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DLACZEGO SPALARNIĘ

WYBUDOWANO W KONINIE?



36 gmin – populacja > 370 tys. mieszkańców



 dostosowanie gospodarki 

odpadami do wymogów 

prawa polskiego i unijnego, 

 zapewnienie czystego 

środowiska poprzez poprawę 

gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

 zwiększenie ilości 

surowców odzyskiwanych do 

wtórnego przerobu i 

ograniczenie ilości odpadów 
składowanych. 

Cel przedsięwzięcia 

„Uporządkowanie gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie subregionu 

konińskiego”



Teren przeznaczony pod 
realizację Inwestycji –
działka o numerze 
ewidencyjnym 1436/5, 
położonej w obrębie 
Gosławice i znajduje się 
na terenach 
przemysłowych między 
Elektrownią Konin i Hutą 
Aluminium Konin. Działka 
ta znajduje się na terenie 
oznaczonym w Miejskim 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego 
symbolem 14P/S – tereny 
produkcji przemysłowej, 
baz i składów.



Korzyści:

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego

 poprawa stanu środowiska naturalnego,   

szczególnie wód oraz gleb poprzez:

 zmniejszenie ilości  składowanych odpadów ,   

 rekultywację istniejących składowisk,

 podniesienie komfortu życia mieszkańców,

 nowe miejsca pracy,

 poprawa krajobrazu i estetyki regionu, 

 wzrost atrakcyjności gmin dla potencjalnych

inwestorów.
Rezultat – Efekt ekologiczny

 unieszkodliwienia 94 000 Mg odpadów komunalnych

 zmniejszenie ilości składowanych odpadów do  15%

 rekultywacja 14 składowisk odpadów komunalnych



KTO, JAK I ZA ILE?









Kluczowe daty

19. 11.2012 
Podpisanie Kontraktu na realizacje zadania: „Projektowanie i budowa Zakładu 

Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie” 
26.11.2012 

Polecenie rozpoczęcia prac wydane przez Inżyniera Kontraktu

08.01.2013
Data podpisania zmiany do umowy (aneksu terminowego) 

28.10.2013 r.
Decyzja o zatwierdzeniu projektu i pozwolenie na budowę ZTUOK

03.11.2013 r.
Rozpoczęcie prac

…………………………………………………………………………

16.10.2015 r.
Ruch Próbny

21.12.2015 
Przekazanie ZTUOK do eksploatacji



Parametr Jednostka Wartość

Ilość zastosowanych linii termicznego

unieszkodliwiania

1

Nominalna wydajność ZTUOK Mg/rok 94 000

Nominalna wydajność ZTUOK Mg/h 12,05

Minimalna dyspozycyjność ZTUOK h/rok 7800

Minimalna wydajność węzła waloryzacji żużla Mg/rok 17 000

Minimalna wydajność zbudowanego węzła

stabilizacji i zestalania

Mg/rok 5 500

Moc elektryczna MWe 6,75

Moc cieplna Mwc 15,4

Dane techniczne ZTUOK



°

Schemat technologiczny ZTUOK w Koninie





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ściany membranowe 

kotła

i walczak LUTZ



Technologie 

Stemplowanie kotła po próbie ciśnieniowej 24.02.2015r.



Dane Wartośd Jednost

ka

Ciśnienie nominalne na wejściu do turbiny 40,0 bar

Temperatura nominalna na wejściu do turbiny 397,0 °C

Maksymalny przepływ pary na wejściu (wraz z

para do uszczelnieo turbiny i smoczka

parowego)

35,780 t / h

Przepływ pary do uszczelnieo turbiny 0,191 t / h

Ciśnienie pary wyjściowej – nominalne 0,090 bar 

Przepływ pary wyjściowej – maksimum 27,17 t / h

Przepływ pary wyjściowej – minimalny 3,840 t / h

Obroty robocze – turbina 6 800 1/min

Obroty wyłączenia turbiny 7 480 1/min

Maks. czas biegu jałowego 15 min

Dane techniczne turbiny









Dane Wartośd Jednostka

Moc fikcyjna 9 125 kVA
Współczynnik mocy cos  (indukcyjny / 
pojemnościowy)

