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Streszczenie
W artykule przedstawiono najważniejsze zadania jakie pełni Inspekcja Ochrony Środowiska w gospodarce
odpadami w Polsce.

Rola Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) w dzie-

możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń

dzinie gospodarki odpadami rośnie wraz z rozwojem

dla środowiska WIOŚ określa w drodze decyzji

ustawodawstwa regulującego tę dziedzinę. Sprawy

zakres i harmonogram działań niezbędnych do

gospodarki odpadami były aż do 1998 r. regulowane

ustalenia przyczyny zmian obserwowanych para-

jedynie kilkoma artykułami ustawy o ochronie i kształ-

metrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska,

towaniu środowiska. Pierwszą odrębną regulację sta-

a następnie po ich ustaleniu określi, w drodze

nowiła ustawa z 27.06.1997 r. o odpadach, która wesz-

decyzji, zakres i harmonogram działań niezbęd-

ła w życie z dniem 1.01.1998 r. Kolejne istotne zmiany

nych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzo-

oraz rozszerzenia pojawiły się z dniem wejścia w życie

nych zagrożeń dla środowiska;

ustawy z 27.04.2001 o odpadach.

 art. 59 ust.3, zgodnie z którym, WIOŚ może wy-

Stąd też, aby ocenić rolę IOŚ w dziedzinie gospo-

dać decyzje o wstrzymaniu użytkowania składo-

darki odpadami chciałabym najpierw przedstawić jej

wiska w przypadku niedopełnienia przez zarządza-

kompetencje w tej dziedzinie. Kompetencje te podzie-

jącego obowiązków wynikających z art. 59 ust. 1

liłam na 5 grup tematycznych.

tj. jeżeli zarządzający składowiskiem:

Pierwszą grupę stanowią kompetencje wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ),

 nie ustala ilości odpadów przed ich przyjęciem
na składowisko;

a właściwie wojewódzkich inspektorów ochrony śro-

 nie sprawdza zgodności przyjmowanych odpa-

dowiska — gdyż oni są organami, odnośnie składo-

dów z danymi w karcie przekazania odpadów;

wisk. Kompetencje te uregulowane są w następujących

 nie zapewnia selektywnego składowania odpa-

3 artykułach ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach

dów, mającego na uwadze uniknięcie szkodli-

(Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz.628):

wych dla środowiska reakcji pomiędzy skład-

 art. 53 ust.1, zgodnie z którym, pozwolenie na

nikami tych odpadów, możliwości dalszego ich

użytkowanie składowiska może być wydane po

wykorzystania oraz rekultywację i ponowne za-

przeprowadzeniu kontroli przez WIOŚ;

gospodarowanie terenu składowiska odpadów;

 art. 54 ust. 2, zgodnie z którym, zgoda na zam-

 nie utrzymuje i nie eksploatuje składowiska od-

knięcie składowiska odpadów lub jego wydzie-

padów w sposób zapewniający właściwe fun-

lonej części wydawana jest po przeprowadzeniu

kcjonowanie urządzeń technicznych stanowią-

kontroli przez WIOŚ;

cych wyposażenie składowiska odpadów oraz

 art. 59 ust. 2, zgodnie z którym, w przypadku

zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeń-

stwierdzenia zmian parametrów wskazujących na

stwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, także
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zasad ochrony środowiska, zgodnie z zatwier-

cych wymagań:

dzoną instrukcją eksploatacji składowiska;

