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„Aby technologia była udana, rzeczywistość musi mieć pierwszeństwo nad kształtowaniem
opinii publicznej, gdyż natury nie da się oszukać.”1
OCHRONA ŚRODOWISKA I WYZWANIA ZWIAZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
W społeczeństwie, charakteryzującym się szybkim wzrostem rozwoju, takim jak Europa,
jednym z podstawowych problemów, którym należy się poważnie zająć jest środowisko
naturalne i jego ochrona. Europa to obszar o dużej gęstości zaludnienia (średnio 116 osób
na km2)2. Ponadto około 74% Europejczyków żyje w miastach3. Biorąc pod uwagę
powyższe fakty ilość odpadów wytworzonych przez społeczeństwo znacząco wpływa na
środowisko naturalne. Powoduje zanieczyszczenie i emisję gazów cieplarnianych.
Przyczynia się do

zmiany klimatu i ma znaczący wpływ na wykorzystanie zasobów

naturalnych. W tej sytuacji, bardzo poważnym wyzwaniem staje się wdrożenie systemu
zrównoważonej gospodarki odpadami.
Obok rolnictwa i rynku wewnętrznego, ochrona środowiska jest jednym z obszarów o
największej ilości działań i opracowywanych w Unii Europejskiej aktów prawnych. Od 1970
roku, gospodarka odpadami jest ważnym elementem europejskiej polityki związanej z
ochroną środowiska. Działania w ramach tej polityki miały na celu: poprawę metod
unieszkodliwiania odpadów i ograniczenie wpływu związanego ze składowaniem
odpadów; recykling odpadów; zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz działania
zapobiegające powstawaniu odpadów; poprawę efektywności wykorzystania zasobów
naturalnych. Odpady, są obecnie postrzegane jako źródło zasobów, które należy
odpowiednio wykorzystywać. Dla osiągnięcia maksymalnego zmniejszenia wpływu
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odpadów na środowisko należy uwzględnić wszystkie dostępne i sprawdzone metody
unieszkodliwiania odpadów oraz ich efektywną kombinację.
Celem europejskiej polityki ochrony środowiska, jest umożliwienie zrównoważonego
rozwoju społeczeństwa. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest zdefiniowane jako: "rozwój,
który zaspokaja obecne potrzeby, nie powodując zagrożenia zmniejszeniem zdolności
przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb4". W odniesieniu do gospodarki
odpadami oznacza to, że głównym zadaniem dla działań dotyczących odpadów jest
zmniejszenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko. W tym: pomniejszenie
negatywnych skutków oddziaływania na zdrowie oraz poprawę parametrów wykorzystania
zasobów naturalnych w Europie, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi pomiędzy
konsumpcją a zdolnością środowiska naturalnego do zapewnienia odpowiedniej ilości
potrzebnych surowców. Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska
naturalnego (na lata 2002-2012), określa ramy dla polityki ochrony środowiska w Unii
Europejskiej. Za jeden z czterech priorytetów dla społeczeństwa europejskiego ustanawia
on zapobieganie powstawania odpadów oraz odpowiednie nimi gospodarowanie5.
Mając na uwadze powyżej przedstawiony kontekst należy podkreślić że, ważną rolę w
zrównoważonej gospodarce odpadami w Europie odgrywa spalanie odpadów z odzyskiem
energii. Przyjrzyjmy się jak ten sposób gospodarowania odpadami jest wykorzystywany w
Europie.
ODPADY ... CZY TO PROBLEM?
Konsekwentny postęp w polityce dotyczącej odpadów, spowodował opracowanie
długoterminowej strategii dla krajów Unii Europejskiej dotyczącej odpadów. W 2008 roku
przyjęto dyrektywę w sprawie odpadów6, która stała się ważnym ogniwem unijnej polityki
ich dotyczącej. Wspomniana dyrektywa wprowadza 5-stopniową hierarchię postępowania
z odpadami (rys. 1). Przyczynia się ona do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki
odpadami poprzez wskazanie zapobiegania, jako preferowanego postępowania z jednej
strony i unieszkodliwienia, jako ostatniego działania w hierarchii. Recykling powinien mieć
pierwszeństwo przed odzyskiem, jeżeli jest przeprowadzany w sposób prawidłowy - bez
przenoszenia zanieczyszczeń do produktu. Z pozostałych odpadów, które nie mogą być
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ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób technicznie lub ekonomicznie
uzasadniony, należy odzyskać energię. Ta czynność ma wyraźny priorytet przed
składowaniem odpadów.