0,80 / 1,0 —

Maksymalna dopuszczalna moc czynna (przy 
temp wody chłodzącej na wejściu nom 35 °C)

7 300 kW

Napięcie 6,3 kV
Tolerancja napięcia +/- 5 %
Prąd 836 A
Częstotliwośd 50 Hz
Tolerancja częstotliwośd +/- 3 %
Liczba biegunów 4 —
Obroty 1 500 1/min
Zakres temperatur środowiska 0 ÷ 50°C °C
Moc na zaciskach generatora – maksymalna 7 275 kW

Napięcie 6,3 kV

Dane techniczne generatora



100 DNI 
PRÓBNEJ EKSPLOATACJI

22.12.2015 – 31.03.2016



Sprawozdanie

z pomiarów gwarancyjnych kotła parowego i turbiny

parowej znajdujących się w Zakładzie Termicznego

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK)

w Koninie

(pomiary - po zakończeniu prób eksploatacyjnych)

marzec 2016



Pomiary zostały przeprowadzone  przy dwóch obciążeniach: 

70% i 100% wydajności maksymalnej trwałej instalacji (WMT).

Wykonane zostały:

• pomiary parametrów pracy kotła;

• sprawdzenie spełnienia warunku procesowego przebywania spalin 

przez 2 sekundy w temperaturze 850°C;

• sprawdzenie mocy termicznej brutto paleniska 

• oznaczenie zawartości węgla organicznego (TOC) w żużlach i 

popiołach paleniskowych i udział części palnych w żużlach i popiołach 

paleniskowych oceniony według strat na prażeniu (LOI);

• pomiar ciśnienia i temperatury pary;

• pomiar wydajności instalacji;

• pomiar mocy elektrycznej generatora w pełnej kondensacji.



Wykres spalania linii technologicznej instalacji ZTUO Konin
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Wo maks = 11,0 [ MJ/kg ]

Wo min = 6,0 [ MJ/kg ]



Parametry gwarantowane absolutne

Oznaczenie TOC (deklarowane 2%) i LOI (deklarowane 5%) 

w żużlu i popiele lotnym

Analizy wykazały, że TOC i LOI w żużlu i popiele lotnym:

dla 70% WMT kotła:

o TOC w żużlu wynosił 1,24%;

o TOC w popiele lotnym wynosił 0,34%;

o LOI w żużlu wynosił 1,41%;

o LOI w popiele lotnym wynosił 0,81%

dla 100% WMT kotła:

o TOC w żużlu wynosił 1,94%;

o TOC w popiele lotnym wynosił 0,75%;

o LOI w żużlu wynosił 1,78%.

o LOI w popiele lotnym wynosił 0,86%



Pomiar ciśnienia i temperatury pary przegrzanej  

deklarowane 40 bar,400 °C

Pomiary wykazały

dla 70% WMT kotła 40,3 bar i 404°C;

dla 100% WMT kotła 40,4 bar i 402°C.

Czas procesowy przebywania spalin deklarowany 2 s

Wyniki obliczeń wykazały,  że czas przebywania spalin w temperaturze 

wyższej niż 850°C wynosił

dla 70% WMT kotła: 3,3 s;

dla 100% WMT kotła: 3,0 s.

Maksymalna moc termiczna brutto paleniska   deklarowana 28,33 MW

Wyniki obliczeń wykazały, 

że maksymalna moc termiczna brutto paleniska wynosiła 31,1 MW.

Moc termiczna brutto paleniska 

przy wydajności kotła wynoszącej 70% WMT wynosiła 21,4 MW.

