ochrony przed emisjami ma wybór materiałów 

konstrukcyjnych, które muszą zapewniać wysoką odporność, np. przeciwko kwasom, zasadom, 

rozpuszczalnikom organicznym (w zależności od zastosowania). 

Literatura źródłowa 

[50, Scori 2002], [55, UK EA, 2001], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003] [121, 

Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [135, UBA, 2003] [150, 

TWG, 2004] 

4.8.3 Techniki redukcji akumulacji pozostałości w ramach instalacji 

 

Opis 
Niektóre techniki to: 

a. dokonanie wyraźnego rozróżnienia między personelem ds. sprzedaży a personelem 

technicznym oraz między ich rolami i obowiązkami. Jeśli nietechniczny personel ds. 

sprzedaży jest zaangażowany w kwestie utylizacji odpadów, wtedy należy dokonać 

ostatecznej oceny technicznej przed zatwierdzeniem. Jest to ostateczna kontrola techniczna, 
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którą należy zastosować w celu uniknięcia akumulacji odpadów oraz zapewnienia, że w 

zakład posiada wystarczającą pojemność. To nie strumienie przemysłowe regulują przywóz 

odpadów do zakładu, ale określony strumień koordynacji, obejmujący również personel 

techniczny 

b. unikanie akumulacji odpadów, co z kolei może doprowadzić do pogorszenia się lub 

deformacji pojemnika 

c. prowadzenie wykazu monitorowania odpadów na miejscu za pomocą rejestrów ilości 

odpadów odebranych na miejscu i rejestrów odpadów poddanych obróbce 

d. przeprowadzanie miesięcznego spisu wszystkich odpadów na miejscu w celu monitorowania 

poziomów zapasów i określenia wszelkich starzejących się odpadów w zakładzie 

e. zapewnienie, że akumulacje płynów w obwałowaniach, zbiornikach ściekowych są 

niezwłocznie usuwane. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
W niektórych zgłoszonych zakładach niemożność zapewnienia odpowiedniej przepustowości 

odpadów doprowadziła do zmagazynowania dużej ilości odpadów, beczek i pojemników. Powiązane 

odpady zazwyczaj nie są kontrolowane, a beczki często pozostawia się do zniszczenia. Sytuacje takie 

często są wiążą się ze sprzątaniem zakładu na dużą skalę i może im towarzyszyć presja konkurencyjna 

oraz nalegania klienta w zakresie przyjęcia dodatkowych strumieni odpadów. Zazwyczaj powiązane 

odpady są trudne w obsłudze i/lub przetwarzaniu i mogły być przenoszone między różnymi 

operatorami, co w rezultacie spowodowało utratę informacji na temat pierwotnego wytwórcy i składu. 

Długotrwałe akumulacje mogą również zagrażać normom odnoszącym się do rejestrowania, co z kolei 

może spowodować utratę tożsamości odpadów, dalej pogarszając sytuację magazynowania. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 
Zazwyczaj ilość różnych rodzajów odpadów, które można magazynować jest właściwie określona w 

pozwoleniach operacyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, operatorzy mają ograniczone pojemności w swoich 

pozwoleniach i może nastąpić opóźnienie w określeniu czasu między bieżącym odbiorem odpadów a 

ich przetwarzaniem. 

Literatura źródłowa 

[55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003] 

4.8.4 Promowanie zewnętrznej wymiany pozostałości  

Opis 
O ile ponowne wykorzystanie pozostałości na terenie zakładu produkcyjnego jest najbardziej 

pożądaną formą recyklingu, to nie zawsze jest możliwe znalezienie innego działu lub procesu, który 

może efektywnie wykorzystywać pozostałości. Alternatywą w związku z tym może być 

zlokalizowanie innej firmy, która może korzystać z pozostałości. Wymiana odpadów to regionalny 

mechanizm wymiany dla takich operacji. Wymiany odpadów prowadzą komputerowe bazy danych 

i/lub publikują okresowe listy dostępnych odpadów lub materiałów poszukiwanych w różnych 

gałęziach przemysłu. Baza informacji na temat wymiany odpadów zazwyczaj zawiera: 

a. kod ID firmy 

b. kategorię (np. kwas, rozpuszczalnik, itp.) 

c. opis podstawowych nadających się do użytku składników  

d. zanieczyszczenia 

e. stan fizyczny 

f. ilość 

g. obszar geograficzny 

h. opakowanie. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 
Umożliwia bardziej odpowiednie wykorzystanie lub utylizację odpadów. 

Literatura źródłowa 

[53, LaGrega i in., 1994]  
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5 NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI 
 

Przy rozumieniu tego rozdziału i jego treści czytelnik powinien zwrócić uwagę na przedmowę do 

niniejszego dokumentu, a w szczególności na piątą sekcję przedmowy pt. ‗Jak rozumieć i stosować 

niniejszy dokument‘. Techniki i powiązane poziomy emisji i/lub zużycia, lub zakresy poziomów, 

przedstawione w niniejszym rozdziale oceniono w trakcie wielokrotnego procesu obejmującego 

następujące etapy: 

 identyfikacja kluczowych kwestii środowiskowych dla sektora przetwarzania odpadów. Są 

one związane z emisjami do powietrza, emisją do wody, odpadami, zanieczyszczeniami 

gleby jak również z energią. Niemniej jednak ze względu na różne rodzaje przetwarzania 

odpadów i rodzaje odpadów ujęte w niniejszym dokumencie nie wszystkie rodzaje emisji 

nadają się dla wszystkich rodzajów przetwarzania odpadów 

 badanie technik najbardziej istotnych dla rozwiązania tych kluczowych kwestii 

 identyfikacja najlepszych poziomów wydajności środowiskowej, w oparciu o dostępne 

dane w Unii Europejskiej i na całym świecie 

 badanie warunków w jakich osiągnięto te poziomy wydajności, takich jak koszty, skutki 

przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, główne siły sprawcze 

zaangażowane w realizację tych technik 

 wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) i powiązanych poziomów emisji i/lub 

zużycia dla tego sektora w sensie ogólnym, zgodnie z artykułem 2(11) i Załącznikiem IV 

do Dyrektywy. 

Ekspertyza Europejskiego Biura IPPC oraz odpowiedniej Technicznej Grupy Roboczej (TWG) 

odgrywa kluczową rolę w każdym z tych etapów oraz w sposobie prezentacji informacji w niniejszym 

dokumencie. 

Na podstawie tej oceny, techniki oraz, w miarę możliwości, poziomy zużycia i emisji powiązane z 

użyciem BAT, przedstawione w niniejszym rozdziale to te, które uważa się za odpowiednie dla 

sektora jako całości i w wielu przypadkach odzwierciedlają one bieżącą wydajność niektórych 

instalacji w ramach sektora. W przypadku, gdy przedstawiono poziomy emisji lub zużycia ‗powiązane 

z najlepszymi dostępnymi technikami‘, należy to rozumieć w ten sposób, że poziomy te stanowią 

wydajność środowiskową, której można oczekiwać w wyniku zastosowania, w tym sektorze, 

opisanych technik, mając na uwadze bilans kosztów i korzyści nieodłączny w ramach definicji BAT. 

Jednakże nie są one wartościami granicznymi emisji ani zużycia i nie powinny być rozumiane jako 

takie. W niektórych przypadkach może istnieć techniczna możliwość osiągnięcia lepszych poziomów 

emisji lub zużycia, lecz z uwagi na powiązane koszty lub rozważania w zakresie oddziaływania na 

procesy i środowisko, nie uważa się je za właściwe jako BAT dla sektora jako całości. 

Jednakże takie poziomy można uznać za uzasadnione w bardziej szczególnych przypadkach, gdy 

istnieją specjalne siły sprawcze. 

Poziomy zużycia i emisji powiązane ze stosowaniem BAT należy postrzegać wspólnie z dowolnymi 

określonymi warunkami referencyjnymi (np. okresy uśredniania). 

Opisaną powyżej koncepcję ‗poziomy powiązane z BAT‘ należy odróżnić od terminu ‗osiągalny 

poziom‘ stosowanego w innych miejscach w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy poziom jest 

opisany jako ‗osiągalny‘ przy użyciu określonej techniki lub kombinacji technik, należy to rozumieć w 

ten sposób, że oczekuje się, że poziom może zostać osiągnięty w istotnym okresie czasu we właściwie 

utrzymywanej i obsługiwanej instalacji lub procesie korzystającym z tych technik. Tam, gdzie są 

dostępne, dane dotyczące kosztów podano wspólnie z opisem technik przedstawionych w poprzednich 

rozdziałach. Podają one ogólne pojęcie o wielkości powiązanych kosztów. Jednakże rzeczywisty koszt 

stosowania techniki zależeć będzie w dużej mierze od określonej sytuacji dotyczącej, na przykład 

podatków, opłat i technicznych właściwości danej instalacji. W niniejszym dokumencie dokonanie 

oceny takich specyficznych dla zakładu czynników nie jest możliwe. W braku danych dotyczących 

kosztów, wnioski na temat ekonomicznej opłacalności technik wyciąga się z obserwacji istniejących 

instalacji. 

Zakłada się, że ogólne BAT w niniejszym rozdziale stanowią punkt odniesienia względem którego 

ocenia się bieżącą wydajność istniejącej instalacji lub ocenia się propozycję nowej instalacji. W ten 

sposób będą one pomagać przy ustalaniu właściwych warunków ‗opartych na BAT‘ dla instalacji lub 
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przy ustalaniu ogólnie obowiązujących zasad zgodnie z artykułem 9(8). Przewiduje się, że nowe 

instalacje można zaprojektować tak, aby ich wydajność znajdowała się na przedstawionych tu 

poziomach ogólnych BAT lub nawet była wyższa. Uważa się także, że istniejące instalacje mogą 

osiągnąć poziomy ogólnych BAT lub nawet wyższe, z zastrzeżeniem technicznego i ekonomicznego 

zastosowania technik w każdym przypadku. 

O ile dokumenty BREF nie ustanawiają prawnie wiążących norm, to ich zadaniem jest informowanie 

przemysłu, Państw Członkowskich oraz społeczeństwa na temat osiągalnych poziomów zużycia i 

emisji podczas korzystania z określonych technik. Należy ustalić odpowiednie wartości graniczne dla 

wszelkich określonych przypadków, biorąc pod uwagę cele Dyrektywy IPPC oraz względy lokalne. 

 

Kilka kluczowych ustaleń pomagających użytkownikom/czytelnikom niniejszego dokumentu 
Przygotowując niniejszy dokument, TWG podniosła i rozważyła kilka istotnych kwestii; znajomość 

tych kwestii może pomóc użytkownikom/czytelnikom niniejszego dokumentu. 

 ze względu na złożony charakter tego sektora, zdecydowanie zaleca się przeczytać 

Rozdział 5 wspólnie z Rozdziałem 4. Aby pomóc użytkownikowi/czytelnikowi w tej 

kwestii, w Rozdziale 5 znajdują się odsyłacze do Rozdziału 4  

 wiele czynników wpływa na decyzje o tym, czy instalacja przetwarzania odpadów 

powinna stosować pewną technikę procesową lub technikę ograniczania zanieczyszczenia. 

Podczas korzystania z niniejszego dokumentu na poziomie lokalnym należy wziąć pod 

uwagę czynniki, takie jak rodzaj przetwarzania i rodzaj odpadów poddawanych obróbce  

 oprócz BAT podanych w niniejszym rozdziale, BAT dla instalacji przetwarzania odpadów 

również zawierają elementy z innych dokumentów IPPC i rozporządzeń 

międzynarodowych. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na Dokument 

Referencyjny BAT nt. Emisji z Magazynowania, Przemysłowych Systemów Chłodzenia, 

Systemów Oczyszczania/Gospodarki Ściekami i Gazem Odpadowym w Sektorze 

Chemicznym, Spalania Odpadów oraz Dokument Referencyjny nt. Ogólnych Zasad 

Monitorowania 

 instalacja przetwarzania odpadów opisana w niniejszym dokumencie stanowi jedynie 

część całego łańcucha gospodarki odpadami. Problemy występujące w górnej i dolnej 

fazie procesów instalacji przetwarzania odpadów mają ogromny wpływ na instalację, a co 

za tym  idzie, wpływają na jej wydajność środowiskową 

 ogólna gospodarka odpadami obejmuje wiele różnych rodzajów operacji przetwarzania 

(łańcuchy operacji), które doprowadzą ostatecznie do odzysku lub utylizacji, działań, 

które mogą znajdować się poza zakresem BREF. Na przykład zgodnie z hierarchią 

odpadów, operacje mające na celu odzysk mają pierwszeństwo przed utylizacją. Tym 

niemniej zgłoszono, że w pewnych sytuacjach hierarchia ta może nie być najlepszym 

wyborem środowiskowym, zwłaszcza, gdy bierze się pod uwagę wpływ na pełny łańcuch 

gospodarki odpadami (poza zakresem niniejszego dokumentu).  

Rozważania te, wraz z aspektami pozaśrodowiskowymi, mogą wpływać na wybór stosowanego 

przetwarzania odpadów. 

 

Niektóre środki pomagające zrozumieć pozostałą część niniejszego rozdziału 
W niniejszym rozdziale wnioski BAT dla sektora przetwarzania odpadów podano na dwóch 

poziomach. 

Sekcja 5.1 zajmuje się ogólnymi wnioskami BAT, tj. tymi, które są ogólnie stosowane w odniesieniu 

do całego sektora. Jeśli istnieją wyjątki, gdy BAT nie jest stosowana w niektórych okolicznościach lub 

przypadkach, kwestię tę podano we wniosku BAT. Sekcja 5.2 zawiera bardziej szczegółowe wnioski 

BAT, np. te dla różnych rodzajów szczególnych procesów i działań określonych w zakresie. Tak więc 

BAT dla dowolnego rodzaju instalacji przetwarzania odpadów stanowi połączenie nieswoistych dla 

działalności elementów stosowanych do przetwarzania odpadów (kwestie ogólne lub wspólne) oraz 

swoistych dla działalności elementów mających zastosowanie do określonej sprawy i innych 

dokumentów BREF wymienionych powyżej. Wartości emisji związane z wykorzystaniem BAT w 

niniejszym rozdziale odpowiadają dziennym średnim. 
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Ze względu na duże różnice w różnych rodzajach odpadów, które opisano w niniejszym dokumencie, 

uwzględnienie wszystkich różnic, które mogą powstawać w UE jest praktycznie niemożliwe. Z tej 

przyczyny w niniejszym rozdziale odpady zaklasyfikowano do dwóch rodzajów. Jeden dotyczy 

odpadów innych niż niebezpieczne, które stanowią ogólną podstawę dla BAT w sektorze odpadów. 

Drugi rodzaj odnosi się do bardziej niebezpiecznych odpadów (np. odpady niebezpieczne) gdzie 

dalsze środki można uwzględnić jako BAT. Aby pomóc użytkownikowi/czytelnikowi, BAT związane z 

odpadami niebezpiecznymi przedstawiono kursywą. 

Szczególnie w przypadku niniejszego dokumentu, BAT opisano jako jakościowe i oparte głównie na 

bieżącej praktyce. Dzieje się tak ze względu na brak informacji na temat ilościowego określenia 

parametrów wydajności środowiskowej (np. emisje, zużycie), z uwagi na fakt, że większość podanych 

informacji odnosi się do granicznych wartości emisji stosowanych w niektórych krajach lub 

regionach. 

5.1 Ogólne BAT 
 

Zarządzanie środowiskiem 
Są to techniki związane z ciągłym udoskonalaniem wydajności środowiskowej. Zapewniają ramy w 

celu zagwarantowania identyfikacji, przyjęcia i przestrzegania opcji BAT, które jednak wciąż są 

istotne i mogą odgrywać rolę w udoskonalaniu wydajności środowiskowej instalacji. W istocie te 

właściwe techniki/narzędzia zarządzania często zapobiegają emisjom. 

Kilka różnych technik zarządzania środowiskowego określa się jako BAT. Zakres (np. poziom 

szczegółowości) oraz charakter Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) (np. znormalizowane 

lub nietypowe) będą zazwyczaj dotyczyć charakteru, skali i złożoności instalacji oraz zakres 

oddziaływania na środowisko, jakie może ona mieć. BAT ma: 

1. wdrażać i przestrzegać SZŚ, który obejmuje, w zależności od indywidualnych okoliczności, 

następujące funkcje (zob. Sekcja 4.1.2.8). 

a. definicja polityki środowiskowej dla instalacji przez kierownictwo najwyższego szczebla 

(zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla uważa się za warunek wstępny 

pomyślnego zastosowania innych funkcji SZŚ) 

b. planowanie oraz ustanowienie niezbędnych procedur  

c. wdrożenie procedur, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 struktury i odpowiedzialności 

 szkolenia, świadomości i kompetencji 

 komunikacji 

 zaangażowania pracowników 

 dokumentacji 

 skutecznej kontroli procesu 

 programu konserwacji 

 gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych 

 ochrony przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

d. sprawdzanie wydajności i podejmowanie działań naprawczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

 monitorowania i pomiaru (zob. też Dokument Referencyjny nt. Ogólnych Zasad 

Monitorowania) 

 działań naprawczych i zapobiegawczych 

 prowadzenia ewidencji 

 niezależnego (tam, gdzie jest to możliwe) audytu wewnętrznego w celu ustalenia, czy 

system zarządzania środowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi uzgodnieniami i jest 

prawidłowo wdrożony i utrzymywany. 

e. przegląd przez kierownictwo wyższego szczebla. 

Trzy kolejne funkcje, którymi można uzupełnić powyższe postępowanie, uważa się za środki 

pomocnicze. Jednakże ich brak na ogół nie jest niezgodny z BAT. Te trzy dodatkowe kroki to: 
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f. posiadanie systemu zarządzania i procedury audytu zbadanych i zatwierdzonych przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ 

g. przygotowanie i publikacja (i ewentualnie zewnętrzna walidacja) regularnej deklaracji 

środowiskowej opisującej wszystkie istotne aspekty środowiskowe instalacji, umożliwiającej 

porównanie rok po roku z celami i zadaniami środowiskowymi jak również z benchmarkami 

sektora, w miarę potrzeb 

h. wdrożenie i przestrzeganie przyjętego międzynarodowo dobrowolnego systemu takiego jak 

EMAS lub EN ISO 14001:1996. Ten dobrowolny etap może nadać SZŚ wyższą 

wiarygodność. W szczególności EMAS, który zawiera wszystkie wyżej wymienione funkcje, 

nadaje wyższą wiarygodność. Jednakże systemy nietypowe mogą zasadniczo być równie 

efektywne, pod warunkiem że są właściwie opracowane i wdrożone. 

Specjalnie dla tego sektora przemysłu ważne jest także, aby wziąć pod uwagę następujące potencjalne 

funkcje SZŚ: 

i. uwzględnienie oddziaływania ewentualnego wycofania jednostki z eksploatacji na środowisko 

na etapie projektowania nowego zakładu 

j. uwzględnienie rozwoju czystszych technologii  

k. tam gdzie jest to możliwe, regularna sektorowa analiza porównawcza, w tym efektywność 

energetyczna i czynności ochrony energii, dobór materiałów wejściowych, emisje do 

powietrza, zrzuty do wody, zużycie wody i generowanie odpadów. 

2. zapewnić dostarczenie pełnych szczegółów działalności prowadzonej na miejscu. Właściwe 

szczegóły znajdują się w następującej dokumentacji (zob. Sekcja 4.1.2.7 i związane z BAT nr 

1.g) 

a. opisy metod przetwarzania odpadów i procedur wdrożonych w instalacji 

b. diagramy głównych elementów zakładu, w przypadku gdy mają one pewne znaczenie 

środowiskowe, wraz z diagramami przepływu procesu (schematy) 

c. szczegóły reakcji chemicznych oraz ich bilans reakcyjny kinetyki/energii 

d. szczegółowe informacje na temat filozofii systemu kontroli oraz w jaki sposób system kontroli 

obejmuje informacje dotyczące monitorowania środowiska  

e. szczegóły na temat sposobu ochrony w nietypowych warunkach operacyjnych takich jak 

chwilowe przestoje, rozruchy i zamknięcia  

f. instrukcja obsługi 

g. dziennik operacyjny (związane z BAT nr 3) 

h. coroczne badanie prowadzonej działalności i przetwarzanych odpadów. Roczne badanie 

powinno również zawierać kwartalny bilans strumieni odpadów i pozostałości, włącznie z 

materiałami pomocniczymi stosowanymi dla każdego zakładu (związane z BAT nr 1.g). 

3. posiadanie procedury właściwego zarządzania, która obejmie również procedurę utrzymania i 

odpowiedni program szkolenia obejmującego działania zapobiegawcze, które muszą przejść 

pracownicy, w zakresie kwestie higieny i bezpieczeństwa oraz zagrożeń dla środowiska (zob. 

Sekcje 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.2.5, 4.1.2.10, 4.1.4.8 i 4.1.4.3) 

4. próba nawiązania bliskiej relacji z wytwórcą/posiadaczem odpadów, aby zakłady klientów 

wdrożyły środki w celu wytworzenia wymaganej jakości odpadów niezbędnej dla procesu 

przetwarzania odpadów, który należy przeprowadzić (zob. Sekcja 4.1.2.9) 

5. posiadanie przez cały czas wystarczającej liczby dostępnych pracowników o niezbędnych 

kwalifikacjach. Wszyscy pracownicy muszą poddać się specjalnemu szkoleniu i dalszemu 

kształceniu (zob. Sekcja 4.1.2.10. Jest to także związane z BAT nr 3) 

 

Odpady wejściowe 
W celu udoskonalenia wiedzy na temat odpadów wejściowych, BAT musi: 

6. posiadać konkretną wiedzę na temat odpadów wejściowych. Wiedza taka musi brać pod 

uwagę odpady wyjściowe, przetwarzanie, jakie należy przeprowadzić, rodzaj odpadów, 

pochodzenie odpadów, rozważaną procedurę (zob. BAT nr 7 i 8) oraz ryzyko (związane z 

odpadami wyjściowymi i przetwarzaniem) (zob. Sekcja 4.1.1.1). Wskazówki na temat 

niektórych tych kwestii podano w Sekcjach 4.2.3, 4.3.2.2 i 4.4.1.2 

7. wdrożyć procedurę wstępnego przyjęcia zawierającą co najmniej następujące pozycje (zob. 

Sekcja 4.1.1.2): 
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a. testy odpadów przychodzących w odniesieniu do planowanego przetwarzania 

b. upewnienie się, że otrzymano wszelkie niezbędne informacje na temat charakteru procesów 

wytwarzania odpadów, w tym zmienności procesu. Pracownicy zajmujący się procedurą 

wstępnego przyjęcia muszą, z uwagi na swój zawód i/lub doświadczenie, móc uporać się ze 

wszystkimi niezbędnymi kwestiami dotyczącymi przetwarzania odpadów w instalacji PO 

c. system zapewnienia i analizy reprezentatywnych próbek odpadów z procesu produkcji 

wytwarzającego takie odpady od bieżącego posiadacza 

d. system starannej weryfikacji, jeśli nie bezpośredniego kontaktu z wytwórcą odpadów, 

informacje otrzymane na etapie wstępnego przyjęcia, włączając w to dane kontaktowe dla 

wytwórcy odpadów i właściwy opis odpadów dotyczący ich składu i niebezpieczeństwa 

e. upewnienie się, że dostarczono kod odpadów zgodnie z Europejską Listą Odpadów (EWL)  

f. identyfikacja właściwego przetwarzania każdych odpadów, które mają być odbierane w 

instalacji (zob. Sekcja 4.1.2.1) poprzez określenie odpowiedniej metody przetwarzania dla 

każdej nowej kwestii odpadów i posiadanie jasnej metodologii w celu oceny przetwarzania 

odpadów, która uwzględnia właściwości fizykochemiczne poszczególnych odpadów oraz 

specyfikacje przetworzonych odpadów. 

8. wdrażać procedurę przyjęcia zawierającą przynajmniej następujące pozycje (zob. Sekcja 

4.1.1.3): 

a. jasny i określony system umożliwiający operatorowi przyjęcie odpadów w zakładzie 

odbiorczym tylko wtedy, gdy określono metodę przetwarzania i utylizacji/odzyskiwania 

produktu wyjściowego z przetwarzania (zob. wstępne przyjęcie w BAT nr 7). Odnośnie 

planowania przyjęcia, konieczna jest gwarancja, że przestrzegane jest także niezbędne 

magazynowanie (zob. Sekcja 4.1.4.1), wydajność przetwarzania i warunki wysyłki (np. 

kryteria przyjęcia produktu wyjściowego przez inną instalację)  

b. wdrożone środki w celu pełnego udokumentowania i zajmowania się akceptowalnymi 

odpadami przybywającymi do zakładu, takie jak system wstępnej rezerwacji, w celu 

zapewnienia np. że dostępna jest wystarczająca pojemność 

c. jasne i jednoznaczne kryteria odrzucania odpadów i zgłaszania wszystkich niezgodności 

d. system identyfikacji limitu maksymalnej pojemności odpadów, które można magazynować w 

instalacji (związany z BAT nr 10.b, 10.c, 27-24.f) 

e. wizualna inspekcja odpadów wejściowych w celu sprawdzenia zgodności z opisem 

otrzymanym w trakcie procedury wstępnego przyjęcia. W przypadku niektórych odpadów 

płynnych oraz niebezpiecznych, ta BAT nie ma zastosowania (zob. Sekcja 4.1.1.3). 

9. wdrażać różne procedury pobierania próbek dla różnych przychodzących pojemników z  

odpadami dostarczonymi luzem i/lub w kontenerach. Te procedury pobierania próbek mogą 

obejmować następujące elementy (zob. Sekcja Sekcja 4.1.1.4): 

a. procedury pobierania próbek w oparciu o metodę ryzyka. Pewne elementy, które należy wziąć 

pod uwagę, to rodzaj odpadów (np niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne) i wiedza klienta 

(np. wytwórcy odpadów) 

b. kontrola odpowiednich parametrów fizykochemicznych. Odpowiednie parametry są związane 

z wiedzą na temat odpadów niezbędną w każdym przypadku (zob. BAT nr 6) 

c. rejestracja wszystkich odpadów 

d. posiadanie różnych metod pobierania próbek dla materiałów luzem (płynnych i stałych), 

dużych i małych pojemników oraz drobnych odpadów laboratoryjnych. Liczba pobranych 

próbek powinna wzrastać wraz z liczbą pojemników. W sytuacjach ekstremalnych wszystkie 

małe pojemniki należy skontrolować względem dokumentacji towarzyszącej. Procedura 

powinna zawierać system rejestrowania liczby próbek i stopnia konsolidacji 

e. szczegóły pobierania próbek odpadów w beczkach w ramach wyznaczonego obszaru 

magazynowania, np. okres po odbiorze 

f. próbki przed przyjęciem 

g. prowadzenie w instalacji rejestru systemu pobierania próbek dla każdego ładunku, wraz z 

rejestrem uzasadnienia wyboru każdej opcji 

h. system określania i rejestrowania: 

 odpowiedniego miejsca dla punktów pobierania próbek 
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 pojemności pojemnika, z którego są pobierane próbki (w przypadku próbek z beczek 

dodatkowym parametrem jest całkowita liczba beczek) 

 liczby próbek i stopnia konsolidacji 

 warunków pracy w czasie pobierania próbek. 

i. system zapewniający analizę próbek odpadów (zob. Sekcja 4.1.1.5) 

j. w przypadku niskich temperatur otoczenia, może być wymagany tymczasowy obszar 

magazynowania w celu umożliwienia pobierania próbek po rozmrożeniu. Może to wpłynąć na 

zastosowanie niektórych powyższych elementów w tym BAT (zob. Sekcja 4.1.1.5). 

10. posiadać instalację odbiorczą obejmującą przynajmniej następujące zagadnienia (zob. Sekcja 

4.1.1.5): 

a. posiadanie laboratorium w celu analizy wszystkich próbek z szybkością wymaganą przez 

BAT. Zazwyczaj wymaga to posiadania niezawodnego systemu zapewnienia jakości, metod 

kontroli jakości i prowadzenia odpowiednich rejestrów w celu przechowywania wyników 

analiz. Szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych często oznacza to, że laboratorium 

musi znajdować się na miejscu 

b. posiadanie specjalnego obszaru kwarantanny do magazynowania odpadów, jak również 

pisemnych procedur zarządzania odpadami, których nie przyjęto. Jeśli inspekcja lub analiza 

wskazuje, że odpady nie spełniają kryteriów przyjęcia (w tym np. uszkodzone, skorodowane 

lub nieoznakowane beczki), wtedy odpady można tymczasowo bezpiecznie magazynować w 

tym miejscu. Takie magazynowanie i procedury należy opracować i zarządzać nimi w celu 

wspierania szybkiego zarządzania (zazwyczaj kwestia dni lub mniej), aby znaleźć rozwiązanie 

dla tych odpadów 

c. posiadanie jasnej procedury postępowania z odpadami, w przypadku gdy inspekcja i/lub 

analiza wykażą, że nie spełniają one zakładowych kryteriów przyjęcia lub nie odpowiadają 

opisowi odpadów otrzymanemu w trakcie procedury wstępnego przyjęcia. Procedura powinna 

obejmować wszystkie środki zgodnie z wymogami pozwolenia lub ustawodawstwa 

krajowego/międzynarodowego w celu poinformowania właściwych władz, aby bezpiecznie 

magazynować dostawę przez dowolny okres przejściowy lub odrzucić odpady i odesłać je do 

wytwórcy odpadów lub innych uprawnionych miejsc przeznaczenia 

d. przeniesienie odpadów do obszaru magazynowania dopiero po przyjęciu odpadów (związane z 

BAT nr 8) 

e. oznaczenie obszarów inspekcji, wyładunku i pobierania próbek na planie zakładu 

f. posiadanie szczelnego systemu odwadniania (związane z BAT nr 63) 

g. system w celu zapewnienia, że pracownicy instalacji, którzy biorą udział w procedurach 

pobierania próbek, sprawdzania i analizy są odpowiednio wykwalifikowani i przeszkoleni i że 

szkolenie jest regularnie aktualizowane (związane z BAT nr 5) 

h. stosowanie unikalnego identyfikatora systemu śledzenia odpadów (etykieta/kod) dla każdego 

pojemnika na tym etapie. Identyfikator będzie zawierać przynajmniej datę przybycia na 

miejsce oraz kod odpadów (związany z BAT nr 9 i 12). 