Hierarchia postępowania z odpadami
Zapobieganie

Przygotowywanie do ponownego użycia

Recykling

Inne metody odzysku, np. spalanie
z odzyskiem energii
Unieszkodliwianie, np.
składowanie

Rysunek 1. Pięciostopniowa hierarchia postępowania z odpadami
Od 1970 roku w Europie sposób przetwarzania odpadów znacznie się zmienił, dzięki wielu
działaniom dążącym do uregulowania gospodarki odpadami. Sektor gospodarki odpadami
ciągle poprawia metody stosowane do przetwarzania odpadów i dąży do wzrostu ich
efektywności. Coraz mniej odpadów trafia na składowiska a coraz więcej jest
poddawanych recyclingowi lub procesowi odzysku. Europa podąża w dobrym kierunku, ale
wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Rysunek 2 przedstawia rozwój gospodarki odpadów
komunalnych w 27 krajach członkowskich UE w latach 1995-2008.
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Rysunek 2. Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi w 27 krajach członkowskich UE7
Jeśli spojrzymy na ilość masy odpadów komunalnych wytworzonych w 2009 roku, to
okaże się (według statystyk Eurostatu), że było ich około 257 milionów ton. Oznacza to, że
przeciętny Europejczyk wytworzył 513 kg odpadów w okresie jednego roku8. Jest to
przybliżona masa starego modelu Fiata 5009.

Zdjęcie 1. Stary model Fiata 500
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Około 96 milionów ton odpadów komunalnych, stanowiących 38% odpadów poddanych
obróbce, zostało zdeponowanych na składowiskach. Stanowi to poważne obciążenie dla
środowiska, zważywszy, że gazy składowiskowe (miedzy innymi metan) w znacznym
stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia (25 razy bardziej, niż CO2).
Recyklingowi lub kompostowaniu poddano 42% odpadów, a 20% zostało spalane z
odzyskiem energii10.
Gospodarka odpadami komunalnymi
w 2009 roku w UE-27
Wykres: CEWEP, Źródło : EUROSTAT 2009

