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1 WST P 

 

Jeszcze do niedawna w gospodarce odpadami w Polsce główn  form  unieszkodliwiania 
odpadów było ich składowanie, a formy odzysku czy recyklingu były prawie pomijane. Wraz 
z wej ciem Polski do Unii źuropejskiej model gospodarki odpadami musiał zostać gruntownie 

zmodernizowany. Źyrektywa Uź 2ŃŃ8/λ8/Wź w sprawie odpadów przedstawia hierarchi  
post powania z odpadami, w której podstawowym celem jest zmniejszenie ilo ci powstaj cych 
odpadów, a unieszkodliwianie poprzez składowanie jest najmniej po dan  form . Nakłada ona 
obowi zek na kraje członkowskie osi gni cia odpowiednich poziomów ograniczania masy 
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji przekazywanych do składowania. Ponadto 
od 2Ń25 r. Komisja źuropejska planuje całkowity zakaz składowania odpadów komunalnych. 

Zmusza to Polsk  do inwestowania w instalacje termicznego przekształcania odpadów w celu 
ograniczenia ilo ci odpadów, które trafiaj  na składowiska i spełnienia wymogów Uź.  

Termiczne przekształcanie odpadów powinno być realizowane nie tylko w celu ich 

unieszkodliwienia, ale w sytuacji, gdy cena no ników energii stale ro nie, proces ten powinien 
równie  stanowić cenne ródło energii elektrycznej i ciepła. W przypadku nowych spalarni 
stałych odpadów komunalnych realizowane w nich spalanie odpadów kwalifikuje si  jako 
proces odzysku energii, gdy warto ć wska nika efektywno ci energetycznej jest wy sza od 
0,65 [15]. 

W zwi zku ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu instalacje powstało du o 
koncepcji budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów w wielu miastach Polski [8]. 

Budowa instalacji wi e si  z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, których znaczn  cz ć 
stanowi system oczyszczania gazów odlotowych. Wynika to z bardzo rygorystycznych 
przepisów dotycz cych emisji zanieczyszcze  ze spalania odpadów. Technologia oczyszczania 

spalin zale y przede wszystkim od rodzaju unieszkodliwianych odpadów i zawartych w nich 
składników. Mimo stosowania bardzo wysokich temperatur, proces spalania nie jest idealny 
tzn. nie jest to spalanie zupełne, którego produktami s  wył cznie dwutlenek w gla i para 
wodna. Oprócz ww. wymienionych substancji, w procesie tym powstaje znaczna ilo ć 
substancji zanieczyszczaj cych, do których zaliczamy m.in.μ tlenek w gla (CO), tlenki azotu 
(NOx), dwutlenek siarki (SO2), fluorowodór (HŻ), chlorowodór (HCl) i lotne zwi zki 
organiczne (LZO). Ponadto z paleniska s  unoszone pary metali ci kich i pył, mog cy 
zawierać toksyczne metale ci kie i zaadsorbowane zwi zki organiczne, w tym 
wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne (PAHs), polichlorowane dioksyny i furany 

620



 

 

(PCŹŹ/Żs) oraz polichlorowane bifenyle (PCBs). Zadaniem systemu oczyszczania gazów 
odlotowych jest usuni cie tych substancji ze spalin lub znaczne ograniczenie ich zawarto ci 
w tych spalinach przed ich odprowadzeniem do atmosfery [8,10]. 

 

2 PROCźS TźRMICZNźżO PRZźKSZTAŁCANIA OŹPAŹÓW 

 

Zgodnie z ustaw  dnia ń4 grudnia 2Ńń2 r. o odpadach przez termiczne przekształcanie 
odpadów rozumie si  spalanie odpadów przez ich utlenianie oraz inne procesy termicznego 
przekształcania odpadów, piroliz , zgazowywanie i proces plazmowy, o ile substancje 
powstaj ce podczas tych procesów termicznego przekształcania s  nast pnie spalane. Oprócz 
organizacji samego procesu termicznego przekształcania odpadów istotne znaczenie ma tak e 
sposób oczyszczania spalin i zagospodarowania stałych pozostało ci po tym procesie.  

