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Czy paliwo alternatywne to ominiêcie problemu spalarni?

ODPADY PALIWEM
ALTERNATYWNYM
Pawe³ Wójcik
Gospodarka odpadami komunalnymi to w Polsce jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin. Nasze
zaleg³oœci w stosunku do wymagañ unijnych s¹ du¿e i mimo wielkiego wysi³ku oraz znacz¹cych nak³adów finansowych mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e no¿yce naszych mo¿liwoœci i oczekiwañ Unii rozwieraj¹
siê coraz bardziej.
W 2004 roku wytworzono w Polsce 11,8 mln ton odpadów komunalnych, z czego tylko 243 tys. ton (czyli
2,06%) zosta³o zebranych selektywnie!
Jest to i tak znacz¹cy przyrost w stosunku do 2000 roku, gdy selektywnie zbierano jedynie 0,1% strumienia odpadów.
Ponad 95% polskich odpadów utylizowana jest przez sk³adowanie na sk³adowisku odpadów komunalnych. Zaledwie
2,5% odpadów biodegradowalnych poddawana jest kompostowaniu, a warto
przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 5 ust. 2 i
art. 18 Dyrektywy Unii Europejskiej
1999/31/EC o sk³adowiskach odpadów,
nale¿y ograniczyæ iloœæ sk³adowanych
odpadów biodegradowalnych docelowo: w 2006 r. – do 75% masy odpadów z
1995 r., w 2009 r. – do 50%, a w 2016 r. –
do 35%. W 2010 roku, czyli zaledwie za
trzy lata, odzyskowi lub unieszkodliwianiu poza sk³adowiskiem powinno byæ
poddawanych w Polsce rocznie 2,5 mln
ton odpadów biodegradowalnych, czyli
9 razy wiêcej ni¿ w 2004 roku! Skoro w
2004 roku by³y 84 kompostownie, to w
2010 roku (przy tej samej œredniej wydajnoœci) powinno ich byæ... 756!.
W Polsce jest jedyna spalarnia
odpadów komunalnych (w Warszawie),
w której spalane jest rocznie 40–50 tys.
ton odpadów, co stanowi zaledwie ok.
0,5% ca³oœci krajowego strumienia odpadów.
Nie mo¿na mówiæ, ¿e nic siê nie
robi. Od 2000 do 2004 roku liczba sortowni wzros³a z 52 do 83, kompostowni z 54 do 84. Niestety, wci¹¿ pozostaje
ta jedna jedyna instalacja do termicznej utylizacji odpadów komunalnych.
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Spalanie – recykling z odzyskiem
ciep³a
Spalanie odpadów komunalnych
uznawane jest przez przepisy Unii Europejskiej jako recykling odpadów z odzyskiem ciep³a. Ale w Polsce spalarnie

now¹ piroliz¹ z u¿yciem plazmy.
Pewnym poœrednim rozwi¹zaniem
jest produkcja z odpadów paliwa alternatywnego. Powstaje ono z wysegregowanych palnych suchych frakcji odpadów komunalnych, nie nadaj¹cych siê z
ró¿nych wzglêdów do innego przetwo-

Linia sortownicza w lubelskim KOM-EKO wspó³finansowana przez
Fundacjê EkoFundusz.
odpadów komunalnych budzi³y i w dalszym ci¹gu budz¹ silny spo³eczny sprzeciw. Plany mówi¹, ¿e w najbli¿szych latach ma w Polsce powstaæ ok. 10 tego
rodzaju obiektów, z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ z beztle-
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rzenia, takich jak papier, tkaniny, tektura, tworzywa sztuczne typu PET etc. Klasycznym przyk³adem mo¿e byæ importowana u¿ywana odzie¿ nie nadaj¹ca siê do
sprzeda¿y, a stanowi¹ca znakomity surowiec do produkcji paliwa alternatywnego.
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Odpady s¹ odpowiednio rozdrabniane na frakcje zale¿ne od zapotrzebowania zamawiaj¹cego, standaryzowane pod wzglêdem wartoœci opa³owej,
zawartoœci popio³u etc. a nastêpnie dostarczane do odbiorcy. Zak³ady gospo-

wiony w Planie gospodarki odpadami dla
Lublina. Szczególny nacisk po³o¿ono w
nim na selektywn¹ zbiórkê odpadów
komunalnych, sposób gromadzenia odpadów na terenie posesji, odbierania od
w³aœcicieli nieruchomoœci, sposób zago-

