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1. Przedmiot oferty 

 

Przedmiotem oferty jest pierwszy w Polsce Regionalny Zakład Kompleksowej 

Gospodarki Odpadami – RZKGO – zwłaszcza odpadami komunalnymi, 

obliczonymi na przyjmowanie 120 000 ton odpadów komunalnych rocznie i 

odpadów innych niż komunalne 30 000 ton rocznie, łącznie 150 000 ton odpadów 

rocznie. 

RZKGO z założenia nie jest tylko Zakładem segregacji odpadów, ale Zakładem, w 

którym posegregowane odpady zostają uzdatnione do postaci surowców 

wtórnych lub przetworzone do postaci gotowych wyrobów rynkowych. 

Oferta przewiduje również, że RZKGO nie będzie wytwarzał odpadów wtórnych i 

będzie w swym działaniu wykorzystywał Najlepsze Dostępne Technologie (BAT). 

Przewiduje się także, że po zdobyciu pierwszych doświadczeń, będą budowane w 

Polsce kolejne takie Zakłady. 

Struktura RZKGO jest strukturą otwartą, zdolną do zmian stosownie do 

stawianych wymagań organizacyjnych i prawnych oraz otwartą na wdrażanie 

nowych technologii ochrony środowiska. 

 

2. Cel opracowania 

 

W Polsce tylko 1% odpadów jest przetwarzanych w celu wytworzenia wyrobów 

rynkowych. Cześć z nich jest unieszkodliwiania, ale w większości są one po 

prostu deponowane w środowisku stanowiąc antropogeniczne złoża różnych 

materiałów zanieczyszczających środowisko. 

Celem opracowania jest wykazanie, że na bazie znanych i wdrożonych technologii 

można zaprojektować i zbudować taki Zakład, w którym zagospodarowane 

zostają wszystkie grupy rodzajowe odpadów. A jest to zadanie tym bardziej 

aktualne, że wraz z rozwojem cywilizacji ilość odpadów będzie nieustannie 

wzrastać. 

Obecnie na ok. 20 000 wysypisk odpadów komunalnych zgromadzonych jest już 

ok. 4 mld ton tych odpadów. W świetle dostępnych technologii zalegające 

odpady, jak i te na bieżąco wytwarzane, stanowią zasoby różnego rodzaju 

materiałów, z których można na drodze recyklingu materiałowego pozyskać 
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surowce wtórne, z których można także na drodze recyklingu molekularnego 

odzyskać zdeponowane pierwiastki chemiczne i użyć je do wytwarzania zupełnie 

innych materiałów i energii. 

Celem opracowania jest także wykazanie, że w dobie konieczności oszczędzania 

paliw kopalnych i poszukiwań nowych alternatywnych źródeł energii – odpady 

mogą stanowić strategiczne zapasy dostępnych surowców energetycznych. 

 

3. Wprowadzenie 

 

Ochrona środowiska jest pilną koniecznością i codziennym zadaniem do 

spełnienia przez wszystkich mieszkańców Ziemi. Obecnie zarówno przepisy 

prawne jak i technologie stworzyły takie warunki, że w realizacje postulatów 

ochrony środowiska mogą, i powinni, wkroczyć Przedsiębiorcy i Inwestorzy. W tej 

dziedzinie bowiem znajdują oni dogodne warunki zarówno do pozyskiwania 

surowców jak i zbytu wytworzonych produktów. Poza tym ten kierunek 

działalności zapewnia godziwe zyski i objęty jest systemem dotacji i 

preferencyjnych kredytów. Nie bez znaczenie jest tu również fakt, że 

Przedsiębiorcy i Inwestorzy działając w tym sektorze mają duże i bardzo duże 

perspektywy stabilnej działalności i rozwoju – rozwoju zarówno w sensie skali jak 

i rozwoju terytorialnego i technologicznego. 

Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami RZKGO to system 

gospodarki odpadami, który w zakresie terytorialnym obejmuje Region 

Województwa XXXXXXX pokrywający obszar zamieszkały przez około 400 000 

mieszkańców, a w zakresie rzeczowym – odpady powstające w Regionie, który 

racjonalizując gospodarkę odpadami przetwarza je w taki sposób, że produkty 

tego przetwarzania są użyteczne przede wszystkim dla mieszkańców i Zakładów 

Przemysłowych Regionu, a także dla samego RZKGO. 

RZGO stwarza warunki i przyczynia się swoim działaniem do zamkniętych 

obiegów odpadów i produktów ich przetwarzania w Regionie dbając o 

pozostawianie w środowisku jak najmniejszej ilości odpadów nieprzetworzonych i 

nieprzetwarzalnych. 
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Zadaniem RZKGO jest stopniowa przebudowa “Otwartych Systemów 

Gospodarowania Odpadami” w Regionie do “Zamkniętych Systemów 

Gospodarowania Odpadami”. 

 

MIESZKAŃCY – WYTWÓRCY ODPADÓW MIESZKAŃCY PRODUKTY 

 

 

 

   GMINY – WYSYPISKO ODPADÓW ODPADY     PRZETWARZANIE ODPADÓW 

  

                     OTWARTY SYSTEM       ZAMKNIĘTY SYSTEM 

      GOSPODAROWANIA ODPADAMI   GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

Aby sprostać wymaganiom stawianym Zamkniętym Systemom Gospodarowania 

Odpadami RZKGO ma złożoną strukturę i w swym działaniu silnie związany jest z 

otoczeniem, reprezentowanym w szczególności przez mieszkańców, gminy, 

Zakłady Przemysłowe, itd., a w swym działaniu stosuje „zamknięte obiegi 

materiałowo – energetyczne”. 

 

4. Podstawy wykonania Projektu 

4.1   Podstawy prawne Projektu 

 

Dyrektywy Unii Europejskiej 

Ustawy Sejmu RP 

Rozporządzenia Rady Ministrów 

Rozporządzenia Ministrów 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 
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4.2   Podstawy przyrodnicze Projektu 

 

Na Ziemi, oprócz paliw kopalnych, deponowane są również surowce energetyczne 

pochodzące z gospodarczej działalności człowieka - odpadowe surowce 

energetyczne (OSE). Odpadowe surowce energetyczne łącznie z 

odnawialnymi surowcami energetycznymi stanowią niekonwencjonalne 

(alternatywne) źródła energii. Wykorzystanie alternatywnych surowców 

energetycznych prowadzi do wytworzenia „energii środowiskowej”. Odpadowe 

surowce energetyczne to przede wszystkim gazy odpadowe poreakcyjne bogate 

w tlenek węgla lub/i wodór, odpady komunalne, niektóre odpady przemysłowe i 

specjalne, w tym niebezpieczne oraz biomasa pochodząca z produkcji wyrobów 

drewnianych, z oczyszczalni ścieków, a także z upraw celowych, np. rzepaku. W 

szczególnych przypadkach odpadowymi surowcami energetycznymi mogą być 

także gorące popioły i gorące  gazy  spalinowe.   

Najpoważniejszą grupą w klasie odpadowych surowców energetycznych są 

odpady komunalne. Odpady komunalne tworzą tzw. antropogeniczne złoża 

surowców energetycznych. 

Antropogeniczne złoża surowców energetycznych nie różnią się zbytnio 

chemicznie od konwencjonalnych  (kopalnych)  surowców  energetycznych.   

W przyrodzie występują dwa podstawowe nośniki energii: węgiel i wodór oraz 

związki tych pierwiastków  tworzące  węglowodory.   

Czysty węgiel i czysty wodór są paliwami ekologicznymi. W wyniku spalania tych 

paliw powstaje dwutlenek węgla i para wodna. W wyniku spalania węglowodorów 

gazowych, ciekłych lub stałych, oprócz dwutlenku węgla i pary wodnej powstają 

także szkodliwe substancje. Tak więc, nie o każdej substancji złożonej z 

węglowodorów możemy powiedzieć, że jest paliwem, które można stosować w 

celach energetycznych, chociaż można  dla  niego  wyznaczyć  ciepło  spalania  i  

wartość  opałową. 

Funkcjonowanie Regionalnego zakładu Kompleksowej Gospodarki odpadami jest 

tak zaprojektowane, że z jednej strony zagospodarowuje odpady chroniąc 

środowisko przed zanieczyszczeniami, a z drugiej strony wytwarza alternatywne 
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surowce energetyczne zmniejszając tym samym obciążenie środowiska związane 

z energetycznym wykorzystaniem paliw kopalnych.  

 

4.3  Podstawy techniczne i technologiczne Projektu 

 

Złoża  węglowodorów,  będących bazą surowcową do produkcji paliw 

ekologicznych, to nie tylko kopalne złoża surowców energetycznych : węgiel 

(węglowodór zredukowany do węgla), ropa naftowa i gaz ziemny, to także 

antropogeniczne złoża surowców energetycznych - odpady komunalne.  

 

Tabela 4.1.  Skład  pierwiastkowy  niektórych  substancji  zbudowanych  z    

węglowodorów  
  

Nazwa pierwiastka 

i jego zawartość w 

% 

Opony 

samochodo

we 

Tworzywa 

sztuczne 

Odpady 

organiczne 

Węgiel kopalny 

Węgiel  C 75 85 - 88 54 85 

Wodór  H 6 12 - 15 6  

Tlen  O -  38  

Żelazo  Fe 15  -  

Siarka  S 1  0.8  

Azot  A   -  0.8  

Chlor  Cl  - 40 ppm 0.4  

Inne 3 ~ ~ 15 

 

W tej chwili z większości grup rodzajowych odpadów komunalnych potrafimy 

odzyskać stałe, ciekłe i gazowe nośniki energii w sposób ekologicznie czysty. 

Znane są technologie transformacji odpadów na paliwo, istnieją 

odpowiednie instalacje pracujące w skali technicznej, wykonane są szacunkowe 

kalkulacje efektywności działania tych instalacji wykazujące, że działalność w 

zakresie ochrony środowiska skoncentrowana na wykorzystaniu walorów 

energetycznych polskich odpadów komunalnych jest działalnością przynoszącą 

zysk. Wystarczy tylko produkowaną energię potraktować jako towar, który 
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będzie przedmiotem sprzedaży użytkownikom, a przychody ze sprzedaży tej 

energii kierować na zagospodarowanie przyrastającej masy odpadów. 

Odpady komunalne, poza odpadami mineralnymi (gruz) oraz odpadami 

szklanymi i metalowymi, zawierają przede wszystkim odpady biologiczne 

(organiczne) oraz odpady pochodzenia organicznego. Odpady organiczne i 

pochodzenia organicznego, stanowiące ponad 70% odpadów na wysypisku, 

zbudowane są z węglowodorów, w których węgiel i wodór stanowią około 90% 

masy. Węgiel i wodór należą do podstawowych nośników energii w przyrodzie. 

Nie każdy jednak węglowodór jest paliwem lub nośnikiem energii  

w rozumieniu ekologicznym. W procesach transformacji udaje się jednak 

przekształcić węglowodory występujące w materiałach odpadowych do takich 

postaci, o których można już powiedzieć, że są paliwami ekologicznymi.  

Problemy zagospodarowania odpadów próbuje się rozwiązać na drodze recyklingu 

materiałowego i recyklingu energetycznego.  

Recykling materiałowy jest to proces, w którym materii odpadowej przywraca 

się postać materiału pierwotnego. 

Wyrób, wytworzony z materiału wtórnego, za jakiś czas ponownie trafia na 

składowisko. Tak więc ten typ recyklingu nie jest efektywny ekologicznie.  

W tej sytuacji wydaje się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest energetyczny 

recykling odpadów.  

Energetyczny Recykling Odpadów (ERO) jest to proces transformacji materii 

odpadowej do postaci paliw, z których odzyskuje się część energii zużytej na 

wyprodukowanie wyrobów usuniętych po zużyciu na wysypisko / składowisko.  

