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Celem dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce do standardów 
obowiązujących w Unii Europejskiej, których najważniejszym dążeniem jest 
zminimalizowanie składowania odpadów, największe miasta w Polsce podjęły trud 
przebudowy systemu gospodarki odpadami i budowy instalacji termicznego przekształcania 
odpadów. Instalacje takie stanowią dziś nieodzowny element nowoczesnego systemu 
zagospodarowania odpadów i są obecne w większości dużych miast w bardziej od Polski 
rozwiniętych krajach UE.  
 

 

 
Przymiarkę do budowy spalarni odpadów komunalnych podjęło w Polsce kilka największych 
miast: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin i Białystok 
ubiegając się o dotacje UE na pokrycie części kosztów budowy (w ramach programu 
operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”). Dziś proces przygotowania do budowy spalarni 
wszedł w decydującą fazę - oceny przygotowanych wniosków, decyzji o przyznaniu 
dofinansowania oraz ogłoszenia przetargów na budowę. 



Spalanie odpadów budzi od lat wiele kontrowersji i protestów społecznych. Bardzo 
trudno jest uzyskać społeczną akceptację dla tego typu instalacji. Większość oporów 
społecznych bierze się z nieznajomości zagadnienia oraz obaw przed negatywnymi 
skutkami emisji zanieczyszczeń. Problem emisji został szczególnie silnie nagłośniony w 
latach 80. i 90. ub.w. przez różnego rodzaju ruchy ekologiczne i do dnia dzisiejszego krążą 
mity na temat spalarni odpadów, nie mające nic wspólnego ze współczesnym stanem 
wiedzy, nauki i techniki.  

 
Dodatkowo plany budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, z racji 

otwierającego się sporego rynku inwestycji, przyciągnęły do naszego kraju przedstawicieli 
wielu różnych firm, których często można nazwać „akwizytorami marzeń” oferujących 
różne, często bardzo oryginalne, najczęściej nie sprawdzone w dużej skali lub dawno 
zapomniane technologie, które według oferentów mają przewyższać wszystkie znane (inne) 
technologie pod względem nowoczesności, efektywności, czy zminimalizowania 
oddziaływania na środowisko. Wychodzą oni na przeciw marzeniom i oczekiwaniom 
społecznym. Wszyscy chcieliby instalacji nowoczesnej, bezpiecznej i nie oddziaływującej 
na środowisko i zdrowie ludzi, która w żadnym wypadku nie powinna mieć nic wspólnego 
ze źle odbieraną społecznie spalarnią.  

 
Co innego instalacja pirolizy, zgazowania, czy też instalacja plazmowa. Nie jest to 

spalarnia, a więc jest na pewno lepsza, nowocześniejsza i bezpieczniejsza. W ten sposób 
zupełnie nieoczekiwanie odżył w Polsce, wydawałoby się rozstrzygnięty już kilka lat temu w 
Europie, problem wyboru technologii termicznego przekształcania odpadów. Pojawiła się 
dyskusja o (rzekomej) wyższości nowych technologii - pirolizy, zgazowania, czy plazmy nad 
klasyczną technologią rusztową, powszechnie znaną i stosowaną w Europie, nazywaną przez 
„akwizytorów marzeń” przestarzałą technologią z połowy ubiegłego wieku.  

 
 

Trochę historii 

Pierwsza w świecie profesjonalna, przemysłowa spalarnia odpadów (nazwana 
„Destructor” - patent GB 3125) została wybudowana w Anglii w miejscowości Nottingham 
w 1874 r. [1]. Konstruktorem instalacji był inżynier Albert Fryer pracujący dla firmy 
Manlove, Alliott & Co Ltd., firmy powstałej w 1837 r. i znanej z produkcji wirówek i 
maszyn pralniczych. Pierwszy „Destructor” składał się z 16 osobnych komór spalania z 
rusztem stałym o wydajności 4-6 Mg odpadów w ciągu 24 godzin. Koszt budowy wyniósł £ 
11 418. Była ona z dzisiejszego punktu widzenia bardzo prymitywna i wymagała wiele pracy 
od obsługi. Następną spalarnię, już w rok później, wybudowano w Manchesterze. Kolejne w 
następnych latach powstały w Birmingham, Leeds, Heckmondwike, Warrington, Blackburn, 
Bradford, Bury, Bolton, Hull, Nottingham, Salford, Ealing oraz w Londynie. W sumie w 
1890 r. w Anglii pracowało już 39 spalarni odpadów. Konstrukcja Fryera była rozwijana 
przez Stafforda (1884), Jonesa (1885), Richmonda (1885), Whileya (1891), Horsfalla (1888-
1891), Warnera (1888), Meldruma, Beamana i Deasa (1893, 1894), Heemana oraz Sterlinga, 
osiągając coraz większą wydajność z jednej komory - 10-12 Mg wciągu 24 godzin przy 



jednoczesnym wzroście ilości komór. Pierwsze instalacje nie posiadały systemu odzysku 
ciepła, późniejsze produkowały parę do napędu generatorów elektrycznych. Koszt spalania 
w pierwszych angielskich spalarniach wynosił nieco ponad 1 szyling za 1 Mg odpadów [1]-
[3]. Były to pierwsze profesjonalne spalarnie odpadów w świecie i aż do wybuchu I wojny 
światowej angielska technologia spalania odpadów komunalnych była wiodącą w Europie. 
Spalarnie powstające w tym okresie (aż do lat 60. ub.w.) nie posiadały żadnych urządzeń 
ograniczających emisję zanieczyszczeń.  

 
W 1892 r., po epidemii cholery, w związku z koniecznością likwidacji zakażonych ubrań, 

mebli itp., władze Hamburga zadecydowały o budowie spalarni odpadów. Została ona 
uruchomiona w 1895 r. Była to spalarnia konstrukcji Sterlinga, komorowa z rusztem stałym 
[4]. W kolejnych latach na terenie Niemiec powstawały następne spalarnie - między innymi 
w Kolonii (1906), Frankfurcie (1909). W 1903 r. uruchomiono pierwszą spalarnię w Danii w 
miejscowości Frederiksberg, w 1906 r. w Szwecji w Sztokholmie, i w Belgii - w Brukseli, 
zaś w 1929 r. uruchomiono pierwszą spalarnię w Szwajcarii - w Zürichu. Ogółem w latach 
1876-1908 w Europie wybudowano ponad 210 instalacji do spalania odpadów (w Anglii, 
Danii, Szwecji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Czechach) oraz ponad 180 w Stanach 
Zjednoczonych.  

 
W latach 20. Niemcy zastosowali w swoich nowo budowanych spalarniach po raz 

pierwszy ruszt mechaniczny (np. konstrukcji Steimüllera, Noella, Babcocka, czy 
szwajcarskiego von Rolla lub duńskiego Volunda) stosowany dotychczas w elektrowniach 
opalanych niskokalorycznym węglem brunatnym. Poprawiło to w sposób znaczący 
efektywność spalania. Pojawiło się wtedy wiele nowych oryginalnych konstrukcji rusztu, w 
tym między innymi specjalny ruszt do bardziej kalorycznych odpadów - ruszt chłodzony 
wodą.  