Jedna z rozdrabniarek s³u¿¹ca do produkcji paliwa alternatywnego w
zak³adach ALMAX w Skar¿ysku-Kamiennej.

spodarowania wysegregowanych surowców wtórnych oraz gospodarowanie odpadami powstaj¹cymi i przywo¿onymi
na teren Lublina. Program zak³ada zbieranie odpadów komunalnych u Ÿród³a z
podzia³em na frakcjê mokr¹ i such¹.
Odpady frakcji mokrej, do której
zaliczono resztki spo¿ywcze, brudne
odpady z papieru i tworzyw sztucznych, uszkodzone naczynia, zu¿yte
tekstylia itp., s¹ wywo¿one na sk³adowisko odpadów komunalnych w Rokitnie. Odpady frakcji suchej, takie jak
papier i tektura, tworzywa sztucznych,
metale, opakowania szklane, s¹ zbierane w osiatkowanych pojemnikach rozstawionych na terenie Lublina oraz w
worki. System pojemnikowy obowi¹zuje w zabudowie wysokiej i œredniej,
natomiast w zabudowie jednorodzinnej
wprowadzono system workowy. Niew¹tpliwym osi¹gniêciem jest to, ¿e dzisiaj do zak³adu segregacji odpadów
wraca 98% wydanych worków.
W latach 2003–2006 system selektywnego zbierania odpadów by³ systematycznie rozwijany. Miasto zakupi³o ³¹cznie 480 pojemników do selektywnej zbiórki oraz dwa pojemniki dosta³o nieodp³atnie. W 2007 roku zaplanowano dokupienie kolejnych 100
sztuk, natomiast w 2008 – 300 sztuk.

darki komunalnej albo uzyskuj¹ za to
paliwo pewne œrodki finansowe albo
nie, ale z ca³¹ pewnoœci¹ w znacznym
stopniu zmniejszaj¹ iloœæ odpadów odprowadzanych na sk³adowisko. Nabywca zyskuje w ten sposób paliwo niewiele ustêpuj¹ce paliwom kopalnym pod
wzglêdem jego wartoœci opa³owej, ale
za to albo ca³kowicie za darmo albo za
stosunkowo niewielk¹ odp³atnoœci¹.
w Lublinie...
Jednym z bardziej znanych producentów paliwa alternatywnego s¹
zak³ady KOM-EKO w Lublinie.
Lublin to aglomeracja skupiaj¹ca
360 tys. mieszkañców ¿yj¹cych na
150 km2. 80% z nich mieszka w wysokiej
zabudowie wielorodzinnej, a 57% odpadów to odpady organiczne kuchenne.
Na terenie Lublina system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
zosta³ wprowadzony w 2003 r. Program
selektywnej zbiórki zosta³ uszczegó³o-
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Sucha frakcja (makulatura i kartony) zasypywana jest do podajnika maszyny
rozdrabniaj¹cej do produkcji paliwa alternatywnego w KOM-EKO w Lublinie.
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Wszystkie pojemniki zosta³y
wydzier¿awione podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i rozstawione
na lubelskich osiedlach. Podmioty, które dosta³y w dzier¿awê miejskie pojemniki, by³y zobowi¹zane do rozstawienia w³asnych pojemników w liczbie
stanowi¹cej 50% liczby pojemników
wydzier¿awionych, tj. 240. Obecnie na
terenie miasta rozstawionych jest ponad 800 sztuk pojemników, poniewa¿
podmioty rozstawi³y wiêksz¹ iloœæ w³asnych pojemników, ni¿ wynika³o z zawartych z miastem umów w tym zakresie. Do systemu w³¹czono tak¿e tereny
nale¿¹ce do jednostek wojskowych stacjonuj¹cych w Lublinie.
W latach 2003–2006 zebrano selektywnie oko³o 17 tys. ton odpadów,
w tym blisko 11 tys. ton odpadów opakowaniowych.
Na terenie miasta rozstawione
zosta³y równie¿ pojemniki do zbiórki
szk³a, których obecnie jest ok. 160
sztuk, w tym pojemniki typu „s³up og³oszeniowy” oraz „igloo”.
W latach 2004–2006 miasto zakupi³o równie¿ 7 sztuk specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych. Opracowano program zbiórki
odpadów niebezpiecznych, w którym
okreœlono 28 rotacyjnych miejsc ustawienia pojemników na te odpady na terenie miasta. Harmonogram z map¹ lokalizacji pojemników i terminami ich
ustawienia zosta³ podany do publicznej wiadomoœci w lubelskich mediach
(prasa, telewizja) oraz jest dostêpny na
stronach internetowych i w administracjach osiedli. W latach 2003–2006 zebrano selektywnie 1125 kg odpadów
niebezpiecznych.
Selektywna zbiórka odpadów jest
równie¿ korzystna dla mieszkañców
Lublina. Za wywóz odpadów segregowanych p³ac¹ oni oko³o 60% op³aty,
jak¹ wnosz¹ za wywóz odpadów nie
segregowanych.
W 2007 roku zaplanowano dalszy rozwój zbiórki odpadów niebezpiecznych, zw³aszcza przeterminowanych leków. W tym celu zakupiono 77
specjalnych pojemników, które ustawiono w wytypowanych lubelskich aptekach.
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Produkowane przez KOM-EKO
paliwo alternatywne dostarczane jest
do Elektrociep³owni Lublin-Wrotków,
Megatem EC-Lublin, oraz do £êczyñskiej Energetyki w Bogdance. W zak³adach tych odpady utylizowane s¹ jako
wspó³spalanie paliw alternatywnych
wyprodukowanych z frakcji suchej odpadów komunalnych (wydajnoœæ ok. 30
ton/dobê), spalanie paliw wytworzonych z frakcji mokrej i suchej odpadów

