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Spójnoœæ gospodarki energetycznej
z gospodark¹ odpadami w gminie

w zakresie wytwarzania paliw formowanych

STRESZCZENIE. Dotychczas gospodarka odpadami i gospodarka energetyczna w gminie traktowane

by³y oddzielnie. Taki stan rzeczy nie jest do utrzymania wobec nowych zmian i uwarunkowañ.

Pojawi³o siê szereg przes³anek za spójnoœci¹ obu gospodarek ze wzglêdu na trudnoœci w roz-

powszechnianiu technologii odnawialnych Ÿróde³ energii, koniecznoœæ poprawy bezpieczeñ-

stwa energetycznego kraju w skali lokalnej i ogólnokrajowej, nowe rygorystyczne wymagania

dla gospodarki odpadami, jak i preferowane cele dla œrodków pomocowych unijnych. Zwor-

nikiem obu gospodarek okaza³o siê paliwo formowane z odpadów komunalnych, biomasy

i paliw wêglowych. W artykule omówiono powy¿sze kwestie oraz przedstawiono zalecenia

przydatne przy budowie takiej spójnoœci na szczeblu gminnym w obszarze planowania i pro-

gramowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

S£OWA KLUCZOWE: gospodarka energetyczna, gospodarka odpadami, spójnoœæ, odnawialne Ÿród³o

energii, bezpieczeñstwo energetyczne

Wprowadzenie

Jak dot¹d gospodarka energetyczna oraz gospodarka odpadami w gminie traktowane s¹

oddzielnie. Jest to rezultat wczeœniejszego od wielu lat wprowadzenia obowi¹zku plano-

483

* Mgr in¿. — BSPiR ENERGOPROJEKT KATOWICE S.A., Katowice;

ikodem.waldemar@energoprojekt.com.pl

Recenzent: prof. dr hab. in¿. Roman NEY



wania energetycznego, co realizowane jest przez opracowywanie projektu za³o¿eñ do planu

i projektu planu zaopatrzenia gminy w ciep³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe [1, 2]

(Ustawa Prawo Energetyczne 1994 r.) w odniesieniu do obowi¹zku opracowania projektu

gospodarki odpadami w jednostkach samorz¹dowych, tj. gminach, powiatach i wojewódz-

twach, stosownie do charakteru odpadu [3] (Ustawa o odpadach 2001 r.). Za pierwsze

opracowanie wziêli siê energetycy od 1994 r. g³ównie ciep³ownicy, za drugi natomiast

ekolodzy i sanitariusze. Do momentu istotnego rozwoju nurtu zwi¹zanego z odnawialnymi

Ÿród³ami energii w planowaniu energetycznym oraz pojawienia siê nowych rygorystycznych

wymagañ postêpowania z odpadami, przede wszystkim wycofaniem frakcji biorozk³adalnej

oraz frakcji tworzyw sztucznych ze sk³adowania, oba opracowania mog³y powstawaæ i byæ

spo¿ytkowane oddzielnie, bez koniecznoœci wzajemnego uzale¿nienia wniosków, zaleceñ

i przedsiêwziêæ w gminie. Autorzy tych opracowañ ze sob¹ nie wspó³pracowali. Taki stan

obecnie nie jest do utrzymania wobec nowych zjawisk i uwarunkowañ skutkiem czego

nale¿y go uznaæ za historyczny a w metodologii opracowywania obu dokumentów wpro-

wadziæ konieczne zmiany. Materialnym zwornikiem obu gospodarek jest paliwo nowego

rodzaju tzw. paliwo formowane. Pojawia siê ono jako produkt bêd¹cy mieszanin¹ paliw

wêglowych, biopaliw i frakcji palnych wyselekcjonowanych z odpadów.

Celem niniejszego artyku³u jest przekonanie liderów samorz¹dowych i energetyków

o zasadnoœci powi¹zania gospodarki energetycznej z gospodark¹ odpadami oraz ukazanie

g³ównych i dodatkowych korzyœci jakie mo¿na przez to uzyskaæ, jak równie¿ przekazanie

podstawowych informacji o paliwie formowanym oraz wskazówki jak tak¹ spójnoœæ mo¿na

osi¹gn¹æ.

Przes³anki za spójnoœci¹

Po pierwsze okaza³o siê, ¿e realizacja rozwoju technologii odnawialnych Ÿróde³ energii

napotyka na du¿e trudnoœci. Ambitne, narzucone prawem krajowym i unijnym procentowe

udzia³y energii odnawialnej w ca³oœci produkcji energii elektrycznej dochodz¹ce do

poziomu 9% w 2010 roku w Polsce s¹ trudne do osi¹gniêcia, gdy¿ wyobra¿enie, ¿e zielona

energia pojawi siê g³ównie ze spalania biomasy zderzy³o siê z brutaln¹ rzeczywistoœci¹,

