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T E M AT N U M E R U

Termiczne przekształcanie rozwiązaniem
problemu zagospodarowania odpadów
Andrzej Piotrowski
Waste to Energy Project Manager, Grupa Veolia w Polsce

W sierpniu 2016 r. uchwalono w Polsce nowy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
(KPGO). Wyszczególnia on szereg działań niezbędnych dla systemu gospodarki
odpadami, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W

2017 r. w Polsce zostało wytworzonych 11
968,7 tys. ton odpadów komunalnych, co
stanowiło wzrost o 2,7% w porównaniu
z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów
komunalnych, przy czym w miastach było to 371
kg, a na obszarach wiejskich – 222 kg. Najwięcej
opadów komunalnych wytworzonych przypadało na
1 mieszkańca województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego (po 374 kg), lubuskiego (360 kg) oraz
śląskiego (352 kg); najmniej odpadów komunalnych
wytworzyli natomiast mieszkańcy województw:
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świętokrzyskiego (188 kg), lubelskiego (207 kg)
i podkarpackiego (218 kg).
Jest to wynik plasujący się poniżej unijnej średniej,
wynoszącej obecnie 475 kg odpadów przypadających
na jednego mieszkańca UE.

Jak sobie poradzić z zagospodarowaniem
odpadów w Polsce?
Podstawę stanowi kierowanie się zasadami hierarchii, której celem jest zminimalizowanie obciążenia,
jakie odpady wywierają na środowisko naturalne.
Zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego,
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ROZBUDOWA CIEPŁOWNI W ZAMOŚCIU
W OPARCIU O GOSPODARKĘ OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
LOKALIZACJA

OBSZAR ZAKŁADU VEOLIA „WSCHÓD” W ZAMOŚCIU

- Teren inwestycji
- Planowane budynki

- Drogi dojazdowe

Zamość

PARAMETRY
INWESTYCJI

5 MWth
MOC

1000

C

o

MAKS. TEMPERATURA
SPALANIA WŁAŚCIWA
DLA PALIWA RDF

Teren
z dala od
zabudowań

3500 m

2

RDF

RDF

Refuse Derived Fuel
RDF- paliwo alternatywne - frakcja resztkowa
z przetwarzania/recyklingu odpadów komunalnych,
które nie mogą zostać już dalej poddane odzyskowi
surowcowemu, a odzysk poprzez spalanie stanowi
jedyną alternatywę z uwagi na ustawowy zakaz
składowania odpadów mających powyżej 6 MJ/kg.

TECHNOLOGIA
BAT (Best Available Technology), czyli najlepsza dostępna technologia
– Veolia zapewni jakość wyższą niż wymaga tego prawo.
Będzie to 1 w Polsce ciepłownia opalana jedynie paliwem
alternatywnym RDF
1

2

POWIERZCHNIA
INWESTYCJI NA
TERENIE OBECNEGO
ZAKŁADU

PLANOWANY
HARMONOGRAM

2019
Decyzja środowiskowa
2020

3

Projektowanie

DZIENNIE
Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych

Budowa

Instalacja
odzysku

Instalacja Przetwarzania Odpadów
wytwarza paliwo alternatywne RDF

Ciepłownia opalana paliwem
alternatywnym RDF

GOSPODARKA O OBIEGU
ZAMKNIĘTYM
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DU
K
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A
PCJ
UM
NS

ODPADY

RECYKLING

A
CJ

ZASOBY

Obieg Przyszłości to projekt oparty na najlepszych
globalnych standardach. Grupa Veolia wraz
z partnerami tworzy i wdraża rozwiązania, których
celem jest poprawa dostępu do zasobów, przy
jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony i odnowy.
Pozwala to nie tylko optymalnie wykorzystywać
wodę i surowce naturalne, ale także sprzyja
efektywniejszemu korzystaniu z zasobów
energetycznych

KORZYŚCI INWESTYCJI

2022
Eksploatacja

Grupa Veolia

Ochrona środowiska
– zmniejszenie ilości CO

działa w trzech sektorach:
• Odpady
• Woda
• Energia

Zmniejszenie zależności cen
produkowanego ciepła od
zmieniających się warunków
na rynku węgla

Przychody Grupy Veolia to
ponad 25 mld EURO.
Grupa Veolia zatrudnia blisko
170 tys. pracowników.

Obniżenie kosztów
zagospodarowania odpadów
ponoszonych przez
mieszkańców Zamościa

Grupa Veolia Eksploatuje na
świecie 64 podobnych
technologicznie instalacji
przekształcających łącznie
9,5 milinów ton odpadów
rocznie.