Recykling energetyczny można prowadzić dla każdej grupy rodzajowej odpadów 

osobno. Wymaga on wtedy selektywnej zbiórki, segregacji i selekcji odpadów. W 

zależności od rodzaju odpadów i użytej technologii można z odpadów otrzymać 

stałe, ciekłe lub gazowe nośniki energii. Recykling energetyczny można też 

prowadzić dla odpadów w stanie surowym. Jest to rozwiązanie wygodniejsze, 

gdyż nie wymaga selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. Poza tym, 

produktem tego rodzaju recyklingu jest wysoko przetworzony produkt jakim jest 

energia, która ma swoją cenę na rynku. 
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W obszarze pojęcia „ recykling energetyczny ” mieści się także np. produkcja 

materiałów termoizolacyjnych z odpadów. Termorenowacja budynku wykonanego 

przy użyciu takich materiałów prowadzi do oszczędności energii, która uprzednio 

była zużywana na wytworzenie  usuniętego na wysypisko wyrobu.   

Tak więc istotą racjonalnej gospodarki odpadami są Zakłady Małej Energetyki 

wytwarzające „energię środowiskową” w procesie recyklingu energetycznego 

odpadów (ERO), które powinny współpracować z lokalnymi zakładami 

energetycznymi. Zakłady Małej Energetyki mogą np. w elektrociepłowniach 

uzdatniać parę wylotową turbin parowych i przywracać jej parametry pary 

wlotowej, mogą też w elektrowniach szczytowo-pompowych w sposób ciągły 

pompować wodę ze zbiornika dolnego  do  zbiornika  górnego, mogą też 

produkować ciepło na potrzeby c.w.u  i  c.o, itp.  

Zakłady pracujące w systemie ERO są w stanie rozwiązać część problemów 

miasta/gminy  związanych z odpadami komunalnymi, odpadami 

komunalnopodobnymi oraz niektórymi odpadami problemowymi, specjalnymi i 

przemysłowymi, w tym niektórymi niebezpiecznymi.  Rozwiązanie  tych  

problemów  według  technologii  ERO  prowadzi  do:   

• gospodarczego  wykorzystania  ponad  70%  masy  odpadów, 

• redukcji  uciążliwości  środowiskowej  odpadów, 

• powstania  oszczędności  w  wydatkach  publicznych  z  kasy  

miejskiej/gminnej,   

• racjonalizacji  systemu  zarządzania  gospodarką  odpadami.   

Główna masa odpadów komunalnych to odpady organiczne i pochodzenia 

organicznego zbudowane głównie z węglowodorów. Te zaś, w kontrolowanym 

procesie termicznej obróbki polegającej na zgazowaniu, ulegają w sposób 

ekologicznie dopuszczalny przetworzeniu na gaz syntezowy będący dogodnym 

nośnikiem energii, tzw. „energii środowiskowej”. Ale nie tylko. Otóż gaz 

syntezowy powstający w procesie zgazowania wysokotemperaturowego jest 

bogaty w tlenek węgla CO i wodór H2. W przypadku zgazowania tworzyw 

sztucznych zawartość tych gazów łącznie dochodzi do 80%. Taki gaz syntezowy 

nie musi być wykorzystywany energetycznie. Jest on bowiem w takiej postaci 

gazowym surowcem do produkcji metanolu, mocznika i tworzyw sztucznych. W 
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tym przypadku mamy do czynienia z procesem recyklingu materiałowego II-go 

stopnia, czyli recyklingiem surowcowym. Recykling surowcowy jest to proces, 

w którym z materii odpadowej odzyskuje się surowce pierwotne użyte na 

wyprodukowanie wyrobu usuniętego na wysypisko. 

Zakłady Energetycznego Recyklingu Odpadów lokują Miasto/Gminę i 

Firmę/Inwestora jako Partnerów, którzy razem z Mieszkańcami uczestniczą w 

zamkniętym obiegu materii odpadowej  i  produktów  jej  przetwarzania.   

Mieszkańcy z jednej strony wytwarzają odpady - alternatywne surowce 

energetyczne - i pozostawiają je w środowisku, na terenie miasta/gminy, z 

drugiej zaś strony kupują od miasta/gminy  energię  cieplną i elektryczną, a na 

rynku – produkty wytworzone z odpadów. 

 W planowanym RZKGO będą realizowane zarówno procesy recyklingu 

materiałowego, jak i recyklingu surowcowego i energetycznego odpadów. W 

największym zakresie będzie w odniesieniu do odpadów stosowany proces 

recyklingu chemicznego. 

Recykling chemiczny jest to proces przemiany natury chemicznej materiału 

odpadowego w procesie fizykochemicznym, najczęściej z użyciem innych 

substancji chemicznych.  

W RZKGO recykling chemiczny odpadów będzie najczęściej stosowany. 

W RZKGO, w odniesieniu do wybranej grupy i ilości odpadów, będzie 

zastosowany recykling molekularny odpadów. 

Recykling molekularny jest to proces rozkładu materii odpadowej na molekuły 

pierwotne, z których na drodze inżynierii materiałowej można utworzyć paliwa 

pierwotne, inne paliwa ekologiczne inne materiały niż materiały wejściowe. Np. :      

Skład pierwiastkowy odpadów komunalnych (poza gruzem, szkłem i metalami) 

jest następujący : węgiel (C) – 55%,  tlen (O) – 38%,  wodór (H) – 6%,  inne – 

1 %. Gdyby w procesie recyklingu molekularnego rozłożyć odpady na pierwiastki, 

to mielibyśmy strategiczny magazyn pierwiastków, z których wg znanych 

technologii wytwarza się metanol (alkohol metylowy), etanol (alkohol etylowy), 

paliwa wodorowe i inne czyste paliwa gazowe. Technologia molekularnego 

recyklingu odpadów jest znana wg polskiego patentu nr 187669. Przy czym 

(uwaga !) metanol jest używany jako paliwo do najnowszej generacji ogniw 
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paliwowych, etanol jest oficjalnie uznanym komponentem normowych paliw 

motorowych, wodór – oprócz metanolu – jest odnawialnym przyszłościowym 

źródłem energii. 

Technologia molekularnego recyklingu odpadów zostanie wdrożona w 

projektowanym Regionalnym Zakładzie Kompleksowej Gospodarki Odpadami. 

 

5. Właściwości technologiczne polskich odpadów komunalnych 

 
 

Tabela 5.1  Skład  pierwiastkowy i wartość opałowa  niektórych  substancji  

organicznych wchodzących w skład odpadów komunalnych    

 

 

Nazwa 

Skład  pierwiastkowy   

(% wag.) 

Wartość 

Opałowa 

 C H O Inne MJ/kg 

Węgiel 80 - 

85 

4 – 6 - 15 - 20 28 

Opony samochodowe, 

guma 

75 6 - 19 30 – 33 

Frakcja organiczna 

surowa 

odpadów komunalnych 

54 6 38 2 1,4 - 3,5 

Polietylen PE  85,6 14,4 - - 43 

Polipropylen PP  85,6 14,4 - - 44 

Polistyren PS  92,3 7,7 - - 40 

PET (politereftalan 

etylenu) 

74,9 5,0 20 0,1 31 

PCV (polichlorek winylu) 38,4 4,8 - 56,8 18 

Poliacetale 92,3 7,7 - - 45 

Drewno 50,0 6,0 44,0 - 18 

Asfalt polski 85 9 0,9-

2,6 

0,01-7 min. 38,73 

Bioliceryna odpadowa 39,1 8,7 52,2 - 16 
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Z powyższej tabeli widać, że wartość opałowa odpadów organicznych jest 

porównywalna z wartością opałową węgla. Surowe odpady biologiczne mają 

wilgotność 60% i dlatego ich wartość opałowa w tym stanie jest niska. Jednak po 

osuszeniu frakcji biologicznej odpadów komunalnych jej wartość opałowa wzrasta 

do wartości opałowej suchego drewna. 

Odpadów organicznych, pomimo iż praktycznie składają się tylko z atomów C, H i 

O – nie wolno spalać, gdyż spaliny zawierają dużą ilość węglowodorów lotnych 

stanowiących substancje szkodliwe, które w procesie spalania emitowane są do 

atmosfery. 

Należy jednak zauważyć, ze odpady organiczne są nośnikami podstawowych 

pierwotnych paliw, a mianowicie : węgla i wodoru. To właśnie wartość opałowa 

węgla i wodoru - liczona osobno - jest źródłem wartości opałowej odpadowej 

materii organicznej. 

Odpadowe substancje organiczne ulegają rozpadowi na pierwotne nośniki paliw : 

węgiel i wodór oraz na inne pierwiastki w temperaturach wyższych od 

temperatury spalania tych substancji. Dlatego, zachowując wymogi ekologii, 

zaproponowano w Projekcie chemiczne przetwarzanie odpadów w wysokich 

temperaturach, niedostępnych w spalarniach. 

W przypadku, kiedy węgiel organiczny pozyskany z odpadów zostaje chemicznie 

związany do innych substancji, odpady stają się źródłem odnawialnego 

paliwa przyszłości – wodoru. 

 

6. Charakterystyka ogólna gospodarki odpadami komunalnymi w 
Polsce 

 

W kraju wytwarza się rocznie ponad 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie, z 

których większość nie jest przetwarzana, w tym około 1, 44 mln ton odpadowych 

tworzyw sztucznych poliolefinowych (PP i PE), głównie opakowań. Z tego względu 

Polska znajduje się na liście krajów zagrożonych ekologicznie, jednocześnie 

ograniczone możliwości budżetowe uniemożliwiają szybkie zmiany w tym 

zakresie. Należy budować więc rozwiązania systemowe godzące wymagania 

przyrodnicze środowiska i możliwości finansowe Państwa. Źródła rozwiązań 

systemowych w tym względzie tkwią między innymi w odpadach 
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komunalnych, a właściwie w ich właściwościach fizykochemicznych i 

energetycznych.  

Corocznie na wysypiska w Polsce „odprowadzane” są alternatywne surowce 

energetyczne o potencjale energetycznym ok. 14 406 mld kWh, z których po 

transformacji można uzyskać ok. 9 364 mld kWh energii użytecznej. 

Zasoby energetyczne polskich odpadów komunalnych odkładanych w ciągu roku 

są pięciokrotnie większe niż zasoby energetyczne ropy naftowej wydobywanej w 

kraju i stanowią około  20 % krajowego zapotrzebowania na paliwa naftowe. 

Droga do wykorzystania tych zasobów wiedzie przez budowę skutecznie 

działających urządzeń – instalacji do przetwarzania części strumienia odpadów 

komunalnych do postaci paliw płynnych lub półproduktów do ich wytwarzania. 

Przetwarzania części strumienia odpadów komunalnych do postaci paliw płynnych 

i stałych lub półproduktów do ich wytwarzania polega na stosowaniu procesów 

recyklingu chemicznego odpadów. Istotą tych procesów jest to, że odpady jako 

całość nie są spalane, co jest praktycznie niedozwolone, a właśnie chemicznie 

przetwarzanie. Z natury chemicznej materii odpadowej wynika, że jej 

przetwarzanie prowadzi do wytwarzania w konsekwencji paliw ekologicznych, 

które można wykorzystać w rozmaity sposób, a w pierwszym rzędzie 

wykorzystać do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne 

Zakładu. Dopiero nadwyżki wytworzonej energii można sprzedać na rynku. 

W Polsce funkcjonuje obecnie wiele zakładów zajmującymi się odpadami. 

Technologiczne zaangażowanie tych zakładów kończy się jednak na segregacji 

odpadów i wytwarzania dalej odpadów – tyle tylko, że posegregowanych, bądź 

kończy się na recyklingu mechanicznym. Dlatego też istnieje potrzeba 

zbudowania w Polsce wzorcowego Regionalnego Zakładu Kompleksowej 

Gospodarki Odpadami, w którym wszystkie odpady zostaną gospodarczo 

wykorzystane, a materia odpadowa zostanie włączona w gospodarczy i naturalny 

obieg materii i pierwiastków w Przyrodzie. 

 

7. Struktura RZKGO 

 

PROJEKT przewiduje, że : 
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1. RZKGO nie będzie wytwarzał odpadów wtórnych i będzie w swym 

działaniu wykorzystywał Najlepsze Dostępne Technologie (BAT).  

