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Aktualne problemy RIPOK – ów ze zbytem frakcji
wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

Marian Kozera
Warszawa 31 lipiec 2014r

Plan prezentacji

1. Informacja na temat RIPOK-ów Radkom w regionie
Radomskim.
2. Informacje na temat Komponentu do produkcji
paliwa alternatywnego produkowanego w RIPOK.
3. Problemy ze zbytem frakcji wysoko energetycznej.

4. Planowane rozwiązanie problemu z RDF w
Radomiu
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Informacja o PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

„Radkom” jest spółką miejską, w której 100% udziałów posiada
Gmina Miasta Radomia.

Firma „Radkom” powstała w 1992 roku
Wysokość kapitału zakładowego spółki 75 284 500,00 zł
PPUH „Radkom” eksploatuje trzy regionalne instalacje dla 63 gmin.
1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ZUOK
2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
3. Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie –
instalacja zastępcza RIPOK do czasu uzyskania certyfikatu na
produkcję polepszacza gleby – certyfikat/decyzję po długich
bojach otrzymaliśmy i już mamy.
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Główne zadania PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

 zbieranie i transport odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych
 eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUOK,
 eksploatacja składowiska odpadów,
 organizacja gospodarki odpadami przemysłowymi,
 magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne oraz pochodzących z awarii,
 utylizacja gazu składowiskowego - przetwarzanie go na energię
elektryczną i cieplną w elektrociepłowni,
 Prowadzenie PSZOK Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
 edukacja ekologiczna.
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Informacje na temat składowiska odpadów.

Składowisko odpadów zostało oddane do użytkowania w roku 1988.
Powierzchnia składowiska wynosi 20,10 ha.
Pojemność składowiska wynosi 4 mln m3.
Składowisko jest obiektem posiadającym zabezpieczenia przed
negatywnym wpływem na środowisko:
system uszczelnienia,
system drenażu zbierający odcieki,
system odgazowania z wykorzystaniem biogazu w elektrociepłowni
Odcieki ze składowiska przekazywane są do miejskiej oczyszczalni
ścieków .
W celu kontroli oddziaływania składowiska na środowisko prowadzony
jest monitoring zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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ZUOK - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Zakład został wybudowany w ramach Projektu p.n. „Gospodarka
odpadami komunalnymi w Radomiu”, współfinansowanego w 65
% ze środków ISPA/FS.
Celem realizacji projektu było uzupełnienie dotychczas
eksploatowanej przez Radkom infrastruktury w zakresie
gospodarki odpadami.
Teren Zakładu zajmuje powierzchnię ponad 10 ha.
Projekt zakładał, iż zakład obsługiwać będzie 350 000
mieszkańców a odpady trafiać będą z terenu miasta Radomia i
dwóch sąsiadujących powiatów zwoleńskiego i szydłowieckiego.
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Radomski Region Gospodarki odpadami

Jako RIPOK regionalne instalacje do obsługi regionu radomskiego
w WPGO dla Mazowsza na lata 2012 – 2023 wskazane zostały;


zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (ZUOK)



składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.



22.07.2014 otrzymaliśmy certyfikat na polepszacz gleby i będziemy

trzecim RIPOK w zakresie kompostowania frakcji organicznej.
Do instalacji, powinny trafiać odpady pochodzące z terenu 63 gmin powiatów:
białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego,
radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, piaseczyńskiego oraz z miasta
Radomia.
Łącznie jest to niemal 230 tysięcy ton odpadów rocznie.
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Radomski Region Gospodarki odpadami

8

Regionalne instalacje do obsługi regionu radomskiego

Regionalne Instalacje do obsługi regionu radomskiego zarządzane przez
PPUH „RADKOM”
1.
2.
3.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - ZUOK
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu.
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Linie technologiczne Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych

 linia segregacji zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, o wydajności
170 000 Mg/rok,
 linia kompostowania odpadów zielonych zbieranych selektywnie
oraz frakcji organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych, o
łącznej wydajności 45 000 Mg/rok,
 linia przetwarzania odpadów budowlanych i podobnych o
wydajności 7 500 Mg/rok.
 linia przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i podobnych,
o wydajności 4 400 Mg/rok, w tym Zakład demontażu sprzętu RTV i
AGD,
 linia przygotowania komponentów do produkcji RDF o wydajności
51 000 Mg/rok.
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Linia sortowania odpadów komunalnych oraz frakcji
odpadów zbieranych selektywnie

Hala przyjęcia odpadów – „nadawa duża” pow. 950 m2

Kabina sortownicza - 24 stanowiska

Boksy na wysortowane surowce - 11 szt.
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Linia sortowania odpadów komunalnych oraz frakcji
odpadów zbieranych selektywnie

Prasa Presona – nacisk 500 kN

Magazyny surowców wtórnych – pow. 275 m2
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Ilość wybranych surowców na linii
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Recykling odpadów budowlanych

Na linię dostarczane są odpady budowlane pochodzące z selektywnej
zbiórki oraz z segregacji na linii technologicznej.
Odpady nadające się do recyklingu są kruszone i wykorzystywane jako
kruszywo np. do budowy dróg.

Kruszarka typ BB 80T BAT - wyd. 50-130 t/h
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Linia kompostowania odpadów zielonych oraz frakcji
organicznej wydzielonej z odpadów komunalnych.