42%
Recycling i
Kompostowanie

38%
Składowanie

20%
Spalanie z
odzyskiem
energii

Rysunek 3. Gospodarka odpadami komunalnymi w 2009 roku w UE-27
W poszczególnych krajach członkowskich UE metody gospodarowania odpadami
komunalnymi różnią się. Kraje, które w najefektywniejszy sposób zmniejszają uzależnienie
od składowania robią to łącząc recykling, przetwarzanie biologiczne (np. kompostowanie i
fermentację beztlenową) oraz spalanie odpadów z odzyskiem energii. W krajach, w
których wskaźniki recyklingu są najwyższe w Europie (np. Niemcy, Holandia, Austria,
Belgia) wykorzystanie spalarni odpadów z odzyskiem energii dla pozostałych odpadów
(nie nadających się do recyklingu) jest znaczące. Recykling i spalanie odpadów z
odzyskiem energii są uzupełniającymi się metodami nowoczesnej gospodarki odpadami.
Razem są one nieodzowne do realizacji celów europejskiej dyrektywy dotyczącej
składowania odpadów, ponieważ znacząco wspomagają obowiązek redukcji składowania
odpadów biodegradowalnych. Spalanie odpadów z odzyskiem energii zmniejsza
uzależnienie od składowania i pozwala odzyskać energię.
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Gospodarka odpadami komunalnymi w
poszczególnych państwach UE-27 w 2009 roku
Wykres: CEWEP, Źródło: EUROSTAT 2009
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Rysunek 4. Gospodarka odpadami komunalnymi w poszczególnych państwach UE-27 w
2009 roku
OCHRONA KLIMATU
Zgodnie ze strategią klimatyczną Unii Europejskiej, emisje gazów cieplarnianych muszą
zostać zredukowane do 2020 roku o 20% w porównaniu z rokiem 1990. Oznacza to
potrzebę zmniejszenia wartości emisji o 600 milionów ton równoważnika dwutlenku węgla.
Raport niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska “Climate relevance of the waste
management sector”11 przedstawia aktualną sytuację systemu gospodarki odpadami w
zakresie ochrony klimatu. Szacuje potencjalne korzyści, które mogłyby pochodzić z tego
sektora, jeżeli prawodawstwo unijne dotyczące gospodarki odpadami zostałoby w pełni
wdrożone.
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W raporcie obliczono, że obciążenie środowiska naturalnego w Europie w 2007 roku
pochodzące ze składowania odpadów wynosiło od 83 do 110 milionów ton równoważnika
CO2. Wartość ta zmienia się w zależności od przyjętych założeń dotyczących skuteczności
przechwytywania gazów składowiskowych, odpowiednio 20% i 40%. Te liczby pokazują,
że w Europie wciąż jeszcze jest miejsce na znaczną poprawę w zakresie gospodarki
odpadami, oraz że sytuacja nie może być jeszcze zdefiniowana jako zrównoważona.
W tym samym raporcie autorzy przewidują, że potencjał redukcji gazów cieplarnianych, do
celów założonych dla UE-27 na 2020 rok, pochodzący z sektora gospodarki odpadami, w
porównaniu do 1990 roku, może wynosić pomiędzy 142 a 192 miliony ton równoważnika
CO2 rocznie. Oznacza to, że możliwa redukcja emisji gazów cieplarnianych (pochodząca z
sektora gospodarki odpadów) może wynosić pomiędzy 24% a 32%.
Przykład Niemiec dobrze pokazuje, w jaki spsób zrównoważony system gospodarowania
odpadami może przyczynić się do ochrony klimatu. "W 1990 roku niemiecki system
gospodarki odpadami komunalnymi powodował obciążenie dla klimatu emitując prawie 38
milionów ton gazów cieplarnianych. Obecnie system gospodarki odpadami aktywnie
zapobiega emisji ponad 18 milionów ton równoważnika CO2 rocznie. Uzyskane
oszczędności 56 milionów ton równoważnika CO2 osiągnięte przez sektor (w porównaniu
do 1990 roku) odpowiadają około jednej czwartej całkowitej redukcji emisji gazów
cieplarnianych osiągniętej w Niemczech do 2006 roku.12”
W Niemczech redukcję emisji gazów cieplarnianych osiągnięto poprzez wprowadzenie
