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Czy warto wykorzystać energię zgromadzoną w odpadach 

Głównym celem działania spalarni odpadów 
komunalnych jest redukcja masy odpadów 
komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania 
przez składowanie, z jednoczesnym 
wykorzystaniem właściwości energetycznych 
odpadów, poprzez ich termiczne przekształcanie 
połączone z odzyskiem i przetwarzaniem 
odzyskanej energii. 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

 Węzeł przywozu i wyładunku 
odpadów 
 
● Portiernia, 
● Automatyczna waga pomostowa, 
● Hala wyładunkowa. 

Węzeł załadunku odpadów do procesu spalania 
 
● Bunkier magazynowy odpadów, wykonany jako „szczelna wanna”, 
● Suwnice z chwytakami łupinowymi umożliwiającymi przemieszanie 
odpadów w bunkrze i załadunek odpadów do leja zasypowego paleniska, 
● Lej zasypowy. 



Wjazd na teren ZTPOK w Koninie 

Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala Wyładunkowa 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala wyładunkowa - boksy 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Bunkier odpadów 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Załadunek odpadów do leja 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Węzeł spalania odpadów 
 
● Palenisko rusztowe chłodzone powietrzem, 
● Palniki rozruchowo-wspomagające, 
● Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego, wraz z kanałami oraz wymiennikiem 
parowym, podgrzewu powietrza pierwotnego, 
● Odżużlacz z zamknięciem wodnym i zespołem przenośników transportowania żużli do 
bunkra żużli. 

Węzeł odzysku i przetwarzania odzyskanej energii  
 
● Walczakowy, parowy kocioł odzyskowy zintegrowany z paleniskiem, 
● Instalacja pary wraz z turbiną upustowo--kondensacyjną, 
● Instalacja wody technologicznej i skroplin, 
● Stacja wymienników zasilania sieci ciepłowniczej, 
● Instalacja uzdatniania kotłowej wody dodatkowej, 
● Chłodnia wentylatorowa z wyposażeniem. 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Ruszt 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Kocioł 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Kocioł - front 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Odżużlacz 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Walczak – kocioł odzyskowy 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Turbozespół 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Węzeł oczyszczania spalin 
 
 ●kompletna instalacja oczyszczania 
spalin spełniająca wymagania prawne 
dotyczące emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. 

Węzeł odprowadzania gazów wylotowych 
 
● Wentylator ciągu, 
● Komin. 

Węzeł monitoringu i kontroli emisji. 
 
● Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Węzeł przetwarzania żużli i popiołów paleniskowych 
 
● Instalacja transportu żużli i popiołów paleniskowych z 
bunkra żużli do zespołu ich przetwarzania, 
● Instalacja przetwarzania żużli i popiołów 
paleniskowych, 
● Plac sezonowania i czasowego magazynowania 
poszczególnych frakcji żużla po przetworzeniu. 
 

Węzeł stabilizowania i zestalania 
 
● popiołów lotnych i stałych produktów reakcji 
z procesu oczyszczania spalin do 
unieszkodliwiania. Węzeł zasilania i wyprowadzenia mocy 

 
● Stacja przyłączenia zasilania i wyprowadzenie 
energii elektrycznej do sieci energetycznej, 
● Niezależne zasilanie awaryjne, 
● Rozdział niskiego napięcia, 
● Stacja transformatorowa. 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Bunkier  przyjęcia  żużla 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala waloryzacji żużla 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala waloryzacji żużla 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala waloryzacji żużla 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Hala stabilizacji i zestalania popiołów 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Węzeł automatyki i pomiarów. 
 
Pozostała niezbędna infrastruktura 
 
● Budynek techniczny, administracyjno-socjalny, laboratorium, 
● Ciepłociąg wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
● Sieci i przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, informatycznej, ppoż., telekomunikacyjnej, 
● Urządzenia magazynowania i przygotowania reagentów, 
● Zbiornik paliwa wspomagającego (olej opałowy lekki), wraz ze stacją rozładowania paliwa i instalacją 
doprowadzenia paliwa do zasilania palników, 
● Instalacja przygotowania sprężonego powietrza, 
● Zespoły oczyszczania ścieków, 
● Podziemny zbiornik ppoż. 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Sterownia 



Główne węzły technologiczne spalarni odpadów 

Węzeł automatyki i pomiarów. 
 