W zale no ci od rodzaju odpadów stosowane s  ró ne metody ich termicznego 
przekształcania. Źo najpopularniejszych technologii nale μ bezpo rednie spalanie w piecach 
rusztowych, obrotowe lub fluidalnych oraz systemy pirolizy i zgazowania. W przypadku 

stałych odpadów komunalnych najcz ciej stosowan  obecnie technik  jest spalanie na ruszcie, 
gdzie mo na spalać odpady zarówno niskokaloryczne (4-6 MJ/kg) jak i wysokokaloryczne (12-

18 MJ/kg). Rzadziej stosowana jest instalacja fluidalna ze wzgl du na potrzeb  wcze niejszego 
rozdrabniania odpadów, która wymaga doprowadzenia dodatkowej energii elektrycznej, co 
skutkuje obni eniem warto ci wska nika efektywno ci energetycznej. Spalanie odpadów 
medycznych i niebezpiecznych najcz ciej odbywa si  w piecach obrotowych, ale w przypadku 
odpadów stałych stosuje si  równie  spalarnie rusztowe (w tym tak e współspalanie z innymi 
odpadami), spalanie w zło u fluidalnym (w przypadku odpadów o odpowiednim stopniu 
rozdrobnienia) oraz termiczne przekształcanie z wykorzystaniem procesu pirolizy lub 
zgazowania b d  procesu plazmowego w systemach wielostopniowych (z komor  dopalania) 
[14]. 

Równie  w przypadku bezpo redniego spalania odpadów spaliny opuszczaj ce komor  
spalania cz sto kierowane s  do osobnej komory (lub wydzielonej strefy) dopalania, gdzie 
podawane jest dodatkowe powietrze i dzi ki odpowiedniemu przetrzymaniu spalin ( rednio 2-

3 sekundy) nast puje utlenienie produktów niezupełnego spalania (w tym CO) i termiczna 

destrukcja toksycznych zwi zków organicznych. W przypadku stosowania układów 
kogeneracyjnych spaliny opływaj  wymienniki ciepła, w których produkowana jest para 
nap dzaj ca turbogenerator energii elektrycznej oraz ciepło grzewcze. Podczas tego procesu 

spaliny zostaj  schłodzone do temperatury ok. 2ŃŃ°C, po czym trafiaj  do systemu 
oczyszczania, w którym nast puje ich odpylenie oraz usuni cie kwa nych zanieczyszcze  
gazowych i ewentualnie tlenków azotu, a tak e resztkowych ilo ci zwi zków organicznych 

i par metali ci kich. Tak oczyszczone spaliny trafiaj  przez emitor (komin) do atmosfery.  
Spalanie odpadów prowadzi do powstania ró nych typów stałych pozostało ci jak 

popioły i u le, których ilo ć zale y od zawarto ci popiołu w spalanych odpadach. Mo na 
rozró nić pozostało ci powstaj ce bezpo rednio w wyniku procesu spalania oraz te, które 
powstaj  w wyniku działania systemu oczyszczania gazów spalinowych. Wysoka zawarto ć 
minerałów w stałych pozostało ciach umo liwia ich dalsze wykorzystanie (po wcze niejszej 
stabilizacji) w charakterze materiałów budowlanych [3]. Rysunek ń przedstawia przykładowy 
schemat spalarni stałych odpadów komunalnych. 
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Rysunek 1: Przykładowy schemat spalarni stałych odpadów komunalnych 

 

3 MźTOŹY OCZYSZCZANIA żAZÓW OŹLOTOWYCH 

 

Metody ograniczenia zanieczyszcze  gazowych z procesu spalania mo na podzielić naμ 
metody pierwotne i wtórne. W ostatnich latach coraz wi kszym zainteresowaniem ciesz  si  
metody pierwotne, które pozwalaj  na ograniczenie w znaczny sposób kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych zwi zanych z systemem oczyszczania spalin. Polegaj  one na optymalizacji 
warunków procesu spalania, wpływaj cych w istotny sposób na ilo ć powstaj cych 
zanieczyszcze .  Najcz ciej dotyczy to zminimalizowania ilo ci powstaj cych tlenków azotu 
i produktów niezupełnego spalania (głównie CO i w glowodorów). Natomiast metody wtórne 
polegaj  na zastosowaniu konkretnych technologii i urz dze  pozwalaj cych zredukować 
emisj  zanieczyszcze . W dalszej cz ci opracowania zostan  one bardziej szczegółowo 
omówione.  