Kompostowaniu poddawane są;
 odpady „zielone” pochodzące z konserwacji terenów zieleni miejskiej
 selektywnie zebrana biomasa z przemysłu owocowo – warzywnego
 frakcja organiczna odzyskana w wyniku mechanicznego sortowania
odpadów zmieszanych.
W wyniku kompostowania odpadów zielonych uzyskiwany jest kompost /
polepszacz gleby.
Proces wytwarzania kompostu z odpadów zielonych i biodegradowalnych
zbieranych selektywnie odbywa się z zastosowaniem:
1. Technologii obejmującej intensywne kompostowanie i fazę końcowego
dojrzewania w hali.
2. Węzła przygotowania kompostu do dystrybucji obejmującego
wzbogacanie kompostu składnikami uszlachetniającymi i
konfekcjonowanie z pakowaniem wyprodukowanego kompostu.
3. Magazynowania całości wyprodukowanego kompostu w budynku.
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Proces produkcji kompostu / polepszacza gleby.

Odpady zielone zbierane w sposób selektywny

Hala intensywnego kompostowania

Opady zielone przygotowane do podania na
kompostownię

Przerzucarka BIOFIX
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Proces produkcji kompostu / stabilizatu.

Gotowy kompost z odpadów zielonych

Linia do konfekcjonowania kompostu

Pole dojrzewania kompostu
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Proces produkcji kompostu / stabilizatu.

Wytwarzanie kompostu / stabilizatu z wydzielonej frakcji organicznej
z komunalnych odpadów zmieszanych odbywa się wg następującej technologii.
1.

Intensywne kompostowanie w tunelach.

2.

Dojrzewanie na placu magazynowym .

3.

Magazynowanie całości wyprodukowanego kompostu na wolnym powietrzu.

4.

Przesiewanie.
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Proces produkcji kompostu / stabilizatu

Tunele kompostowania

Plac dojrzewania kompostu

Przenośnik wyładunkowy kompostu

Mobilne sito do przesiewania kompostu
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Laboratorium

ZUOK został wyposażony w zakładowe laboratorium chemiczne, które służy do;
 nadzorowania przebiegu procesów kompostowania
 wykonania analiz i morfologii RDF.
W celu zapewnienia optymalnych warunków wilgotnościowych całego procesu
kompostowania, prowadzona jest ciągła kontrola i pomiar wilgotności w
kompostowanym materiale w hali intensywnego kompostowania.
Po zakończeniu całego procesu kompostowania każdorazowo prowadzone są
badania w zakresie:
 oznaczenia odczynu pH,
 zawartości substancji organicznej,
 węgla organicznego,
 azotu, fosforu, potasu, cząstek przekraczających określone wielkości
 oraz szkła ceramiki.
Badania na zawartość metali ciężkich oraz badania mikrobiologiczne są
wykonywane w laboratoriach zewnętrznych.
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Linia przygotowania komponentów do produkcji RDF

Na linię przygotowania komponentów do produkcji RDF dostarczane są odpady
pochodzące z;
 mechanicznej segregacji odpadów zmieszanych
 demontażu i segregacji odpadów budowlanych i podobnych
 wielkogabarytowych i podobnych.
Na linii technologicznej frakcja wysokokaloryczna jest;
 wybierana przez separator optoelektroniczny.
 Prasowana na prasie
 przekazywana innym odbiorcom do dalszego zagospodarowania
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Linia przygotowania komponentów do produkcji RDF

Separator optoelektroniczny NIR

Przenośnik bunkrowy na komponenty do
produkcji RDF – 54 m3

Prasa Presona – nacisk 500 kN

Wyodrębniony komponent do produkcji RDF
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Informacje na temat komponentu do produkcji RDF

Wyniki jakościowe komponentu do produkcji RDF
produkowanego w Radokm.
Raport badań RDF 2014r
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj oznaczenia
Ciepło spalania
Wartość opałowa
Zawartość chloru
Siarka
Węgiel

6

Zawartość wilgoci

Jednostka
miary
kJ/kg
kJ/kg
%
%
%

Stan roboczy

%

19 300
17 650
0,64
0,18
45
19,4

Skład morfologiczny RDF 19 12 10
1
2
3
4
5
6
7

Frakcja papier tektura
Frakcja folie
Frakcja tworzywa sztuczne
Frakcja tekstylia
Frakcja Szkło
Metale
Frakcja organiczna

%
%
%
%
%
%
%

22,30
30,40
31,90
12,70
0,80
0,00
1,90
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Sprzedaż komponentu do produkcji RDF

Zestawienie ilościowe i wartościowe sprzedaży RDF

1

Komponent RDF [ Mg ]
Cena
[ zł/Mg ]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3875
132,0

10576
146,0

8171
149,0

9131
134,0

4374
129,0

10000
129,0
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Problemy z RDF i planowane rozwiązanie problemu

1. Jesteśmy w stanie wyprodukować około 40 000Mg dobrego
komponentu do produkcji paliwa.
2. Jesteśmy w stanie sprzedać/przekazać wyprodukowaną ilość
komponentu.
3. Nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów zagospodarowania tego
komponentu.
Planowane rozwiązanie tego problemu w regionie radomskim.
1. Budowa ITOPOK - Radom ma już decyzję środowiskową na
budowę ITPOK – termicznego przekształcania odpadów.

Wydajność instalacji 100 000 do 120 000Mg.
Do instalacji dostarczane byłyby odpady po przejściu przez ZUOK
zakład unieszkodliwiania odpadów.
Do tz. spalarni dostarczany byłyby RDF, Balast i frakcja nie
przekompostowana – na domknięcie całego systemu z obecną
rozbudową ZUOK potrzeba około 400 milionów zł.
Czy się to uda – zobaczymy.
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Radkom - ZUOK

Dziękuję za uwagę
Radkom Sp. z o.o.
Marian Kozera
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