Pozostała niezbędna infrastruktura 
 
● Budynek techniczny, administracyjno-socjalny, laboratorium, 
● Ciepłociąg wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
● Sieci i przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, informatycznej, p.poż., telekomunikacyjnej, 
● Urządzenia magazynowania i przygotowania reagentów, 
● Zbiornik paliwa wspomagającego (olej opałowy lekki), wraz ze stacją rozładowania paliwa              
i instalacją doprowadzenia paliwa do zasilania palników, 
● Instalacja przygotowania sprężonego powietrza, 
● Zespoły oczyszczania ścieków, 
● Podziemny zbiornik ppoż. 



Nowy wymiar gospodarki odpadami komunalnymi 
charakteryzuje się potrzebą spełnienia wymogów 
prawa krajowego i unijnego. Podstawową kwestią jest 
odzyskanie surowców oraz ograniczenie ilości 
składowanych odpadów. Cel ten ma być osiągnięty 
poprzez gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym, 
a więc szeroko rozumiany recykling odpadów, a także 
termiczne przekształcanie pozostałości po sortowaniu 
odpadów i odpadów nienadających się do recyklingu. 

Czy warto wykorzystać energię zgromadzoną w odpadach 



 
Spalanie odpadów komunalnych wydaje się być technologią, z którą będziemy związani jeszcze 
bardzo długo. Jest to technologia powszechnie stosowane zarówno w Europie, jak i na całym 
świecie. Wprowadzenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym („Circular Economy”) również nie 
eliminuje spalania odpadów jako metody ich zagospodarowywania, szczególnie w przypadku 
pozyskiwania surowców (metali) z odpadów wtórnych. Doświadczenia eksploatacyjne 
potwierdzają, że najbezpieczniejszą, najbardziej niezawodną i najmniej oddziaływująca na 
środowisko jest klasyczna technologia rusztowa. Oddziaływanie na środowisko takich instalacji 
jest znacznie mniejsze od innych, w tym również instalacji energetycznych, czy ciepłowniczych. 
Fakt ten winien wszystkim uświadamiać, że spalanie niektórych frakcji odpadów będzie zawsze 
konieczne. Przykładem są chociażby produkty z plastiku, które można w recyklingu wielokrotnie 
przetwarzać i w ten sposób wykorzystywać. Wiadomo jednakże, że po każdym przetworzeniu 
plastik traci swoje właściwości i dalsze wykorzystanie w recyklingu będzie niemożliwe, zatem 
pozostaje energetyczne wykorzystanie poprzez termiczne przekształcenie. Podobnie trudno 
będzie odzyskać produkty drewnopodobne wytwarzane z cząsteczek drewna zestalanych 
specyficznymi substancjami klejącymi itp.. 
 

 

Czy warto wykorzystać energię zgromadzoną w odpadach 
 



Instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie 

W Europie funkcjonuje ponad 480 spalarni odpadów komunalnych, najwięcej  spalarni posiada 
Francja 128, Niemcy 72, Włochy 48, Dania 40, Austria 38, Szwajcaria 33, Szwecja 30, Norwegia 20, 
Wielka Brytania 19, Belgia 18, Holandia 11, Hiszpania 10, Polska 7, Czechy 3, Portugalia 3,      
Słowacja 2,    
 
W krajach UE spala się od 20% (Wielka Brytania, Włochy, Portugalia), aż do ponad 60% (Dania, 
Szwecja) odpadów komunalnych.  
 