 
Masowy rozwój tej metody pozbywania się odpadów obserwuje się w Europie 

począwszy od lat 60. Wtedy to zaczęto stosować pierwsze instalacje ograniczania emisji - 
odpylacze (przede wszystkim elektrofiltry, czasami cyklony). W latach 70. w systemach 
oczyszczania spalin pojawiły się układy ograniczania emisji gazów kwaśnych (głównie 
dwutlenku siarki i chlorowodoru) na drodze absorpcji w roztworach alkalicznych. Rozwój 
spalarni został przyhamowany w latach 80. i 90., głównie z uwagi na odkryty pod koniec lat 
70. problem emisji dioksyn. W latach 90. kosztem ogromnych nakładów na badania (w 
Niemczech ponad 3,8 mld. DM) udało się poznać warunki syntezy dioksyn oraz opracować 
technologie spalania minimalizujące ich powstawanie oraz technologie ograniczania ich 
emisji. Wtedy w spalarniach pojawiły się układy adsorpcyjne oraz katalizatory stosowane 
również do ograniczania emisji tlenków azotu. Postęp we włókiennictwie w latach 90. 
zaowocował opracowaniem nowoczesnych materiałów filtracyjnych i w miejsce kolumn 
absorpcyjnych i drogich elektrofiltrów zaczęły się pojawiać suche systemy oczyszczania 
spalin połączone z odpylaniem na filtrach tkaninowych. Konstrukcja spalarni odpadów na 
przestrzeni lat ulegała licznym zmianom i modyfikacjom. W miarę postępu naukowo-
technicznego oraz rozwoju wiedzy na temat procesów spalania modyfikowano konstrukcję 
spalarni. Pojawiło się stopniowane doprowadzania powietrza (podział na powietrze 



pierwotne doprowadzane pod ruszt i powietrze wtórne - dopalające), recyrkulacja spalin, 
coraz bardziej rozbudowany system oczyszczania spalin, kotły odzyskincowe produkujące 
parę o coraz wyższych parametrach (wyższej temperaturze i ciśnieniu), co zaowocowało 
coraz wyższą sprawnością energetyczną spalarni. Zmiany zaszły również w samej 
konstrukcji rusztu, dzięki czemu można dziś na nim spalać odpady z jednej strony o coraz 
wyższej, a także i coraz niższej kaloryczności. Po 2000 r. obserwujemy ponownie wzrost 
liczby i wydajności spalarni (przede wszystkim opartych o sprawdzoną technologię 
rusztową), szczególnie w krajach należących do UE, co związane jest z przyjętą strategią 
gospodarowania odpadami oraz znaczącym ograniczeniem ich składowania.  

 
Wspomniane wcześniej problemy z emisją dioksyn spowodowały zainteresowanie pod 

koniec lat 80. innymi niż spalanie technologiami termicznego przekształcania odpadów. 
Zwrócono wtedy uwagę na znaną od XIX w. technologię pirolizy (odgazowania) oraz 
stosowną już podczas II wojny światowej technologię zgazowania paliw stałych (silniki na 
tzw. holzgas - gaz ze zgazowania drewna). Zgodnie z założeniem miały dać one mniejszą 
emisję mikrozanieczyszczeń organicznych, w tym dioksyn i furanów. Zarówno w Europie, 
jaki w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii podjęto bardzo wiele prób opracowania i 
wdrożenia tego typu technologii. Generalnie w Europie piroliza i zgazowanie nie odniosły 
większych sukcesów, natomiast w Japonii na przełomie lat 90. i dwutysięcznych powstało 
kilkanaście tego typu instalacji. Ostanie lata, to liczne próby wykorzystania technologii 
plazmowej do unieszkodliwiania odpadów.  

 
Jak na razie w Europie na rynku instalacji termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych zdecydowany prym wiodą klasyczne instalacje spalania na ruszcie. Stanowią 
one zdecydowaną większość istniejących instalacji, szczególnie w Europie. Udział instalacji 
pizolitycznych, zgazowujących lub plazmowych jest jak na razie znikomy, co wynika 
przede wszystkim ze względów technicznych. Obserwujemy przy tym ciekawe zjawisko 
wzrastającej akceptacji społecznej dla metod pirolitycznych, zgazowania lub plazmowych, 
przy równoczesnym spadku akceptacji dla klasycznych spalarni z paleniskiem rusztowym. 

Również w Polsce istniały spalarnie odpadów komunalnych - w Warszawie w 1912 r. 
została wybudowana spalarnia o wydajności ok. 10 000 Mg/rok, która pracowała do 1944 r., 
kiedy to podczas Powstania Warszawskiego została zniszczona. Natomiast w Poznaniu w 
1929 r. oddano do użytku spalarnię odpadów komunalnych o podobnej wydajności, która 
pracowała aż do 1954 r. Widać więc, że spalanie odpadów posiada już swoją długą historię.  

 
 

Piroliza, zgazowanie, plazma 

Pirolizą nazywamy proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji 
organicznych, który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w środowisku całkowicie 
pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej obecności. Proces ten jest z natury 
endotermiczny (wymaga dostarczenia ciepła z zewnątrz) i przebiega w temperaturach do 1 
000 °C. Skład i ilość produktów pirolizy zależy od rodzaju odpadów, ich właściwości 



fizykochemicznych oraz od temperatury procesu. Podczas procesu pirolizy masa odpadów 
zostaje przekształcona w [4]: 
gaz pirolityczny zawierający głownie wodór, metan, etan i ich homologi, tlenek i dwutlenek 

węgla oraz inne związki takie jak: siarkowodór, amoniak, chlorowodór oraz 
fluorowodór, 

koks pirolityczny - fazę stałą zawierającą węgiel oraz metale i inne substancje inertne, 
fazę ciekłą zawierającą mieszaninę olejów, smół oraz wody i rozpuszczonych w niej 

prostych aldehydów, alkoholi i kwasów organicznych. 
Proces pirolizy węglowodorów można opisać następującym uproszczonym równaniem 

chemicznym: 
CxHyOz   ciepło   CO2+H2O+CO+CH4+C2H6+CH2O+...+CmHn+C-q 

 
 
Skład gazu pirolitycznego zależy znacznie od temperatury procesu - obrazują to dane 

zawarte w tab.1. 
 

Tab. 1. Skład gazu pirolitycznego (w % objętościowych)  
w zależności od temperatury dla procesu pirolizy odpadów komunalnych [5] 

Składnik gazu 
pirolitycznego 

Temperatura procesu pirolizy [°C] 

482 648 815 926 

H2 5,56 16,58 28,55 32,48 

CH4 12,43 15,91 13,73 10,45 

C2H4 0,45 2,18 2,24 2,43 

C2H6 3,03 3,06 0,77 1,07 

CO 33,50 30,49 34,12 35,25 

CO2 44,77 31,78 20,59 18,31 

 

 
Wśród produktów pirolizy największy udział ma faza ciekła (ok. 60%, niezależnie od 

temperatury pirolizy), natomiast wraz ze wzrostem temperatury maleje ilość fazy stałej na 
korzyść fazy gazowej. Ilustrują to dane zawarte w tab. 2.  

 
Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w wysokich temperaturach faza ciekła wydzielona 

w wyniku pirolizy podlega odparowaniu wzbogacając fazę gazową. Średnia wartość 



opałowa gazu pirolitycznego pochodzącego z odpadów komunalnych waha się w granicach 
12-16 MJ/Nm3 [5]. Ogólny bilans procesu pirolizy odpadów komunalnych ilustruje rys. 1. 