 

3.1 Odpylanie 

 

Proces odpylania jest pierwszym etapem w oczyszczaniu gazów odlotowych. Wa ne jest 
stosowanie wysokosprawnych urz dze  ze wzgl du na fakt, e pył jest głównym no nikiem 
metali ci kich oraz jest dobrym sorbentem toksycznych zwi zków organicznych (PAHs 
PCŹŹ/Żs, PCBs). Źo takich urz dze  zaliczamy elektrofiltry i filtry tkaninowe, które 
pozwalaj  na usuwanie pyłu ze strumienia gazu z bardzo wysok  skuteczno ci  (ponad λλ%). 
Na dobór wła ciwego odpylacza i jego skuteczno ć ma wpływ skład ziarnowy aerozolu. W pyle 

unoszonym z procesu spalania odpadów cz sto dominuj  bardzo drobne cz stki, co przyczynia 
si  do spadku całkowitej skuteczno ci odpylania gazu. Mo liwe jest tak e odpylanie gazów w 
sposób wielostopniowy, gdzie jako odpylacz pierwszego stopnia mo na stosować cyklony lub 
multicyklony, a nast pnie elektrofiltr lub filtr tkaninowy [6].  

Źotychczas stosowanie filtrów tkaninowych było ograniczone ze wzgl du na mał  
wytrzymało ć materiału filtracyjnego na wysokie temperatury spalin, jednak e post p techniki 
pozwolił na wprowadzenie nowoczesnych tkanin (wykonanych np. z włókien szklanych lub 
teflonowych), cechuj cych si  wysok  skuteczno ci  przy jednocze nie du ej odporno ci na 
wysokie temperatury. W filtrach tkaninowych uzyskuje si  wysokie stopnie odpylania przy 
jednoczesnym znacznym ograniczeniu st enia dioksyn w spalinach. W przypadku gdy do 
komory spalania dodawany jest sorbent, którego zadaniem jest zwi zanie kwa nych 
zanieczyszcze  gazowych oraz zwi zków organicznych, filtr tkaninowy (ewentualnie inny 

odpylacz) pełni dodatkow  rol  zatrzymania tego sorbentu [ń5]. 
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System odpylania mo e być równie  prowadzony na mokro za pomoc  jedno lub 
wielostopniowego systemu płuczek, które pełni  rol  jednocze nie odpylacza i absorbera 

kwa nych zanieczyszcze  gazowych, jakim jest odpylacz Venturiego [6]. Mimo wysokiej 
skuteczno ci jest on rzadko stosowany ze wzgl du na du e koszty i kłopoty eksploatacyjne 
(bardzo wysoki spadek ci nienia).  

 

3.2 Usuwanie kwa nych zanieczyszcze  gazowych 

 

W zeł oczyszczania gazów z zanieczyszcze  kwa nych ma za zadanie usuni cie HCl, HŻ 
i SO2 ze strumienia spalin. Proces ten mo e być prowadzony ró nymi metodamiμ mokr , 
półsuch  i such . 

Źotychczas najcz ciej stosowan  metod  była metoda mokra – charakteryzuj ca si  
wysok  skuteczno ci . Proces ten zachodzi w nadmiarze ciekłego absorbentu. Mokre 
oczyszczanie mo e być prowadzone w ró nego rodzaju absorberachμ barbota owych, 
półkowych,  
z wypełnieniem i natryskowych bez wypełnienia. W absorberach nast puje intensywne 

zraszanie strumienia spalin wod  zawieraj c  czynnik alkaliczny, podczas którego nast puje 
zaabsorbowanie kwa nych zanieczyszcze  i wytworzenie stałego produktu odsiarczania, 
którym mo e być. np. gips. Skuteczn  absorpcj  zapewniaj  roztwory NaOH lub Ca(OH)2, 

b d  zawiesiny w glanów i kwa nych w glanów sodu lub wapnia. W ostatnich latach 
obserwuje si  odchodzenie od systemów mokrych ze wzgl du na ponoszenie dodatkowych 
kosztów na oczyszczanie cieków oraz podgrzewanie spalin przed wprowadzeniem ich do 

komina w celu zapobiegni cia skraplania si  pary wodnej (niska temperatura spalin po wyj ciu 
z absorbera) [6].  