Technologie przywołane w Projekcie należą do grupy technologii aktualnie 

wykorzystywanych. Niektóre z nich, najbardziej nowoczesne, nie są jeszcze 

wykorzystywane na większą skalę, są jednak na tyle sprawdzone, że ich 

zastosowanie staje się w pełni uzasadnione. Dotyczy to np. głowic PIMAT, które z 

prawie 100 – procentową sprawnością rozdzielają mechanicznie tworzywa wg 

rodzajów, technologii przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na 

komponenty paliw czy technologii recyklingu molekularnego, bazującej na 

Reaktorach Molekularnych odpadów RMO. Wdrożenie tych technologii prowadzi 

do poprawy stanu  naturalnego środowiska człowieka. 

2. RZKGO nastawiony głównie na produkcję paliw ekologicznych nie będzie   

korzystał z drogiej, i będącej coraz droższej, energii sieciowej cieplnej i 

elektrycznej, a w całości będzie zasilany energią cieplną i elektryczną 

wytworzoną w Zakładzie z odpadów, co drastycznie obniży koszty jego 

eksploatacji. Tylko nadwyżki energii będą sprzedawane na zewnątrz. 

3. RZKGO będzie wyposażony w linię segregacji automatycznej odpadów, 

co jest rozwiązaniem przyszłościowym, bowiem w przyszłości nie będzie 

można do segregacji odpadów używać rąk ludzkich. 

RZKGO zbudowany będzie z modułów technologicznych, współpracujących 

między sobą, takich jak : 
 

1.  Centralny Zakład Segregacji Odpadów i Odzysku Surowców Wtórnych 

2.  Zakład Recyklingu Odpadów Biologicznych 
3.  Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych 

4.  Zakład Recyklingu Stłuczki Szklanej 
5.  Zakład Recyklingu Złomu Metalowego 
6.  Zakład Recyklingi Tekstyliów i Gumy 

         7.  Zakład Recyklingu Papieru 
8.  Zakład Recyklingu Gruzu Budowlanego 

9.  Zakład Recyklingu Odpadów Niebezpiecznych 
10. Zakład Recyklingu Odpadów Problemowych 
11. Zakład Recyklingu Bioodpadów Ciekłych 

12. Zakład Recyklingu Wraków Samochodowych 
13. Zakład Recyklingu Odrzutu Technologicznego 

         14. Zakład Recyklingu Odpadów Wielkogabarytowych 

 

mailto:marekpilawski@wp.pl


Inwestor: XXXXXXX  

SAMORZĄD 

OFERTA WSTĘPNA  
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego  

„RZKGO – SAMORZĄD”  

Wersja: 01  

2018 r. 
Strona: 15 

 

 

M A R K O N  - MAREK PILAWSKI    
ul. Leśna 17 lok.13   05-120 Legionowo   NIP: 524-001-48-37   REGON: 010453633  
tel. 516 596 804   e-mail : marekpilawski@ ekkocarbon.pl    e-mail : marekpilawski@wp.pl     

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Surowce Wtórne 
 
                                                                                                     Dąbrowa Górnicza 
                                                                                                     150 000 Mg/rok 
                                                                                                        T – transportery 
 
 
 
                                                                                                                      Sn –    
 
 
 
 
 
                                                                                                 Sn – kolejne separatory 
 
 
 
 T  
  T         

              
 

 
 

 

 

Hala przyjęc 
odpadów  
       komunalnych 

Odpady 
niebezp. i 
niepożądane 
 

      
Spych
acz 

 

Rozdrabniacz 
wstępny 

 

Biostabilizator 

 
Drobna frakcja 
ceramiczna 
 

      

Bio 
masa 
Wil 
got 
na 

 

 

Tyrannozaurus 
Rozdrabniacz 
Główny 

Susz
arnia 
Bio 
masy 

 

S1 

S2 

S3 

Sn 

Tyrannozaurus 
Rozdrabniacz 
Dodatkowy 

 

Paliwo (frakcja 2)  
alternatywne 
 

Paliwo (frakcja 1)  
alternatywne 

OZE 
Biomasa sucha 

 

Hala przyjęć 
odpadów 

przemysłowych 
wielkogabarytowych 

      

 

                   Pole mieszania i formowania 
                Paliwa alternatywnego             

 

 

30 m 

100 m 

mailto:marekpilawski@wp.pl


Inwestor: XXXXXXX  

SAMORZĄD 

OFERTA WSTĘPNA  
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego  

„RZKGO – SAMORZĄD”  

Wersja: 01  

2018 r. 
Strona: 16 

 

 

M A R K O N  - MAREK PILAWSKI    
ul. Leśna 17 lok.13   05-120 Legionowo   NIP: 524-001-48-37   REGON: 010453633  
tel. 516 596 804   e-mail : marekpilawski@ ekkocarbon.pl    e-mail : marekpilawski@wp.pl     

 

 

8. Infrastruktura techniczna RZKGO 

 

Infrastruktura techniczna RZKGO obejmuje Systemy wspomagające takie jak : 

1.   Mgłowa Instalacja Przeciwpożarowa 

2.   Instalacja „żywej wody” 

3.   Bioklimatyzacja 

4.   Zakład Transportu Wewnętrznego 

5.   Zakład Wewnętrznej Energetyki Cieplnej 

6.   Zakład Wewnętrznej Energetyki Elektrycznej 

7.   Obiekty biurowe 

8.   Obiekty socjalne 

9.   Sala konferencyjno – szkoleniowa 

10. Magazyny 

11. Warsztaty 

12. Obiekt regeneracji biologicznej 

13. Laboratorium 

 

Przewiduje się, że będą budowane kolejne tego typu Zakłady w Polsce. 

Struktura RZKGO jest strukturą otwartą, zdolną do zmian stosownie do 

stawianych wymagań organizacyjnych i prawnych oraz otwartą na 

wdrażanie nowych technologii ochrony środowiska. 

 

9. Opis technologii 

 

System zagospodarowania odpadów w sposób kompleksowy rozwiązuje 

zagadnienie gospodarowania odpadami. 

System zagospodarowania odpadów RZKGO : 

• nie wymaga pracy ręcznej w procesie segregacji odpadów, separacji 

poszczególnych frakcji ze strumienia odpadów zmieszanych, 

• nie wymaga zasilania z zewnętrznych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, 

• zagospodarowuje wszystkie grupy rodzajowe odpadów i nie wytwarza 

odpadów wtórnych kierowanych zwrotnie na wysypisko, 

• jest w pełni zautomatyzowany. 
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System zagospodarowania odpadów w reprezentowany jest przez linię 

technologiczną będącą ciągiem połączonych ze sobą urządzeń technologicznych 

wykonujących na odpadach różne procesy obróbcze. 

Na wejściu linii technologicznej systemu znajduje się sito bębnowe wyposażone w 

co najmniej dwuoczkowe sito bębnowe, w którym ze zmieszanych surowych 

odpadów komunalnych zostaje wydzielona wilgotna frakcja biologiczna odpadów 

oraz oddzielnie drobne elementy ceramiczne, piasek, itp. 

Proces zachodzący w sicie bębnowym jest procesem powolnym. W trakcie tego 

procesu do sita bębnowego jest wprowadzane gorące powietrze celem osuszenia 

wstępnego wsadu, a w szczególności wilgotnej biomasy. 

 Drobne elementy ceramiczne i piasek są wykorzystywane jako komponent 

betonu, który dalej jest wykorzystywany do produkcji elementów małej 

architektury : krawężniki, płyty chodnikowe, utwardzanie placów manewrowych i 

składowych, itp. Wilgotna biomasa natomiast kierowana jest do suszarni 

biomasy. 

W suszarni biomasa jest osuszana gorącym powietrzem. Produktami pracy 

suszarni są : sucha biomasa, czyli biopaliwo, oraz para wodna. Para wodna unosi 

się do atmosfery, a biopaliwo kierowane jest, poprzez kabinę separatora 1, na 

pole odkład cze, gdzie po zmieszaniu z innymi frakcjami odpadów staje się 

biopaliwem – komponentem paliwa alternatywnego będącego podstawowym 

produktem pracy systemu. 

Separacja biomasy nigdy nie jest procesem dokładnym, dlatego na tym etapie 

biopaliwo zwiera jeszcze zanieczyszczenia w postaci drobnych elementów 

plastikowych. 

Kabina separatora 1 wydziela z biopaliwa w sposób automatyczny odpadowe 

tworzywa sztuczne typu PCV, dzięki czemu nie przedostają się one do paliwa 

alternatywnego. 

Odpadowe tworzywa sztuczne PCV po konfekcjonowaniu kierowane są na rynek 

jako surowiec wtórny. 

Pozostała część odpadów opuszczających sito bębnowe nosi nazwę frakcji 

nadsitowej. Frakcja nadsitowa w sposób automatyczny podawana jest do 

rozdrabniacza odpadów. 

mailto:marekpilawski@wp.pl


Inwestor: XXXXXXX  

SAMORZĄD 

OFERTA WSTĘPNA  
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego  

„RZKGO – SAMORZĄD”  

Wersja: 01  

2018 r. 
Strona: 18 

 

 

M A R K O N  - MAREK PILAWSKI    
ul. Leśna 17 lok.13   05-120 Legionowo   NIP: 524-001-48-37   REGON: 010453633  
tel. 516 596 804   e-mail : marekpilawski@ ekkocarbon.pl    e-mail : marekpilawski@wp.pl     

 

 

Rozdrabniacz, oprócz odpadów komunalnych, przyjmuje także strumień odpadów 

innych niż komunalne, a mianowicie : odpady wielkogabarytowe, odpady 

pochodzące z rozbiórki domów, odpady z pielęgnacji zieleni, odpady z punktów 

usługowo – handlowych, zużyte opony samochodowe, i inne. 

Rozdrobnione w rozdrabniaczu odpady przemieszczane taśmociągiem przechodzą 

przez kolejne kabiny separatorów, w których następuje w sposób automatyczny 

separacja i wydzielanie z nich odpowiednio : 

- w kabinie separatora 2 : metali żelaznych, 

- w kabinie separatora 3 : ponownie drobnych elementów ceramicznych, 

- w kabinie separatora 4 : metali nieżelaznych, 

- w kabinie separatora 5 : grubych elementów ceramicznych, 

- w kabinie separatora 6 : frakcji lekkiej odpadów, 

- w kabinie separatora 7 : ponownie odpadowych tworzyw sztucznych typu PCV 

- w kabinie separatora 8 : zapasowe stanowisko technologiczne 

- w kabinie separatora 9 : próbkowanie produktu, pobieranie próbek produktu 

celem poddawania go permanentnym badaniom fizyko – chemicznym. 

Pozostała część odpadów jest mieszana z biopaliwem tworząc podstawowy 

produkt pracy systemu  –  paliwo alternatywne. 

Istotnym elementem RZKGO jest wewnętrzny zespół paliwowo – energetyczny. 

Wewnętrzny zespół paliwowo – energetyczny jest zespołem urządzeń złożonych 

ze specjalizowanych destylarek i agregatów prądotwórczych. Destylarki 

przetwarzają odpadowe tworzywa sztuczne poliolefinowe, czerpane ze strumienia 

przetwarzanych odpadów, na ciekłe paliwo syntetyczne, które użyte następnie w 

agregatach prądotwórczych staje się źródłem energii elektrycznej i cieplnej 

potrzebnej dla całego systemu zagospodarowania odpadów, przy czym 

parametry technologiczne i eksploatacyjne urządzeń technologicznych 

wchodzących w skład linii technologicznych systemu są tak dobrane, że 

wewnętrzny zespół paliwowo – energetyczny pokrywa w całości ich 

zapotrzebowanie na energię elektryczna i cieplną.   

W ten sposób system zagospodarowania odpadów jest systemem 

autoenergetycznym, w którym realizowana jest idea : „Odpady Pracują na 

Odpady”.   
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Dzięki zastosowanym rozwiązaniom koszt funkcjonowania systemu jest 

pomniejszony o koszt zakupu energii sieciowej, przez co efektywność 

ekonomiczna pracy systemu staje się bardzo duża. Dodatkowo nadmiar 

wytworzonej w wewnętrznym zespole paliwowo – energetycznym energii można 

sprzedawać na rynku energetycznym. 