 

Odpady wyjściowe 
W celu udoskonalenia wiedzy na temat odpadów wyjściowych, BAT musi: 

11. analizować odpady wyjściowe zgodnie z odpowiednimi parametrami istotnymi dla instalacji 

odbiorczej (np. składowisko, piec do spalania) (zob. Sekcja 4.1.1.1) 

 

Systemy zarządzania 
BAT musi: 

12. posiadać system w celu zapewnienia możliwości śledzenia przetwarzania odpadów. Różne 

procedury mogą być wymagane do uwzględnienia fizykochemicznych właściwości odpadów 

(np. płynne, stałe), rodzaju procesu PO (np. ciągły, wsadowy), jak również zmian, które mogą 

wystąpić we fizykochemicznych właściwościach odpadów, gdy przeprowadza się PO. 

Właściwy system śledzenia zawiera następujące elementy (zob. Sekcja 4.1.2.3): 

a. dokumentowanie przetwarzania za pomocą schematów blokowych i bilansów masy (zob. 

Sekcja 4.1.2.4 i jest to także związane z BAT nr 2.a) 
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b. przeprowadzanie śledzenia danych za pomocą kilku etapów operacyjnych (np. przyjęcie 

wstępne/przyjęcie/magazynowanie/przetwarzanie/wysyłka). Można sporządzić rejestry i 

aktualizować je na bieżąco, aby odzwierciedlać dostawy, przetwarzanie na miejscu i wysyłki. 

Rejestry są zazwyczaj przechowywane przez co najmniej sześć miesięcy po wysyłce 

odpadów. 

c. rejestrowanie i odniesienie do informacji na temat właściwości odpadów oraz źródła 

strumienia odpadów, tak że są one dostępne w każdej chwili. Odpadom należy nadać numer 

referencyjny i musi on być możliwy do uzyskania przez operatora w dowolnym momencie 

procesu, w celu identyfikacji, gdzie określone odpady znajdują się w instalacji, czasu, przez 

jaki się tam znajdują i proponowanej lub rzeczywistej drogi przetwarzania.  

d. posiadanie systemów dokumentacji lub komputerowej bazy danych/serii baz danych, których 

kopie zapasowe są regularnie wykonywane. System śledzenia działa jako system kontroli 

zapasów/zasobów odpadów i obejmuje: datę przywozu do zakładu, szczegółowe dane 

wytwórcy odpadów, szczegółowe informacje na temat wszystkich poprzednich posiadaczy, 

unikalny identyfikator, wyniki analizy wstępnego przyjęcia i przyjęcia, rodzaj i wielkość 

opakowania, planowaną drogę przetwarzania/utylizacji, dokładny rejestr rodzaju i ilości 

odpadów znajdujących się w zakładzie, włączając w to wszystkie zagrożenia, w przypadku, 

gdy odpady znajdują się fizycznie na planie zakładu, w jakim punkcie wyznaczonej drogi 

utylizacji znajdują się obecnie odpady itp. 

e. przenoszenie beczek i innych mobilnych pojemników między różnymi lokalizacjami (lub 

załadowanych w celu usunięcia poza zakładem) zgodnie z instrukcjami odpowiedniego 

kierownika; również zapewnienie, że zmieniono system śledzenia odpadów tak, aby 

rejestrował te zmiany (zob.: Sekcja 4.1.4.8). 

13. posiadać i stosować zasady mieszania/sporządzania mieszanki ukierunkowane na ograniczenie 

rodzajów odpadów, które można mieszać razem, w celu uniknięcia zwiększenia emisji 

zanieczyszczeń powodowanych przez przetwarzanie odpadów w dolnej fazie procesu. Zasady 

te muszą wziąć pod uwagę rodzaj odpadów (np niebezpieczne, inne niż niebezpieczne), 

przetwarzanie odpadów, które należy zastosować oraz późniejsze etapy, które będą 

przeprowadzane dla odpadów wyjściowych (zob. Sekcja 4.1.5) 

14. posiadać procedury segregacji i jendorodności (zob. Sekcja 4.1.5 i to jest również związane z 

BAT nr 13 i 24.c), w tym: 

a. prowadzenie rejestrów badania, włączając w to wszelkie reakcje wywołujące parametry 

bezpieczeństwa (wzrost temperatury, wydzielanie gazów lub zwiększenie ciśnienia); rejestru 

parametrów operacyjnych (zmiana lepkości i oddzielenie lub wytrącanie substancji stałych) i 

innych odpowiednich parametrów np. wydzielanie się odorów (zob. Sekcja 4.1.4.13 i 4.1.4.14) 

b. pakowanie pojemników z chemikaliami do oddzielnych beczek w oparciu o ich klasyfikację 

zagrożenia. Chemikalia, które są niejendorodne (np. utleniacze i łatwopalne płyny) nie 

powinny być przechowywane w tej samej beczce (zob. sekcja 4.1.4.6). 

15. posiadać metodę poprawy skuteczności przetwarzania odpadów. Zwykle obejmuje to 

znalezienie odpowiednich wskaźników w celu zgłoszenia skuteczności PO oraz programu 

monitorowania (zob. Sekcja 4.1.2.4 i jest to także związane z BAT nr 1) 

16. opracować strukturalny plan zarządzania wypadkami (zob. Sekcja 4.1.7) 

17. posiadać i właściwie korzystać z dziennika wypadków (zob. Sekcja 4.1.7 oraz związane z 

BAT nr 1 i systemem zarządzania jakością) 

18. posiadać urządzenie do zarządzania hałasem i wibracjami w ramach SZŚ (zob. Sekcja 4.1.8 i 

jest to także związane z BAT nr 1). W przypadku niektórych instalacji PO, hałas i wibracje 

mogą nie stanowić problemu środowiskowego 

19. rozważyć wszelkie przyszłe wycofanie z eksploatacji na etapie projektowania. W przypadku 

istniejących instalacji oraz w przypadku gdy zidentyfikowano problemy z wycofaniem z 

eksploatacji, wprowadzić program w celu zminimalizowania tych problemów na miejscu (zob. 

sekcja 4.1.9 i jest to także związane z BAT nr 1.i). 

 

Zarządzanie mediami i surowcami 
BAT musi: 
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20. zapewnić podział zużycia i generowania energii (w tym eksport) według rodzaju źródła (tj. 

energia elektryczna, gaz, płynne paliwa tradycyjne, stałe paliwa tradycyjne i odpady) (zob. 

Sekcja 4.1.3.1 i związane z BAT nr 1.k). Obejmuje to: 

a. zgłaszanie informacji na temat zużycia energii z punktu widzenia dostarczonej energii 

b. zgłaszanie energii wywożonej z instalacji 

c. dostarczanie informacji na temat przepływu energii (na przykład diagramy lub bilanse 

energetyczne) pokazujących, jak energia jest wykorzystywana podczas procesu. 

21. ciągle zwiększać efektywność energetyczną instalacji poprzez (zob. sekcja 4.1.3.4): 

a. opracowanie planu efektywności energetycznej 

b. stosowanie technik redukujących zużycie energii i tym samym redukujących emisje 

bezpośrednie (ciepło i emisje z generowania energii na miejscu) i pośrednie (emisje ze zdalnej 

elektrowni) 

c. definiowanie i obliczanie określonego zużycia energii przez działanie (lub działania), ustalanie 

kluczowych wskaźników wydajności w stosunku rocznym (np. MWh/tonę odpadów 

przetworzonych) (związane z BAT numer 1.k i 20). 

22. przeprowadzać wewnętrzną analizę porównawczą (np. w skali rocznej) zużycia surowców (w 

związku z BAT nr 1.k). Określono pewne ograniczenia zastosowania i opisano je w Sekcji 

4.1.3.5 

23. zbadać opcje dotyczące wykorzystania odpadów jako surowca do przetwarzania innych 

odpadów (zob. Sekcja 4.1.3.5). Jeżeli odpady są stosowane do przetwarzania innych odpadów, 

posiadać system w celu zapewnienia, że dostawa odpadów jest dostępna. Jeżeli nie można 

tego zapewnić, posiadać wtórne przetwarzanie lub inne surowce, w celu uniknięcia 

jakiegokolwiek zbędnego oczekiwania na przetwarzanie (zob. Sekcja 4.1.2.2) 

 

Magazynowanie i obsługa 
BAT musi: 

24. stosować poniższe techniki związane z magazynowaniem (zob. Sekcja 4.1.4.1): 

a. lokalizowanie obszarów magazynowania: 

 z dala od cieków wodnych i wrażliwych obwodów oraz 

 w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować podwójny transport odpadów w 

ramach instalacji 

b. zapewnienie, że infrastruktura odwadniania obszaru magazynowania może zachować 

wszystkie możliwe zanieczyszczone spływy i że odpływy z odpadów niejendorodnych nie 

będą miały ze sobą kontaktu 

c. stosowanie specjalnego obszaru/magazynu, który posiada wszelkie niezbędne środki związane 

ze szczególnym ryzykiem odpadów do sortowania i przepakowania drobnych odpadów 

laboratoryjnych lub innych odpadów. Odpady te są sortowane zgodnie z ich klasyfikacją 

zagrożenia, z należytym uwzględnieniem wszelkich potencjalnych problemów z 

niejendorodnością, a następnie przepakowywane. Po tym są usuwane z właściwego obszaru 

magazynowania 

d. transport materiałów wydzielających substancje złowonne w całkowicie zamkniętych lub 

odpowiednio ograniczonych pojemnikach i magazynowanie ich w zamkniętych budynkach 

podłączonych do systemu ograniczania emisji 

e. zapewnienie, że wszystkie połączenia między pojemnikami można zamknąć za pomocą 

odpowiednich zaworów. Rury przelewowe należy kierować do zamkniętego systemu 

odwadniania (tj. odpowiedniego obwałowanego obszaru lub innego pojemnika) 

f. posiadanie dostępnych środków w celu zapobiegania nagromadzeniu się osadu ponad 

określony poziom i występowaniu pian, które mogą oddziaływać na takie środki w 

zbiornikach na płyny, np. poprzez regularne kontrolowanie zbiorników, odsysanie osadów w 

celu ich odpowiedniego dalszego przetwarzania i stosowanie środków antyspieniających 

g. wyposażenie zbiorników i pojemników w odpowiednie systemy ograniczania emisji, gdy 

mogą wystąpić emisje lotne, wraz z miernikami poziomu i alarmami. Systemy te muszą być 

wystarczająco solidne (np. zdolne do funkcjonowania w obecności osadu i piany) i regularnie 

konserwowane 
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h. magazynowanie płynnych odpadów organicznych o niskiej temperaturze zapłonu w 

atmosferze azotu, aby utrzymać ich zobojętnienie. Każdy zbiornik magazynowy umieszcza się 

w wodoszczelnym obszarze retencyjnym. Ścieki gazowe z wydarzeń gromadzi się i 

przetwarza. 

25. oddzielnie obwałować obszary zlewania płynów i magazynowania za pomocą 

nieprzepuszczalnych i odpornych na magazynowane materiały obwałowań (zob. Sekcja 

4.1.4.4) 

26. stosować następujące techniki dotyczące oznakowania zbiorników i rurociągów procesowych 

(zob.: Sekcja 4.1.4.12): 

a. wyraźnie oznakowanie wszystkich pojemników w zakresie ich zawartości i pojemności oraz 

zastosowanie unikalnego identyfikatora. Zbiorniki muszą posiadać odpowiednio oznakowany 

system w zależności od ich zastosowania i zawartości 

b. zapewnienie, że etykieta rozróżnia ścieki i wodę procesową, płyny palne i opary palne, a także 

kierunek przepływu (tj. wpływ lub wypływ) 

c. prowadzenie rejestrów dla wszystkich zbiorników, wyszczególniających unikalny 

identyfikator; pojemność, budowę, włącznie z materiałami; harmonogramy konserwacji i 

wyniki inspekcji; osprzęt; oraz rodzaje odpadów, które można magazynować/przetwarzać w 

pojemniku, włączając w to limit temperatury zapłonu. 

27. podejmować środki w celu uniknięcia problemów, które mogą wynikać z magazynowania/ 

akumulacji odpadów. Może to być sprzeczne z BAT nr 23, gdy odpady są stosowane jako 

reagent (zob. Sekcja 4.1.4.10) 

28. stosować następujące techniki podczas obsługi odpadów (zob. Sekcja 4.1.4.6): 

a. posiadanie systemów i procedurów w celu zapewnienia, że odpady są bezpiecznie przesyłane 

do właściwego obszaru magazynowania 

b. posiadanie systemu zarządzania dla załadunku i rozładunku odpadów w instalacji, który 

również uwzględnia wszelkie zagrożenia, jakie działania te mogą spowodować. Niektóre 

opcje w tym celu obejmują systemy taryf, nadzór przez personel zakładu, klawisze lub 

kodowane kolorem punkty/węże lub osprzęt o określonym rozmiarze 

c. zapewnienie, że wykwalifikowana osoba wizytuje zakład posiadacza odpadów w celu 

sprawdzenia drobnych odpadów laboratoryjnych, starych pierwotnych odpadów, odpadów 

niejasnego pochodzenia lub nieokreślonych odpadów (zwłaszcza jeśli znajdują się w 

beczkach), odpowiedniego sklasyfikowania substancji i zapakowania do określonych 

pojemników. W niektórych przypadkach pojedyncze opakowania mogą wymagać ochrony 

przed uszkodzeniem mechanicznym w bęczce za pomocą wypełniaczy dostosowanych do 

właściwości zapakowanych odpadów  

d. zapewnienie, że nie stosuje się uszkodzonych węży, zaworów i połączeń 

e. gromadzenie powietrza odlotowego z pojemników i zbiorników podczas obsługi odpadów 

płynnych 

f. rozładunek substancji stałych i osadu w obszarach zamkniętych, wyposażonych w wyciągowe 

systemy wentylacyjne połączone ze sprzętem ograniczania emisji, gdy obsługiwane odpady 

mogą potencjalnie generować emisje do powietrza (np. odory, pył, LZO) (zob. sekcja 4.1.4.7) 

g. stosowanie systemu, w celu zapewnienia, że łączenie różnych partii odbywa się wyłącznie 

razem z badaniem jendorodności (zob. Sekcja 4.1.4.7 i 4.1.5 i jest to także związane z BAT nr 

13, 14 i 30). 

29. zapewnić, że łączenie/mieszanie pakowanych odpadów odbywa się wyłącznie pod kontrolą i 

nadzorem oraz jest prowadzone przez przeszkolonych pracowników. W przypadku niektórych 

rodzajów odpadów takie łączenie/mieszanie należy przeprowadzać z użyciem miejscowej 

wentylacji wyciągowej (zob. Sekcja 4.1.4.8) 

30. zapewnić, że niejendorodności chemiczne decydują o segregacji wymaganej podczas 

magazynowania (zob.: Sekcja 4.1.4.13 i 4.1.4.14 i jest to także związane z BAT nr 14) 

31. stosować następujące techniki podczas obsługi odpadów w pojemnikach (zob. Sekcja 4.1.4.2): 

a. magazynowanie odpadów w pojemnikach pod osłoną. Można to także stosować do wszelkich 

pojemników przechowywanych do czasu pobierania próbek i opróżniania. Określono pewne 

wyjątki od zastosowania tej techniki związane z pojemnikami lub odpadami, na które nie mają 
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wpływu warunki otoczenia (np. światło słoneczne, temperatura, woda) (zob.: Sekcja 4.1.4.2). 

Osłonięte obszary wymagają odpowiedniej wentylacji  

b. utrzymanie dostępności i dostępu do obszarów magazynowania w przypadku pojemników 

zawierających substancje wrażliwe na ciepło, światło i wodę, pod osłoną i chronione przed 

ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

Inne niewymienione powyżej standardowe techniki  
BAT musi: 

32. przeprowadzać operacje zgniatania, rozdrabniania i przesiewania na obszarach wyposażonych 

w wyciągowe systemy wentylacyjne połączone ze sprzętem ograniczania emisji (zob. Sekcja 

4.1.6.1) podczas obsługi materiałów, mogących generować emisje do powietrza (np. odory, 

pył, LZO) 

33. przeprowadzić operacje zgniatania/rozdrabniania (zob. Sekcja 4.1.6.1 i 4.6) w warunkach 

pełnej hermetyzacji i w obojętnej atmosferze w przypadku beczek/pojemników zawierających 

łatwopalne lub wysoce lotne substancje. Pozwoli to uniknąć zapłonu. Atmosferę obojętną 

należy ograniczać 

34. przeprowadzić procesy płukania biorąc pod uwagę (zob. Sekcja 4.1.6.2): 

a. identyfikowanie płukanych składników, które mogą znajdować się w elementach do płukania 

(np. rozpuszczalniki) 

b. przesyłanie popłuczyn do właściwego obszaru magazynowania i następnie przetwarzanie ich 

w taki sam sposób jak odpadów, z których zostały otrzymane 

c. wykorzystywanie oczyszczonych ścieków z zakładu PO do płukania zamiast świeżej wody. 

Powstałe ścieki można następnie oczyścić w oczyszczalni ścieków lub ponownie wykorzystać 

w instalacji. 

 

Przetwarzanie emisji do powietrza 
Aby zapobiec lub kontrolować emisje głównie pyłu, odorów i LZO oraz niektórych związków 

nieorganicznych BAT musi: 

35. ograniczyć stosowanie otwartych od góry zbiorników, pojemników i dołów poprzez: 

a. nie zezwalanie na bezpośrednie odpowietrzanie lub zrzuty do powietrza przez połączenie 

wszystkich odpowietrzników z odpowiednimi systemami ograniczania podczas 

magazynowania materiałów, które mogą generować emisje do powietrza (np. odory, pył, 

LZO) (zob. Sekcja 4.1.4.5) 

b. przechowywanie odpadów lub surowców pod osłoną lub w wodoodpornym opakowaniu (zob. 

Sekcja 4.1.4.5 i jest to także związane z BAT nr 31.a) 

c. łączenie przestrzeni nad warstwą cieczy w zbiornikach osadzania (np. w przypadku gdy 

przetwarzanie oleju to proces wstępnego przetwarzania w zakładzie przetwarzania 

chemicznego) z ogólnymi zakładowymi jednostkami wyciągowymi i płuczkowymi (zob. 

Sekcja 4.1.4.1). 

36. stosować system zamknięty z ekstrakcją, lub w podciśnieniu, do odpowiedniego urządzenia 

ograniczania emisji. Ta technika jest szczególnie istotna w przypadku procesów, które 

obejmują przesyłanie lotnych płynów, zwłaszcza podczas załadunku/rozładunku cystern (zob. 

Sekcja 4.6.1) 

37. stosować odpowiedniej wielkości system ekstrakcji, który może obejmować zbiorniki 

bezodpływowe, obszary wstępnego przetwarzania, zbiorniki magazynowe, mieszalniki/ 

zbiorniki reakcyjne i obszary prasy filtracyjnej lub posiadanie odrębnego systemu 

przetwarzania gazów odlotowych z określonych zbiorników (np. filtry z węglem aktywnym ze 

zbiorników przechowywania  odpadów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami) (zob. Sekcja 

4.6.1) 

38. właściwie obsługiwać i konserwować sprzęt ograniczania, z włączeniem obsługi i 

przetwarzania/utylizacji zużytych mediów płuczkowych (zob. Sekcja 4.6.11) 

39. posiadać system płuczek dla głównych nieorganicznych emisji gazowych z tych operacji 

jednostkowych, które dokonują zrzutu punktowego emisji procesowych. Zainstalować 

pomocniczą jednostkę płuczkową do niektórych systemów przetwarzania wstępnego, jeżeli 

zrzut jest niejendorodny lub zbyt zagęszczony dla głównych płuczek (zob. Sekcja 4.6.11) 
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40. posiadać procedury wykrywania i naprawiania wycieku w instalacjach a) obsługujących dużą 

liczbę elementów rurociągu i magazynowania oraz b) związków, które mogą łatwo wyciekać i 

stworzyć problem środowiskowy (np. emisje niezorganizowane, zanieczyszczenie gleby) 

(zob.: Sekcja 4.6.2). Można to postrzegać jako element SZŚ (zob. BAT nr 1) 

41. zredukować emisje do powietrza do następujących poziomów 

 

Parametr powietrza Poziomy emisji związane ze stosowaniem BAT (mg/Nm
3
) 

LZO 7-20
1
 

Cząsteczki stałe 5-20 
1
 W przypadku niskich ładunków LZO, wyższy kraniec zakresu można rozszerzyć do 50 

 

przy użyciu odpowiedniej kombinacji technik zapobiegawczych i/lub ograniczania (zob.: Sekcja 4.6). 

Techniki wymienione powyżej w sekcji BAT „Przetwarzanie emisji do powietrza‖ (BAT nr 35-41) 

również przyczyniają się do osiągania tych wartości. 

 

Gospodarka ściekami 
BAT musi: 

42. zredukować zużycie i zanieczyszczenie wody poprzez (zob. Sekcja 4.1.3.6 i 4.7.1): 

a. stosowanie izolacji wodochronnej zakładu i metod retencji magazynowania  

b. przeprowadzanie regularnych kontroli zbiorników i dołów, szczególnie gdy znajdują się one 

pod ziemią 

c. stosowanie oddzielonego systemu odwadniania zgodnie z ładunkiem zanieczyszczenia (woda 

z dachu, woda z dróg, woda procesowa) 

d. stosowanie zlewni bezpieczeństwa 

e. wykonywanie regularnych audytów wody, mających na celu redukcję zużycia wody i 

zapobieganie zanieczyszczeniu wody 

f. oddzielenie wody procesowej od wody deszczowej (zob. Sekcja 4.7.2 i jest to także związane 

z BAT nr 46). 

43. posiadać procedury w celu zapewnienia, że specyfikacja ścieków nadaje się dla zakładowego 

systemu oczyszczania ścieków lub zrzutu (zob. Sekcja 4.7.1) 

44. unikać omijania systemów oczyszczalni przez ścieki (zob. Sekcja 4.7.1) 

45. posiadać i obsługiwać system zamknięty, zgodnie z którym woda deszczowa spadająca na 

obszary obróbki jest gromadzona razem z popłuczynami z cystern, sporadycznymi 

przeciekami, popłuczynami z beczek itp. i zawracana do zakładu przetwórczego lub 

gromadzona w połączonym osadniku (zob. Sekcja 4.7.1) 

46. oddzielać systemy gromadzenia potencjalnie bardziej zanieczyszczonych wód od mniej 

zanieczyszczonych wód (zob. Sekcja 4.7.2) 

47. posiadać pełne betonowe podłoże w całym obszarze przetwarzania, ze spadkami w kierunku 

wewnętrznych zakładowych systemów odwadniania prowadzących do zbiorników 

magazynowych lub osadników, które mogą gromadzić wodę deszczową i inne przecieki. 

Osadniki z przelewem do kanalizacji zwykle wymagają automatycznych systemów 

monitorowania, takich jak kontrole pH, które mogą zamknąć przelew (zob. Sekcja 4.1.3.6 i 

jest to również związane z BAT nr 63), 

48. gromadzić wodę deszczową w specjalnej zlewni w celu kontroli, przetwarzania w przypadku 

zanieczyszczenia i dalszego wykorzystania (zob. Sekcja 4.7.1) 

49. maksymalizować ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków i wykorzystanie wody 

deszczowej w instalacji (zob.: Sekcja 4.7.1) 

50. przeprowadzać dzienne kontrole systemu zarządzania ściekami i prowadzić dziennik 

wszystkich przeprowadzonych kontroli, poprzez posiadanie systemu monitorowania zrzutów 

ścieków i jakości osadu (zob. Sekcja 4.7.1) 

51. najpierw zidentyfikować ścieki mogące zawierać niebezpieczne związki (np. adsorbowalne 

związane organicznie chlorowce (AOX); cyjanki; siarczki; związki aromatyczne; benzen lub 

węglowodory (rozpuszczone, zemulgowane lub nierozpuszczone); oraz metale takie jak rtęć, 

kadm, ołów, miedź, nikiel, chrom, arsen i cynk) (zob. Sekcja 4.7.2). Następnie oddzielić 
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uprzednio zidentyfikowane strumienie ścieków na miejscu i wreszcie, w szczególności, 

oczyścić ścieki na miejscu lub poza zakładem. 

52. ostatecznie po zastosowaniu BAT nr 42, wybrać i przeprowadzić odpowiednią metodę 

oczyszczania dla każdego rodzaju ścieków (zob. Sekcja 4.7.1) 

53. wdrażać środki w celu zwiększenia niezawodności z jaką można przeprowadzać wymaganą 

kontrolę i ograniczanie (na przykład, optymalizacja wytrącania metali) (zob. Sekcja 4.7.1) 

54. określić główne składniki chemiczne oczyszczonych ścieków (włączając w to skład ChZT) i 

dokonać uzasadnionej oceny przeznaczenia tych substancji chemicznych w środowisku (zob. 

Sekcja 4.7.1 i określone ograniczenia zastosowania) 

55. dokonywać zrzutu ścieków z obszaru ich magazynowania wyłącznie po zakończeniu 

wszystkich działań oczyszczania i późniejszej inspekcji końcowej (zob. Sekcja 4.7.1) 

56. osiągnąć następujące wartości emisji do wody przed zrzutem 

 

Parametr wody Wartości emisji związane ze stosowaniem BAT (ppm) 

ChZT 20-120 

BZT 2-20 

Metale ciężkie (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)  

Wysoce toksyczne metale ciężkie: 

As 

Hg 

Cd 

Cr(VI) 

 

<0.1 

0.01-0.05 

<0.1-0.2 

<0.1-0.4 

 

przy użyciu odpowiedniej kombinacji technik wymienionych w Sekcji 4.4.2.3 i 4.7. Techniki 

wymienione powyżej w niniejszej sekcji „Gospodarka ściekami‖ (BAT nr 42-55) również 

przyczyniają się do osiągania tych wartości. 

 

Zarządzanie pozostałościami generowanymi przez proces 
BAT musi: 

57. posiadać plan zarządzania pozostałościami (zob. Sekcja 4.8.1) w ramach SZŚ, obejmujący: 

a. podstawowe techniki zarządzania (związane z BAT nr 3) 

b. wewnętrzne techniki analizy porównawczej (zob. Sekcja 4.1.2.8 i jest to także związana z 

BAT nr 1.k i 22). 

58. maksymalizować wykorzystanie opakowań wielokrotnego użytku (beczki, pojemniki, IBC, 

palety, itp.) (zob. Sekcja 4.8.1) 

59. ponowne wykorzystywać beczki, gdy są one w dobrym stanie operacyjnym. W innych 

przypadkach są one przesyłane do odpowiedniego przetwarzania (zob. Sekcja 4.8.1) 

60. prowadzić wykaz monitorowania odpadów na miejscu za pomocą rejestrów ilości odpadów 

odebranych na miejscu i rejestrów odpadów poddanych obróbce (zob. sekcja 4.8.3 i jest to 

również związane z BAT nr 27) 

61. ponownie wykorzystywać odpady z jednego działania/zabiegu potencjalnie jako materiał 

wsadowy do kolejnego (zob. Sekcja 4.1.2.6 i to jest także związane z BAT nr 23) 

 

Zanieczyszczenie gleby 
Aby uniknąć zanieczyszczenia gleby, BAT musi: 

62. zapewnić, a następnie utrzymać powierzchnie obszarów operacyjnych, w tym stosować środki 

w celu zapobiegania lub szybkiego usuwania przecieków i wycieków oraz zapewnić 

konserwację systemów odwadniania i innych struktur podpowierzchniowych (zob. Sekcja 

4.8.2) 

63. wykorzystywać nieprzepuszczalną podstawę i wewnętrzny system odwadniania (zob. sekcja 

4.1.4.6, 4.7.1 i 4.8.2) 

64. zredukować obszar instalacji i zminimalizować wykorzystanie podziemnych zbiorników i 

rurociągów (zob.: Sekcja 4.8.2 i jest to także związane z BAT nr 10.f, 25 i 40) 
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5.2 BAT dla określonych rodzajów przetwarzania odpadów 
W niniejszej sekcji przedstawiono elementy BAT dla każdego procesu/działania opisanego w 

niniejszym dokumencie. Jej struktura przypomina strukturę poprzednich rozdziałów. 

 

Przetwarzanie biologiczne 
BAT musi: 

65. stosować następujące techniki do magazynowania i obsługi w systemach biologicznych (zob. 

Sekcja 4.2.2): 

a. w przypadku odpadów o mniej intensywnym odoru, zastosowanie automatycznych i 

szybkozamykających się drzwi (czasy otwarcia drzwi są ograniczone do minimum) w 

połączeniu z odpowiednim urządzeniem gromadzenia powietrza odlotowego wywołującym 

podciśnienie w hali 

b. w przypadku odpadów o bardzo intensywnym odoru, stosowanie zamkniętych bunkrów z 

materiałem wsadowym posiadających śluzę dla pojazdów 

c. obudowanie i wyposażenie obszaru bunkrów w urządzenie gromadzenia powietrza 

odlotowego. 

66. dostosować dopuszczalne rodzaje odpadów i procesy oddzielania zgodnie z rodzajem 

przeprowadzanego procesu i stosowanej techniki ograniczania (np. w zależności od zawartości 

składników niebiodegradowalnych) (zob. Sekcja 4.2.3) 

67. wykorzystywać poniższe techniki przy stosowaniu fermentacji beztlenowej (zob. Sekcja 4.2.4 

i 4.2.5): 

a. stosowanie ścisłej integracji procesu z gospodarką wodną 

b. zawrócenie maksymalnej ilości ścieków do reaktora. Niektóre kwestie operacyjne, które mogą 

pojawić się przy zastosowaniu tej techniki znajdują się w Sekcji 4.2.4 

c. obsługa systemu w warunkach fermentacji termofilowej. W przypadku niektórych rodzajów 

odpadów nie można osiągnąć warunków termofilowych (zob. Sekcja 4.2.4) 

d. pomiar poziomów CWO, ChZT, N, P i Cl w strumieniach wlotowych i wylotowych. Gdy 

wymagana jest lepsza kontrola procesu, lub lepsza jakość odpadów wyjściowych, niezbędna 

jest większa liczba parametrów do pomiaru i kontroli 

e. maksymalizacja produkcji biogazu. Technika ta musi uwzględnić wpływ na jakość odpadu 

przefermentowanego i biogazu 

68. zredukować emisje gazów spalinowych do powietrza podczas stosowania biogazu jako paliwa 

poprzez ograniczenie emisji pyłu, NOX, SOX, CO, H2S i LZO za pomocą odpowiedniej 

kombinacji następujących technik (zob. Sekcja 4.2.6): 

a. płukanie biogazu z użyciem soli żelaza 

b. stosowanie technik usuwania NOX, takich jak SRK 

c. stosowanie jednostki utleniania termicznego  

d. stosowanie filtracji z węglem aktywnym 

69. ulepszyć przetwarzanie mechaniczno-biologiczne (MBP) poprzez (zob. Sekcje 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.8, 4.2.10, 4.6.23): 

a. stosowanie całkowicie obudowanych bioreaktorów 

b. unikanie warunków beztlenowych w trakcie przetwarzania tlenowego poprzez kontrolowanie 

fermentacji i dostawy powietrza (przy użyciu stabilizowanego obwodu powietrza) oraz 

poprzez dostosowanie napowietrzania do rzeczywistej działalności biodegradacyjnej 

c. skuteczne wykorzystywanie wody 

d. termiczne izolowanie sufitu hali degradacji biologicznej w procesach tlenowych  

e. zminimalizowanie wytwarzania gazu spalinowego do poziomów 2500 do 8000 Nm
3
 na tonę. 

