
Technologia pieca wibracyjnego – dla małych Spalarni :

od 8 000 do 80 000 ton odpadów rocznie



TIRU, filia grupy EDF (51%), specjalizuje się w działaniach 
skierowanych na odzysk energii z odpadów z gospodarstw 
domowych oraz ponowne wykorzystanie w postaci energii cieplnej 
oraz elektrycznej. 

 
 

 Firma TIRU, pionier w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, 
jest od początku swojego istnienia producentem zielonej energii. 

 

 

 Będąc ważnym graczem na rynku zrównoważnego rozwoju, 
Grupa TIRU liczy : 

 

 1 100 pracowników w swoich 20 lokalizacjach 
 

 17 instalacji termiczno-biologicznego przetwarzania odpadów we Francji 
(z czego w 4 udział mniejszościowy) 

 

 7 centrów odzysku surowców we Francji (z czego w 1 udział mniejszościowy) 
– 3 instalacje termicznego odzysku termicznego oraz surowców w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. 

• 30 klientów wśród międzygminnych związków zawodowych oraz lokalnych samorządów oraz ponad 150 partnerów przemysłowych 

PROJEKT – BUDOWA – EKSPLOATACJA 
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TIRU, Partner w realizacji Państwa projektów 
 

 

 Od 1922, TIRU projektuje, buduje oraz eksploatuje instalacje odzysku energetycznego 
odpadów na całym świecie: 

 

 o różnych przepustowościach: od 1,5 t/godz do 20 t/godz 
  

 z wykorzystaniem technologii dostosowanych do Państwa potrzeb : piec wibracyjny, piec 
rusztowy, piec ze złożem fluidalnym 

 

 

 Ekspert w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji, TIRU jest 
niepowtarzalnym i jedynym godnym partnerem, który towarzyszyć będzie Państwu w 
całym czasie trwania projektu, zapewniając: 

 

 ciągłość między budową a eksploatacją 
 

 zabezpieczone wykonanie 
 

 zachowanie podjętych zobowiązań 

PROJEKT – BUDOWA – EKSPLOATACJA 

Tiru to równoważność
600 lat doświadczenia 

w termicznym 
przetwarzaniu odpadów



Piece wibracyjne – Technologia TIRU



Zasobnik o formie i 
wymiarach 
pozwalających na 
uniknięcie 
zablokowania  

Przesunięty względem ogniska kocioł

Wielka
Komora  
dopalania

Dzięki swojej koncepcji, opartej na 
naszych licznych doświadczeniach, 
zespół pieca oraz kotła ma 
charakter kompaktowy, który w 
odniesieniu do swojej 
przepustowości wymaga 
stosunkowo niewielkiej powierzchni.

Kierowanie gazów do oczyszczania
Odprowadzenie żużla paleniskowego

Technologia pieca wibracyjnego

Popychacz hydrauliczny
Komora spalania
zbudowana w całości
z betonu żaroodpornego



Uruchomienie maszyny odbywa się przy 
użyciu koła zębatego, zasilanego silnikiem 
hydraulicznym. Napędza on metalowe 
pręty, umieszczone na zewnętrznym 
obwodzie komory. Takie rozwiązanie 
pozwala na wykluczenie ryzyka 
zablokowania układu napędowego w 
momencie wprowadzenia odpadów 
wielkogabarytowych, które to występuje w 
przypadku klasycznego pieca rusztowego. 

Bezpieczna eksploatacja



Wysoka jakość spalania

Żadna część metalowa 
nie wchodzi w kontakt 

z odpadami. 
Możliwość przerabiania 

odpadów o różnej 
naturze, bez ryzyka 

uszkodzeń sprzętu, przy 
utrzymaniu wysokiej

jakości popiołu
paleniskowego.



Powietrze pierwotne

105°105°

Powietrze 
wtórne

Piec wykonuje ruchy wahadłowe na obie strony 
swojej pionowej osi o ok.100°. Oscylowanie pieca 
powoduje zmieszanie odpadów, co z kolei 
pozwala na zwiększenie powierzchni styku między 
odpadami oraz powietrzem utleniającym. Taka 
metoda zapewnia doskonałą jakość spalania.

Niskie wytwarzanie CO < 15 mg/m3

Niskie wytwarzanie NOx < 400 mg/m3
bez stosowania żadnej formy oczyszczania .
Bardzo niska emisja dioksyn <0,1ng/m3
bez wtryskiwania aktywnego węgla.

Wahania komory o 210°

Wstępne podgrzewanie powietrza 
utleniającego odbywa się w piecu, 
na poziomie kanałów powietrza.

Niepotrzebne jest żadne
oprzyrządowanie lub zasilanie 
zewnętrzne.