zakazu składowania nieprzetworzonych odpadów oraz połączenie recyklingu i spalania z
odzyskiem energii.
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Rysunek 5. Bilans gazów cieplarnianych w Niemczech
Spalanie odpadów z odzyskiem energii to sposób termicznego przetwarzania odpadów,
które nie nadają się do recyklingu i które w przeciwnym wypadku zostałyby wysyłane do
składowania. Jest to efektywny sposób odzyskiwania energii z odpadów. Ciepło i energia
elektryczna z odpadów, dostarczana do domów i zakładów przemysłu zastępuje energię
wytwarzaną przez konwencjonalne elektrownie, wykorzystujące paliwa kopalne. Takie
postępowanie pozwala na zmniejszenie wartości emisji CO2 i osiągnięcie celu 20%
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Istnieje ścisły związek pomiędzy
zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i odzyskiem energii z odpadów.
Odzysk energii z odpadów jest ważny zarówno dla osiągnięcia zrównoważonej gospodarki
odpadami jak i dla zapewnienia zróżnicowanych źródeł energii.
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Zdjęcie 2. Spalarnia odpadów z odzyskiem energii ZVAWS, Würzburg, Niemcy
W 2008 roku w Europie około 69 milionów ton odpadów komunalnych (które pozostały po
czynnościach zapobiegających powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego
użycie i recyklingu) zostało skierowanych do instalacji spalarniowych wraz z odzyskiem
energii. Z takiej ilości odpadów można wytworzyć 28 miliardów kWh energii elektrycznej
oraz 69 miliardów kWh ciepła. Taka ilość odpadów może zastąpić od 7 do 38 milionów ton
paliw kopalnych rocznie (gaz, ropa, węgiel kamienny i brunatny), które spalone emitują od
19 do 37 milionów ton CO2. Zastępując paliwa kopalne, spalarnie odpadów z odzyskiem
energii mogą dostarczyć rocznie energię elektryczną dla około 13 milionów mieszkańców i
energię cieplną dla około 12 milionów mieszkańców Europy. Jest to wystarczająca ilość
energia elektrycznej, która pokryłaby zapotrzebowanie mieszkańców Danii, Finlandii i
Słowenii oraz energii cieplnej, która pokryłaby zapotrzebowanie mieszkańców Estonii,
Finlandii i Słowacji w ciągu jednego roku.
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Rysunek 6. Cykl konwersji odpadów na energię
Według europejskiej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych, ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i miejskich jest
uznawana za biomasę, czyli nośnik energie ze źródeł odnawialnych. Standardowo szacuje
się, że udział odpadów podlegających biodegradacji w produkcji energii wynosi 50%. W
2010 roku europejskie spalarnie odpadów z odzyskiem energii dostarczyły około 50 TWh
(50 miliardów kWh) energii odnawialnej. Do 2020 roku liczba ta wzrośnie do poziomu co
najmniej 67 TWh (67 miliardów kWh) a potencjalnie (zakładając, że przepisy dotyczące
gospodarowania odpadami zostaną w pełni wdrożone w Europie) do 98 TWh (98
miliardów kWh). Biorąc pod uwagę pierwszy przypadek, jest to ilość wystarczająca do
zapewnienia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dla 17,3 milionów mieszkańców
Europy. Ponadto zapewni energię cieplną z odnawialnych źródeł dla 6 milionów
mieszkańców Europy. Całkowita ilość energii (z komponentów odnawialnych i kopalnych
zawartych w odpadach) wytwarzana przez spalarnie odpadów z odzyskiem energii byłaby
podwójna i w 2020 roku mogłaby wynosić 196 TWh. Jest to wystarczająca ilość do
zapewnienia energii elektrycznej dla 45 milionów mieszkańców Europy oraz do
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zapewnienia energii cieplnej dla 24 milionów mieszkańców Europy. Takie wykorzystanie
odpadów jest racjonalnym, opłacalnym i dostępnym źródłem energii.