¿e tej biomasy dla energetyki zawodowej po prostu nie ma. W energetyce lokalnej

rozproszonej jest trochê lepiej. Mówi¹c dok³adniej biomasy z gospodarki leœnej i prze-

mys³u drzewnego ju¿ nie ma, a biomasy z upraw energetycznych jeszcze nie ma. Biomasa

tego pochodzenia to g³ównie obrzynki, trociny i zrêbki. Charakteryzuje siê ona mo¿-

liwoœci¹ stosowania prostych i tanich metod i instalacji dozowania jej do istniej¹cych

kot³ów energetycznych. Siêgniêcie po biomasê z rolnictwa , tj s³omê w wiêkszych iloœ-

ciach jest mo¿liwe pod warunkiem wymiany kot³ów na kot³y nowe o oryginalnej wy-

maganej konstrukcji i odpowiednich materia³ach, co oznacza koniecznoœæ poniesienia

zdecydowanie wiêkszych nak³adów inwestycyjnych w obiekcie energetycznym. WyraŸnie

o tym œwiadcz¹ doœwiadczenia duñskie.
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Po drugie okaza³o siê po wykonaniu licznych opracowañ przedstawiaj¹cych i anali-

zuj¹cych logistykê dostawy biopaliwa, ¿e jest du¿ym ryzykiem bazowanie na jednym

rodzaju biomasy ze wzglêdu na trudnoœæ zagwarantowania pewnoœci i ci¹g³oœci dostaw

w warunkach stabilnych cen i kosztów w przedziale czasowym co najmniej kilkunastu lat.

Pojawi³a siê zatem koniecznoœæ mo¿liwoœci zast¹pienia wybranego rodzaju biomasy inn¹

biomas¹, b¹dŸ innym zamiennym paliwem takim jak paliwo formowane z odpadów b¹dŸ

nawet powrót do dotychczasowego paliwa wêglowego, w przypadku zak³óceñ w dostawie

podstawowej biomasy. Taka mo¿liwoœæ manewru w gospodarce paliwowej elektrowni

(elektrociep³owni) dodatkowo dyscyplinuje producentów i dostawców biopaliwa.

W przypadku du¿ych elektrowni zawodowych np.: 1000 MW wyposa¿enie jednego kot³a

py³owego pracuj¹cego w bloku 200 MW w gazyfikator o mocy cieplnej 60 MW zwi¹zane

jest ze spaleniem oko³o 130 tysiêcy ton zrêbków leœnych .Taki poziom wspó³ spalania

skutkuje wyprodukowaniem zielonej energii elektrycznej jedynie z mocy elektrycznej oko³o

20 MW, co pozwala na osi¹gniêcie oko³o 2% udzia³u energii odnawialnej w ca³oœci

produkcji energii elektrycznej. Tak wiêc w roku 2010 przy wymaganym wskaŸniku udzia³u

9% [4] elektrownia bêdzie mog³a sprzedaæ w formule TPA jedynie energiê z mocy oko³o

180 MW, b¹dŸ przy braku takiej sprzeda¿y handlowaæ certyfikatami zielonej energii uzys-

kanymi z tytu³u unikniêcia emisji CO2 z niespalonego wêgla w iloœci oko³o 75 tysiêcy ton.

Brak dostawy zrêbków mo¿e byæ wype³niony paliwem formowanym z odpadów które mo¿e

zawieraæ oko³o 50% frakcji biorozk³adalnej, co pozwoli jedynie na utrzymanie produkcji

po³owy zaplanowanej iloœci zielonej energii w warunkach obecnego stanu prawnego. Ener-

getyka zawodowa mo¿e uzyskiwaæ paliwo formowane w zasadzie g³ównie z zak³adów

przetwarzania odpadów komunalnych, czêsto zarz¹dzanych przez samorz¹d i funkcjo-

nuj¹cych w ramach gminnej b¹dŸ miêdzygminnej gospodarki odpadami. Wspó³praca obu

partnerów mo¿e byæ wieloletnia i gwarantuj¹ca stabilnoœæ warunków handlowych. Stwarza

ponadto wyj¹tkowo korzystne warunki dla tworzenia struktur partnerstwa publiczno-pry-

watnego, gdy¿ mo¿liwoœci inwestowania przez energetykê s¹ nieporównywalnie wiêksze

ni¿ gmin, a wspólny interes mo¿e sk³oniæ energetykê do alokacji wolnych œrodków finan-

sowych w gospodarce gminnej.

W przypadku energetyki komunalnej rozproszonej z moc¹ ca³kowit¹ ciep³owni na

poziomie kilkudziesiêciu MW wprowadzenie wspó³spalania biomasy na poziomie kilku czy

kilkunastu MW nie powinno wywo³ywaæ problemów w aspekcie stabilnoœci dostaw biopa-

liwa, tym bardziej, ¿e ciep³ownia jest eksploatowana jedynie w sezonie grzewczym przez

5–6 miesiêcy na rok. Ciep³ownia komunalna jest zainteresowana biopaliwem g³ównie

z powodu mniejszych kosztów zakupu jednostki energii w tym paliwie ni¿ w wêglu, nie

mówi¹c o gazie. Równie chêtnie mo¿e wspó³spalaæ paliwa formowane z odpadów, o ile koszt

zakupu zawartej w nim energii bêdzie konkurencyjny w odniesieniu do paliw wêglowych

i oczywiœcie o ile takie paliwo bêdzie w ogóle dostêpne, najkorzystniej bêdzie miejscowego

pochodzenia. Taka konwersja paliwowa jest sposobem na minimalizacjê kosztów produkcji

ciep³a, a tym samym ceny za ciep³o co jest po¿¹dane przez odbiorców ciep³a. Sukces na tym

polu jest bezpoœrednio przypisywany polityce gospodarczej gminy, tzn. osobom prowadz¹-

cym tê politykê. Umiejêtne wykorzystanie miejscowych zasobów i mo¿liwoœci jest mile

