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Streszczenie
Program Ramowy jest głównym instrumentem wspierania przedsięwzięć rozwojowych w Europie. Jest to propozycja wystosowana przez Komisję Europejską i zatwierdzona przez Parlament Europejski zgodnie z obowiązującymi procedurami. Czas realizacji Programu Ramowego obejmuje powtarzalne okresy pięcioletnie
przy założeniu, że ostatni rok funkcjonowania jednego programu jest jednocześnie pierwszym rokiem
funkcjonowania kolejnego. Działania prowadzone w ramach Programu zostały zapoczątkowane w 1984 r.
Obecnie, od 1 stycznia 2003, trwa już 6 edycja Programu (6FP). W artykule zostały zaprezentowane priorytety,
główne cele oraz zasady finansowania, które stanowią podstawę uczestnictwa.

Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Tech-

mierzają stworzyć konsorcja i złożyć wnioski o pro-

nicznego i Prezentacji Unii Europejskiej kończy się

jekty zintegrowane lub sieci doskonałości w później-

w 2002 roku i w tym samym roku rozpocznie się ko-

szych konkursach w 6PR.

lejny, Szósty Program Ramowy (6 Framework Pro-

Aby wziąć udział w 6PR, należy pozyskać doku-

gramme – 6PR). Polska nauka nie miała od dawna ta-

mentację potrzebną do złożenia wniosku, czyli:

kich szans rozwoju. Włączenie się jednak w realizację

• Call text - oficjalne ogłoszenie konkursu,

Strategii Lizbońskiej, wymagać będzie wielkiego wy-

• Guide for submitters – przewodnik dla wniosko-

siłku dostosowawczego i głębokiej transformacji strefy

dawców opisujący zasady wzięcia udziału w kon-

naukowo – badawczej. Pierwszą barierą jest aktywne

kursie,

włączenie się w Szósty Program Ramowy. Nie będzie
to łatwy program.
Głównym celem 6PR jest wkład do Europejskiej

• Priority thematic areas of Research in FP 6 –
obszar priorytetowych tematów badawczych w 6
Programie Ramowym,

Przestrzeni Badawczej (ERA). ERA jest wizją przy-

• Information on Networsk of Excellence and

szłych badań naukowych i technologicznych w Euro-

Integrated projects – informacja na temat pro-

pie – stworzenie rynku nauki i technologii. Powstanie

jektów zintegrowanych i sieci doskonałości,

ERA ma sprzyjać wzrostowi i doskonałości naukowej,

• Forms – formularz administracyjny,

konkurencyjności i innowacyjności technologii, lep-

• Help and Information Desk Adress for the Dif-

szej współpracy i koordynacji badań na poziomie

ferent Thematic Priorities – pomoc i informacja,

europejskim oraz rozwiązywaniu problemów naukowo

kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczegól-

– technicznych, niemożliwych do rozwiązania na po-

ne priorytety.

ziomie narodowym. Konkurs skierowany jest do ze-

Zgodnie z przewodnikiem dla wnioskodawców

społów badawczych, instytucji i organizacji z krajów
członkowskich UE, krajów kandydujących, krajów
stowarzyszonych lub krajów trzecich oraz grup takich
instytucji i organizacji międzynarodowych, które za-
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należy:
• wypełnić jednostronicowy formularz administracyjny,
• sformułować krótki (nie więcej niż 5 stron) do-
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kument zawierający:

odbywa się na drodze konkursów (call for pro-

 cel i uzasadnienie propozycji,
 ogólny opis metody osiągnięcia założonego

posals), ogłaszanych regularnie przez Komisję
Europejską,
4. Oceny jakości projektów zgłaszanych do kon-

celu.
Propozycje należy wysłać na adres:

kursu dokonuje grupa niezależnych ekspertów
z różnych krajów,

Fp6-eoi2002@cec.eu.int
Prace są finansowane w oparciu o podstawowe

5. Środki finansowe 6PR nie służą subsydiowaniu
biorących w nich udział instytucji. Mogą być wy-

zasady 6PR:
1. Finansowane są wyłącznie projekty realizowane

korzystywane jedynie dla sfinansowania jasno

przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu, kil-

określonych prac służących rozwojowi naukowe-

kudziesięciu) partnerów z różnych krajów,

mu i technologicznemu.

2. Finansowane są wyłącznie projekty realizujące

Całkowity budżet 6PR wynosi 17,5 mld euro (4%

priorytety tematyczne Unii Europejskiej zawarte

budżetu UE), we wcześniejszych latach kształtował się

w dokumentach 6PR,

na poziomie od 3,27 mld euro do prawie 15 mld euro

3. Wybór projektów skierowanych do finansowania

(wykres 1).
Wykres 1

Budżet Programów Ramowych w latach 1984 – 2006
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie www.cordis.lu

6PR składa się z trzech części. Największa część
budżetu przeznaczona jest na pierwszą część pod naz-

Oprócz tego przeznacza się:
• 555 mln euro na tzw. 8 Priorytet – Antycypacja

wą „Koncentracja i integracja badań”, w której wyod-

potrzeb naukowych i technologicznych,

rębniono siedem głównych priorytetów tematycznych.

• 430 mln euro na badania wspomagające małe

Tablica 1
Wielkość środków pieniężnych przeznaczonych
na pierwszą część 6PR na lata 2003 – 2006

• 315 mln euro na międzynarodowa współpracę ba-

Wartość
[mln euro]

Druga część budżetu przeznaczona jest na spe-

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priorytety tematyczne
Medycyna, genomika i biotechnologia dla
zdrowia człowieka
Technologie społeczeństwa informacyjnego
Nanotechnologie, wielofunkcyjne materiały
i nowe procesy produkcyjne
Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Zrównoważony rozwój, zmiany globalne
i ekosystemy
Obywatele i rządy w społeczeństwie
opartym na wiedzy
RAZEM

2 255

dawczą.
cyficzne działania pt. „Strukturyzacja ERA”
Tablica 2
Wielkość środków pieniężnych przeznaczonych
na drugą część 6PR na lata2003 – 2006.

3 625
1 300
1 075
685
2 120
225
11 285

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
zawartych na stronie www.cordis.lu

2

i średnie przedsiębiorstwa

Lp

Priorytety tematyczne

1.
2.
3.
4.

Zasoby ludzkie i mobilność
Infrastruktura badawcza
Badania i innowacje
Wiedza i społeczeństwo
RAZEM

Wartość
[mln euro]
1 580
655
290
80
2 605

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
zawartych na stronie www.cordis.lu
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Trzecią część budżetu, tj. 320 mln euro prze-

• trzema chorobami zakaźnymi związanymi z bie-

znacza się na „Wzmocnienie podstaw ERA”, z czego

dą (AIDS, malaria, gruźlica), które są prioryte-

270 mln euro na koordynację badań na poziomie na-

towe (w znaczeniu kontroli chorób) w Unii Eu-

rodowym i regionalnym 50 mln euro na politykę ba-

ropejskiej i na poziomie światowym.

dawczą i innowacyjną.
W ramach pierwszej części 6PR „Koncentracja
i integracja badań”, należy wyróżnić następujące priorytety tematyczne:

I. NAUKI O ŻYCIU, GENOMIKA
I BIOTECHNOLOGIA DLA ZDROWIA
A. Zaawansowana genomika i jej zastosowania
dla zdrowia:
1. Badania podstawowe i narzędzia podstawowe
w genomice funkcjonalnej wszystkich organizmów:
• Ekspresja genów i protetyka,
• Genomika strukturalna,
• Genomika porównawcza i genetyka populacji,

II. TECHNOLOGIE SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO (IST)
Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST)
transformują ekonomię i społeczeństwo. Przyczyniają
się do generowania nowych metod pracy i rodzajów
działalności gospodarczej, dostarczają rozwiązań dla
głównych wyzwań społecznych takich jak ochrona
zdrowia, środowisko, bezpieczeństwo, mobilność i zatrudnienie. Mają wielki wpływ na życie codzienne.
Priorytety badawcze:
1. Stosowane badania IST adresowane do głównych wyzwań społecznych i ekonomicznych,
2. Komunikacja, technologie komputerowe i softwarowe,

• bioinformatyka,

3. Komponenty i mikrosystemy,

• multidyscyplinarne podejście genomiki funkcjo-

4. Technologie wiedzy i interface,

nalnej do podstawowych procesów biologicznych.
B. Walka z głównymi chorobami:
1. Wykorzystanie wiedzy i technologii genomiki
medycznej włącznie z genomiką roślin i zwierząt
dla:
• walki z cukrzycą, chorobami systemu nerwowe-

5. Przyszłość IST i technologie przyszłości.

III. NANOTECHNOLOGIE I NANONAUKI,
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
OPARTE NA WIEDZY I NOWE
PROCESY PRODUKCYJNE
I URZĄDZENIA

go (np. choroba Alzheimera, Parkinsonizm, no-

Podstawowym zadaniemtego priorytetu jest pro-

wy wariant schorzenia Creutzfelda-Jakoba, cho-

mocja rzeczywistych, naukowo i technologicznie dos-

roby psychiczne), chorobami sercowo-naczynio-

konałych, osiągnięć przełomowych dla zapewnienia

wymi i schorzeniami rzadkimi,

radykalnych zmian w produktach, procesach i organi-

• walki z odpornością na antybiotyki i inne leki,

zacjach. Badania w tym priorytecie mają promować

• studiów nad rozwojem człowieka, procesami za-

tworzenie przemysłu nanotechnologicznego wykorzy-

chodzącymi w mózgu i procesami starzenia.

stującego wyniki RTD oraz promować przejmowanie

2. Szerokie podejście, nie ograniczone do genomiki

nanotechnologii przez przemysł. Badania mogą być

ani badań podstawowych, badań związanych z:

długoterminowe i obarczone dużym ryzykiem ale mu-

• rakiem – nakierowane na rozwój strategii „zo-

szą być zorientowane na zastosowania przemysłowe.

rientowanych na pacjenta”: zapobieganie – diag-

Szczególnie zachęcane będą do uczestnictwa MŚP

nozowanie – leczenie, zawierające trzy nieod-

(małe i średnie przedsiębiorstwa) poprzez promowanie

łączne komponenty:

silnych związków przemysłowo-badawczych, wspól-

1) rozwijanie potrzebnych sieci współpracy i inicjatyw koordynujących krajowe badania,
2) wspieranie badań klinicznych mających na celu
weryfikację nowych i doskonalonych działań
(ingerencji),
3) wspieranie przechodzenia z badań podstawowych do konkretnych zastosowań.

CZASOPISMO TECHNICZNE

nych projektów o znaczącej masie krytycznej.
Przewidzianymi działaniami są:
1. Nanotechnologie i nanonauki:
• długoterminowe badania mające na celu zrozumienie zjawiska, opanowanie procesów i rozwój
narzędzi badawczych,
• nano-biotechnologie,
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• techniki inżynierii nanometrycznej do wytwarzania materiałów i komponentów,
• wytwarzanie urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz instrumentów pomiarowych,
• zastosowania w obszarach takich jak zdrowie
i systemy medyczne, chemia, energia, optyka,
żywność oraz środowisko.
2. Materiały wielofunkcjonalne oparte na wiedzy:
• rozwój podstawowej wiedzy,
• technologie związane z wytwarzaniem, przerób-

• GALILEO – strategicznie ważna infrastruktura
satelitarna dla Europy, która prawdopodobnie
zrewolucjonizuje transport i ine sektory gospodarki.

V. JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
ŻYWNOŚCI
1. Epidemiologia chorób pochodzenia żywieniowego,

ką i obróbką materiałów wielofunkcjonalnych

2. Wpływ żywności na zdrowie,

opartych na wiedzy i biomateriałów,

3. Prześledzenie procesów łańcucha żywnościo-

• wykorzystanie inżynierii do rozwoju materiałów.
3. Nowe procesy produkcyjne i urządzenia:
• rozwój nowych procesów oraz elastycznych i inteligentnych systemów wytwarzania,
• badania nad systemami produkcyjnymi i kontrola zagrożeń,
• optymalizacja cyklów życia systemów przemysłowych, produktów i usług.
4. Integracja nanotechnologii, nowych materiałów
i nowoczesnych technologii:
• produkcyjnych dla poprawy jakości życia; „Od
nano do urządzeń i systemów”:
• wytwarzania nowych instrumentów i sprzętu
medycznego dla poprawy systemów diagnozowania i systemów chirurgicznych włączając
w to systemy dla zdalnej operacji,
• nowej generacji sensorów, silników i systemów
bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
• inżynierii tkankowej oraz nowych systemów
bio-hybrydowych.

IV. AERONAUTYKA I PRZESTRZEŃ
KOSMICZNA

wego,
4. Metody analizy, wykrywanie i kontrola,
5. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo,
6. Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie człowieka,
7. Zagrożenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo,
8. Zagrożenia związane z łańcuchem żywieniowym.

VI.a. ENERGIA
Wszystkie działania w omawianym obszarze
tematycznym podzielone zostały na dwie grupy:
A. Działania o perspektywie krótkoi średniookresowej:
1. Czysta energia, a w szczególności odnawialne
źródła energii i ich integracja z systemami energetycznymi, włączając w to magazynowanie, dystrybucję i użytkowanie,
2. Oszczędność i efektywność energetyczna, w szczególności dzięki zastosowaniu surowców odnawialnych,
3. Alternatywne paliwa silnikowe.
B. Działania o perspektywie długookresowej:

1. Aeronautyka,

1. Ogniwa paliwowe i ich zastosowania,

2. Przestrzeń kosmiczna, obejmuje programy:

2. Nowe nośniki energii, a w szczególności wodór,

• GMES – część kosmiczna programu ma za zadanie utworzyć do 2008 r. system globalnego
monitorowania środowiska i bezpieczeństwa poprzez zgromadzenie pre- operacyjnych możliwości globalnego monitoringu.
• SATCOM – Głównym zadaniem badawczym w tym

3. Nowe zaawansowane technologie odnawialnych
źródeł energii,
4. Zmniejszanie emisji i usuwanie CO2 w elektrowniach zasilanych paliwem kopalnym.

VI.b. TRANSPORT

obszarze jest wspieranie konkurencyjności prze-

1. Nowe technologie i koncepcje transportu po-

mysłu europejskiego. Przewiduje się, że wpro-

wierzchniowego (drogowego, szynowego i wod-

wadzenie innowacyjnego systemu satelitarnej

nego),

komunikacji wpłynie znacząco na rozwój pro-

4

gramu e-Europe.