 
 
Tab. 2. Ilość produktów pirolizy w zależności od temperatury dla procesu pirolizy odpadów komunalnych [5] 
 

Temperatura pirolizy [°C] 

Udział produktów pirolizy [%] 

Gaz 
pirolityczn
y 

Produkty 
ciekłe  

Koks 
pirolityczn
y 

482 12,3  61,1 24,7 

648 18,6 59,2 18,6 

815 23,7 59,7 17,2 

926 24,4 58,7 17,7 

 

 
Rys. 1. Ogólny schemat przebiegu procesu pirolizy odpadów komunalnych [5] 

 

 
 
 
 
 



Drugim procesem, którym obok pirolizy mogą zostać poddane odpady, jest 
zgazowywanie. Zachodzi ono w temperaturach bliskich 1 000°C w obecności czynnika 
utleniającego, którym może być powietrze, tlen, a także para wodna. Produktami 
zgazowania są zazwyczaj wodór i tlenek węgla, a także niewielkie ilości metanu, dwutlenku 
węgla, azotu i pary wodnej [5]. 

 
Proces zgazowania stałych węglowodorów można opisać następującymi uproszczonymi 

równaniami chemicznymi [5]: 
 

C+½O2         CO+q 
C+O         CO2+q 
C+2H2O         CO2+2H2-q 
C+H2O         CO+H2-q 
C=2H2         CH4+q 
CO+H2O         CO2+H2+q 
CO+3H2         CH4+H2O+q 
C+CO2         2CO-q 

 
Którym towarzyszy równolegle rozkład termiczny przebiegający zgodnie z 

uproszczonym równaniem chemicznym: 
 

CxHyOz   ciepło   CO2+H2O+CO+CH4+C2H6+CH2O+...+CmHn+C-q 
 
Część z wymienionych powyżej reakcji chemicznych jest reakcjami egzotermicznymi 

(+q- przebiegającymi z wydzieleniem ciepła), zaś część endotermicznymi (-q- 
wymagającymi doprowadzenia ciepła z zewnątrz),  

 
Wartość opałowa gazu otrzymanego w wyniku zgazowania jest zależna od rodzaju 

czynnika utleniającego i waha się od 5 MJ/Nm3 (dla powietrza i pary wodnej) do 10 
MJ/Nm3 (dla czystego tlenu). Gaz syntezowy powstały w procesie zgazowania jest 
wykorzystany bądź bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej - spalany w silnikach 
gazowych, bądź też do syntezy węglowodorów ciekłych (do produkcji paliw) lub syntezy 
metanolu. Stosunkowo rzadko gaz syntezowy wykorzystywany jest jako paliwo gazowe w 
kotłach grzewczych.  

 
Plazma to silnie zjonizowany gaz, w którym występują neutralne cząsteczki, 

zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak cała objętość zajmowana przez plazmę z 
„globalnego” punktu widzenia jest elektrycznie obojętna [6]. Uważa się ją za czwarty stan 
skupienia materii. Plazma przewodzi prąd elektryczny, a jej opór elektryczny, inaczej niż w 
przypadku metali, maleje ze wzrostem jej temperatury. Ze względu na temperaturę plazmę 
dzieli się na [7]: 
 
plazmę zimną (4 000-30 000 K) wytwarzaną w plazmotronach, 



plazmę gorącą (powyżej 30 000 K) występującą we wnętrzu gwiazd lub podczas wybuchów 
jądrowych. 
 
Możliwość uzyskiwania wysokich temperatur w strumieniu plazmowym (plazma 

niskotemperaturowa) stwarza możliwość destrukcji odpadów w sposób bardziej efektywny 
w porównaniu do tradycyjnego spalania, ponieważ plazma wytworzona przez pole 
elektryczne podnosi temperaturę do znacznie wyższej wartości (nawet 8 000 °C) niż 
płomień w paleniskach kotłowych, a jej energia może powodować rozkład zanieczyszczeń 
na prostsze składniki. Dzięki wysokiej temperaturze i dużej gęstości energii w plazmie, 
szybkość procesu destrukcji jest bardzo wysoka, co decyduje o dużej wydajności 
termicznego przekształcania odpadów. Doprowadzenie do reaktora czynnika utleniającego 
zapewnia efektywne utlenianie odpadów w strefie plazmy [6].  

 
Od połowy lat 80. prowadzone były w świecie liczne prace badawcze nad technologiami 

pirolitycznymi oraz technologiami zgazowania odpadów komunalnych. Efektem tego jest 
co najmniej kilkanaście technologii, które wkroczyły w fazę instalacji pilotowej. 
Szczegółowy opis tych technologii zestawiła znana angielska firma konsultingowa Juniper 
Consultancy Services w postaci ponad 500 stronicowego raportu [7].  

Podobną sytuację obserwujemy w obszarze instalacji plazmowych. Obecnie na rynku 
działa kilkanaście firm prowadzących badania nad zastosowaniem technologii plazmowych. 
Większość z nich - to bądź instalacje doświadczalne, bądź też o wydajnościach znacznie 
mniejszych od wymaganych do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wielkich 
miastach. Opisy tych technologii znajdziemy w licznych raportach [9]-[12] przygotowanych 
przez firmy konsultingowe na potrzeby władz lokalnych w wielu miastach USA i Kanady w 
związku z ofertami na budowę spalarni plazmowych.  

 
Krótką charakterystykę wybranych technologii przedstawiono poniżej.   
 
 

Technologia Schwel-Brenn-Verfahren 

Technologia ta została opracowana przez koncern Siemensa i wydawała się być 
najbardziej dojrzałą pod względem technicznym [5]. Polega ona na, podobnie jak 
większość opisanych dalej technologii, na pirolizie odpadów komunalnych. Koks 
pirolityczny poddawany jest oczyszczaniu (usunięciu metali i innych substancji 
niepalnych), a następnie spalaniu wraz z gazem pirolitycznymi, w kotle. Ciepło odzyskane 
w postaci pary służy do produkcji energii elektrycznej, zaś spaliny oczyszczane są w 
sposób analogiczny jak w klasycznych spalarniach odpadów. Pierwsze założenia 
techniczne powstały w latach 1984-88, zaś w 1988 r. w miejscowości Wiblingen niedaleko 
Ulm (Niemcy) uruchomiono instalację pilotową o wydajności ok. 0,2 Mg/h. Po dwóch 
latach badań w 1990 r. podjęto decyzję o budowie instalacji w skali przemysłowej o 
wydajności ok. 100 000 Mg/rok (2 linie po 7 Mg/h) w miejscowości Fürth koło 
Norymbergi (Niemcy). Instalacja ta została wybudowana i oddana do użytku w końcu 1997 
r. Po niespełna dwumiesięcznej eksploatacji została po raz pierwszy wyłączona z ruchu. 



Liczne awarie i wypadki (również śmiertelne) spowodowały zamknięcie instalacji w 2000 
r. Koncern Simensa przyznał się do porażki i zaprzestał prac nad tą technologią. Przyniosła 
ona straty ok. 400 mln. DM. Okazało się, że nie wszystkie zjawiska zachodzące w dużej 
skali udało się przewidzieć na podstawie wyników badań w skali pilotowej. Sprawność 
energetyczna instalacji wyniosła ok. 29% (praca w kojarzeniu). Dla porównania sprawność 
klasycznych spalarni rusztowych przy pracy w skojarzeniu wynosi 65-80% [13]. 