widziane nie tylko przez elektorat wyborczy ale i przez donatorów œrodków pomocowych.
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Wreszcie po trzecie, implementowanie prawa unijnego do ustawodawstwa krajowego

dotycz¹cego gospodarki odpadami wprowadzi³o wprost rewolucjê w sposobie prowadzenia

tej gospodarki. Ustawodawstwo to [5] w radykalny sposób ju¿ ogranicza deponowanie

odpadów komunalnych na sk³adowiskach oraz stwarza warunki do realizacji celu osta-

tecznego jakim bêdzie w przysz³oœci ca³kowita likwidacja takich sk³adowisk. Oznacza to na

dziœ istotn¹ przebudowê zak³adów selekcji odpadów na zak³ad odzysku i przygotowania

substancji do recyklingu surowcowego, oraz produkcji paliw formowanych na bazie frakcji

biorozk³adalnych i frakcji tworzyw sztucznych nie zakwalifikowanych do recyklingu surow-

cowego. Obie wymienione frakcje ostatecznie ulegn¹ utylizacji w recyklingu energetycz-

nym. Nie mo¿na zatem modernizowaæ ani projektowaæ zak³adów przetwarzania odpadów

komunalnych bez zagwarantowania odbioru produktów, w tym paliwa formowanego przez

energetykê ciep³ownicz¹ i elektryczn¹.

Ponadto dostêpnoœæ do œrodków pomocowych unijnych po akcesji Polski do UE urealni³a

realizacjê po¿¹danych inwestycji gminnych. Jednym z warunków brzegowych uzyskania

wsparcia finansowego jest spe³nienie nowych wymagañ prawnych dotycz¹cych ekologii,

œrodowiska przyrodniczego, efektywnoœci energetycznej, samorz¹dnoœci, polityki rozwoju.

Zarówno w prawie, jak i w praktycznym dzia³aniu Unia Europejska powi¹za³a gospodarkê

energetyczna z gospodark¹ odpadami. Zatem dorobek ten nale¿y przej¹æ i bezwzglêdnie

honorowaæ jako warunek konieczny dla uzyskania pomocy przy realizacji inwestycji

w obszarze energetyki komunalnej i gospodarki odpadami komunalnymi. Dodaæ nale¿y, ¿e

obowi¹zuje zasada nadrzêdnoœci prawa unijnego nad prawem krajowym w szczególnoœci

w sytuacji gdy nie ma jeszcze takich uregulowañ w prawie polskim oraz, ¿e wystêpuje wyj¹tek

od tej nadrzêdnoœci wówczas gdy regulacja krajowa jest szersza, b¹dŸ bardziej wymagaj¹ca.

Ju¿ obecnie obserwuje siê ciekawe zjawisko w procesie legislacyjnym. Zamiast nowelizowaæ

prawo krajowe ustawodawca uniewa¿nia obowi¹zuj¹ce dot¹d przepisy i w ich miejscu daje

delegacje do konkretnej dyrektywy b¹dŸ obligatoryjnej instrukcji unijnej. Tak sta³o siê w od-

niesieniu do problematyki postêpowania z m¹czk¹ zwierzêc¹ kostno-bia³kowo-t³uszczow¹

jako odpadu z przemys³u produkcji pasz dla byd³a. Zatem je¿eli samorz¹dowcy chc¹ pieni¹dze

unijne na swoje inwestycje to musz¹ spe³niæ wymagania unijne ju¿ obecnie.

Wnioski przejœciowe

Tak wiêc energetycy pragn¹cy rozwijaæ u siebie technologie odnawialnych Ÿróde³

energii z racji dodatkowych korzyœci ekonomicznych z tego tytu³u. (ograniczenie emisji

gazów szklarniowych, zielone certyfikaty, handel emisjami, uprzywilejowanie w sprzeda¿y

zielonej energii) spogl¹daj¹ w kierunku gospodarki odpadami komunalnymi jak na Ÿród³o

paliwa dla siebie, natomiast zarz¹dzaj¹cy gospodark¹ odpadami widz¹ energetykê jako

wybawcê z problemu pt. „co zrobiæ z t¹ czêœci¹ odpadów komunalnych , która nie nadaje siê

do recyklingu surowego i która ju¿ nie bêdzie mog³a byæ deponowana na sk³adowiskach

a posiada w sobie potencja³ energetyczny?”.
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Jedni i drudzy przy planowaniu swoich dzia³añ musz¹ uprzednio oprzeæ siê na rzetelnych

analizach, które powinny byæ wykonane w trakcie opracowania projektu za³o¿eñ do planu

zaopatrzenia gminy w noœniki energii oraz planu gospodarki odpadami komunalnymi.

Z powy¿szego wynika, ¿e autorzy wymienionych opracowañ powinny znaæ wzajemnie

potrzeby i uwarunkowania drugiej strony. Zatem czêœæ zaleceñ i wniosków w obu opraco-

waniach powinna byæ wzglêdem siebie koherentna aby w rezultacie samorz¹d osi¹gn¹³

wspólny cel, to jest w³asne niekonwencjonalne paliwo dla energetyki i eliminacjê wymie-

nionych frakcji odpadów ze sk³adowania.

Wy¿ej wymieniony cel powinien byæ wsparty odpowiednim uzupe³nieniem prawa kra-

jowego poprzez uruchomienie mechanizmu dop³at, op³at i kar dla odpadów oraz rozsze-

rzenie korzyœci dla energetyków z tytu³u spalania paliw formowanych równie¿ z substancji

niebiorozk³adalnej. Zarówno samorz¹dowcy jak i energetycy powinni domagaæ siê takich

regulacji.