Redukcja emisji



Dojście 
do kotła

Komora dopalania pokryta w 
całości żaroodpornym 
betonem

Przesunięcie kotła względem pieca 
pozwala na znaczne obniżenie 
temperatury, po osiągnięciu której tuby 
mogą ulec uszkodzeniu. 
W połączeniu z niskim poziomem emisji 
CO pozwala to na ochronę kotła, a tym 
samym minimalizuje potrzebę
dokonywania prac naprawczych. 
W Pontenx, podgrzewacze kotła zostały 
wymienione dopiero po 15 latach 
użytkowania. Natomiast w St Barthélémy, 
od uruchomienia w 2000r nie były konieczne
żadne prace kotlarskie.

Popioły

Niskie koszty eksploatacji
Niskie koszty eksploatacji



od 1,5 do 10 ton na godzine 

Godzinna przepustowość pieca w tonach/godz dla wartości opałowej 2.000 kcal/kg
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Przepustowość spalania

Roczna 
przepustowość w 
tonach przy 
8 000 godz/rok

Roczna przepustowość dla wartości opałowej = 2.500 kcal/kg
Roczna przepustowość dla wartości opałowej < lub = 2.000 kcal/kg

Maks.wartość opałowa = 3.000 kcal/kg (powyżej : piec rotacyjny)
Min.wartośc opałowa = 1.200 kcal/kg (poniżej : paliwo dodatkowe)
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1,43 t/godz. 
Na ok. 3.200 kcal/kg

11

Zdolność spalania



Prostota i wytrzymałość tej koncepcji 
gwarantują wysoką niezawodność oraz 
stosunkowo łatwe prowadzenie i 
eksploatacje. 

Minimalna ilość personelu oraz obniżone 
koszty. Nadzór procesu prowadzony przez 
1 osobę w nocy, podczas weekendów oraz 
dni wolnych, niezależnie od rozmiaru 
jednostki. 
Np : Pontenx, Vesoul lub StBarth

Niezawodność i wytrzymałość



Referencje

W ciągu ostatnich 15 lat…

PONTENX

EXETER

GRIMSBY
ST BARTH VESOUL
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NOWOCZESNA i SPRAWDZONA TECHNOLOGIA TIRU



Tiru to równoważność 600 lat 
doświadczeń w termicznym przetwarzaniu 
odpadów, 

brak referencji negatywnych (!)

Praktyka wszelkich istniejących 
technologii

Własna technologia pieca wibracyjnego
dla małych spalarni

REASUMUJAC :



Nie mamy nigdzie „magicznej technologii”, należy zachować
ostrożność w sytuacjach gdy :

PROJEKT – BUDOWA – EKSPLOATACJA 

Firmy obiecują brak zanieczyszczeń, żadnej szkodliwości
Tworzenie produktów całkowicie odzyskiwalnych o wysokiej wartości 

dodanej
Technologia niejasna « czarna skrzynka », brak informacji 
dotyczących koncepcji reaktora i parametrów operacyjnych

Stosowanie  wyszukanych i niejasnych terminów
Brak raportów technicznych

Duża różnica skali między projektem „pilotażowym” a realizacją
przemysłową

Niejasne przedstawienie referencji zagranicznych
Niski koszt funkcjonowania lub nawet działalność dochodowa

DLATEGO:

TIRU zaprasza  Zainteresowanych technologią do 
odwiedzenia funkcjonujących  obiektów oraz do 
dialogu technologicznego.
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Propozycja naszej własnej sprawdzonej 
technologii Pieca Wibracyjnego TIRU dla 
małych spalarni,
od 8 000 do 80 000 ton odpadów rocznie.

Szkolenie ekip technicznych naszych klientów, 
Partnerstwo i pomoc w eksploatacji małych i dużych 
spalarni.
Jesteśmy równiez zainteresowani wszelkiego rodzaju formułami 
eksploatacji spalarni – PPP i inne,
Zarówno w zakresie dostarczonej przez nas technologii jak i 
kazdej innej.
(mamy doświadczenie w eksploatacji największych spalarni 
do 800 000 ton odpadów rocznie).

… i PPP



Producent 
Zielonej 
Energii

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PROJEKT – BUDOWA – EKSPLOATACJA 

Wyłączny 
Przedstawiciel 

na Polskę:

EXP-PECO Conseil
Andrzej BEDNARZ
Tel. +48 605 347 784
+33 608 715 797

@: expeco2@orange.fr



Niezawodna technologia made in TIRU

Przepustnica 
Gilotynowa

Zasobnik
Dojście do kotła

Komora dopalania

Powietrze wtórne
Powietrze pierwotne

Żużel paleniskowy

Popioły

Popychacz