 
 

Technologia Thermoselect 

W 1989 r. powstała mieszana Szwajcarsko-Włosko-Niemiecka grupa kapitałowa, która 
sfinansowała prace badawcze nad nową technologią termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych [5]. Podobnie jak technologia Schwel-Brenn-Verfahren polega ona na 
pirolizie (tym razem sprasowanych i pozbawionych powietrza) odpadów w temperaturze 
ok. 600°C i dopaleniu koksu pirolitycznego w atmosferze czystego tlenu w temperaturze 
sięgającej 2 000°C. Gaz pirolityczny po oczyszczeniu wykorzystywany jest (spalany) w 
silniku gazowym do produkcji energii elektrycznej. Efektem wspomnianych prac 
badawczych było wybudowanie we Włoszech w miejscowości Fondotoce na 
przedmieściach Verbanii (nad pięknym alpejskim jeziorem Lago Maggiore) instalacji 
pilotowej o projektowanej wydajności ok. 4,2 Mg/h. W rzeczywistości nigdy nie udało się 
na tej instalacji osiągnąć wydajności większej niż 3 Mg/h. W 1999 r. wybudowano w 
Niemczech w Karlsruhe instalację o wydajności ok. 225 000 Mg/rok oraz rozpoczęto w 
Ansbach (2001 r.) budowę instalacji o wydajności ok. 60 000 Mg/rok. Instalacja w 
Karlsruhe po licznych awariach została uruchomiona latem 2002 r. Budowa instalacji w 
Ansbach została latem 2001 r. wstrzymana. W Karlsruhe liczne awarie podczas rozruchu 
technologicznego spowodowały, że trwał on prawie 2,5 r. Wystąpiły poważne problemy z 
dotrzymaniem norm emisji zanieczyszczeń. Instalacja w Karlsruhe nigdy nie osiągnęła 
zakładanej wydajności rocznej - maksymalnie udało się w niej w 2003 r. spalić ok. 120 000 
Mg odpadów. Newralgicznym punktem instalacji jest dolna część reaktora, w której panuje 
temperatura ok. 2000°C. Technologia ta ponadto wymaga bardzo kalorycznych odpadów - 
najlepiej ponad 10 MJ/kg. Pomimo tak kalorycznych odpadów jej sprawność energetyczna 
jest niewielka i wynosi ok. 11% [13]. W chwili obecnej pracuje tylko 7 instalacji wg 
technologii Thermoselect - tylko w Japonii: Chiba, Mutsu, Nagasaki, Kurashiki, Yorii, 
Tokushima i Osaka. Instalacja w Karlsruhe została w 2006 r. ostatecznie zamknięta, 
podobnie jak instalacja w Fondotoce. Szacuje się, że instalacja w Karlsruhe przyniosła 
straty sięgające 500 mln euro.  

 
 

Technologia PKA Verfahren 

Prace nad tą technologią podjęte zostały pod koniec lat 80. w Aalen w Niemczech [5]. 
W 1992 r. w miejscowości Freiberg niedaleko Drezna (Niemcy) została wybudowana 
instalacja pilotowa o wydajności ok. 2 000 Mg/rok (0,3 Mg/h), na której prowadzono 
badania procesu. W 2000 r. uruchomiono instalację o wydajności ok. 25 000 Mg/rok w 



miejscowości Aalen w Bawarii, natomiast w 2004 r. instalacje we Freibergu o wydajności 
ok. 18 000 Mg/rok. Instalacja ta wykazuje wiele podobieństw do technologii Thermoselect, 
choć wydaje się, że niektóre elementy techniczne zostały w niej lepiej rozwiązane. Bardzo 
dobrym pomysłem jest węzeł krakingu zapewniający większą stabilność składu gazu 
pirolitycznego, a także rozwiązanie do spalania koksu pirolitycznego z cyklonem 
wysokotemperaturowym pracującym w nieco niższej niż w przypadku Thermoselectu 
temperaturze - ok. 1 700°C. Rozwiązanie to wydaje się bardziej trwałe od konstrukcji 
reaktora w technologii Thermoselect. W 2007 r. firma PKA-Pyrolysis zbankrutowała.  

 
 

Technologia NOELL - Konversionsvervahren 

Technologia ta została opracowana w koncernie Preussag-Noell [5]. Wykazuje ona 
spore podobieństwa do technologii Schwel-Brenn-Verfahren. Prace nad nią trwały od 
połowy lat 70. Pierwsza instalacja pilotowa została wybudowana w miejscowości 
Salzgitter (Niemcy) o wydajności 6 Mg/h (40 000 Mg/rok). W 2000 r. instalacja została 
zamknięta.  

 
Technologia DBA-Verfahren 

Nieistniejący już koncern Deutsche Babcock Anlagen w 1983 r. opracował technologię 
pirolitycznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która tak na prawdę niewiele 
różniła się od omawianych wcześniej [5]. W 1987 r. uruchomiono instalację w Burgau 
(Niemcy) o wydajności ok. 36 000 Mg/rok. Instalacja ta pracuje do dnia dzisiejszego - 
operatorem jest firma WasteGen z Wielkiej Brytanii, a twórców technologii reprezentuje 
niemiecka firma DG Engineering z Gummersbach. Na bazie doświadczeń z Burgau w 2001 
r. wybudowano instalację pirolizy w Hamm o wydajności 100 000 Mg/rok (2 linie), w 
której gaz pirolityczny i koksik spalano w pobliskiej elektrowni (Kraftwerk Westfalen - 2 x 
152 MW). W czerwcu 2010 r. instalacja w Hamm została zamknięta. 

 
 

Technologia EDDITH  

Francuska firma THIDE we współpracy z Francuskim Instytutem Nafty opracowała w 
latach 80. nową technologię pirolityczną, którą nazwała EDDITH Process dla odpadów 
komunalnych [14], [15]. W połowie lat 90. wybudowano instalację doświadczalną w 
Vernouillet (Francja). Technologia ta jest ogólnie rzecz biorąc bardzo zbliżona do 
wcześniej omawianych. W 1999 r. wspólnie z koncernem Hitachi wybudowano w Japonii 
instalację w Nakaminato o wydajności 10 000 Mg/rok. W 2002 r. oddano we Francji do 
użytku instalację Arthelyse w Arras o wydajności 50 000 Mgt/rok. W 2009 r. instalacja ta 
została zamknięta.  

 
 

 



Technologia zgazowania SVZ Schwarze Pumpe 

Instalacja zgazowania odpadów komunalnych (120 000 Mg/rok), osadów ściekowych 
(120 000 Mg/rok), wysokokalorycznych odpadów przemysłowych (45 000 Mg/rok) oraz 
odpadowego węgla brunatnego (120 000 Mg/rok) została wybudowana w 1996 r., jako 
centrum przetwarzania odpadów - Sekundärrohstoff Verwertungszentrum na terenie 
zakładów chemicznych w miejscowości Schwarze Pumpe (teren byłej NRD) [16]. 
Wydajność instalacji zgazowania wynosiła 35 Mg/h. Otrzymany gaz syntezowy był 
wykorzystywany do produkcji metanolu (metoda katalityczna) w ilości ok. 120 000 
Mg/rok. Technologię zgazowania ciśnieniowego (P = 2,5 MPa) oraz urządzenie (BGL-
Gasifer) dostarczyła niemiecka firma Lurgi wspólnie z firmą British Gas. Temperatura 
zgazowania wynosiła ok. 1 600°C. Produkcja gazu syntezowego - 35 000 m3/h. W 2004 r. 
SVZ zbankrutowało i zostało sprzedane nowemu inwestorowi (Siemens) za symboliczną 
cenę 1 €. Ponownie instalacja została uruchomiona w 2007 r. i od tego czasu służy do 
zgazowania jedynie węgla brunatnego. 