Przykład budowy i działania systemu przedstawiony jest na rysunku obrazującym 

przykładową budowę i działanie systemu zaprojektowanego na przyjmowanie i 

przetwarzanie 150 000 Mg odpadów komunalnych i innych niż komunalne 

rocznie. Na ogólną ilość przetwarzanych w systemie odpadów składają się 

odpady komunalne przetwarzane w ilości 120 000 Mg/rok i odpady inne niż 

komunalne w ilości 30 000 Mg/rok.  

Linia technologiczna systemu zagospodarowania odpadów ma trzy ciągi 

technologiczne : 

- główny ciąg technologiczny GCT, do którego wprowadzane są odpady 

komunalne OdK, 

- dodatkowy ciąg technologiczny DCT, do którego wprowadzane są odpady inne 

niż komunalne OnK, 

- poboczny ciąg technologiczny PCT, do którego wprowadzana jest głównie 

odzyskana ze strumienia odpadów komunalnych surowych zmieszanych OdK 

zanieczyszczona wilgotna biomasa wzbio i drobne elementy ceramiczne dec. 

System zagospodarowania odpadów przyjmuje odpady komunalne OdK i 

umieszcza je w sicie bębnowym SiBe, które jest pierwszym elementem 

technologicznym w głównym ciągu technologicznym GCT. W sicie bębnowym 

SiBe następuje podsuszanie umieszczonych w nim odpadów strumieniem 

gorącego powietrza i wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych OdK 

dwóch frakcji podsitowych : drobnych elementów ceramicznych dec i wilgotnej 

biomasy zanieczyszczonej drobnymi kawałkami odpadowych tworzyw sztucznych 

PCV, które dalej są obrabiane w pobocznym ciągu technologicznym PCT. Drobne 

elementy ceramiczne dec są używane do betonu służącego do produkcji 

betonowych elementów małej architektury, a wilgotna zanieczyszczona biomasa 

wzbio kierowana jest do suszarni biomasy Sbio. 
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W suszarni biomasy Sbio następuje główne suszenie wilgotnej zanieczyszczonej 

biomasy wzbio w strudze gorącego powietrza. Produktem pracy suszarni biomasy 

Sbio jest sucha zanieczyszczona biomasa i para wodna H2O, przy czym para 

wodna H2O unosi się do atmosfery, a sucha zanieczyszczona biomasa przechodzi 

przez kabinę separatora KS1, w której z suchej zanieczyszczonej biomasy 

usuwane są w sposób automatyczny odpadowe tworzywa sztuczne PCV. 

Odpadowe tworzywa sztuczne PCV po konfekcjonowaniu kierowane są na rynek 

surowców wtórnych, a sucha pozbawiona zanieczyszczeń biomasa jest 

biopaliwem BioPal. Biopaliwo BioPal jest komponentem paliwa alternatywnego PA 

i czasowo składowane jest na polu odkładczym POd. 

Frakcja nadsitowa uzyskana z sita bębnowego SiBe kierowana jest do 

rozdrabniacza Roz, który jest elementem technologicznym głównego ciągu 

technologicznego GCT. 

Odpady inne niż komunalne OnK obrabiane są w dodatkowym ciągu 

technologicznym DCT systemu zagospodarowania odpadów. 

Odpady inne niż komunalne OnK złożone są głównie z odpadów gumowych 

OdG2, biomasy twardej (drewno) OdD2, materiałów tekstylnych OdT2, odpadów 

z tworzyw sztucznych OdS2, odpadów metalowych OdM2, odpadów celulozowych 

OdC2 i biomasy miękkiej (liście, trawa) OdB2 w całości w stanie surowym 

kierowane są wprost do rozdrabniacza odpadów Roz.  

W rozdrabniaczu Roz odpady inne niż komunalne OnK są mieszane i 

rozdrabniane wspólnie z frakcją nadsitową uzyskaną z sita bębnowego SiBe o 

składzie : pozostała część drobnych elementów ceramicznych dec1, grube 

elementy ceramiczne (gruz) gec1, złom metali żelaznych ZFe1, złom metali 

nieżelaznych ZnFe, resztkowa biomasa OdB1, odpadowe tworzywa sztuczne 

OdS1, odpady gumowe OdG1, tekstylia OdT1 i odpady celulozowe OdC1. 

Odpady inne niż komunalne OnK i frakcja nadsitowa uzyskana z sita bębnowego 

SiBe w procesie mieszania i rozdrabniania w rozdrabniaczu Roz ulegają 

samoistnemu osuszeniu o ok. 15% na skutek wydzielającego się ciepła wskutek 

tarcia cząstek odpadów o siebie i o  elementy konstrukcyjne maszyny. 

Rozdrobnione odpady inne niż komunalne OnK i rozdrobniona frakcja nadsitowa 

uzyskana z sita bębnowego SiBe przy użyciu taśmociągu przemieszczają się 
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przez wiele ustawionych jedna za drugą specjalizowanych i automatycznie 

działających kabin separatorów : 

- w kabinie separatora KS2 następuje odseparowanie złomu metali żelaznych 

ZFe1 i części złomu metalowego OdM2, 

- w kabinie separatora KS3 następuje ponowne odseparowanie drobnych 

elementów ceramicznych dec1, 

- w kabinie separatora KS4 następuje odseparowanie złomu metali żelaznych 

ZnFe1 i części złomu metalowego OdM2, 

- w kabinie separatora KS5 następuje odseparowanie grubych elementów 

ceramicznych (gruzu) gec1, 

- w kabinie separatora KS6 następuje odseparowanie frakcji lekkiej z frakcji 

nadsitowej, 

- w kabinie separatora KS7 umieszczone jest zapasowe stanowisko 

technologiczne, 

- w kabinie separatora KS8 następuje ponowne odseparowanie odpadów typu 

PCV, 

- w kabinie separatora KS9 następuje pobieranie próbek produktu 

przeznaczonych do badań. 

Wymieszane i rozdrobnione odpady komunalne OdK i odpady inne niż komunalne 

OnK pozbawione odpadowych metali OdM2, odpadowych tworzyw sztucznych 

typu PCV, wilgoci H2O biopaliwa BioPal, drobnych elementów ceramicznych dec1, 

gruzu – grubych elementów ceramicznych gec1, złomu metali żelaznych ZFe1 i 

złomu metali nieżelaznych ZnFe tworzą lekką frakcję paliwa komunalnego LFPK. 

Lekka frakcja paliwa komunalnego LFPK kierowana jest na pole odkładcze POd 

biopaliwa BioPal, gdzie po zmieszaniu z nim tworzy paliwo alternatywne PA 

zawierające ok. 40% wagowo odnawialnego źródła energii – biopaliwa BioPal.  

Paliwo alternatywne PA jest pełnowartościowym paliwem energetycznym, nad 

którym w systemie wykonuje się wiele operacji technologicznych : 

- kształtowanie wielkości frakcji palnych poprzez właściwe ustawienie noży w 

rozdrabniaczu Roz, 

- kształtowanie wilgotności paliwa alternatywnego PA poprzez jego osuszanie, 
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- kształtowanie składu chemicznego paliwa alternatywnego PA poprzez 

stosowanie jako surowca produkcyjnego odpadów inne niż komunalnych OnK, 

- usuwanie z paliwa alternatywnego PA odpadowych tworzyw sztucznych PCV 

(usuwanie z paliwa chloru), 

- w konsekwencji powyższych kształtowanie wartości opałowej paliwa 

komunalnego PA. 

Takich możliwości nie stwarza żaden inny znany zakład przetwarzania odpadów. 

Istotnym elementem systemu zagospodarowania odpadów jest wewnętrzny 

zespół paliwowo – energetyczny wzpe. Wewnętrzny zespół paliwowo – 

energetyczny wzpe składa się z destylarek i agregatów prądotwórczych. W 

destylarkach następuje w znany sposób przetworzenie odpadowych tworzyw 

sztucznych poliolefinowych OdP, pobranych ze strumienia odpadów komunalnych 

OdK, na ciekłe paliwo syntetyczne, które w agregatach prądotwórczych służy do 

produkcji energii elektrycznej EnE i energii cieplnej EnC w ilości pokrywającej 

potrzeby energetyczne systemu zagospodarowania odpadów.  

W systemie zagospodarowania odpadów odpady są surowcem produkcyjnym 

podlegającym procesom technologicznym, w których są jednocześnie źródłem 

paliw i energii potrzebnej do prowadzenia tychże procesów technologicznych. 

System nie pobiera energii z zewnątrz, nie wprowadza zanieczyszczeń do 

środowiska i nie wytwarza odpadów wtórnych kierowanych zwrotnie na 

wysypisko. 

 

10. Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejącego i  
planowanego  przedsięwzięcia 

 
  

W chwili obecnej Spółka nie prowadzi działalności w zakresie odzysku odpadów 

komunalnych i innych niż komunalne. Dlatego też wszystkie poniżej 

przedstawione informacje dotyczą przedsięwzięcia planowanego. 

Planowany rodzaj technologii w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia 

polega na przyjmowaniu odpadów komunalnych surowych zmieszanych i innych 

niż komunalne, na ich mechanicznym rozdrobnieniu i mechanicznym 

rozsegregowaniu na grupy rodzajowe odpadów użytecznych gospodarczo. 
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Do realizacji ww zadania zastosowano najnowsze dostępne technologie. 

Podstawowym produktem pracy RZKGO jest paliwo komunalne (paliwo RDF).   

 

11. Wiadomości ogólne o odpadach 

 

W Polsce wytwarzanych jest rocznie około 13,5 mln Mg odpadów komunalnych 

rocznie1, co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca daje poziom 350 

kg/rok. Odpady te w około 90% odprowadzane są na składowiska odpadów, 

gdzie bezpowrotnie tracone są zawarte w nich surowce wtórne. 

W odpadach komunalnych zawartych jest około 13,5% (wagowo) odpadowych 

tworzyw sztucznych, czyli około 1,8 mln Mg. 

 

Schemat 1. 

Zawartość odpadowych tworzyw sztucznych w ogólnej masie odpadów 

komunalnych 

 

 

 

 

 

 

Schemat 2. 

Struktura odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych według Krajowego 

Planu Gospodarki Odpadami. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
1 Źródło: Krajowy plan gospodarki odpadami. MP.11.159 z dnia 28. lutego 2003 r. 
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W Polsce wytwarzanych jest niespełna 125,5 mln Mg odpadów innych niż 

komunalne rocznie, z których część stanowią również odpadowe tworzywa 

sztuczne.  

 

Tabela 11.1  Skład pierwiastkowy i wartość opałowa niektórych 

substancji organicznych   

 

 

Nazwa 

Skład  pierwiastkowy 

(% wag.) 

 

Wartość 
opałowa 

  
C 

 
H 

 
O 

 
Inne 

MJ/kg 

Węgiel 80 – 85 4 – 6 - 15 – 20 28 

Opony samochodowe 75 6 - 19 30 – 33 

Frakcja organiczna 

odpadów komunalnych 

 

54 

 

6 

 

38 

 

2 

 

1,4 – 3,5 

Polietylen PE 85,6 14,4 - - 43 

Polipropylen PP 85,6 14,4 - - 44 

Polistyren PS 92,3 7,7 - - 40 

PET 74,9 5,0 20 0,1 31 

PCV 38,4 4,8 - 56,8 18 

Poliacetylen 92,3 7,7 - - 45 

Drewno 50,0 6,0 44,0 - 18 
 

Wartość opałowa polskich odpadów komunalnych jako paliwa nie jest duża i 

waha się w granicach od 1,4 kWh/1 kg do 1,5 kWh/ 1 kg (ok. 5 MJ/kg). 

Polskie odpady komunalne nie są paliwem samoistnym, bowiem granica 

podtrzymania palenia/samopalenia wyznaczona jest przez wartość 6 MJ/kg.  

Wg przewidywanej technologii w RZKGO odpady komunalne i inne niż komunalne 

są tylko bazą surowcową służącą do produkcji paliwa komunalnego (paliwa 

alternatywnego). 

Istotnymi parametrami tego typu paliw są : 

- brak komponentów paliwowych zawierających chlor, 

- wysoka wartość opałowa. 