2. Zaawansowane techniki projektowania i produk-
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cji prowadzące do poprawy jakości, bezpieczeń-

zdolności technologicznych MŚP, jak również ułatwić

stwa, recyklingu, komfortu i oszczędności finan-

im dostęp do najnowszych technologii, a co za tym

sowej,

idzie ułatwić im prowadzenie działalności nie tylko na

3. Zrównoważenie i integrację różnych modułów
transportowych,

rynku wewnętrznym, ale również na skalę międzynarodową. Z tego względu Komisja Europejska przezna-

4. Wzrost bezpieczeństwa transportu powierzchnio-

czyła aż 15% z budżetu priorytetów tematycznych na

wego i unikanie zatorów (szczególnie w obsza-

MŚP, co w porównaniu z budżetem 5 Programu Ra-

rach miejskich).

mowego stanowi wzrost o 5%. Na działania związane

VI.c. ZMIANY GLOBALNE I EKOSYSTEMY
1. Zagadnienia wpływu emisji gazów cieplarnia-

z Innowacjami wyasygnowano kwotę 290 mln euro.
W ramach 6 Programu Ramowego przewidziano
cztery obszary działań adresowane do MŚP.Są to:

nych oraz zanieczyszczeń atmosfery na klimat,

• Projekty CRAFT (Cooperative Research) –

ubywanie ozonu, magazynowanie węgla (ocea-

w projektach CRAFT na potrzeby grupy MŚP,

ny, lasy i gleba) oraz poznanie mechanizmów

mających podobny problem technologiczny do

tych zjawisk,

rozwiązania a nie posiadających odpowiedniego

2. Zagadnienia cykli wodnych z uwzględnieniem
problemów dotyczących gleby,

zaplecza badawczego, badania prowadzi jednostka naukowo-badawcza lub firma typu high-

3. Różnorodność biologiczna i ekosystemy,

tech. Projekt jest dofinansowany przez Komisję

4. Mechanizmy pustynnienia oraz katastrofy natu-

Europejską w 50%. Budżet projektu wynosi po-

ralne,

między 0,5 a 2 mln euro, czas jego trwania to

5. Strategie dla zrównoważonego zarządzania lą-

1 – 2 lata. Wnioski będą przyjmowane po ogło-

dem łącznie ze strefą brzegową, terenami rol-

szeniu konkursu o charakterze otwartym tj. po-

nymi oraz leśnymi,

dobnie jak miało to miejsce w 5 Programie

6. Prognozy operacyjne i modelowanie zjawisk globalnych łącznie z obserwacjami zmian globalnych klimatu.

VII. OBYWATELE I SPRAWOWANIE
WŁADZY W SPOŁECZEŃSTWIE
OPARTYM NA WIEDZY

Ramowym.
Na projekty typu CRAFT przeznaczono w 6 Programie Ramowym sumę 330 mln euro.
• Projekty Sektorowe (Collective Research) –
są to projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz posiadających osobowość prawną
organizacjach przedsiębiorców, pochodzących

1. Usprawnianie wytwarzania, rozpowszechniania

z określonego sektora gospodarczego, gdzie MŚP

i użytkowania wiedzy oraz jej wpływ na rozwój

stanowią grupę dominującą. Celem projektu jest

społeczny i gospodarczy,

wypracowanie odpowiedzi na problemy nękają-

2. Opcje i sposoby rozwoju społeczeństwa opartego
na wiedzy,
3. Rozmaite drogi wiodące do społeczeństwa opartego na wiedzy,

ce całe sektory gospodarki, w których dominująca rolę odgrywają MŚP. Projekty powinny
oscylować wokół:
a) badań mających na celu rozwiązanie wspól-

4. Implikacje integracji europejskiej i rozszerzenia

nych problemów (np. ochrona środowiska),

Unii dla sprawowania władzy i dla obywatela,

b) badań prowadzących do uzyskania nowych

5. Artykulacja zakresu odpowiedzialności i nowych
form sprawowania władzy,
6. Kwestie dotyczące rozwiązywania konfliktów
i przywracania pokoju i sprawiedliwości,
7. Nowe formy obywatelstwa i tożsamości kulturowej.
6PR obejmuje również program dotyczący Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).
Program ten ma przyczynić się do wzmocnienia

CZASOPISMO TECHNICZNE

norm i standardów europejskich,
c) badań poprawiających bazę technologiczną
jakiegoś sektora,
d) transferu technologii,
e) opracowanie „narzędzi technologicznych” (np.
bezpieczeństwo, diagnostyka, inspekcja).
Dofinansowanie przez Komisję wynosi również
50%. Budżet projektu wynosi między 2 a 5 mln euro,
natomiast czas jego trwania to 2 – 3 lata. Proces oceny
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wniosków przebiegać będzie w dwu etapach. Na pro-

i przybrać jedną z dwu form lub stanowić po-

jekty typu Collective Research przeznaczono w 6 Pro-

łączenie obu:

gramie Ramowym sumę 100 mln euro.

a) Projektu badawczego, którego celem jest

MŚP zachęcane są także do udziału w dużych

uzyskanie nowej wiedzy, nowych metod

projektach badawczych typu Projekty Zintegrowane

odpowiadających zapotrzebowaniu społecz-

(Integrated Projects. Dla Krajów Kandydujących wpro-

nemu.

wadzono formę pośrednią zwaną „Schodami do Dos-

b) Projektu demonstracyjnego, który nastawio-

konałości” (Stairways of Excellence). Jedną z form

ny jest na sprawdzenie w praktyce techno-

tego narzędzia są Specyficzne Projekty Badawcze.

logii opracowanej w laboratorium.

• Specyficzne Projekty Badawcze lub Innowacyjne (Specyfic Targeted Research or Innovation

Literatura:

Projects) – ich celem jest poprawa konkuren-

1. www.cordis.lu

cyjności Europy w dziedzinie badań, dlatego

2. www.6pr.pl

powinny być ukierunkowane na konkretny cel
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RECENZENT: dr Joanna KULCZYCKA

6

CZASOPISMO TECHNICZNE

mgr inż. Zbigniew Bąk*, mgr inż. Izabela Laskowicz*, mgr inż. Artur Skoczek *

Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z zabudowy miejskiej Szczecina
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Streszczenie
Rada Miasta Szczecina mając na celu stworzenie właściwych zdrowotno-sanitarnych warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń Szczecinian oraz ochronę środowiska naturalnego w 2001 roku przyjęła do realizacji
"Ramowy program likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina". Pierwszym etapem tego programu była
identyfikacja skali problemu obecności materiałów azbestowych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz zbadanie możliwości deponowania powstałych w wyniku demontażu tych wyrobów odpadów niebezpiecznych.

Wprowadzenie
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest w 1998

cesu jest uzależniony od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości dofinansowania tych
działań przez Państwo.

roku zakończono w Polsce produkcję wyrobów zawie-

Rada Miasta Szczecina mając na celu stworzenie

rających azbest, a wśród nich najbardziej rozpow-

właściwych zdrowotno-sanitarnych warunków życia

szechnionych w naszym kraju płyt falistych. Wyjątek

obecnych i przyszłych pokoleń Szczecinian oraz

stanowią jedynie azbest włóknisty i wyroby zawiera-

ochronę środowiska naturalnego w 2001 roku przyjęła

jące azbest nie posiadające dotąd zamienników. Po-

do realizacji ”Ramowy program likwidacji azbestu

nadto azbest obok PCB został zakwalifikowany przez

z zabudowy miejskiej Szczecina”. Pierwszym etapem

Prawo ochrony środowiska do substancji stwarzają-

tego programu była identyfikacja skali problemu obec-

cych szczególne zagrożenie dla środowiska. Te i wiele

ności materiałów azbestowych na terenie Gminy Mia-

innych aktów prawnych nakłada na posiadaczy tych

sto Szczecin oraz zbadanie możliwości deponowania

wyrobów obowiązek ich inwentaryzowania oraz prze-

powstałych w wyniku demontażu tych wyrobów

strzegania specjalnych procedur podczas usuwania,

odpadów niebezpiecznych.

transportu i składowania tych wyrobów. Czas eksploatacji płyt cementowo azbestowych szacuje się na 30

Azbest — własności i zastosowanie

lat. W związku z postępującym zużyciem tych ma-

Azbest jest handlową i technologiczną nazwą gru-

teriałów, rosnącą świadomością o zagrożeniu jakie

py minerałów włóknistych zbudowanych z różnorod-

stwarza azbest dla środowiska oraz zwiększającymi się

nych związków krzemu, tlenu i metali (magnez, wapń,

potrzebami podnoszenia estetyki wykończenia obiek-

sód, żelazo). Minerały te stanowią naturalny składnik

tów budowlanych mamy obecnie do czynienia z co raz

skorupy ziemskiej i charakteryzują się elastycznością

częstszym usuwaniem pokryć cementowo-azbestowych

włókien, odpornością na wysokie temperatury, niskim

i wymiana ich na inne. Proces usuwania wyrobów

przewodnictwem cieplnym i znikomą rozpuszczalnoś-

azbestowych zgodnie z przyjętym w tym roku rządo-

cią w wodzie. Te właściwości spowodowały, że wyro-

wym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawie-

by zawierające azbest znalazły szerokie zastosowanie

rających azbest stosowanych na terytorium Polski”

w wielu dziedzinach przemysłu [1]. Główne grupy

szacuje się na okres około 30 lat. Przebieg tego pro-

produktów otrzymywanych na bazie azbestu:
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 płyty dachowe w budownictwie (10–15% zawartości azbestu),

towych, 600 tys. ton rur oraz 300 tys. ton płyt acekolowych — płaskich płyt azbestowo-cementowych

 ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalo-

— w chłodniach kominowych i wentylatorowych.
Większość wyrobów zawierających azbest zabu-

wych,

 osłony ścian ciągów wentylacyjnych, osłony

dowanych w Szczecinie pochodziła z Przedsiębiorstwa

w pionach kanalizacji zewnętrznej, osłony zsy-

Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Izopol” Spółka

pów na śmieci, elementy okładzin i wykładzin

Akcyjna w Trzemesznie, oraz z byłego NRD.

nisz elementów grzejnych (12–15% zawartości

Udowodnione działanie rakotwórcze azbestu jest
wynikiem wprowadzenia go do płuc w czasie oddy-

azbestu),

 izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje elek-

chania. W efekcie oddziaływania pyłów azbestowych

tryczne i akustyczne (12–100% zawartości az-

stwierdzono możliwość występowania takich schorzeń

bestu),

jak: azbestoza, międzybłoniak opłucnej, rak płuc [2].

 uszczelnienia i szczeliwa (5–85% zawartości

Wyróżnia się trzy typy ekspozycji na pył azbestowy:
ekspozycję zawodową, parazawodową i środowisko-

azbestu),

 odzież ochronna do pracy z tłuczniami, olejami,

wą. Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń

gorącymi płynami, stężonymi alkaliami i kwa-

włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia,

sami (65–100% zawartości azbestu),

a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością

 płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz
sufitowe (5–7,5% zawartości azbestu),

ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

 wyroby z tworzyw sztucznych (55–70% zawartości azbestu),

 wypełniacze do tworzyw sztucznych (25–98%
zawartości azbestu).

Odpady zawierające azbest
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r
określa zasady postępowania z odpadami, w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania
powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki
wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych do których zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją odpadów stanowiącą załącznik do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września
2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia
8 października 2001 r.) odpady azbestowe są uznane
za niebezpieczne.
Odpady zawierające azbest należy kierować na
składowiska urządzone według zasad ogólnie obowiązujących dla odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem
małej grupy odpadów zawierających azbest, dla których dopuszcza się zamykanie w masie betonowej lub
przekształcanie w procesach fizycznych i chemicznych.

Aktynolit

Chryzotyl

Regulacje prawne dotyczące m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych,

W Polsce około 80 % azbestu znajduje się w ma-

począwszy od realizacji obowiązku dokonania prze-

teriałach budowlanych. Szacuje się, że na terenie kraju

glądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania

jest obecnie 14 866 tyś. ton płyt azbestowo-cemen-

wytworzonych odpadów na składowisku, są zamiesz-

8
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czone w 20 aktach prawnych — 7 ustawach oraz 13

ankiet zawierające zbliżone zestawy pytań. Postawione

rozporządzeniach.

pytania miały powiedzieć ile wyrobów zawierających

Opracowanie wzorów ankiet

azbest znajduje się obecnie na terenie miasta i jaka ich
część ze względu na zły stan techniczny w najbliższym

Głównym źródłem danych o rozmieszczeniu i iloś-

czasie będzie usuwana i trafi na składowiska oraz czy

ci azbestu (wyrobów i odpadów) na terenie miasta

właściciele obiektów planują w najbliższym czasie re-

Szczecina były przeprowadzone badania w formie an-

monty budynków. Ponadto w ankiecie zadano pytanie

kiety wśród wytypowanych zakładów przemysłowych,

dotyczące indywidualnej oceny stopnia zagrożenia dla

instytucji oraz mieszkańców wybranych rejonów Szcze-

zdrowia i życia ludzi. Odpowiedź na to pytanie miała

cina. Do tego celu zostały opracowane trzy wzory

odzwierciedlić stopień uświadomienia mieszkańców
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oraz emocjonalne podejście mieszkańców Szczecina

wadzono na podstawie informacji znajdujących się

do problemu usuwania wyrobów azbestowych.

w Szczecińskim Systemie Informacji Przestrzennej.

Ankiety zostały sporządzone na bazie załącznika

Na obszarach o skoncentrowanej zabudowie jednoro-

do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14

dzinnej dokonano wizji terenowej, w czasie której wy-

sierpnia 1998 r w sprawie sposobów bezpiecznego

znaczono kolejnych 96 budynków do badań ankie-

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów za-

towych. Ostatecznie lista budynków w zabudowie

wierających azbest. Najbardziej rozbudowaną formę

jednorodzinnej wytypowanych do badań ankietowych

miała ankieta kierowana do podmiotów instytucjo-

wynosiła 169.

nalnych i przedsiębiorstw. Obok pytań o ilość, rodzaj

Obiekty budowlane należące do podmiotów in-

i stan zachowania wyrobów azbestowych ankieta obej-

stytucjonalnych wytypowano po przeprowadzeniu roz-

mowała również pytania o nazwę i adres zarządza-

poznania w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Do

jącego nieruchomością i tytuł prawny do nierucho-

badań ankietowych wytypowano wszystkie placówki

mości. Analogicznie w części opisującej wyroby az-

oświatowe na terenie miasta, obiekty budowlane znaj-

bestowe skonstruowano ankietę skierowana do użyt-

dujące się w administracji rejonów zarządów zasobami

kowników budynków mieszkalnych w zabudowie

komunalnymi oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

jednorodzinnej. Ponadto opracowano również uprosz-

Wśród spółdzielni mieszkaniowych zwrócono

czoną formę ankiety, która została zamieszczona

również uwagę na konieczność przeprowadzenia ba-

w lokalnej prasie. Tą drogą zamierzano pozyskać in-

dań na terenie Szczecińskiej Spółdzielni Mieszka-

formację na temat występowania wyrobów azbesto-

niowej, w zasobach której znajdują się budynki ze

wych w obiektach typu osiedlowe garaże, altanki na

znaczną ilością elementów zawierających azbest, spro-

terenie ogródków działkowych i innych obiektów, któ-

wadzone z byłego NRD.

re nie zostały wytypowane do badań ankietowych.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta podjął się prze-

Każda z ankiet zawierała dodatkowo pytanie o to

prowadzenia badań ankietowych wśród placówek oś-

czy finansowe wsparcie ze strony gminy może przys-

wiatowych na terenie miasta, w tym szkół, przedszkoli

pieszyć decyzję o usunięciu elementów zawierających

i ośrodków wychowawczych.

azbest z zabudowy.

Metodyka typowania obszarów do badań
ankietowych
Badania ankietowe zaplanowano tak by możliwie

Ponadto w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta,
uzyskano informacje na temat obszarów o charakterze
przemysłowym, na których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia obiektów z wbudowanym azbestem. Poniżej przedstawiono wykaz tych obszarów:

dokładnie zinwentaryzować wyroby azbestowe na te-

• rejon ulicy Gdańskiej,

renie miasta z uwzględnieniem obiektów należących

• budynki typu Lipsk na terenie Stoczni Szczeciń-

do gminy. Ponieważ według danych statystycznych

skiej,

około 80% wyrobów zawierających azbest to wyroby

• budynek typu Lipsk na ulicy Energetyków,

budowlane dlatego skupiono się na policzeniu tych

• fabryka WISKORD,

właśnie wyrobów. Największe zastosowanie wyroby

• Osiedle Pomorzany,

budowlane zawierające azbest znalazły w drugiej po-

• rejon Żytniej, Wroniej i Szerokiej,

łowie XX wieku, dlatego z badań ankietowych została

• magazyny portowe,

wyłączona zabudowa śródmieścia Szczecina, która

• rejon Tamy Pomorzańskiej,

powstała przed II Wojną Światową.

• Osiedle Żydowce — nieczynna betoniarnia,

Do przeprowadzenia badań ankietowych wśród

• port Gryfryb,

użytkowników budynków mieszkalnych w zabudowie

• nabrzeże Mak,

jednorodzinnej wyznaczono w pierwszej kolejności

• rejon ulicy Władysława IV,

budynki posiadające pokrycia dachowe z azbestem,

• Kępa Parnicka,

których listę wykonawca otrzymał w Wydziale Ur-

• fermy na obrzeżach miasta,

banistyki i Architektury Urzędu Miasta. Badania te-

• nabrzeże Snop,

renowe, które pozwoliły w dalszej kolejności na wy-

• ciąg obiektów przemysłowych wzdłuż Odry.

typowanie obiektów do badań ankietowych, przepro-
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W czasie wizji terenowych znaleziono budynki na
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obszarach przemysłowych, które posiadały elementy

renie oraz drogą pocztową. Akcja została poprzedzona

budowlane z azbestem. Spośród obiektów wyżej wy-

kampanią informacyjną w lokalnej prasie oraz na stro-

mienionych, tylko dla części udało się ustalić dane

nach WWW Szczecińskiego Serwisu Samorządowego.

o zarządzających tymi budynkami, co znacznie utrud-

Dodatkową możliwość wypełnienia ankiety przez oso-

niło przeprowadzenie badań ankietowych.

by zamieszkujące poza wytypowanymi obszarami an-

Pozyskane dane zostały zgromadzone w zbiorach
formatu MapInfo zgodnych ze Szczecińskim Syste-

kietowania stworzono poprzez zamieszczenie uproszczonej wersji ankiety w internecie oraz prasie.

mem Informacji Geograficznej. Struktura zbiorów jest

Bezpośredni kontakt osób prowadzących badania

spójna ze wzorami ankiet, dzięki temu wszystkie

z mieszkańcami Szczecina dowiódł wysokiej świado-

zebrane w drodze ankietowania informacje można

mości społecznej oraz dobrze zorganizowanej akcji

umieścić w bazie danych.

propagującej „Ramowy program usuwania azbestu

Opracowanie wyników badań
Zabudowa jednorodzinna

z zabudowy miejskiej Szczecina”. Mieszkańcy byli
poinformowani o planowanych badaniach i chętnie
udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Większa

Badania ankietowe wśród mieszkańców domów

część osób wyrażała opinię, że wyroby zawierające

jednorodzinnych prowadzone były bezpośrednio w te-

azbest należy eliminować ze środowiska, nie mniej

Rys. 1. Mapa rozmieszczenia budynków w zabudowie jednorodzinnej z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest
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jednak koszty takich działań przekraczają aktualne

z ich strony padała propozycja przeprowadzenia akcji

możliwości indywidualnych właścicieli.

doraźnego zabezpieczenia przed pyleniem pokryć

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych badań
ankietowych w terenie, korespondencyjnie oraz w in-

z azbestem poprzez malowanie dachów odpowiednimi
farbami.

ternecie i prasie lokalnej, uzyskano 165 wypełnione

Według przeprowadzonych analiz statystycznych

ankiety, w których łącznie wykazano 30 281m wyro-

75% budynków jednorodzinnych w Szczecinie znaj-

bów budowlanych zawierających azbest. Wszystkie

duje się w obrębie zwartej zabudowy jednorodzin-

stosowane w badanych gospodarstwach jednorodzin-

nej. Uzupełniając powyższe dane o ankiety uzyskane

nych wyroby zawierające azbest należą do grupy po-

w efekcie ukazania się ich wzoru w prasie, na stronach

kryć dachowych. Wśród nich 91% (27 652m ) to płyty

WWW oraz rozesłanie ich do rad osiedli i zarządu

faliste. W niewielkich ilościach występują również

ogródków działkowych. Szacuje się łącznie, że wy-

płyty karo i masa natryskowa. 19 740m (65%) wyro-

typowano 85% obiektów z tej grupy. Można stąd

bów zawierających azbest znajduje się na budynkach

wnioskować, że w obrębie tych obszarów znajduje się

2

2

2

2

mieszkalnych jednorodzinnych, 10 541m (34%) na
budynkach gospodarczych. Pozostała ilość pokryć zawierających azbest jest wbudowana na garażach i budynkach przeznaczonych do drobnej działalności gos-

40 374m2 wyrobów zawierających azbest.