Metoda półsucha zapewnia podobn  skuteczno ć usuwania gazów kwa nych, jak metoda 
mokra, b d c przy tym ta sz . Sorbent w postaci zawiesiny wodnej lub roztworu wodnego 

wprowadzany jest do suszarki rozpyłowej, gdzie zachodzi absorpcja zanieczyszcze  gazowych 
w kroplach roztworu alkalicznego. W wyniku kontaktu z gor cymi spalinami nast puje 
całkowite odparowanie wody, tak wi c produkty tego procesu, podobnie jak i nie 

przereagowany sorbent wydzielaj  si  w postaci stałej, przez co mog  zostać usuni te wraz 
z popiołem lotnym w urz dzeniu odpylaj cym. żazy odlotowe po tym procesie maj  jeszcze 
na tyle wysok  temperatur , e mo na je wprowadzać do atmosfery bez konieczno ci 
wcze niejszego podgrzewania. 

Coraz wi cej nowych instalacji spalarni odpadów komunalnych wybudowanych 
w ostatnich latach wyposa onych jest w suchy system usuwania kwa nych zanieczyszcze  
gazowych. Proces ten wykorzystuje zjawisko adsorpcji, polegaj cej na wi zaniu składnika 
gazowego lub ciekłego na powierzchni zewn trznej lub wewn trznej (porach) ciała stałego. 
Odpowiednio dobrany sorbent stały w postaci m czki o odpowiedniej granulacji wprowadzany 
jest wprost do komory paleniskowej w stref  wysokich temperatur lub do spalin przed 
urz dzeniem odpylaj cym, którym jest najcz ciej filtr tkaninowy. System ten cechuje si  
stosunkowo niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi przy jednocze nie 
wystarczaj co wysokiej skuteczno ci zatrzymania zanieczyszcze . Spełnianie standardów 
emisyjnych obowi zuj cych dla instalacji spalania odpadów wymaga jednak stosowania 
odpowiednich sorbentów i ich regularnego dawkowania [7,ń5]. 

 

3.3 Ograniczenie emisji tlenków azotu 

 

W celu ograniczenia powstawania NOx cz sto stosuje si  metody pierwotne polegaj ce 
na kontroli procesu spalania, czyli stosowanie ni szych temperatur, małego nadmiaru powietrza 
i ewentualnej recyrkulacji spalin. W spalarniach posiadaj cych nowoczesne systemy 
oczyszczania spalin redukcja tlenków azotu prowadzona jest jednak najcz ciej poprzez 
wykorzystanie selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) lub katalitycznej (SCR) [3]. 
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Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR) polega na wprowadzeniu do komory 

spalania gazowego amoniaku, wody amoniakalnej lub wodnego roztworu mocznika, który 
powoduje redukcj  tlenków azotu do wolnego azotu. Proces ten prowadzi si  w warunkach 
wysokiej temperatury z najlepsz  wydajno ci  w temperaturze  λŃŃ-λ5Ń°C. Źla optymalizacji 
procesu SNCR wa ne jest skuteczne mieszanie gazów spalinowych i odczynnika redukuj cego 
NOx, a tak e odpowiedni czas przebywania gazu, niezb dny do umo liwienia wyst pienia 
reakcji redukcji NOx [15]. 

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) polega na wymieszaniu spalin o temperaturze 

ok. 200-35Ń°C z roztworem amoniaku (mocznikiem), a nast pnie kierowanie mieszaniny na 
zło e katalityczne, gdzie nast puje redukcja tlenków azotu do wolnego azotu. Przy spalaniu 
odpadów, reaktor katalityczny umieszczany jest zwykle w strefach czystych gazów, czyli po 

odpyleniu i usuni ciu zanieczyszcze  kwa nych. W zwi zku z tym gazy spalinowe zwykle 
wymagaj  podgrzania, aby osi gni ta została skuteczna temperatura dla reakcji w systemie 
SCR. Prowadzi to do dodatkowego zapotrzebowania na energi  w systemie oczyszczania 

gazów spalinowych. Jednak e gdy poziom SOx w spalinach został ju  obni ony do bardzo 
niskich warto ci na wej ciu do sekcji SCR, podgrzewanie mo e zostać znacz co zredukowane, 
a nawet pomini te [ń5]. 