inwestycje zwi¹zane z segregacj¹ odpadów, odzyskiwaniem surowców, zawsze znajdziemy jakieœ œrodki.
Obecnie wchodz¹ca na liniê sortownicz¹ tzw. frakcja sucha zostaje rozsortowana na frakcjê organiczn¹ (5%),
odzyskane surowce (55%) i niesort
(40%), który stanowi surowiec do produkcji paliwa alternatywnego.
Wszystkie te dzia³ania zdecydowanie redukuj¹ iloœæ odpadów kiero-

Bele z u¿ywan¹ odzie¿¹ rozdrabnian¹ jako sk³adnik paliwa alternatywnego w
Zak³adzie Segregacji i Odzysku Odpadów ALMAX w Skar¿ysku-Kamiennej.
(wydajnoœæ ok. 43 000 ton/rok), spalanie osadów z miejskiej oczyszczalni
œcieków w Hajdowie (wydajnoœæ ok.
15 000 ton/rok) oraz przetwarzanie odpadów ulegaj¹cych biodegradacji do
produkcji kompostu i biogazu (wydajnoœæ ok. 33 000 ton/rok).
Jedn¹ z najwa¿niejszych inwestycji by³o zbudowanie du¿ej i sprawnej linii do segregacji odpadów. Zbudowano j¹ w firmie KOM-EKO. Jej budowa poch³onê³a 2,58 mln z³ i zosta³a
dofinansowana ze œrodków Fundacji
EkoFundusz kwot¹ 450 tys. z³.
– Zwracano siê do nas wielokrotnie z wnioskami o dotacjê na budowê
nowych sk³adowisk odpadów komunalnych – powiedzia³ prof. Maciej Nowicki, prezes EkoFunduszu – i od d³u¿szego czasu zawsze odmawiamy. Ale na
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wanych do sk³adowania. Iloœæ odpadów skierowanych do sk³adowania
zmniejszy³a siê o 8,5%, w porównaniu
z okresem przed wprowadzeniem selektywnej zbiórki. Znaczny udzia³ w tej
wielkoœci ma zagospodarowanie odpadów frakcji suchej do produkcji paliwa
alternatywnego. W 2006 roku w ten
sposób zagospodarowano ok. 2500 ton
paliwa, w 2007 (do sierpnia) – 1500 ton.
Dziêki zaawansowanemu procesowi segregacji, sortownia odpadów
komunalnych w 88% finansuje swoj¹
pracê ze sprzeda¿y surowców i paliwa.
Tylko 12% kosztów jej utrzymania
musi wspó³finansowaæ miasto w formie
dotacji.
Ale nie jest wykluczone, ¿e koszty te da siê zredukowaæ, a byæ mo¿e
nawet pojawi siê jakiœ zarobek. W
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zwi¹zku z tym, ¿e potencja³ produkcji
paliwa alternatywnego ju¿ dzisiaj mo¿na oszacowaæ na nie mniej ni¿ 3000
ton rocznie, KOM-EKO myœli o wybudowaniu niewielkiego zak³adu energetycznego zasilanego w³aœnie tym paliwem. Móg³by on produkowaæ ciep³o,
parê technologiczn¹ i w skojarzeniu
energiê elektryczn¹ dla obiektów przemys³owych powstaj¹cych na terenie
by³ej odlewni ZM Ursus.
i w Skar¿ysku-Kamiennej
Od niedawna pracuje inny zak³ad,