Wpisanie się planowanej inwestycji
w plan gospodarki niskoemisyjnej
miasta Zamość poprzez redukcję
ilości spalanego węgla

Grupa Veolia jest w trakcie
przygotowania projektu
nowej instalacji, która będzie
przekształcać 1,6 miliona ton
odpadów w Mexico City.

Więcej informacji na stronie: obiegprzyszlosci.pl
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Filarem
racjonalnej
gospodarki
odpadami
jest rozwinięcie
systemu selektywnego
zbierania odpadów.
Do istotnych
kwestii należy także
rozwój technologii
termicznego
przetwarzania
odpadów pozwalający
odzyskać energię oraz
wyprodukować ciepło,
chłód czy energię
elektryczną

produkty, materiały i surowce powinny pozostawać
w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady
– jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako
surowce wtórne, które można poddać recyklingowi,
przetworzyć i ponownie wykorzystać. Jeżeli określone
odpady nie mogą być poddane żadnemu tego typu
procesowi, należy je unieszkodliwić.
Filarem racjonalnej gospodarki odpadami jest
rozwinięcie systemu selektywnego zbierania odpadów.
Do istotnych kwestii należy także rozwój technologii
termicznego przetwarzania odpadów pozwalający
odzyskać energię oraz wyprodukować ciepło, chłód
czy energię elektryczną. Zgodnie z założeniami wyszczególnionymi w pakiecie dotyczącym gospodarki
o obiegu zamkniętym, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi, poziom odpadów komunalnych
poddanych recyklingowi powinien kształtować się na
poziomie 50% w 2020 r. oraz 65% w 2035 r. Poziom
wymagany aktualnie to 40%, co oznacza, że Polska
musi w stosunkowo krótkim czasie zacząć poddawać
odzyskowi i recyklingowi więcej odpadów niż obecnie.
Ponadto składowanie odpadów komunalnych ma ulec
radykalnemu zmniejszeniu, do 10%, do 2035 roku.

Recykling a termiczne przekształcanie odpadów
Recykling oraz spalanie odpadów (termiczne
przekształcanie) to działania wzajemnie uzupełniające
się. Grupa Veolia zamierza wdrożyć w Polsce zasady
wtórnego (surowcowego) wykorzystania zarówno
odpadów komunalnych, jak i przemysłowych. W sektorze energetycznym natomiast działa na rzecz rozwoju
kogeneracji i ciepła systemowego.
Stosowane obecnie technologie termicznego przekształcania odpadów to bezpieczny dla środowiska
sposób pozyskiwania energii z odpadów, które nie
nadają się do powtórnego wykorzystania. Szczególna
uwaga należy się w tym miejscu paliwu alternatywnemu RDF, czyli frakcji resztkowej, która pozostaje po
przetwarzaniu odpadów. Ponieważ paliwo alternatywne
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RDF nie może być składowane na składowiskach odpadów (prawo zabrania składowania odpadów o wartości
opałowej powyżej 6 MJ/kg), termiczne przekształcenie
tych odpadów jest jedyną możliwością ich zagospodarowania. Proces ten może odbywać się w cementowniach
lub Zakładach Termicznego Przekształcania Odpadów.
Preferowany sposób przekształcania termicznego odpadów to poddanie ich procesowi w dedykowanych
instalacjach, a nie w istniejących ciepłowniach i elektrociepłowniach opartych na spalaniu węgla.
W średniej wielkości polskich miastach jest miejsce
na niewielkie tego typu instalacje, które przetwarzałyby kilkanascie tysiecy ton paliwa alternatywnego RDF
rocznie i produkowałyby kilka MWt. To wystarczająca
ilość na potrzeby lokalnego systemu ciepłowniczego.
Veolia oferuje rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykorzystanie paliwa alternatywnego RDF
przez samorządy. Produkowane ciepło trafiałoby do
miejskich sieci ciepłowniczych. Korzyści z tego są
dwojakie: po pierwsze ustabilizowanie cen ciepła dla
mieszkańców, po drugie wykorzystanie odpadów,
których nie można składować.
Odpady, które mogą zostać użyte powtórnie lub
mogą zostać poddane recyklingowi, zostaną wykorzystane, zaś pozostałe odpady, stanowiące paliwo alternatywne RDF, mogą zostać przetworzone termicznie
w niewielkich, lokalnych dedykowanych instalacjach
ciepłowniczych. Powstałe w ten sposób ciepło może
być wykorzystane do ogrzewania mieszkań oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Doskonałym przykładem zastosowania tego rozwiązania w praktyce jest planowana przez Veolię budowa instalacji opalanej paliwem alternatywnym RDF
o mocy 5 MW na terenie ciepłowni w Zamościu. Moc
instalacji została dobrana do możliwości wytworzenia
paliwa alternatywnego RDF przez lokalne Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz
zapotrzebowania na ciepło sieciowe podczas sezonu
letniego w Zamościu.