 
 

Technologie plazmowe 

Zainteresowanie plazmą, jako czwartym stanem skupienia materii znane jest od wielu 
lat [7], [17]. Wysokie temperatury uzyskiwane w procesie plazmowym (np. w łuku 
elektrycznym) stanowiły powód zainteresowania tym procesem do unieszkodliwiania 
szczególnie niebezpiecznych odpadów. Według nie do końca sprawdzonych informacji 
pierwsza spalarnia plazmowa powstała w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Została 
zbudowana na potrzeby Pentagonu i służyła do niszczenia broni chemicznej [6]. Faktem 
jest, że dziś w dyspozycji US Army oraz US Navy znajdują się dwie spalarnie plazmowe. 
Według dostępnych danych, liczbę spalarni plazmowych na świecie można oszacować na 
około 25-30 instalacji [18]. Większość z nich stanowią spalarnie przeznaczone do 
niszczenia odpadów niebezpiecznych, np. amunicji, odpadów medycznych, garbarskich, 
azbestu, PCB, itp. Istnieje również 7 instalacji przeznaczonych do witryfikacji 
(zeszkliwienia w wysokiej temperaturze) żużli, popiołów i produktów oczyszczania spalin 
- czyli odpadów wtórnych z klasycznych spalarni odpadów (rusztowych). Dwie instalacje 
tego typu zlokalizowane są w Europie (Szwecja i Francja), pozostałe w Japonii. 
Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
to stosunkowo nowy pomysł. Technologie te rozwijane są przede wszystkim w Kandzie i 
Stanach Zjednoczonych [19]. Według posiadanych danych do najbardziej aktywnych w 
oferowaniu technologii plazmowych należą firmy: Plasco Engineering Group (Kanada), 
AlterNRG (Kanada), Pyrogenesis (Kanada), Allied Technology (USA), Solena (USA), 
StarTech (USA), InEnTec (USA), Advanced Plasma Power - Geoplasma (Wielka 
Brytania), Europlasma (Francja). 

 
Zgodnie z ofertami tych firm instalacja plazmowa to najnowocześniejszy, sprawdzony, 

bezemisyjny, bezpieczny dla środowiska, najtańszy i najbardziej efektywny sposób 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wiele tych stwierdzeń należy włożyć między 



bajki. Dane o istniejących i pracujących aktualnie na świecie plazmowych spalarniach 
odpadów zestawiono w tab. 3. 

 
Tab. 3. Wykaz aktualnie funkcjonujących na świecie spalarni plazmowych służących do unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych [10] 
 

Lp. Instalacja Rodzaj odpadów 

Wydajno
ść Rok 

budowy 
Mg/rok 

1 
Mihama-Mikata, 
Japonia 

Odpady komunalne i osady ściekowe 45 000 2002 

2 Utashinai, Japonia Odpady komunalne 45 000 2002 

3 Ottawa, Kanada Odpady komunalne 25 500 2007 

4 Madison, USA Biomasa i odpady komunalne 5 400 2009 

 
 
Większość polskich miast zamierza budować spalarnie odpadów komunalnych o 

wydajności bliskiej 200 000 Mg/rok. Jak widać, z danych zawartych w tab. 4 taka spalarnia 
plazmowa w chwili obecnej na świecie nie istnieje. Trudno więc mówić o sprawdzonej 
technologii. Budowa spalarni w Polsce ma być częściowo finansowana z funduszy 
europejskich, stąd wybrana technologia musi mieć obiekt referencyjny o podobnej 
wydajności funkcjonujący już kilka lat. Wiele firm od kilku lat zapowiada budowę 
instalacji plazmowych o wydajnościach 100 000-300 000 Mg/rok, ale są to tylko 
zapowiedzi, żadna z nich jeszcze nie powstała. Dodatkowo, coraz częściej pojawiają się w 
mediach informacje o kłopotach technicznych instalacji plazmowych, np. w grudniu 
dotarła informacja o zamknięciu przez władze Ottawy instalacji Plasco (25 000 Mg/rok) ze 
względu na liczne awarie i przekroczenia dopuszczalnej emisji. Powstający w procesie 
plazmowym gaz, podobnie jak w przypadku zgazowania odpadów, jest najczęściej po 
oczyszczeniu kierowany do procesów spalania (silnik gazowy połączony z generatorem 
energii), bądź do syntezy węglowodorów (Fishera-Tropscha) lub metanolu [20]. W 
przypadku spalania gazu o bezemisyjności nie można oczywiście mówić. Dane z 
istniejących instalacji plazmowych nie wskazują na szczególnie niski poziom emisji - jest 
on porównywalny do nowoczesnych spalarni rusztowych [9], [10], [20], [33]. Faktem jest, 
ze stały produkt podprocesowy opuszczający instalację plazmową nie zawiera substancji 
palnych i dzięki wysokiej temperaturze jest w postaci zeszkliwionej, z której 
wymywalność np. metali ciężkich jest bliska zeru. Dane literaturowe wskazują na 
możliwość uzyskania bardzo dużej sprawności energetycznej, wyższej niż w przypadku 
klasycznych spalarni. Ale jak zwykle nic nie jest za darmo. Koszty inwestycyjne budowy 
spalarni plazmowej są około 2-3 krotnie wyższe od kosztów budowy klasycznej spalarni 
odpadów. Podobnie koszty eksploatacyjne są około dwukrotnie wyższe (na 1 kg odpadów 



potrzeba ok. 4 MJ energii! [17]). Jest jeszcze jeden poważny mankament spalarni 
plazmowych podkreślany w wielu raportach dotyczących tej technologii - otóż, instalacje 
te wymagają bardzo kalorycznych odpadów - 12-16 MJ/kg [6]. Biorąc pod uwagę, że 
średnia wartość opałowa odpadów komunalnych z wielkich miast wynosi aktualnie w 
Polsce 7-10 MJ/kg, oznacza to, że w polskich warunkach odpady komunalne będą musiały 
być podsuszane przed skierowaniem ich do instalacji plazmowej, co znacząco podniesie 
koszty.  

 
 

Technologie fluidalne 

Technologia spalania w złożu fluidalnym w odniesieniu do odpadów komunalnych 
rozwinęła się w latach 90. ub.w. [21]-[23]. Można tu rozróżnić trzy odmiany tej 
technologii:  

 
instalacje ze stacjonarnym (pęcherzykowym) złożem fluidalnym (BFB), 
instalacje z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB), 
instalacje z rotacyjnym złożem fluidalnym. 