Nie zgłoszono poziomów poniżej 2500 Nm
3
 na tonę 

f. zapewnienie jednolitego materiału wsadowego 

g. recykling wód procesowych lub błotnistych pozostałości w ramach procesu tlenowego w celu 

całkowitego uniknięcia emisji do wody. W przypadku generowania ścieków należy je 

oczyścić, w celu osiągnięcia wartości wymienionych w BAT nr 56 

h. nieustannie nabywanie wiedzy na temat połączenia między kontrolowanymi zmiennymi 

degradacji biologicznej a zmierzonymi emisjami (gazowymi) 
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i. redukcja emisji związków azotu poprzez zoptymalizowanie wskaźnika C:N. 

70. zredukować emisje z przetwarzania mechaniczno-biologicznego do następujących poziomów 

(zob. Sekcja 4.2.12) 

 

Parametr Przetworzony gaz spalinowy 

Odory (ouE/m3) <500-6000 

NH3 (mg/Nm3) <1-20 

Dla LZO i cząsteczek stałych zobacz ogólną BAT 41 

TWG uznała, że do tej tabeli należało również dodać N2O (zob. Sekcja 4.6.10) i Hg, niemniej jednak 

nie dostarczono wystarczających danych, aby zweryfikować wartości w tych kwestiach. 

 

przy użyciu odpowiedniej kombinacji następujących technik (zob. Sekcja 4.6): 

a. utrzymanie właściwego zarządzania (związane z BAT nr 3) 

b. regeneracyjny utleniacz termiczny 

c. usuwanie pyłu. 

71. zredukować emisje do wody do poziomów wymienionych w BAT nr 56. Ponadto ograniczyć 

emisje całkowitego azotu, amoniaku, azotanów i azotynów do wody (zob. Sekcja 4.7.7 i 

uwagi końcowe Rozdział 7) 

 

Przetwarzanie fizykochemiczne 
W przypadku fizykochemicznego oczyszczania ścieków BAT musi: 

72. wykorzystywać następujące techniki w reaktorach fizykochemicznych (zob. Sekcja 4.3.1.2): 

a. wyraźne określenie celów i oczekiwanej reakcji chemicznej dla każdego procesu 

przetwarzania 

b. ocena każdego nowego zestawu reakcji i proponowanych mieszanek odpadów i odczynników 

w badaniu laboratoryjnym przed przetwarzaniem odpadów 

c. w szczególności zaprojektowanie i eksploatacja pojemnika reaktora tak że nadaje się do 

swojego przeznaczenia 

d. obudowanie wszystkich pojemników przetwarzania/reakcyjnych i zapewnienie, że są 

odpowietrzane do atmosfery za pomocą odpowiedniego systemu płuczkowego oraz 

ograniczania 

e. monitorowanie reakcji w celu zapewnienia, że jest ona pod kontrolą i zmierza w kierunku 

przewidywanego wyniku 

f. zapobieganie mieszaniu odpadów lub innych strumieni zawierających jednocześnie metale i 

środki kompleksotwórcze (w sekcji 4.3.1.3). 

73. oprócz ogólnych paramterów określonych dla ścieków w BAT nr 56, należy określić 

dodatkowe parametry dla fizykochemicznego oczyszczania ścieków. Niektóre odniesienia w 

tej kwestii znajdują się w Rozdziale 7 Uwagi końcowe 

74. wykorzystywać następujące techniki dla procesu neutralizacji (w sekcji 4.3.1.3) 

a. zapewnienie, że stosowane są zwyczajowe metody pomiaru  

b. oddzielne magazynowanie zneutralizowanych ścieków 

c. przeprowadzanie końcowej inspekcji zneutralizowanych ścieków po upływie wystarczającego 

okresu magazynowania. 

75. wykorzystywać następujące techniki w celu wspomagania wytrącania metali w procesach 

przetwarzania (zob.: Sekcja 4.3.1.4): 

a. dostosowanie pH do poziomu minimalnej rozpuszczalności, na którym metale będą się 

wytrącać 

b. unikanie wprowadzania środków kompleksotwórczych, chromianów i cyjanków 

c. unikanie wprowadzania do procesu materiałów organicznych, które mogą zakłócać wytrącanie 

d. umożliwienie oczyszczenia powstałych przetworzonych odpadów poprzez zlewanie, gdy to 

możliwe, i/lub przez dodatek innego sprzętu odwadniania 

e. stosowanie wytrącania siarczkowego w przypadku obecności środków kompleksotwórczych. 

Technika ta może zwiększyć stężenie siarczku w oczyszczonych ściekach. 

76. wykorzystywać następujące techniki do rozbijania emulsji (zob. Sekcja 4.3.1.5): 
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a. badanie na obecność cyjanków w emulsjach do przetwarzania. W przypadku obecności 

cyjanków emulsje należy najpierw poddać specjalnemu przetwarzaniu wstępnemu 

b. konfigurowanie symulowanych badań laboratoryjnych. 

77. wykorzystywać następujące techniki do utleniania/redukcji (zob. Sekcja 4.3.1.6): 

a. ograniczanie emisji do powietrza generowanych podczas utleniania/redukcji 

b. posiadanie środków bezpieczeństwa i detektorów gazu (np. nadających się do wykrywania 

HCN, H2S, NOX). 

78. wykorzystywać następujące techniki do ścieków zawierających cyjanki (zob. Sekcja 4.3.1.7): 

a. destrukcja cyjanków poprzez utlenianie 

b. dodawanie nadmiaru sody kaustycznej w celu zapobiegania spadkowi pH 

c. unikanie mieszanie odpadów cyjanku ze związkami kwasowymi 

d. monitorowanie postępu reakcji przy użyciu elektropotencjałów. 

79. wykorzystywać następujące techniki do ścieków zawierających związki chromu (VI) (zob.: 

Sekcja 4.3.1.8): 

a. unikanie mieszania odpadów Cr(VI) z innymi odpadami 

b. redukcja Cr(VI) do Cr(III) 

c. wytrącanie trójwartościowego metalu. 

80. wykorzystywać następujące techniki do ścieków zawierające azotyny (zob. Sekcja 4.3.1.9): 

a. unikanie mieszania odpadów azotynu z innymi odpadami 

b. kontrola i unikanie oparów azotawych podczas przetwarzania azotynów za pomocą 

utleniania/zakwaszania. 

81. wykorzystywać następujące techniki do ścieków zawierających amoniak (zob. Sekcja 

4.3.1.11): 

a. stosowanie dwukolumnowego systemu odpędzania powietrzem z płuczką kwasową dla 

odpadów z roztworami amoniaku do 20 w/w-% 

b. odzyskiwanie amoniaku w płuczkach i zawracanie go do procesu przed etapem osadzania 

c. usuwanie amoniaku usuniętego w fazie gazowej poprzez płukanie odpadów z użyciem kwasu 

siarkowego w celu wytworzenia siarczanu amonu 

d. rozszerzanie wszelkiego pobierania próbek powietrza dla amoniaku w kominach odlotowych 

lub obszarach pras filtracyjnych tak, aby uwzględnić LZO przy filtracji i odwadnianiu (zob. 

Sekcja 4.3.1.12). 

82. łączyć przestrzeń powietrzną nad procesami filtracji i odwadniania z głównym systemem 

ograniczania emisji w zakładzie (zob. Sekcja 4.3.1.12) 

83. dodać środki flokulacyjne do osadu i ścieków do oczyszczania w celu przyspieszenia procesu 

sedymentacji oraz ułatwienia dalszego oddzielania substancji stałych (zob. Sekcja 4.3.1.16, 

gdzie określono pewne ograniczenia zastosowania). Aby uniknąć stosowania środków 

flokulacyjnych, w tych przypadkach, gdzie jest to ekonomicznie opłacalne, lepsze jest 

odparowanie (zob. Sekcja 4.7.6.1)  

84. stosować szybkie oczyszczanie i oczyszczanie otworów filtra w procesach przesiewania za 

pomocą pary wodnej lub wody pod wysokim ciśnieniem (zob. Sekcja 4.3.1.17). 

W przypadku przetwarzania fizykochemicznego odpadów stałych BAT musi: 

85. wspomagać nierozpuszczalność metali amfoterycznych oraz redukować wymywanie 

toksycznych rozpuszczalnych soli poprzez odpowiednią kombinację płukania wodą, 

odparowania, rekrystalizacji i ekstrakcji kwasowej (zob. Sekcja 4.3.2.1, 4.3.2.8, 4.3.2.9), gdy 

stosuje się immobilizację w przetwarzaniu odpadów stałych zawierających niebezpieczne 

związki do wysłania na składowisko 

86. badać wymywalność związków nieorganicznych za pomocą znormalizowanych procedur 

wymywania CEN i odpowiedniego poziomu badania: podstawowej charakterystyki, badania 

zgodności lub weryfikacji na miejscu (zob. Sekcja 4.3.2.2) 

87. ograniczać przyjęcie odpadów do przetwarzania poprzez utwardzanie/immobilizację do 

odpadów nie zawierających wysokich poziomów LZO, składników wydzielających odory, 

stałych cyjanków, środków utleniających, odpadów o wysokiej zawartości CWO i butli 

gazowych (zob. Sekcja 4.3.2.3) 

88. stosować techniki kontroli i obudowy dla załadunku/rozładunku oraz zamkniętych systemów 

przenośnikowych (zob. Sekcja 4.3.2.3) 
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89. posiadać systemy ograniczania emisji w celu obsługi strumienia powietrza jak również 

obciążeń szczytowych związanych z załadunkiem i rozładunkiem (zob. Sekcja 4.3.2.3) 

90. stosować co najmniej proces utwardzania, zeszklenia, topnienia lub syntezy przed wysłaniem 

odpadów stałych na składowisko w Sekcjach od 4.3.2.4 do 4.3.2.7. 

W przypadku fizykochemicznego przetwarzania zanieczyszczonej gleby BAT musi: 

91. kontrolować szybkość wykopów, wielkość odsłoniętego obszaru zanieczyszczonej gleby oraz 

czas, przez który stosy gleby pozostawały odsłonięte podczas wydobywania i usuwania 

zanieczyszczonej gleby (zob. Sekcja 4.3.2.10) 

92. stosować badanie laboratoryjne w celu ustalenia odpowiedniości procesu do zastosowania i 

najlepszych warunków operacyjnych dla jego wykorzystania (zob. Sekcja 4.3.2.11) 

93. posiadać sprzęt do gromadzenia i kontroli taki jak dopalacze, utleniacze termiczne, filtry 

tkaninowe, aktywny węgiel lub kondensatory do przetwarzania gazów z zabiegów 

termicznych (zob. Sekcja 4.3.2.11) 

94. zgłaszać skuteczność osiągniętą podczas procesów dla różnych zredukowanych składników a 

także dla tych, na które proces nie miał wpływu (zob. Sekcja 4.3.2.3) 

 

Odzyskiwanie materiałów z odpadów 
W przypadku ponownej rafinacji olejów odpadowych BAT musi: 

95. prowadzić staranną kontrolę przychodzących materiałów wspomaganą przez sprzęt 

analityczny (wiskometria, podczerwień, chromatografia oraz spektrometria masowa, w 

stosownych przypadkach), laboratoria i zasoby (zob. Sekcja 4.1.1.1) 

96. kontrolować co najmniej pod kątem chlorowanych rozpuszczalników i PCB (zob. Sekcja 

4.1.1.1 i 4.4.1.2) 

97. stosować skraplanie jako przetwarzanie fazy gazowej jednostek destylacji rzutowej (zob. 

Sekcja 4.6.8) 

98. posiadać linie powrotu pary dla załadunku i rozładunku pojazdów, kierujących wszystkie 

odpowietrzniki do utleniacza termicznego/spalarni lub instalacji adsorpcji na węglu aktywnym 

(zob. Sekcja 4.1.4.6, 4.6.7 i 4.6.14) 

99. kierować strumienie wentylacyjne do utleniacza termicznego z przetwarzaniem gazów 

odpadowych, jeśli w strumieniu wentylacyjnym znajdują się gatunki chlorowane. Jeśli 

znajdują się w nim wysokie poziomy gatunków chlorowanych, preferowaną metodą 

przetwarzania jest kondensacja, a następnie płukanie kaustyczne i ochronne złoże węgla 

aktywnego (zob. Sekcja 4.6) 

100. wykorzystywać utlenianie termiczne przy 850°C wraz z czasem przebywania 

wynoszącym dwie sekundy dla wylotu destylacji próżniowej generatorów próżniowych lub 

dla powietrza z ogrzewaczy procesowych (zob. Sekcja 4.6) 

101. stosować wysokowydajny system próżniowy (zob. Sekcja 4.4.1.1) 

102. stosować pozostałości z destylacji próżniowej lub wyparek cienkowarstwowych jako 

produkty asfaltowe (zob.: Sekcja 4.4.1.15) 

103. stosować proces ponownej rafinacji olejów odpadowych, który może osiągnąć uzysk 

wyższy niż 65% suchej masy (zob. sekcje od 4.4.1.1 do 4.4.1.12) 

104. osiągnąć następujące wartości w ściekach odprowadzanych z jednostki ponownej 

rafinacji (zob. Sekcja 4.4.1.14): 

 

Parametr ścieków Stężenie (ppm) 

Węglowodory <0.01-5 

Fenole 0.15-0.45 

W przypadku innych parametrów wody, zob. BAT nr 56 w Ogólnej sekcji BAT 

 

przy użyciu odpowiedniej kombinacji zintegrowanych z procesem technik i/lub zabiegów 

podstawowych, wtórnych, biologicznych i obróbki końcowej (zob. Sekcja 4.4.1.14 i 4.7). 

 

W celu przetwarzania odpadów rozpuszczalników BAT musi: 

105. prowadzić staranną kontrolę przychodzących materiałów wspomaganą przez sprzęt 

analityczny, laboratoria i zasoby (zob. Sekcja 4.1.1.1) 
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106. odparować pozostałości z kolumn destylacji i odzyskać rozpuszczalniki (zob. Sekcja 

4.4.2.4) 

 

W celu regeneracji odpadów katalizatora BAT musi: 

107. stosować filtry workowe w celu ograniczania emisji cząsteczek stałych ze spalin 

generowanych podczas procesu regeneracji (zob. Sekcja 4.4.3 i 4.6.5) 

108. stosować system ograniczania emisji SOX (zob. Sekcja 4.4.3.3). 

 

W celu regeneracji odpadów węgla aktywnego BAT musi: 

109. posiadać efektywną procedurę kontroli jakości w celu zapewnienia, że operator może 

rozróżnić pomiędzy węglem stosowanym do wody pitnej lub żywności klasy węgla a resztą 

zużytego węgla (tak zwane ‗węgle przemysłowe‘) (zob. Sekcja 4.4.4.2) 

110. zażądać od klientów pisemnego zobowiązania wskazującego, do czego wykorzystano 

węgiel aktywny (zob. Sekcja 4.1.2.3 i jest to także związane z BAT nr 12.c) 

111. wykorzystać pośrednio opalany piec dla węgla przemysłowego – można utrzymywać, 

że mógłby być on w równym stopniu wykorzystywany w przypadku węgli stosowanych do 

wody pitnej. Jednakże ograniczenia dotyczące pojemności i korozji mogą oznaczać, że 

możliwe jest korzystanie tylko z pieców półkowych lub bezpośrednio opalanych pieców 

obrotowych (zob. Sekcja 4.4.4.1) 

112. wykorzystywać dopalacz w temperaturze minimum 1100°C, z czasem przebywania 

dwie sekundy i 6% nadmiarem tlenu do regeneracji węgli przemysłowych, w przypadku 

możliwości wystąpienia chlorowcowanych substancji ogniotrwałych lub innych substancji 

odpornych termicznie. W innych przypadkach wystarczają mniej rygorystyczne warunki 

termiczne (zob. Sekcja 4.4.4.2) 

113. wykorzystywać dopalacz z minimalną temperaturą ogrzewania 850°C, czasem 

przebywania dwie sekundy i 6% nadmiarem tlenu dla węgli aktywnych stosowanych do wody 

pitnej i żywności (zob.: Sekcja 4.4.4.2) 

114. stosować ciąg przetwarzania gazów odlotowych składających się z sekcji oziębiania 

i/lub sekcji płuczek Venturiego i płukania wodnego, a następnie ciągu wymuszonego (zob. 

Sekcja 4.4.4.2) 

115. wykorzystywać roztwory płuczkowe kaustyczne lub sody amoniakalnej do 

neutralizowania gazów kwasowych dla zakładów węgla przemysłowego (zob. Sekcja 4.4.4.2) 

116. posiadanie oczyszczalni ścieków zawierającej odpowiednią kombinację flokulacji, 

osadzania, filtracji i regulacji pH dla potrzeb przetwarzania węgli stosowanych do wody 

pitnej. W przypadku ścieków z węgli przemysłowych, stosowanie dodatkowych zabiegów (np. 

wytrącanie wodorotlenku metali, wytrącanie siarczków) również jest uważane za BAT (zob. 

Sekcja 4.4.4.3) 

 

Przygotowanie odpadów do wykorzystania jako paliwo 
W celu przygotowania odpadów do wykorzystania jako paliwo BAT musi: 

117. spróbować nawiązać bliską relację z użytkownikiem paliwa odpadowego w celu 

dokonania odpowiedniego transferu wiedzy na temat składu paliwa odpadowego (zob. Sekcja 

4.5.1) 

118. posiadać system zapewnienia jakości w celu zagwarantowania charakterystyki 

wytworzonego paliwa odpadowego (zob. Sekcja 4.5.1) 

119. wytwarzać różne rodzaje paliw odpadowych zgodnie z rodzajem użytkownika (np. 

piece cementowe, różne elektrownie), rodzajem pieca (np. spalanie na ruszcie, ładowanie za 

pomocą wdmuchu) i rodzajem odpadów wykorzystywanych do wytwarzania odpadów (np. 

odpady niebezpieczne, stałe odpady komunalne) (zob. Sekcja 4.5.2) 

120. przy wytwarzaniu paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych, stosować 

przetwarzanie z węglem aktywnym w przypadku nisko zanieczyszczonej wody i przetwarzanie 

termiczne w przypadku silnie zanieczyszczonej wody (zob. Sekcja 4.5.6 i Sekcja 4.7). W tym 

kontekście przetwarzanie termiczne odnosi się do każdego przetwarzania termicznego w Sekcji 

4.7.6 lub spalania, którego nie opisano w niniejszym dokumencie 
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121. przy wytwarzaniu paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych, zapewnić 

właściwe przestrzeganie zasad dotyczących zagrożeń elektrostatycznych i pożarowych z 

przyczyn bezpieczeństwa (zob. Sekcja 4.1.2.7 i 4.1.7) 

 

W celu przygotowania stałych paliw odpadowych z odpadów innych niż niebezpieczne BAT musi: 

122. dokonać wizualnej inspekcji odpadów przychodzących, aby oddzielić 

wielkogabarytowe części metaliczne lub niemetaliczne. Celem jest ochrona urządzenia przed 

zniszczeniem mechanicznym (zob. Sekcja 4.1.1.3 i jest to także związane z BAT 8.e) 

123. stosować magnetycznych separatorów metali żelaznych i nieżelaznych. Celem jest 

ochrona peletyzatorów jak również spełnienie wymogów użytkowników końcowych (zob. 

Sekcja 4.5.3.3 i 4.5.3.4) 

124. wykorzystywać technikę NIR do oddzielania tworzyw sztucznych. Celem jest 

redukcja chloru organicznego i niektórych metali będących częścią tworzyw sztucznych (zob. 

Sekcja 4.5.3.10) 

125. stosować kombinację systemów rozdrabniania i peletyzacji nadających się do 

przygotowania paliwa odpadowego o określonych wymiarach (zob. Sekcja 4.5.3.1 i 4.5.3.12) 

W przypadku niektórych instalacji przygotowujących stałe paliwa odpadowe ze strumieni odpadów 

segregowanych u źródła stosowanie niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych technik może nie 

być niezbędne do przestrzegania BAT (zob. sekcja 4.5.3.1) 

 

W celu przygotowania stałych paliw odpadowych z odpadów niebezpiecznych BAT musi: 

126. uwzględnić emisje i zagrożenia pożarowe w przypadku gdy jest wymagana operacja 

suszenia lub ogrzewania (zob. Sekcje 4.1.2.7 i 4.5.4.1) 

127. uwzględnić przeprowadzenie operacji mieszania i sporządzania mieszanki w 

obszarach zamkniętych z odpowiednimi systemami kontroli atmosfery (zob. Sekcje 4.1.4.5, 

4.5.4.1 i 4.6) 

128. używać filtrów workowych do ograniczania emisji cząsteczek stałych (zob. sekcja 

4.6.26) 

 

W celu przygotowania płynnych paliw odpadowych z odpadów niebezpiecznych BAT musi: 

129. stosować jednostki wymiany ciepła na zewnątrz pojemnika jeżeli wymagane jest 

ogrzewanie płynnego paliwa (Sekcja 4.5.4.1) 

130. dostosować zawartość zawieszonych substancji stałych w celu zapewnienia 

jednolitości paliwa płynnego (zob. Sekcja 4.5.4.1) 
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6 NOWO POJAWIAJĄCE SIĘ TECHNIKI 
 

Nowo pojawiającą się technikę rozumie się w niniejszym dokumencie jako nową technikę, która nie 

została jeszcze zastosowana w sektorze przemysłowym na zasadach komercyjnych. Niniejszy rozdział 

opisuje te techniki, które mogą pojawić się w najbliższej przyszłości i które mogą być stosowane w 

sektorze przetwarzania odpadów. 

[5, Concawe, 1996] [36, Viscolube, 2002] [30, Eklund i in., 1997], [41, UK, 1991], [81, VDI i 

Dechema 2002], [90, Rogut, 2003] [101, Greenpeace, 1998] [122, Eucopro, 2003] [132, UBA, 

2003] [141, Magistrelli i in., 2002], [150, TWG, 2004] [152, TWG, 2004] [154, UNEP, 2004] 

 

Analiza on-line 

 

Opis 

Technika analizy on-line jest jednym z najnowszych osiągnięć w dziedzinie analizy i zapewnienia 

jakości. Można ją stosować dla wszystkich zastosowań w zakresie przygotowania stałych paliw 

wtórnych. 

Analizę on-line stosuje się w przypadku zgniatanych i/lub niezgniatanych materiałów, przy czym 

automatycznie eliminuje się materiały, które nie spełniają kryteriów jakości w przypadku np. stałych 

paliw wtórnych – szczególnie w przypadku przekroczenia wartości chloru lub bromu. 

Tryb funkcji opiera się na nowej analizie fluorescencji rentgenowskiej z analizą o wysokiej prędkości, 

tak, aby można było zanalizować i/lub wykryć dużą ilość zgniatanych lub niezgniatanych materiałów 

(w zależności od wydajności technicznej i określenia) na godzinę i można je automatycznie 

wyeliminować poprzez przekroczenie zapasu nominalnego. 

Konfiguracja jednostki pomiaru i/lub analizatora odbywa się bezpośrednio nad przenośnikiem. 

Strumień materiałów tak jednolity, jak to możliwe kieruje się pod jednostkę pomiaru i/lub analizatora i 

analizuje i/lub mierzy. 

Jeżeli wartość graniczna zostaje przekroczona, rozlega się sygnał elektroniczny (cyfrowy lub 

analogowy). Po skontrolowaniu za pomocą oprogramowania i/lub jednostki elektronicznej 

kwestionowany materiał jest automatycznie (mechanicznie, hydraulicznie, pneumatycznie, 

elektrostatycznie lub magnetycznie) zrzucany. Jednostki pomiaru i/lub analizator można wyposażyć w 

jedną lub więcej lamp rentgenowskich lub w jeden lub więcej detektorów. 

Jako dodatkową kontrolę i zapewnienie jakości materiałów wejściowych można również zastosować 

jednostkę przenośną. Jednostka przenośna również opiera się na metodzie fluorescencji 

rentgenowskiej i może być wykorzystywana zwłaszcza do analizy i/lub wykrywania chloru, bromu i 

metali ciężkich.  

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe  
Za pomocą tego narzędzia (w zależności od sprzętu i oprogramowania) można analizować i wykrywać 

następujące pierwiastki: Cl, Br, Cd, Hg, Pb, As, Se, Ni, Sb, Cu, Ba, Cr, Sn, Mo, Zn, Sr, Fe, Co, Ti, V, 

Rb, Ir, Pt, Au, Ag, Pd, Nb, W, Bi, Mn, Ta, Zr, Hf, Re. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska  

 

Dane operacyjne 

Narzędzie opracowano dla potrzeb najwyższej jakości analizy w najtrudniejszych warunkach (brud, 

deszcz, pył — już nie stanowią problemu!). Najszybsza elektronika zapewnia jakość analizy taką jak 

w laboratorium, niemniej jednak na miejscu, pomiar za pomiarem, zgodnie z materiałem, bez norm 

lub ponownych kalibracji. 

 

Zastosowanie 

Obecnie narzędzie to wydaje się być najszybszym i dokładnym przenośnym narzędziem do analizy dla  

praktycznie wszystkich metali – tworzywa sztucznego – starego drewna – szkła – gleby – odpadów – 

szlamu – metali nieżelaznych. 
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Literatura źródłowa 

[150 Z TWG, 2004] 

 

Okresy degradacji biologicznej w procesach MBP 
Minimalne okresy degradacji biologicznej, które muszą być zgodne z kryteriami składowisk o 

wystarczającej niezawodności operacyjnej należy określić w drodze przyszłego doświadczenia z 

nowymi zoptymalizowanymi zakładami MBP. 

 

Immobilizacja chlorków metali ciężkich 
Metoda stabilizacji odpadów metali ciężkich generowanych w procesie zeszklenia popiołów lotnych 

jest oparta na konwersji wsadowej chlorków metali ciężkich z dwuwodorofosforanem amoniaku 

(NH4H2PO4). Przekształcenie chlorków metali ciężkich na fosforan i jego immobilizacja w matrycy ze 

szkła fosforowego. 

 

Stabilizacja odpadów FGT siarczanem żelaza  

 

Opis 

Stabilizacja ta obejmuje pięcioetapową procedurę, gdzie materiał stały miesza się najpierw z 

roztworem FeSO4, a następnie napowietrza powietrzem atmosferycznym przy L/S 3 l/kg w celu 

utlenienia Fe(II) do Fe(III) i wytrącenia tlenków żelaza. Etap ten obejmuje również ekstrakcję soli 

rozpuszczalnych. Wartość pH zawiesiny jest wtedy utrzymywana na poziomie pH 10-11 przez około 

0,5 do 1 godziny, aby umożliwić rozpuszczonym metalom ciężkim związanie się z wytrąconymi 

tlenkami żelaza. Czwarty etap procesu to odwadnianie i wreszcie etap końcowy to płukanie w celu 

wymiany pozostałej wody i usunięcia pozostałych soli. Zawartość wody w końcowym 

ustabilizowanym produkcie to około 50%. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe  

Główną zaletą tego procesu stabilizacji są ulepszone właściwości wymywania produktu końcowego. 

Okazuje się, że właściwości wymywania odpadów wyjściowych są bardzo dobre, i oczekuje się, że 

można utrzymać niską emisję metali ciężkich przez dłuższy czas, ponieważ tlenki żelaza mogą 

przetrwać w geologicznych ramach czasowych. Możliwość zanieczyszczenia odpadów wyjściowych 

jest udokumentowana, a nie wyszczególniona i oczekuje się, że odpady wyjściowe są mniej podatne 

na rozpad fizyczny niż produkty stabilizowane cementem ze względu na fakt, że większość soli jest 

usuwana. 

Ten proces stabilizuje odpady FGT i zwykle mają one znacznie lepsze właściwości wymywania niż 

odpady utwardzone cementem. Proces ten redukuje ilość odpadów wyjściowych o około 10% suchej 

masy. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska  
Nie wykazano jeszcze strategii ponownego wykorzystania, zasugerowano jednak, że odpady 

wyjściowe można wykorzystać w budowie dróg po przetworzeniu termicznym w komorze spalania 

spalarni. Obecnie prowadzi się prace badawcze nad tą kwestią. 

Proces ten wytwarza ścieki o wysokiej zawartości soli i stosunkowo niskim stężeniu metali, ponieważ 

Fe(II) jest obecne w etapie ekstrakcji. W większości przypadków ścieki można po prostym 

oczyszczeniu zrzucić do zbiornika morskiego lub zdejonizować poprzez krystalizację. 

 

Dane operacyjne 

Proces zademonstrowano na skalę pilotażową w zakładzie przetwarzania wsadowego przy około 200 

kg suchej masy. 

Zoptymalizowano parametry takie jak zużycie wody, mieszanie wody i materiałów, wskaźnik 

utleniania Fe(II), czas reakcji, pH i dodatek kontrolujący pH. Wykazano, że proces jest niezawodny w 

odniesieniu do właściwości odpadów wejściowych, mimo że pojawiają się pewne zmiany parametrów 

procesu. Typowe dane procesu dla jednej tony odpadów wejściowych: 10 - 50 kg Fe, 20-50 minut 

napowietrzania, czas reakcji 30-60 minut, H2SO4 lub FeSO4 jaki dodatek kontrolujący pH, optymalne 
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pH 10-11 oraz zużycie wody 3-4 m
3
. W bieżącej konfiguracji odwadnianie przetwarzanego materiału 

przeprowadzono za pomocą ramowej prasy filtracyjnej. 

 

Zastosowanie 

Jednostkę stabilizacji można wdrożyć jako integralną część pieca do spalania, ale może ona istnieć 

również jako scentralizowany zakład przetwarzania obsługujący pozostałości z kilku pieców do 

spalania. Technikę zademonstrowano na półsuchych odpadach FGT, jak również na samym popiele 

lotnym i popiele lotnym połączonym z osadem z mokrych płuczek (produkt Bamberga); wszystko z 

dobrymi wynikami. 

