
Warszawa 31.07.2014

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego 
odzysku energii z RDF (odpady palne) 

i SRF (paliwa wtórne) w Polsce

dr inż. Aleksander Sobolewski, mgr inż. Maria Bałazińska
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej



Spis treści

2/27

1. Wprowadzenie – dokąd zmierzamy?

2. Skala problemu po 1 stycznia 2016 r.

3. Jakość paliw wtórnych

4. Paliwa wtórne w energetyce i ciepłownictwie

5. „Koniec fazy odpadu” – czy to możliwe?

6. Propozycje działań systemowych

7. Podsumowanie



1. Wprowadzenie – dokąd zmierzamy?

Cele naszych działań:

ograniczenie składowania 

odpadów,

ograniczenie zużycia paliw

kopalnych,

wypełnienie zobowiązań 

Polski wobec UE 

(w tym recykling)
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1. Wprowadzenie – dokąd zmierzamy?

Słowniczek:
• paliwo alternatywne,
• paliwo z odpadów,
• pre-SRF,
• RDF (Refused Derived Fuel),

Odpady palne

Odpady inne niż niebezpieczne Odpady niebezpieczne

Paliwa alternatywne

SRF

• paliwo wtórne,
• SRF (Solid Recovered Fuel)=

paliwo alternatywne – część odpadów palnych, innych niż niebezpieczne

Odpady palne
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1. Wprowadzenie – dokąd zmierzamy?
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2. Skala problemu po 1 stycznia 2016 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu od 1 stycznia 2016 r.:

Lp. Parametr Wartość graniczna

1 Ogólny węgiel organiczny (TOC) 5% suchej masy

2 Strata przy prażeniu (LOI) 8% suchej masy

3 Ciepło spalania max. 6 MJ/kg suchej masy
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ZAKAZ SKŁADOWANIA:

• grupa 19 (osady ściekowe),

• grupa 20 (odpady komunalne)



2. Skala problemu po 1 stycznia 2016 r.
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Rynek 
odpadów
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2. Skala problemu po 1 stycznia 2016r.

10 największych instalacji wytwarza ⅔ SRF

35

40

25

Liczba instalacji SRF i preSRF, % 

<8000 Mg/rok

8000 Mg/rok<x<80000 
Mg/rok

>80000 Mg/rok
4

40

56

Produkcja SRF i preSRF, %

<8000 Mg/rok

8000 Mg/rok<x<80000 
Mg/rok

>80000 Mg/rok

(wyniki ankiety Przegląd Komunalny 2013)



2. Skala problemu po 1 stycznia 2016r.
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aktualnie działające instalacje produkujące 
energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł energii
świadectwa pochodzenia

system aukcyjny
(jeśli spełnione są 

odpowiednie warunki)

nowe instalacje, które będą produkować 
energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł energii

Projekt nowej Ustawy o OZE

Biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz
ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art.
7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach
interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi
interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów
z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów
ściekowych.
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3. Jakość paliw wtórnych
Schemat typowej instalacji do produkcji SRF:

gospodarka 
komunalna

+
odpady 

poprodukcyjne

automatyczna

• magnetyczna

• pneumatyczna
ręczna

Separacja
rozdrabnianie

przesiewanie

SRF

laboratoria kompaktowanie

cementownie
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3. Jakość paliw wtórnych
Stałe paliwo wtórne - SRF
Stałe paliwo wytworzone z odpadów innych niż niebezpieczne wykorzystywane dla odzysku energii w
instalacjach spalania lub współspalania oraz spełniające wymagania klasyfikacji podane w EN 15359
(def. wg CEN)

Klasyfikacja SRF według Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
Parametr 

klasyfikacyjny
Pomiar 

statystyczny
Jednostka

Klasa

1 2 3 4 5
Wartość opałowa 

NCV, Qi
r średnia MJ/kg ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3

Parametr 
klasyfikacyjny

Pomiar 
statystyczny

Jednostka
Klasa

1 2 3 4 5

Zawartość chloru, Cld średnia %wag ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3

Parametr 
klasyfikacyjny

Pomiar 
statystyczny

Jednostka
Klasa

1 2 3 4 5

Zawartość rtęci, Hgr
mediana mg/MJ ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50