który podj¹³ decyzjê o produkcji paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych. W 2006 roku zbudowana zosta³a sortownia odpadów w Skar¿yskuKamiennej nale¿¹ca do firmy ALMAX.
Sortownia ta obs³uguje trzy powiaty:
skar¿yski, starachowicki i konecki.
W zak³adzie uruchomione zosta³y trzy linie sortownicze. Pierwsza s³u¿y do podczyszczania odpadów w celu
wydzielania handlowych frakcji surowców wtórnych nadaj¹cych siê do dalszego wykorzystania w przemyœle. Druga linia s³u¿y do sortowania odpadów
zmieszanych (tzw. mokrych). Natomiast
trzecia linia przeznaczona jest do produkcji paliwa alternatywnego.
Do 2006 roku odpady komunalne z ww. powiatów wywo¿one by³y na
sk³adowiska znajduj¹ce siê w Skar¿ysku Kamiennej. Starachowicach, I³¿y i
Szyd³owcu. Wysypiska te ze wzglêdu
na to, ¿e nie spe³niaj¹ wymogów Unii
Europejskiej, bêd¹ musia³y zostaæ zamkniête oraz zrekultowane. Obecnie, w
powiatach objêtych projektem, prowadzona jest selektywna zbiórka, która poprzedzona zosta³a kampani¹ informacyjn¹ skierowan¹ do mieszkañców terenów objêtych programem. Wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych poszczególne frakcje odbierane
s¹ specjalnymi samochodami i trafiaj¹
do sortowni. Szacuje siê, ¿e w 2009 roku
odzyskiwane bêdzie oko³o 14 tys. ton/
rok surowców wtórnych, zaœ produkcja
paliwa alternatywnego wyniesie oko³o
5800 ton/rok.
Realizacja projektu pozwoli³a na
kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie œwiêtokrzyskim,
Projekt zosta³ dofinansowany ze
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œrodków EkoFunduszu (dotacja w wysokoœci 4 mln z³ stanowi prawie 30%
kosztów projektu), które zosta³y przeznaczone na zakup i monta¿ linii do
belowania surowców wtórnych, linii do
produkcji paliwa alternatywnego oraz cd. ze str. 13
linii do segregacji odpadów selektywfirmy umo¿liwi dokoñczenie renie zebranych i odzyskanych z odpakultywacji sk³adowiska toksyczdów zmieszanych.
nych odpadów po zak³adach w
– Produkcja paliwa alternatywTarnowskich Górach. Na dokoñnego pozwala nam zagospodarowaæ
czenie prac potrzeba oko³o 90
znaczn¹ czêœæ strumienia odpadów,
mln z³. Z unijnych œrodków, w
któr¹ do tej pory zmuszeni byliœmy kieramach Programu Operacyjnego
rowaæ na sk³adowisko – powiedzia³
Infrastruktura i Ochrona ŒrodoMariusz Purc, prezes Zarz¹du spó³ki
wiska na lata 2007–2013, ma
ALMAX – tym wa¿niejsze jest to da nas,
pochodziæ 22 mln z³. Projekt re¿e w najbli¿szym czasie zmuszeni bêkultywacji terenów po Zak³adach
dziemy do zamkniêcia kilku sk³adowisk
Chemicznych znajdzie siê na lina naszym terenie.