 

Ekonomika 

Koszty przetwarzania szacuje się na około 65 EUR za tonę przy wydajności zakładu 20000 t/rok 

łącznie z kosztami inwestycyjnymi. 

 

Siła sprawcza wdrożenia  
Głównym powodem wdrożenia tej technologii są bardzo dobre właściwości wymywania odpadów 

wyjściowych oraz fakt, że oczekuje się, iż będzie to trwało na dłuższą perspektywę. 

 

Przykładowe zakłady 

Proces zademonstrowano tylko na skalę pilotażową, niemniej jednak zaprojektowano go także na 

pełną skalę. Nie wdrożono jeszcze zakładów na pełną skalę. 

 

Literatura źródłowa 

[124, Iswa, 2003] 

 

Stabilizacja odpadów FGT dwutlenkiem węgla i fosforanem  

 

Opis techniczny 

Stosowane tu czynniki chemiczne to CO2 i/lub H3PO4. Proces ten obejmuje dwuetapową procedurę, 

gdzie odpady wyjściowe najpierw płucze się w L/S 3 l/kg w celu ekstrakcji rozpuszczalnych soli. 

Następnie materiał odwadnia się i ponownie płucze w ramowej prasie filtracyjnej w L/S 3 g/kg. 

Pozostałości następnie są ponownie zawieszane i dodaje się CO2 i/lub H3PO4. Umożliwia się 

wystąpienie reakcji stabilizacji przez 1 - 1,5 godziny przy jednoczesnym spadku pH i przez następną 

godzinę, gdzie pH utrzymuje się około pH 7. Wreszcie pozostałości ponownie się odwadnia i płucze w 

prasie filtracyjnej za pomocą kolejnych 3 l/kg. Zawartość wody w końcowym ustabilizowanym 

produkcie to około 50%. CO2 i H3PO4 jako środki stabilizujące gwarantują, że metale ciężkie są 

wiązane jako węglany lub fosforany. 

 

Osiągnięte korzyści środowiskowe 

Wykazuje bardzo dobre właściwości wymywania podobne do stabilizacji Ferrox. Wiadomo, że 

węglany i fosforany metali mają zwykle niską rozpuszczalność i oczekuje się, że właściwości 

wymywania odpadów wyjściowych przez dłuższy czas pozostają na dobrym poziomie. Możliwość 

zanieczyszczenia odpadów wyjściowych jest udokumentowana, a nie wyszczególniona i oczekuje się, 

że fizyczny rozpad odpadów wyjściowych w perspektywie długoterminowej jest mniej istotny niż w 

przypadku stabilizacji cementem, ze względu na fakt, że większość soli jest usuwana. Odpady 

wyjściowe zazwyczaj posiadają o wiele lepsze właściwości wymywania, niż te przetwarzane z 

użyciem cementu. Proces redukuje ilość materiału o około 15% suchej masy. 

 

Skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska  
Nie wykazano jeszcze strategii ponownego wykorzystania. Proces ten wytwarza ścieki z pierwszego 

etapu odwadniania. Wszystkie inne wody procesowe są zawracane do obiegu w procesie. Ścieki 

należy oczyścić w kierunku rozpuszczonych metali ciężkich w standardowej jednostce, na przykład 

przy użyciu regulacji pH i dodatku TMT. 

 

Informacje operacyjne 
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Proces zademonstrowano na skalę pilotażową w zakładzie przetwarzania wsadowego przy około 200 

kg suchej masy. 

Zoptymalizowano parametry takie jak zużycie wody, mieszanie wody i materiałów stałych, dodanie 

CO2 i H3PO4, czas reakcji, pH i metodę kontroli pH. Wykazano, że proces jest niezawodny w 

odniesieniu do właściwości odpadów wejściowych, mimo że pojawiają się pewne zmiany parametrów 

procesu. W zależności od składu odpadów wejściowych, zastosowano CO2 lub H3PO4 lub obydwa. 

Wykazano także, że gazy odlotowe można wykorzystać jako źródło CO2. 

Typowe dane procesowe dla jednej tony odpadów wejściowych: 5-20 kg CO2, 0 - 40 kg H3PO4 i 3 m
3
 

H2O. 

 

Zastosowanie techniki 

Jednostkę stabilizacji można wdrożyć jako integralną część pieca do spalania, ale może ona istnieć 

również jako scentralizowany zakład przetwarzania obsługujący pozostałości z kilku pieców do 

spalania. Technikę zademonstrowano na półsuchych odpadach FGT, jak również na samym popiele 

lotnym i popiele lotnym połączonym z osadem z mokrych płuczek (produkt Bamberga); wszystko z 

dobrymi wynikami. 

 

Ekonomika 

Koszty przetwarzania szacuje się na około 80 EUR za tonę przy wydajności zakładu 20000 t/rok 

łącznie z kosztami inwestycyjnymi. 

 

Siła sprawcza wdrożenia 

Głównym powodem wdrożenia tej technologii są bardzo dobre właściwości wymywania odpadów 

wyjściowych oraz fakt, że oczekuje się, iż będzie to trwało na dłuższą perspektywę. 

 

Przykłady 

Proces zademonstrowano tylko na skalę pilotażową, niemniej jednak zaprojektowano go także na 

pełną skalę. Nie wdrożono jeszcze zakładów na pełną skalę. 

 

Źródła 

[124, Iswa, 2003] [152, TWG, 2004] 

 

Nowo pojawiające się techniki ekstrakcji par z gleby w celu remediacji gleby 
Na skalę pilotażową przetestowano takie metody jak mikrofale, częstotliwość radiowa oraz 

ogrzewanie elektryczne, ale wyniki na pełną skalę nie są jeszcze dostępne. 

 

Fitoekstrakcja metali z gleby 
W dziedzinie regeneracji środowiska naturalnego poprzez proces biologiczny metodologia znana jako 

fitoremediacja zwraca ostatnio coraz większą uwagę operatorów na tym polu. 

Fitoremediacja obejmuje różne techniki stosowane do oczyszczania gleby i wody. W przypadku gleby 

zanieczyszczonej metalami fitoekstrakcja stanowi jedno z najlepszych rozwiązań z 

ekośrodowiskowego punktu widzenia. Dzięki tej technice metale są absorbowane i transportowane z 

gleby do tkanek roślin, które można zebrać. 

 

Przetwarzanie odpadów zanieczyszczonych TZO 
Takie rodzaje odpadów są rzeczywiście przetwarzane w większości poprzez spalanie. Jednakże 

pojawiają się inne rodzaje technik, jak przedstawiono w kolejnej Tabeli 6.1. 

 
Technika Komentarz 
Odchlorowanie 
katalizowane 
zasadowo 

Substancje chloroorganiczne reagują z alkalicznym glikolem 
polietylenowym, tworząc eter glikolu i/lub związek hydroksylowany, 
który wymaga dalszego przetwarzania oraz sól. W pozostałościach z 
procesu zidentyfikowano dioksyny. Skuteczność destrukcji nie jest 
wysoka. 

Uwodornianie 
katalityczne 

Substancje chloroorganiczne reagują z wodorem w obecności 
katalizatorów metali szlachetnych, tworząc chlorowodór i lekkie 
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węglowodory. 
Utlenianie 
elektrochemiczne 

Przy niskiej temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym elektrochemicznie 
generowane utleniacze reagują ze związkami chloroorganicznymi do 
postaci dwutlenku węgla, wody i nieorganicznych jonów o wysokiej 
skuteczności destrukcji. Wszystkie emisje i pozostałości można 
przechwycić w celu oznaczania i ponownej obróbki, w razie potrzeby. 
Ogniwo elektrochemiczne służy do generowania gatunków utleniających 
na anodzie w roztworze kwasu, zazwyczaj kwasu azotowego. Następnie 
te utleniacze i kwas atakują wszelkie związki organiczne, przekształcając 
większość z nich na dwutlenek węgla, wody i nieorganiczne jony przy 
niskiej temperaturze (< 80°C) i ciśnieniu atmosferycznym. Związki 
zniszczone przez ten proces to węglowodory alifatyczne i aromatyczne, 
fenole, związki fosforoorganiczne i siarkoorganiczne oraz chlorowane 
związki alifatyczne i aromatyczne. 
Dane opisujące stężenia w gazowych, płynnych i stałych pozostałościach 
dioksyn i innych TZO potencjalnie wytworzonych przez ten proces nie 
były dostępne w celu przeglądu. Obecnie nic nie wiadomo na temat  
zastosowania przemysłowego. 

Utlenianie wiązką 
elektronów 

 

Pośrednie utlenianie 
elektrochemiczne z 
użyciem ceru 

Technika ta wykorzystuje ogniwa elektrochemiczne do generowania 
aktywnego utleniacza ceru(IV) na anodzie, w reaktorze fazy płynnej w 
celu podstawowej destrukcji substancji organicznych, w reaktorze fazy 
gazowej w celu destrukcji wszelkich emisji niezorganizowanych z 
reaktora fazy płynnej oraz płuczce gazu kwasowego w celu usunięcia 
gazów kwasowych przed odpowietrzaniem do atmosfery. Proces działa 
przy niskiej temperaturze (90-95°C) i ciśnieniu atmosferycznym. 

Pośrednie utlenianie 
elektrochemiczne z 
użyciem srebra 

Proces ten wykorzystuje srebro (II) do utleniania strumieni odpadów 
organicznych. Reakcje odbywają się w ogniwie elektrochemicznym 
podobnym do ogniwa wykorzystywanego w przemyśle 
chloroalkalicznym. Proces działa przy niskiej temperaturze (~90°C) i 
ciśnieniu atmosferycznym. 

Roztopiony metal Związki chloroorganiczne i inne materiały są utleniane w kadzi 
roztopionego metalu, tworząc wodór, tlenek węgla, żużel ceramiczny i 
produkty uboczne metali. Obecnie projektuje się instalacje dla czterech 
klientów komercyjnych w USA. 

Roztopiona sól Związki chloroorganiczne i inne materiały poddaje się utlenianiu w kadzi 
roztopionej soli, tworząc dwutlenek węgla, wodę, azot cząsteczkowy, tlen 
cząsteczkowy i sole neutralne. Skuteczność destrukcji może być wysoka. 
Nadaje się ona do destrukcji pestycydów, ale nie do przetwarzania 
zanieczyszczonej gleby. 

Fotokataliza Wykorzystuje światło, aby uaktywnić katalizator, który utlenia/redukuje 
związki. Może niszczyć szeroki zakres związków. Przydatna dla 
odpadów płynnych i gazowych. 

Utlenianie 
ultrafioletem 

 

 

Tabela 6.1: Nowo pojawiające się techniki destrukcji TZO 

[101, Greenpeace, 1998] [150, TWG, 2004] [154, UNEP, 2004] 

 

Nowo pojawiające się techniki przetwarzania olejów odpadowych 
Obecnie na świecie istnieje wiele działań w celu poprawy istniejących technologii recyklingu 

zużytych olejów oraz opracowania nowych. Kolejna tabela podsumowuje te techniki rozwoju: 

 
Technika Komentarz 
Process FILEA  
autorstwa C.E.A. 

Nadkrytyczna filtracja CO2 

Ekstrakcja 
rozpuszczalnikowa 
MRD 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa destylatów próżniowych zużytego oleju 
wytworzonych w drodze TFE za pomocą wysokowydajnego i selektywnego 
rozpuszczalnika (np. NMP). Kompletna technologia bezodpadowa o wysokiej 
skuteczności, elastyczności i wytwarzająca wysokiej jakości oleje bazowe. Jej 
główne zalety to: 
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 ilościowa redukcja PNA do poziomu, którego nie można osiągnąć 
przy użyciu innych technologii ponownej rafinacji (poziom ppb) 
 kompletna retencja wysokowartościowych składników syntetycznego 

oleju bazowego coraz częściej obecnych w zużytych olejach, skutkująca 
bardzo wysoką jakością wytworzonych olejów bazowych. 
Oczekuje się, że jednostka zacznie funkcjonować w Niemczech do marca 
2005. 

Nowa technologia 
Meinken 
 

Opracowano nowy proces stosujący nowy absorbent dla destylatów 
próżniowych. Wydaje się, że zbsorbent katalizatora to aktywna glina. 
Obecnie nic nie wiadomo na temat  zastosowania przemysłowego. 

Proces Probex  
Process ROBYSTM Katalityczny kraking i stabilizacja w celu produkcji oleju napędowego  

Przetwarzanie 

nadkrytyczne 

Technologia ta dotyczy odasfaltowania oraz frakcjonowania. Obróbka 
wstępna i hydrorafinacja nie zmieniają się w odniesieniu do standardowego 
zestawu jednostki PDA. 

 Odasfaltowanie nadkrytyczne: frakcję asfaltową oddziela się za 
pomocą ekstrakcji od lekkich węglowodorów (C2/C3) w warunkach 
nadkrytycznych. Oczyszczony olej jest oddzielany od medium 
ekstrakcyjnego i frakcjonowany w standardowej kolumnie w 
warunkach próżniowych. 

 Frakcjonowanie nadkrytyczne: oczyszczony olej z jednostki 

odasfaltowania nadkrytycznego miesza się z medium ekstrakcyjnym. 

Jest on bezpośrednio rozdzielany na dwa lub więcej fragmentów 

poprzez zmianę warunków fizycznych mieszanki. 

Obie technologie redukują koszty inwestycyjne i operacyjne w porównaniu ze 

standardowymi technologiami PDA (1 i 2 etapy). 

Opracowano dwa niezależne pilotażowe projekty zakładów.  

 

Tabela 6.2: Opracowywane technologie przetwarzania olejów odpadowych  

[5, Concawe, 1996] [36, Viscolube, 2002] [150, TWG, 2004] 

 

Regeneracja węgla aktywnego 
 

 Etap opracowania 

Technologie regeneracji węgla aktywnego 

Biologiczna regeneracja zużytego węgla 

aktywnego 

Obecnie na etapie badania i opracowywania 

Regeneracja utleniająca Obecnie na etapie badania i opracowywania 
Nowe techniki kontroli zanieczyszczenia w celu ograniczania emisji 
Obrotowy absorber ze złożem fluidalnym  
Elektrokatalityczne utlenianie dwutlenku siarki 
(proces ELCOX) 

 

Procesy elektrochemiczne  
Napromieniowanie gazów odlotowych  
Iniekcja metanolu  

 

Tabela 6.3: Nowo pojawiające się techniki, które można stosować do regeneracji węgla 

aktywnego 

[41, UK 1991], [150, TWG, 2004] 

 

Przygotowanie paliw stałych z mieszanek substancji organicznych z wodą 
Proces ten polega na przygotowaniu paliwa do wykorzystania w piecach cementowych. Proces to 

mieszanie mieszanek substancji organicznych z wodą z wapnem gaszonym o strukturze porowatej w 

celu przechwytywania substancji organicznych i zastosowania takiego produktu jako surowca w 

przemyśle cementowym. Technika ta może obsługiwać odpady kliniczne, odpady komunalne, odpady 

niebezpieczne/chemiczne i inne niż niebezpieczne odpady przemysłowe i komercyjne. 
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Pojawiające się techniki przygotowywania odpadów niebezpiecznych w celu odzysku energii 
Nowe adsorbenty do przygotowania stałego paliwa odpadowego z odpadów niebezpiecznych. Ciągle 

poszukuje się innych absorbentów w celu zastąpienia świeżych trocin. 

 

Kraking materiałów polimerowych 
Płynne lub gazowe paliwa takie jak oleje gazowe lub ciężkie oleje opałowe można również zastąpić 

poprzednim etapem skrakowania odpadów polimerowych na płyn lub gaz. Postęp starań w tej 

dziedzinie nie wykroczył poza testy na skalę pilotażową.  
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7 UWAGI KOŃCOWE 
 

Począwszy od pierwszego spotkania, trudno było znaleźć wspólne porozumienie w ramach TWG 

odnośnie tego, które czynności przetwarzania odpadów należy opisać w niniejszym dokumencie. Te 

odmienne poglądy na to, co powinno lub nie powinno zostać opisane w niniejszym dokumencie 

utrudniły proces i prawdopodobnie ograniczyły dalszy rozwój rozdziału BAT (zob. poniższe 

‗Zalecenia odnośnie przyszłych prac‘). 

Istnieją pewne opinie, że zakres niniejszego dokumentu powinien objąć wszystkie instalacje 

przetwarzania odpadów dostępne obecnie w sektorze odpadów. Opinię tę oparto na trzech 

przesłankach: po pierwsze, właściwości techniczne takich dodatkowych zabiegów są bardzo podobne, 

jeśli nie równe niektórym zabiegom opisanym w niniejszym dokumencie; po drugie utrzymują one, że 

kwestie te mogą odnosić korzyści z konkurencyjności niektórych zabiegów przetwarzania odpadów 

nieobjętych IPPC, ponieważ takie instalacje mogą funkcjonować w ramach mniej rygorystycznych 

norm ochrony środowiska niż jest to wymagane przez BAT; a po trzecie można interpretować to w ten 

sposób, że ponieważ nie opisano tych zabiegów, nie można określić żadnej BAT i nie mogą one 

funkcjonować w warunkach BAT. Zakresu niniejszego dokumentu nie należy rozumieć jako próby 

interpretacji dyrektywy IPPC lub jakiegokolwiek ustawodawstwa ws. odpadów. 

Załącznik I do dyrektywy IPPC wymienia instalacje objęte Dyrektywą IPPC. Instalacje pozyskano z 

kodów odzysku/utylizacji (R/D) wymienionych w Ramowej Dyrektywie ws. Odpadów 

(75/442/EWG). Trudno jednak odróżnić kody R i D, które są blisko powiązane. Na przykład istnieją 

zabiegi przetwarzania odpadów, których się nie uwzględnia, gdy na pewnych odpadach 

przeprowadzane jest przetwarzanie ‗R‘ (np. fermentacja tlenowa w celu wytworzenia kompostu), ale 

uwzględnia się je w przypadku przeprowadzania przetwarzania ‗D‘ (np. fermentacja tlenowa w celu 

wysłania na składowisko). Kwestia ta powoduje trudności odnośnie wdrożenia dyrektywy do 

niektórych urządzeń do przetwarzania odpadów i może spowodować konflikty rynkowe, ponieważ 

niektóre instalacje będą miały obowiązek posiadania pozwolenia IPPC, a inne nie. 

Niektórzy czytelnicy próbowali interpretować strukturę dokumentu jako narzędzie próby rozróżnienia 

między niektórymi kodami R i D. Jednym z przykładów może być interpretacja kodów R1, R9 i D10 

do przetwarzania olejów odpadowych. Istnieją dwie główne opcje (zob. Sekcja 2.4.1) przetwarzania 

olejów odpadowych. Jedna to ponowna rafinacja olejów odpadowych (opisana w Sekcji 2.4.1 w sekcji 

na temat odzyskiwania materiałów), a druga to przetwarzanie olejów odpadowych w celu wytworzenia 

materiału, który będzie wykorzystywany głównie jako paliwo. Ta druga opcja, w niektórych 

przypadkach, generuje materiały, które można stosować jako absorbent naftalenu przy oczyszczaniu 

gazu koksowniczego, oleju antyadhezyjnego lub flotacyjnego. Zabiegi te opisano w sekcji 2.5.2.4 przy 

wykorzystywaniu jako paliwo. Należy podkreślić, że dokument ten w żadnym przypadku nie 

interpretuje żadnego ustawodawstwa. 

Załącznik I do dyrektywy IPPC również rozróżnia między przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych 

a innych niż niebezpieczne. Kwestia ta stwarza dodatkową trudność odnośnie jasnego zakresu 

niniejszego dokumentu jak również struktury niniejszego dokumentu. Chodzi o to, że uwzględniono 

ten sam rodzaj instalacji przetwarzający odpady niebezpieczne, ale nie instalacje przetwarzające 

odpady inne niż niebezpieczne. 

Uwzględniono niektóre informacje uznane za takie, które nie wchodzą w zakres niniejszego 

dokumentu, , natomiast innych przekazanych informacji nie uwzględniono w ogóle (n.p 

kompostowanie). Aby uniknąć zamieszania, uznano za właściwe zachowanie informacji dotyczących 

tych kwestii, którzy znajdowały się w drugim projekcie, ale ograniczenie włączania takich informacji 

od Rozdziału 1 do Rozdziału 3. Przykładem jest przetwarzanie popiołu dennego (żużla) do 

wykorzystania jako materiał konstrukcyjny w Sekcji 2.3.3.15. Uzgodniono także, że niektóre 

przekazane informacje zostaną poddane przeglądowi przez niektórych członków TWG po drugim 

spotkaniu TWG. Jednak TWG nie mogła osiągnąć terminu uzgodnionego na spotkaniu, więc 

informacje nie są dostępne w niniejszym dokumencie. Informacje związane były z kwasem do 

wytrawiania dla potrzeb oczyszczania ścieków, termicznego oczyszczania osadu zawierającego olej, 

przetwarzania termicznego zanieczyszczonej gleby, przetwarzania ścierniwa i przetwarzania asfaltu 

zawierającego smołę. 
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Niektóre informacje podano wraz z komentarzami do drugiego projektu niniejszego dokumentu 

(zobacz harmonogram poniższej sekcji prac). W rezultacie nie było wystarczająco dużo czasu na 

dokonanie pełnego przeglądu partnerskiego. Oznacza to, że niektóre techniki w Rozdziale 4 (np. 

Sekcje 4.1.4.11, 4.3.1.1. 4.3.1.19, 4.3.1.20, 4.3.1.21, 4.3.2.16, 4.3.3.3, 4.4.1.12, 4.4.2.1, 4.4.2.5, 4.5.2, 

4.5.4.3) nie zostały poddane prawidłowemu przeglądowi partnerskiemu i ocenie w celu podjęcia 

decyzji, czy są one elementami BAT dla sektora. 

Obecnie w dokumencie uwzględniono jednak pewne nowe informacje. Części tych informacji 

prawdopodobnie nie przedstawiono wcześniej w procesie z powodu braku przejrzystości w zakresie 

prac. Informacje uwzględnione w tej kategorii to pewne informacje dostarczone przez Holandię, 

Niemcy i Cefic. 

Ten sektor przemysłowy IPPC jest ściśle regulowany, a stosowana terminologia jest inna niż w całej 

UE. Ponadto istnieją różnice interpretacyjne tych samych sformułowań w różnych krajach, zwłaszcza 

w przypadku kwalifikacji odzysku i utylizacji. Aby rozwiązać ten problem, ważną rolę w niniejszym 

dokumencie odgrywa słownik. Informuje on użytkownika/ czytelnika w jakim sensie każde sprzeczne 

słowo zidentyfikowane przez TWG zostało zastosowane w niniejszym dokumencie. Słownika nie 

należy rozumieć jako interpretacji jakiegokolwiek ustawodawstwa i może on kolidować z niektórymi 

definicjami ustawodawstwa krajowego. Aby zapobiec pewnym trudnościom, które napotkano, 

dokument niniejszy podjął próbę korzystania z ‗neutralnych‘ słów z zamiarem uniknięcia dyskusji 

związanych z odpadami, takich jak odpady a nieodpady, odzysk a utylizacja i niebezpieczne a inne niż 

niebezpieczne. 

Techniki analizy w niniejszym dokumencie to techniki najbardziej istotne dla sektora, jednak, tak jak 

w przypadku wszystkich dokumentów BREF, ograniczono je do dostarczonych informacji. 

 

Harmonogram prac 
Prace nad niniejszym dokumentem rozpoczęły się na pierwszym spotkaniu plenarnym TWG w lutym 

2002. 

Pierwszy projekt wydano w lutym 2003, a drugi w styczniu 2004. Końcowe spotkanie plenarne TWG 

odbyło się w formie dwóch sesji we wrześniu i październiku 2004, po czym dokument został 

ukończony. Wszystkie części dokumentu końcowego zostały poddane przeglądowi partnerskiemu 

przez TWG. 

 

Źródła informacji 
Do przygotowania niniejszego dokumentu wykorzystano ponad 150 elementów informacji. Kilka 

raportów z przemysłu i od władz PC wykorzystano jako główne źródła informacji i posiłkowano się 

nimi podczas sporządzania, niektóre zostały specjalnie przygotowane dla potrzeb niniejszego 

dokumentu. Tylko trzy Państwa Członkowskie aktywnie dostarczały dokumenty. Pozostałe przekazały 

jedynie pewne informacje podczas wysyłania komentarzy do dwóch projektów. Złożone raporty 

koncentrowały się głównie na specjalnym przetwarzaniu odpadów, a kilka objęło tylko niektóre 

rodzaje odpadów, tym samym częściowo obejmując sektor PO. 

Jako uzupełnienie tych informacji, przeprowadzono 35 wizyt do ośmiu krajów UE (Austria, Belgia, 

Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Hiszpania), 10 spotkań z organami wydającymi 

pozwolenia i dostawcami technologii i wzięto udział w sześciu konferencjach. Formalne konsultacje w 

sprawie projektów również doprowadziły do przedłożenia nowych i dodatkowych informacji, jak 

również zapewnienia TWG możliwości sprawdzenia już złożonych informacji. 

Po analizie dostarczonych informacji należy podkreślić, że szczególnie w przypadku specjalnego 

przetwarzania podstawowe informacje pochodziły z jednego źródła. Ta kwestia oznacza, że niektóre 

sekcje niniejszego dokumentu można postrzegać jako reprezentatywne w przypadku jednego kraju lub 

jako częściowy pogląd niektórych członków TWG. Skutkowało to krytyką ze strony kilku członków 

TWG, że niektóre wnioski oparte są na bardzo niewielu informacjach lub nie są nawet 

reprezentatywne w całym sektorze UE. Jednakże wnioski BAT mogą zostać wyciągnięte jedynie w 

odniesieniu do dostarczonych informacji i bazować na ekspertyzie TWG. 

TWG tworzy 110 ekspertów, 52 z Państw Członkowskich UE, 47 z przemysłu, dwóch ze 

środowiskowej organizacji pozarządowej, dwóch z państw trzecich i siedmiu z różnych służb Komisji. 

Niemniej jednak frekwencja na drugim spotkaniu TWG był niska, biorąc pod uwagę liczbę członków 

TWG. Niektóre Państwa Członkowskie zdecydowały się nie brać udziału w spotkaniu końcowym. 
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Stopień osiągniętego konsensusu 
Wnioski z prac uzgodniono na końcowym spotkaniu plenarnym we wrześniu – październiku 2004 i 

osiągnięto wysoki poziom konsensusu. Osiągnięto pełne porozumienie odnośnie wszelkich wniosków 

BAT przedstawionych w niniejszym dokumencie. Jednakże należy podkreślić, że istnieje rozbieżność 

między przemysłem (z wyjątkiem jednego stowarzyszenia przemysłowego) i jednym Państwem 

Członkowskim odnośnie zakresu niniejszego dokumentu (zob. także: pierwsze akapity rozdziału 

Uwagi końcowe). Utrzymują one, że zakres niniejszego dokumentu należy rozszerzyć na cały sektor 

PO bez względu na to, czy przetwarzanie zostało formalnie objęte IPPC czy też nie. Ich opinia 

bazowała na zmianach w sektorze odpadów od momentu wydania Dyrektywy ws. Odpadów oraz 

Dyrektywy IPPC, jak również na mogących wystąpić zniekształceniach rynku, ponieważ  dokument 

obejmuje tylko część sektora. 

Instalacje kompostowania wymieniono jako właściwy przykład ilustracyjny odnośnie poprzednich 

punktów. 

 

Zalecenia dla przyszłych prac 
Wymiana informacji i wynik tej wymiany, tj. niniejszy dokument stanowią ważny krok naprzód w 

osiągnięciu zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń z przemysłu przetwarzania 

odpadów. Niemniej jednak w przypadku kilku tematów informacje są niekompletne i nie można było 

wyciągnąć wniosków na temat BAT. W rezultacie uznano to za ważną kwestię, na której należy się 

skoncentrować podczas dokonywania przeglądu niniejszego dokumentu. Przyszłe prace mogłyby z 

korzyścią skoncentrować się na gromadzeniu następujących informacji:  

 

1. wyjaśnienie i rozszerzenie zakresu na większość, jeśli nie na całość, czynności przetwarzania 

odpadów. Należałoby jasno określić instalacje, które mają być objęte IPPC i ograniczyć 

stosowanie kodów R/D, jak również odniesienie do odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne. Niektóre podkreślone zabiegi przetwarzania odpadów, które mogłyby być 

właściwymi kandydatami do rozszerzenia zakresu niniejszego dokumentu to kompostowanie, 

materiały wycofane z eksploatacji (włącznie z pojazdami, lodówkami, odpadami 

elektronicznymi, lampami kineskopowymi, przygotowaniem szkła, odpadami 

fluorescencyjnymi zawierającymi rtęć, bateriami, przełącznikami) i przetwarzanie żużla z 

procesów spalania (np. spalanie) do wykorzystania, na przykład, jako materiał budowlany. W 

wyniku takiej decyzji, niniejszy rzeczywisty dokument nie zawiera określonych BAT dla 

takich procesów. Jednakże należy zauważyć, że niektóre z tych procesów są stosunkowo 

podobne do procesów już opisanych 

2. remediacji na miejscu nie ujęto w niniejszym dokumencie ponieważ uważa się ją za 

niewchodzącą w zakres IPPC. Zaproponowano wyjaśnienie co do tego, czy remediacja na 

miejscu ma zostać ujęta w niniejszym dokumencie. 

3. dokument nie podaje wskazówek co do tego, czym ma być ‗rozcieńczenie‘. Konieczna jest 

lepsza analiza odnośnie tego, co rozumiemy pod pojęciem ‗rozcieńczenie‘, gdyż może to mieć 

duży wpływ na inne polityki odpadów. Jednak należy jednocześnie określić, czy wskazówki te 

można podać w ramach Dyrektywy IPPC, ponieważ jest to wymienione w rozdziale Zakres, 

IPPC koncentruje się na instalacjach, a nie na pełnym łańcuchu zarządzania odpadami. Istnieje 

możliwość, że podczas analizowania ‗rozcieńczenia‘ można uwzględnić inne okoliczności 

poza zakresem IPPC 

4. brak obecnych poziomów zużycia i emisji oraz informacji na temat wydajności technik, które 

należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT. Zazwyczaj dzieje się tak w całym dokumencie. 