 

Jak widać ze schematów nr 1 i nr 2 w odpadowych tworzywach sztucznych 

zawartych jest 2% odpadowych tworzyw PCV. W całej masie odpadów 

komunalnych zmieszanych surowych jest ich zatem 0,27%, czyli tych odpadów, 
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zawierających w swej strukturze chemicznej chlor, przybywa rocznie w Polsce 

360 000 ton. 

Technologie przewidziane w RZKGO eliminują odpadowe tworzywa sztuczne PCV 

ze strumienia odpadów służących jako komponenty paliwa komunalnego (paliwa 

alternatywnego). 

 

Jak widać z tabeli 11.1 zawartość tworzyw sztucznych w odpadach komunalnych 

ma decydujący wpływ na wartość opałową paliwa komunalnego.  

Wartość opałowa paliwa komunalnego ma duże znaczenie dla zagadnień ochrony 

środowiska. Ta wartość opałowa powinna być stosunkowo duża, gdyż im jest ona 

większa, tym wyższa jest temperatura spalania tego paliwa. A to z kolei ma duże 

znaczenie ekologiczne, gdyż im temperatura spalania jest wyższa, tym mniejsza 

jest zawartość substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery. 

W RZKGO będą stosowane zabiegi technologiczne, w wyniku których paliwo 

komunalne będzie osiągało wartość opałową 22 MJ/kg, czyli taką samą jak dobrej 

jakości węgiel. 

 

12. Surowce produkcyjne dla RZKGO 

 

Surowcami produkcyjnymi w RZKGO są odpady komunalne i odpady inne niż 

komunalne. Odpady komunalne przyjmowane są w ilości 120 000 Mg/rok, a 

odpady inne niż komunalne – w ilości 30 000 Mg/rok.  

Łączna ilość przetwarzanych odpadów : 150 000 Mg/rok. 

 

Tabela 12.1  Ilość i skład grupowy odpadów komunalnych przetwarzanych w       
RZKGO 

Lp. Wyszczególnienie Udział [%] 
Udział wagowy 
w 120 000 Mg 

1. Odpady biologiczne surowe 60% wilgot. 42, 0 50 400 

2. Tworzywa sztuczne PE (polietylen) 6, 0 7 200 

3. Tworzywa sztuczne PP (polipropylen) 4, 0 4 800 
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4. 
Tworzywa sztuczne PCV (polichlorek 

winylu) 
1, 0 1 200 

5. Tworzywa sztuczne PET 0, 3 360 

6. Tworzywa sztuczne ABS 1, 0 1 200 

7. Tworzywa sztuczne PS (polistyren) 2, 0 2 400 

8. Tworzywa sztuczne pozostałe 1, 3 1 560 

9. Odpady gumowe 1, 4 1 680 

10. Tekstylia 3, 0 3 600 

11. Opakowania szklane białe 2, 0 2 900 

12. Opakowania szklane kolorowe 2, 0 2 400 

13. Złom szkła białego płaskiego i innego 2, 1 2 320 

14.    Złom metali żelaznych 3, 1 3 880 

15.    Złom metali nieżelaznych 1, 8 2 160 

15. Tektura 5, 0 6 000 

16. Makulatura 5, 0 6 000 

17. Papier nietechnologiczny 3, 4 4 080 

18. Odpady mineralne, gruz 8, 0 9 600 

19. Odpady niebezpieczne 0, 8  960 

20. Odpad technologiczny 4,8 5 760 

Razem 100 120 000 
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Odpady inne niż komunalne, przyjmowane poza głównym strumieniem odpadów 

komunalnych, są to odpady jednorodne różnego pochodzenia, w tym 

pochodzenia przemysłowego i komunalnego.  

Odpady inne niż komunalne stanowią przykładowo : 

• odpady z pielęgnacji terenów zielonych (biomasa, piasek), 

• odpady wielkogabarytowe (drewno, metale, dywany),  

• odpady rozbiórkowe (gruz, drewno budowlane, papa, metale, rury, blachy, 

materiały termoizolacyjne), 

• zużyte opony samochodowe, 

• tapicerka samochodowa (tekstylia, metale), 

• odpady drewniane i drewnopodobne, 

• odpady pochodzące z selektywnej zbiórki : opakowania plastikowe, 

opakowania ze szkła białego i kolorowego, makulatura, puszki metalowe i 

inne 

• inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Skład morfologiczny przyjmowanych odpadów tego rodzaju podano poniżej. 

 

Tabela 12.2  Ilość i skład grupowy odpadów innych niż komunalne 
przetwarzanych w RZKGO 

Lp. Wyszczególnienie 
Udział  

[%] 

Udział wagowy  

w 60 000 Mg 

1. Biomasa miękka 8,4 2 500 

2. Tworzywa sztuczne  28, 3 8 500 

3. Papier nietechnologiczny 3, 3 1 000 

4. Złom metalowy 5, 0 1 500 

5. Tekstylia 10, 0 3 000 
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6. Drewno parkowe i budowlane 25, 0 7 500 

7. Odpady gumowe 20, 0 6 000 

 
Razem 100 30 000 

 

Niezależnie od pochodzenia odpady inne niż komunalne, podobnie jak 

komunalne, będą poddawane automatycznej segregacji na linii segregacyjnej, 

celem wydzielenia z nich odpadów jednorodnych rodzajowo, np. gruz i piasek, 

tworzywa sztuczne niezależnie od pochodzenia, metale osobno – niezależnie od 

pochodzenia, itd. W wyniku przemieszania odpadów, ich rozdrobnienia i 

wysegregowania z nich wg odpowiedniego klucza odpowiednich grup 

rodzajowych odpadów powstają produkty i pozostałości produkcyjne : 

 

Tabela 12.3  Ilość i skład  rodzajowy  produktów  pracy  RZKGO          

Lp. Wyszczególnienie 
Udział w   

150 000 Mg 
Sposób 

wykorzystania 

1. Paliwo komunalne 108 920 Produkt rynkowy 

2. Złom metali żelaznych 5 220 Produkt rynkowy 

3. Złom metali nieżelaznych 3 160 Produkt rynkowy 

4. Odparowana z odpadów woda 14 520 Odpad / materiał 

5. Odpady z tworzyw sztucznych PCV 1 200 Produkt rynkowy 

6. Odpady niebezpieczne  960 Przekazanie dalej 

7. Gruz budowlany 9 600 Produkt rynkowy 

8. Odrzut technologiczny 6 420 Odpad 

 
Razem 150 000 xxx 
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13. Ogólny opis postępowania z odpadami – surowcami 
produkcyjnymi – w RZKGO 

 

Tabela 13.1 Tablica obrazująca przyjęty w RZKGO sposób postępowania z 
odpadami komunalnymi surowymi zmieszanymi i poszczególnymi 

frakcjami odpadów komunalnych i innymi niż komunalne ze 
względu na ich charakterystykę i właściwości 

 

 
L.p. 

 

       

Wyszczególnienie 
 

MASA (t) 

rocznie 
       Sposób postępowania 
 

1. 

Wprowadzanie 
odpadów komunalnych 
surowych zmieszanych 

na teren Zakładu 
RZKGO, rejestrowanie i 
ważenie odpadów  

120 000 

 

Odpady komunalne surowe zmieszane dostarczane 
są do Zakładu przez bramę wjazdową nr 1 
specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, a 
następnie ważone, gdzie następuje również ich 
identyfikacja (dostawca odpadów, pochodzenie 

odpadów, nr rejestracyjny samochodu, data i godz. 
wjazdu, faktura, itd.). 
Puste samochody w drodze powrotnej przejeżdżają 
przez rów sanitarny i ponownie kierowane są na 
wagę samochodową pomostową o zakresie ważenia 
60 Mg  

2. 

Wprowadzanie 
odpadów innych niż 

komunalne na teren 
Zakładu RZKGO, 
rejestrowanie i ważenie 

odpadów  

30 000 

 

Odpady inne niż komunalne dostarczane są do 

Zakładu przez bramę wjazdową nr 2 
specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, a 
następnie ważone, gdzie następuje również ich 

identyfikacja (dostawca odpadów, pochodzenie 
odpadów, nr rejestracyjny samochodu, data i godz. 
wjazdu, faktura, itd.) 
Puste samochody w drodze powrotnej przejeżdżają 

przez rów sanitarny i ponownie kierowane są na 
wagę samochodową pomostową o zakresie ważenia 
60 Mg 

3.  

Zrzucenie odpadów 

innych niż komunalne 
na pole odkładcze tego 
rodzaju odpadów 

30 000 

 

Drogami wewnętrznymi RZKGO samochody z 
odpadami innymi niż komunalne wjeżdżają na halę 
produkcyjną i odpady te : 

- zrzucają na pole odkładcze tego rodzaju odpadów 
tuż przy ruchomej podłodze – podajnika odpadów 
do rozdrabniacza TYRANNOZURUS - , albo 
- zrzucają tego rodzaju odpady bezpośrednio na 
ruchomą podłogę celem ich bezpośredniego podania 

do rozdrabniacza. 

4. 

Zrzucenie odpadów 

komunalnych surowych 
zmieszanych  

120 000 

 

Drogami wewnętrznymi RZKGO samochody z 

odpadami komunalnymi surowymi zmieszanymi 
wjeżdżają na halę produkcyjną i odpady te : 
- zrzucają na pole odkładcze tego rodzaju odpadów 
tuż przy transporterze (taśmociągu) podającymi te 
odpady do biostabilizatora - , albo 
- zrzucają tego rodzaju odpady bezpośrednio na 

ruchomy taśmociąg celem bezpośredniego podania 
ich do biostabilizatora 
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5. 
Rozrywanie worków z 
odpadami domowymi 

CZĘŚĆ     
20 000 

 

Na taśmociągu podającym odpady komunalne 
surowe zmieszane do biostabilizatora umieszczony 
jest „rozrywacz worków”  

6.  Preselekcja  960 

 

Z taśmociągu podającego odpady komunalne 
surowe zmieszane do biostabilizatora usuwane są 

ręcznie odpady niebezpieczne i niepożądane 
(telewizor, akumulator, itp.) 
Usuwane odpady niebezpieczne i niepożądane 
usuwane są na pole odkładcze, a stamtąd 
przekazywane są do specjalistycznych zakładów 
celem poddania ich procesowi unieszkodliwiania/ 
/recyklingu  

7. 

Separacja frakcji 
biologicznej z odpadów 
komunalnych surowych 
zmieszanych –  45% 
biomasy wysypiskowej 
– oraz drobnego gruzu 

i elementów 

ceramicznych, tzw. 
„odrzutu 
technologicznego”  

W 60% 
WILGOTNA 
BIOMASA 

WYSYPISKOWA 

50 400 

 ORAZ      

1 200 MG 

ODPADÓW PCV 
 
 
 

ODRZUT   
TECHNOLO –    
- LOGICZNY 

6 420 
 
 
 

FRAKCJA 
NADSITOWA 

62 220 

 

Separacja frakcji biologicznej z odpadów 
komunalnych surowych zmieszanych – biomasy 
wysypiskowej – oraz drobnego gruzu i elementów 
ceramicznych, tzw. „odrzutu technologicznego”, 
odbywa się w biostabilizatorze obrotowym, do 
którego odpady, pozbawione elementów 
niebezpiecznych i niepożądanych, wprowadzane są 

przy użyciu transportera (taśmociągu). 
Biostabilizator wyposażony jest w dwa sita 
bębnowe:                
- sito o oczkach 20 mm i                                          
- sito o oczkach 80 – 90 mm. 
Przez sito o oczkach 20 mm przelatują na zewnątrz 

odpady drobnego gruzu i drobnych elementów 
ceramicznych tworzących tzw. odrzut 

technologiczny, który dalej, poprzez pole odkładcze 
tego rodzaju odpadów, kierowany jest zwrotnie na 
wysypisko. 
Przez sito o oczkach 80 – 90 mm wydzielana jest na 
zewnątrz biostabilizatora, na pole odkładcze tego 

rodzaju odpadów, wilgotna biomasa wysypiskowa. 
Wilgotna biomasa wysypiskowa i odrzut 
technologiczny stanowią tzw. „frakcję podsitową”. 
Produktem pracy biostabilizatora jest również 
„frakcja nadsitowa” zawierająca odpady komunalne 
surowe zmieszane pozbawione wilgotnej biomasy i 
odrzutu technologicznego oraz odpadów 

niebezpiecznych i niepożądanych . 
W biostabilizatorze następuje częściowe osuszenie 
wprowadzanych do niego odpadów  