Skuteczno ć redukcji NOx metod  SNCR lub SCR wynosi ok. 95-99% Dodatkowo 

uzyskuje si  zmniejszenie emisji PCŹŹ/Żs. 
 

3.4 Usuwanie toksycznych zwi zków organicznych 

 

W celu usuni cia ze spalin toksycznych zwi zków organicznych, powstaj cych 
w procesie spalania odpadów zwykle w ladowych ilo ciach, stosuje si  adsorpcj  tych 
zanieczyszcze  na w glu aktywnym dozowanym do spalin przed wysokosprawnym 
urz dzeniem odpylaj cym, w charakterze którego najlepiej sprawdza si  filtr tkaninowy lub 
ceramiczny. Na w glu aktywnym w miar  dobrze adsorbuj  si  zarówno substancje wysoce 

toksyczne typu PAHs, PCŹŹ/Żs i PCBs, jak równie  proste zwi zki aromatyczne z grupy 
BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) [2, 6, 7]. 

Inn  metod  jest zastosowanie adsorberów, które s  wypełnione stałym zło em w gla lub 
koksu aktywnego. Taki system nale y stosować na ko cu całego systemu oczyszczania gazów 
odlotowych ze wzgl du na bezpiecze stwo pracy, gdy  wysokie temperatury spalin 
i egzotermiczno ć procesu adsorpcji mo e spowodować samozapłon sorbentu. Za pomoc  
w gla aktywnego mog  być zatrzymane tak e pary metali ci kich (w tym rt ć i kadm) [ń, 6]. 
Adsorpcja fizyczna i odpylanie nie likwiduj  jednak problemu wyst powania toksycznych 
zwi zków organicznych, ale przenosz  je z gazów odlotowych do pozostało ci po tych 
procesach w postaci zatrzymanego pyłu oraz zatrzymanych b d  zu ytych sorbentów. 

W systemie SCR wykorzystywanym s  do redukcji NOx destrukcji ulegaj  tak e gazowe 
formy PCŹŹ/Żs (nie zwi zane z pyłem), dzi ki katalitycznemu utlenianiu (odchlorowaniu). 
Jednak e system SCR musi w tym przypadku zostać odpowiednio zaprojektowany, poniewa  
zwykle wymaga to zastosowania wi kszego, wielowarstwowego reaktora katalitycznego 

w porównaniu z reaktorem u ywanym w przypadku usuwania tylko NOx [3]. 

 

3.5 Ograniczenie emisji rt ci i innych metali ci kich 

 

Wybór metody pozwalaj cej na ograniczenie emisji rt ci do powietrza z procesu spalania 
odpadów zale y m.in. od zawarto ci nie tylko samej rt ci, ale i chloru w spalanym materiale. 
Przy podwy szonej zawarto ci chloru w odpadach, a tym samym wysokim lokalnym st eniu 
chloru atomowego w płomieniu oraz HCl w spalinach rt ć b dzie przechodzić w form  jonow , 
która mo e być skutecznie zatrzymana w systemach mokrych (płuczkach). Przy mniejszej 
zawarto ci chloru skuteczno ć procesu absorpcji Hg gwałtownie spada. Jest to szczególnie 
wa ne w spalarniach osadów ciekowych, gdy  zawarto ć chloru w spalinach 
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nieoczyszczonych mo e być tutaj dosyć niska. Rt ć metaliczna mo e być równie  zatrzymana 
w procesie absorpcji poprzez wcze niejsze jej utlenienie za pomoc  odpowiednich utleniaczy. 

Wydzielona w systemie mokrym mo e zostać przekształcona do bardziej stabilnej postaci (np. 
HgS). W procesie oczyszczania gazów odlotowych z rt ci mo liwe jest tak e wykorzystanie 
odpowiednich sorbentów stałych na bazie w gla, nieorganicznych lub pokrytych warstw  
metaliczn  [ń]. 