Dlatego proponuje się gromadzenie danych w tej kwestii w celu wygenerowania lepszego 

dokumentu podstawowego i rozszerzenia rozdziału BAT  

5. niniejszy dokument nie obejmuje poziomów emisji związanych z użyciem BAT do 

fizykochemicznego oczyszczania ścieków. Te strumienie odpadów charakteryzują się jednymi 

z największych objętości w Europie, niemniej jednak brak określenia wartości dla tych 

zabiegów. Liczbę zidentyfikowanych ogólnych parametrów ścieków (tj. ChZT, BZT i metale 

ciężkie) dla tego sektora uważa się za niewystarczającą w przypadku tego konkretnego 

przetwarzania 
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6. zidentyfikowano brak niektórych informacji w pewnych kwestiach objętych niniejszym 

dokumentem, a niektóre ograniczyły wnioski BAT. Są to: 

 remediacja poza zakładem 

 zabiegi mieszania i sporządzania mieszanki. Tę kwestię zidentyfikowano jako bardzo 

ważną w sektorze, ale nie została ona właściwie opracowana. W Rozdziale BAT brakuje 

dalszych wniosków w tej kwestii 

 poziomy emisji podczas wykorzystywania biogazu jako paliwo (niektóre informacje są 

faktycznie dostępne w BREF LCP dla instalacji większych niż 50 MWth) 

 poziomy emisji ścieków z przetwarzania biologicznego 

 poziomy emisji dioksyn, podtlenku azotu i rtęci do powietrza z przetwarzania 

mechaniczno-biologicznego. Jedno Państwo Członkowskie uznało uwzględnienie 

parametru dioksyn w tabeli BAT 70 w Rozdziale 5 za istotne 

 destrukcja TZO. Konwencja Bazylejska podaje wytyczne techniczne dotyczące 

właściwego środowiskowo zarządzania odpadami składającymi się z, zawierającymi lub 

zanieczyszczonymi PCB, PCT i PBB 

 przetwarzanie odpadów zawierających rtęć 

 przetwarzanie azbestu 

 odzyskiwanie składników z technik ograniczania emisji. 

 

Sugerowane tematy dla przyszłych projektów badawczo-rozwojowych 
Wymiana informacji ujawniła także pewne obszary, gdzie można pozyskać dodatkową przydatną 

wiedzę z projektów badawczo-rozwojowych. Dotyczą one następujących tematów: 

 badania w oparciu o znajomość definicji rozcieńczenia 

 wyjaśnienie różnicy między odzyskiem i utylizacją odpadów i zdefiniowanie, jeżeli to 

możliwe, etapu, gdzie kończy się odzysk i gdy odpady zmieniają się produkt nadający się 

do obrotu. 

Poprzez swoje programy RTD UE uruchamia i wspiera szereg projektów dotyczących czystych 

technologii, nowo pojawiających się technologii oczyszczania i recyklingu ścieków oraz strategii 

zarządzania. Projekty te mogłyby stanowić pożyteczny wkład w przyszłe przeglądy BREF. Dlatego 

zachęca się użytkowników do informowania EIPPCB o wszelkich wynikach badań, które odnoszą się 

do zakresu niniejszego dokumentu (zob. również wstęp do niniejszego dokumentu). 
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SŁOWNIK 
Słownik w niniejszym dokumencie zawiera stosowane symbole i akronimy, które TWG 

zidentyfikowała jako różnie interpretowane przez różnych czytelników. W związku z tym zaleca się 

odwoływanie do tego słownika w przypadku stosowania określonego słowa w niniejszym 

dokumencie. Powodem włączenia tu tych terminów jest podanie odpowiednich wskazówek odnośnie 

terminów użytych w niniejszym dokumencie. Ze względu na szczególny charakter tego sektora 

przemysłowego (głównie związany z interpretacją przepisów) TWG stwierdziła, że uwzględnienie 

tych terminów byłoby korzystne. 

Niemniej jednak poniższych definicji nie należy rozumieć jako interpretacji jakiegokolwiek 

ustawodawstwa i tym samym obowiązują one wyłącznie w celu udzielenia wskazówek czytelnikowi 

niniejszego dokumentu. 

Ten sektor przemysłowy IPPC jest ściśle regulowany, a stosowana terminologia jest inna niż w całej 

UE. Ponadto istnieją różnice interpretacyjne tych samych sformułowań w różnych krajach, zwłaszcza 

w przypadku kwalifikacji odzysku i utylizacji.  

TWG próbowała zastosować trzy reguły, aby wybrać rodzaj słów do wykorzystania w niniejszym 

dokumencie. Reguły te to: 

1. konwencja zewnętrzna. Pewne słowa użyte w niniejszym dokumencie są stosowane w takim samym 

znaczeniu, jak, na przykład, ustawodawstwo UE. W tym przypadku sformułowanie można przenieść, 

aby było zgodne z istniejącym ustawodawstwem. Opcja ta nie zawsze ma zastosowanie ze względu na 

różne interpretacje i nieprecyzyjne znaczenia niektórych wyrazów. 

2. konwencja BREF. Reguła konwencji BREF zazwyczaj stara się unikać stosowania trudnych słów o 

różnych znaczeniach dla różnych użytkowników. Słowa te opisano w Słowniku i wykorzystano w 

niniejszym dokumencie. Kategoria ta obejmuje ‗odpady wejściowe‘, ‗odpady wyjściowe‘, ‗produkt 

wyjściowy‘, itp. 

3. przestrzeganie sformułowania stosowanego w dostarczonych informacjach. Ze względu na 

trudności w interpretacji informacji dostarczonych przez TWG, prawidłowe ‗przetłumaczenie‘ 

niektórych wyrazów na wyrazy wykorzystywane w ustawodawstwie jest czasami niemożliwe. W 

niektórych przypadkach różne kraje różnie interpretują te same słowa, dlatego trudno EIPPCB zmienić 

takie sformułowanie. Niektóre przykłady w tym obszarze to ‗produkt‘, ‗materiały‘, ‗substancja 

chemiczna‘, ‗odzysk‘, ‗utylizacja‘, itd. W tym przypadku EIPPCB przestrzega określeń 

zastosowanych w dostarczonych informacjach. 

 

Symbols 

~ mniej więcej. Około 

€ Euro, EUR (waluta europejska) 

 

A 

 

ADR Europejskie porozumienie dotyczące 

międzynarodowego transportu drogowego 

towarów niebezpiecznych  

AOX Adsorbowalne organicznie związane chlorowce 

API Amerykański Instytut Naftowy 

APME TEC Stowarzyszenie Producentów Tworzyw 

Sztucznych w Europie, Centrum Techniczne 

AT4 Aktywność respiracyjna po czterech dniach 

(mierzona w mg O2/gram całkowitej substancji 

stałej 

 

B 

 

b.d. brak danych 

Białe AGD Duże urządzenia AGD, zazwyczaj pokryte białą 

emalią, takie jak lodówki, pralki, itp. 
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BREF Dokument referencyjny BAT 

Brightstock Frakcja smaru 

BTEX Benzen, toluen, etylobenzen (fenyloetan) i 

ksyleny 

BZT Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 

 

C 

 

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny 

CFC Freony 

CHP Kogeneracja ciepła i mocy 

ChZT Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

Conradson Węgiel Conradsona: pomiar pozostałości węgla 

(wyrażony w w/w%). Pomiar tendencji związku 

organicznego do tworzenia koksu 

CWO Całkowity węgiel organiczny 

Cx Węglowodór o liczbie x węgli 

 

D 

 

D Utylizacja (kody nadane przez ustawodawstwo 

WE zabiegom utylizacji) 

DAF Flotacja ciśnieniowa 

DCH Proces uwodorniania olejów odpadowych w 

kontakcie bezpośrednim 

DCM Dichlorometan 

Degradacja biologiczna Termin stosowany dla procesów biologicznych 

powstających naturalnie w biomasie w 

atmosferze, głównie tlenowej. W niektórych 

krajach do określenia tego terminu stosuje się 

definicję ‗rozkład‘ 

DIN Deutsches Institut für Normung (DIN, Niemiecki 

Instytut Normalizacyjny) to niemiecka 

organizacja krajowa ds. normalizacji 

DM Sucha masa. Masa po wysuszeniu zawartości 

wilgoci 

DRE Skuteczność destrukcji i usuwania. Bierze pod 

uwagę wyłącznie emisje kominowe, bez 

uwzględniania innych emisji i pozostałości 

Drobne odpady laboratoryjne Termin zazwyczaj stosowany do odpadów 

pochodzących z laboratoriów. Zazwyczaj w 

niewielkich ilościach i o bardzo zmiennym 

składzie 

DS Suche substancje stałe (zawartość). Ilość 

materiału pozostałego po wysuszeniu za pomocą 

standardowej metody testowej 

 

E 

 

EDTA Kwas etylenodiaminotetraoctowy 

Emisje niezorganizowane Emisje spowodowane przez nieszczelny sprzęt/ 

przeciek: emisje do środowiska wynikające ze 

stopniowej utraty szczelności elementu 

sprzętowego przeznaczonego do zatrzymania 

zamkniętej cieczy (gazowej lub płynnej), 
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spowodowane głównie różnicą ciśnienia i 

powstałym przeciekiem. Przykłady emisji 

niezorganizowanych: przeciek kołnierza, pompy, 

uszczelnionego lub hermetycznego sprzętu… 

(zob. BREF nt. Monitorowania) 

Emisje rozproszone Emisje powstające w wyniku bezpośredniego 

kontaktu substancji lotnych lub lekkich substancji 

pyłowych ze środowiskiem w normalnych 

warunkach operacyjnych (zob. BREF nt. 

Monitorowania) 

EOP Technika końca rury. Zazwyczaj stosowane jako 

synonim dla ‗techniki ograniczania emisji‘ 

eq. Równoważnik (np. eq. ropy naftowej) 

EUR Euro, EUR (waluta europejska) 

EWL Europejski Wykaz Odpadów z Europejskiej 

Dyrektywy Ramowej ws. Odpadów 

 

F 

 

FB Fermentacja beztlenowa 

F-c Przetwarzanie fizykochemiczne. Zazwyczaj 

stosowane w niniejszym dokumencie do 

przetwarzania ścieków i odpadów stałych 

FGT Przetwarzanie gazów odlotowych. Techniki 

ograniczania emisji (np. ograniczanie emisji 

cząsteczek stałych, ograniczanie emisji SOX, 

ograniczanie emisji NOX) zazwyczaj stosowane 

do oczyszczania gazów odlotowych 

generowanych po procesach spalania 

FID Detektor płomieniowo-jonizacyjny 

Fragmenty Termin stosowany w destylacji, frakcjonowaniu w 

celu określenia uzyskiwanych różnych frakcji 

destylacyjnych 

 

G 

 

GAC Granulowany węgiel aktywny 

GB21 Wytwarzanie gazu w warunkach beztlenowych 

GE Niemiecka jednostka intensywności odoru 

GNP General Northern Processing Inc. 

 

H 

 

H&S Program bezpieczeństwa i higieny 

HC Węglowodory 

HCFC Chlorofluorowęglowodory 

HF Hydrorafinacja 

HMIP Inspektorat ds. Zanieczyszczeń Środowiska JKM 

(Wielka Brytania) 

HRT Czas retencji hydraulicznej 

 

I 

 

IBC Średni kontener masowy 

IEF Forum Wymiany Informacji (zob. Wstęp) 
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IFP Institute Français du Petrole 

IRR Wewnętrzna stopa zwrotu (pojęcie ekonomiczne) 

 

K 

 

KE Komisja Europejska 

 

L 

 

L/S Relacja płyny/substancje stałe 

LDAR Program wykrywania nieszczelności oraz napraw. 

Program stosowany w celu redukcji emisji 

niezorganizowanych. Więcej informacji w Sekcji 

4.6.2 

Lekkie pozostałości Termin stosowany w destylacji, frakcjonowaniu w 

celu określenia lekkich lotnych składników, które 

trafiają do szczytu kolumn 

LHV Niska wartość opałowa 

LPG Gaz propan butan 

LSHV (h
-1

) Prędkość przepływu płynu w ciągu godziny 

LZO Lotne związki organiczne. Zazwyczaj mierzone 

jako ilość węgla vol-% w relacji objętościowej 

(np. Y vol-% oznacza Y litrów związku X na 100 

litrów gazu) 

M 

 

M Milion (10
6
) 

MBP Przetwarzanie mechaniczno-biologiczne 

MEK Metyloetyloketon 

MIBK Metyloizobutyloketon 

Mieszanie W niniejszym dokumencie stosowane jako 

łączenie odpadów stałych 

 

N 

 

n.d. nie dotyczy 

ndM Metoda analityczna 

NF Nanofiltracja 

NIR Spektroskopia bliskiej podczerwieni 

NMLZO Emisje niemetanowych LZO 

NPV Wartość zwrotu netto 

NTA Kwas nitrylotrioctowy 

 

O 

 

Obwałowanie Obwałowanie (lub bariera) parku zbiornikowego 

przeznaczona jest do zatrzymywania poważnych 

wycieków, takich jak te spowodowane przez 

pęknięcie obudowy lub znaczne przepełnienie. 

Obwałowanie to ścianka wokół zewnętrznej 

części zbiornika (lub zbiorników) w celu 

zatrzymania każdego produktu w przypadku 

nieoczekiwanego wycieku. Obwałowanie zwykle 

zbudowane jest z dobrze ubitej ziemi lub 

wzmocnionego betonu. Objętość jest zazwyczaj 



 597 

tak wymiarowana, aby pomieścić zawartość 

największego zbiornika w ramach obwałowania. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy 

zapoznać się z dokumentem BREF nt. 

Magazynowania 

Odpad przefermentowany Stała pozostałość po fermentacji beztlenowej 

Odpady FGT Dotyczą odpadów wytwarzanych podczas 

przetwarzania gazów odlotowych z procesów 

spalania i w niniejszym dokumencie są uważane 

za ‗odpady wejściowe‘. Prosimy zauważyć, że 

termin ten jest stosowany w innym znaczeniu 

odnośnie ‗pozostałości FGT‘, o których mowa 

poniżej. W celu uzyskania dalszych informacji 

zob. Sekcja 8.3.7  

Odpady wejściowe Odpady, które można przetworzyć w instalacji 

przetwarzania odpadów. W celu uzyskania 

dalszych wyjaśnień, prosimy zapoznać się ze 

wstępem do Rozdziału 3 

Odpady wyjściowe Dotyczą odpadowego produktu wyjściowego 

(będącego odpadem lub produktem) instalacji 

przetwarzania odpadów. Niemniej jednak w 

niniejszym dokumencie odróżnia się je od 

odpadów związanych z procesem. W celu 

uzyskania dalszych wyjaśnień, prosimy zapoznać 

się ze wstępem do Rozdziału 3 

Odpady wytworzone przez proces Nie nadające się do użytku odpady (np. odpady 

wapna, osady denne ze zbiorników 

magazynowych, osady) wytwarzane są przez 

proces/operacje i różnią się od docelowych 

odpadów wyjściowych. Powodem rozróżniania 

między odpadami jest to, że odpady wyjściowe 

można wykorzystać do różnych celów, ale odpady 

wytworzone przez proces zazwyczaj nie są 

ponownie wykorzystywane. Zob. wstęp do 

Rozdziału 3 i Rysunek 3.1 w celu uzyskania 

dalszych informacji 

Odpady zanieczyszczone PCB i dioksynami W COM (2001) 593 wymieniono WT BREF w 

celu uwzględnienia również przetwarzania takiego 

rodzaju odpadów. Termin ten jest stosowany w 

tym samym znaczeniu, co w tym ustawodawstwie 

Odzysk Zdefiniowany w Dyrektywie Ramowej WE ws. 

Odpadów. Stosowany także w niniejszym 

dokumencie jako przetwarzanie w celu odzysku 

całości lub części materiału z odpadów 

Olej odpadowy Obejmuje zużyte oleje i inne odzyskane oleje z 

systemów odwadniania, obszarów 

magazynowania paliw, rafinerii, itp. 

Olej pierwotny Olej smarowy, którego jeszcze nie użyto 

OO Olej odpadowy 

Operator Firma, która prowadzi instalację przetwarzania 

odpadów 

OŚ Oczyszczalnia ścieków 

ouE Europejska jednostka zwiazana z odorem. Ilość 

substancji złowonnej, która, po odparowaniu do 

jednego metra sześciennego gazu neutralnego w 
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standardowych warunkach, wywołuje reakcję 

fizjologiczną ze strony panelu (próg wykrywania) 

równoważną do reakcji wywołanej przez 

Europejski Wzorzec Odoru (EROM), odparowany 

do jednego metra sześciennego gazu neutralnego 

w standardowych warunkach (CEN TC264) 

 

P 

 

PAG Glikol polialkienowy 

Paliwo odpadowe Termin ten jest stosowany w niniejszym 

dokumencie ogólnie w odniesieniu do każdego 

rodzaju odpadów lub materiału przygotowanego z 

odpadów, który jest wykorzystywany jako paliwo 

w dowolnym procesie spalania. Obejmuje on 

terminy takie jak ‗SRF‘ i ‗paliwo wtórne‘ 

stosowane w każdym innym miejscu 

Paliwo wtórne Termin stosowany w niniejszym dokumencie w 

odniesieniu do każdego rodzaju paliwa 

(przygotowanego z odpadów lub nie), które jest 

wykorzystywane w celu uzupełnienia paliwa 

podstawowego stosowanego w instalacji spalania 

PBB Bifenyl polibromowany 

PBC/PCT Bifenyle polichlorowane i terfenyle 

PC Państwo Członkowskie (jedno z 25 Państw 

Członkowskich UE) 

PCB Bifenyl polichlorowany 

PCDD/PCDF Polichlorowane dibenzodioksyny i 

polichlorowane dibenzofurany 

PDA Odasfaltowanie propanem (w przypadku olejów 

odpadowych) 

PF Obróbka wstępna (zazwyczaj stosowana do 

olejów odpadowych) 

Płynne paliwo odpadowe Płynne lub półpłynne paliwo przygotowane z 

odpadów. Zazwyczaj przygotowywane z odpadów 

niebezpiecznych 

PM Cząsteczki stałe 

PMx Cząsteczki stałe mniejsze niż x mikrona 

PO Przetwarzanie odpadów 

Ponowna rafinacja Stosowana w niniejszym dokumencie odnośnie 

przetwarzania oleju odpadowego w celu 

przekształcenia na olej bazowy 

Popioło-żużel Patrz popiół denny 

Posiadacz odpadów Instalacja, z której otrzymywane są odpady. 

Czasami instalacja ta jest wytwórcą odpadów, 

jeśli brak pośrednika między instalacją 

przetwarzania odpadów a wytwórcą odpadów. 

Czasami instalacja ta jest instalacją 

przekazywania odpadów 

Pozostałości FGT Dotyczą pozostałości wytwarzanych podczas 

stosowania przetwarzania gazów odlotowych w 

instalacjach PO. Prosimy zauważyć, że termin ten 

jest stosowany w celu odróżnienia od ‗odpadów 

FGT‘, jak podano powyżej 
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ppm Części na milion (mg/kg. Bliski równoważnik 

mg/l w przypadkach stężenia w wodzie) 

ppmv Części na milion w odniesieniu do objętości (litr 

na litr) 

Produkt wyjściowy Obejmuje odpady wyjściowe (główny produkt 

wyjściowy) oraz inne rodzaje pozostałości 

stałych, emisji, ścieków, itp. wytworzonych 

podczas przetwarzania odpadów 

Przekazywanie odpadów Instalacje przeznaczone głównie do gromadzenia 

różnych rodzajów odpadów w celu zwiększenia 

ich ilości i przekazania ich do przetwarzania 

Przetwarzanie odpadów Każda instalacja, która przeprowadza 

przetwarzanie odpadów objęte zakresem 

niniejszego dokumentu 

Punkt przekazywania Stosowany w niniejszym dokumencie w celu 

uwzględnienia działań łączenia i magazynowania 

Pył denny Stałe pozostałości z procesów spalania. W 

niniejszym dokumencie stosowane jako synonim 

‗żużli ze spalania‘ 

 

R 

 

R Odzysk (kody nadane przez ustawodawstwo WE 

zabiegom odzysku) 

R&D Badania i rozwój 

R/D Odzysk i utylizacja 

Rafineria Rafineria oleju mineralnego (zob. BREF nt. 

Rafinerii) 

RDF Paliwo pozyskiwane z odpadów. RDF (rodzaj 

stałego paliwa odpadowego) posiada pewne 

normy 

Recykling Stosowany w niniejszym dokumencie w dwóch 

znaczeniach: jedno oznacza zawrócenie pewnej 

części odpadów do innego sektora 

przemysłowego, a drugie oznacza recykling w 

ramach instalacji PO. To drugie znaczenie jest 

najczęściej stosowane w niniejszym dokumencie. 

Redoks Najbardziej podstawowe reakcje w chemii to 

procesy rediks. Termin proces redoks oznacza 

wszystkie procesy, w których zmienia się stopień 

utleniania (stan utleniania) atomów. 

REF Paliwa odzyskane 

Regeneracja Stosowana w niniejszym dokumencie jako 

przetwarzanie odpadów płynnych i stałych w celu 

odzyskania większości materiału odpadowego. 

Niemniej jednak istnieje jeden wyjątek, ponieważ 

termin ‗ponowna rafinacja‘ stosuje się w 

przypadku regeneracji oleju odpadowego w celu 

ponownego przekształcenia na oleje bazowe 

Remediacja Ogólny termin stosowany w niniejszym 

dokumencie w odniesieniu do przetwarzania 

zanieczyszczonej gleby 

RO Odwrócona osmoza 

RTD Badania, technologia i rozwój. Programy 

badawcze KE 
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S 

 

Selektopropan Jednostka PDA 

SOK Stałe odpady komunalne 

Specyfikacja Wartości fizykochemiczne podane w 

ustawodawstwie dla pewnych związków (np. 

olejów smarowych) 

Sporządzanie mieszanki W niniejszym dokumencie stosowane jako 

mieszanie odpadów płynnych lub półpłynnych 

SRF Stałe paliwa wtórne. SRF (rodzaj stałych paliw 

odpadowych) spełniają pewne normy 

SRK Selektywna redukcja katalityczna. Katalityczna 

technologia kontrolna stosowana w celu redukcji 

emisji NOX 

SRNK Selektywna redukcja niekatalityczna. 

Niekatalityczna technologia kontrolna stosowana 

w celu redukcji emisji NOX 

Stałe paliwo odpadowe Paliwo stałe przygotowane z odpadów. Można je 

przygotować z odpadów niebezpiecznych lub 

innych niż niebezpieczne 

SZŚ System zarządzania środowiskowego 

 

 

T 

 

t/rok tony rocznie 

TCE Trichloroetylen 

TCT Przetwarzanie za pomocą krakingu termicznego 

TDA Odasfaltowanie termiczne (technika stosowana do 

przetwarzania olejów odpadowych) 

TEQ Równoważnik toksyczności. Jednostka stosowana 

dla PCDD i PCDF 

TFE Odparowanie za pomocą wyparek 

cienkowarstwowych (technika stosowana do 

przetwarzania olejów odpadowych) 

TPH Suma węglowodorów ropopochodnych 

TRI Spis emisji toksycznych z USA 

(http://www.epa.gov/tri/) 

TS Całkowita zawartość substancji stałych 

TWG Techniczna Grupa Robocza ds. Przetwarzania 

Odpadów (złożona z ekspertów z Państw 

Członkowskich, branż przetwarzania odpadów, 

środowiskowych organizacji pozarządowych i 

koordynowana przez EIPPCB) 

TZO Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

 

U 

 

UE Unia Europejska 

UE+ Unia Europejska + kraje EFTA (Europejskie 

Stowarzyszenie Wolnego Handlu) + kraje 

kandydujące 

UK Wielka Brytania 

US DOE Departament Energii USA 

USAEPA Agencja Ochrony Środowiska USA 

http://www.epa.gov/tri/
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Utwardzanie Przetwarzanie, które wykorzystuje dodatki w celu 

zmiany właściwości fizycznych odpadów (zob. 

Sekcja 2.3.3.5) 

Utylizacja Określona przez Ramową Dyrektywę WE ws. 

Odpadów  

 

W 

 

w/w-% Relacja procentu do ciężaru (np. w/w-% oznacza 

kg X na 100 kg materiału) 

WI Spalanie odpadów (zazwyczaj w odniesieniu do 

WI BREF) 

WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

WWT Oczyszczanie ścieków 

Wysyłka Dostawa odpadów wyjściowych do kolejnej 

czynności lub do klienta 

Wytwórca odpadów Instalacja, gdzie wytwarzane są odpady. Odpady 

są następnie dostarczane odbiorcy odpadów lub 

podmiotowi przetwarzającemu odpady 

 

Z 

 

Zużyty olej Obejmuje tylko te oleje, które powstają w wyniku 

stosowania olejów smarowych 

 

 

 

 

Ż 

 

Żużel Stałe pozostałości z procesów spalania. Termin 

‗popioło-żużel‘ jest najczęściej stosowanym 

terminem w niniejszym dokumencie 

 

 

 Nazwa kraju Skrót Kod ISO waluty 

UE-25 

Kraje UE 

Belgia BE EUR 

Czechy CZ CZK 

Dania DK DKK 

Niemcy DE EUR 

Estonia EE EEK 

Grecja EL EUR 

Hiszpania ES EUR 

Francja FR EUR 

Irlandia IE EUR 

Włochy IT EUR 

Cypr CY CYP 

Łotwa LV LVL 

Litwa LT LTL 

Luksemburg LU EUR 

Węgry HU HUF 

Malta MT MTL 

Holandia NL EUR 

Austria AT EUR 
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Polska PL PLN 

Portugalia PT EUR 

Słowenia SI SIT 

Słowacja SK SKK 

Finlandia FI EUR 

Szwecja SE SEK 

Wielka Brytania UK GBP 

Kraje przystępujące 

Bułgaria BG BGN 

Rumunia RO ROL 

Turcja TR TRL 

Inne kraje 

Australia AU AUD 

Kanada CA CAD 

Islandia IS ISK 

Japonia JP JPY 

Nowa Zelandia NZ NZD 

Norwegia NO NOK 

Szwajcaria CH CHF 

Stany Zjednoczone US USD 

 

Tabela 0.1: Kody krajów i waluty 

 

Uwagi: Informacja z http://eur-op.eu.int/code/en/en-5000500.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-op.eu.int/code/en/en-5000500.htm
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8 ZAŁĄCZNIKI 
 

W celu uzupełnienia informacji podanych w niniejszym dokumencie przygotowano pięć załączników, 

z których każdy dotyczy określonego tematu, tj.:  

Załącznik I. Ustawodawstwo środowiskowe i graniczne wartości emisji mające zastosowanie w 

sektorze przetwarzania odpadów 

Załącznik II. Kwestionariusz wykorzystywany do gromadzenia informacji środowiskowych o 

europejskich zakładach przetwarzania odpadów  

Załącznik III: Rodzaje odpadów i wytwarzanie odpadów w UE 

Załącznik IV. Systemy zapewnienia jakości dla paliwa wtórnego 

 

8.1 Załącznik I. Ustawodawstwo środowiskowe i graniczne wartości 

emisji mające zastosowanie w sektorze przetwarzania odpadów 
[5, Concawe, 1996], [6, Silver Springs Oil Recovery Inc., 2000], [7, Monier i Labouze, 2001], [36, 

Viscolube, 2002], [37, Woodward-Clyde, 2000], [55, UK EA, 2001], [86, TWG, 2003], [95, 

RAC/CP, 2003], [126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004] 

 

8.1.1 Dyrektywa ws. odpadów 

Tabela 8.1 przedstawia klasyfikację operacji przetwarzania odpadów. Zgodnie z tymi wpisami taka 

klasyfikacja operacji przetwarzania odpadów wykorzystywana jest do wielu celów (np. statystyki, 

wywóz odpadów). Tabela zawiera także przykłady rodzaju instalacji, które można włączyć do 

każdego rodzaju operacji. Niemniej jednak te przykłady nie stanowią żadnej definicji tych terminów. 

Uznaje się, że niektóre definicje mogą być technicznie niejednoznaczne, ale odpowiadają istniejącym 

definicjom prawnym, które znajdują się poza zakresem niniejszego dokumentu. 

 

Operacje utylizacji (D) Przykłady instalacji 

D1 Składowanie do lub w ziemi (np. 

składowisko, itp.) 

 

D2 Przetwarzanie na ziemi (np. biodegradacja 

płynnych lub osadowych odrzutów w 

glebach, itp.) 

 

D3 Głęboki wtrysk (np. wtrysk nadających 

się do odpompowania odpadów do 

studni, wysadów solnych lub naturalnie 

występujących repozytoriów, itp.) 

 

D4 Magazynowanie na powierzchni (np. 

umieszczanie płynnych lub osadowych 

odrzutów w dołach, stawach lub lagunach, 

itp.) 

 

D5 Specjalnie skonstruowane składowiska 

(np. umieszczanie w wyłożonych 

oddzielnych komórkach, przykrytych i 

odizolowanych od siebie i od 

środowiska, itp.) 

Składowisko odpadów niebezpiecznych: 

zazwyczaj stosowane do składowania 

odpadów niebezpiecznych od stron 

trzecich.  

Składowisko pojedyncze: gdzie 

składowany jest tylko jeden rodzaj 

odpadów. Zazwyczaj, jeżeli składowany 

jest więcej niż jeden rodzaj odpadów, 

przeprowadza się segregację 

D6 Emisja do akwenu wodnego za 

wyjątkiem mórz/oceanów 
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D7 Emisja do mórz/oceanów, w tym 

lokowanie na dnie morza 

 

D8 Przetwarzanie biologiczne nie określone 

w innym miejscu niniejszego wykazu, 

skutkujące powstaniem ostatecznych 

związków lub mieszanek, które są 

usuwane za pomocą dowolnej operacji o 

numerze od D1 do D12 

Operacje, które obejmują stosowanie 

procesów biologicznych lub 

mikroorganizmów do przetwarzania 

odpadów. 

D9 Przetwarzanie fizykochemiczne nie 

określone w innym miejscu niniejszego 

wykazu, skutkujące powstaniem 

ostatecznych związków lub mieszanek, 

które są usuwane za pomocą 

którejkolwiek operacji o numerze od D1 

do D12 (np. odparowanie, suszenie, 

kalcynacja itp.) 

Operacje przeprowadzane w celu 

przetwarzania odpadów przed utylizacją 

za pomocą procesów fizycznych, 

chemicznych lub kombinacji jednych i 

drugich.  

Niektóre operacje to stabilizacja, 

odwadnianie, utwardzanie, sterylizacja, 

autoklaw, dezynfekcja odpadów 

szpitalnych, itp. 