 
Kotły fluidalne nadają się do spalania paliw o zróżnicowanych właściwościach (w tym 

kaloryczności), dają się również regulować w szerokim zakresie wydajności. Szczególnie 
interesujące są tutaj kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Dostawców spalarni z 
kotłem fluidalnym jest przynajmniej kilku - Austrian Energy & Environment (Austria), 
Foster & Wheeler (USA), Alstom (Francja), Metso (Finlandia), Kvaerner (Szwecja). 
Ostatnie z wymienionych powyżej rozwiązań technologicznych - rotacyjne złoże fluidalne 
to wspólny patent niemieckiej firmy Lurgi i japońskiej Ebara znany pod handlową nazwą 
Rovitec®. Zaletą instalacji fluidalnych jest możliwość zastosowania suchego usuwania 
zanieczyszczeń kwaśnych poprzez dodanie reagenta bezpośrednio do komory spalania oraz 
stosunkowo niska temperatura spalania (ok. 850°C), co zmniejsza ilość powstających 
tlenków azotu (w mechanizmie termicznym). Kotły fluidalne przeznaczone do spalania 
bądź współspalania różnią się konstrukcyjnie od kotłów przeznaczonych dla energetyki 
brakiem powierzchni ogrzewalnych w komorze spalania ze względu na konieczność 
dotrzymania wymaganej temperatury i czasu przebywania spalin. Podstawową wadą 
instalacji fluidalnych jest konieczność rozdrabniania odpadów przed wprowadzaniem ich 
do procesu spalania, co wiąże się z kłopotami technicznymi oraz dodatkowym zużyciem 
energii [24]. Nieco wyższe sprawności energetyczne spalania fluidalnego nie 
rekompensują w pełni tej straty.  

 
 

Piece obrotowe i oscylacyjne 

Piece obrotowe najlepiej nadają się do spalania odpadów przemysłowych stałych, 
ciekłych oraz o konsystencji pastowatej. Większość istniejących zarówno w Polsce, jak i w 
Europie spalarni odpadów przemysłowych (głównie niebezpiecznych), to spalarnie z 



piecem obrotowym. Dla autotermicznej, stabilnej pracy, przy utrzymaniu temperatury 
dopalania równej 1100°C wymagane są odpady o stosunkowo wysokiej kaloryczności - 14-
18 MJ/kg, co praktycznie eliminuje odpady komunalne. Duńska firma Babcock & Wilcocx 
Volund w latach 30 ub. w. stosowała połączenie spalarni rusztowej z piecem obrotowym, 
w której żużel opuszczający strefę spalania na ruszcie wprowadzany był w celu dopalenia 
w piecu obrotowym. Rozwiązanie to funkcjonowało jedynie w duńskich spalarniach 
odpadów komunalnych do końca lat 90. Ostatnie instalacje wyposażone w taki system 
zbudowano w latach 70 ub.w. [23]. Natomiast piec oscylacyjny to oryginalny pomysł 
francuskiej firmy Cyclerval. W technologii tej piec obrotowy o kształcie walca 
połączonego ze stożkiem ściętym nie obraca się dookoła swojej osi, a jedynie wykonuje 
obrót o kąt 105°, najpierw w lewo, potem powrót do położenia zerowego i kolejny obrót - 
tym razem w prawo. Firma Cyclerval zbudowała kilkanaście tego typu instalacji we Francji 
(jedną w Saint Berthelmy na Martynice) oraz jedną w Anglii (Grimsby) o wydajnościach 
2,0-7,3 Mg/h. Instalacje posiadają wydajny (suchy) system oczyszczania spalin i stanowią 
ciekawą alternatywę małych spalarni [25].  

 
 

Technologia komorowa 

Jedynym przedstawicielem w Europie tej technologii jest brytyjsko-norweska firma 
ENERGOS [7], [26], [27]. Instalacja spalająca składa się z dwóch komór. W pierwszej 
następuje spalanie odpadów przy obniżonej w stosunku do ilości stechiometrycznej ilości 
tlenu w temperaturze ok. 600-700°C, natomiast w drugiej następuje dopalanie powstałych 
gazów w nadmiarze powietrza, w wymaganej przez przepisy temperaturze powyżej 850°C. 
Rozwiązanie to jest znane z konstrukcji spalarni odpadów medycznych oraz innych 
niebezpiecznych. Proces zachodzący w pierwszej komorze często klasyfikowany jest jako 
zgazowanie - choć nie jest to do końca prawidłowe, gdyż w rzeczywistości w tej strefie 
mamy do czynienia z wieloma procesami - rozkładem termicznym, zgazowaniem i 
spalaniem (utlenianiem). W każdym razie, dla prawidłowego funkcjonowania instalacji i 
autotermiczności procesu, wskazane jest ograniczenie dopływu powietrza do pierwszej 
komory. Firma ENERGOS wybudowała dotychczas 8 tego typu instalacji (6 w Norwegii, 1 
w Niemczech oraz 1 w Anglii) o wydajnościach 10 000-78 000 Mg/rok. System 
oczyszczania spalin jest półsuchy i w świetle dostępnych danych [25], [34] można uznać, 
że emisja jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 2000/76/WE.  

 
Technologia rusztowa 

Technologia ta znana jest od początku przemysłowego spalania. Początkowo stasowano 
ruszty stałe, od lat 20. ub.w. ruszty mechaniczne. Konstrukcje rusztów zmieniały się na 
przestrzeni lat uzyskując coraz wyższą niezawodność i umożliwiając coraz lepsze 
prowadzenie procesu spalania. Ruszt mechaniczny stosowany w spalarniach odpadów w 
sposób diametralny różni się od rusztów mechanicznych stosowanych w małych kotłach 
energetycznych (np. WR-10, czy WR-25). Najczęściej jest to ruszt pochyły, posuwisto-
zwrotny zapewniający oprócz transportu odpadów przez strefę spalania intensywne ich 