Sposób wdro¿enia

Skoro do zadañ w³asnych gmin nale¿y zapewnienie dostaw energii dla swoich miesz-

kañców oraz odbiór od nich odpadów, to w³aœnie organy zarz¹dzaj¹ce samorz¹du tery-

torialnego s¹ w³aœciw¹ strona do powi¹zania obu wymienionych obszarów dzia³ania, co

powinno byæ ujête w podstawowych aktach prawa miejscowego oraz opracowaniach pre-

cyzuj¹cych cele dzia³alnoœci ekonomicznej i spo³ecznej gminy. Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego jako podstawowy akt prawa miejscowego jest programowany

licznymi opracowaniami, równie¿ przyjmowanymi w procedurze uchwa³ i konsultacji

spo³ecznych. S¹ to: strategia rozwoju gminy, studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy, program ochrony œrodowiska, wieloletnie programy in-

westycyjne, program rozwoju gospodarczego i spo³ecznego i wreszcie projekt za³o¿eñ i plan

zaopatrzenia gminy w noœniki energii oraz projekt gospodarki odpadami. Z natury rzeczy

ka¿de z wymienionych opracowañ wykonane uprzednio zawiera za³o¿enia dla kolejnego

opracowania. W sytuacjach szczególnych opracowanie nastêpne mo¿e wywo³aæ koniecz-

noœæ nowelizacji opracowania ju¿ wykonanego. Wy¿ej opisana metodologia programo-

wania pracy samorz¹du jest wprawdzie szeroka, zawi³a i uci¹¿liwa, nie mniej stanowi ona

warunek osi¹gniêcia po¿¹danej jakoœci pracy cz³onków zarz¹du, którzy bêd¹ oceniani

przez elektorat wyborczy przy kolejnych wyborach do w³adz samorz¹dowych. Jest rzecz¹

podstawow¹, aby zarz¹d organu samorz¹dowego przy og³aszaniu przetargów na wyko-

nawstwo wymienionych opracowañ oraz w trakcie wspó³dzia³ania z ich autorami wymaga³

wzajemnej koherentnoœci, co realizuje siê poprzez stosowne zapisy w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia publicznego oraz przez nadzór nad realizacj¹ zadania.
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Aspekt techniczny

Wprowadzenie spójnoœci obu gospodarek na etapie prac planistycznych gminy skutkuje

oczywiœcie na za³o¿enia techniczne modernizacji, rozbudowy b¹dŸ budowy od podstaw

obiektów technicznych. Decyduje bezpoœrednio o technologii, a zatem i o doborze maszyn

i urz¹dzeñ oraz realizacji, a wiêc i o kosztach inwestycji. W przypadku obiektu energe-

tycznego nale¿y zatem uwzglêdniæ ten fakt w nastêpuj¹cych obszarach:

� logistyka dostawy paliwa,

� biznes plan przedsiêwziêcia,

� projekt procedury rozliczania produkcji energii odnawialnej,

� moc obiektu,

� iloœæ, wielkoœæ i typ kot³ów,

� gospodarka paliwowa tj. uniwersalnoœæ lub ró¿norodnoœæ sposobu odbioru

� paliwa, magazynowania, przygotowywania i dozowania do kot³ów,

� studium oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko,

� katalog dostawców paliwa.

Dla obiektu przetwarzaj¹cego odpady komunalne takimi obszarami s¹:

� biznes plan przedsiêwziêcia,

� instalacja separacji odpadów na podstawowe frakcje,

� instalacja kszta³towania frakcji podstawowej,

� instalacja komponowania ró¿nych rodzajów paliwa formowanego wed³ug norm zak³a-

dowych na zamówienie odbiorców,

� gospodarka magazynowa produktów finalnych,

� system ekspedycji produktu,

� katalog odbiorców produktu finalnego.

Paliwa odnawialne i niekonwencjonalne

Energia odnawialna jest energi¹ po¿¹dan¹ i uprzywilejowan¹. Wytwarzanie jej bêdzie

dokumentowane certyfikatami, tj. œwiadectwami pochodzenia energii. Projekt nowego roz-

porz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy [6] wed³ug redakcji oznaczonej dat¹ 23.06.2005 r.

modyfikuje obowi¹zek zakupu energii odnawialnej wed³ug dotychczasowych zasad i pro-

cedur na rzecz systemu umarzania œwiadectw pochodzenia albo uiszczania op³aty zastêpczej

przy zakupie energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych Ÿród³ach energii. Kryterium

kwalifikuj¹cym paliwo do wytwarzania energii odnawialnej jest cecha biorozk³adalnoœci.