W przypadku usuwania metali ci kich ze spalin wyst puj cych w fazie stałej stosuje si  
analogiczne rozwi zania jak przy usuwaniu pyłu, a wi c skuteczne odpylanie [ń5]. 
 

4 PRZYKŁAŹOWź SYSTźMY OCZYSZCZANIA żAZÓW OŹLOTOWYCH 

 

4.1 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie 

 

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie jest aktualnie 
w fazie budowy, której zako czenie przewiduje si  na koniec roku 2Ńń5 [ń3]. Zakład ten 
przeznaczony b dzie do spalania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. 
W jego skład wchodzić b d  nast puj ce instalacjeμ dwie linie termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych oparte na palenisku rusztowym, instalacja zestalania i chemicznej 
stabilizacji popiołów lotnych oraz instalacja waloryzacji u la i odzysku metali elaznych 
i nie elaznych. W procesie spalania odpadów komunalnych produkowana b dzie energia 
elektryczna i cieplna (kogeneracja). Planowana zdolno ć przerobowa zakładu wynosi 220 tys. 

Mg/rok, a maksymalna wydajno ć jednej linii spalania – 14,1 Mg/h. Minimalny czas pracy 

instalacji to 8ńŃŃ godzin w ci gu roku. Jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła 
b dzie mo liwa dzi ki zastosowaniu turbiny upustowo-kondensacyjnej. Planowana moc 

elektryczna to ok 11 MW, a cieplna – ok. 35 MW. Warto ć przewidywanego współczynnika 
efektywno ci energetycznej wynosi Ń,88.  

System oczyszczania spalin z kwa nych zanieczyszcze  gazowych b dzie prowadzony 
z zastosowaniem metody półsuchej (sorbentem b dzie zawiesina mleka wapiennego podawana 
do reaktora) w poł czeniu z wtryskiem w gla aktywnego lub koksu aktywnego do kanału 
spalinowego przed reaktorem( co wydłu y czas kontaktu sorbentu z adsorbowanymi 
zanieczyszczeniami takim jak metale ci kie, dioksyny i furany). Nast pnym etapem b dzie 
wysokosprawne odpylanie na filtrze workowym z wszelkich substancji pyłowych, gdzie b d  
zatrzymywane równie  przereagowane i nieprzereagowane sorbenty wraz z zaadsorbowanymi 
zanieczyszczeniami. W celu redukcji tlenków azotu (NOx) instalacja spalania odpadów 
komunalnych przewiduje zastosowanie metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) 

poprzez kontrolowane wstrzykiwanie stałego mocznika (CO(NH2)2) do komory paleniskowej. 

Ponadto planowane jest wprowadzenie kontroli procesu spalania i dopalania spalin w piecu 

rusztowym jako metody pierwotne [13].  

Powstałe odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych (ok. 47ŃŃ Mg/rok) i popioły 
lotne zawieraj ce substancje niebezpieczne (ok. 66ŃŃ Mg/rok) po wydzieleniu w filtrze 

workowym b d  transportowane do instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów 
lotnych. 

 

4.2 Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie 

 

Żunkcjonuj cy od roku 2ŃŃŃ Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 
w Warszawie skoncentrowany jest na odzysku surowców wtórnych ze stałych odpadów 
komunalnych i termicznym przekształcaniu odpadów nie nadaj cych si  ju  do odzysku. Wi e 
si  to z produkcj  energii elektrycznej a tak e ciepła. ZUSOK w Warszawie zajmuje si  
przerabianiem powstaj cego w procesie spalania popiołu i pyłu na nieszkodliwy dla rodowiska 
naturalnego granulat stanowi cy surowiec dla przemysłu budowlanego oraz kompostowanie 
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cz ci organicznych. Moc przerobowa zakładu wynosi ok 7Ń tys. Mg/rok stałych odpadów 
komunalnych. Proces spalania zachodzi w piecu rusztowym o wydajno ci ok. 7,54 Mg/h 
współpracuj cym z kotłem odzysknicowym [λ, ńń]. 