8. 
Transport wilgotnej 
biomasy wysypiskowej 

50 400 

 

Z pola odkładczego wilgotnej biomasy wysypiskowej 
kierowana jest ona taśmociągiem biomasy wilgotnej 
do wejścia bębnowej suszarni biomasy 

9. 
Suszenie wilgotnej 
biomasy wysypiskowej 

 
WILGOTNA 
BIOMASA 

50 400 
 

ODPADY PCV 

1 200 

 
W 14% 

WILGOTNOŚCI 

 

Suszenie wilgotnej biomasy wysypiskowej odbywa 
się w obrotowej suszarni bębnowej, do której 
wprowadzane jest także gorące powietrze czerpane 
jako produkt odpadowy z pracujących agregatów 
prądotwórczych.  
W wyniku pracy suszarni powstają: 

  - sucha biomasa mogąca zawierać jeszcze drobne 
części odpadowych tworzyw sztucznych, w tym 
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SUCHA 
BIOMASA 

WYSYPISKOWA 
BIOPALIWO 

34 680 
 

ODPAROWANA 
WODA 
14 520 

tworzyw PCV, 
- sucha biomasa, 
- odparowana woda/wilgoć 

10. 
Separacja odpadów 
PCV z biopaliwa 

PCV         
1 200 

  
 

 
 
 

BIOPALIWO 
34 680 

 

Drobne części tworzyw sztucznych typu PCV są 

sklejone z częściami wilgotnej biomasy 
wysypiskowej. Dlatego proces automatycznego 
oddzielenia fragmentów tworzyw PCV realizuje się 
na wyjściu obrotowej suszarni bębnowej. 

Obrotowa suszarnia bębnowa wysypuje osuszony 
produkt na transporter (taśmociąg) biopaliwa 
wiodącego go na pole składowe biopaliwa. 

Taśmociąg przechodzi przez kamerę nr 1 
wyposażoną w głowicę „Polisort”, w której następuje 
mechaniczne i automatyczne oddzielenie 
fragmentów PCV od biopaliwa. 
Wydzielone odpady PCV kierowane są do 
kontenerów, skąd są pobierane celem ich 

rozdrobnienia i skierowania na rynek surowców 
wtórnych.  

11. 

Transport frakcji 
nadsitowej odpadów 

komunalnych oraz 
odpadów innych niż 
komunalne do 
rozdrabniacza 

TYRANNOZAURUS  

 
FRAKCJA 

NADSITOWA 

62 220 
 

ODPADY     
INNE  NIŻ 

KOMUNALNE 

30 000 
 

RAZEM 

92 220 

 

Frakcja nadsitowa, uzyskana z obrotowego 
bębnowego dwufrakcyjnego biostabilizatora, 
kierowana jest : 
- bezpośrednio na ruchomą podłogę podającą 

frakcję nadsitową do rozdrabniacza 

TYRANNOZAURUS (działanie podstawowe), bądź 
- na transporter (taśmociąg) podający frakcję 

nadsitową na ruchomą podłogę (działanie 
pomocnicze), bądź 

- czasowo na pole odkładcze tego typu odpadów 
(działanie awaryjne) 

12. 

Mechaniczne 
rozdrabnianie odpadów 
w rozdrabniaczu 
TYRANNOZAURUS 

92 220 

 

Mechaniczne rozdrabnianie odpadów następuje w 
rozdrabniaczu TYRANNOZAURUS o mocy silnika 965 
kWe z wydajnością regulowaną w zakresie od 10 
Mg/h do 100 Mg/h  

13. 

Transport i segregacja 
rozdrobnionych 

odpadów zmieszanych: 

- frakcji nadsitowej 
odpadów komunalnych, 
- odpadów innych niż 
komunalne   

92 220 

 

Frakcja nadsitowa odpadów komunalnych i odpady 
inne niż komunalne mieszane są ze sobą na 
ruchomej podłodze i wspólnie są rozdrabniane w 

rozdrabniaczu TYRANNOZAURUSD, skąd kierowane 
są na długi transporter taśmowy (taśmociąg) 
przechodząc po drodze przez wiele kamer 
wydzielających z nich w sposób automatyczny 
pożądane grupy rodzajowe odpadów   

14. 
Separacja/segregacja 
złomu metali żelaznych 

5 220 

 

Separacja/segregacja złomu metali żelaznych 

następuje w separatorze wyposażonym w silny 
elektromagnes.  
Złom metali żelaznych kierowany jest do kontenera 
zajmującego miejsce na polu odkładczym 
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przeznaczonym dla tego rodzaju odpadów. Stąd 
będzie kierowany do hut.  

15. 

Separacja/segregacja 
ponowna drobnych 
ciężkich elementów 
ceramicznych 

UWZGLĘD-     
NIONO W POZ. 
7 – ODRZUT 
TECHNOLO-  

GICZNY 

 

Ponowna segregacja z odpadów drobnych 
elementów ceramicznych ma na celu pozbawienie 
strumienia paliwa komunalnego tych elementów i 
odbywa się w sposób automatyczny w separatorze 

gwiazdowym umieszczonym na linii za separatorem 
elektromagnetycznym  

16. 
Separacja/segregacja 
złomu metali 

nieżelaznych 

3 160 

 

Separacja/segregacja złomu metali nieżelaznych 
następuje w separatorze wiroprądowym 
umieszczonym za separatorem gwiazdowym.  
Złom metali nieżelaznych kierowany jest do 

kontenera zajmującego miejsce na polu odkładczym 
przeznaczonym dla tego rodzaju odpadów. Stąd 
będzie kierowany do hut. 

17. 
Separacja/segregacja 
frakcji ciężkiej, gruzu 
budowlanego 

9 600 

 

Separacja/segregacja frakcji ciężkiej, gruzu 
budowlanego, od frakcji lekkiej, następuje w sposób 
automatyczny na drodze współpracy separatora 
balistycznego frakcji ciężkiej i separatora 

aerodynamicznego frakcji lekkiej palnej. Separatory 
te na linii segregacyjnej umieszczone są za 
separatorem metali nieżelaznych 
Frakcja ciężka składowana jest okresowo na polu 
odkładczym dla tego rodzaju odkładów, skąd jest 
odbierana celem przygotowania z tej frakcji ciężkiej 

gruzu budowlanego kierowanego dalej na rynek 
surowców wtórnych 

18. 
Zapasowe stanowisko 

technologiczne nr 1 
xxx 

 

Zapasowe stanowisko technologiczne jest kamerą 
ustawioną na linii automatycznej segregacji za 
separatorem frakcji ciężkiej, w której można będzie 
w przyszłości uruchomić dodatkowy proces 

19. 
Ponowne wydzielanie 
PCV 

UWZGLĘD-    
NIONO             

W p. 7, 9 i 10  

 

W paliwie komunalnym, przygotowanym w sposób 

technologiczny, nie może być substancji 
zwierających chlor. Dlatego też, za zapasowym 
stanowiskiem technologicznym, przewidziano 
kamerę nr 2 przeznaczoną do ponownego 
mechanicznego automatycznego wydzielania PCV  

20. 
Zapasowe stanowisko 
technologiczne nr 2 

xxx 

 

Zapasowe stanowisko technologiczne jest ostatnią 

kamerą ustawioną na linii automatycznej segregacji 
odpadów, w której można będzie w przyszłości 

uruchomić dodatkowy proces technologiczny na 
odpadach. 

21. 

Transport i składowanie 
frakcji lekkiej odpadów 
komunalnych i innych 
niż komunalne 

74 240 

 

Frakcja lekka palna wydzielona z odpadów 
komunalnych pozbawionych biomasy i odpadów 
innych niż komunalne jest składnikiem paliwa 

komunalnego i jest okresowo składowana długim 
taśmociągiem na polu odkładczym przeznaczonym 
dla tego rodzaju odpadów w pobliżu pola 
składowania biopaliwa. 
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22. 
Wytwarzanie paliwa 

komunalnego 

34 680 +     
+74 240 =    
= 108 920   

 

Sucha biomasa składowana jest okresowo 
lokalizacyjne w pobliżu pola składowania frakcji 
lekkiej odpadów komunalnych i innych niż 
komunalne. Pola te połączone są ze sobą 
rewersyjnie działającym taśmociągiem, który 
umożliwia mieszanie frakcji lekkiej z biopaliwem lub 

odwrotnie. 
Paliwo komunalne jest starannie skomponowaną 
mieszaniną frakcji lekkiej odpadów komunalnych i 
biopaliwa. Mieszanie odpadów będzie następowało 
mechanicznie 

23. 
Przygotowanie paliwa 
komunalnego do 
transportu i wysyłki 

108 920 

 

Paliwo komunalne w stanie suchym i rozluźnionym 

będzie prasowane w belownicy pod ciśnieniem 50 do 
150 ton i balotowane w baloty o wadze ok. 1 Mg 
każdy. Dzięki temu : 
- paliwo komunalne może być składowane na 

wolnym powietrzu przez dowolnie długi czas, 
- zbalotowane paliwo komunalne może być w tym 

stanie przewożone swobodnie po kraju, 

- zbalotowane paliwo komunalne jest zabezpieczone 
przed wtórnym zawilgoceniem, 

- brak dostępu powietrza i wilgoci całkowicie 
eliminuje możliwość fermentacji biopaliwa 

24. 

Odtransportowanie 
paliwa komunalnego i 

surowców wtórnych 
poza teren Zakładu 

135 480 

 
Paliwo komunalne i surowce wtórne wyprowadzane 
są poza teren Zakładu specjalistycznym taborem 

samochodowym poprzez bramy 3 i 4 wyposażone w 
portiernie i w samochodowe wagi pomostowe o 

zakresie ważenia 60 Mg  

Podsumowanie 
 

150 000 

 

Sumaryczny potencjał energetyczny paliwa 
komunalnego wytworzonego z 120 000 Mg/rok 
odpadów komunalnych i 30 000 Mg odpadów innych 

niż komunalne jest równy   693 439 MWh. 
Z powyższego wynika wartość opałowa paliwa 
komunalnego równa 22 MJ/kg  (6,00 MWh/Mg).  

 

 

14. Parametry głównego produktu RZKGO – paliwa 
alternatywnego 

 

Głównym produktem pracy RZKGO jest paliwo alternatywne przeznaczone dla 

elektrociepłowni i cementowni. 

Paliwo to ma skład frakcyjny i wartość opałową jak w poniższej tabeli 14.1. 

Rzeczywisty skład i wartość opałowa paliwa będzie się zmieniać, jednak zawsze 

będzie oscylowała ona wokół teoretycznej wartości. 

W wartości opałowej i składzie paliwa będą także notowane zmiany wynikające z 

pór roku i składu odpadów komunalnych. …………………………………………………………...  
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P A L I W O   A L T E R N A T Y W N E   K O M U N A LN E   R Z K G O 
 

 

(120 000 Mg/rok )                               s k ł a d   f r a k c y j n y   i   w ł a ś c i w o ś c i                               (+ 30 000 Mg/rok) 
 

 

Lp. 

 

Frakcja 

 

Ilość  

Mg/rok 

 

Udział   

    % 

Wartość 

opałowa   

MJ/kg 

Potencjał 

energetyczny 

MWh/rok 

Udział   

    % 

w energii 

Wilgotność 

względna 

paliwa w  % 

        
 

1 
 

Biomasa 
 

46 400 
 

41,81 
 

16,00 
 

412 445 
 

27,9 
 

14 
 

2 
 

Tworzywa  sztuczne 
 

26 020 
 

23,44 
 

42,00 
 

607 133 
 

41,1 
 

0,0 
 

3 
 

Guma 
 

  7 680 
 

  6,92 
 

24,00 
 

102 400 
 

  6,9 
 

0,0 

 

4 

 

Tekstylia 
 

  6 600 
 

  5,95 
 

16,00 
 

  60 445 
 

  4,1 
 

0,0 

 

5 
 

Papier 
 

24 280 
 

21,88 
 

16,00 
 

295 137 
 

20,0 
 

7,0 
 

Σ 
 

Razem 
 

111 000 
 

100 
 

22,00 
 

  738 780 
 

100 
 

7,0 

 

Potencjał energetyczny paliwa komunalnego RZKGO w każdej godzinie roku jest źródłem mocy cieplnej równej  84,00 MW. 
W paliwie komunalnym (alternatywnym) ok. 40% to OZE – Odnawialne Źródła Energii.  
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Produktem pracy RZKGO są także surowce wtórne. 