Obiekty instytucjonalne
Badaniom ankietowym, które zostały przeprowadzone przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta

podarczej.

poddano 192 placówki oświatowe. Z badań tych
wynika, że na terenie 21 placówek (11%) znajdują się
wbudowane wyroby azbestowe o łącznej powierzchni
11 267,5m2. Są to głównie lekkie płyty izolacyjne
(45%) oraz płyty faliste, karo, podokienne, rury i inne
wyroby zawierające azbest. W czterech placówkach
wyroby cementowo-azbestowe są narażone na uszkodzenia przez to, że są bezpośrednio dostępne,
natomiast dwa z tych obiektów są miejscem częstego
przebywania dzieci. W 13 placówka przewiduje się
prace remontowe związane z wymianą elementów
azbestowych w latach 2002–2004.
Badania wykazały, że stan utrzymania pokryć

Łącznie w mieszkalnych budynkach wielorodzin-

dachowych zawierających azbest jest różny. Mocną

nych w obrębie lokali komunalnych oraz szczecińskich

2

strukturę, z ciągłą pomalowaną powłoką ma 5 245m

spółdzielni mieszkaniowych na terenie miasta udało

(17%) pokryć dachowych, natomiast 11 711m2 (39%)

się zlokalizować 18 801,4m2. Aż 90% tych wyrobów

wyrobów ma strukturę rozluźnioną. Są to głównie

to płyty faliste, zabudowane w ostatnim dziesięcio-

dachy starsze niż 20 lat. Pozostałe badane pokrycia

leciu w związku z tym nie planuje się ich wymiany.

dachowe mają zwartą powierzchnię nie zabezpieczoną
przed czynnikami atmosferycznymi.

W obiektach należących do przedsiębiorstw na
podstawie 44 ankiet obliczono łącznie 52 743 m2 wy-

Wśród ankietowanych użytkowników budynków

robów cementowo-azbestowych. Głównie są to płyty

jednorodzinnych 22% planuje remont pokryć dacho-

faliste i w mniejszej ilości lekkie płyty izolacyjne.

wych pomiędzy 2003 i 2010 rokiem, z czego 1/3 tych

Wyroby znajdujące się w obiektach należących do

remontów jest planowana na lata 2003–2004. Mając

przedsiębiorstw w 35% (20 307 m2) mają strukturę

zapewnienie refundacji kosztów zdjęcia i wywiezienia

rozluźnioną, a w 32% (18 777 m2) powierzchnia tych

na składowisko odpadów azbestowych 39% ankieto-

wyrobów jest zabezpieczona ciągłą powłoką farby.

wanych osób zdecydowałoby się na wcześniejszy re-

W 11 przedsiębiorstwach zaplanowano wymiany ele-

mont dachu związany z usunięciem materiałów za-

mentów azbestowych na lata 2002–2005, a dodatkowe

wierających azbest.

6 zgłosiło, że w przypadku możliwości uzyskania po-

Podczas rozmów z mieszkańcami kilkakrotnie

12

mocy finansowej na demontaż i wywiezienie na skła-
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Rys. 2. Mapa rozmieszczenia przedsiębiorstw i instytucji z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest

dowisko również zdecyduje się na remont.

Ponadto w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Znaczne ilości lekkich płyt izolacyjnych znajdują

na terenie gminy znajduje się 392,5m3 rur cementowo-

się w znajdujących się na terenie miasta trzech bu-

azbestowych. Są to elementy wbudowane w latach

dynkach typu „Lipsk” gdzie łączna ilość wyrobów za-

1927–1974. Rury te tworzą system wodno-kanaliza-

wierających azbest obliczono na ponad 10 000m .

cyjny, znajdujący się pod powierzchnią terenu. Nie

2
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stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wymie-

i instytucji nie wykazała zainteresowania wzięciem

nianie tych elementów odbywa się sukcesywnie np.

udziału w badaniach prowadzonych pod nazwą

podczas awarii — i wówczas stają się one odpadem

„Szczecin bez azbestu”.
Skuteczność przeprowadzonej inwentaryzacji w ka-

niebezpiecznym.
Podsumowując akcję ankietyzacji obiektów insty-

tegorii obiektów instytucjonalnych szacuje się, na pod-

tucjonalnych, w ramach tej kategorii zinwentaryzo-

stawie rozpoznania terenu, na około 75%. Na tej pod-

wano blisko 1955 Mg. wyrobów cementowo-azbes-

stawie całkowitą ilość wyrobów azbestowych w obrę-

towych.

bie badanej kategorii obiektów można szacować na

Ilości wyrobów zawierających azbest [Mg] uzyskane w
wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
w poszczególnych kategoriach obiektów
na terenie gminy Szczecin
333
17%

2384 Mg.

Dzikie wysypiska odpadów
Na terenie miasta zinwentaryzowano 120 miejsc
nielegalnego składowania odpadów. Wprawdzie suk-

743
38%

Własność gminy

cesywnie władze miasta organizują akcje mające na

Przedsiębiorstwa i firmy

celu likwidację dzikich wysypisk, jednak w okresie

Zabudowa jednorodzinna

prowadzenia badań terenowych wiele z tych wysypisk
było nadal używanych przez mieszkańców do składo-

879
45%

wania odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych
Sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest = 1995 Mg

takich jak płyty faliste cementowo-azbestowe.
Jak wynika z przeprowadzonych badań ankieto-

Przeprowadzenie badań ankietowych w obiektach

wych proces wymiany pokryć dachowych na terenie

należących do przedsiębiorstw było znacznie utrudnio-

Szczecina będzie trwał wiele lat. Trudno w tym mo-

ne w wyniku istniejącej sytuacji gospodarczej. Wiele

mencie oszacować ile odpadów będzie powstawało

obiektów przemysłowych obecnie jest opuszczona, co

rocznie, można jednak z całą pewnością powiedzieć,

uniemożliwia ustalenie zarządzającego. Kilka dużych

że akcja usuwania wyrobów zawierających azbest nie

firm podczas prowadzenia inwentaryzacji znajdowało

będzie masowa, a wręcz przeciwnie jednorazowo usu-

się w stanie upadłości, co również utrudniało pozys-

wane będą pokrycia z pojedynczych dachów. Taka

kanie danych do ankiet. Część ankietowanych firm

sytuacja sprowadza się do problemu przewożenia bar-

Dzikie wysypisko odpadów zawierających azbest przy ul. Ostoji-Zagórskiego

14
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dzo małych transportów odpadów niebezpiecznych

czynnego obecnie sklepu przy ul. Nauczycielskiej 1

na znaczne odległości. Najbliższe składowisko odpa-

w Szczecinie. Dookoła budynku znajduje się plac

dów zawierających azbest znajduję się w powiecie

utwardzony. W budynku tym mieścił się kiedyś sklep,

Stargardzkim w Marianowie, a kolejne w oddalonym

a obecnie obiekt nie jest wykorzystywany. Obiekt

o około 300 km Trzemesznie. Mając to na uwadze

znajduje się przy trasie wylotowej ze Szczecina w stro-

zaproponowano dwa rozwiązania:

nę Gorzowa Wielkopolskiego. Drugi proponowany

8. magazynowanie odpadów na okres 1 roku na

obiekt to budynki po byłym zapleczu budowy oczy-

terenie gminy i przewożenie większych partii na

szczalni ścieków Zdroje przy ulicy Łozowej. Sąsiedz-

odległe składowisko

two ulicy Batalionów Chłopskich zapewnia dogodną

9. budowa składowiska odpadów zawierających azbest na terenie gminy

Magazynowanie odpadów azbestowych

komunikację w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Gryfina.
Prawidłowo prowadzone magazynowanie nie powoduje żadnego zagrożenia środowiska. Zapakowane

Zgodnie z Art. 63 punktem 4 Ustawy o odpadach

w folię odpady zawierające azbest, zeskładowane

z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpady przeznaczone do

w zabezpieczonym przed dostępem osób niepowoła-

składowania mogą być magazynowane jedynie w celu

nych miejscu magazynowania, nie są narażone na

zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do tran-

przedostawanie się do atmosfery w postaci pyłu.

sportu na składowisko odpadów, nie dłużej niż przez
okres 1 roku. Prawidłowo prowadzone magazynowa-

Stałe składowanie odpadów azbestowych

nie nie powoduje żadnego zagrożenia środowiska. Za-

Na potrzeby zbadania możliwości ewentualnego

pakowane w folię odpady zawierające azbest, zeskła-

składowania docelowego odpadów z azbestem na te-

dowane w zabezpieczonym przed dostępem osób nie-

renie gminy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie do-

powołanych miejscu magazynowania, nie są narażone

konano przeglądu istniejących składowisk. Na terenie

na przedostawanie się do atmosfery w postaci pyłu.

Gminy Miasto Szczecin znajduje się jedno składo-

Celem magazynowania jest zminimalizowanie

wisko odpadów komunalnych w Szczecinie Kluczu

kosztów związanych z transportem odpadów na skła-

przy ul. Komety. Jest to składowisko eksploatowane

dowisko docelowe oraz kosztów związanych z samym

od wielu lat, lecz ze względu na protesty mieszkańców

procesem składowania.

przewiduje się zakończenie eksploatacji z końcem

Magazynowanie odpadów zawierających azbest

2003 roku. Odpady komunalne pochodzące z terenu

powinno zostać zorganizowane możliwie najmniej-

miasta są składowane ponadto na składowisku odpa-

szym kosztem. W tym celu dokonano przeglądu obiek-

dów komunalnych w Sierakowie w gminie Police.

tów budowlanych będących własnością Gminy Miasta

Eksploatowane od około 20 lat składowisko jest

Szczecin. W celu wytypowania obiektów wzięto pod

w znacznej części wypełnione. Przewidywany czas

uwagę następujące czynniki:

zamknięcia tego składowiska to rok 2004. Z prze-

• powierzchnia budynku,

prowadzonego rozpoznania w wyżej wymienionych

• stan techniczny,

obiektach wynika, że składowiska te nie są przy-

• zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób nie-

stosowane do składowania odpadów niebezpiecznych

powołanych,

i brak jest perspektyw na zorganizowanie tam kwatery

• rodzaj i wielkość drzwi,

przeznaczonej do składowania odpadów zawierających

• plac manewrowy wokół budynku,

azbest.

• droga dojazdowa,

Pod kątem przydatności do składowania odpadów

• odległość od najbliżej położonej zabudowy miesz-

azbestowych dokonano przeglądu wyrobisk powsta-

kalnej, placówek oświatowych oraz innych obiek-

łych po kopalniach odkrywkowych. Nieczynne wy-

tów, w których regularnie przebywają ludzie,

robiska na terenie Szczecina (Szczecin – Bukowo,

• odległość od głównych dróg wylotowych.

Szczecin – Niebuszewo, Szczecin – Płonie), obecnie

Możliwymi do przyjęcia ze względu na przed-

są zalane wodą. Należy jednak ze względów ekono-

stawione powyżej czynniki są dwa obiekty pozostające

micznych rozważyć możliwość wykorzystania wyro-

w zasobach gminy. Jednym z nich jest budynek nie-

biska Szczecin – Niebuszewo oraz wyrobiska glin
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Szczecin – Płonie. Obydwa te wyrobiska spełniają

składowiska przysypania go 2 metrową warstwą ziemi.

podstawowe kryteria do zorganizowania tam składo-

Monitoring emisji pyłów azbestowych w okolicy skła-

wiska i należy rozważyć możliwość zaadoptowania go

dowiska może być wykonywany przez proponowane

na ten cel. Po osuszeniu i doszczelnieniu ścian wy-

na terenie Szczecina laboratorium.

robisko może zostać wykorzystane na budowę składowiska odpadów zawierających azbest.
Sposób składowania odpadów pochodzących
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PROGRAM OF ASBESTOS’ LIQUIDATION FROM BUILDINGS
IN SZCZECIN
Key words: asbestos, asbestos materials, hazardous wastes, waste treatment, Szczecin

Abstract
In 2001 the Council of the City of Szczecin has resolved “Frame program of asbestos’ liquidation form
buildings in Szczecin” to improve quality of Szczecin’s citizens life and environmental protection. First stage
was: identification of asbestos materials quantity in the city area and researching in the field of capability to
depositing asbestos wastes on area of Szczecin’s commune.
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Źródła finansowania inwestycji
proekologicznych (na przykładzie likwidacji
azbestu z zabudowy miejskiej miasta Szczecina)
*Pracownia Badań Strategicznych; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Słowa kluczowe: Inwestycje proekologiczne, źródła finansowania, azbest

Streszczenie
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych a w szczególności azbestu może być finansowane lub
współfinansowane z dotacji lub kredytów/pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach. W artykule
oszacowano wysokość niezbędnych do poniesienia nakładów finansowych na likwidacje azbestu (przy czym
stworzono dwa scenariusze rozwoju, a dla każdego z nich 4 warianty utylizacji azbestu, tj. obsługa przez firmy
zewnętrzne, budowa składowiska, deponowanie azbestu w istniejących składowiskach w Trzemesznie i Marianowie), oraz przedstawiono przegląd możliwości i potencjalnych źródeł sfinansowania tych nakładów . Z uwagi
na występujące uwarunkowania prawne i ekonomiczne warto rozważyć powołanie fundacji, której celem
statutowym byłoby likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

1. Wprowadzenie
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych a w szczególności azbestu może być fi-

miejskiej Szczecina. Fundacja taka w ramach zadań
statutowych mogła by korzystać z tych samych źródeł
finansowania co miasto-gmina.

nansowane lub współfinansowane z dotacji lub kredy-

Dla oszacowania niezbędnych nakładów na inwe-

tów/pożyczek udzielonych na preferencyjnych warun-

stycje dotyczącą zagospodarowania i utylizacji azbestu

kach. Istnieje wiele źródeł sfinansowania inwestycji

opracowano dwa scenariusze rozwoju, a dla każdego

proekologicznych, przy czym najważniejsze z nich to:

z nich 4 warianty utylizacji azbestu, tj. obsługa przez

dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, tj. Narodo-

firmy zewnętrzne, budowa składowiska, deponowanie

wy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środo-

azbestu w istniejących składowiskach w Trzemesznie

wiska, Wojewódzkich Funduszy, Ekofunduszu, Banku

i Marianowie.