Cena op³aty zastêpczej zosta³a okreœlona na poziomie 240 z³/MW·h. Mo¿na spodziewaæ siê,

¿e stosunkowo szybko wzroœnie do poziomu 320 z³/MW·h, a mo¿e i wy¿ej, gdy¿ wówczas

bêdzie korespondowaæ z cen¹ na europejskim rynku energii. Energetyka zawodowa i ko-
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munalna zatem bêdzie zainteresowana wytwarzaniem energii odnawialnej poprzez spalanie

biomasy biorozk³adalnej. W sytuacji gdy pojawi siê brak takiej biomasy i bêdzie ko-

niecznoœæ uiszczania op³aty zastêpczej, ratunkiem bêdzie siêganie po najtañsze dostêpne

paliwo, tj. paliwa odpadowe i paliwa formowane. W taki oto sposób zmontowano system,

w którym energetyka bêdzie ze zwiêkszonym przekonaniem i interesem kierowaæ siê ku

gospodarce lokalnej gminnej po po¿¹dane przez siebie paliwo. Oczywiœcie paliwa od-

padowe w tym paliwa formowane wchodz¹ w grupê paliw niekonwencjonalnych. Gdy nowy

mechanizm oka¿e siê nie w pe³ni wystarczaj¹cy, czego mo¿na siê spodziewaæ, nastêp-

nym krokiem mo¿e byæ zrównanie, w aspekcie prawnym, paliw niekonwencjonalnych

z paliwami odnawialnymi oraz rozszerzenie kryterium kwalifikacji na energiê odnawialn¹

na inne obszary. Obserwujemy ju¿ dzia³ania w tym kierunku w kilku pañstwach UE.

Wy¿ej opisane zjawiska potwierdzaj¹ zasadnoœæ wnioskowanej spójnoœci obu gospodarek

gminnych.

Paliwo formowane z odpadów komunalnych

Pod pojêciem paliwa formowanego nale¿y rozumieæ paliwo wytworzone przez zmie-

szania ró¿nych rodzajów paliw i substancji palnych o okreœlonych parametrach fizyko-

chemicznych w taki sposób, aby uzyskaæ paliwo o wymaganym sk³adzie, wartoœci energe-

tycznej i postaci. Paliwo formowane wystêpuje w licznych odmianach w³aœciwych dla

technologii spalania. Paliwem formowanym mo¿e byæ mieszanina mia³u wêglowego

i biomasy, biomasy i tworzyw sztucznych, wêgla i biokarbonu, etanolu i benzyny, estrów

i olejów z rafinacji ropy, gazu ziemnego i gazu z pirolizy itp. Generalnie sk³adniki paliwa

formowanego pochodz¹ z grupy paliw wêglowych i wêglowodorowych, biomasy, tworzyw

sztucznych, a dla szczególnych potrzeb i z substancji niepalnych. Szczególnym przy-

padkiem paliw formowanych jest paliwo uzyskiwane z odpadów komunalnych. W litera-

turze wystêpuje ono równie¿ pod innymi nazwami jako EKOPAL, PAKOM, w Niemczech

jako BRAM, INBRE, ORFA, w USA jako RDF [7]. U¿ywane jest równie¿ okreœlenie:

mieszane paliwo wtórne, b¹dŸ paliwo alternatywne, lub paliwo niekonwencjonalne. Autor,

podobnie jak liczne oœrodki uczelniane, preferuje okreœlenie „paliwo formowane”. Paliwo

formowane z odpadów pojawi³o siê wtedy, gdy przyst¹piono do realizacji nowej polityki

w gospodarce odpadami komunalnymi zak³adaj¹c ca³kowit¹ rezygnacjê ze sk³adowisk

odpadów komunalnych. W miarê rozszerzenia odzysku z odpadów, który rozpocz¹³ siê od

z³omu stalowego, a nastêpnie obj¹³ opony, szk³o, metale kolorowe, baterie, gruz betonowy,

PET-y uzyskano stan, w którym pozosta³y trzy ostatnie frakcje, które nie kwalifikuj¹ siê do

recyklingu surowcowego, z czego dwie posiadaj¹ w sobie istotny potencja³ energetyczny. S¹

to : frakcja biomasy biorozk³adalnej oraz funkcja tworzyw sztucznych. Dalsza selekcja

z tych frakcji nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Pojawi³a siê alternatywa: albo te frakcje

deponowaæ albo przetworzyæ na nowy produkt o charakterze paliwa. W procesie separacji,

suszenia, mielenia i mierzenia powstaje mieszanina substancji palnych. Charakteryzuje siê
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okreœlonym sk³adem, wartoœci¹ opa³ow¹ i postaci¹ o niewielkich odchyleniach. Jest to zatem

paliwo normowane i produkt handlowy zarazem.

W odniesieniu do powszechnie stosowanych paliw energetycznych, paliwa z odpadów

mog¹ charakteryzowaæ siê obni¿on¹ zawartoœci¹ popio³u, siarki, chloru, a w odniesieniu do

odpadów z jakich zosta³y wytworzone, znacznym obni¿eniem zawartoœci metali kolorowych

(60–80%) [8].

Zarówno sk³ad chemiczny jak i w³aœciwoœci takiego paliwa formowanego mog¹ byæ

dobierane stosownie do potrzeb. Mog¹ byæ paliwa niskopopio³owe, niskosiarkowe, nisko-

chlorowe, o okreœlonej kalorycznoœci i w³aœciwoœciach fizykochemicznych takich jak:

zawartoœæ wilgoci, wytrzyma³oœæ na zgniatanie, kszta³t, itp. Paliwa formowane winny

posiadaæ certyfikat w celu identyfikacji ich zarówno pod wzglêdem fizyko-chemicznym, ale

i tak¿e emisyjnym. Certyfikat jest podstaw¹ obliczeñ procesów spalania, wykonania studium

oddzia³ywania na œrodowisko, a przede wszystkim podstaw¹ dopuszczenia danego paliwa

do spalania lub wspó³spalania. Aspekty techniczne dotycz¹ce wytwarzania paliw z odpadów

sprowadzaj¹ siê do dwóch zagadnieñ: mechanicznego i fizykochemicznego przetwarzania

odpadów w taki sposób aby uzyskaæ produkt o z góry za³o¿onych w³aœciwoœciach. Zak³ad

przetwarzaj¹cy odpady na paliwo powinien posiadaæ dobrze wyposa¿one laboratorium

z kompetentna obs³ug¹, która bêdzie na bie¿¹co monitorowaæ proces produkcji jak i produkt

finalny.