 

Tabela 14.2  Ilość i skład rodzajowy produktów pracy RZKGO 

 

           
Lp. 

Wyszczególnienie Udział wagowy 

w 150.000 Mg 

Sposób 

wykorzystania 

1. Paliwo komunalne 108 920 Produkt rynkowy 

2. Złom metali żelaznych 5 220 Produkt rynkowy 

3. Złom metali nieżelaznych 3 160 Produkt rynkowy 

4. Odparowana z odpadów woda 14 520 Odpad / materiał 

5. Odpady z tworzyw sztucznych PCV 1 200 Produkt rynkowy 

6. Odpady niebezpieczne  960 Przekazanie dalej 

7. Gruz budowlany 9 600 Produkt rynkowy 

8. Odrzut technologiczny 6 420 Odpad 

 Razem: 150 000  - 

 

 
15. Wybrane maszyny i urządzenia 

 

W RZKGO przewidziane są nowoczesne, kompleksowe systemy przetwarzania 

odpadów na paliwo na drodze ich rozdrabniania i automatycznej segregacji. 

Zaprojektowane Zakłady są idealne do przetwarzania odpadów komunalnych, 

przemysłowych, czy też na przykład odpadów pochodzących z rozbiórki 

budynków. Ponadto, warto jest zwrócić uwagę na fakt, iż materiały uciążliwe, 

takie jak opony samochodów, duże opakowania, tekstylia czy też dywany i np. 

tapicerka samochodowa, również nie stanowią problemu. 

 

Wielofunkcyjność Zakładów:: 

▪ systemy przetwarzające odpady na paliwo; 

▪ odzyskiwanie surowców do powtórnego użycia; 

▪ obróbka wstępna przed kompostowaniem; 

▪ przetwarzanie zużytych opon; 
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▪ redukcja ilości odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania. 

 

Kompletne Wyposażenie::  

Projektowany Zakład Przetwarzania Odpadów RZKGO, zawiera całe potrzebne 

wyposażenie przetwarzające, tj.: 

▪ automatyczne stoły podawcze; 

▪ separatory magnetyczne i wiroprądowe; 

▪ drobne przesiewacze i separatory powietrzne; 

▪ urządzenia belujące i peletujące;  

▪ urządzenia pakujące bele; 

▪ taśmociągi, zbiorniki i kontenery. 

Każdy Zakład jest indywidualnie zaprojektowany i wyprodukowany, tak, aby 

sprostać wymaganiom każdego poszczególnego odbiorcy. Tym sposobem nasz 

klient otrzymuje funkcjonalny zakład wytwarzający wysokiej jakości produkt 

końcowy. 

 

Pełna Automatyzacja Zakładu: 

Cała linia technologiczna przystosowana jest do automatycznej obsługi bez 

konieczności stałej kontroli. Zazwyczaj zakład obsługiwany jest drogą radiową 

przez operatora ładowarki/chwytaka. Dzięki ekstensywnemu systemowi 

automatycznej kontroli praca zakładu jest wydajna i bezpieczna, z maksymalną 

mocą rozporządzalną. 

 

Jednofazowe rozdrabnianie:: 

Odpady rozdrabniane są do produktu o odpowiednim rozmiarze już za pierwszym 

razem. Dodatkowe wstępne lub wtórne rozdrabnianie jest zbędne, co oznacza 

jednocześnie: 

▪ niższe zużycie energii; 

▪ zminimalizowane wymagania przestrzenne; 

▪ niższe koszty inwestycji; 

▪ niższe koszty pracy zakładu; 

▪ minimalne koszty utrzymania/konserwacji; 

▪ niezawodność działania zakładu. 
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Zalety Zakładu Rozdrabniania i Segregacji Odpadów: 

▪ proste i ekonomiczne rozwiązania technologiczne Zakładu; 

▪ wielofunkcyjność i wytrzymałość zakładów - idealne do przetwarzania 

odpadów przemysłowych, handlowych i komunalnych, porozbiórkowych, 

jak również materiałów uciążliwych, takich jak zużyte opony 

samochodowe, tekstylia, duże opakowania, zwoje folii plastikowych; 

▪ wysokiej jakości produkt końcowy - jednorodne paliwo (REF, RDF, TDF  

a czasami nazywane odnawialnym); 

▪ odzyskiwanie materiałów do powtórnego użytku; 

▪ wstępna obróbka przed kompostowaniem; 

▪ bezkonkurencyjna wydajność rozdrabniania od 10 do 100 t/h – proces 

rozdrabniania odbywa się w jednej pojedynczej fazie bez potrzeby 

dodatkowego rozdrabniania; 

▪ System Bezpieczeństwa MIPSTM – wyjątkowe zabezpieczenie przed 

zniszczeniami powodowanymi przez obiekty metalowe podczas 

rozdrabniania poprzez automatyczne wyrzucenie elementów 

nierozdrabnialnych; 

▪ mocne, przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach rozwiązania 

konstrukcyjne oparte na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w technologii 

przetwarzania materiałów i podobnych procesach przemysłowych; 

▪ serwis i części zamienne.  

 

1. Szczegółowa charakterystyka procesów elementarnych linii 

technologicznej instalacji Zakładu RZKGO. 

 

1) Przyjmowanie odpadów komunalnych.  

Przyjeżdżające, pełne ciężarówki przy wjeździe na plac będą ważone na 

skomputeryzowanej wadze pomostowej. Następnie czynność ta zostanie 

powtórzona w momencie opuszczania terenu zakładu. Różnica w wadze równać 

się będzie ilości odpadów zostawionych w zakładzie, co będzie jednocześnie 

stanowiło podstawę do pobrania opłaty za przyjęty materiał (zysk lub 

oszczędność). Dane służące do wyliczenia opłaty wwozowej podawane są przez 
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komputer. Dodatkowo pracownik zakładu może zapisywać numery samochodu 

oraz pochodzenie odpadów, co pozwoli na określenie miejsca ich przeznaczenia:  

▪ odpady z selektywnej zbiórki mogą trafić na linię wstępnej segregacji 

ręcznej;  

▪ odpady mieszane – bezpośrednio na ruchomą podłogę (podającą materiał 

do rozdrabniacza).  

 

2) Segregacja ręczna. 

Odpady z selektywnej zbiórki z terenu miasta dostarczane będą na linię 

wstępnej segregacji ręcznej, gdzie nastąpi odseparowanie pożądanych frakcji:  

a) szkło białe 

b) szkło kolorowe 

c) plastik biały – opakowania PET 

d) plastik kolorowy – twardy  

e) puszki 

Należy pamiętać, że odzyskany materiał jest chętnie skupowany przez 

odpowiednie jednostki specjalistyczne. 

 

3) Zautomatyzowana linia technologiczna. 

Odpady zmieszane nie poddawane wstępnej segregacji ręcznej trafiać będą: 

▪ ze śmieciarek bezpośrednio na ruchomą podłogę i następnie do 

rozdrabniacza; 

▪ lub na plac przed podłogą, skąd przeniesione zostaną na nią chwytakiem 

lub ładowarką. Rozwiązanie to stosuje się w celu większej kontroli i 

eliminacji niepożądanych elementów (np. gdy istnieje podejrzenie, że 

przywiezione odpady zawierają materiały niebezpieczne). 

 

3.1. Dostarczanie odpadów do rozdrabniacza - „ruchoma podłoga”. 

Odpowiednio skonstruowana podłoga pozwala na jednoczesny rozładunek do 

ośmiu samochodów. Jest ona cała ze stali, co jednocześnie powoduje, że jest 

bardzo wytrzymała, odporna na wstrząsy i ścieranie- praktycznie wolna od 

kosztów konserwacji. Ruchoma podłoga wyposażona jest w czujnik nad 
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rozdrabniaczem (echo-detektor typu Autrol), dzięki któremu automatycznie 

dostarczać będzie równomierny strumień odpadów do rozdrabniacza. 

 

3.2. Rozdrabnianie odpadów - rozdrabniacz TYRANNOSAURUS®. 

Z ruchomej podłogi strumień odpadów wpadać będzie bezpośrednio do 

rozdrabniacza TYRANNOSAURUS®. Jest to najważniejsze urządzenie linii 

technologicznej, gdyż to właśnie tu zachodzi rozdrabnianie odpadów na 

jednorodne cząstki, pozwalając tym samym na właściwą separację materiału 

przez kolejne urządzenia linii technologicznej. Rozmiar cząstek może być 

regulowany w zależności od potrzeb (od 30 do 200 mm).  

Dokładny opis rozdrabniacza TYRANNOSAURUS® odnajdą Państwo w dalszej 

części tego opracowania. 

 

3.3. Separacja metali żelaznych. 

Rozdrobnione odpady z TYRANNOSAURUSA® transportowane będą taśmociągiem 

rozładowującym do kolejnych urządzeń linii technologicznej.  

Rozdrobnione odpady trafiają w pierwszej kolejności do separatora metali 

żelaznych. Jest to silny elektro-magnes umieszczony nad taśmociągiem, który 

odseparowuje metale żelazne ze strumienia odpadów. Ponieważ materiał jest 

rozdrobniony na stosunkowo niewielkie elementy odzyskuje się praktycznie 

100% metali żelaznych zawartych w odpadach. Oddzielony materiał trafia do 

kontenera ustawionego pod separatorem. Materiał magazynowany jest na placu 

do nagromadzenia pełnego transportu (30 ton), a następnie może być 

przeznaczony na sprzedaż i wtórnie wykorzystany. 

 

3.4. Rewersyjny przenośnik taśmowy. 

Strumień odpadów z taśmociągu rozładowującego trafiać będzie na rewersyjny 

przenośnik taśmowy załączany w przypadku dostania się do urządzenia 

rozdrabniającego odpadów problemowych, które będą odrzucone przez specjalną 

klapę i za pomocą tego przenośnika trafią do kontenera. 
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3.5. Separacja frakcji drobnej. 

Strumień rozdrobnionych odpadów kierowany będzie z rewersyjnego przenośnika 

taśmowego na przesiewacz gwiazdowy, który oddziela drobne cząstki (piasek, 

kamienie, drobne szkło itp.), mniejsze niż 15 mm do kontenera. Ten drobny 

materiał może być: 

▪ wykorzystany jako materiał pokrywający nieużytki; 

▪ wykorzystywany do budowy dróg; 

▪ użyty jako warstwy przesypowe na składowisku  

 

3.6. Separacja metali nieżelaznych. 

Strumień rozdrobnionych odpadów taśmociągiem przepływać będzie następnie do 

separatora metali nieżelaznych. Jest to separator wiroprądowy. Oddziela on 

metale niemagnetyczne takie jak miedź czy aluminium. Również na tym etapie 

separacji następuje praktycznie 100 % oddzielenia metali nieżelaznych. Materiał 

przeznaczony jest na sprzedaż.  

 

3.7. Separacja frakcji ciężkiej. 

W tej fazie segregacji oddzielona zostaje frakcja ciężka (twardy plastik, szkło, 

kamienie, ceramika, odpady organiczne). Odpowiedzialny jest za to sortownik 

powietrzny, który dzieli odpady na dwie frakcje:  

▪ frakcję ciężką, która opada na dół separatora; 

▪ frakcję lekką (paliwo), która „przelatuje” dalej wraz z powietrzem 

przepływającym przez separator.  

Frakcja ciężka trafia bezpośrednio do zbiornika ustawionego pod taśmociągiem i 

jest odtransportowana samochodem na wysypisko. Materiał ten jest bardzo 

trudny do przeróbki wtórnej (odzysku). 