Efektywna produkcja energii
Prognoza całkowitej energii wytworzonej w spalarniach odpadów z
odzyskiem energii [TWh]

Energia
elektryczna
[TWh]
Energia
cieplna
[TWh]
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2010

2020 Realistycznie 2020 Potencjalnie

Rysunek 7. Prognoza całkowitej energii wytworzonej w spalarniach odpadów z odzyskiem
energii
PRZYKŁAD: ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ODPADAMI I EFEKTYWNA
PRODUKCJA ENERGII
Od czasu kryzysu energetycznego w 1970, w Danii wybudowano relatywnie dużą ilość
sieci ciepłowniczych tak, aby zmniejszyć zależność od ropy naftowej. Spalanie odpadów z
odzyskiem energii jest ważna częścią duńskiej polityki energetycznej. Odpady są lokalnie
dostępnym paliwem, które oprócz redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne, przyczynia
się do zwiększenia niezależności energetycznej.
Jedna z największych na świecie sieci ciepłowniczych, rozciągającą się na obszarze o
szerokości ponad 50 km, znajduje się w Kopenhadze. Trzy spalarnie odpadów z
odzyskiem energii zasilają sieć ciepłowniczą, a ponad 30% całkowitego zapotrzebowania
na ciepło w rejonie Kopenhagi jest pokrywana przez spalanie odpadów.
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Rysunek 8. Sieć ciepłownicza w Kopenhadze
ENERGIĘ ZAWARTĄ W ODPADACH NALEŻY W PEŁNI WYKORZYSTYWAĆ
Odpady, (które nie mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi w sposób
technicznie i ekonomicznie uzasadniony) należy traktować, jako wartościowe źródło
energii. Spalanie odpadów z odzyskiem energii jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla
społeczeństwa jak i dla środowiska naturalnego. Jest to działanie strategiczne w obszarze
zrównoważonej gospodarki odpadami i polityki energetycznej. Spalanie odpadów z
odzyskiem energii redukuje w znacznym stopniu ilość składowanych odpadów, zapewnia
lokalne, opłacalne i zrównoważone źródło energii, zmniejsza zależność od paliw
kopalnych i przyczynia się do ochrony klimatu. Ponadto w wielu krajach europejskich jest
to sprawdzona technologia skutecznie wykorzystywana w zintegrowanych systemach
gospodarki odpadami.
Dyrektywa w sprawie odpadów ustanawia ambitne cele i daje impuls do poprawy
efektywności

energetycznej

spalarni

odpadów

poprzez

wprowadzenie

kryterium

efektywności energetycznej R113. W rezultacie jeszcze więcej energii zostanie odzyskane i
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wykorzystane w zrównoważony sposób. W dłuższej perspektywie przy założeniu, że ilość
składowanych odpadów ulegać będzie redukcji a poziom recyklingu osiągnie 50%,
efektywne spalarnie odpadów z odzyskiem energii mogą wyprodukować 98 TWh
odnawialnej energii do roku 2020 i przyczynić się do osiągnięcia założonego celu polityki
klimatycznej w 2020 roku.
Spalanie odpadów z odzyskiem energii, pomaga zaspokoić obecne potrzeby
społeczeństwa nie powodując zagrożenia ograniczenia zdolności przyszłych
pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Zapewnia ciepło i oświetlenie na
drodze do zrównoważonej przyszłości.

Zdjęcie 3. Spalarnia odpadów z odzyskiem energii FKF, Budapeszt, Węgry

Ferdinand Kleppmann
Prezes CEWEP, Prezes ITAD, Dyrektor Zarządzający ZVAWS, info@cewep.eu
Marta Gurin
Doradca ds. Naukowo-Technicznych CEWEP, marta.gurin@cewep.eu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF

13

Vorwort

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
WASTE MANAGEMENT, Volume 2
Waste Management, Recycling, Composting, Fermentation,
Mechanical-Biological Treatment, Energy Recovery from Waste,
Sewage Sludge Treatment
Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni.
– Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2011
ISBN 978-3-935317-69-6
ISBN 978-3-935317-69-6 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Copyright: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky
Alle Rechte vorbehalten
Verlag: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky • Neuruppin 2011
Redaktion und Lektorat: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky,
Dr.-Ing. Stephanie Thiel, M. Sc. Elisabeth Thomé-Kozmiensky, Janin Burbott
Erfassung und Layout: Janin Burbott, Petra Dittmann, Sandra Peters,
Martina Ringgenberg, Ginette Teske
Druck: Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere
die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und
Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen
Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen
dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der
jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.
Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien,
z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann
der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es
empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder
Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.
6