Ochrony Środowiska, oraz zagranicznych, tj. ISPA,
6 Ramowy Program Unii Europejskiej, umów bilateralnych z poszczególnymi krajami.
Występujące uwarunkowania prawne (tylko 10%
dachów pokrytych azbestem jest własnością gminy,

2. Wartość nakładów finansowych
koniecznych do realizacji programu
likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej
Szczecina

zaś przepisy prawa uniemożliwiają gminie uczestni-

Według najbardziej wiarygodnych, obecnie do-

czenie w procesach inwestycyjnych osób fizycznych)

stępnych danych, projekt demontażu i unieszkodliwia-

i ekonomiczne (np. dotacja z Ekofunduszu dla fundacji

nia wyrobów zawierających azbest, ma potrwać 15 lat

może dotyczyć do 80% inwestycji, gdy dla miasta-

i obejmie 108 097 m2 płyt dachowych oraz 392,5 m3

gminy tylko do 50% ogółu wartości inwestycji) wska-

rur wodociągowych. Wagowo te wielkości są równe

zują na możliwość powołania fundacji, której celem

odpowiednio 1 190 Mg i 510 Mg. Łączna waga wyro-

statutowym byłaby likwidacja azbestu z zabudowy

bów azbestowych na terenie miasta i gminy Szczecin
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wynosi więc około 1700 Mg. Do oszacowania całko-

nie należącym do gminy. A następnie po zgromadze-

witych nakładów związanych z likwidacją azbestu

niu optymalnej, z punktu widzenia logistyki, ilości ma-

wykorzystano informacje na temat rynkowych cen

teriałów zawierających azbest (20 Mg), odpady te kie-

usuwania i deponowania materiałów zawierających

rowane są do składowiska docelowego. Analizę prze-

azbest. Koszt demontażu, załadunku i transportu na

prowadzono dla trzech docelowych lokalizacji składo-

docelowe miejsce składowania oraz rozładowania

wisk odpadów niebezpiecznych: Trzemeszna (295 km

i składowanie płyt dachowych wyceniany jest na od

od Szczecina), Marianowa (55 km od Szczecina) oraz

25 zł za m do 44 zł za m . W przeliczeniu na tonę wy-

dla składowiska o pojemności 1500 m3, zbudowanego

nosi więc odpowiednio od 2273 zł/Mg do 4000 zł/Mg.

kosztem 1 000 000 zł na terenie miejskiej oczyszczalni

W przypadku rur azbestowych w analizie nie uwzględ-

ścieków. W przypadku wariantu opartego o tereny

niono kosztów ich demontażu, gdyż wymiana następu-

oczyszczalni miejskiej, dodatkowymi kosztami są

je jedynie w przypadku ich awarii. Tak więc demontaż

koszty osobowe zatrudnienia laboranta i pracowników

obciąża koszty koniecznej wymiany na nowe, wykona-

technicznych, skalkulowane w oparciu o wysokość

ne z innego materiału. Koszty samego tylko składowa-

średniego wynagrodzenia w gospodarce po ubrutto-

nia wyrobów zawierających azbest w zależności od

wieniu wynoszącemu 2062 zł (GUS), a także koszty

wynegocjowanych warunków i składowiska kształtują

utrzymania składowiska obliczone jako 25% narzut

się w przedziale od 400 do 1000 zł/Mg. Koszt tran-

na wynagrodzenia. Dodatkowo uwzględniono ofertę

sportu na składowisko wynosi około 4 zł/Mg na kilo-

specjalistycznych firm zajmujących się demontażem

metr dla ładunku o wadze 20Mg. Zdemontowany az-

i składowaniem odpadów azbestowych. Precyzyjne

best transportowany jest na średnią odległość 8 km do

obliczenia oparte na powyższych założeniach przed-

składowiska tymczasowego zlokalizowanego na tere-

stawia tabela 1.

2

2

Tabela 1
Porównanie całkowitych kosztów likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina (zł)
Koszt
demontażu

Transport
na skład.
tymcz.

Załadunek
na
samochód.

Transport
na
składowisko
docelowe

Koszty
osobowe

I. Kompleksowe
usługi firm
zewnętrznych

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

uwzględniony w koszcie całkowitym usługi

nie dotyczy

3416224

6352124

II. Składowisko
zbudowane na
terenie miastagminy

972873

102000

nie dotyczy

nie dotyczy

1391850

170000

nie dotyczy

1000000

3636723

nie dotyczy

III. Składowisko
w Trzemesznie

972873

102000

17000

200600

nie dotyczy

680000

1700000

nie dotyczy

1972473

2992473

IV. Składowisko
w Marianowie

972873

102000

17000

37400

nie dotyczy

680000

1700000

nie dotyczy

1809273

2829273

Wariant

Wariant I
Wariant II
Koszt
składowania składowania składowiska

Wariant I
Wariant II
kosztów
kosztów
całkowitych całkowitych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UMG Szczecin, ofert przedsiębiorstw, GUS

„Koszt demontażu” obliczono na podstawie kosz-

czasowego, na pojazd przewożący odpady na skła-

tu demontażu płyt dachowych (9zł/m2), pomnożonego

dowisko docelowe. „Transport na składowisko doce-

przez powierzchnię (108 097 m ). W obliczeniach nie

lowe” obliczono jako iloczyn spodziewanych kursów

uwzględniono kosztu demontażu rur azbestowych,

(85), odległości (590 i 110 km) oraz stawki za kilometr

gdyż ich wymiana występuje tylko w przypadku fi-

ciężarówki 20 tonowej (4 zł/km). Pozycja „Koszty

zycznego ich uszkodzenia. Kolumna „Transport na

osobowe” obliczona jest jako iloczyn liczby pracow-

składowisko tymczasowe” tabeli 1. obejmuje koszt

ników (3), okresu funkcjonowania składowiska (15

pakowania (12 zł/Mg), koszt palety (6 zł/Mg), zała-

lat), średniego wynagrodzenia w gospodarce po ubrut-

dunek (10 zł/Mg) oraz koszt przetransportowania na

towieniu (2062 zł), oraz 12 miesięcy. Dodatkowo

dystansie 8 km (4 zł/km). „Załadunek na samochód”

uwzględniono w tej pozycji koszty utrzymania skła-

(10 zł/Mg) to koszt załadunku z składowiska tym-

dowiska równe 25% wartości wynagrodzeń. Koszt

2
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składowania na własnym składowisku ogranicza się do

jowania niższych kosztów składowania (400 zł/Mg)

odprowadzania opłat środowiskowych (100 zł/Mg),

i 2 992 473 zł w przypadku wyższych kosztów skła-

w przypadku składowisk komercyjnych może się wa-

dowania (1000 zł/Mg). Najtańszym wariantem przy

hać od 400 (Wariant I składowania) do 1000 zł/Mg

uwzględnieniu wyżej wymienionych ograniczeń jest

(Wariant II składowania). Koszt wybudowania skła-

ostateczne składowanie odpadów w Marianowie. Kosz-

dowiska szacuje się na około 1 000 000 zł.

ty całkowite w przypadku ustalenia kosztów zdepono-

Ogół kosztów obliczonych dla wariantu pierw-

wania na poziomie 400 zł/Mg wyniosą 1 809 273 zł.

szego polegającego na zleceniu usług firmom zew-

a w przypadku kosztów zdeponowania 1000 zł/Mg,

nętrznym wynosi od 3 416 224 zł do 6 352 124 zł.

koszty całkowite wyniosą 2 829 273 zł. W obrębie wa-

W porównaniu z alternatywnymi wariantami w obu

riantu całkowite koszty dla składowiska docelowego

przypadkach są to zdecydowanie najdroższe rozwią-

w Marianowie są najtańsze. Wynika to w głównej mie-

zania. Koszt zbudowania własnego składowiska jest

rze z znaczącego ograniczenia kosztów transportu.

również stosunkowo drogim rozwiązaniem, co spowodowane jest wysokimi kosztami osobowymi i utrzymania składowiska (1 391 850 zł), oraz koniecznością

3. Przegląd potencjalnych źródeł finansowania
Naturalnym

źródłem

finansowania

utylizacji

wydatkowania 1 000 000 zł na zbudowanie składo-

odpadów niebezpiecznych są środki miasta-gminy, na

wiska odpadów niebezpiecznych. Warto jednak za-

terenie którego znajdują się ich źródła, lub/i mają być

znaczyć, że budowane składowisko posiada poważną

one składowane. Z wykorzystywaniem takich środków

nadwyżkę pojemności i może być wykorzystane

nie wiążą się dodatkowe koszty finansowe w postaci

w przyszłości do składowania innych odpadów nie-

odsetek. Z uwagi na rozlegle zadania własne i celowe

bezpiecznych. Opłacalność takiego przedsięwzięcia

miast/gmin w stosunku do potrzeb inwestycyjnych,

wymaga jednak dodatkowych pogłębionych analiz.

konieczne może stać się sięgnięcie w całości lub części

Koszty całkowite wariantu polegającego na ostatecz-

po obce źródła finansowania. Syntetyczną prezentację

nym deponowaniu odpadów na składowisku w Trze-

źródeł finansowania przedstawia tabela 2.

mesznie, wynoszą 1 972 473 zł w przypadku wynegocTabela 2
Źródła finansowania usunięcia azbestu z miasta-gminy Szczecin
Instytucja
finansująca

Charakter
finansowania

Warunki finansowania

Wysokość finansowania
jako % wartości
inwestycji

Okres
finansowania
w latach

Okres karencji
w latach

Inne
Konieczność
budżetowania
inwestycji

Środki własne
Budżetowy
Miasta/gminy

brak kosztów finansowych

NFOŚiGW /
WFOŚiGW

Pożyczka

0,35 stopy redyskonta weksli;
do 70%
2,975% na 28.09.2002

Ekofundusz

Dotacja

50% (80% w przypadku
fundacji)

dla projektów
przyrodniczych

Ekofundusz

Dotacja

15%

inwestycja
o charakterze
non-profit

Ekofundusz

Pożyczka

stała stopa 5%,
0% dla innowacyjnych
technologii

30%

8

1

Non-profit

Ekofundusz

Pożyczka

stała stopa 8%, 5% dla
innowacyjnych technologii

45%

8

1

projekty
komercyjne

Ekofundusz

Dotacja

Ekofundusz

Pożyczka

stałe 10%

45%

8

1

BOŚ

Kredyt

0,5 stopy redyskontowej;
4,25% na 28.09.2002

50%, nie więcej niż
500 000 zł.

5

1

ISPA

dotacja

do 100%

15

1

Istnieje
możliwość
umorzenia

dla samorządu

5%

75%; nie mniej niż
5 mln EURO
(19 310 000 zł)

dla samorządu

Niedostateczna
wartość
inwestycji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z instytucji finansujących.
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3.1. Finansowanie z dotacji i kredytów krajowych

życzkę w wysokości 45% inwestycji. Środki te byłyby

Środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu

oprocentowane w wysokości 10% rocznie. Maksymal-

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wo-

ny okres karencji spłat pożyczki nie może przekroczyć

jewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-

jednego roku, a okres kredytowania wynosić może

darki Wodnej zapewniają finansowanie inwestycji ma-

maksymalnie 8 lat.

ksymalnie w 70% jej wartości. Środki te oprocentowa-

Kredyty z Banku Ochrony Środowiska w wyso-

ne są w wysokości 0,1-0,5 stopy redyskonta weksli

kości do 500 000 zł, stanowiące nie więcej niż 50%

ustalanej przez NBP w zależności od wielkości do-

wartości inwestycji, są oprocentowane na poziomie 0,5

chodu budżetowego na mieszkańca miasta. Dla docho-

stopy redyskontowej. Okres spłaty kredytu wynosi 5

du na mieszkańca osiągniętego w 2001 roku przez

lata, a okres karencji 1 rok.

Szczecin na poziomie 2 075 zł. oprocentowanie wyniesie zapewne 0,35 stopy kredytu redyskontowego.

3.2. Fundusze Unii Europejskiej

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Ist-

W ramach 6 Ramowego Programu Unii Europej-

nieje możliwość umorzenia części inwestycji po zrea-

skiej prawdopodobnie możliwe będzie finansowanie

lizowaniu przedsięwzięcia w planowanym terminie.

projektów dotyczących unieszkodliwiania odpadów

NFOŚiGW udziela również dotacji na specjalne przed-

niebezpiecznych. Charakter i forma takich źródeł nie

sięwzięcia.

została jeszcze ustalona.

W ramach środków pochodzących z Ekofunduszu

Potencjalnie dostępne są środki w ramach pro-

możliwe jest ubieganie się o preferencyjne pożyczki

gramu ISPA. Służy on finansowaniu inwestycji do-

i bezzwrotne dotacje. Na projekty przyrodnicze moż-

stosowujących standardów i norm UE w dziedzinie

liwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości

infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

80% kosztów projektu w przypadku fundacji i 50%

O dofinansowanie ubiegać się mogą zarówno samorzą-

w przypadku innych wnioskodawców. W zakresie pro-

dy terytorialne jak i organizacje samorządowe. Całko-

jektów technicznych możliwe jest uzyskanie preferen-

wity koszt przedsięwzięcia wynosić ma nie mniej niż

cyjnych pożyczek o stałej stopie procentowej. Jeżeli

5 milionów EURO. Wartość środków nie może prze-

inwestycja ma charakter non-profit wnioskodawca mo-

kroczyć 75% wartości środków publicznych zaanga-

że ubiegać się o dotację w wysokości do 15% wartości

żowanych w przedsięwzięcie. W uzasadnionych przy-

inwestycji i pożyczkę w wysokości 30% wartości in-

padkach możliwe jest jednak podniesienie udziału

westycji, oprocentowanej stała stopą 5%. W przy-

w finansowaniu przedsięwzięcia. Koszty usunięcia az-

padku projektów stosujących innowacyjne technologie

bestu z miasta-gminy Szczecin, nawet w najdroższym

pożyczane środki nie są oprocentowane. W przypadku

wariancie nie kwalifikują się do finansowania w ra-

projektów komercyjnych możliwe jest uzyskanie wy-

mach funduszu ISPA. Finansowanie można by uzys-

łącznie pożyczek w wysokości 45% wartości inwe-

kać w przypadku włączenia zagadnień azbestu do szer-

stycji i oprocentowanych 8% w przypadku projektów

szego programu gospodarki odpadami.

wykorzystujących klasyczne technologie, oraz 5% dla
technologii innowacyjnych. Okres karencji przy spłacie kredytu nie może przekroczyć roku. W przypadku
bezpośredniego ubiegania się władz samorządowych
o dofinansowanie z Ekofunduszu wysokość i warunki
pomocy są uzależnione od zasobności samorządu

4. Analiza zasadności powołanie fundacji
w celu likwidacji azbestu z zabudowy
miejskiej Szczecina
4.1. Tworzenie fundacji przez gminę-miasto

wyrażonej dochodem ogółem na jednego mieszkańca.

Miasto zakładając fundację jest jej organem za-

Szczecin z dochodem na jednego mieszkańca 2 075 zł

łożycielskim i jednocześnie przekazuje jej pierwsze

w 2001 ma prawo ubiegać się, w przypadku projektu

środki – fundusz założycielski. Fundacja zostaje finan-

niekomercyjnego, o dotację w wysokości 5% wartości

sowo wyodrębniona z budżetu Miasta. Fundacje two-

inwestycji i/lub pożyczkę o wartości maksymalnie

rzone z majątku Skarbu Państwa lub jednostek samo-

40% wartości inwestycyjnej. Oprocentowanie tych

rządowych (zgodnie z ustawą z 23 lutego 1991 r.) ma-

środków wynosi 8%. W przypadku realizacji projektu

ją status fundacji publicznych. Ich powołanie jest ob-

komercyjnego miasto miałoby prawo ubiegać się o po-

warowane określonymi rygorami, objęte też są nadzo-
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rem organów państwowych. Szczególne postanowie-

innymi:

nia dotyczyłyby też fundacji, które otrzymały wsparcie

• fundusz założycielski,

majątkowe Skarbu Państwa lub Miasta w trakcie ich

• dotacje od osób prawnych,

działalności. Dotychczasowe uprawnienia nadzorcze

• dotacje od osób fizycznych,

właściwego ministra zostałyby przekazane wojewo-

• środki pomocowe UE,

dzie, jeśli terenem działalności fundacji jest tylko jed-

• kredyty i pożyczki.

no województwo. Miasto nie odpowiada za zobowiązania fundacji w momencie jej upadłości. Stosunki
pomiędzy Miastem i fundacją mogą zostać uregulowane na trzy sposoby:

4.2. Współfinansowanie inwestycji przez fundację
i gminę-miasto
Część środków przeznaczonych na finansowanie

• miasto jest jedynym fundatorem. Komisja Ochro-

inwestycji może być zebrana przez fundację. Nato-

ny Środowiska może pełnić rolę rady fundacji.

miast zebranie pozostałej części środków może być

W takim wypadku miasto sprawuje całkowitą kon-

pozostawione gminie. Gmina ma możliwość skorzy-

trolę nad fundacją, która jest jednostką podległą

stania z pożyczek z funduszy celowych lub kredytów

miastu,

preferencyjnych. Pożyczki są udzielane przez Naro-

• miasto jest jednym z wielu fundatorów – w takim

dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

wypadku jego uprawnienia zależą od sformułowa-

Wodnej oraz fundusze wojewódzkie. Inwestycje finan-

nia statutu oraz od jego siły przetargowej,

sowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

• Fundacja jest instytucją niezwiązaną z Miastem –
wszelkie zależności będą wtedy kształtowane na

wiska i Gospodarki Wodnej są badane pod kątem następujących kryteriów:

bazie stosunków cywilnoprawnych. Miasto może

• zgodność z polityką ekologiczną państwa,

zlecać fundacji realizację określonych celów, po-

• efektywność ekologiczna,

dejmując się jednocześnie pewnych świadczeń na

• efektywność ekonomiczna,

rzecz fundacji. Należy pamiętać, że samo zastoso-

• uwarunkowania techniczne i jakościowe,

wanie formy fundacji do realizowania określonych

• zasięg oddziaływania,

celów nie powoduje automatycznie zwolnienia od

• wymogi formalne.