Parametry gwarantowane absolutne



Godzinowa wydajność spalania 

• deklarowana przy kaloryczności 8,5 MJ/kg 12,05    t/h

• przy 100% WMT w przeliczeniu na 8,5 MJ/kg 13,18  t/h 

Parametry gwarantowane techniczne

Moc elektryczna brutto 

deklarowane

1 przy 70% WMT 4,87 MW       4,37 MW

2 przy 100% WMT 7,06 MW            6,77 MW 



Nazwa substancji

Standardy emisyjne w mg/m3
u (dla dioksan i furanów w ng/m3

u) przy zawartości 

11% tlenu w gazach odlotowych

Średnie dobowe

Średnie trzydziestominutowe

A B

Pył ogółem 10 30 10

Substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako 

całkowity węgiel organiczny 10 20 10

chlorowodór 10 60 10

fluorowodór 1 4 2

Dwutlenek siarki 50 200 50

Tlenek węgla 50 100 150*

Tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek 

azotu z istniejących o zdolności przerobowej powyżej 6 Mg 

odpadów spalanych w ciągu godziny lub z nowych instalacji
200 400 200

Metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal: Średnie z próby o czasie trwania 30 minut do 8 godzin

- kadm + tal 0,05

- rtęć 0,05

Antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + 

nikiel + wanad 0,5

Dioksyny i furany

Średnia z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin

0,1



Tablica świetlna informująca o aktualnych 

30-minutowych wartościach emisji 

w odniesieniu do wartości dopuszczalnych



Ocena spełnienia parametrów 

• gwarantowanych absolutnych 

• gwarantowanych parametrów technicznych

Porównanie wyników pomiarów, obliczeń i analiz laboratoryjnych 

z wartościami parametrów gwarancyjnych wykazało, że wszystkie 

absolutne i techniczne parametry gwarantowane zostały

spełnione.



CZY CEL ZOSTAŁ 

OSIĄGNIĘTY?



 dostosowanie gospodarki 

odpadami do wymogów 

prawa polskiego i unijnego, 

 zapewnienie czystego 

środowiska poprzez poprawę 

gospodarki odpadami 

komunalnymi, 

 zwiększenie ilości 

surowców odzyskiwanych do 

wtórnego przerobu i 

ograniczenie ilości odpadów 
składowanych. 

• TAK

Potwierdzone w trakcie kontroli 

NFOŚiGW w kwietniu 2016r. 

• TAK

• Wykonana i użytkowana instalacja 

unieszkodliwienia 94 tys. Mg 

odpadów

• rekultywacja 14 gminnych 

składowisk  

• TAK  

• Ograniczenie do 15% 

składowanych odpadów po 

procesowych

Zakładane cele i ich realizacja



Spalanie odpadów stanowi nieodzowny element systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Nie może zdominować modelu gospodarki odpadami opartemu 

o selektywną zbiórkę odpadów.



CZY TO SIĘ OPŁACA?



Kalkulacja ceny „na bramie”

Przychody

Przyjęcie balastu – założono poziom 29,2 Mg/rok oraz cenę na poziomie 70 zł

Sprzedaż surowców wtórnych – założono na bazie wykonania 8 m-cy roku 2015

Sprzedaż energii elektrycznej – założono 34 tys. MWh/rok oraz cenę na poziomie 152 zł

Sprzedaż energii cieplnej – założono 120 tys. GJ/rok oraz cenę na poziomie 31,5 zł

Sprzedaż złomu żelaznego – założono 1,6 Mg oraz cenę na poziomie 261 zł

Sprzedaż złomu nieżelaznego – założono 0,2 Mg oraz cenę na poziomie 2 321 zł



1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 31 770 620,88

- Wynagrodzenia z narzutami 5 845 610,45

- Materiały i energia 11 696 681,25

- Podatki i opłaty 1 345 466,48

- Usługi obce 2 948 070,00

- Pozostałe koszty (świadczenia na rzecz pracowników 350 000,00

- Amortyzacja 9 584 792,70

2) Pozostałe koszty* -15 787 146,99

3) Odsetki 5 185 551,10

4) Marża zysku [%] 0,00

- marża zysku nominalnie 0,00

5) Ilośd odpadów Mg/rok 100 000,00

zmieszane komunalne 70 820,00

balast 29 180,00

6) Średnia cena  [PLN/Mg] - netto

zmieszane komunalne 298,91

balast 70,00

Razem koszty: 21 169 024,99

Kalkulacja ceny na 2016 rok

*przychody inne niż z tyt. przyj. zmieszanych komunalnych: sprzedaż surowców wtórnych, energii elektrycznej i cieplnej, 

zielonych certyfikatów, przyjęcie balastu)