80-ty percentyl mg/MJ ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,0

Przykład oznaczenia klasyfikacyjnego wg CEN: NCV 3; Cl 2; Hg 2



3. Jakość paliw wtórnych
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Paliwo z odpadów/odpad Kod

Zawartość 
popiołu, %

Zawartość frakcji biodegradowalnej*,
udział masowy, %

w stanie suchym i bezpopiołowym

Ad XB
daf

SRF 1 19 12 10 15,0 58,0

SRF 2 19 12 10 16,4 41,0

SRF 3 19 12 10 18,1 51,3

SRF 4 19 12 10 24,2 69,7

Papier i kartony 15 01 05 15,2 95,9

Osad ściekowy z przemysłu 
papierniczego 03 03 11 21,8 95,1

Osad ściekowy komunalny 1 19 08 05 22,2 94,3

Osad ściekowy komunalny 2 19 08 05 34,5 91,1

Osad ściekowy komunalny 3 19 08 05 24,1 93,4

 * Oznaczenia wykonano metodą selektywnego rozpuszczania
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3. Jakość paliw wtórnych

Właściwości typowego SRF:

wartość opałowa: 15 – 20 MJ/kg

zawartość chloru: 0,6 - 1,0 %wag.

zawartość wilgoci: 1,6 – 35,8% 

zawartość popiołu: 6,1 – 21,3%

co odpowiada 3 klasie wg EN 15359

(wyniki ankiety Przegląd Komunalny 2013)



4. Paliwa wtórne w energetyce i ciepłownictwie
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0-6MJ/kgsuchej_masy

składowanie
6-18MJ/kgsuchej_masy

energetyka
>18MJ/kgsuchej_masy

cementownie

Wytwarzanie SRF o średniej wartości ciepła spalania



4. Paliwa wtórne w energetyce i ciepłownictwie

Bez energetyki niemożliwe będzie 
zagospodarowanie całego strumienia paliw 

wtórnych w gospodarce

Czy energetyka jest technologicznie przygotowana do

spalania paliw wtórnych?

Czy reguły biznesowe i prawne są przejrzyste?
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Biznes

Technologia

Prawo

• Energetyka rozumie poziom 
wyzwania przed którym stanie.

• System musi być jednoznaczny 
pod względem prawnym (energia 
z OZE, ETS, SRF odpad czy 
produkt ?).

• Zabezpieczenie strumienia 
paliwa w perspektywie 10-15 lat.

• Warunek kluczowy: to się musi 
ekonomicznie opłacać !!

Warunki wdrożenia współspalania SRF w energetyce

4. Paliwa wtórne w energetyce i ciepłownictwie

16/27



4. Paliwa wtórne w energetyce i ciepłownictwie 
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cementownie

odbiór SRF

legenda: 

ujemne ceny rynkowe dodatnie ceny rynkowe

I
stopień

II 
stopień

produkcja SRF

preSRF SRF
energetyka 

i ciepłownictwo

RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI SRF
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5. „Koniec fazy odpadu” – czy to możliwe?

Ustawa o odpadach (z dnia 14 grudnia 2012 r.) -
- utrata statusu odpadów 

Odpady przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, 
w tym recyklingowi, spełniają następujące warunki: 

przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych 
celów, 
istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, 
dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla 
zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w 
przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu, 
zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych 
skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska
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5. „Koniec fazy odpadu” – czy to możliwe?

SRF 
Solid Recovered Fuel

czy
?

19

odpad produkt

Standardy jakościowe

Celowe wytwarzanie



6. Propozycje działań systemowych
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Kolejne przesunięcie terminu 
dopuszczalności składowania 

odpadów palnych (składowanie 
bez dalszego przetwarzania)

1

Wytwarzanie stałych paliw 
wtórnych (SRF), przy 

pozostawieniu ich statusu 
odpadowego i odzysk energii 

w zmodernizowanych 
instalacjach energetyki i 

ciepłownictwa oraz w 
instalacjach dedykowanych dla 

spalania SRF

4

Bezpośredni odzysk energii 
w powstających spalarniach 
odpadów komunalnych bez  

przetwarzania w stałe paliwo 
wtórne (SRF)

2

Wytwarzanie stałych paliw 
wtórnych (SRF) oraz 

wprowadzenie regulacji  
prawnych umożliwiających 

zakończenie fazy odpadu przez 
SRF, a następnie 

spalanie/współspalanie SRF 
w instalacjach energetyki i 

ciepłownictwa

3



6. Propozycje działań systemowych cd.
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Kolejne przesunięcie terminu dopuszczalności składowania odpadów palnych 
(składowanie bez dalszego przetwarzania)

1

Rządowe Centrum Legislacji

Projekt z Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie 

dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach
(projekt z dnia 19 maja 2014 r.)