podatku dochodowego od osób prawnych. Nie-

Warunki udzielanych kredytów są następujące:

mniej jednak zgodnie z ustawą o fundacjach, do-

• maksymalnie finansowane jest 50% inwestycji,

chody jednostek organizacyjnych, których celem

jednak samorządy terytorialne mogą uzyskiwać

statutowym jest ochrona środowiska są zwolnione

środki na pokrycie do 70% kosztów realizacji

z podatku dochodowego. Zwolnienie obejmuje

inwestycji,

kwotę wydatkowaną w danym roku podatkowym

• oprocentowanie kredytów wynosi 0,35 stopy re-

lub w roku bezpośrednio po nim następującym.

dyskontowej ustalanej przez Narodowy Bank Pol-

Można również wykorzystać możliwość przekazywania przez mieszkańców miasta środków pieniężnych w formie darowizn, co pozwala skorzystać ze zwolnień podatkowych. W przypadku

ski,
• maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać taki kredyt pod warunkiem posiadania:

występowania gminy z fundacji, zwrot majątku

• udokumentowania efektu ekologicznego,

wniesionego przez gminę jest określony przez sta-

• prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,

tut fundacji. Tym samym gmina, będąc funda-

• potwierdzonych innych źródeł finansowania inwe-

torem i mając wpływ na ostateczny kształt statutu,

stycji – w tym minimum 20% środków własnych,

ma możliwość ustalenia sposobu postępowania

• bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kre-

w takiej sytuacji. Przy wnoszeniu dodatkowych
środków gmina ma możliwość wskazania przeznaczenia tych środków, chyba że statut fundacji
stanowi inaczej.

dytu wraz z odsetkami,
• zatwierdzonej dokumentacji technicznej inwestycji,
Znaczna część pożyczki może być umorzona po

Fundacja w ramach swej działalności może ko-

zrealizowaniu przedsięwzięcia w planowanym termi-

rzystać z wielu źródeł finansowania są to między

nie. Istnieje również możliwość skorzystania z prefe-
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rencyjnych kredytów oferowanych przez Bank Ochro-

• odsetki od zadłużenia przeterminowanego – odset-

ny Środowiska, przy czym nie ma opcji umorzenia

ki płatne od zadłużenia, którego termin płatności

kredytu. Miasta-gminy mogą uzyskać kredyt z opro-

już minął,

centowaniem na poziomie 0,5 stopy kredytu refinan-

• składka ubezpieczeniowa – niektóre banki mogą

sowego. Okres spłaty kredytu wynosi pięć lat, przy

wymagać, prócz zabezpieczenia kredytu, również

czym istnieje możliwość skorzystania z okresu karencji wynoszącej rok.
Oprócz wyżej opisanych rozwiązań gmina może
zebrać dodatkowe środki zaciągając kredyt bankowy
lub dokonując emisji obligacji. Obie te możliwości

jego ubezpieczenia,
• opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia
kredytu.

5. Podsumowanie

mają zasadniczą wadę – otóż zarówno w przypadku

Najefektywniejszy ekonomicznie jest wariant po-

kredytu bankowego, jak i obligacji konieczne jest

legający na deponowaniu usuwanych odpadów azbes-

zapłacenie odsetek od zaciągniętego zobowiązania.

towych z terenu miasta-gminy Szczecin, na składo-

Oprocentowanie zadłużenia zależeć będzie od kon-

wisku w Marianowie. Jeżeli na terenie miasta-gminy

dycji finansowej gminy.

Szczecin występują inne odpady niebezpieczne, które

W przypadku kredytu bankowego należy wziąć
pod uwagę następujące koszty:

należy w przyszłości składować, zasadnym może stać
się realizacja wariantu polegającego na budowie włas-

• oprocentowanie kredytu – może być stałe bądź

nego składowiska docelowego. Wymaga to jednak

zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się

wykonania dalszych pogłębionych analiz w tym za-

w trakcie trwania umowy kredytowej. Jeśli stopy

kresie. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczno-

procentowe wykazują tendencję do wzrostu może

prawne, miasto-gmina Szczecin powinno powołać fun-

to być rozwiązanie korzystne. Niemniej jednak

dację w celu realizacji likwidacji azbestu z zabudowy

jeśli w trakcie trwania umowy kredytowej stopy

miejskiej Szczecina. Rozwiązanie takie umożliwia

procentowe spadną, koszt odsetek będzie wyższy

sfinansowanie usuwania płyt azbestowych z posesji

niż w przypadku oprocentowania zmiennego.

nie będących własnością miasta-gminy. Powołanie

Oprocentowanie zmienne charakteryzuje się tym,

fundacji spowoduje koncentrację sił i środków na

że zmienia się ono przez czas trwania umowy

realizacji specjalistycznego zadania, co wpłynie na

kredytowej wraz ze zmianą stóp procentowych

dużą efektywność ekonomiczną realizowanego przed-

panujących na rynku finansowym. Jeśli stopy

sięwzięcia. Zarówno fundacja jak i gmina powinny

procentowe wykazują tendencję spadkową, roz-

ubiegać się o środki finansowe na preferencyjnych

wiązanie to będzie korzystniejsze od stałej stopy

warunkach, a w szczególności o umarzalną pożyczkę

oprocentowania kredytu. Zazwyczaj oprocentowa-

z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz/lub dotacje z Ekofun-

nie zmienne określa się jako sumę stawki bazowej

duszu. Zarówno miasto-gmina Szczecin jaki i założona

(najczęściej WIBOR) oraz marży banku udziela-

przez nią fundacja spełniają wszelkie kryteria do

jącego kredyt. WIBOR jest to stopa procentowa

ubiegania się o te środki.

obowiązująca na rynku międzybankowym,
• prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego –
jest zazwyczaj pobierana z góry w momencie
złożenia w banku wniosku o przyznanie kredytu,
• prowizja za przyznanie kredytu – jest pobierana
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PRO-ECOLOGICAL INVESTMENTS FINANCING (CASE STUDY
OF ASBESTOS REMOVAL FROM SZCZECIN MUNICIPAL AREA)
Key words: Pro-ecological investments, financing sources, asbestos

Abstract:
Removal and neutralisation of dangerous wastes, especially asbestos can be financed or co-financed with
donations or loans cheaper then market ones. In the paper asbestos liquidation process costs has been
estimated. Two different scenarios with four different variants of realisation has been evaluated. Those include:
specialised companies services, building city owned waste heap, asbestos storage at existing waste heaps in
Trzemeszno and Marianowo. Potential sources of financing asbestos neutralisation has been presented. Due to
legal environment, it worth to consider setting up a foundation in order to remove asbestos from Szczecin
municipal area.

RECENZENT: prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI

CZASOPISMO TECHNICZNE

23

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski*, dr inż. Zbigniew Wzorek*, mgr inż. Kinga Krupa*,
dr Joanna Kulczycka**, dr inż. Krzysztof Czajka**, mgr Karol Koneczny**

Założenia techniczne spalarni odpadów
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Streszczenie
Z punktu widzenia zasad zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego celem termicznej utylizacji
odpadów jest odzysk zawartej w nich energii. Nowoczesne instalacje do termicznej utylizacji odpadów zlokalizowane są w centrach wielkich aglomeracji miejskich, ponieważ w dużych instalacjach obowiązuje zasada jak
najkrótszych dróg dostawy odpadów, jak i jak najkrótszych dróg dostaw energii. Nie stosuje się natomiast przemysłowej selekcji odpadów — selekcja ta odbywa się jedynie „u źródła wytwarzania odpadów komunalnych”,
a więc dokonywana jest wyłącznie przez mieszkańców wytwarzających odpady. W niniejszym artykule przedstawiono założenia technologiczne dla skali przemysłowej instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych pracującej w oparciu o istniejącą ciepłownie miejską w Mikołowie.

1. Wstęp

dowanych odpadów o 80–90%. Odpady komunalne

Przewiduje się, iż ze względów ekonomicznych

przeznaczone do spalania nie muszą być całkowicie

w najbliższym czasie termiczna utylizacja odpadów

posegregowane, ważne jest tylko by było w nich sto-

będzie najkorzystniejszym sposobem rozwiązania pro-

sunkowo mało szkła, metali oraz odpadów nieorga-

blemu odpadów komunalnych (koszty innych metod

nicznych (gruz czy ziemia). Z punktu widzenia zasad

utylizacji będą wzrastały szybciej). Nastąpi zatem zmia-

zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalne-

na występującej aktualnie tendencji na rynku, uznają-

go celem termicznej utylizacji odpadów jest odzysk

cej iż spalanie jest najdroższe inwestycyjnie i eksplo-

energii zawartej w odpadach, stąd też produkcja i od-

atacyjne. W kontekście nowych przepisów i tendencji

biór wytworzonej energii (niezależnie od jej postaci)

światowych najpopularniejsze obecnie składowanie od-

jest głównym czynnikiem decydującym o opłacalności

padów będzie musiało być zaniechane z uwagi na

ekonomicznej przedsięwzięcia. W dużych instalac-

obowiązek ograniczenia do 5% substancji organicznej

jach do spalania odpadów obowiązuje zasada jak naj-

w składowanych odpadach stałych [1]. Ewentualność

krótszych dróg dostawy odpadów, jak i jak najkrót-

składowania żużla, pyłu i produktów oczyszczania

szych dróg dostaw energii. Stąd też nowoczesne insta-

spalin powstających w wyniku spalania odpadów ko-

lacje do termicznej utylizacji odpadów zlokalizowane

munalnych na składowiskach odpadów niebezpiecz-

są w centrach wielkich aglomeracji miejskich. Nie sto-

nych powoduje pewne zastrzeżenia do tej metody.

suje się natomiast przemysłowej selekcji odpadów. Se-

Spalanie odpadów komunalnych ma na celu nie

lekcja ta odbywa się jedynie „u źródła wytwarzania

tylko pozyskiwanie energii, ale również ochronę śro-

odpadów komunalnych”, a więc dokonywana jest wy-

dowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie masy skła-

łącznie przez mieszkańców wytwarzających odpady.
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Rys. 1. Schemat systemu termicznej utylizacji odpadów

Rys.1 przedstawia schemat układu do termicznej uty-

wie, która zostałaby wykorzystana do termicznej uty-

lizacji odpadów.

lizacji odpadów. Wymagałoby to dostawienia pieca

W niniejszym artykule przedstawiono analizę tech-

obrotowego, w którym odbywałby się proces spalania

niczną możliwości adaptacji typowej ciepłowni miej-

odpadów, natomiast istniejące kotły służyłyby do do-

skiej do spalania odpadów komunalnych na podstawie

palania spalin z pieca obrotowego. Piec najkorzystniej

pracy [2]. Celem tej analizy była próba odpowiedzi na

byłoby zamontować tak by wykorzystać istniejące ukła-

pytanie czy i w jakim stopniu jest to realne technicznie

dy dozowania surowców i odbioru popiołu. Po kotle

i opłacalne ekonomicznie. Praca przedstawia założenia

dopalającym spaliny zamontowany zostałby układ ich

techniczne dla przemysłowej instalacji do termicznej

oczyszczania, a oczyszczone spaliny kierowane byłyby

utylizacji odpadów komunalnych pracującej w oparciu

do istniejącego komina.

o istniejącą ciepłownię miejską produkująca gorącą wo-

Proponowane rozwiązanie zakłada możliwość al-

dę dla potrzeb sieci centralnego ogrzewania w Mikoło-

ternatywnej pracy ciepłowni, zarówno z wykorzysta-
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niem węgla, jak i odpadów komunalnych i przemy-

dowisko i w okresie zimowym stamtąd zabierane. Taki

słowych jako paliwa [3]. Skala produkcji gorącej wody

system przejściowego składowania odpadów w okresie

uzależniona będzie głównie od poziomu odbioru ciepła

letnim umożliwiłby termiczną utylizacje całości odpa-

używanego do celów komunalnych.

dów powstających w rejonie Mikołowa.

Istniejąca ciepłownia pracuje w oparciu o 3 kotły
WR–10 i 3 kotły WR–2,5 (pracujące tylko w okresie

2. Charakterystyka produktu i surowców

letnim) produkujące gorącą wodę. Kotły wyproduko-

Bezpośrednim produktem wytwarzanym w spa-

wano w roku 1980. Kotły tego typu mogą być z po-

larni odpadów jest gorąca woda grzewcza o para-

wodzeniem eksploatowane jeszcze co najmniej 25 lat.

metrach 130/75°C. Temperatura wody grzewczej sieci

Ciepłownia produkuje wodę do celów komunalnych

centralnego ogrzewania wynosi 75–80°C. Przewiduje

o parametrach 130/75°C (do sieci wysyłana jest woda

się, że instalacja wytwarzać będzie na sprzedaż w gra-

~75°C). Do uzupełnienia strat obiegu wodnego używa-

nicach 40–43 GWh energii cieplnej (w ciągu 5000 go-

na jest woda pitna w ilości ~50000 m rocznie. Ciep-

dzin pracy rocznie), co odpowiada mocy cieplnej 10–

łownia posiada składowisko węgla o powierzchni oko-

11MW.

3

ło 3720 m2 i własne składowisko żużla (w całości

Aktualne zatrudnienie wynosi 20 osób. Obejmuje

sprzedawanego) o powierzchni 1290 m . Ilość zuży-

ono także brygady remontowe Wielkość opłat za ko-

wanego w ostatnich latach węgla wynosiła 10000–

rzystanie ze środowiska naturalnego wynosi aktualnie

12000 t rocznie. Układ dozowania węgla jest typowy.

~1000 zł miesięcznie. Żużel z EC jest w całości sprze-

Kotły posiadają cyklony odpylania suchego i układy

dawany. Wielkość płaconych podatków za grunt i nie-

mokrego gaszenia żużla.

ruchomości wynosi ~4000 zł rocznie. Według danych

2

Przewidywana zdolność przerobu odpadów pro-

przekazanych przez Zakład Komunalny w Mikołowie

dukcyjna wynosi 5 t/h, czyli 120 t/dobę i 25000 t/r

miesięcznie kierowane są na składowisko następujące

(przy 5000h pracy rocznie). Instalacja pracowałaby

ilości odpadów [m3]: odpady komunalne bez popiołu

tak, aby w każdej chwili część odpadów (w przypadku

— 3700, odpady komunalne z popiołem — 1700, inne

ich braku) mogłaby zostać uzupełniona węglem. Do

200, co w sumie daje 5600 miesięcznie i 72000 m3

zabezpieczenia prawidłowych parametrów procesu spa-

rocznie. Uwzględniając ciężar usypowy odpadów na

lania zostałyby zamontowane dodatkowo palniki ole-

poziomie 0,3 m3/t otrzymujemy w ten sposób 24000

jowo-gazowe. Dane te stały się podstawą do wykona-

t/rok odpadów. Charakterystykę odpadów przewidzia-

nia bilansów materiałowych i cieplnych [2], oraz do-

nych do spalania w Mikołowie podano w tablicy 1.

boru aparatów i urządzeń produkcyjnych.

Przyjęto, że spalanych będzie rocznie 25000 t od-

Ze względu na okresowy odbiór ciepła odpady

padów komunalnych. Udział masowy obliczono na

zbierane w okresie letnim wywożone byłyby na skła-

podstawie danych o składzie typowych odpadów koTablica 1

Udział objętościowy, masowy i wartość opałowa odpadów planowanych do spalania w Mikołowie

Rodzaj odpadu

Udział masowy
[%]

Udział masowy pierwiastków i związków [%] – wg [4,5]
Azot

Siarka

Popiół

Wilgoć

Części
Lotne

Wartość
opałowa
[MJ/kg]

A

B

Tworzywa sztuczne

2,00

1,93

1,00

0,35

10,60

8,00

89,00

27,28

Tekstylia

2,00

4,00

4,06

0,12

8,00

20,00

84,30

19,13

14,00

14,00

0,22

0,19

15,00

25,00

79,00

13,17

2,00

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Makulatura
Złom
Szkło

4,30

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpady organiczne

38,00

40,00

2,05

0,40

4,50

7,20

65,20

12,86

Popioły, odpady nieorg.