œcie Ministerstwa Rozwoju RegioWytwarzane w firmie ALMAX
nalnego jako zadanie priorytetopaliwo alternatywne ma wartoœæ opawe.
³ow¹ ok. 20 MJ/kg i niewiele pod tym
wzglêdem ustêpuje wêglowi, którego
Je¿eli chcemy uratowaæ Morze Kowartoœæ opa³owa waha siê od 22 do 28
ralowe nale¿y obj¹æ ochron¹ ca³y
MJ/kg. Natomiast zawartoœæ popio³u w
jego rejon ju¿ teraz – alarmuje
paliwie alternatywnym wynosi jedynie
miêdzynarodowa organizacja
ok. 10%, co daje siê porównaæ z najlepekologiczna WWF. Sta³o siê ono
szymi gatunkami wêgla, w którym zamiejscem nielegalnych po³owów,
wartoœæ popio³u waha siê od 10 do 30%.
które zagra¿aj¹ wielu gatunkom
Obok niskiej zawartoœci popioryb. Dlatego WWF wezwa³ austra³u, paliwo alternatywne ma jeszcze tê
lijski rz¹d do utworzenia morskiezaletê, ¿e zawartoœæ siarki jest w nim
go obszaru chronionego na Momniejsza od najlepszych pod tym
rzu Koralowym. Morze Koralowe
wzglêdem gatunków wêgla i wynosi
obejmuje obszar o powierzchni
0,3%, podczas gdy w wêglu 0,8–3,7%.
ponad 780000 km 2 od zewnêtrznej granicy Parku Morskiego
Wielkiej Rafy Koralowej po Now¹
Kaledoniê, Vanuatu i Wyspy SaNajwa¿niejsz¹ rol¹ segregacji
lomona. Co roku przyci¹ga turyodpadów jest wydzielanie z ich strumiestów, którzy wydaj¹ podczas wynia wszystkich surowców daj¹cych siê
cieczek w ten rejon œwiata a¿ 9,4
powtórnie wykorzystaæ. Doœwiadczenie
mln dolarów amerykañskich.
uczy jednak, ¿e nawet przy wstêpnej seSt¹d nielegalne po³owy, zagra¿aj¹
gregacji na poziomie gospodarstwa dotak¿e sektorowi us³ug turystyczmowego mo¿na odzyskaæ jedynie okonych. Nikt nie bêdzie chcia³ od³o 50% takich odpadów z ju¿ wstêpnie
wiedzaæ morza, w którym nie bêwysegregowanych. Ale efekty prac nad
dzie ¿ycia. W najgorszej sytuacji
paliwem alternatywnym wskazuj¹, ¿e
znalaz³y siê rekiny. To one s¹ najprawie ca³a pozosta³oœæ segregowanych
bardziej poszukiwanymi rybami w
odpadów doskonale nadaje siê jako suwodach Morza Koralowego. £owi
rowiec do produkcji paliwa. I to paliwa
siê je dla ich p³etw, sprzedawanych
lepszego pod wieloma wzglêdami od trag³ównie na rynek azjatycki. Cena za
dycyjnego wêgla. Jest to pewne rozwi¹z³owionego rekina to niewiele pozanie problemu i zarazem alternatywa dla
nad 50 dolarów. Tak naprawdê
budowania w Polsce spalarni odpadów
mo¿na zarobiæ znacznie wiêcej na
komunalnych. Ale i tak podstaw¹ jest se¿ywych rekinach, które przyjad¹
gregacja u Ÿród³a.
ogl¹daæ turyœci.
Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik
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