Systematyczny rozwój gospodarczy oraz postępujący wzrost stopy życia skutkuje wzrostem 
konsumpcji i tym samym wzrostem ilości powstających odpadów komunalnych. Średnio w 
krajach UE na jednego mieszkańca wytwarzane są odpady w ilości od 500 do ponad 700 kg 
rocznie. Polska, wraz z Rumunią, Łotwą, Słowacją, Estonią oraz Czechami lokuje się poniżej linii 
trendu z jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzanych odpadów komunalnych                           
w przeliczeniu na jednego mieszkańca rocznie tj. tylko ok. 300 kg. Należy jednakże mieć na 
względzie nieunikniony wzrost wytwarzania odpadów wraz ze wzrostem dobrobytu. 



Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce 

Na chwilę obecną  –  od początku 2018 r. w Polsce funkcjonuje 7 spalarni odpadów komunalnych 
pierwszy uruchomiony w 2001 r. ZUSOK w Warszawie o wydajności  60 000 Mg oraz kolejne 6 
zrealizowanych instalacji  w latach 2012 – 2017 tj. Bydgoszcz - 180 000 Mg, Białystok - 120 000 Mg, 
Konin - 96 000 Mg,  Kraków - 220 000 Mg, Poznań - 210 000 Mg i Szczecin - 150 000 Mg.  Warto 
przypomnieć, że pierwsze spalarnie odpadów komunalnych w Polsce powstały przed II wojną 
światową w Poznaniu i Warszawie.  
Biorąc pod uwagę znowelizowane Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami, należy oczekiwać, 
że ilość spalarni odpadów komunalnych wzrośnie do 34. 
Mając na względzie, że w Polsce wytwarza się rocznie ok. 11 mln Mg odpadów komunalnych oraz 
to, że funkcjonujące spalarnie zagospodarują ok. 1 mln Mg,  do przetworzenia przez MBP 
pozostanie ok. 10 mln Mg. Wytworzone paliwo alternatywne (odpowiednio wzbogacone) – RDF                 
w ilości ok. 1.5 mln Mg zużywają cementownie. Obecnie pozostaje do wykorzystania ok. 2-3 mln 
Mg  frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych w instalacjach MBP - czyli RDF. W chwili 
obecnej brak jest możliwości zagospodarowanie tego paliwa, gdyż nie ma stosownych instalacji 
do ich wykorzystania. Bardzo dobrym pomysłem są próby wykorzystania tego paliwa                         
w ciepłowniach miejskich (Olsztyn Rzeszów). Oznacza to bowiem zaoszczędzanie węgla, który 
jest kopaliną, a więc zasobem wyczerpywalnym.  



   
  

 
 

 
  

Recykling 42%  
215 kg na osobę  

Spalanie z odzyskiem energii 
20%  

101 kg  na osobę  

Składowanie 38% 
191 kg na osobę 

Segregacja u źródła Pozostałe odpady trafiają do 

Każdy Europejczyk wytwarza średnio 515 kg odpadów rocznie 

Ciepło i Elektryczność Gaz składowiskowy 

Przetwarzanie Odpadów Komunalnych w Europie na osobę 



Rola spalarni odpadów z odzyskiem energii  

 

Energia z Odpadów  

Zapobieganie 
Zmniejszenie zużycia 

Przygotowanie do 
powtórnego wykorzystania  

Recykling  

Odzysk  

Składowanie  

System 
gospodarki 
odpadami  

System 
produkcji 
energii  

Odzysk 
energii  

Zastępowanie paliw 
kopalnych paliwami ze 

źródeł odnawialnych  

Wydajność 
energetyczna  



Gospodarka odpadami w Europie 



Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów  w Polsce 

Ilość odpadów spalanych i planowanych do spalania w skali roku w Polsce 

Ilość odpadów spalanych w 
skali roku  955.686 Mg 

Ilość odpadów planowanych 
do spalania w skali roku 

620.000 Mg 

Energia 
Elektryczna 

496.684 
MWh 

Energia  
Cieplna 

2.368.092  
GJ 

Energia 
Elektryczna 

267.000 
MWh 

Energia  
Cieplna 

2.704.000  
GJ 



Dziękuję  za  uwagę 
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