35,00

33,00

0,00

1,08

11,60

10,00

2,70

8,65

Guma

1,20

0,94

0,30

0,70

0,00

0,00

0,00

31,06

Skóra

1,50

1,18

0,25

0,65

11,60

5,00

48,00

21,75

1,04

0,57

8,39

10,69

43,69

11,68

Średnia ważona

A – wg [6,7], B – dane obliczone dla odpadów z Mikołowa
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munalnych [6,7]. Dane odnośnie zawartości pierwiast-

sportowane do węzła dozowania do pieca obrotowego.

ków, popiołu, wilgoci i części lotnych, oraz wartości

Spalanie w piecu obrotowym wspomagane jest palni-

opałowej różnych materiałów przyjęto z prac [4,5] (ja-

kiem olejowym. Popiół ze spalania transportowany

ko średnie arytmetyczne z wartości skrajnych).

jest do węzła oddzielania magnetycznego metali żelaz-

Duże rozbieżności występują w ocenie wartości

nych. Po tych operacjach popiół kierowany jest na

opałowej skór. Poszczególne firmy podają [MJ/kg]:

składowisko, a stamtąd sprzedawany lub kierowany do

Seghers [8] – 13,75; VUCHZ [9] – 6,5; [4,5] – 25,79.

produkcji materiałów budowlanych. Spaliny z pieca

Z naszych badań wynika, że wynosi ona 21,75 [10] (są

obrotowego wędrują do komory grzewczej kotła rur-

to wyniki badań uśrednionych ścinek skór). Bardzo

kowego wytwarzającego gorąca wodę.

rozbieżne dane podawane są co do wartości opałowej

Przewiduje się również tutaj dopalanie spalin ce-

makulatury (od 9,5 do 16,8 MJ/kg). Przyjęto do analizy

lem stabilizacji ich temperatury. Pyły ze spalin opadają

średnią dwóch wartości skrajnych, tj. 13,17 MJ/kg.

do układu mokrego gaszenia popiołu wspólnego dla

Otrzymana średnia wartość opałowa odpadów z Mi-

kotła i pieca obrotowego. Po kotle następuje suche od-

kołowa wyniosła 11,68 MJ/kg (dla porównania typowe

pylanie spalin w cyklonach. Pyły z cyklonu wędrują

spalarnie odpadów np.. w Wiedniu, Kassel czy Man-

do układu mokrego gaszenia popiołu. Spaliny są na-

nheim podają ich średnią wartość opałową 8,6 MJ/kg)

stępnie oczyszczane w dwustopniowym układzie od-

[10–14]. Dane z tablicy 1 nie uwzględniają jednak

pylania mokrego. Pierwszy stopień to płuczka pianowa

zawartości wilgoci. Ostatecznie przyjęto do dalszych

zasilana mlekiem wapiennym, natomiast drugi stopień

analiz wartość opałową odpadów średnio na poziomie

jest absorberem zasilanym roztworem wodorotlenku

11 MJ/kg, oraz średnią ilość popiołu jako 10% masy

sodu. Oczyszczone spaliny poprzez łapacz kropel i wen-

odpadów.

tylator wędrują do atmosfery. Roztwory i zawiesiny

Wykonane badania [15] morfologii i ciepła spalania wykazały, że ponad 80% składników odpadów
komunalnych nadaje się do spalenia z czego ~55% ma
wartość opałową zbliżoną do węgla (tablica 2).

z absorpcji mokrej są mieszane i kierowane następnie
do układu gaszenia popiołu.
Proces spalania odpadów jest procesem złożonym. Reakcje zarówno homogenicznego jak i heterogenicznego spalania wzajemnie się zazębiają, a skład

Tablica 2
Wartości opałowe składników odpadów komunalnych
wg [13]
Rodzaj odpadu

Wartość opałowa [MJ/kg]

Zużyte opony
Tworzywa sztuczne

29,2
40,0—46,0

produktów zależy od bardzo wielu czynników. Z termodynamicznego punktu widzenia procesy spalania
można podzielić na spalanie całkowite, zupełne, niecałkowite i niezupełne, oraz ich kombinacje [4, 5].
Analizowany proces spalania odpadów jest dwu-

Makulatura

ok. 11,0

stopniowy. W piecu obrotowym następują operacje

Zużyte drewno

ok. 18,0

termicznego rozkładu odpadów obejmujące suszenie-

Tekstylia

14,66

odgazowanie, zgazowanie (spopielanie przy ograniczo-

Odpady gumowe

30,0

nej ilości tlenu) i spalanie substancji stałej uwęglonej.
W komorze spalania kotła wodnego następuje nato-

Dwie tony spalanych odpadów o wartości opałowej 11 MJ/kg stanowi równowartość przeciętnego węgla energetycznego, którego wartość opałowa wynosi
~22 MJ/kg. Kotłownia w Mikołowie zużywała śred-

miast spalanie produktów gazowych. Zakładane parametry technologiczne procesu są następujące:
a) składowanie odpadów — temperatura otoczenia, podciśnienie ~5 kPa,

niorocznie ~11000 ton węgla. Całkowite zastąpienie

b) spalanie w piecu obrotowym odpadów sta-

takiej ilości węgla wymagałoby więc spalenia około

łych ciekłych i zawiesin — czas spalania 30

22000 ton odpadów rocznie.

– 40min; temperatura eksploatacyjna — 600

3. Charakterystyka procesu

– 800°C, maksymalna 850°C; system pracy
przeciwprądowy, zmienne obroty w 0,2 – 2,0

Schemat procesu przedstawiono na rys.2. Odpady

obr/min.; liczba palników zasilających 1 szt

rozładowywane są na składowisku przejściowym, ła-

na olej opałowy; obciążenie pieca średnio

dowane są spychaczem do luku transportowego i tran-

5 t/h, obciążenie pieca wsadem 50 – 60kg/m2h;
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Rys. 2. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych

c) gaszenie popiołu w istniejącym gaszalniku

stawiono bilans cieplny procesu, przy dwóch zało-

— temperatura popiołu po gaszeniu ~80°C,

żonych ilościach przerabianych odpadów tj. 25000t (I)

d) oddzielanie magnetyczne — obrotowy bęb-

i 30000t (II) rocznie. Do dopalania odpadów prze-

nowy oddzielacz magnetyczny z magnesami

widziano zastosowanie oleju RGterm 0,2 o wartości

prądu stałego, temperatura pracy 60–80°C,

opałowej 42,6 MJ/kg. Wartość opałową odpadów

e) dopalanie w przestrzeni kotła wodnego —

przyjęto w wysokości 11 MJ/kg, natomiast węgla ener-

czas 2–3 sek, temperatura eksploatacyjna —

getycznego w wysokości 21,28 MJ/kg. Straty ciepła

900–1100°C, maksymalna 1200°C; 1 palnik

w piecu obrotowym założono na poziomie 10%, na-

na olej opałowy; dodatkowe zasilanie powie-

tomiast ilość ciepła dostarczanego dodatkowo przez

trzem,

palniki olejowe przyjęto na poziomie 8% ilości ciepła

f) I stopień odpylania mokrego — układ przeciwprądowy płuczki pianowej zasilanej od

uzyskiwanego ze spalania danego paliwa. Uzyskiwana
sprawność kotłowni wynosi 70–72%.

góry 2% roztworem mleka wapiennego, pra-

Poniżej przedstawiono wskaźniki zużycia surow-

cującej przy nadciśnieniu; temperatura wcho-

ców i czynników energetycznych wynikające z bilansu

dzących spalin ~120°C, wychodzących oko-

materiałowego i cieplnego [2] na 1t przerabianych od-

ło 70°C,

padów:

g) II stopień odpylania mokrego — przeciw-

• wodorotlenek sodu NaOH (100%) [kg] – 4,5;

prądowa kolumna absorpcyjna zraszana

(30%) [kg] – 15,0,

25% roztworem NaOH, pracującej przy nad-

• tlenek wapnia [kg] – 7,0,

ciśnieniu; temperatura oczyszczanego gazu

• energia elektryczna [kWh] – 12,0 (przy mocy

~60°C,

zainstalowanej ca 200 kW),

h) łapacz kropel umieszczony na szczycie ko-

• woda technologiczna [m3] – 0,025,

lumny absorpcyjnej pracujący pod nadciś-

• sprężone powietrze [m3] – 10,0,

nieniem,

• olej RGterm 0,2 [kg] – 20,0 (wartość opałowa

i) mieszalnik cieczy z absorpcji — temperatura

42,6MJ/kg).

pracy około 50°C, pH po zmieszaniu 6–8.

Schemat technologiczny procesu przedstawiono

Bilans materiałowy procesu termicznej utylizacji
odpadów przedstawiono w pracy [2]. W tablicy 3 ze-

na rys. 3, natomiast zestawienie urządzeń i aparatów
w tablicy 4.
Tablica 3

Bilans cieplny procesu

Lp

Pozycje bilansu

Węgiel

Odpady komunalne
I

1 Zużycie roczne [t]
2 Wartość opałowa [GJ]
3 Straty cieplne pieca obrotowego (10%) [GJ]
4 Straty cieplne kotłowni (29,0%) [GJ]
5 Ciepło wytworzone [GJ]
6 Ciepło wytworzone[GWh]

11000,00

II

25000,00

Olej opałowy I
I

30000,00

II

500,00

Odpady i olej
opałowy
I

II

600,00

234080,00 215000,00 258000,00 21300,00 25560,00
0,00

21500,00

25800,00

1065,00

1278,00

67883,20

62350,00

74820,00

6177,00

7412,40

166196,80 131150,00 157380,00 16188,00 16869,60
46,17

36,43

43,72

7 Straty przesyłu [GWh]

2,31

1,82

8 Ciepło na potrzeby własne [GWh]

2,77

4,69 40,93

48,40

2,19

2,05

2,42

2,19

2,62

2,46

2,90

41,09

32,42

38,91

36,43

43,08

10 Ciepło na zbyt [GJ/ t] węgla lub odpadu

13,45

4,67

4,67

5,25

5,17

11 Ciepło na zbyt [MW]

11,41

9,01

10,81

10,12

11,97

9 Ciepło na zbyt [GWh]
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4,50
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Rys3. Instalacja do termicznej utylizacji odpadów – schemat technologiczny
1 – składowisko odpadów, 2 – lej zasypowy, 3 – transporter taśmowy, 4 – lej zasypowy, 5 – transporter taśmowy z wagą, 6 – rura zasypowa, 7 – piec obrotowy, 8 – komora odpylająca, 9 – gaszalnik z podajnikiem zgrzebłowym, 10 – transporter taśmowy,
11 – oddzielacz magnetyczny, 12 – składowisko złomu, 13 – składowisko popiołu, 14 – zbiornik oleju opałowego, 15 – pompa
wirowa, 16 – palnik olejowy pieca, 17 – wentylator nadmuchu pieca, 18 – wentylator nadmuchu, 19 – palnik olejowy kotła,
20 – kocioł wodno – rurkowy, 21 – cyklon suchy, 22 – wentylator ciągu, 23 – płuczka pianowa, 24 – zbiornik obiegowy mleka
wapiennego, 25 – pompa zanurzeniowa, 26 – wieża absorpcyjna, 27 – zbiornik obiegowy Na OH, 28 – pompa zanurzeniowa,
29 – łapacz kropel, 30 – zbiornik wapna, 31 – filtr workowy, 32 – podajnik celkowy, 33 – zbiornik mleka wapiennego,
34 – pompa wirowa, 35 – zbiornik ługu sodowego, 36 – pompa wirowa, 37 – komin

Tablica 4
Zestawienie urządzeń i aparatów przedstawionych na schemacie technologicznym — rysunek 3
Pozycja
schematu
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Wyszczególnienie

Charakterystyka

Ilość
sztuk

Materiał

Uwagi

1

Plac
utwardzony

Istniejące

1

Składowisko odpadów

F = ~1500 m

2

Lej zasypowy

V=2m3

1

Stal zwykła

Istniejący

3

Transporter taśmowy

Transporter taśmowy D = 800mm

1

Stal zwykła
+ guma

Istniejący

4

Lej zasypowy

V = ~30m3 (na 100 ton węgla)

1

Stal zwykła

Istniejący do adaptacji

5

Transporter taśmowy
z wagą przepływową

d= 800mm, l = ~12m,

1

Stal zwykła
+ guma

Dobrać katalogowy

6

Rura zasypowa

d=300

1

Stal
żaroodporna

Do projektowania

7

Piec obrotowy
(z wymurówką)

D = 1,5m, L=18 m

1

Stal zwykła
+ szamot

Do projektowania
Lub zakup istniejącego

8

Komora pyłowa

V=~30 m3

1

Beton + stal

Do projektowania

9

Gaszalnik z podajnikiem
zgrzebłowym

V=~5m3

1

Stal zwykła

Istniejący

10

Transporter taśmowy

d= 800mm, l = ~20m,

1

Stal zwykła
+ guma

Istniejący

11

Oddzielacz magnetyczny

Wydajność do 100 kg/h złomu.

1

Dobrać katalogowy

12

Składowisko złomu

Ilość składowanego złomu do 25 t miesięcznie,
F = ~50 m2

1

Wykorzystać istniejący
teren

13

Składowisko popiołu

~1290 m2

1

14

Zbiornik oleju opałowego Zapas na 14 dni = ~50 t, V= ~35m3,

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

15

Pompa wirowa

1

Stal zwykła

Dobrać katalogową

2

Pompa oleju Q= 100-200 dm3/h

Istniejące
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Pozycja
schematu

Wyszczególnienie

Ilość
sztuk

Charakterystyka

Materiał

Uwagi

16

Palnik olejowy pieca

Zużycie oleju wyniesie ~50 kg/h,
palnik o mocy 0,7-0,8 MW

1

17

Wentylator nadmuchu
pieca

WWO dx –6,3 figura V/PO, v=18000 m3/h,
spręż 785 N/m2, n=980obr/min.

2

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

18

Wentylator nadmuchu
kotła

WWO dx –6,3 figura V/PO, v=18000 m3/h,
spręż 785 N/m2, n=980obr/min.

2

Stal zwykła

Istniejący

19

Palnik olejowy kotła

Zużycie oleju wyniesie ~50 kg/h,
palnik o mocy 0,7-0,8 MW

1

Dobrać katalogowy

20

Kocioł

Istniejący. Sprawność 70-72%. wodno-rurkowy
WR-10, rok produkcji 1972.

3

Istniejący

21

Cyklon suchy

Bateria cyklonowa, 4 szt w baterii, sprawność 85%.

3

Stal zwykła

Istniejący

22

Wentylator ciągu

WPWD-55/1,8 AxK, V=50000m3/h,
spręż – 3240/2020Pa, N=57/45 kW, n=1470 obr/min,
(dla t=200C i d= 1,2kg/m3 powietrza dp = 3240Pa).
Wykorzystać istniejący po adaptacji

1

Stal zwykła

Istniejący

23

Płuczka pianowa

D=3000, h=6,5m (Przy natężeniu przepływu spalin
~38000 m3/h i szybkości przepływu gazów 4 m/s,
obliczeniowa średnica wynosiła 2,7m, a wysokość
minimum 6m).

1

Stal zwykła

Do projektowania.

24

Zbiornik obiegowy

Zbiornik obiegowy z mieszadłem zawiesiny mleka
wapiennego, zapas około 8 godzin, V=~14m3

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

25

Pompa zanurzeniowa

Q = ~2m3/h

1

Stal zwykła

Dobrać katalogową

26

Wieża absorpcyjna

Kolumna absorpcyjna zraszana d=3000, h=6,5m (Przy
natężeniu przepływu spalin ~38000 m3/h i szybkości
przepływu gazów 4 m/s, obliczeniowa średnica
wynosiła 2,7m, a wysokość minimum 6m).

1

Stal zwykła

Do projektowania.