D10 Spalanie na ziemi Operacje destrukcji odpadów poprzez 

spalanie, którego głównym celem jest 

destrukcja odpadów, z lub bez odzysku 

energii. 

D11 Spalanie na morzu  

D12 Stałe magazynowanie (np. umieszczenie 

pojemników w kopalni, itp.) 

 

D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie 

przed poddaniem którejkolwiek operacji 

o numerze od D1 do D12 

 

D14 Przepakowanie przed poddaniem 

którejkolwiek operacji o numerze od D1 

do D13 

 

D15 Magazynowanie do czasu dowolnej 

operacji o numerze D1 do D14 (za 

wyjątkiem magazynowania 

tymczasowego, do chwili odbioru, w 

miejscu wytworzenia) 

 

Operacje odzysku (R)  

R1 Wykorzystanie głównie jako paliwo lub 

w inny sposób do wytwarzania energii  

Duże obiekty energetycznego spalania, 

piece cementowe i wapiennicze, instalacje 

ceramiczne lub podobne (np. 

kogeneracja). 

R2 Odzyskiwanie/regeneracja 

rozpuszczalników 

Operacje mające na celu regenerację 

rozpuszczalników niezależnie od rodzaju 

stosowanego procesu  

R3 Recykling/odzysk substancji 

organicznych, które nie są stosowane 

jako rozpuszczalniki (w tym 

kompostowanie i inne procesy przemiany 

biologicznej) 

Operacje mające na celu regenerację, na 

przykład, pojemników plastikowych, 

gazów chłodniczych, materiałów 

palnych. Obejmują także czynności 

czyszczenia. 

Operacje odzyskiwania odpadów 

zanieczyszczonych PCB. 

R4 Recykling/odzysk metali i związków 

metali 

 

Operacje mające na celu recykling 

odpadów metali lub odzysk metali i 

związków metali. Odpady to żużle, 

proszki metaliczne, pojemniki metalowe, 

baterie ołowiane, przewody miedziane, 
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rtęć z baterii, świetlówki, złom metali, 

sole metali z procesów metalurgicznych. 

Można tu również uwzględnić pojazdy, 

lodówki wycofane z eksploatacji i tonery. 

Ujęto tu także czynności czyszczenia 

pojemników metalowych przed 

recyklingiem. 

R5 Recykling/odzysk innych materiałów 

nieorganicznych 

Operacje mające na celu recykling 

materiałów nieorganicznych, które nie są 

metalowe lub odzysk materiałów 

nieorganicznych z odpadów (np. 

materiały mineralne z odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, 

flokulanty z kwasów (chlorek żelaza)). 

R6 Regeneracja kwasów lub zasad 

 

Operacje mające na celu regenerację 

kwasów lub zasad niezależnie od 

stosowanego procesu. 

R7 Odzyskiwanie składników stosowanych 

do ograniczania zanieczyszczenia 

 

R8 Odzyskiwanie składników z 

katalizatorów 

Operacje mające na celu odzysk 

składników jako metali lub materiałów 

ceramicznych z katalizatorów 

R9 Ponowna rafinacja oleju lub inne 

ponowne zastosowania oleju 

Operacje mające na celu regenerację 

olejów odpadowych 

R10 Przetwarzanie na ziemi skutkujące 

korzyścią dla rolnictwa lub poprawą 

sytuacji ekologicznej 

 

R11 Wykorzystywanie odpadów otrzymanych 

z którejkolwiek operacji o numerze od 

R1 do R10 

 

R12 Wymiana odpadów w celu poddania 

którejkolwiek operacji o numerze od R1 

do R11 

 

R13 Magazynowanie odpadów do czasu 

przeprowadzenia którejkolwiek operacji 

o numerze R1 do R12 (z wyjątkiem 

magazynowania tymczasowego, do 

chwili odbioru, w miejscu wytworzenia) 

 

 

Tabela 8.1: Rodzaj instalacji przetwarzania odpadów i przykłady instalacji ujętych w każdej 

innej kategorii operacji przetwarzania odpadów  

Załącznik II A i B Dyrektywy Rady 91/156/WE 

8.1.2 Ustawodawstwo UE mające zastosowanie do olejów odpadowych 

 
Dyrektywa Nazwa 
75/439/EWG Ws. olejów odpadowych 
75/442/EWG Ws. odpadów i definicji odpadów 
87/101/EWG Zmiana Dyrektywy 75/439 dająca pierwszeństwo ponownej rafinacji 
89/369/EWG Ws. środków zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez spalarnie oraz 

emisjom 
89/429/EWG Kontrola odpadów specjalnych 
91/156/EWG Zachęcanie do stosowania czystych technologii i odzysku odpadów bez 

ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi 
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91/689/EWG Ws. odpadów niebezpiecznych 
91/689/EWG Wykaz odpadów niebezpiecznych Art.1, ust. 4, Dyrektywa 91/689 EWG 
91/692/EWG Normalizacja i wdrożenie niektórych dyrektyw środowiskowych 
92/12/EWG Ws. opłat akcyzowych od olejów mineralnych 
92/81/EWG Harmonizacja opłat akcyzowych od olejów mineralnych 
92/82/EWG Stawki opłat akcyzowych od olejów mineralnych 
92/108/EWG Zmiana Dyrektyw 92/12 i 92/81 
94/62/WE Ws. opakowań i odpadów opakowaniowych 
94/67/WE Ws. spalania i współspalania odpadów oraz limitów emisji 
96/61/WE Ws. środków zapobiegawczych i integralnej redukcji zanieczyszczenia 
2000/76/WE Dyrektywa ws. spalania odpadów 

 

Tabela 8.2: Obowiązujące Dyrektywy WE, mające wpływ na oleje odpadowe  

[36, Viscolube, 2002], [150, TWG, 2004] 

8.1.3 Inne ustawodawstwo UE ws. odpadów 

Istnieją różne, istotne dla posiadaczy produktów odpadowych rodzaje ustawodawstwa, które należy 

znać w celu przetwarzania odpadów. Niektóre z najważniejszych podsumowano w Tabeli 8.3: 

 

Odniesienie Name 

 Rozporządzenia sektora odpadów 

94/62/EWG Ws. opakowań - PWD 

2000/53/WE Ws. pojazdów - ELV, Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z 

eksploatacji 

13/6/2000 Urządzenia elektryczne i elektroniczne - WEEE, propozycja Dyrektywy 

ws. utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych 

 Rozporządzenia zagadnień horyzontalnych 

2000/2037EC Substancje zubożające warstwę ozonową - ODP, Substancje Zubożające 

Warstwę Ozonową 

1999/31/WE Utylizacja na składowisku - LWD, Dyrektywa ws. Składowisk Odpadów 

2000/76/WE Spalanie odpadów - WID, Dyrektywa ws. Spalania Odpadów 

2000/53L/WE Wykaz odpadów - EWL, Decyzja Komisji z maja 2000 

67/548/EWG Dyrektywa ws. substancji niebezpiecznych - DSD, Dyrektywa ws. 

substancji niebezpiecznych 

1999/45/WE Dyrektywa ws. preparatów niebezpiecznych - DP, Dyrektywa ws. 

preparatów niebezpiecznych  

 Dyrektywa ws. Emisji Rozpuszczalników (SED) 

 Dyrektywa ws. Składowisk 

 Dyrektywa Seveso 

 Ramowa Dyrektywa Wodna 

 Bezpieczeństwo przemysłowe, VawS (s.a.), inne... 

 

Tabela 8.3: Ustawodawstwo UE związane z instalacjami przetwarzania odpadów  

8.1.4 Ustawodawstwo w niektórych krajach UE 

8.1.4.1 Francja 

Francja przyjęła główne rozporządzenia europejskie w sprawie zarządzania odpadami 

niebezpiecznymi. Ostatnio przyjęto Zarządzenie (2002-540) w celu dostosowania klasyfikacji 

odpadów niebezpiecznych do nowych rozporządzeń europejskich (Decyzja 2000/532/WE) [95, 

RAC/PK, 2003]. 
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8.1.4.2 Niemcy 

Przepisy stosowane w Niemczech zgodnie z przetwarzaniem odpadów można podsumować za pomocą 

następującego ustawodawstwa: 

 Instrukcja techniczna ws. zarządzania odpadami (Technische Anleitung zur Lagerung, 

chemisch/physikalischen, biologischen Behanlung, Verbrennung und Ablagerung von 

besonders überwachungsbedürftigen Abfällen – TA Abfall) 

 Zarządzenie ws. Zgodnego Środowiskowo Magazynowania Odpadów z Ludzkich Siedzib oraz 

ws. Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów z 20 lutego 2001 

 Zarządzenie ws. Wymogów Zrzutu Ścieków do Wody/Zarządzenie ws. Ścieków 

(Abwasserverordnung – AbwV) z 15 października 2002 

 TA Luft 

 30. BImSchV. 

 

Wymogi dotyczące ścieków ustanowiono w: Załączniku 23 ‗Instalacje biologicznego przetwarzania 

odpadów‘ i Załączniku 27 ‗Przetwarzanie odpadów za pomocą procesów chemicznych i fizycznych 

(instalacje F-c) i przetwarzanie zużytego oleju‘ do Zarządzenia ws. Wymogów w zakresie Zrzutu 

Ścieków do Wody (Zarządzenie ws. Ścieków - AbwV) z dnia 15 października 2002. 

 

Zrzuty ścieków lub sporządzanie mieszanki 

Zakłady F-c w Niemczech podlegają zarówno kontroli dotyczącej odpadów jak i ustawodawstwu 

wodnemu. Ścieki można zrzucać do wód tylko w takim zakresie, w jakim wody procesowej z procesu 

i przetwarzania powietrza odpadowego w instalacjach przetwarzania mechaniczno-tlenowo-

biologicznego nie można całkowicie wykorzystać w procesach wewnętrznych. 

Zgodnie z zarządzeniem wygenerowane ścieki często wykorzystuje się do procesu oczyszczania 

gazów odpadowych, np. do nawilżania filtra biologicznego lub działania płuczki biologicznej. W 

niektórych przypadkach stosuje się je do procesów chłodzenia z otwartym odparowaniem. Ze względu 

na małe ilości ścieków głównie stosowane operacje to techniki filtrowe. 

 

Wartości graniczne emisji (ELV) dla MBP 

 

 Emission 

limit values 

Units 

Dzienne wartości średnie (pomiar ciągły):   

pył całkowity 10 mg/m
3
 

substancje organiczne podane jako węgiel całkowity 20 mg/m
3
 

Półgodzinne wartości średnie (pomiar ciągły):   

pył całkowity 30 mg/m
3
 

substancje organiczne podane jako węgiel całkowity 40 mg/m
3
 

Miesięczne wartości średnie, określone jako współczynnik masy
1
:   

podtlenek azotu 100 g/t 

substancje organiczne podane jako węgiel całkowity 55 g/t 

Pojedyncze pomiary   

odory 500 GE/m
3
 

dioksyny/furany (łączna wartość) 0.1 ng/m
3
 

1
 Gram CWO or N2O na tonę przetworzonych odpadów 

Komentarz do 5% tlenu. Odniesienie do tlenu okazało się niepraktyczne, ponieważ zawartość 

tlenu w gazie spalinowym z MBP jest podobna do zawartości tlenu atmosferycznego. 

Niewystarczająca dokładność pomiaru tlenu powoduje duże niedokładności w obliczeniu 

referencyjnym. Odpowiednia kombinacja limitów ładunków i limitów stężenia jest lepszą 

alternatywą w celu zapobiegania skutkom rozcieńczenia.  

 

Tabela 8.4: Graniczne wartości emisji w Niemczech stosowane względem MBP  

[150, TWG, 2004] 
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8.1.4.3 Grecja 

Pomimo faktu, że ‗Plan krajowy‘ ws. odpadów niebezpiecznych wciąż jest w Grecji rozwijany, 

wdrożono już mechanizmy zarządzania odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Główne 

rozporządzenia w odniesieniu do zarządzania odpadami przemysłowymi to: 

 Ustawa 1650/86 o ochronie środowiska 

 Ustawa 3010/02 o ochronie środowiska 

 CMD 69728/96 o zarządzaniu odpadami stałymi 

 CMD 114218/97 o specyfikacjach technicznych dotyczących zarządzania odpadami stałymi  

 CMD 113944/97 plan krajowy ws. zarządzania odpadami stałymi i niebezpiecznymi. 

 

Określone rozporządzenia dotyczące zarządzania niebezpiecznymi odpadami przemysłowymi są 

następujące: 

 CMD 72751/85 i CMD 19396/97 o zarządzaniu odpadami stałymi 

 CMD 98012/97 o zarządzaniu zużytymi olejami 

 CMD 73537/95 o bateriach ołowiowych i CMD 19817/00 o bateriach 

 CMD 8243/91 o odpadach azbestu i CMD 7589/00 o PCB/PCT 

 CMD 2487/99 o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez spalanie odpadów niebezpiecznych. 

8.1.4.4 Włochy 

Ramy prawne, dotyczące zarządzania odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi są we Włoszech 

dobrze rozwinięte. Ramowe prawo krajowe ws. odpadów wydane w 1997 (Zarządzenie 

legislacyjnw22/97) dokonało transpozycji europejskiej dyrektywy ramowej ws. odpadów 

75/442/EWG, dyrektywy ws. odpadów niebezpiecznych 91/689/WE oraz dyrektywy ws. opakowań i 

odpadów opakowań 94/62/WE (73) do ustawodawstwa krajowego. 

Ustawa 22/97 wprowadza zintegrowaną politykę zarządzania odpadami, jak ustanowiła hierarchia 

europejska: minimalizacja odpadów i zapobieganie u źródła, po których następuje odzysk w 

potrójnym wymiarze ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku energii, a wreszcie bezpieczna 

utylizacja. Ustawa ta stanowi reformę w dziedzinie zarządzania odpadami we Włoszech. Promuje ona 

czyste technologie, oznakowanie ekologiczne, system certyfikacji EMAS, zintegrowane sieci instalacji 

odzysku i utylizacji oraz dobrowolne porozumienia między administratorami publicznymi i 

operatorami w celu stworzenia rzeczywistych możliwości recyklingu odpadów. 

Odpady klasyfikuje się zgodnie z Europejskim Wykazem Odpadów (decyzja 2000/532/WE). System 

informacji o odpadach opiera się na Krajowym Rejestrze Odpadów, który po raz pierwszy ustalono 

prawnie w 1994 i zreorganizowano w 1998. 

Ostatnio Dyrektywę 99/31/WE transponowano do włoskiego ustawodawstwa zarządzeniem 

legislacyjnym z dnia 13 stycznia 2003 w celu zapewnienia narzędzi technicznych i operacyjnych dla 

lepszego zarządzania składowaniem oraz środków/procedur w celu zminimalizowania wpływu na 

środowisko oraz na zdrowie ludzi. Ponadto w procesie transpozycji do ustawodawstwa włoskiego 

znajduje się Dyrektywa 2000/53/WE ws. pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Tabela 8.5 przedstawia graniczne wartości emisji stosowane w rafinerii olejów odpadowych. 

 

Parametr powietrza Graniczne 

wartości emisji 

Jednostki 

Temperatura spalin 150 ºC 

PM 30 mg/Nm
3
 

Metale ciężkie 5 mg/Nm
3
 

CWO 10 mg/Nm
3
 

HCl 10 mg/Nm
3
 

HF 

HBr 

3 mg/Nm
3
 

HCN 0.5 mg/Nm
3
 

P 5 mg/Nm
3
 

WWA 0.05 mg/Nm
3
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PCDD + PCDF 0.01 µg/Nm
3
 

TCDD + TCDF 0.05 µg/Nm
3
 

PCB + PCN + PCT 0.1 mg/Nm
3
 

Uwagi: Wartości dotyczą procentowej zawartości O2 

wynoszącej 10 % 

 

Tabela 8.5: Graniczne wartości emisji do powietrza dla rafinerii olejów odpadowych  

[36, Viscolube, 2002] 

 

Parametr wody Graniczne 

wartości emisji 

Jednostki 

Temperatura 25 ºC 

Kwasowość 5.5/9.5 pH 

ChzT 160 mg/l 

Fenole 0.5 mg/l 

NH4
+

 
15 mg/l 

P (całkowity) 10 mg/l 

Anionowe środki 

powierzchniowo czynne 

 mg/l 

Nieanionowe środki 

powierzchniowo czynne 

 mg/l 

Całkowite środki 

powierzchniowo czynne 

2 mg/l 

Al 1 mg/l 

Fe 2 mg/l 

Barwa Niewykrywalna  

Zawieszone substancje 

stałe 

80 mg/l 

 

Tabela 8.6: Graniczne wartości emisji zrzutu do wody z rafinerii olejów odpadowych  

[36, Viscolube, 2002] 

8.1.4.5 Hiszpania 

W Hiszpanii opracowano ramy prawne w odniesieniu do zarządzania odpadami niebezpiecznymi i 

przemysłowymi. Główne rozporządzenia dotyczące odpadów niebezpiecznych są następujące: 

 Ustawa 10/98 z 21 kwietnia, o odpadach 

 Zarządzenie 833/1988 z 20 lipca, które rozwija Ustawę 20/1986, o odpadach niebezpiecznych. 

(Zmienione Zarządzeniem Królewskim 952/1997) 

 Zarządzenie MAM/304/2002 o klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 

 Krajowy Plan ws. Odpadów Niebezpiecznych (1995 - 2000) 

 Krajowy Plan ws. Odpadów Niebezpiecznych (2002 - 2008) (w opracowaniu). 

 

W sprawie zarządzania olejami zużytymi, PCB, PCT i bateriami istnieją określone rozporządzenia. 

8.1.4.6 Wielka Brytania 

 

Anglia i Walia Szkocja Północna Irlandia 

Rozporządzenia PPC (Anglia i 

Walia) 2000 

Rozporządzenia PPC 

(Szkocja) 2000; SI 200/323 

 

Rozporządzenia w zakresie 

licencjonowania zarządzania 

odpadami SI 1994 1056 

Rozporządzenia w zakresie 

licencjonowania zarządzania 

odpadami SI:1994 1056 

Brak odpowiednika NI  
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Ustawa o zasobach wodnych 

1991 

COPA 1974 (S30A-30E 

równoważna do Części III 

WRA91) Ustawa o 

dziedzictwie narodowym 

(Szkocja) 1991(Część II 

równoważna do Części I 

WRA91) 

Zarządzenie wodne (NI) 1999 

SI 1989 nr 317: Czyste 

powietrze, rozporządzenia ws. 

norm jakości powietrza 1989 

SI 1989/317: Czyste 

powietrze, rozporządzenia 

ws. norm jakości powietrza 

1989 

Rozporządzenia ws. norm 

jakości powietrza (Północna 

Irlandia) 1990. Reguły 

ustawowe Północnej Irlandii 

1990 nr 145 

SI 1997 nr 3043: Ochrona 

środowiska, rozporządzenia ws. 

jakości powietrza 1997 

SSI 2000/97 rozporządzenia 

ws. jakości powietrza 

(Szkocja) 

Brak odpowiednika NI 

SI 1989 nr 2286 i 1998 nr 389 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych 

(klasyfikacja substancji 

niebezpiecznych). 

(Wartości dla substancji z 

Wykazu II ujęto w SI 

1997/2560 i SI 1998/389) 

SI 1990/126 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych 

(klasyfikacja substancji 

niebezpiecznych) (Szkocja) 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych 

(klasyfikacja substancji 

niebezpiecznych) 1998. Reguły 

ustawowe Północnej Irlandii 

1998 nr 397 SI 1991/1597: 

SI 1991/1597: Rozporządzenia 

ws. wód w kąpieliskach 

(klasyfikacja) 

SI 1991/1609 

Rozporządzenia ws. wód w 

kąpieliskach (klasyfikacja) 

(Szkocja) 

Rozporządzenia ws. jakości 

wód w kąpieliskach (NI) 1993 

SI 1992/1331 i Dyrektywa 

1997 Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych (ryby) 

(klasyfikacja) 

SI 1997/2471 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych (ryby) 

(klasyfikacja) 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych (ryby) 

(klasyfikacja) (NI) 1997 

SI1997/1332 Rozporządzenia 

ws. wód powierzchniowych 

(skorupiaki) (klasyfikacja) 

SI 1997/2470 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych 

(skorupiaki) (klasyfikacja) 

Rozporządzenia ws. wód 

powierzchniowych (skorupiaki) 

(klasyfikacja) (NI) 1997 

SI1994/2716 Rozporządzenia 

ws. ochrony (naturalne 

siedliska itp.) 1994 

SI 1994/2716 

Rozporządzenia ws. 

ochrony (naturalne siedliska 

itp.) 

Rozporządzenia ws. ochrony 

(naturalne siedliska itp.) 

(Północna Irlandia) 1995 

Rozporządzenia ws. 

przeciwdziałania poważnym 

awariom z udziałem 

niebezpiecznych substancji 

1999 (COMAH) 

SI 1999/743 

Rozporządzenia ws. 

przeciwdziałania poważnym 

awariom z udziałem 

niebezpiecznych substancji 

Rozporządzenia ws. 

przeciwdziałania poważnym 

awariom z udziałem 

niebezpiecznych substancji 

(Północna Irlandia) 2000 

Rozporządzenia ws. odpadów 

specjalnych 1996 

 Rozporządzenia ws. odpadów 

specjalnych (Północna Irlandia) 

1998 

 

Tabela 8.7: Brytyjskie ustawodawstwo i korespondencja ws. odpadów  

[55, Wielka Brytania EA, 2001] 

8.1.4.7 Belgia 

Od stycznia 1999 Spalanie zużytych olejów w asfaltowniach we flamandzkim regionie Belgii jest 

nielegalne [11, Jacobs i Dijkmans, 2001]. 
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8.1.4.8 Holandia 

W Holandii uchwalono prawo w zakresie ryzyka wykorzystania materiałów w rolnictwie i 

rozpraszania substancji toksycznych, zwłaszcza metali ciężkich, w środowisku i uprawach. 

Ustanowiono normy w zakresie stosowania beztlenowego odpadu przefermentowanego na terenach 

uprawnych, ustalone w Zarządzeniu ws. jakości i wykorzystania innych nawozów organicznych: Cd < 

1,25 mg/kg, Cr < 75 mg/kg, Cu < 75 mg/kg, Hg < 0,75 mg/kg, Ni < 30 mg/kg, Pb < 100 mg/kg, Zn < 

300 mg/kg, As < 15 mg/kg (stężenia w mg/kg suchej masy). 

8.1.4.9 Austria 

Graniczne wartości emisji dla MBP 

 

Parametry Emission Limit 

Value 

Units 

1. substancje organiczne, jako całkowity węgiel organiczny 

półgodzinne wartości średnie 

dzienne wartości średnie 

współczynnik masy
1
 

 

40 

20 

100 

 

mg/m
3
  

mg/m
3
  

g/t odpadów 

2. dwutlenek azotu (jako NO2)
2
 

półgodzinne wartości średnie 

dzienne wartości średnie 

 

150 

100 

 

mg/m
3 

mg/m
3
 

3. amoniak 20 mg/m
3
 

4. dioksyny/furany
3
 (2-, 3-, 7-, 8-TCDD-równoważnik (I-

TEF)) 

0.1 ng/m
3
 

5. pył całkowity 10 mg/m
3
 

6. odór 500 GE/m
3
 

7. inne parametry
4
   

1
 zob. Rozdział 7.2.2.2, ust. 2 ‗MBA-Richtlinie‘. 

2
 jeśli zastosowana technika przetwarzania gazu odpadowego wyklucza powstawanie 

dwutlenków azotu 
3
 jeśli zastosowana technika przetwarzania gazu odpadowego wyklucza powstawanie 

polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i/lub dibenzofuranów (PCDF) 
4
 w zależności od technologii przetwarzania i rodzaju odpadów do przetwarzania należy 

wziąć pod uwagę możliwość emisji gazów cieplarnianych (np. N2O), którą należy 

ograniczyć w zależności od przypadku. Dlatego wymagane są specjalne przepisy dotyczące 

instalacji IPPC zgodnie z austriacką ustawą o zarządzaniu odpadami.  

W niniejszej tabeli poziomy emisji z MBP odnoszą się do stężenia tlenu 5 %. 

 

Tabela 8.8: Austriackie graniczne wartości emisji dla emisji do powietrza w MBP  

[150, TWG, 2004] 

Uwaga: Graniczne wartości emisji zgodnie z austriacką "MBA-Richtlinie' (wytyczne dla 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 2002, Republika Austrii, Federalne 

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej, Band 2/2002, marzec 

2002) 

8.1.5 Ustawodawstwo ws. odpadów w innych krajach 

 

Kanada 

W Kanadzie zużyte oleje zawierające więcej niż 2 ppm PCB należy wysłać do spalarni. 

 

USA 

USEPA posiada rozporządzenia dotyczące norm zarządzania zużytymi olejami. W ramach tych 

rozporządzeń spalanie zużytych olejów podlega kompleksowemu zbiorowi kontroli procesu, chyba że 
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można wykazać, że zużyty olej wchodzi w zakres ustalonych specyfikacji dotyczących poziomów 

zanieczyszczeń. 

USEPA, Kodeks Przepisów Federalnych Stanów Zjednoczonych, CFR64 Część 279, specyfikacja 

zużytych olejów USA podają specyfikację dla odpadów, których nie uważa się za odpady 

niebezpieczne. Tabela 8.9 przedstawia specyfikacje odpadów, których nie nazywa się odpadami 

niebezpiecznymi. 

 
Związek Maksymalna wartość w mg/kg 
Arsen 
Kadm 

Chrom 

Ołów 

Chlorowce ogółem 

5 
2 

10 

100 

4000 

 

Tabela 8.9: Specyfikacja olejów odpadowych, których nie nazywa się odpadami niebezpiecznymi 

USA EPA 

8.2 Załącznik II. Kwestionariusz stosowany do gromadzenia 

informacji środowiskowych o europejskich zakładach przetwarzania 

odpadów 
 

CEL KWESTIONARIUSZA 

Wymagany przez Techniczną Grupę Roboczą ds. Przetwarzania Odpadów (PO) oraz w celu 

normalizacji rodzaju informacji niezbędnych dla potrzeb dokumentu WT BREF. 

 

CO NALEŻY ZROBIĆ Z TYMI INFORMACJAMI? 

Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb dokumentu WT BREF. 

 

JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ KWESTIONARIUSZA JEST POUFNA, PROSIMY O 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Dane poufne będą przetwarzane przez EIPPCB jako takie i nie będą otwarcie omawiane w BREF. 

 

ALE NIE POSIADAM WSZYSTKICH WYMAGANYCH INFORMACJI 

Częściowe informacje także są ważne, ponieważ równie istotne jest, by wiedzieć, dlaczego pewne 

informacje nie istnieją. 

 

KTÓRE POLA MUSZĘ WYPEŁNIĆ? 

Te, które umożliwiają wprowadzenie informacji oraz te, które są niebieskie. 
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OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI PO 

1 Kraj   

2 Operator  

3 Nazwa i teren zakładu  

4 Zakład działa od  

5 Dane podane w niniejszym 

kwestionariuszu dotyczą roku…(rok 

referencyjny) 

 

6 Uwagi dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

  

 
 

 



 614 
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PROSIMY WKLEIĆ TU OBRAZ DIAGRAMU SEKWENCJI DZIAŁAŃ INSTALACJI 

 

 
 

Uwagi: C:ciągły, N:nieciągły, PP: pomiar pośredni, S:szacowany 

Jeśli parametr emisji nie ma zastosowania dla procesu, prosimy do tabeli wpisać N.D. Jeśli 

wiedzą Państwo, że może wystąpić pewna emisja, ale nie posiadają danych, prosimy pozostawić 

pole puste. 
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Uwaga: N oznacza normalne warunki (0 °C i 1 atm). Prosimy podać dane w warunkach 

suchych. 
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Prosimy uwzględnić w tym arkuszu wdrożone techniki lub te, które zostaną wkrótce wdrożone 

w Państwa instalacji i stanowiące, Państwa zdaniem, dobre praktyki środowiskowe (GEP). W 

przypadku każdej techniki prosimy podać następujące informacje: 

 

 

8.3 Załącznik III: Rodzaje odpadów i wytwarzanie odpadów w UE  
[7, Monier i Labouze, 2001], [39, Militon i in., 2000], [40, Militon i Becaud, 1998], [41, UK, 1991], 

[42, UK, 1995], [53, LaGrega i in., 1994], [56, Babtie Group Ltd, 2002], [86, TWG, 2003], [100, 

UNEP, 2000], [121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [122, 

Eucopro, 2003] [124, Iswa, 2003], [125, Ruiz, 2002], [126, Pretz i in., 2003], [150, TWG, 2004]. 

 

Niniejszy załącznik podsumowuje rodzaje odpadów wytwarzanych w UE i ich klasyfikację w UE, jak 

również wytwarzanie odpadów w poszczególnych krajach UE i kilku innych krajach europejskich. Jak 

podano w Rozdziale 1, instalacje przetwarzania odpadów są przeznaczone do zarządzania odpadami. 

Odpady te to produkt wejściowy (w innych sektorach przemysłowych zwany surowcem) do tych 

instalacji. Patrząc na sektor przetwarzania odpadów jako na całość, można zauważyć, że właściwości 

fizykochemiczne takich materiałów wejściowych mogą się znacznie różnić. Odpady mogą być płynne 

do stałych (np. z punktu widzenia właściwości fizycznych), od organicznych lub nieorganicznych, 

jeśli chodzi o charakter (np. z punktu widzenia właściwości chemicznych). 

Europejska Dyrektywa Ramowa ws. Odpadów klasyfikuje odpady zgodnie z działalnością, która 

wytwarza odpadów, dzieląc odpady na dwadzieścia różnych wymienionych poniżej grup. 