Odpady spalone w ZTUOK

Źródło 

danych Jedn.

miesięcznie - marzec DCS Mg 7 457,30

narastająco DCS Mg 22 940,73

Ilość wytworzonej pary DCS Mg 21 648,50

Ilość spalonych odpadów komunalnych 

o kodach 20 03 01, 19 12 12, 19 12 10

w okresie eksploatacji próbnej 01.01.2016 – 31.03.2016



PRODUKCJA ENERGII
Źródło 

danych
Jedn.

elektryczna

za miesiąc - marzec DCS MWh 3 860,40

narastająco DCS MWh 10 510,64

cieplna

cieplna za miesiąc - marzec DCS GJ 14 556,00

cieplna narastająco DCS GJ 54 878,00

Liczba godzin pracy ZTUOK DCS h 2 105,80

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji

w okresie eksploatacji próbnej 01.01.2016 – 31.03.2016



BUDOWAĆ SPALARNIE

CZY NIE?



Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce 

• Obecnie funkcjonuje 1 spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie o 

wydajności ok. 40 000 Mg/rok. 

• W ramach POIiŚ 2007-2014 realizowanych jest 6 nowych spalarni o łącznej 

wydajności ok. 974 000 Mg/rok. 

• Przez marszałków województw wstępnie zostało zgłoszonych 12 nowych 

spalarni (Łódź, Tarnów, Chrzanów, Radom, Płock, Rzeszów, Mielec, 

Stalowa Wola, Gdańsk, Mysłowice, Chorzów, Koszalin) oraz rozbudowa 

jednej spalarni (Warszawa) o mocy sumarycznej ok. 1 510 000 Mg/rok . 

• Po ich wybudowaniu łączne moce wyniosą ok. 2 514 200 Mg/rok. 



Autorzy raportu „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. 

Perspektywa 2030” ubolewają, że tworzymy w Polsce monokulturę spalarni 

odpadów, sytuację gdy rynek zdominowany jest tylko przez tą jedną 

technologię. W rzeczywistości mamy już dziś monopol mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) ! 

Alternatywą dla spalarni odpadów komunalnych może być teoretycznie 

nowoczesny zakład MBT (MBP, MBS), w którym produkowane jest paliwo 

alternatywne. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak co można nazwać 

paliwem alternatywnym i co z nim można zrobić … Dzisiaj w instalacjach 

MBP powstaje ok. 3,5 mln Mg paliwa z odpadów (RDF), a w 2020 roku 

powstawać będzie go ok. 5,2 mln Mg. 

RDF jest odpadem który musi być spalany jak odpady – gdzie my to 

spalimy? 

Wariant MBP wymaga uzupełnienia o instalację do termicznego 

przekształcania frakcji paliwowej i wówczas jest to wariant o 10% 

droższy od bezpośredniego spalania odpadów zmieszanych.



Fakty  poparte szczegółowymi analizami naukowymi są oczywiste:

• Średnia cena spalania 1 Mg odpadów w polskich spalarniach to 200 – 300 zł 

• Koszt budowy spalarni w Polsce 2000 – 4000 zł /1 Mg  - (w krajach 

europejskich 800 Euro za 1 Mg)

• Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne „nowych technologii” są wyższe od 

technologii rusztowej 
• najbezpieczniejszej, 

• najbardziej niezawodnej 

• najmniej oddziałowującej na środowisko.



Budujmy spalarnie odpadów 
• racjonalnie, 

• rzetelnie, 

• bez emocji  

• bez straszenia niewiadomym



Dziękuję za uwagę