mieszanie i napowietrzanie, co umożliwia znaczące zmniejszenie tzw. niedopałów 
(substancji palnych zawartych w żużlu i popiele). W latach 60. Thanner [28], a następnie 
Reinmann [29] oszacowali minimalne warunki (wartość opałowa, zawartość popiołu i 
wilgoci), jakim powinny odpowiadać odpady komunalne, aby mogły się autotermicznie 
spalać na ruszcie. Jako warunek minimum ustalono wartość opałową na poziomie ok. 5 
MJ/kg, przyjmując dla bezpieczeństwa, że minimalna wartość opałowa odpadów powinna 
wynosić 6 MJ/kg. Jak już wspomniano, konstrukcja rusztów, a także i całej spalarni 
odpadów ulega systematycznym zmianom i udoskonaleniom. Obecnie już istnieją 
rozwiązania techniczne pozwalające autotermicznie spalać odpady komunalne na ruszcie 
już od wartości opałowej ok. 4,5 MJ/kg [22]. Systematycznym zmianom ulega również 
system oczyszczania spalin. W połowie lat 90. wydawało się, że standardem jest system 
oczyszczania spalin składający się z elektrofiltru, dwustopniowego mokrego systemu 
absorpcyjnego, węzła adsorpcji na węglu aktywnym i katalizatora do redukcji tlenków 
azotu i rozkładu dioksyn. Taki system oczyszczania spalin pozwalał na dotrzymanie 
najbardziej wówczas rygorystycznych regulacji zawartych w przepisach niemieckich (17 
BImSchV) i kosztował ponad 50% kosztów budowy spalarni odpadów. Obecnie wiemy 
już, że podobne efekty, jeżeli chodzi o stopień oczyszczenia spalin można uzyskać stosując 
suchy system polegający na wtrysku reagenta wapniowego - CaO, Ca(OH)2 lub sodowego - 
NaHCO3, wtrysku pylistego węgla aktywnego, odpyleniu na filtrze tkaninowym oraz 
zastosowaniu niekatalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu (SNCR), polegającej na 
wprowadzeniu wody amoniakalnej lub roztworu mocznika do kotła w temperaturze 850-1 
050°C. System suchy stanowi dziś tylko ok. 30% kosztów budowy spalarni odpadów przy 
identycznej skuteczności oczyszczania spalin. Efekty postępu naukowo-technicznego 
widać w nowobudowanych spalarniach odpadów. Jedna z najnowszych spalarni 
austriackich (w Arnoldstein - 80 000 Mg/rok) została wyposażona w innowacyjny system 
SYNCOM® opracowany w niemieckiej firmie Martin GmbH. System polega na 
wprowadzeniu do spalania jako powietrza pierwotnego strumienia powietrza 
wzbogaconego w tlen do zawartości 24-36% (stopień wzbogacenia zależny od strefy 
rusztu), zastosowania kamery termowizyjnej (pracującej w podczerwieni) do monitoringu 
procesu spalania oraz ok. 10-15% recyrkulacji spalin. Rozwiązania te skutkują 
podwyższeniem temperatury spalania do ok. 1 150°C, zmniejszeniem o ok. 35% strumienia 
spalin do oczyszczania, zmniejszeniem ilości niedopałów w żużlu i popiele do poniżej 1% 
oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Firma Martin opracowała także bardziej 
zaawansowaną wersję opisanego powyżej systemu zwaną SYNCOM-Plus®, która powinna 
zapewnić możliwość klasyfikowania żużli i popiołów po termicznym przekształcaniu 
odpadów, jako odpadów obojętnych wg klasyfikacji określonej w dyrektywie 2003/33/WE, 
a nie jako odpadów innych niż niebezpieczne. Najważniejszymi dostawcami spalarni 
rusztowych są obecnie: CNIM (Francja), Austrian Energy & Environment (Austria, 
Szwajcaria), Martin (Niemcy), Babcock & Wilcox Volund (Dania), Keppel Seghers 
(Belgia) oraz Fisia Babcock (Niemcy), a także Covanta (USA) i Wheeabrator (USA). 

 
 

 



Emisja zanieczyszczeń 

Podstawowymi gazowymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda. Ze względu 
na to, że każdy realizowany w warunkach technicznych proces spalania nie jest ani 
spalaniem całkowitym, ani też spalaniem zupełnym, zawsze w spalinach obserwuje się 
obecność tlenku węgla. Obecność w spalanym materiale (odpadach komunalnych) 
związków siarki, azotu (materia organiczna), chloru oraz fluoru powoduje również 
nieuchronną emisję odpowiednio dwutlenku i trójtlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu, 
chlorowodoru i fluorowodoru. Zawartość w spalanym paliwie (odpadach) frakcji 
mineralnej skutkuje również emisją pyłu zawierającego liczne metale, w tym - metale 
ciężkie. Niezależnie od rodzaju stosowanej technologii termicznego przekształcania 
odpadów (czy będzie to spalanie na ruszcie, spalanie fluidalne, komorowe, piroliza, 
zgazowanie, czy plazma), każdemu procesowi spalania towarzyszy nieuchronna emisja 
mikrozanieczyszczeń organicznych, w tym dioksyn i furanów, a także 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Emisja dioksyn i furanów jest nie 
do uniknięcia we wszystkich procesach spalania. Ich stężenie w spalinach można jednak 
minimalizować dzięki zastosowaniu tzw. pierwotnych metod ograniczania emisji 
zanieczyszczeń, które w tym przypadku w znacznej części sprowadzają się do ulepszenia 
przebiegu procesu spalania. Emisji dioksyn nie wolno bagatelizować, pomimo iż ich 
stężenia w spalinach są bardzo niskie - sięgające 0,1 ng/m3 (10 do -10 g!). Co prawda w 
ostatnich latach udowodniono, że nie są one ani trujące ani kancerogenne, jednak bardzo 
silnie zaburzają gospodarkę hormonalną organizmu, prowadząc do występowania wielu 
groźnych chorób [30]. Zgodnie z postanowieniami ratyfikowanej przez Polskę Konwencji 
Sztokholmskiej, ich emisja musi być ograniczana. Emisja wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych jest również faktem. Są to w większości związki 
kancerogenne, a ich stężenie w spalinach jest zazwyczaj wielokrotnie wyższe niż dioksyn. 
Prawidłowe warunki spalania panujące w nowoczesnych spalarniach rusztowych 
pozwalają na minimalizację ich emisji. Jak już wspomniano żadna technologia spalania 
nie gwarantuje braku emisji dioksyn, ale dzięki wieloletnim badaniom, rozwoju 
technologii spalania na ruszcie oraz wydajnym systemom oczyszczania spalin ich emisja z 
setek istniejących spalarni rusztowych jest niewielka. 

 
 

Wnioski 

Realizacja projektów współfinansowanych przez UE w ramach programu 
„Infrastruktura i Środowisko” wymaga stosowania technologii sprawdzonych i 
niezawodnych. W zakresie masowego spalania odpadów komunalnych w chwili obecnej 
jedyną pewną, sprawdzoną technologią jest spalanie na ruszcie. Technologia ta została 
stworzona w pierwszej połowie XX w. i od tego czasu jest systematycznie rozwijana i 
unowocześniana. Znajduje ona zastosowanie zarówno do odpadów o stosunkowo niskiej 
kaloryczności (4-6 MJ/kg), jak i do odpadów o wysokiej kaloryczności (12-15 MJ/kg). W 
pierwszym przypadku stosuje się ruszty chłodzone powietrzem ze specjalnym systemem 
mieszania odpadów poddawanych spalaniu, a w drugim ruszty chłodzone wodą. Ruszty 



pracują niezawodnie w kilkuset instalacjach na całym świecie. Praktycznie żadne inne 
rozwiązanie techniczne nie pozwala na spalanie tak niskokalorycznych odpadów jak 
spalarnia rusztowa. Piece obrotowe wymagają do autotermicznej pracy odpadów o 
wartości opałowej minimum 14-16 MJ/kg. Jeszcze wyższe wymagania w zakresie 
wartości opałowej mają spalarnie komorowe (16-18 MJ/kg). Jedynym typem spalarni, 
która może być porównywalna w zakresie parametrów technicznych, uniwersalności, czy 
niezawodności ze spalarnią rusztową jest spalarnia fluidalna. Może ona również pracować 
przy niskokalorycznych odpadach, jednak wymaga wstępnego rozdrobnienia odpadów, co 
zmniejsza ilość wytworzonej użytecznej energii elektrycznej (netto).  

 
Według danych CEWEP (Confederation of European Waste to Energy Plant) oraz 

WtERT Europe (Waste to Energy Research and Technological Council) większość 
istniejących w Europie spalarni odpadów komunalnych to sprawdzone spalarnie rusztowe. 
Dane o istniejących spalarniach odpadów komunalnych w Europie zestawiono w tab. 4.  