 

Kod EWL Grupy odpadów jak podano w EWL 

01 Odpady powstające w wyniku eksploracji, wydobywania, przeróbki mechanicznej 

i dalszego przetwarzania minerałów oraz z kamieniołomów 

02 Odpady z podstawowej produkcji rolniczej, ogrodniczej, myśliwskiej, rybackiej i 

akwakultury, przygotowywania i przetwórstwa żywności  

03 Odpady z przetwórstwa drewna i produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, 

paneli i mebli  

04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego  

05 Odpady z rafinacji ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego i pirolitycznego 

przetwarzania węgla  

06 Odpady z procesów chemii nieorganicznej  

07 Odpady z procesów chemii organicznej  

08 Odpady z produkcji, opracowywania, dostarczania i użytkowania powłok (farby, 

lakiery i emalie), klejów, szczeliw i farb drukarskich  

09 Odpady z przemysłu fotograficznego  

10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych  

11 Nieorganiczne, zawierające metal odpady z przetwarzania i powlekania metali; 

hydrometalurgia metali nieżelaznych  

12 Odpady z kształtowania i obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych 
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13 Oleje odpadowe (z wyjątkiem olejów jadalnych, 05 i 12) 

14 Odpady substancji organicznych stosowanych jako rozpuszczalniki (z wyjątkiem 

07 i 08) 

15 Odpady opakowaniowe; absorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtra i 

odzież ochronna, niewymienione gdzie indziej 

16 Odpady niewymienione gdzie indziej w wykazie  

17 Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym z budowy dróg) 

18 Odpady z opieki zdrowotnej nad ludźmi lub zwierzętami i/lub powiązanych badań 

(z wyjątkiem odpadów kuchennych i restauracyjnych, nie pochodzących z 

bezpośredniej opieki zdrowotnej) 

19 Odpady z instalacji przetwarzania odpadów, zewnętrznych oczyszczalni ścieków i 

przemysłu wodnego 

20 Odpady komunalne i podobne odpady handlowe, przemysłowe i instytucjonalne, 

włączając w to oddzielnie gromadzone frakcje 

Uwaga: EWL oznacza Europejski Wykaz Odpadów 

 

Tabela 8.10: Europejska klasyfikacja odpadów  

Decyzja Komisji 2000/532/WE 

 

W celu naszkicowania sytuacji odpadów w Europie, w poniższych tabelach (Tabela 8.11 do Tabeli 

8.13) przedstawiono ilość odpadów wytwarzanych w każdym Państwie Członkowskim (PC) i kilku 

innych krajach europejskich, dla każdej kategorii wyżej wymienionych odpadów. Należy zauważyć, 

że odpady o tych samych właściwościach fizykochemicznych mogą występować z różnymi kodami. 

 
  

Tabela 8.11: Ilość każdego rodzaju odpadów wytworzonych przez kraj europejski 

Uwaga: Dane w kilotonach rocznie. H: niebezpieczne, N: inne niż niebezpieczne  

 

 
Tabela 8.12: Zawartość procentowa każdego rodzaju odpadów wytworzonych przez kraj 

europejski 

Uwaga: Dane procentowe rocznie. Surowa suma częściowa odpowiada procentowi wytwarzania 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla każdego kraju  

[10, ANPA i ONR, 2001], [19, Brodersen i in., 2002], [21, Langenkamp i Nieman, 2001], [86, WG, 

2003], [127, Oteiza, 2002], [150, TWG, 2004]  
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  Komunaln

e 

Przemysło

we 

Rolnicze Wydob

ywcze 

Rozbiórko

we 
Osad 

ściekowy 

Niebezpiecz

ne 

Belgia 3.5 27.0 53.0 7.1 0.7 0.7 0.9 

Dania 2.4 2.4 - - 1.5 1.3 0.1 

Francja 1.7 50.0 400.0 10.0 - 0.6 3.0 

Niemcy 19.5 61.0 - 9.5 12.0 1.7 6.0 

Grecja 3.1 4.3 0.09 3.9 - - 0.4 

Irlandia 1.1 1.6 22 1.9 0.2 0.6 0.02 

Włochy 17.3 40.0 30.0 57.0 34.0 3.5 3.8 

Luksemburg 0.17 1.3 - - 4.0 0.02 0.004 

Holandia 6.9 6.7 86.0 0.1 7.7 0.3 1.5 

Portugalia 2.4 0.7 0.2 3.9 - - 0.16 

Hiszpania 12.5 5.1 45.0 18.0 - 10 1.7 

Wielka 

Brytania 

35.0 70.0 250.0 25.0 32.0 1.0 4.5 

        

USA 209.0 760.0 150.0 14.0 32.0 10 275.0 
a
 

Japonia 48.0 312.0 63.0 26.0 58.0 2 6.6 

Jednostki w milionach ton 
a
 Obejmuje ścieki 

 

Tabela 8.13: Szacowane powstawanie odpadów w wybranych krajach  

OECD (1991) i Departament Środowiska (1992) w [80, Petts i Eduljee, 1994] 

Poniższe sekcje zawierają bardziej szczegółowe informacje, sklasyfikowane według rodzaju odpadów. 

Nie obejmuje ona wszystkich rodzajów odpadów, ponieważ w niektórych przypadkach sektor jest 

niewielki lub nie przekazano żadnych informacji. 

8.3.1 Stałe odpady komunalne (SOK) 

Tabela 8.14 zawiera podsumowanie brutto różnych składników SOK w Państwach Członkowskich, 

jak również całkowite wytwarzanie SOK w niektórych krajach europejskich. 

 

Kraj Papier Tekstyli

a 

Tworzy

wa 

sztuczne 

Szkło Metale Odpady 

biodegradowalne 

Inne Razem 

Austria 670 63 340 284 166 750 29 % 236 2509 

Belgia         5014 

Czechy         3200 

Cypr         370 

Dania 505  122 94 42 923 36 % 894 2580 

Estonia         560 

Finlandia 536   116 53 662 32 % 735 2102 

Francja 6250 750 2750 3250 1000 7250 29 % 3750 25000 

Niemcy         40017 

Grecja 640 144 272 144 160 1568 49 % 272 3200 

Węgry         4300 

Irlandia         1503 

Włochy 3300  1050 900 450 6450 43 % 2850 15000 

Luksemburg 36 4 15 13 5 83 44 % 33 189 

Holandia 1785 230 395 445 230 2630 38 % 1220 6935 

Polska         11800 

Portugalia 1074 154 503 254 109 1627 36 % 811 4532 

Słowenia         1020 

Hiszpania 3025 689 1511 984 589 6303 44 % 1195 14296 
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Szwecja 1408 64 224 256 64 960 25 % 224 3200 

Wielka 

Brytania 

7400 400 2000 1800 1400 3800 19 % 3200 20000 

Norwegia         2722 

Dane w kilotonach i dotyczą lat między 1993 a 1997 

 

Tabela 8.14: Skład stałych odpadów komunalnych w UE i wytwarzanie w różnych krajach 

europejskich  

[59, Hogg i in., 2002], [92, EEA, 2002], [150, TWG, 2004] 

  

Tabela 8.15 przedstawia metale, które mogą być obecne w stałych odpadach komunalnych. 

 

Metal Obecny z uwagi na 

Cd Pigmenty w tworzywach sztucznych, baterie 

Cr Barwniki, pigmenty w tworzywach sztucznych, barwniki do tkanin i garbowanie skóry 

 

Tabela 8.15: Metale w stałych odpadach komunalnych 

[113, COWI A/S, 2002] 

8.3.2 Zanieczyszczone wody 

Tabela 8.16 przedstawia ilość zanieczyszczonej wody wytworzonej we Francji. 

 

Rodzaj ścieku Ilość (kt/rok) 

Mieszanka wody, węglowodorów i osadów 10 

 

Tabela 8.16: Ilość zanieczyszczonej wody wytworzonej we Francji 

[40, Militon i Becaud, 1998] 

Tabela 8.17 opisuje starania w celu zredukowania ilości odpadów, zilustrowane za pomocą statystyk 

otrzymanych z niemieckiego kraju związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii. 

 

 Ilości odpadów (m³/rok) 

Dystrykty rządowe w PNW 

(Niemcy) 

 

W 1990 

Przewidywana ilość na 2005 

Prognoza dla 1994 
1
 Prognoza dla 1996 

2
 

Arnsberg 278300 204000 102600 

Detmold 78300 66000 35300 

Düsseldorf 337800 251200 140700 

Kolonia 264400 206000 98700 

Münster 83400 69500 59600 

Razem 1042200 796700 436900 

Wycena 100 % 76 % 42 % 

PNW: Północna Nadrenia-Westfalia 
1
 Koncepcja strategiczna dla utylizacji odpadów specjalnych w PNW, 4 wyd., 1994, WAZ Press, 

Duisburg 
2
 Koncepcja strategiczna dla utylizacji odpadów specjalnych w PNW, 5 wyd., 1996, WAZ Press, 

Duisburg 

 

Tabela 8.17: Odpady przetwarzane przez zakłady F-c w Północnej Nadrenii-Westfalii/Niemcy w 

1990 i przewidywane ilość na rok 2005 

[121, Schmidt i Instytut ds. Środowiska i Zarządzania Odpadami, 2002], [150, TWG, 2004] 

Zmiany przewidywanych ilości odpadów do przetworzenia przez zakłady F-c wskazują, jakie środki 

odnoszą największy sukces w osiąganiu skutecznej redukcji ilości odpadów. Środki te obejmują 

zintegrowane z produkcją środki jak również udoskonalenia procesów produkcyjnych, a zwłaszcza 

substancje pomocnicze i dodatki. 
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Pomimo tych środków unikania i redukcji ilości odpadów wciąż należy radzić sobie z odpadami, które 

powstają w trakcie produkcji. Tym niemniej redukcja ilości odpadów może często prowadzić do 

nagromadzenia związanego z bardziej kosztowną procedurą przetwarzania.  

Zakłady fizykochemiczne stale dostosowują się do tych zmian pod względem technicznym, 

funkcjonalnym i organizacyjnym. 

8.3.3 Osad ściekowy 

Tabela 8.18 i Tabela 8.19 przedstawiają ilość osadu ściekowego wytwarzanego w niektórych krajach 

europejskich oraz średni europejski skład osadów ściekowych. 

 

Kraj Ilość (kt suchej masy) 

Austria 211.9 

Belgia 113 

Dania 200 

Finlandia 158 

Francja 878 

Niemcy 2661 

Grecja 86 

Irlandia 43 

Włochy  

Luksemburg 13 

Holandia 349 

Portugalia 239 

Hiszpania 787 

Szwecja 236* 

Wielka Brytania 1193 

Norwegia 93 

Dane dotyczące roku 1998, oprócz * które dotyczą roku 1995 

 

Tabela 8.18: Ilość osadu ściekowego wytwarzanego w niektórych krajach europejskich  

[92, EEA, 2002], [150, TWG, 2004] 

 

Pierwiastek Stężenie 

(mg/kg suchej masy) 

N 3500 – 46000 

P 10400 – 45000 

Cd 0.7 – 3.8 

Cr 16 – 840 

Cu 220 – 641 

Hg 0.6 – 4 

Ni 8 – 85 

Pb 20  – 325 

Zn 290  – 2580 

 

Tabela 8.19: Zakresy zanieczyszczenia i zawartości osadów ściekowych  

[92, EEA, 2002] 

8.3.4 Odpady kwasów i zasad 

Europejski Wykaz Odpadów (EWL) określa kilka odpadów kwasów i zasad (np. siarkowy, 

chlorowodorowy, fluorowodorowy, fosforowy, kwasy azotowe, wodorotlenek wapnia, soda i 

amoniak). HF nie jest poddawany regeneracji, a jedynie neutralizowany. Zasad zazwyczaj nie poddaje 

się regeneracji, lecz neutralizacji. Wyjątek może stanowić regeneracja czarnych roztworów w 

przemyśle celulozowym (opisana w dokumencie BREF nt. Celulozy i Papieru) 
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8.3.5 Odpady adsorbentów 

Adsorpcja zanieczyszczeń na węgiel aktywny, węgiel drzewny i żywice jonowymienne od wielu lat 

jest standardową techniką przetwarzania w celu usuwania zanieczyszczeń (np. ChZT, TZO, materiały 

nieorganiczne) ze ścieków oraz emisji gazowych. Węgiel aktywny jest również stosowany do 

usuwania LZO z emisji gazowych (np. produkcja/opracowywanie pestycydów). 

Procedury regeneracji zużytego węgla zostały przede wszystkim ograniczone do technologii 

reaktywacji termicznej. Żywice znalazły selektywne zastosowania, w przypadku, gdy odzysk i 

ponowne wykorzystanie zanieczyszczeń organicznych stanowi ważny cel lub jeżeli zanieczyszczenia 

mają wystarczająco wysokie stężenia. Można je również stosować do usuwania i odzysku materiałów 

nieorganicznych (np. usuwanie barwy w przemyśle cukrowniczym, barwnikowym i papierniczym, 

usuwanie fenolu, przetwórstwo nowych antybiotyków i uzdatnianie wód o wysokiej czystości). 

Węgiel drzewny jest wykorzystywany przede wszystkim jako paliwo. Ponieważ ulega on destrukcji 

przez procesy spalania, zazwyczaj nie jest reaktywowany. 

8.3.6 Odpady katalizatorów 

Metody katalityczne są szeroko stosowane w produkcji chemikaliów organicznych i nieorganicznych, 

technologii ropy naftowej, obróbce syntetycznych paliw płynnych i gazowych, w kontroli 

zanieczyszczenia i w konwersji energii. W Tabeli 8.20 pokazano kilka przykładów zastosowania 

katalizatorów. 

 

Sektor przemysłowy Przykłady 

Produkcja chemikaliów 

nieorganicznych 

Wodór, amoniak, kwas siarkowy, itp. 

Produkcja chemikaliów organicznych Synteza organiczna, uwodornianie, odwodornianie, 

katalizowane kwasem reakcje odwadniania, oksychlorowanie 

Rafinacja ropy naftowej Reforming, odsiarczanie, hydrokraking, kraking, 

izomeryzacja, hydrorafinacja olejów smarowych 

Techniki kontroli zanieczyszczenia SRK ograniczania NOX, oczyszczanie gazów odlotowych 

 

Tabela 8.20: Sektor przemysłowy, gdzie stosowane są katalizatory  

[125, Ruiz, 2002] 

Rodzaj związków stosowanych jako katalizatory zależy od procesu, ale najczęściej wykorzystuje się 

metale, tlenki metali i kwasy, jak pokazano w Tabeli 8.21. 

 

 Znaczenie Przykłady 

Metale Zalicza się je do najważniejszych i szeroko 

wykorzystywanych przemysłowych 

składników katalizatorów 

Ag, Au, i metale z grupy 

platynowców 

Metale przejściowe: Fe, Co, Ni, 

Mo, Ru, Rh, Pd, W, Re, Os, Ir i 

Pt.  

Metale nieprzejściowe: Cu, Zn, 

As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Au, 

Hg, Pb i Bi. 

Tlenki metali Są to standardowe nośniki katalizatorów i 

katalizatory 

Al2O3, SiO2- Al2O3, V2O5, ZnO, 

NiO, MoO3, CoO, WO3. 

Siarczki metali  MoS2, WS2 

Kwasy Izolatory wykazujące przejście z 

zasadowych do amfoterycznych i 

kwasowych 

Na2O, MgO, Al2O3, SiO2 i P2O5 

Zasady Limited industrial applications Ba(OH)2, Ca(OH)2, Na 

Katalizatory 

wielofunkcyjne 

 Bi2O3, MoO3 

Wymienniki jonowe   
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Związki 

metaloorganiczne 

  

Inne  Octan kobaltu 2, aminy, 

nadtlenek benzoilu, itp. 

 

Tabela 8.21: Przegląd rodzajów katalizatorów wykorzystywanych do celów przemysłowych  

[125, Ruiz, 2002] 

  

Teoretycznie katalizator po wykorzystaniu pozostaje w stanie niezmienionym. Jednak katalizator 

może utracić swoją aktywność z powodu dezaktywacji (przez, np. zatrucie (przez, np. P, S, As, Se, Te, 

Bi, C), zabrudzenie lub spiekanie) i ponownego rozproszenia czynnych ośrodków katalizatorów. W 

rezultacie odpady katalizatorów składają się się z tych samych materiałów co katalizator macierzysty, 

ale zanieczyszczonych pewnymi dodatkowymi składnikami. 

8.3.7 Odpady z procesów spalania 

Odpady ze spalania powstają podczas spalania węgla, (ciężkich) paliw płynnych lub odpadów w 

dużych obiektach spalania energetycznego, grzejnikach przemysłowych i kotłach oraz piecach do 

spalania. W procesach spalania wytwarzane są dwa rodzaje odpadów. Jeden rodzaj to popioły denne 

(żużle) wytwarzane w komorze spalania, a drugi odpowiada odpadom z przetwarzania gazów 

odpadowych (FGT) (czasami zwanymi pozostałościami z ‗kontroli zanieczyszczeń powietrza‘ (APC)), 

regulowanym zgodnie z ustawodawstwem europejskim jako odpady niebezpieczne. Odpady FGT 

mogą pochodzić z dowolnego procesu spalania (np. spalarnie, duże obiekty energetycznego spalania, 

kotły przemysłowe) i zazwyczaj są one przetwarzane przed ponownym wykorzystaniem lub 

wysłaniem na składowisko. 

W literaturze znaczenia terminu ‗pozostałości APC‘ nieznacznie się różnią: ściśle mówiąc, termin 

obejmuje jedynie pozostałości stałe (tj. osad i gips z systemów mokrych oraz nadmiar odczynników i 

produkty reakcji z systemów suchych/półsuchych) wytwarzane w celu zminimalizowania emisji 

składników kwaśnych w gazach odlotowych. Biorąc pod uwagę niniejszą definicję, nie powinna ona 

obejmować popiołów lotnych. Jednakże z punktu widzenia zarządzania, wszystkie te pozostałości 

stałe (popiół lotny, czyli główny składnik (najważniejszy z punktu widzenia ilości, a nawet popiół z 

kotła w niektórych PC) zazwyczaj obsługuje się na zasadzie kombinacji (zwłaszcza w systemach 

suchych i półsuchych). 

Odpady FGT stosowane są jako obejmujące wszystkie rodzaje pozostałości stałych wytwarzanych w 

lub po systemach odzyskiwania ciepła (kocioł/ekonomizer). Obejmuje to popiół lotny, popiół z kotła, 

nadmiar wapna i produkty reakcji (suche/półsuche), osad z przetwarzania roztworów płuczkowych 

oraz gips (mokry). Brak szczególnego nacisku na oddzielne zarządzanie osadem i gipsem, ponieważ w 

porównaniu z popiołem lotnym ilości są stosunkowo niewielkie. Tabela 8.22 i Tabela 8.23 

przedstawiają odpady wytwarzane przez elektrownie opalane węglem oraz ich łączną ilość w 

niektórych krajach europejskich. 

 

Kraj Popiół lotny Żużel i popiół 

denny 

Gips Inne produkty z 

przetwarzania gazu 

Osad Razem
1
 

Austria 334.5 24.9 74.5 2.0 0.3 436.2 

Belgia      1135 

Dania 1158 152 374 100 b.d. 1784 

Finlandia      1274 

Francja 1840 - 1940     2100 

Niemcy      25310 

Grecja 10    10080 

Irlandia      450 

Włochy 872 182 4 3 2 1063 

Luksemburg       

Holandia      1525 

Portugalia 272 30    302 
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Hiszpania 531    531 

Szwecja      600 

Wielka 

Brytania 

5100 1400    6500 

Norwegia       

Dane w kt/rok dotyczą lat 1993 – 1999, w zależności od kraju. Dane obejmują popiół (popioło-żużel i 

popiół lotny) oraz pozostałości z oczyszczania gazów odlotowych (gips). 
1
 Dotyczy odpadów z zakładów energetycznych 

 

Tabela 8.22: Odpady z elektrowni opalanych węglem  

[40, Militon i Becaud, 1998], [92, EEA, 2002], [95, RAC/CP, 2003] 

 

Dane w kilotonach Rodzaj systemu FGT  

Kraj  Suchy/półsuchy Mokry Nie określono Razem 

 

Austria 

Pozostałości 0 8.1 0 8.1 

Odpady 0 450.0 0 450.0 

 

Belgia 

Pozostałości 2.7 0 4.4 7.1 

Odpady 90.1 0 101.2 191.3 

 

Dania 

Pozostałości 26.6 30.9 5.1 62.6 

Odpady 745.6 1348.8 234.6 2329.0 

 

Niemcy 

Pozostałości 284.4 377.4 13.2 675.0 

Odpady 3807.0 10027.0 247.0 14081.0 

 

Francja 

Pozostałości 83.2 122.4 5.9 211.5 

Odpady 551.7 1971.4 121.6 2644.7 

 

Węgry 

Pozostałości 11.1 0 0 11.1 

Odpady 352.2 0 0 352.2 

 

Włochy 

Pozostałości 0 0 50.2 50.2 

Odpady 0 0 1109.4 1109.4 

 

Holandia 

Pozostałości 0 54.0 30.4 84.4 

Odpady 0 1492.0 887.0 2379.0 

 

Norwegia 

Pozostałości 0.4 3.4 0 3.8 

Odpady 17.5 126.7 0 144.2 

 

Portugalia 

Pozostałości 27.4 0 0 27.4 

Odpady 321.8 0 0 321.8 

 

Hiszpania 

Pozostałości 58.8 0 0 58.8 

Odpady 817.9 0 0 817.9 

 

Szwecja 

Pozostałości 43.0 29.0 14.8 86.8 

Odpady 699.8 901.8 327.4 1929.0 

 

Wielka 

Brytania 

Pozostałości 30.9 0 0 30.9 

Odpady 1074.1 0 0 1074.1 

 

Szwajcaria 

Pozostałości 0 65.7 0 65.7 

Odpady 0 2462.6 0 2462.6 

 

Razem 

Pozostałości 396.3 530.3 148.0 1074.6 

Odpady 6266.2 12819.5 3787.9 22873.6 

 

Tabela 8.23: Ilości odpadów FGT w niektórych krajach europejskich  

[124, Iswa, 2003], [152, TWG, 2004] 

Przegląd głównych składników stałych odpadów FGT podano w Tabeli 8.24. 

 

Składnik stały Systemy suche/półsuche Systemy mokre 

Popiół lotny/popiół z Zawsze Zawsze 
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kotła 

Nadmiar odczynnika 

+ produkty reakcji 

Zawsze: można zmieszać z 

popiołem lotnym; zawiera sole Cl 

i/lub gips 

- 

Sorbent dioksyn Opcjonalnie: zazwyczaj zostaje 

ujęty 

Opcjonalnie: zazwyczaj poddaje się go 

oddzielnej obróbce lub ponownie 

wykorzystuje jako środek neutralizujący 

w oczyszczalni ścieków 

Osad - Zawsze: czasem miesza się go z 

popiołem lotnym/popiołem z kotła 

(model Bamberga) 

Gips Zawarty w produktach reakcji Uzyskiwany w przypadku braku 

płynnych ścieków: poddawany osobnej 

obróbce, jeśli planuje się odzysk 

Sole Cl Zawarte w produktach reakcji; 

w niektórych przypadkach 

możliwy jest odzysk 

Uzyskiwany w przypadku braku 

płynnych ścieków: w niektórych 

przypadkach możliwy jest odzysk 

 

Tabela 8.24: Główne składniki odpadów FGT  

[124, Iswa, 2003], [150, TWG, 2004] 

8.3.8 Olej odpadowy 

Oleje odpadowe (OO) to termin zdefiniowany przez prawo europejskie jako wszelkie oparte na 

minerałach oleje smarowe lub przemysłowe, które stały się niezdatne do pierwotnego użytku, a w 

szczególności zużyte oleje do silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także mineralne oleje 

smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne (Dyrektywa Rady 85/101/EWG). OO sklasyfikowano 

według prawa europejskiego jako odpady niebezpieczne i należy je gromadzić w celu bezpiecznego 

przetwarzania. W tej kategorii nie uwzględniono olejów odpadowych zanieczyszczonych więcej niż 

50 ppm PCB, ponieważ ustawodawstwo UE traktuje je w inny sposób. 

OO obejmują szeroki zakres materiałów, przy czym dalsze różnice wynikają z ich poprzedniego 

wykorzystania w różnych warunkach. W niniejszym dokumencie termin ‗zużyty olej‘ rozumie się jako 

obejmujący tylko te OO, które powstają w wyniku stosowania olejów smarowych. Resztki olejów 

odzyskane z systemów odwadniania, rafinerii, miejsc składowania paliwa itp. to inny rodzaj olejów 

odpadowych. Mogą one trafić do systemów gromadzenia zużytych olejów, gdzie mogą obniżyć 

wartość zużytego oleju. Filtry olejowe oraz filtry gaźnikowe zawierają około 30% węglowodorów. 

Zużyte oleje można sklasyfikować z uwagi na względy rynkowe w następujący sposób: 

 (czarne) oleje silnikowe: stanowią one ponad 70% zużytych olejów. Największe potencjalne 

źródło zużytych olejów pochodzi z wykorzystywania w pojazdach, w szczególności są to oleje 

silnikowe 

 czarne oleje przemysłowe: stanowią one około 5% zużytych olejów 

 lekkie oleje przemysłowe: stanowią one około 25% zużytych olejów. Są one stosunkowo 

czyste i ich wartość rynkowa jest wysoka. Ich rynek jest bardzo specyficzny i niezależny od 

klasycznych dróg regeneracji. 

Skład zużytego oleju staje się coraz bardziej złożony ze względu na różne czynniki: 

 rosnące zastosowanie dyspergatorów, jak również estrów i polialfaolefin, np. w celu 

zwiększenia żywotności oleju. Jednakże w wyniku tego powstały OO z upływem czasu staje 

się coraz bardziej złożony i zanieczyszczony 

 stopniowe zastępowanie tradycyjnych mineralnych smarów samochodowych przez produkty 

‗syntetyczne‘, które zwiększają właściwości w zakresie wydajności. O ile niektóre z tych 

syntetycznych produktów można regenerować razem z olejami mineralnymi, to inne (np. 

oparte na estrach) są mniej odpowiednie do regeneracji, ponieważ bywają mniej stabilne w 

obecności środka kaustycznego (często stosowanego przez procesy regeneracji) i mniej 

stabilne do etapu hydrorafinacji. 
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Niewielka część oleju bazowego (mniej niż 2% całkowitego zużycia) pochodzi ze źródeł rolniczych, 

jest wytwarzana ze słonecznika lub rzepaku. Te biosmary wykorzystuje się w zastosowaniach, w 

których ich właściwości stanowią rzeczywistą zaletę, w szczególności: 

 ich dobra biodegradacja. Jest to ważne, gdy podczas użytkowania mogą nastąpić straty 

smarowania do mediów środowiskowych, np.: gleby i wody (wycinanie lasu za pomocą pił 

motorowych, łodzie, oleje chłodząco-smarujące, itp.) 

 na przykład ich wysoki indeks lepkości i niska lotność. 

Przeznaczenie 1,1 miliona ton zużytego oleju wytwarzanych w Europie w 1993 roku nie zostało 

zarejestrowane. Stanowi to około 20% całkowitego rynku pierwotnych olejów smarowych. Poniższy 

Rysunek 8.1 pokazuje, że ilość olejów odpadowych odzyskanych w UE wzrosła do ~ 50%. W 1995 

Australijska Komisja Przemysłu [Marshall i in., 1999 13] oszacowała, że z całkowitej ilości oleju 

odpadowego dostępnej na świecie zgromadzono tylko 44%. 

 

 
Rys. 8.1: Zużyte oleje bazowe oraz zużyte oleje wytworzone w UE  

[7, Monier i Labouze, 2001] 

Więcej informacji na temat ilości zgromadzonej w każdym Państwie Członkowskim oraz kwestii 

związanych z rynkiem olejów odpadowych można znaleźć w [7, Monier i Labouze, 2001]. Więcej 

informacji na temat typologii smarów i różnych rodzajów OO znajduje się poniżej. 

 

Smary i oleje odpadowe 

Tabela 8.25 wyszczególnia: 

 typologię smarów i podział zużycia smarów zgodnie z tą typologią  

 średni współczynnik, który należy wziąć pod uwagę dla każdej kategorii smaru w celu oceny 

OO wytworzonych podczas ich użytkowania 

 rodzaj OO, czarne oleje (z silników lub pochodzenia przemysłowego) lub lekkie oleje, 

wytwarzane w każdym przypadku. 

 

Zużycie smarów OO 

   Zużycie w % Współczynnik OO Rodzaj 
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Kategoria 

 

Zastosowanie 

 

Wykorzystywanie 

Europie 

1999 (kt) 

zużycia (zużyty olej/ 

wytworzone 

OO) 

1999 

(kt) 

OO 

 

 

 

 

 

Oleje silnikowe 

Oleje silnikowe 

do samochodów 

osobowych 

 

 

 

 

W celu 

zmniejszenia 

tarcia między 

ruchomymi 

częściami silnika 

 

 

 

 

 

 

2098 

 

 

 

 

 

42 % 

 

 

 

 

 

59 % 

 

 

 

 

 

1238 

 

 

 

 

Czarne 

oleje 

Oleje do 

samochodów 

osobowych w 

celu pierwszego 

zalania silnika  

Oleje silnikowe 

do pojazdów 

użytkowych 

Oleje do 

pojazdów 

użytkowych w 

celu pierwszego 

zalania silnika  

Wielofunkcyjne 

oleje napędowe 

Oleje do silników 

dwusuwowych 

Inne oleje 

silnikowe 

 

 

Oleje 

przekładniowe 

Oleje do 

przekładni 

automatycznych 

 

W celu 

powstrzymania 

zużywania się 

przekładni i łożysk 

oraz 

powstrzymania 

utleniania i korozji 

 

 

 

1149 

 

 

 

23 % 

 

 

 

24 % 

 

 

 

276 

 

 

Czarne 

oleje Oleje do 

przekładni 

samochodowych  

Oleje do 

przekładni 

przemysłowych 

Oleje do 

przekładni 

hydraulicznych 

Oleje do 

amortyzatorów 

 

Smary 

Smary 

samochodowe 

W celu 

zmniejszenia 

tarcia między 

ruchomymi 

częściami silnika 

 

150 

 

3 % 

 

27 % 

 

40 

Czarne 

oleje 

Smary 

przemysłowe 

 

 

Oleje 

stosowane w 

obróbce metali 

Oleje 

hartownicze 

W obróbce metali 

do smarowania i 

chłodzenia 

zarówno narzędzi 

jak i obrabianych 

metali 

 

 

 

350 

 

 

 

7 % 

 

 

 

0 % 

 

 

 

0 

 

 

 

Utracone 
Czyste oleje do 

obróbki metali 

Rozpuszczalne 

oleje do obróbki 

metali 

Produkty 

przeciwkorozyjne 

Oleje Oleje turbinowe  150 3 % 48 % 72 Lekkie 
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wysokorafinowane Oleje elektryczne oleje 

 

 

Inne oleje 

Oleje 

sprężarkowe 

W celu 

powstrzymania 

zużywania się 

przekładni i łożysk 

oraz 

powstrzymania 

utleniania i korozji 

 

 

400 

 

 

8 % 

 

 

61 % 

 

 

244 

 

Czarne 

oleje Ogólne smary do 

maszyn 

Inne oleje do 

celów innych niż 

smarowanie 

Oleje wchodzące 

do procesu 

Oleje procesowe   

699 

 

14 % 

 

77 % 

 

538 

Lekkie 

oleje Techniczne oleje 

białe 

Medyczne oleje 

białe 

RAZEM 4996 100 

% 

średnio 

50% 

2408  

 

Tabela 8.25: Smarowe oleje odpadowe nadające się do zbiórki w UE  

[7, Monier i Labouze, 2001] 

 

Wykorzystanie końcowe Sprzedaż 1999 

(tony) 

% 

odzyskiwalnych 

olejów
1
 

Potencjalnie 

nadające się 

do zbiórki 

(tony) 

Benzyna i oleje napędowe 249488 65 162167 

Silniki rolnicze 15000 65 9750 

Inne silniki 7288 0 0 

Silniki okrętowe 37728 25 9432 

Oleje lotnicze i turbinowe 2214 50 1107 

Oleje silnikowe łącznie 311718  182456 

Hydrauliczne i przekładniowe 96352 80 77082 

Inne oleje przekładniowe 53815 80 43052 

Oleje przekładniowe łącznie 150167  120134 

Smary łącznie 11815  1177 

Oleje do obróbki metali łącznie 35548  7110 

Oleje turbinowe i elektryczne 27070 95 25717 

Ogólne smary do maszyn 15219 50 7610 

Oleje przemysłowe nie stosowane jako oleje 

smarowe 

11792 10 1179 

Inne oleje przemysłowe 10939 20 2188 

Inne oleje łącznie 65020  36693 

Oleje wchodzące do procesu łącznie 129908  0 

Dostawy do mieszalników 86151 50 43075 

Wszystkie smary łącznie 790327 (49.4) 390646 
1
Szacunki oparte na badaniu CONCAWE WQ/STF-26  

 

Tabela 8.26: Szacunki na temat nadających się do zbiórki smarowych olejów odpadowych w 

Wielkiej Brytanii (w tonach) 

[7, Monier i Labouze, 2001] 

8.3.9 Odpady rozpuszczalników 

W niniejszym dokumencie termin ‗odpady rozpuszczalników‘ rozumie się jako obejmujący wszystkie 

odpady substancji organicznych stosowanych jako rozpuszczalniki, również te wykorzystywane w 
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procesach chemii organicznej oraz z produkcji, opracowywania, dostarczania, a także te stosowane w 

powłokach (farby, lakiery i emalie), klejach, szczeliwach i farbach drukarskich. 