W podsumowaniu [9]:

� paliwa formowane nie s¹ odpadami gdy¿ posiadaj¹ odpowiedni¹ strukturê i nie odnosz¹

siê do nich definicje odpadów,

� paliwa formowane jak i substancje wchodz¹ce w ich sk³ad posiadaj¹ zidentyfikowane

w³aœciwoœci chemiczne i sk³ad,

� znane jest zachowanie siê paliwa w warunkach spalania i jego w³aœciwoœci emisyjne,

� okreœlone jest zastosowanie danego paliwa w warunkach przemys³owych — rodzaj

paleniska, warunki spalania, sposoby oczyszczania spalin, sposoby postêpowania

z popio³em,

� paliwo posiada nazwê i atest (certyfikat) instytucji lub osoby posiadaj¹cej wiedzê

i uprawnienia do jego sporz¹dzenia i bior¹cej na siebie odpowiedzialnoœæ za ewentualne

negatywne skutki,

� wartoœæ ekonomiczna paliwa wynika z uzgodnieñ miêdzy dostawc¹, a odbiorc¹, podlega

prawom rynku i polityce Pañstwa.

Aspekt prawny paliwa formowanego z odpadów

Jak dot¹d nie ma w kraju ustawy o paliwach, która by porz¹dkowa³a regulacje znaj-

duj¹ce siê w ro¿nych rozporz¹dzeniach czêsto tworzonych bez nale¿ytej starannoœci co skut-

kowa³o lukami, powierzchownoœci¹, a nawet rozbie¿noœciami przy interpretacji. W szcze-

gólnoœci brak regulacji dla paliw formowanych .W takiej sytuacji pomocnym jest siêganie do
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norm zagranicznych np norm dla niemieckiego BRAM-u lub amerykañskiego RDF-u jak

i opieranie siê na propozycjach regulacji proponowanych przez oœrodki uczelniane oraz

dostawców kot³ów.

Klasyfikacja RDF wed³ug ASTM [10]:

� RDF1 — Substancja palna odpadów w stanie nieprzetworzonym,

� RDF2 — Substancja rozdrobniona z/bez separacji magnetycznej,

� RDF3 — Substancja rozdrobniona po separacji magnetycznej, oddzielenie szk³a i innych

substancji nieorganicznych, o 95% udziale ziaren przesiewnych na sicie o otworach

kwadratowych 50 mm,

� RDF4 — Substancja pylista o 95% udziale ziaren przesiewnych na sicie o otworach

kwadratowych 2 mm,

� RDF5 — RDF brykietowany lub peletowany,

� RDF6 — Paliwo p³ynne uzyskane z przetworzonych czêœci palnych odpadów,

� RDF7 — Paliwo gazowe uzyskane z palnych czêœci odpadów.

Normy w³oskie kwalifikacji substancji palnej paliwa sta³ego z odpadów [10]:

� Wartoœæ opa³owa min. 12,5 MJ/kg

� Zawartoœæ wilgoci maks. 25% m.s.

� Zawartoœæ popio³u maks. 20% m.s.

� Udzia³ siarki S maks. 0,5% m.s.

� Udzia³ chloru Cl maks. 0,7% m.s.

� Koncentracja o³owiu Pb maks. 200 ppm

� Koncentracja miedzi Cu maks. 150 ppm

� Koncentracja cynku Zn maks. 500 ppm

� Koncentracja chromu Cr maks. 50 ppm

� Koncentracja manganu Mn maks. 150 ppm

� Koncentracja niklu Ni maks. 20 ppm

� Koncentracja arsenu As maks. 10 ppm

� Koncentracja Cd+Hg maks. 10 ppm

� Koncentracja Pb+Cr+Cu+Mn+Zn maks. 900 ppm

Producent du¿ych fluidalnych gazyfikatorów 40–60 MW okreœli³ nastêpuj¹ce wyma-

gania dla wsadu z odpadów komunalnych [11]:

� udzia³ 10% energii chemicznej wsadu paliwowego,

� minimalna wartoœæ opa³owa 13 MJ/kg, po¿¹dane s¹ wartoœci wy¿sze,

� maks. wilgotnoœæ do 50%, po¿¹dane s¹ wartoœci ni¿sze,

� substancji organicznej < 10% wagowo w sk³adzie,

� balast < 2,0%,

� metale ¿elazne i nie¿elazne < 1,0%,

� aluminium < 0,5%,

� suma trzech wymiarów cz¹stki palnej < 150 mm.