System oczyszczania spalin odbywa si  wielostopniowo. Nast puje kolejno dopalanie 
spalin w komorze dopalania w temperaturze powy ej 85Ń°C, wtrysk wody amoniakalnej w celu 
redukcji tlenów azotu (SNCR) do spalin w kotle odzysknicowym. Nast pnie podawany jest 
suchy sorbent (wapno hydratyzowane) do spalin przed filtrem tkaninowym w celu sorpcji 

zanieczyszcze  kwa nych. Odpylanie spalin oraz zatrzymywanie sorbentu odbywa si  na filtrze 
tkaninowym. Ostatnim etapem oczyszczania gazów odlotowych jest adsorpcja pozostałych 
substancji zanieczyszczaj cych (par metali ci kich, PCŹŹ/Żs) za pomoc  koksu aktywnego 
w przeciwpr dowym reaktorze ze stałym zło em typu WKV. 

 

4.3 Spalarnia SARPI Ź browa żórnicza Sp. z o.o. 
 

Spalarnia odpadów przemysłowych i niebezpiecznych SARPI w Ź browie żórniczej 
została uruchomiona na przełomie lat 2ŃŃ2/2ŃŃ3. Jej zdolno ć przerobowa wynosi 2ŃŃŃŃ 
Mg/rok, a maksymalna wydajno ć to 3ŃŃŃ kg/h. Instalacja ta składa si  zμ pieca obrotowego 
z mokrym od u laniem (umo liwiaj cego spalanie wielu rodzajów odpadów stałych, 
półpłynnych i ciekłych, w tym te  niebezpiecznych), komory dopalania spalin oraz systemu 
urz dze  do odzysku ciepła i produkcji energii elektrycznej [ń2]. 

Układ oczyszczania i odprowadzania spalin jest tutaj bardzo rozbudowany 

i wielostopniowy. Odpylanie wst pne zachodzi w elektrofiltrze dwusekcyjnym, nast pnie 
w celu zwi zania rt ci w postać trudno rozpuszczalnych siarczków dodawany jest 
czterosiarczek sodu (Na2S2). Kolejnym elementem systemu jest suszarka rozpyłowa, która jest 
zasilana zneutralizowanymi ciekami pochodz cymi z płuczek HCl i SO2. Zatrzymywanie 

resztek pyłów oraz soli wydzielonych w suszarce rozpyłowej odbywa si  w czterosekcyjnym 
filtrze workowym. Płuczka HCl zasilana jest kwa n  ciecz  płucz c  (solank ), regenerowan  
w sposób ci gły mlekiem wapiennym (Ca(OH)2), czterosiarczkiem sodu (Na2S4) i rodkiem 
przeciwnarostowym. W płuczce tej nast puje dalsze schłodzenie spalin oraz absorpcja HCl 

i HŻ, a tak e cz ciowo par metali ci kich i wy szych zwi zków organicznych.  Kolejnym 
elementem jest płuczka SO2 zasilana roztworem wodorotlenku wapnia (odsiarczanie spalin 

z wytworzeniem gipsu). Adsorpcja PCŹŹ/Żs, PCBs i innych zwi zków organicznych oraz 
resztkowych ilo ci metali ci kich i składników kwa nych odbywa si  na filtrze w glowym 

z przesuwaj cym si  zło em w gla aktywnego. Na ko cu układu znajduje si  katalizator SCR 
do selektywnej katalitycznej redukcji NOx. 

 

5 PODSUMOWANIE 

 

Termiczne przekształcanie odpadów jest powszechnie stosowanym w krajach Unii 
źuropejskiej elementem systemu gospodarki odpadami. Oczyszczanie gazów odlotowych 
powstaj cych w tym procesie jest konieczne ze wzgl du na znaczn  zawarto ć substancji 
toksycznych w spalinach i potrzeb  spełnienia wymogów zwi zanych z ochron  rodowiska. 
Przy obecnym stanie wiedzy i techniki mo liwe jest znaczne ograniczenie emisji substancji 
zanieczyszczaj cych do powietrza (przynajmniej do poziomu standardów emisyjnych), przede 
wszystkim poprzez wychwycenie ich ze strumienia spalin lub przekształcenie w zwi zki 
neutralne dla rodowiska. Nale y jednak mieć na uwadze, e koszt instalacji oczyszczania jest 
wysoki i wzrasta wraz ze wzrostem ładunków zanieczyszcze  wymagaj cych usuni cia. 
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