 

3.8. Separacja frakcji lekkiej– produkcja paliwa odnawialnego. 

Separacja frakcji lekkiej również odbywać się będzie w sortowniku powietrznym. 

Frakcja ta jest wyjątkowo czysta pod względem mechanicznym i chemicznym i 

składa się głównie z papieru, kartonów, plastikowych folii (w większości PE), 

materiałów lekkich ulegających spaleniu.  
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Frakcja lekka jest produktem końcowym procesu i stanowi paliwo odnawialne, 

przeznaczone na sprzedaż. Zazwyczaj w odpadach jest około 50% frakcji 

lekkiej, co równa się uzyskaniu z przetworzonych odpadów 50% paliwa 

odnawialnego.  

Frakcja lekka wyprodukowana w oferowanym zakładzie będzie przede 

wszystkim wykorzystywana jako doskonałe paliwo do kotłów, również tych 

opalanych biomasą lub węglem. Paliwo z frakcji lekkiej może być przy tym 

użyte jako jedyne paliwo lub w kombinacji z paliwem, do jakiego przystosowany 

jest kocioł w procesie tzw. współspalania. Odbiorcami paliwa będą przede 

wszystkim elektrociepłownie i cementownie. 

Dalszy wzrost wymagań względem zakładów przetwarzających odpady na paliwo 

odnawialne jest spowodowany przez wzrost cen węgla i ropy naftowej. Na 

przykład w przemyśle cementowym potrzebne są ogromne ilości energii do 

pieców wypalających cement. Nawet bardzo niskiej jakości odpady poprawnie 

przetwarzane mogą stać się idealnym paliwem do takich pieców. Paliwo 

pochodzące z odpadów jest ekonomicznym zastępnikiem węgiel czy ropę. 

Typowa wartość opałowa paliwa odnawialnego wynosi 14 – 18 MJ/kg. Wartość 

opałowa ropy to około 41 MJ/kg. Zgodnie z tym 2,3 – 2,9 ton paliwa 

odnawialnego zastępuje jedną tonę ropy. Oszczędności są ogromne, gdyż typowo 

piece wypalające cement zużywają rocznie 30.000 – 80.000 ton ropy. 

Ponadto, chcemy podkreślić fakt, iż na obszarze Unii Europejskiej ten typ paliwa 

jest klasyfikowany jako energia odnawialna, nie jako paliwo kopalne. 

Jednocześnie przypominamy, że przepisy Unii Europejskiej przewidują 

stopniowe ograniczanie, aż do całkowitego wyeliminowania wykorzystywania 

paliw kopalnych jako źródła energii, między innymi w elektrociepłowniach. 

 

3.9. Zautomatyzowane urządzenie belujące. 

Paliwo (frakcja lekka) będzie trafiać bezpośrednio do specjalnie przygotowanych 

boksów, a stamtąd do ostatecznego miejsca przeznaczenia, bądź też będzie 

kierowana do zautomatyzowanego kanałowego urządzenia belującego, a 

następnie do jednostki pakującej. Bele mogą być przechowywane przez bardzo 

długi okres czasu nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
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Wymagania przestrzenne są niewielkie. Warto jest również podkreślić fakt, że 

mogą one leżeć w różnych warunkach atmosferycznych i nie zachodzą w nich 

żadne procesy fizyczne czy też chemiczne. 

 

3.10 Przetwarzanie odpadów jednorodnych. 

Ponadto, w zakładzie mogą być organizowane tzw. kampanie, podczas których 

przetwarzany będzie tylko jeden rodzaj materiału, np. tylko drewno lub odpady 

z zieleni miejskiej (gałęzie, karcze) lub odpady porozbiórkowe. Materiał taki 

będzie wówczas gromadzony na terenie zakładu, aż do momentu uzyskania 

ilości opłacalnej do odrębnego przetworzenia. Wytworzony w ten sposób 

produkt jest jednolity, nie zanieczyszczony i nadaje się do ponownego 

wykorzystania, np.:  

▪ drewno - może być sprzedawane na opał lub wykorzystane przy produkcji 

paliwa (do regulowania jego kaloryczności);  

▪ odpady z zieleni miejskiej lub indywidualnych gospodarstw rolnych – mogą 

być kompostowane, kompost z kolei może być przeznaczony do prac 

rekultywacyjnych, pokrycia nieużytków lub do sprzedaży indywidualnym 

odbiorcom. 

 

 
16. Podstawowe wyposażenie technologiczne proponowanego 

Zakładu 
 

Podstawowe wyposażenie technologiczne Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

RZKGO uwzględniające zastosowaną technologię + elementy dodatkowe 

kształtować się będą następująco: 

1. Stalowa podłoga ruchoma. 

2. Rozszerzone nogi i ściany ruchomej podłogi. 

3. Rozdrabniacz odpadów. 

4.  Przenośnik taśmowy rozładowujący.  

5. Magnes nad-taśmowy. 

6. Zmotoryzowana klapka. 

7. Przenośnik taśmowy rewersyjny.  

8. Przesiewacz gwiazdowy.  
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9. Separator wiroprądowy.  

10. Przenośnik taśmowy.  

11. Wibracyjny stół podawczy.  

12. Separator powietrzny z taśmociągami wewnętrznymi. 

13. Przenośnik łańcuchowy podający materiał do urządzenia belującego lub na 

miejsce składowania frakcji lekkiej  

14. Kanałowe urządzenie belujące (automatyczne). 

15. Przenośnik taśmowy.  

16. Platformy, schody i drabiny. 

17. Podpory. 

18. Zewnętrzne rury hydrauliczne (ok. 10 m). 

19. Wewnętrzna elektryfikacja i automatyzacja. 

20. System BOSS. 

21. Zestaw części wymiennych. 

22. Dokumentacja. 

23. Transport na plac budowy. 

24. Nadzór, rozruch, odbiór techniczny i szkolenie oraz rozpoczęcie prac. 

 

 

17. Elementy infrastruktury technicznej 

 

Elementy infrastruktury technicznej to między innymi : 

1) Zespół hal magazynowo – produkcyjnych 

2) Bioklimatyzacja 

3) Odpylacze powietrza 

4) Osuszacze powietrza 

5) Mgłowa instalacja ppoż. 

6) Instalacja usuwania odorów 

7) Środki transportu wewnętrznego 

8) Środki transportu zewnętrznego 

9) Destylarki 

10) Agregaty prądotwórcze 

11) Rozdrabniacze, prasy i kruszarki 
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12) Belownice 

13) System monitoringu 

14) Laboratorium 

15) System szkoleń 

16) System ewidencji, kontroli i zarządzania 

17) i inne. 

 

 

18. Szacunkowe kalkulacje efektywności ekonomicznej Projektu 

 

Szacunkowe kalkulacje efektywności ekonomicznej Projektu uwzględniają tylko 

proste koszty i przychody oraz szacunkowe wielkości zysku brutto i netto. 

Poniżej przygotowano kilka wersji kalkulacji różniących się tylko sposobem 

finansowania tego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wysokością opłat 

przyjmowanych za wprowadzane do Zakładu odpady. 

Analiza tych kilku wersji kalkulacji wskazuje na taką ilość przyjmowanych 

odpadów, albo na taką ich cenę, przy której koszty ich przetwarzania równoważą 

przychody. 

Analiza kilku wersji kalkulacji wskazuje także na dużą wrażliwość przedsięwzięcia 

na ceny odpadów, co zostanie szerzej zanalizowane w ewentualnym biznes 

planie. 
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Wariant 1         Wartość  inwestycji  70 mln zł (bez kredytu) 

 

 

Przychody 
 

Przychody za przyjęcie odpadów : 

150 000 Mg x 120 zł/Mg = 18 000 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego : 

150 000 Mg x 55% paliwo = 82 500 Mg x 50 zł/Mg = 4 125 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży  metali żelaznych : 
150 000 Mg x 3% metale = 4 500 Mg x 400 zł/ Mg = 1 800 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży metali kolorowych : 
150 000 Mg x 1,5% metale kolorowe = 2 250 Mg x 3 000 zł/Mg = 6 750 000 zł 
 

Przychody razem = 30 675 000 zł 
 
 

Koszty 
 

Koszt przetwarzania odpadów : 

150 000 Mg x 60zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszt obsługi procesu przetwarzania odpadów : 
150 000 Mg x 60zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszty razem : 
18 000 000 zł 

 
 

Dochód 
 

Brutto : 
12 000 000 zł 
 

Netto : 
9 700 000 zł 

 
 
Finansowanie 
 

Środki własne Inwestora 100%. 
 

 
Prosty okres zwrotu 
 

~ 7 lat  
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Wersja 2         Wartość  inwestycji  70 mln zł (kredyt 9%)  

 

 

Przychody 
 

Przychody za przyjęcie odpadów : 

150 000 Mg x 160 zł/Mg = 24 000 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego : 

150 000 Mg x 55% paliwo = 82 500 Mg x 50 zł/Mg = 4 125 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży  metali żelaznych : 
150 000 Mg x 3% metale = 4 500 Mg x 400 zł/ Mg = 1 800 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży metali kolorowych : 
150 000 Mg x 1,5% metale kolorowe = 2 250 Mg x 3 000 zł/Mg = 6 750 000 zł 
 

Przychody razem = 36 675 000 zł 
 
 

Koszty 
 

Koszt przetwarzania odpadów : 

150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszt obsługi procesu przetwarzania odpadów : 
150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszty razem : 
18 000 000 zł 

 
 

Dochód 
 

Brutto : 
18 000 000 zł 
 

Netto : 
14 500 000 zł 

 
 
Finansowanie 
 

Kredyt 9%. 
 

 
Prosty okres zwrotu 
 

~ 7 lat  
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Wersja 3        Wartość  inwestycji  70 mln zł (kredyt 13%) 

 
 

Przychody 
 

Przychody za przyjęcie odpadów : 

150 000 Mg x 200 zł/Mg = 30 000 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego : 
150 000 Mg x 55% paliwo = 82 500 Mg x 50 zł/Mg = 4 125 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży  metali żelaznych : 
150 000 Mg x 3% metale = 4 500 Mg x 400 zł/ Mg = 1 800 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży metali kolorowych : 
150 000 Mg x 1,5% metale kolorowe = 2 250 Mg x 3 000 zł/Mg = 6 750 000 zł 
 

Przychody razem = 42 675 000 zł 

 
 

Koszty 
 

Koszt przetwarzania odpadów : 
150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszt obsługi procesu przetwarzania odpadów : 
150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszty razem : 
18 000 000 zł 

 
 
Przychody 
 

Brutto : 
24 000 000 zł 
 

Netto : 
19 700 000 zł 
 

 
Finansowanie 
 

Kredyt 13%. 
 
 

Prosty okres zwrotu 
 

~ 6 lat  

 
* * * * * 
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Wersja 4        Wartość  inwestycji  70 mln zł (kredyt 13%) 

 
 

Przychody 
 

Przychody za przyjęcie odpadów : 

150 000 Mg x 300 zł/Mg = 45 000 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego : 
150 000 Mg x 55% paliwo = 82 500 Mg x 50 zł/Mg = 4 125 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży  metali żelaznych : 
150 000 Mg x 3% metale = 4 500 Mg x 400 zł/ Mg = 1 800 000 zł 
 

Przychody ze sprzedaży metali kolorowych : 
150 000 Mg x 1,5% metale kolorowe = 2 250 Mg x 3 000 zł/Mg = 6 750 000 zł 
 

Przychody razem = 67 675 000 zł 

 
 

Koszty 
 

Koszt przetwarzania odpadów : 

150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszt obsługi procesu przetwarzania odpadów : 

150 000 Mg x 60 zł/Mg (tak dla bezpieczeństwa) = 9 000 000 zł 
 

Koszty razem : 

18 000 000 zł 
 
 

Przychody 
 

Brutto : 
50 000 000 zł 
 

Netto : 

40 000 000 zł 
 
 

Finansowanie 
 

Kredyt 13%. 
 
 

Prosty okres zwrotu 
 

~ 2,5 roku  
 

 
System RZKGO i sposób działania Systemu jest przedmiotem zgłoszenia 

patentowego. 
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