27

Zbiornik obiegowy

Zbiornik obiegowy roztworu wodorotlenku sodu,
zapas około 5 dni, V=~8m3

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

28

Pompa zanurzeniowa

Q = ~1m3/h

1

Stal zwykła

29

Łapacz kropel

Łapacz kropel, demister F= 7,2 m2

1

30

Zbiornik wapna

Zbiornik wapna, V = ~25 m3

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

31

Filtrocyklon

F= ~5m2

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

32

Podajnik celkowy

d=250, Q=~1t/h

1

Stal zwykła

Dobrać katalogowy

33

Zbiornik mleka
wapiennego

Zbiornik z mieszadłem przygotowania zawiesiny
mleka wapiennego, zapas około 16 godzin, V=~25m3

1

Stal zwykła

34

Pompa wirowa

Q = ~2m3/h

1

Stal zwykła

35

Zbiornik ługu sodowego

Zbiornik magazynowy roztworu NaOH, zapas ~14 dni,
V=~20m3

1

Stal zwykła

36

Pompa wirowa

Q = ~1m3/h

1

Stal zwykła

Dobrać katalogową

37

Komin

1

Stal zwykła

Istniejący

4. Wytyczne dla
jednostadiowego

projektu

technicznego

Dobrać katalogowy

Dobrać katalogową
Dobrać katalogowy

Dobrać katalogową

nie powinny przekraczać 250 mm.
B) Charakterystyka korozyjna mediów

A) Orurowanie i armatura

Media nie wymagają stosowania zabezpieczenia

Rurociągi wody należy wykonać z polietylenu,

antykorozyjnego. Mogą być transportowane przez urzą-

lub stali zwykłej ocynkowanej (średnice 100 i 200 mm).

dzenia i przechowywane w zbiornikach wykonanych

Przy obliczeniach średnic rurociągów założyć szyb-

ze stali zwykłej. To samo dotyczy pyłów, oparów, roz-

kość przepływu cieczy na poziomie 0,5 m/s. Rurociągi

tworów wodnych i zawiesin.

transportujące zawiesiny wykonać ze stali zwykłej, na
rurociągach zawiesin przewidzieć zawory kulowe ze
stali zwykłej. Przewidzieć możliwość ich przedmuchiwania parą. Zaprojektować układy podłączenia układów pary do przedmuchu. Rurociągi oparów i odgazów wykonać ze stali zwykłej. Rury zsypowe produktu
z przesiewacza wykonać ze stali zwykłej, ich średnice
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C) Sterowanie procesem — podstawowe zadania
AKPiA to:

 zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów i efektów pracy linii,

 optymalizacja zużycia energii i materiałów,
 wizualizacja pracy linii,
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 archiwizacja i bilansowanie niezbędnych danych.

w przybliżeniu 6500 t/r mokrego popiołu. Popiół ten
będzie w całości utylizowany do produkcji materiałów

Przewiduje się pomiary:

budowlanych, lub też sprzedawany (dotychczas popiół

 ilości ważonych odpadów i ich rejestrację,
 temperatury i ciśnienia na wlocie do pieca obro-

ze spalania węgla był w całości sprzedawany po cenie

towego,

 temperatury i ciśnienia na wylocie z pieca obrotowego,

 temperatury po cyklonie suchym,
 temperatury i pH w zbiorniki obiegowym płuczki pianowej,

 temperatury i pH w zbiorniku obiegowym wieży absorpcyjnej,

około 2,5 zł za 1 tonę). Przeciętny popiół zawiera
(w suchej masie) w granicach 8% substancji palnych
i 92% właściwego popiołu.
B) Ścieki
Jedynym strumieniem ścieków będą odcieki z zawiesiny popiołowo-wodnej w ilości do 1000 m3 rocznie, Ścieki takie spełniają warunki obowiązujące dla
ścieków kierowanych do oczyszczalni biologicznych-

 stężenia CO, NOx i SO2 w kominie spalin.

komunalnych i będą kierowane do miejskiej oczy-

Regulacja i sterowanie dotyczyć będzie:

szczalni ścieków (typowy skład podano w tablicy 5

 ilości odpadu dozowanego do pieca obrotowe-

[4, 5]).

go,

 pracy palnika olejowego w zależności od tem-

C) Emisja do atmosfery
Ilość emitowanych do atmosfery oparów i odga-

peratury na wylocie pieca obrotowego,

 ciągu w piecu obrotowym,
 pracy palnika olejowego w zależności od tem-

zów wyniesie do 250000 Nm3/godz.
Przewidywane stężenia różnych zanieczyszczeń

peratury spalin w palenisku kotła parowego,

dla spalarni odpadów komunalnych w Mikołowie wraz

 ciągu w kotle parowym,
 obrotów pieca obrotowego,
 pracy napędów w ciągach transportowych su-

z danymi dotyczącymi wielkości emisji w spalarniach

rowców i odpadów z blokadami na wypadek

Spittelau Wiedeń i AI Moerdijk w Holandii i dopuszczalnymi normami europejskimi i polskimi zestawiono w tablicy 6.

awarii,

 sygnalizacji, w tym sygnalizacji stanu wszystkich napędów.

Tablica 5
Przewidywany skład ścieków z odwadniania popiołów

Wszystkie dane i sygnały przesyłano by do dys-

Oznaczenie [ppm]

Wartość

pozytorni, wyposażonej w system komputerowy z sy-

pH

stemem wizualizacji, zapewniający stałą kontrolę pra-

Substancje rozpuszczalne ogółem

2320

cy linii. Przewidzieć trzeba ręczne lokalne lub zdalne

Substancje rozpuszczalne mineralne

1960

(z systemu komputerowego) sterowanie pracą urzą-

Siarczany jako SO42-

dzeń w trybie automatycznym lub ręcznym.
Do obsługi instalacji na jednej zmianie wystarczą
3 osoby w systemie czterobrygadowym. Na obecnej
ciepłowni pracują ponadto brygady remontowe (mechaniczne i elektryczne), oraz zespół kierowniczy. Całość obecnej załogi w ilości 30 osób powinna całkowicie wystarczyć do obsługi instalacji do termicznej
utylizacji odpadów i świadczenia usług remontowych.

5. Charakterystyka odpadów, ścieków
i odgazów
A) Odpady stałe
W wyniku spalenia 30000 odpadów komunal-

~6,5

79,4

-

Chlorki jako Cl
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Fosforany jako PO43-

<0,05

Azot ogólny jako N

20

Twardość ogólna [mval/dm3]

3,75

Żelazo jako Fe

0,195

Cynk jako Zn

0,23

Mangan jako Mn

0,05

Nikiel jako Ni

0,196

Kobalt jako Co

0,02

Kadm jako Cd

<0,01

Miedź jako Cu

<0,01

Chrom jako Cr

0,05

Ołów jako Pb

0,08

nych powstanie jeden strumień odpadu użytecznego,
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Tablica 6
Charakterystyka emitowanych substancji gazowych
Stężenie [ppm = ~1mg/Nm3]
Oznaczenie

Instalacja
w Mikołowie

Pyły

Spittelau
Wiedeń

10

Dwutlenek siarki

2,5

AVI Moerdijk
Normy
Holandia
austriackie
3

25

Normy
polskie

Przyszłe normy
wg wymogów UE

50

30

25

5

30

100

32

30

Tlenki azotu

125

28

70

100

150

200

Tlenek węgla

30

25

100

120

Chlorowodór

0,57

4,5

5

Fluorowodór

0,09

0,04

0,5

4

0,9

5

0,01

0,03

0,1

0,25

4

Substancje organiczne jako C
Rtęć

<0,05

Suma metali ciężkich (Pb,Zn,Cr)

1

0,1

Suma As,Co,Ni

0,9

0,05

Polichlorowane dioksyny
i furany (PCDD/PCDF)

0,00005

0,00003

6. Podsumowanie
Przedstawione założenia techniczne wskazują, że

15

4,3

10

1

1,6

1

20

0,00005

50

10

0,04

1

0,5

0,0001

0,1

5. J. Wandrasz: Gospodarka odpadami medycznymi,
PZTiS Poznań 2000.

technicznie jest realna adaptacja typowej ciepłowni

6. K. Czajka: Program gospodarki odpadami komu-

miejskiej do spalania odpadów komunalnych. Zapro-

nalnymi dla powiatu myślenickiego. Instytut Gos-

ponowano do tego celu układ technologiczny składa-

podarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,

jący się z pieca obrotowego, w którym następowałoby

Kraków 2000.

spalanie odpadów i istniejących kotłów wodno-rur-

7. T. Fijał: Technologiczne uwarunkowania gospodar-

kowych, w których dopalane byłyby spaliny z pieca

ki odpadami komunalnymi, Zeszyty Naukowe AE

obrotowego. Układ oczyszczania spalin obejmowałby

Kraków, nr 508/ 1998.

odpylanie suche (w istniejących cyklonach) i dwustop-

8. Oferta firmy Seghers, 1999.

niowe mokre. Oczyszczone w ten sposób gazy spełnia-

9. Oferta firmy VUCHOZ, 2000.

łyby wymogi norm Unii Europejskiej.

10. Cz. Mazanek: Sprawozdanie z prób spalania ścinek

Spalanie odpadów komunalnych pozwoliłoby na
odzysk zawartej w nich energii (2,5t odpadów stanowi
równowartość ~1t węgla energetycznego) i oznaczałoby zmniejszenie masy składowanych odpadów o 90%.

skór w spalarni Frydek-Mistek, 1999 (materiały
własne autora).
11. Integrated Waste Management, Opracowanie firmy
Engineering, Separation and Recycling, Kortemark-Handzame, Belgia, 1999.
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TECHNICAL ASSUMPTIONS FOR THERMAL UTILISATION
OF MUNICIPAL WASTE IN ADAPTED HEAT-GENERATING PLANT
Key words: thermal utilisation, municipal waste, energy from waste, heat-generating plant

Abstract
According to prevention for environmental pollution, the purpose of the thermal utilisation of waste is the
recovery of the energy. Modern installations for thermal utilisation are located in the centres of huge
municipal agglomerations, because there is a valid rule that the delivery ways as for waste as for energy have
to be the shortest. Another aspect is that the industrial segregation of municipal waste is not implemented –
that segregation takes place only „at the source” (by citizens). Technological assumptions at industrial scale
for the installation to thermal utilisation of municipal waste (working on the base of existing heat-generating
plant) have been presented in this paper.
RECENZENT: prof. dr inż. Czesław MAZANEK
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Streszczenie
Spalanie odpadów komunalnych powinno być rozważane w kategoriach ekonomicznych — jako pozyskiwanie
i sprzedaż energii, jak również ekologicznych — poprzez zmniejszenie masy składowanych odpadów o 80–90%.
W artykule dokonano oszacowania wielkości nakładów inwestycyjnych adaptacji ciepłowni w Mikołowie do
spalania odpadów komunalnych oraz koszty ich termicznej utylizacji przy wariantowych założeniach cen odbioru odpadów komunalnych i produkowanej wody grzewczej. Na podstawie danych wykonano ekonomiczną
analizę opłacalności inwestycji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) obliczając zaktualizowaną wartość netto (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) oraz okres zwrotu nakładów kapitałowych.
Pozwoliło to odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu funkcjonowanie takiej instalacji jest opłacalne.

1. Wstęp

technologiczne dla skali przemysłowej instalacji do

Spalanie odpadów komunalnych powinno być roz-

termicznej utylizacji odpadów komunalnych pracują-

ważane w kategoriach ekonomicznych — jako pozys-

cej w oparciu o istniejącą ciepłownię miejską w Miko-

kiwanie i sprzedaż energii, jak również ekologicznych

łowie oraz obliczono efektywność ekonomiczną.

— poprzez zmniejszenie masy składowanych odpa-

Założono, że istniejąca ciepłownia produkująca

dów o 80–90%. Odpady komunalne przeznaczone do

gorącą wodę dla potrzeb sieci centralnego ogrzewania

spalania nie muszą być całkowicie posegregowane,

w Mikołowie zostanie wykorzystana do termicznej

ważne jest tylko, by zawierały stosunkowo mało szkła,

utylizacji odpadów. Przewidywana produkcyjna zdol-

metali oraz odpadów nieorganicznych (gruz czy zie-

ność przerobu odpadów wynosić będzie 5 t/h, czyli

mia). Z punktu widzenia zasad zapobiegania zanieczy-

120 t/dobę i 25000 t/r (przy 5000 h pracy rocznie).

szczaniu środowiska naturalnego, celem termicznej uty-

Przyjęto też, iż w każdej chwili część odpadów

lizacji odpadów jest odzysk energii zawartej w odpa-

(w przypadku ich braku) może zostać uzupełniona wę-

dach, stąd też produkcja i odbiór wytworzonej energii

glem. Do zabezpieczenia prawidłowych parametrów

(niezależnie od jej postaci) jest głównym czynnikiem

procesu spalania zostanie zamontowane dodatkowo

decydującym o opłacalności ekonomicznej przedsię-

palniki olejowo-gazowe. Skala procesu utylizacji od-

wzięcia. W dużych instalacjach do spalania odpadów

padów około 25000 t/r pozwoli eksploatować tylko

obowiązuje zasada najkrótszych dróg dostawy odpa-

jeden kocioł jako układ dopalania spalin. Po kotle do-

dów oraz najkrótszych dróg dostaw energii. Stąd też

palającym spaliny zamontowany zostanie układ ich

nowoczesne instalacje do termicznej utylizacji odpa-

oczyszczania, a oczyszczone spaliny kierowane będą

dów zlokalizowane są w centrach wielkich aglomeracji

do istniejącego komina.

miejskich [1-3].
W niniejszym artykule przedstawiono założenia

CZASOPISMO TECHNICZNE

Proponowane rozwiązanie zakłada możliwość alternatywnej pracy ciepłowni, zarówno z wykorzysta-
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niem węgla, jak i odpadów komunalnych oraz prze-

otrzymujemy w ten sposób 24000 ton odpadów

mysłowych jako paliwa [4]. Skala produkcji gorącej

rocznie. Charakterystykę odpadów przewidzianych

wody uzależniona będzie głównie od poziomu odbioru

do spalania w Mikołowie podano w pracy [2]. Przy-

ciepła używanego do celów komunalnych. Z ekono-

jęto, że spalanych będzie rocznie 25000 ton odpadów

micznego punktu widzenia korzystna jest dywersyfi-

komunalnych. Udział masowy obliczono na podstawie

kacja odbioru produkowanego ciepła poprzez dołącze-

danych o składzie typowych odpadów komunalnych

nie odbioru ciepła komunalnego, jak i zwiększenie tym

[4, 5]. Dane odnośnie zawartości pierwiastków, po-

samym ilości przerabianych odpadów. Ze względu na

piołu, wilgoci i części lotnych, a także wartości opa-

okresowy odbiór ciepła odpady zbierane w okresie

łowej różnych materiałów przyjęto z prac [4–10].

letnim wywożone będą na składowisko, a w okresie zi-

Obliczona wartość opałowa odpadów wynosi średnio

mowym stamtąd zabierane. Taki system przejściowego

11,6 MJ/kg, średnia ilość popiołu to około 10% masy

składowania odpadów w okresie letnim umożliwiłby

odpadów [2]. 2 tony spalanych odpadów o wartości

termiczną utylizację całości odpadów powstających

opałowej 11 MJ/kg stanowią więc równowartość 1 to-

w rejonie Mikołowa.

ny przeciętnego węgla energetycznego, którego war-

W niniejszym artykule oszacowano wielkość na-

tość opałowa wynosi około 22 MJ/kg. Kotłownia

kładów inwestycyjnych adaptacji ciepłowni w Miko-

w Mikołowie zużywała średniorocznie około 11000

łowie do spalania odpadów komunalnych oraz koszty

ton węgla. Całkowite zastąpienie takiej ilości węgla

ich termicznej utylizacji przy wariantowych założe-

wymagałoby więc spalenia około 22000 ton takich

niach cen odbioru odpadów komunalnych i produko-

odpadów rocznie.

wanej wody grzewczej. Na podstawie tych danych wy-

Schemat procesu przedstawiono na rys. 1. Anali-

konano analizę ekonomiczną opłacalności inwestycji

zowany proces spalania odpadów jest dwustopniowy.

metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych

W piecu obrotowym następują operacje termicznego

obliczając zaktualizowaną wartość netto (NPV), wew-

rozkładu odpadów obejmujące suszenie-odgazowanie,

nętrzną stopę zwrotu (IRR) oraz okres zwrotu nakła-

zgazowanie (spopielanie przy ograniczonej ilości tle-

dów kapitałowych [13]. Pozwoliło to odpowiedzieć na

nu) i spalanie substancji stałej uwęglonej. W komorze

pytanie czy i w jakim stopniu taka instalacja jest

spalania kotła wodnego następuje natomiast spalanie

opłacalna ekonomicznie.

produktów gazowych. Odpady rozładowywane są na
składowisku przejściowym, ładowane są spychaczem

2. Charakterystyka procesu termicznej
utylizacji odpadów

do luku transportowego i transportowane do węzła
dozowania do pieca obrotowego. Spalanie w piecu

Bezpośrednim produktem wytwarzanym w spala-

obrotowym wspomagane jest palnikiem olejowym. Po-

rni odpadów jest gorąca woda grzewcza o parametrach

piół ze spalania transportowany jest do węzła oddzie-

130/75°C. Temperatura wody grzewczej sieci central-

lania magnetycznego metali żelaznych. Po tych opera-

nego ogrzewania wynosi 75–80°C. Przewiduje się, że

cjach popiół kierowany jest na składowisko, a stamtąd

instalacja będzie wytwarzać w granicach 40–43 GWh

sprzedawany lub kierowany do produkcji materiałów

energii cieplnej na sprzedaż (w ciągu 5000 h pracy

budowlanych. Spaliny z pieca obrotowego wędrują do

rocznie), co odpowiada mocy cieplnej 10–11MW. Ak-

komory grzewczej kotła rurkowego wytwarzającego

tualne zatrudnienie wynosi 20 osób (obejmuje ono tak-

gorąca wodę. Przewiduje się tutaj również dopalanie

że brygady remontowe). Żużel z EC jest w całości

spalin celem stabilizacji ich temperatury. Pyły ze spa-

sprzedawany. Wielkość płaconych podatków za grunt

lin opadają do układu mokrego gaszenia popiołu

i nieruchomości wynosi około 4000 zł rocznie.

wspólnego dla kotła i pieca obrotowego. Po kotle

Według danych przekazanych przez Zakład Ko-

następuje suche odpylanie spalin w cyklonach. Pyły

munalny w Mikołowie, miesięcznie kierowane są na

z cyklonu wędrują do układu mokrego gaszenia popio-

składowisko następujące ilości odpadów: odpady ko-

łu. Spaliny są następnie oczyszczane w dwustopnio-

munalne bez popiołu — 3700 m , odpady komunalne

wym układzie odpylania mokrego. Pierwszy stopień to

z popiołem — 1700 m , inne 200 m , co w sumie daje

płuczka pianowa zasilana mlekiem wapiennym, nato-

5600 m3 miesięcznie i 72000 m3 rocznie. Uwzględ-

miast drugi stopień jest absorberem zasilanym roztwo-

niając ciężar usypowy odpadów na poziomie 0,3 m /t

rem wodorotlenku sodu. Oczyszczone spaliny poprzez

3

3

3

3
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łapacz kropel i wentylator wędrują do atmosfery. Roz-

i kierowane następnie do układu gaszenia popiołu.

twory i zawiesiny z absorpcji mokrej są mieszane

Rys. 1. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych

Bilans materiałowy procesu termicznej utylizacji

• woda technologiczna [m3] — 0,025,

odpadów przedstawiono w pracy [2], gdzie w tablicy 3

• sprężone powietrze [m3] – 10,0,

zestawiono bilans cieplny procesu, przy dwóch zało-

• olej RGterm 0,2 (wartość opałowa 42,6MJ/kg)

żonych ilościach przerabianych odpadów tj. 25000 ton

[kg] — 20.