 

Kraj Roczna produkcja (kt/rok) Przetworzone (kt/rok) 

ES  127 

FR 800 90.7 

IT  58.3 

 

Tabela 8.27: Produkcja rozpuszczalników i przetwarzanie odpadów rozpuszczalników  

[40, Militon i Becaud, 1998], [95, RAC/CP, 2003] 

8.3.10 Odpady tworzyw sztucznych 

Tworzywa sztuczne to głównie polimery organiczne o różnym składzie. Typowe polimery to 

polistyren (PS), politereftalan etylenu (PET), polipropylen (PP), poliuretan (PU), poli(akrylonitryl-

butadien-styren (ABS), poliwęglan (PC), poliamidy (PA), politereftalan butylenu (PBT), polietylen 

(PE), polichlorek winylu (PVC), itp. Odpady tworzyw sztucznych można podzielić zgodnie z ich 

zastosowaniem jak pokazano poniżej: 

 

Sektory Polimery zawarte w odpadach tworzyw sztucznych 

Opakowaniowy PE, PP, PS, PET, itp. 

Motoryzacyjny PP, PU, ABS, itp. 

Elektryczny PS, ABS, PP, itp. 

Elektroniczny PC, PA, PBT, itp.. 

Budowlany Pianki: PU, PS ekspandowany, mieszanka PS, itp. 

Rury: PE, PVC, itp. 

Rolny (folie) PE 

 

Tabela 8.28: Odpady tworzyw sztucznych  

[58, CEFIC, 2002], [150, TWG, 2004] 

  

Wymagania dotyczące każdego rodzaju zastosowania znacznie się różnią i wyboru tworzywa 

sztucznego dokonuje użytkownik, zazwyczaj producent niższego szczebla, według współczynnika 

koszt/wydajność. Tabela 8.29 przedstawia kilka przykładów metali, które występują w tworzywach 

sztucznych. 

 

Metal Wykorzystanie Uwagi 

 

Pb 

Stabilizator PVC Około 0.7 – 2 % Pb jako stabilizatora w wielu 

rodzajach sztywnego PVC do użytku 

zewnętrznego 

Pigment w tworzywie 

sztucznym 

Chromian ołowiu nadający barwę żółtą i 

czerwoną zawiera 64% ołowiu 

 

Cd 

Stabilizatory (np. PVC) Około 0.2 %, do 0.5 % kadmu stosowanego 

jako stabilizator sztywnego PVC do 

zastosowań zewnętrznych (profile okienne, 

sidingi). 

Pigment  

Cr (Cr (III) i Cr (VI)) Barwniki i pigmenty  

 

Tabela 8.29: Obecność metali w tworzywach sztucznych  

[113, COWI A/S, 2002], [150, TWG, 2004] 
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8.3.11 Odpady drewna 

Zanieczyszczone drewno może pochodzić ze słupów elektrycznych i telefonicznych, wsporników 

kolejowych i z całości drewna przetwarzanego w celu użytku zewnętrznego. Zazwyczaj przetwarza się 

ten rodzaj drewna, a niektóre produkty do przetwarzania mogą zawierać metale. Zabiegi, którym 

poddaje się drewno bazują na kreozocie i pentachlorofenolu, solach metali, siarczanie miedzi, 

przetwarzaniu CFK (przetwarzanie Cu, F, Cr), przetwarzaniu CCB (przetwarzanie Cu, Cr, B) lub 

przetwarzaniu CCA (przetwarzanie Cu, Cr, As). Tabela 8.30 zawiera pewne dane na temat ilości tego 

rodzaju odpadów wytwarzanych w jednym PC (Francja). 

 

 

Rodzaj zanieczyszczonego drewa 

Ilość odpadów wytwarzanych rocznie 

(m
3
/rok) (t/rok) 

Drewno przetwarzane za pomocą kreozotu 150000 75000 

Drewno przetwarzane za pomocą CCA 80000 40000 

 

Tabela 8.30: Ilość wytwarzanego zanieczyszczonego drewna 

[40, Militon i Becaud, 1998] 

8.3.12 Odpady cyjanków 

Odpady cyjanków zazwyczaj powstają w roztworach stosowanych do różnych operacji w branżach 

metali/galwanizacji, takich jak roztwory do czyszczenia, usuwania nalotu, drukowania i galwanizacji. 

Zazwyczaj odpady składają się ze stałych lub płynnych soli cyjanku. Odpady cyjanków powstają 

również jako stopione substancje stałe w pojemniku lub w formie bloku, gdy stopione sole stosowane 

były w celu przetwarzania termicznego. 

W ostatnich latach ilość powstających odpadów cyjanków znacznie zmalała, głównie ze względu na 

zastąpienie środków czyszczących opartych na cyjanku przez środki powierzchniowo czynne i 

wykorzystanie roztworów galwanizujących opartych na pirofosforanie miedzi zamiast na cyjanku 

miedzi. 

8.3.13 Inne odpady nieorganiczne 

Odpady zawierające srebro pochodzą głównie z przetwarzania filmów, ale w mniejszym stopniu także  

z sektora obsługi klienta oraz sektora dentystycznego, który również wytwarza odpady 

zanieczyszczone rtęcią. 

8.3.14 Odpady ogniotrwałych materiałów ceramicznych 

Poziom zanieczyszczenia ogniotrwałych materiałów ceramicznych zależy od ich wykorzystywania. 

Na przykład wiadomo, że materiały ceramiczne stosowane podczas spalania paliw ciężkich zawierają 

kadm, wanad, nikiel i siarkę, a siarka często występuje w ogniotrwałych materiałach ceramicznych 

stosowanych w petrochemii. Ilość odpadów wytwarzanych rocznie we Francji wynosi 200 kt [40, 

Militon i Becaud, 1998]. 

8.3.15 Odpady niebezpieczne z sektora budowlanego i rozbiórkowego 

Tabela 8.31 przedstawia ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez sektor budowlany i 

rozbiórkowy w niektórych krajach europejskich. 

 

Kraj Ilość (kt) 

AU 8.4 

DE 490.0 

DK 8.4 

EL 0.9* 

ES (Region Katalonii) 185.5 

IE 159.0 

Dane z 1996 oprócz DE, gdzie dotyczą 1993 
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* Dane dotyczą wyłącznie azbestu 

 

Tabela 8.31: Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych przez sektor budowlany i 

rozbiórkowy w niektórych krajach europejskich  

[92, EEA, 2002], [95, RAC/CP, 2003] 

8.3.16 Odpady zanieczyszczone PCB 

Niektóre rodzaje odpadów zanieczyszczonych PCB to transformatory elektryczne, kondensatory, oleje 

transformatorowe i oleje odpadowe (oleje odpadowe zanieczyszczone więcej niż 50 ppm PCB 

uznawane są przez ustawodawstwo europejskie za odpady specjalne, których nie można przetwarzać 

w taki sam sposób jak oleje odpadowe). Niektóre powszechnie występujące materiały mogą również 

zostać zanieczyszczone PCB (gleby, materiały budowlane, odpady odzieży, inne odpady, itp.). Można 

je zazwyczaj odkażać za pomocą przetwarzania rozpuszczalnikiem, a powstałą mieszankę 

rozpuszczalnika i PCB można następnie poddać przetwarzaniu. 

Stosowanie PCB można zaklasyfikować do trzech kategorii: 

 

Zastosowania zamknięte 

Jak sugeruje nazwa, zastosowania zamknięte to te, w których PCB znajdują się w zamknięciu i nie 

mogą ulotnić się podczas zwykłego użytkowania. Główne przykłady to transformatory i kondensatory, 

które są zamkniętymi częściami sprzętu elektrycznego. Z wyjątkiem wypadków (pożar, uszkodzenie 

mechaniczne itp.) PCB pozostają w bezpiecznym środowisku co najmniej do końca okresu 

eksploatacji urządzeń, w których są zamknięte. 

 

Zastosowania częściowo zamknięte 

Tu olej zawierający PCB wykorzystuje się jako ciecz, która ma znajdować się w ruchu podczas 

użytkowania, na przykład jako nośnik ciepła lub jako ciecz hydrauliczna, w pompach lub 

przełącznikach. Ruch ten zakłada istnienie połączeń i uszczelnień w sprzęcie, zapewniając możliwość 

emisji niewielkich ilości cieczy przez te elementy sprzętu podczas normalnego działania. 

 

Zastosowania otwarte 

W zastosowaniach otwartych PCB są zwykle włączone do receptury, zazwyczaj w małych lub bardzo 

małych ilościach. Takimi produktami mogą być smary, kleje, farby, tusze, itp. W zależności od 

każdego zastosowania PCB mogą ulec znacznemu rozproszeniu, a ich destrukcja jest praktycznie 

niemożliwa. Rozwiązanie tego problemu znaleziono w górnej fazie procesu, tj. zakaz włączania PCB 

do takich produktów; oczywiście już dokonano tego w większości krajów, chociaż wiele produktów 

wytwarzanych wcześniej może wciąż znajdować się w użytku. 

Klasyfikacja ta jest przydatna, ponieważ wskazuje prawdopodobieństwo celowej lub przypadkowej 

emisji PCB, doprowadzającej tym samym do problemu zanieczyszczenia PCB. 

8.4 Załącznik IV. Systemy zapewnienia jakości dla paliwa wtórnego 

(SRF) 
[126, Pretz i in., 2003] 

 

Istnieje kilka inicjatyw w celu scharakteryzowania i wdrożenia systemów zapewniania jakości stałych 

paliw wtórnych (np. SRF). Można je podzielić na inicjatywy oparte na poziomie europejskim lub na 

poziomie krajowym. Niektóre opisano w Sekcji 3.5.4.4 niniejszego dokumentu. 

 

Systemy zapewnienia jakości 

Część opisu najlepszej dostępnej techniki dotyczy logistyki obróbki SRF. Wybierając i stosując 

określone materiały odpadowe, producenci SRF sami ustanawiają rodzaj zapewnienia jakości. Istnieją 

już systemy zapewnienia jakością, a dalsze przepisy znajdują się obecnie na etapie opracowania. 

W przeszłości SRF wytwarzano głównie z odpadów procesowych jako pojedyncze partie, które  były 

łatwiejsze w obsłudze ze względu na ich stałe właściwości. Obecnie frakcje stałych odpadów 
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komunalnych o wysokiej wartości opałowej oraz inne odpady mieszane również wykorzystuje się w  

produkcji SRF, co sprawia, że potrzeba systemu zapewnienia jakości jest coraz pilniejsza. Celem 

systemu zapewnienia jakości dla SRF jest osiągnięcie i zapewnienie stałych właściwości, zwiększenie 

przyjmowania SRF przez użytkowników końcowych oraz organy wydające pozwolenia. Wymogi 

dotyczą przede wszystkim jakości produktu. Poniższe sekcje przedstawiają wyniki badania 

dotyczącego istniejących systemów zapewniania jakości i bieżących postępów. 

 

RAL 

Na początku roku 1999 niemiecki Bundesgütegemeinschaft für Sekundärbrennstoffe e.V. (BGS e.V.) 

zainicjował etykietę jakości GZ 724. Etykietę przyznaje się producentom SRF, którzy spełniają 

wymogi w zakresie jakości i spójności. Stosowane początkowo normy odnoszą się do branży cementu 

i elektrowni, gdzie SRF muszą teraz spełniać kryteria podane w Załącznikach 1 i 2 do GZ 724. 

Załącznik 1 zawiera wykaz wszystkich dozwolonych odpadów, które można zastosować jako 

podstawę dla SRF. W Załączniku 2 podano wartości, które należy spełnić. Wartości te przedstawiono 

w Tabeli 8.32. 

Kontrole przeprowadza się w dwóch etapach w procedurach zatwierdzania, a także nadzoru. 

 

Faza 1: 

Trzy próbki pobrane przez niezależnego inspektora oraz siedem próbek pobranych z puli próbek 

wynikającej z samokontroli analizuje się zgodnie z pewnymi normami. Dla zawartości metali 

ciężkich: 

 wartość średnia dziesięciu próbek nie może przekraczać dozwolonych wartości średnich 

podanych w Tabeli 8.32 

 wartości ‘80-tego centyla‘ w Tabeli 8.32 nie mogą zostać przekroczone przez osiem z 

dziesięciu próbek (stosowanie zasady 4 z 5). 

 

Faza 2: 

Jeśli w fazie 1 średnia lub ‗zasada 4 z 5‘ nie jest zgodna, wybiera się kolejnych dziesięć próbek z puli 

próbek samokontroli i bada w kierunku parametrów, które nie były zgodne. Analiza przestrzega 

pewnych procedur, które zastosowano na poziomie 1: 

 wartość średnia 20 próbek nie może przekraczać dozwolonych wartości średnich podanych w 

Tabeli 8.32 

 wartości ‘80-tego centyla‘ w Tabeli 8.32 nie mogą zostać przekroczone przez 16 z 20 próbek 

(stosowanie zasady 4 z 5). 

 

Dodatkowe parametry należy udokumentować w następujący sposób: wartość opałowa, wilgotność, 

zawartość popiołu i zawartość chloru. 

Wartości tych nie należy uznawać za rygorystyczne progi. Warunki są zachowane, jeśli cztery z pięciu 

wartości odstających wciąż znajduje się poniżej 80-tego centyla. Wartości odstające często pojawiają 

się w analizie odpadów i niniejsza zasada jest swoista dla charakteru odpadów. Stosowaną wartością 

wytyczną jest średnia ze względu na oczywiste niskie stężenia w analizie odpadów i środowiskowej. 

Zawartość metali ciężkich ustanawia się, stosując metody testowe DIN lub DIN EN ISO. Metoda 

fermentacji to metoda z użyciem wody królewskiej w zamkniętym systemie mikrofalowym. 

 

 Zawartość metali ciężkich 4) 

 średnia (mg/kgDM) 80-ty centyl (mg/kgDM) 

Kadm 4 9 

Rtęć 0.6 1.2 

Tal 1 2 

Arsen 5 13 

Kobalt 6 12 

Nikiel 25
1)

 80
2)

 50
1)

 160
2)

 

Selen 3 5 

Tellur 3 5 
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Antymon 25 60 

Ołów 70 
1)

 190 
2)

 200 
1)

 -
3)

 

Chrom 40 
1)

 125 
2)

 120 
1)

 250 
2)

 

Miedź 120 
1)

 350 
2)

 -
3)

 -
3)

 

Mangan 50 
1)

 250 
2)

 100 
1)

 500 
2)

 

Wanad 10 25 

Cyna 30 70 

Beryl 0.5 2 
1)

 W przypadku stałego paliwa wtórnego z odpadów specyficznych dla produkcji 
2)

 W przypadku stałego paliwa wtórnego z frakcji odpadów komunalnych o wysokiej 

wartości opałowej 
3)

 Ograniczenie, dopóki przetwórstwo paliwa nie dostarczy zabezpieczonej bazy danych 
4)

 Wymienione zawartości metali ciężkich ma znaczenie do wartości opałowej NCVDM 

≥16 MJ/kg w przypadku frakcji odpadów komunalnych o wysokiej wartości opałowej i aż 

do wartości opałowej NCVDM ≥ 20 MJ/kg dla odpadów specyficznych dla produkcji. W 

przypadku niższej wartości opałowej wymienione wartości należy stosownie obniżyć, 

wzrost jest niedozwolony. 

 

Tabela 8.32: Zawartości metali ciężkich, których należy przestrzegać zgodnie z BGS  

[126, Pretz i in., 2003] 

Ponadto BGS e.V. domaga się procedury zatwierdzania (pierwsza inspekcja) oraz procedury 

monitorowania, która obejmuje samokontrolę i niezależny nadzór. Zaplanowano również ponowną 

inspekcję. Ponadto Załącznik 2 do GZ 724 określa procedury pobierania próbek, obejmujące 

wszystkie badania analityczne i rozporządzenia. 

 

Procedura uznania (pierwsza inspekcja) 

Aby otrzymać etykietę jakości, wnioskodawca musi przejść procedurę zatwierdzenia. Pierwszą 

inspekcję przeprowadza neutralny instytut ds. inspekcji, który ocenia stosowane techniki oraz siłę 

roboczą i instalacje. SRF muszą spełniać przepisy w załączniku 2. Ponadto wnioskodawca musi 

zweryfikować swoją praktykę i wiedzę ekspercką, niezawodność i oficjalne pozwolenie na 

prowadzenie zakładu. Prócz tego musi on udowodnić, że jest w stanie prowadzić system ciągłej 

samokontroli. Części tej samokontroli można podzlecić neutralnemu instytutowi ds. inspekcji w 

porozumieniu z BGS e.V., ale ten instytut ds. inspekcji nie może wtedy jednocześnie prowadzić 

niezależnego nadzoru. 

 

Samokontrola 

Samokontrola dotyczy kontroli procesu produkcji i przeprowadza ją samo przedsiębiorstwo lub 

podzleca się ją, jak wyjaśniono powyżej. Materiał wejściowy należy udokumentować za pomocą 

bilansu masy zgodnie z Europejskim Wykazem Odpadów (EWL), np. wyszczególniając także masę, 

pochodzenie, parametry fizykochemiczne i produkt wyjściowy jako wytworzone SRF. Wytworzone 

SRF muszą zostać zatwierdzone zgodnie z wymogami Załącznika 2. 

 

Niezależny nadzór 

Niezależny nadzór jest prowadzony przez dedykowany instytut ds. inspekcji, który jest wyznaczany 

przez BGS e.V. Kontroluje się jakość wytworzonych SRF i dokonuje przeglądu kompletności i 

zasadności dokumentacji samokontroli. Ocenia się także ustaloną sytuację osobistą z procedury 

zatwierdzenia. Odstępy między monitorowaniem zależą od wytwarzanej rocznie ilości SRF. 

 

 

Ponowna inspekcja 

Ponowna inspekcja odbywa się w terminie czterech tygodni, jeśli w ramach niezależnego nadzoru 

inspektor wykryje jakiekolwiek błędy w zakresie zapewnienia jakości. Jeśli ponowna inspekcja się nie 

powiedzie, uważa się, że przedsiębiorstwo nie przeszło procedury niezależnego nadzoru jako całości. 
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Wymagane dalsze działania są ustanowione w instrukcji wdrożenia w zakresie przyznawania i 

stosowania etykiety jakości BGS e.V. 

BGS e.V. może nakładać kary w zależności od nieprawidłowości. Może to być upomnienie lub nawet 

unieważnienie praw do korzystania z etykiety. 

 

SFS 5875 

Fiński system utylizacji odpadów oparty jest na oddzielnej zbiórce odpadów do recyklingu i do 

produkcji SRF. W fińskich kotłach o wysokim standardzie technicznym stosuje się różne odpady stałe, 

zapewniając wysokowydajną produkcję energii o niskich poziomach emisji. Zastosowanie stałego 

paliwa odpadowego w fińskim kotle wielopaliwowym ocenia się jako ‗dobrze dostosowane‘. 

Rozporządzenia dotyczą oddzielnie gromadzonych, suchych stałych frakcji o wysokiej wartości 

opałowej lub suchych frakcji o wysokiej wartości opałowej pochodzących z odpadów z gospodarstw 

domowych. Rozporządzenie określa operacje i wymaga kontrolowania produkcji SRF. 

Rozporządzenie dotyczy pełnego łańcucha zarządzania odpadami od źródła papieru odzyskanego z 

odpadów aż do utylizacji. W przypadku każdej części łańcucha utylizacji norma wymaga, aby osoba 

odpowiedzialna monitorowała wymogi techniczne i jakościowe. 

Analogicznie do normy niemieckiej, załączniki normy fińskiej określają konkretne wymogi dotyczące 

progów dla metali ciężkich oraz dla ram analizy, pobierania próbek itp. Określono wstępnie progi, 

których należy przestrzegać, jak również przepisy w odniesieniu do spraw zamówień. Obejmuje to 

operacje nadzoru, wymogi jakości i klasy jakości. 

Podobnie jak norma BGS e.V. załączniki do normy fińskiej definiują konkretne wymogi dotyczące 

wartości progowych dla metali ciężkich jak również dla ram analizy, pobierania próbek itp. Należy 

ustanowić i przestrzegać progów oraz przepisów odnoszących się do umów. 

 

Operacja nadzoru 

Zgodność z normami musi być zagwarantowana przez umowy i określone specyfikacje dostawy 

między odpowiednimi grupami w łańcuchu utylizacji. Przepisy dotyczące samokontroli, niezależnego 

nadzoru lub procedur zatwierdzenia nie są na nowo definiowane w tej normie. Dlatego należy 

przestrzegać przepisów instytutu normalizacyjnego. 

 

Wymogi i klasy jakości 

W porównaniu do normy BGS e.V. norma fińska dzieli się na trzy klasy jakości. 

Dla potrzeb kategoryzacji stałego paliwa odpadowego w Finlandii analizuje się siedem elementów. 

Wartości graniczne dla metali ciężkich podano dla kadmu i rtęci. Ponadto klasyfikacja w jednej klasie 

wymaga analizy zawartości chloru, siarki, azotu, potasu i sodu. Tabela 8.33 przedstawia kryteria 

klasyfikacji klas jakości. Aluminium metaliczne jest niedozwolone dla klasy jakości I (1), ale 

akceptowane w granicach dokładności (dwa miejsca po przecinku). Zawartość aluminium 

metalicznego w SRF klasy jakości II (2) jest już zredukowana poprzez sortowanie i dalsze etapy 

obróbki. Dla SRF klasy jakości III (3) konieczne jest oddzielne spełnienie zawartości aluminium 

metalicznego. Podane progi odnoszą się do wielkości SRF b1000 m
3
 lub objętości wytwarzanej lub 

dostarczanej w ciągu jednego miesiąca. 

 

Parametr Jednostka Klasy jakości 

  I II III 

Chlor ciężar -% <0.15 <0. 5 <1.5 

Siarka ciężar -% <0.2 <0.3 <0.5 

Azot ciężar -% <1.0 <1.5 <2.5 

Potas i sód ciężar -% <0.2 <0.4 <0.5 

Aluminium 

(metaliczne) 

ciężar -% 
- 1) - 2) - 3) 

Rtęć mg/kg <0.1 <0.2 <0.5 

Kadm mg/kg <1.0 <4.0 <5.0 
1)

  Aluminium metaliczne jest niedozwolone, ale akceptowane w granicach precyzji 

raportowania. 
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2)
  Aluminium metaliczne minimalizuje się za pomocą segregacji u źródła oraz procesu 

produkcji paliwa. 
3)

  Zawartość aluminium metalicznego jest uzgadniana oddzielnie. 

 

Tabela 8.33: Klasy jakości zgodnie z FS 5875/13 / 

[126, Pretz i in., 2003] 

Zasadniczo jakość SRF określa się za pomocą powyższej Tabeli 8.33. Druga możliwość uzgodnienia 

właściwości to możliwość ustalenia zawartości i liczby parametrów. Liczba parametrów może 

wymagać dalszych progów i znaków w celu rozszerzenia na zdefiniowane klasy jakości. Odnośnie 

analizy parametrów fizykochemicznych zastosowanie mają odpowiednie normy ISO. 

 

CEN/BT/TF 118 

Grupa Robocza 118 CEN ‗Stałe paliwa odzyskane‘ została założona w kwietniu 2000 roku. 

Ustanowiono ją w celu przygotowania raportu technicznego dotyczącego produkcji i stosowania SRF 

w UE, jak również opracowania programu prac jako podstawy dla przyszłej normy europejskiej. 

Europejski model klasyfikacji oparty jest na właściwościach SRF, materiale źródłowym i 

pochodzeniu. 

W raporcie stwierdzono, że konieczne jest opracowanie europejskiej normy. CEN otrzymał zlecenie 

opracowania, w pierwszym etapie, zbioru specyfikacji technicznych dotyczących stosowania SRF dla 

potrzeb odzysku energii w zakładach spalania lub współspalania odpadów. Jako drugi etap, CEN 

otrzymał zlecenie przekształcenia tego zbioru specyfikacji technicznych na Normy Europejskie. 

 

ÖG SET 

W ramach wspólnego projektu ‗Österreichische Gütegemeinschaft für Sekundärenergieträger (ÖG 

SET)‘ opracowano koncepcję zapewnienia jakości. Prace rozpoczęły się w maju 2011 i zakończyły w 

maju 2003. Wynik powinien stanowić podstawę dla etykiety takiej jak ta stworzona przez BGS e.V. 

 

Inne 

Istnieją już wewnętrzne systemy zapewnienia jakości, np. system zapewnienia jakości stosowany 

przez Trienekens AG, którego następcą jest RWE Umwelt AG. Tabela 8.34 przedstawia przegląd tego 

systemu. 

 

Etap procesu Środki Środki dodatkowe 

Pochodzenie (wytwórca 

odpadów, sortownia, 

przetwarzanie 

mechaniczno- 

biologiczne) 

Gromadzenie odpadów, unikanie 

zanieczyszczeń, ustalenia umowne 

dotyczące dozwolonych cech 

odpadów, analiza deklaracji, 

dokumentacja zutylizowanych ilości  

Kursy instruktażowe dla 

wytwórców odpadów, 

okresowe kontrole spółki 

wytwarzającej odpady przez 

podmiot utylizujący  

Zakład przetwórstwa 

(dostawa) 

Regularne pobieranie i analiza próbek, 

próbki rezerwowe, dokumentacja 

materiału wejściowego i 

przetworzonych ilości  

Regularne pobieranie próbek i 

analiza wychodzących 

materiałów przez zewnętrznego 

eksperta urzędowego  

Zakład przetwórstwa 

(produkt wyjściowy) 

Regularne pobieranie i analiza próbek, 

próbki rezerwowe, dokumentacja 

dostarczonych ilości 

Piece cementowe i 

wapiennicze, elektrownie 

Regularne pobieranie i analiza próbek, 

próbki rezerwowe, dokumentacja ilości 

wejściowych  

 

 

Tabela 8.34: System zapewnienia jakości RWE Umwelt AG  

[126, Pretz i in., 2003] 

 

Porównanie systemów zapewnienia jakości 

Przepisy niemieckiej Bundesgütegemeinschaft für Sekundärbrennstoffe e.V. powinny uzupełniać 

wewnętrzne systemy zapewnienia jakości. Przepisy zgodnie z RAL-GZ 724 stanowią uzupełnienie 
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ISO 9000 i są specyficzne dla SRF. Fińskie rozporządzenie ma na celu włączenie istniejących 

systemów, co otwiera możliwości porozumień w zakresie jakości SRF między producentem i 

odbiorcą. BGS e.V. rzeczywiście definiuje dwie klasy, natomiast system fiński dokonuje podziału na 

trzy różne klasy jakości. Podjęto już decyzję w zakresie nowych rozporządzeń UE, że klasy jakości 

rozstaną rozbudowane. Wynikiem może być system klasyfikacji, jak pokazano w Tabeli 8.35, 

zawierający dodatkowe parametry dla technologii paliwa i inżynierii procesowej. 

 

  Kodyfikacja rubryk 

Parametr Jednostki A B C ..... X 

NCV MJ/kg      

H2O % o.s.      

Chlor % o.s.      

Popiół % o.s.      

Hg mg/MJ      

Cd mg/MJ      

Suma As, Co, Cr,Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, V 

mg/MJ      

Część biogeniczna % o.s.      

 

Tabela 8.35: System klasyfikacji  

[126, Pretz i in., 2003] 

 

Norma BGS e.V. wymaga dokumentacji zawartości chloru, natomiast norma fińska definiuje progi dla 

każdej klasy jakości. 

Wydaje się, że norma fińska jest mniej powszechnie stosowana w praktyce niż niemiecka etykieta 

jakości GZ 724. Podejście normy fińskiej jest nieco inne w porównaniu z niemiecką etykietą jakości. 

System niemiecki opiera się na zasadzie obszernych danych i uwzględnia pełny łańcuch procesu. 

Norma fińska reguluje frakcje o wysokiej wartości opałowej otrzymane z oddzielnie zgromadzonych 

odpadów i definiuje procedury i wymogi dotyczące kontroli jakości SRF. 

 

 