Jak z powy¿szego wynika sk³ad paliwa jest ró¿ny, dostosowany do potrzeb odbiorców

energetycznych. Inne wymagania ma przemys³ cementowy, inne ciep³ownictwo wyposa-

¿one w stare kot³y dostosowane do spalania paliw, których uprzednio nie brano pod uwagê,

jeszcze inne s¹ gdy kot³y by³y projektowane na tego rodzaju paliwo.
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Na sk³ad paliw formowanych wp³yw maja trzy podstawowe wymagania:

� dotrzymanie parametrów ekologicznych, tj. sk³adu spalin na wylocie z komina i po-

pio³u,

� ograniczenie negatywnego wp³ywu na wydajnoœæ, trwa³oœæ i sprawnoœæ kot³a,

� stabilnoœæ parametrów, przede wszystkim wartoœci opa³owej i postaci

Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e kodyfikacja paliw formowanych rozpocznie siê od tworzenia

norm zak³adowych u producenta paliw, czyli w zak³adzie przetwarzania odpadów komunal-

nych. Oznacza to , ¿e projektowanie technologii dla takiego zak³adu bazuje na za³o¿eniach

zwi¹zanych z wymaganiami wybranych konkretnych wieloletnich odbiorców paliwa.

Wytyczne do redakcji zapisów w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia publicznego

Wytyczne s¹ ró¿norodne i odpowiednie do zakresu podmiotowego zamówienia publicz-

nego, tj., ¿e dotycz¹ prac programowo planistycznych, b¹dŸ te¿ dokumentacji budowlanej

inwestycji komunalnej. Poza tym wi¹¿¹ siê z polityk¹ gospodarcz¹ jak¹ uprawia zarz¹d

gminy.

1. Podstawowy wymóg to weryfikacja aktualnoœci ustaleñ, wniosków i zaleceñ jakie zosta³y

wypracowane w opracowaniach studialnych i programowych, które gmina ju¿ posiada

i które zosta³y ju¿ przyjête w trybie uchwa³ i zatwierdzeñ.

2. Przed og³oszeniem przetargu nale¿y dotrzeæ do aktualnych planów rozwoju przedsiê-

biorstw energetycznych i innych i dokonaæ ich wstêpnej oceny w aspekcie w³asnych

zamierzeñ.

3. Bezwzglêdnie wa¿na jest pe³na otwartoœæ informacyjna wzglêdem przedsiêbiorstw —

partnerów funkcjonuj¹cych na obszarze gminy. Niedopuszczalne jest prowadzenie ukry-

tej walki przeciw przedsiêbiorstwu. Je¿eli d¹¿enie zarz¹du gminy bêdzie sprzeczne

z ¿ywotnym interesem przedsiêbiorstwa to przedsiêbiorstwo, to musi znaæ motywy, cel

i uzasadnienie takiego postêpowania.

4. Równie wa¿ne jest posiadanie informacji o tym jaki jest stan lub co zamierzaj¹ zrobiæ

zarz¹dy s¹siednich gmin w obszarze objêtym planowanym przetargiem. Z tego mo¿e

pojawiæ siê zasadnoœæ rozwi¹zywania problemów w³asnych w ramach zwi¹zku miêdzy-

gminnego lub przy wspó³dzia³aniu w ograniczonym zakresie.

5. Wielce po¿¹danym jest aby firma sk³adaj¹ca ofertê na prace w zakresie jednej gospodarki

np. odpadami mia³a równie¿ doœwiadczenie i wiedzê w zakresie drugiej gospodarki

(energetycznej). Mo¿na tego oczekiwaæ od du¿ych wielobran¿owych firm projektowych

lub za¿¹daæ jednej oferty wspólnej od dwóch wyspecjalizowanych firm.

6. Po¿¹dane jest wprowadzenie wymogu raportowania w toku wykonywania prac i pe³-

nienie bie¿¹cego nadzoru przez zamawiaj¹cego nie czekaj¹c na ukoñczenie ca³oœci

opracowania.
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7. Po¿¹dana jest inwentaryzacja zasobów i zapotrzebowania na energia w ujêciu dyna-

micznym. Oznacza to, ¿e wypracowane informacje o stanie na dana chwilê s¹ niewy-

starczaj¹ce. Równie wa¿ne jest okreœlenie trendu i dynamikê zmian, co jest ³atwiejsze

siêgaj¹c wstecz, a znacznie trudniejsze i mniej pewne prognozuj¹c na przyjêty horyzont

czasowy.

8. Bezwzglêdnie nale¿y ¿¹daæ zgodnoœci rozwi¹zañ z wymogami prawa unijnego nawet

wówczas gdy nie jest ono jeszcze transponowane do prawa krajowego. Brak zgodnoœci

mo¿e uniemo¿liwiæ uzyskanie dofinansowania ze œrodków unijnych. Brak krajowej

regulacji jest zjawiskiem przejœciowym. Zalecenie to wydaje siê byæ przes¹dne, ale

proszê mieæ na uwadze to, ¿e od wykonania opracowania programowego do oddania

inwestycji do eksploatacji mo¿e min¹æ nawet kilka lat.

9. Najni¿sza cena jako jedyne kryterium wyboru oferty mo¿e okazaæ siê fatalna w skutkach

w przetargach na tak trudne i szerokie prace w obszarze energetycznym i gospodarki

odpadami.

10. Ze wzglêdu na szeroki wachlarz ró¿norodnych rozwi¹zañ i technologii wystêpuj¹cych

w energetyce i gospodarce odpadami zasadne jest dopuszczenie wariantowoœci rozwi¹-

zañ w ofercie.