(I) i 30000 ton (II) rocznie. Do dopalania odpadów

Do obsługi instalacji na jednej zmianie wystarczą

przewidziano zastosowanie oleju RGterm 0,2 o war-

3 osoby w systemie czterobrygadowym. Obecnie

tości opałowej 42,6 MJ/kg. Wartość opałową odpadów

w ciepłowni pracują ponadto brygady remontowe (me-

przyjęto w wysokości 11 MJ/kg, natomiast węgla ener-

chaniczne i elektryczne), oraz zespół kierowniczy. Ca-

getycznego w wysokości 21,28 MJ/kg. Straty ciepła

łość liczącej 30 osób załogi powinna całkowicie wy-

w piecu obrotowym założono na poziomie 10%, na-

starczyć do obsługi instalacji do termicznej utylizacji

tomiast ilość ciepła dostarczanego dodatkowo przez

odpadów i świadczenia usług remontowych.

palniki olejowe przyjęto na poziomie 8% ilości ciepła

W wyniku spalania 30000 ton odpadów powsta-

uzyskiwanego ze spalania danego paliwa. Uzyskiwana

nie jeden strumień odpadu użytecznego, w sumie oko-

sprawność kotłowni wynosi 70–72%. Poniżej przed-

ło 6500 t/r mokrego popiołu. Popiół ten będzie w ca-

stawiono wskaźniki zużycia surowców i czynników

łości utylizowany do produkcji materiałów budowla-

energetycznych wynikające z bilansu materiałowego

nych, lub tez sprzedawany (dotychczas popiół ze spa-

i cieplnego [2] na 1 tonę przerabianych odpadów:

lania węgla był w całości sprzedawany po cenie około

• wodorotlenek sodu NaOH (100%) [kg] — 4,5;
(30%) [kg] — 15,0,

2,5 zł za 1 tonę). Przeciętny popiół zawiera (w suchej
masie) w granicach 8% substancji palnych i 92% właś-

• tlenek wapnia [kg] — 7,0,

ciwego popiołu [2]. Jedynym strumieniem ścieków bę-

• energia elektryczna [kWh] — 12,0 (przy mocy za-

dą odcieki z zawiesiny popiołowo-wodnej w ilości do

instalowanej ca 200 kW),
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1000 m3 rocznie. Ścieki takie spełniają warunki ob-
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owiązujące dla ścieków kierowanych do oczyszczalni
biologiczno-komunalnych i będą kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków. Typowy skład takich ścieków podano w pracy [2] na podstawie danych z prac
[4, 5].
Ilość emitowanych do atmosfery oparów i odgazów wyniesie do 250000 Nm3/godz. Przewidywane
stężenia różnych zanieczyszczeń dla spalarni odpadów
komunalnych w Mikołowie będą zgodne z normami
europejskimi [2, 11, 12].

3. Szacunek nakładów inwestycyjnych
Zestawienie szacowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabeli 1. Koszty urządzeń
i aparatów zestawiono na podstawie wstępnych ofert
potencjalnych dostawców urządzeń i aparatów. Na
prace budowlano-montażowe przyjęto 35% wielkości
nakładów na urządzenia i aparaty. Dane odnośnie
kosztów części elektrycznej i AKP przyjęto na podstawie wyceny potencjalnego wykonawcy. Założono
także 20% rezerwy kosztów.
Tabela 1

Zestawienie kosztów inwestycyjnych instalacji do termicznej utylizacji odpadów w Mikołowie
Pozycja schematu
technologicznego wg [2]

Cena
jednostkowa

Nazwa urządzenia

Ilość
szt.

Łączna
wartość

32

Podajnik celkowy

32 000

1

32 000

5

Waga przepływowa 1-3 t/h

60 000

1

60 000

16,19

Palnik olejowy 1,5 MW

150 000

2

300 000

6

Rura zasypowa d = 300

5 000

1

5 000

Pompa zanurzeniowa

9 000

2

18 000

11 000 000

1

11 000 000

40 000

1

40 000

5 000

3

15 000

25,27
7

Piec obrotowy d = 1,5 m, L = 18m (z wymurówką
i komorą odpylającą)

14

Zbiornik oleju V = 35 m3

15,34,36

Pompy wirowe

17

Wentylator

15 000

2

30 000

11

Oddzielacz magnetyczny

40 000

1

40 000

30

Zbiornik wapna V = 25 m3 (z filtrocyklonem)

20 000

1

20 000

33,24

Zbiornik z mieszadłem

15 000

2

30 000

35,27

Zbiorniki ługu sodowego

9 000

2

18 000

27

Płuczka pianowa

24 000

1

24 000

30

Skruber z łapaczem kropel

24 000

1

24 000

Suma

11 656 000

Prace budowlano montażowe

4 079 600

4079 600

Sieć elektryczna i AKP

330 000

330 000

Projekt

140 000

140 000

Razem

16 205 600

Rezerwa

3241 120

Łącznie

19 446 720

Uwaga: do wyceny przyjęto nowy piec obrotowy, w przypadku zakupu istniejącego nakłady mogą zostać obniżone o około 5 mln zł.

4. Wstępna kalkulacja kosztów termicznej
utylizacji odpadów
Wstępna kalkulację kosztów termicznej utylizacji
odpadów przedstawiono w tabeli 2.
Do obliczeń przyjęto wskaźniki procesu podane
w punkcie 2, oraz ceny surowców podane niżej:

 cena energii elektrycznej 0,24 zł/kWh,

38

 cena wody technologicznej 0,37 zł/m3,
 cena ciepła 27,0 zł/GJ,
 cena 1 roboczogodziny brutto: 14,44 zł dla pracy jednozmianowej i 17,57 zł dla pracy trójzmianowej,

 cena oleju RGterm 0,2 wynosi 1,10zł,
 wodorotlenek sodu — 300 zł/t,
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 tlenek wapnia — 200 zł/t.

niejsza jest cena odbioru odpadów komunalnych. Stąd

Dla pozostałych elementów kalkulacji przyjęto:

też przedstawiono dwa warianty kalkulacji przyjmując

 amortyzacja na poziomie 8% nakładów inwes-

cenę odbioru odpadów odpowiednio 100 zł/t dla wariantu I (tj. około 30 zł za 1m3 odpadów, czyli około

tycyjnych,

 remonty w wysokości 50% amortyzacji,
 pozostałe elementy kosztów wyceniono szacun-

6zł za typowy 200-litrowy pojemnik na odpady) i 150
zł/t dla wariantu II (tj. około 45 zł za 1m3 odpadów,
czyli około 9zł za typowy 200-litrowy pojemnik na

kowo.
Z punktu widzenia kosztów produkcji najistot-

odpady).
Tabela 2

Kalkulacje kosztów utylizacji termicznej [zł/t odpadu]

1

Cena [zł/jedn.]

Jednostka

Wskaźniki
zużycia

Odpady komunalne

[t]

1,00

-100,00

Tlenek wapnia

[t]

0,007

200,00

Wodorotlenek sodu

[t]

0,0045

300,00

300,00

Lp

Pozycje kalkulacyjne

Wariant I

Wariant II

Wariant I

Wariant II

-150,00

-100,00

-150,00

75,00

1,40

0,53

Materiały bezpośrednie

Razem
2

Koszt jedn. [zł/t]

1,35

1,35

-97,25

-148,13

Koszty zakupu
Odpady komunalne

[t]

1,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Tlenek wapnia

[t]

0,007

30,00

30,00

0,21

0,21

Wodorotlenek sodu

[t]

0,0045

30,00

30,00

Razem
3

Paliwo technologiczne-Rgterm

4

Razem koszty materiałów [poz.1-3]

6

Energia technologiczna
Para

[kg]

20,00

1,10

1,10

0,14

0,14

30,35

30,35

22,00

22,00

-44,91

-95,78

[GJ]

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

[kWh]

12,00

0,14

0,14

1,68

1,68

Woda

[m3]

2,00

0,37

0,37

0,74

0,74

Sprężone powietrze

[m3]

10,00

0,05

0,05

0,50

0,50

2,92

2,92

Energia elektryczna

Razem
7

Płace bezpośrednie

8

Razem koszty bezpośrednie [poz. 4-7]

9

Płace pośrednie

21,96

21,96

-20,02

-70,90

10,98

10,98

10 Amortyzacja środków trwałych

62,23

62,23

11 Remonty i konserwacje

31,11

31,11

12 Koszty BHP

0,50

0,50

13 Opłaty za korzystanie ze środowiska

0,00

0,00

14 Energia nie technologiczna

0,01

0,01

15 Materiały na potrzeby ruchu

[kWh]

0,10

2,00

2,00

16 Paliwo na potrzeby ruchu

0,50

0,50

17 Koszty analiz chemicznych

1,00

1,00

18 Pozostałe koszty pośrednie

2,00

2,00

110,33

110,33

19 Razem koszty pośrednie [poz. 9-18]
20 Koszty wydziałowe
21 Koszty wytw. brutto [poz. 8+19+20]

0,14

0,14

0,00

0,00

90,31

39,43

22 Uznanie za produkty uboczne (popiół)

-0,50

-0,50

23 Koszt wytworzenia netto [poz. 21+22]

89,81

38,93

Zysk I

(Przy założeniu, że cena sprzedaży ciepła wynosi 27 zł/GJ)

51,94

102,82

Zysk II

(Przy założeniu, że cena sprzedaży ciepła wynosi 24 zł/GJ)

36,19

87,07

Zysk III

(Przy założeniu, że cena sprzedaży ciepła wynosi 21 zł/GJ)

20,44

71,32
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W kalkulacji nie uwzględniono natomiast okre-

metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych

sowości pracy ciepłowni i kosztów przejściowego

(DCF), której wynikiem jest wartość zaktualizowana

składowania odpadów na składowiskach. Założono bo-

netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu z inwes-

wiem, że ze względu na okresowy odbiór ciepła od-

tycji (IRR) [13]. Obliczenia zostały dokonane dla 12

pady zbierane w okresie letnim wywożone byłyby na

różnych opcji, zdeterminowanych wielkością produk-

składowisko, a w okresie zimowym stamtąd zabierane.

cji, ceną sprzedaży ciepła oraz kosztem wytworzenia

Taki system przejściowego składowania odpadów

netto, przy uwzględnieniu założeń wymienionych po-

w okresie letnim umożliwiłby termiczną utylizacje

wyżej oraz dodatkowo:

całości odpadów powstających w rejonie Mikołowa.

• stopa dyskontowa: 10%,

W kalkulacji nie uwzględniono również kosztów

• stawka podatkowa: 27%,

obsługi ewentualnych kredytów inwestycyjnych oraz

• czas trwania projektu: 14 lat (2 lata okres przed-

opłat za korzystanie ze środowiska Dokładność kal-

produkcyjny +12 lat funkcjonowania).

kulacji kosztów produkcji w tej fazie projektu wynosi

Poziom zysku rocznego, wartości NPV oraz IRR
przy różnych założonych wariantach, skali procesu

+/–10%.
Dla oszacowania opłacalności proponowanego

i cen przedstawione zostały w tablicach 3 i 4.

przedsięwzięcia sporządzono analizę wykorzystującą
Tabela 3
Zysk roczny, NPV i IRR dla wariantu I*
Wyszczególnienie
Wielkość produkcji:
Cena I (27 zł/GJ)

Zysk roczny
25 000(t)

30 000(t)

NPV

IRR

25 000(t)

30 000(t)

25 000(t)

30 000(t)

1 298 500

1 558 200

5 983 727

7 051 286

16,10%

17,10%

Cena II (24 zł/GJ)

904 750

1 085 700

4 365 123

5 108 962

14,53%

15,26%

Cena III (21 zł/GJ)

511 000

613 200

2 746 519

3 166 637

12,91%

13,34%

*cena odbioru odpadów 100 zł/t (około 6 zł za pojemnik)
Tabela 4
Zysk roczny, NPV i IRR dla wariantu II*
Wyszczególnienie
Wielkość produkcji:

Zysk roczny (zł)
25 000(t)

30 000(t)

NPV (zł)
25 000(t)

IRR
30 000(t)

25 000(t)

30 000(t)

Cena I (27 zł/GJ)

2 570 500

3 084 600

11 212 588

13 325 919

20,83%

22,63%

Cena II (24 zł/GJ)

2 176 750

2 612 100

9 593 984

11 383 595

19,41%

20,98%

Cena III (21 zł/GJ)

1 783 000

2 139 600

7 975 380

9 441 270

17,95%

19,28%

**cena odbioru odpadów 150 zł/t (około 9 zł za pojemnik)

Wartości zaprezentowane w tabelach 3 i 4

cym). Nie bez znaczenia jest także zwiększenie wiel-

dowodzą, iż planowane przedsięwzięcie jest opła-

kości produkcji, które wydatnie poprawia osiągane

calne z ekonomicznego punktu widzenia. Logicznym

wyniki.

wnioskiem jest, że rentowność inwestycji poprawia

Natomiast w sytuacji stosowania kosztów wytwa-

się wraz ze wzrostem wielkości produkcji (z 25000 t/r

rzania założonych w wariancie II oraz występowania

do 30000 t/r), ceny sprzedaży ciepła (z 21 zł/GJ po-

pozostałych dwóch czynników w określonych ramach,

przez 24 zł/GJ do 27 zł/GJ) oraz obniżeniem kosztów

przedsięwzięcie należy uznać za opłacalne.

wytwarzania netto (z 89,81 zł/t odpadu do 38,93 zł/t

Informacją dodatkową płynącą z analizy jest

odpadu). Analizując jednak wartości bezwzględne i ma-

planowany okres zwrotu nakładów finansowych

jąc na uwadze wahania w granicach 10%, należy od-

poniesionych na inwestycję. W ujęciu nominalnym

notować, iż przy kosztach wytwarzania założonych

(bez uwzględniania wartości pieniądza w czasie) jest

w wariancie I oraz cenie sprzedaży ciepła 21 zł/GJ,

to 7 lub 8 rok (wliczając okres przedprodukcyjny) dla

przedsięwzięcie znajduje się na granicy opłacalności

opcji wariantu I oraz 6 lub 7 rok dla wariantu II.

(zwłaszcza w przypadku finansowania kapitałem ob-

W ujęciu realnym (z uwzględnieniem wartości pie-

40

CZASOPISMO TECHNICZNE

niądza w czasie) są to lata 10–12 (wliczając okres
przedprodukcyjny) dla opcji wariantu I (z wyjątkiem
opcji najbardziej zyskownej – 9 rok) oraz 8 lub 9 rok
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PROFITABILITY ANALYSIS FOR THERMAL UTILISATION
OF MUNICIPAL WASTE FOR ADAPTED HEAT GENERATING PLANT
Key words: profitability analysis, thermal utilization, municipal waste

Abstract
Thermal utilization of the municipal waste shall be considered in economical aspects (energy production and
sale) as well as in ecological aspects (decrease of stored waste mass by 80-90%). An evaluation of capital
expenditures for adaptation of Mikolow’s heat-generating plant for thermal utilization of municipal waste, and
operating costs for multi-variant scenarios (related to prices for receiving municipal waste and produced
heating water) have been presented in this paper. The investment profitability analysis has been prepared with
the use of the discounted cash-flow analysis (DCF) – Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR)
and payback period have been calculated.

RECENZENT: prof. dr inż. Czesław MAZANEK
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