Rekomendacja: brak

Podtrzymanie terminu wejścia w życie zakazu składowania odpadów 
palnych – 1 styczeń 2016 r.



6. Propozycje działań systemowych cd.
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Bezpośredni odzysk energii w powstających spalarniach odpadów komunalnych 
bez  przetwarzania w stałe paliwo wtórne (SRF)

2

Rekomendacja: rozwiązanie dobre, lecz nie kompleksowe

Budowane spalarnie odpadów komunalnych:

• niewystarczający potencjał przetwórczy (~ 1 mln Mg/rok),

• nieprzystosowanie do paliw o wartości opałowej >11MJ/kg,

• nierównomierne rozmieszczenie w kraju,

• akceptacja społeczeństwa dla nowych spalarni ?

• koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 

DLACZEGO TAK DROGO?



6. Propozycje działań systemowych cd.
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Wytwarzanie stałych paliw wtórnych (SRF) oraz wprowadzenie regulacji  prawnych 
umożliwiających zakończenie fazy odpadu przez SRF, a następnie spalanie/współspalanie 

SRF w instalacjach energetyki i ciepłownictwa

3

Rekomendacja: koncepcja bardzo atrakcyjna lecz trudna do wdrożenia 
w najbliższym czasie

Dyrektywa odpadowa 2008/98/WE

Implementacja w krajowej Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2014 r.

Konieczność opracowania i wdrożenia dla paliw z odpadów rozporządzenia określającego:
• szczegółowe standardy jakości,
• standardy emisji zanieczyszczeń u końcowych użytkowników

szanse powodzenia niewielkie – sprzeciw lobbingowy



6. Propozycje działań systemowych cd.
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Wytwarzanie stałych paliw wtórnych (SRF), przy pozostawieniu ich statusu 
odpadowego i odzysk energii w zmodernizowanych instalacjach energetyki 

i ciepłownictwa oraz w instalacjach dedykowanych dla spalania SRF

4

Rekomendacja: koncepcja atrakcyjna i możliwa do wdrożenia 
w rozsądnej perspektywie czasowej

Zalety:
energetyka pozyskuje kwalifikowane paliwo
energetyka może uzyskiwać przychody z tytułu opłat za przyjmowanie odpadów,
dodatkowe przychody z tytułu kwalifikacji i rozliczania części wytworzonej energii
elektrycznej jako pochodzącej z OZE,
powiązanie koniecznych prac modernizacyjnych z pracami wymuszonymi przez nową
dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE),
rozliczanie emisji w ramach ETS

Wymogi:
stabilność prawa jako warunek realnego planowania inwestycji w wieloletniej perspektywie,
dostępność SRF o wymaganej jakości i atrakcyjnej cenie (kto dopłaca?)

Działanie:
system prawny jest przygotowany do takiego rozwiązania,
należy wprowadzić rozporządzenie umożliwiające kwalifikację i bilansowanie energii z OZE
dla paliw z odpadów



6. Propozycje działań systemowych cd.
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7. Podsumowanie
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Bez zastosowania procesów termicznych nie rozwiążemy problemu 
odpadów w Polsce. Bez energetyki nie zagospodarujemy całego strumienia 
SRF.

O co walczymy: paliwa wtórne potencjalnie mogą stanowić około 
10% produkowanej obecnie energii z OZE w Polsce.

Energetyka przyjmie paliwa wtórne do swoich instalacji pod warunkiem 
„jasnych reguł gry” i klarownej wizji biznesowej. Logistyka i technologia nie 
stanowią tutaj istotnych barier.

Aktywność  środowisk i odwaga polityków – warunki dobrze 
przygotowanego prawa (Ustawa o OZE, Ustawa o odpadach – zmiana 
statusu odpadu) .

Głównym problemem będzie gwarancja pozyskania odpowiedniej ilości 
paliwa w perspektywie 10-15 lat.



INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze

Telefon: 32 271 00 41
Fax: 32 271 08 09

NIP:      648-000-87-65
Regon:  000025945

E-mail: office@ichpw.zabrze.pl
Internet:  www.ichpw.zabrze.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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