Dylemat kompostowania

Alternatyw¹ dla spalania frakcji biorozk³adalnej jest jej kompostowanie. Szkopu³ jednak

w tym, ¿e kompost uzyskany z takich frakcji ma ograniczone mo¿liwoœci u¿ytkowania ze

wzglêdu na zawartoœæ ró¿norodnych zanieczyszczeñ nie akceptowanych przez rolnictwo.

Zapotrzebowanie kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych jest ograniczone. Ju¿

obecnie wytwórcy kompostu z odpadów komunalnych maja trudnoœci z ulokowanie go na

rynku. Obecnie rozwa¿a siê celowoœæ spalania takiego kompostu. Tylko po co go produ-

kowaæ, ponosz¹c dodatkowe koszty i straty unosu gazu palnego do atmosfery, skoro mo¿na

surowiec dla kompostu skierowaæ w inne technologie przetwarzaj¹c go na paliwo for-

mowane np.: biokarbon lub gaz z odgazowania i zgazowania.

Suplement do tematu — uprawy energetyczne

Deficyt paliwa dla produkcji zielonej energii jest tak du¿y, ¿e bez siêgniêcia do specja-

listycznych upraw rolnych i tak siê nie obejdzie. A wiêc pojawia siê nowy imperatyw, tj.

spójnoœæ gospodarki energetycznej z lokalnym programem rozwoju gospodarczego w in-

nych obszarach. Oczywiœcie wi¹¿e siê to z biopaliwem z upraw energetycznych. Uprawy te

pojawiaj¹ siê w programie rozwoju w aspekcie:

493



� zagospodarowania nieu¿ytków,

� zagospodarowania nadwy¿ki area³u rolnego,

� zagospodarowania nadwy¿ki produkcji p³odów rolnych, ¿ywnoœciowych,

� ograniczenie strukturalnego bezrobocia na wsi,

� hamowanie odp³ywu ludnoœci ze œrodowiska wiejskiego,

� stymulowanie popytu na œrodki do produkcji rolnej,

Przedstawiona kwestia zas³uguje na omówienie w oddzielnym artykule.

Podsumowanie i wnioski koñcowe

1. Potrzeba powi¹zania gospodarki energetycznej z gospodarka odpadami w gminie uza-

sadniona jest ró¿norodnymi celami.

2. Energetyka zawodowa potrzebuje paliwa formowanego z odpadów jako uzupe³nienie

b¹dŸ rezerwowanie dostaw biopaliwa.

3. Energetyka rozproszona komunalna zainteresowana jest tanim paliwem niewêglowym

takim jak biomasa i paliwo formowane z odpadów.

4. Frakcja biorozk³adalna w paliwie formowanym z odpadów pozwala na produkcjê

energii odnawialnej i osi¹ganie dodatkowych korzyœci z tego tytu³u.

5. Obecne wymagania prawne dla gospodarki odpadami komunalnymi wymuszaj¹ odse-

parowanie frakcji biorozkladalnej i utylizacjê jej poza sk³adowaniem najkorzystniej

przez spalenie.

6. Bez skierowania frakcji biorozk³adalnej z odpadów do utylizacji energetycznej lub innej

nie bêd¹ spe³nione wymagania unijne bêd¹ce warunkami brzegowymi do uzyskania

œrodków pomocowych.

7. Wycofanie ze sk³adowania frakcji tworzyw sztucznych nie objêtych recyklingiem

surowcowym przed³u¿y ¿ywotnoœæ sk³adowiska i zmniejszy jego obci¹¿enie substan-

cjami oddzia³ywuj¹cymi negatywnie na odcieki.

8. Obie frakcje spo¿ytkowane energetycznie zastêpuj¹ paliwo wêglowe i wêglowodorowe

w energetyce.

9. Paliwa formowane z odpadów komunalnych poprawi¹ ekonomikê pracy ciep³owni

lokalnych oraz zak³adów przetwarzania odpadów.

10. Produkcja paliwa formowanego z odpadów jest form¹ aktywizacji gospodarnej gminy.

11. Powi¹zanie obu gospodarek u³atwia a w szczególnych przypadkach umo¿liwia siêg-

niêcie po unijne œrodki pomocowe na inwestycje gminne.

12. Przedmiotowe powi¹zanie wprowadza zmiany w opracowaniach planistycznych gminy

i oddzia³uje merytorycznie na treœæ specyfikacji zamówieñ publicznych.

13. Powi¹zanie obu gospodarek modyfikuje za³o¿enia techniczne dla planowanych in-

westycji.

14. Dla przedmiotowego powi¹zania pomocne by³o by uzupe³nienie prawa w obszarze

problematyki paliw i odpadów.

494



15. Wprowadzenie powi¹zania dokumentuje wysoki europejski poziom jakoœci pracy lide-

rów samorz¹dowych.
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Waldemar NIKODEM

Conformability of power economy to commune waste
management in the field of formed fuels production

Abstract

As yet, power economy and waste management in commune were treated separately. Such

situation can not last because of changes and new conditions. Several reasons appeared to achieve

consistency of both economies in consequence of:

� difficulties in implementing processes of renewable energy sources,

� a need to improve country power safety at a national and local scale,

� new rigorous requirements for waste management,

� as well as preferential objectives for Union helping funds.

Fuels formed from municipal wastes, bio-mass and coal proved a keystone for both economies. In

this paper the above problems are discussed, and helpful remedies are presented to gain such

conformability at commune level in terms of planning and programming of investment undertakings.

KEY WORDS: power economy, waste management, conformability, renewable energy country power

safety