 
Tab. 4. Instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie. Ilość, wydajność oraz stosowana 
technologia. (dane za 2005 r.) [31]  
 

L.p. Kraj 
Liczba 
instalacj
i 

Całkowita wydajność 
Piec 
rusztowy 

Piec 
obrotowy 
lub 
oscylacyjny 

Piec 
fluidalny 

Nowe 
technologie 
piriloza lub 
zgazowanie 

Mg/h Mg/rok 

1 Austria  8 91,0 682 500 9    

2 Belgia 18 367,0 2 752 500 18    

3 Dania 34 577,0 4 327 500 33  1  

4 Finlandia 1 8,0 60 000 1    

5 Francja 127 1 909,0 14 317 500 106 14 6 1 

6 Holandia 11 670,0 5 025 000 11    

7 Hiszpania 10 245,0 1 837 500 8  2  

8 Luksemburg 1 38,1 286 000 1    

9 Niemcy 68 2 445,0 18 337 500 62 1 4 1 

10 Norwegia 13 78,0 585 000 7  1 5 



11 Polska 1 5,4 40 500 1    

12 Portugalia 3 205,0 1 537 500 3    

13 
Republika 
Czeska 

3 117,0 877 500 3    

14 Słowacja 2 56,1 421 000 2    

15 Szwajcaria 30 464,0 3 480 000 30    

16 Szwecja 30 513,0 3 847 500 25  5  

17 Węgry 1 60,0 450 000 1    

18 
Wielka 
Brytania 

22 386,0 2 895 000 18 1 2 1 

19 Włochy 51 690,0 5 175 000 43 2 6  

Suma: 435 8 924,7 66 935 000 382 18 27 8 

 

Jak widać w danych zawartych w tab. 4 w Europie dominują spalarnie rusztowe. Ilość 
instalacji reprezentujących inne technologie nie przekracza 12%. Pod względem 
wydajności udział innych technologii jest jeszcze mniejszy. Analizując dostępne dane 
można stwierdzić, że praktycznie wszystkie spalarnie odpadów w Europie wybudowane w 
ostatnich 10 latach to spalarnie rusztowe. Nie można więc mówić o nich jako przeżytku z 
ubiegłego wieku. Są to w tej chwili najbardziej niezawodne instalacje o największym 
stopniu rozpowszechnienia w Europie. W chwili obecnej niektóre z krajów UE posiadają 
całkowicie zaspokojone potrzeby w zakresie funkcjonowania spalani odpadów 
komunalnych. Do takich krajów zaliczają się Niemcy (69 instalacji o łącznej wydajności 
ok. 19,5 mln Mg/rok), Holandia, Szwecja, Belgia i Dania. Trwa budowa spalarni w 
Hiszpanii, Finlandii, Francji, a przede wszystkim we Włoszech, Irlandii i Wielkiej 
Brytanii, gdzie opóźnienia w zakresie termicznych metod unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych są największe. Kończy się budowa spalarni odpadów w Dublinie (Irlandia) 
o wydajności 600 000 Mg/rok, kolejna w Carranstown (hrabstwo Meth) o wydajności 200 
000 Mg/rok jest w trakcie budowy i następna w Ringaskiddy (hrabstwo Cork) o 
wydajności 140 000 Mg/rok jest na etapie uzgodnień [34]. W przyszłym roku powinna 
ruszyć budowa spalarni na Rodos (Grecja), a jednocześnie trwają uzgodnienia budowy 
ogromnej spalarni (700 000-1 000 000 Mg/rok) niedaleko Aten. U naszych najbliższych 
sąsiadów w październiku ubiegłego roku skończył się rozruch gruntownie 
zmodernizowanej (z funduszy europejskich) spalarni w Brnie (Czechy) o wydajności ok. 



250 000 Mg/rok i obok dwóch już istniejących spalarni w Pradze i Libercu trwają 
uzgodnienia budowy kolejnych trzech spalarni (Koszyce, Jihlava, Pilzno). Na Słowacji 
obok dwóch istniejących spalarni odpadów komunalnych (Bratysława i Koszyce) ma w 
ciągu najbliższych 5 lat stanąć kolejna. W Austrii istnieje w chwili obecnej 8 spalarni 
odpadów (3 w Wiedniu, Wells, Niklasdorf, Arnoldstein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa 
kolejnej rozpocznie się w przyszłym roku. Wartym podkreślenia przy tym jest to, że 
wszystkie wspomniane powyżej, niedawno oddane do użytku lub aktualnie budowane 
spalarnie - to spalarnie rusztowe. W Wielkiej Brytanii oddano właśnie do użytku spalarnię 
Belvedere (niedaleko Londynu) - rusztową, o wydajności 585 000 Mg/rok. Kolejna o 
wydajności 840 000 Mg/rok (Manchester) jest w budowie [34]. Jak więc widać ani 
zgazowanie, ani piroliza, ani tym bardziej plazma nie stanowią aktualnie żadnej 
konkurencji dla klasycznych instalacji rusztowych.  

 
Zgodnie z nową ramową dyrektywą w sprawie odpadów (2008/98/EC) warunkiem 

koniecznym zaliczenia spalania odpadów w spalarni do procesów odzysku (a nie 
unieszkodliwiania) jest osiągnięcie przez spalarnię określonej wartości tzw. wskaźnika 
efektywności energetycznej (dla nowych instalacji powyżej 0,65). Wszystkie nowe 
spalarnie odpadów uzyskują ten wskaźnik na poziomie 0,75-1,2. Zmodernizowana 
spalarnia w Brnie ma współczynnik efektywności energetycznej na poziomie 0,82.  

 
Podobnego wyniku należy oczekiwać w odniesieniu do planowanych w Polsce spalarni. 

Spalarnie fluidalne, z uwagi na konieczność rozdrabiania odpadów komunalnych (znaczne 
zużycie energii elektrycznej), mają najczęściej współczynnik efektywności energetycznej 
niższy o ok. 0,1. W świetle posiadanych danych żadna technologia pirolityczna, 
zgazowania, czy też plazmowa - nie jest w stanie zapewnić tak wysokiego wskaźnika 
efektywności energetycznej. Należy oczekiwać, że w większości przypadków będzie on 
niższy od 0,6. W skrajnym przypadku technologii Thermoselect wiadomo, że 
współczynnik efektywności energetycznej dla tej technologii wynosi tylko ok. 0,3. Jest to 
więc kolejny istotny argument za technologią rusztową [32], [35]. 

 
Wobec powyższych faktów dotyczących stosowanych technologii termicznego 

przekształcana odpadów komunalnych należy przyjąć, że jedynym możliwym do 
zaakceptowania rozwiązaniem technicznym dla spalarni odpadów komunalnych dla 
polskich miast jest spalarnia pracująca wg sprawdzonej i niezawodnej technologii 
rusztowej. Alternatywą dla tego rozwiązania może być jedynie spalarnia fluidalna. 
Wszelkie inne propozycje - zgazowania, piroliza, czy instalacja plazmowa - świadczą po 
prostu o tzw. „myśleniu życzeniowym” i bezpodstawnej wierze w zapewniania 
„akwizytorów marzeń” o istnieniu technologii doskonałej - najnowocześniejszej, 
sprawdzonej, bezemisyjnej, bezpiecznej dla środowiska, najtańszej i najbardziej 
efektywnej metodzie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Fakty są natomiast 
nieubłagane. „Nowe technologie” (piroliza, zgazowanie, plazma, itp.) nie osiągnęły 
jeszcze stopnia niezawodności klasycznych instalacji rusztowych i na dzień dzisiejszy nie 
istnieje i nie pracuje jeszcze w Europie żadna sprawnie działająca instalacja „nowych 
technologii” o wydajności przemysłowej.  
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