– przekraczane są standardy emisyjne,

 nie odmówi przyjęcia odpadów na składowisko

– pozostałości powstające w wyniku działal-

odpadów, których skład jest niezgodny z doku-

ności nie są poddawane odzyskowi lub unie-

mentami wymaganymi przy obrocie odpadami

szkodliwieniu z zachowaniem wymagań okreś-

lub zezwoleniem na składowanie odpadów nie-

lonych w ustawie o odpadach;

bezpiecznych na wydzielonej części innego skła-

c) unieszkodliwieniu poddawane są odpady, z któ-

dowiska odpadów lub zezwoleniem na prowa-

rych niewysegregowano wcześniej odpadów na-

dzenie działalności w zakresie odzysku lub unie-

dających się do odzysku;

szkodliwiania odpadów i nie zawiadomi o tym
niezwłocznie WIOŚ;

 nie monitoruje składowiska odpadów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu eksplo-

d) nie jest dotrzymywany zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz zakaz mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne;

atacji składowiska oraz nie przesyła corocznie

e) przy transporcie odpadów niebezpiecznych nie

uzyskanych wyników do WIOŚ-u w terminie

są zachowane przepisy obowiązujące przy tran-

do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu

sporcie materiałów niebezpiecznych.

roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły;

 art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach, zgodnie z którym, WIOŚ może wydać de-

 nie powiadamia niezwłocznie WIOŚ o stwier-

cyzję o wstrzymaniu działalności w razie niedo-

dzonych zmianach obserwowanych parame-

pełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

trów, wskazujących na możliwość wystąpienia

wydanym na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy

lub powstania zagrożeń środowiska.

z dnia 27.04.2001 o odpadach. Przepis ten dotyczy

Moim zdaniem w tej dziedzinie nastąpił najwięk-

także działalności w zakresie zbierania i transportu

szy wzrost kompetencji WIOŚ na przestrzeni ostatnich

odpadów.

lat. Po raz pierwszy WIOŚ uczestniczy czynnie w pro-

Nie ukazało się jeszcze rozporządzenie wyko-

cesie zamykania składowisk odpadów, oraz może po-

nawcze do art. 33 ust. 4 nie mogę więc podać zasto-

dejmować działanie w przypadku istotnych zmian pa-

sowania art. 33 ust.6 ani rozważać jego znaczenia. Od-

rametrów poddanych monitoringowi. Ponadto zwięk-

nośnie art. 13 ust. 6 to najistotniejszą, choć najtrud-

szono role WIOŚ w zakresie oddawania składowisk

niejszą w egzekucji jest możliwość wstrzymania dzia-

odpadów do eksploatacji poprzez wskazanie kontroli

łalności w przypadku odzysku lub unieszkodliwiania

WIOŚ jako niezbędnej przed takim oddaniem. Do tej

odpadów w miejscu na ten cel niewyznaczonym w try-

pory kontrole WIOŚ oparte były właściwie tylko na

bie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Rów-

prawie budowlanym. Możliwości wydania decyzji o

nie ciężkim do wyegzekwowania, choć ciekawym ze

wstrzymaniu działalności składowiska przewidywała

względów gospodarczych jest przypadek unieszkodli-

także poprzednia (z 1997 r.) ustawa o odpadach.

wiania odpadów, z których niewysegregowano wcześ-

Kolejną grupę stanowią przepisy odnoszące się

niej odpadów nadających się do odzysku. Przypom-

do działalności polegającej na odzysku lub unieszkod-

nieć tym miejscu warto, że do procesów unieszkod-

liwianiu odpadów. Do tej działalności odnoszą się na-

liwiania odpadów zalicza się m.in. składowanie czy

stępujące przepisy:

termiczne przekształcanie odpadów. Łatwiejsze do wy-

 art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpa-

egzekwowania, bardziej jednak związane z ochroną

dach, zgodnie z którym, WIOŚ może wydać de-

środowiska wydają mi się pozostałe warunki tj. nie-

cyzje o wstrzymaniu działalności w razie niedo-

przestrzeganie standardów emisyjnych, niedotrzymy-

pełniania następujących wymogów:

wanie zakazu mieszania odpadów, nie zachowania

a) odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywa

przepisów przy transporcie odpadów niebezpiecznych.

się w miejscu niewyznaczonym w trybie prze-

Ze względu na zapis w art. 13 ust 6 interesującym

pisów o zagospodarowaniu przestrzennym;

będzie interpretacja czy ww. warunki należy rozpatry-

b) instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nie spełniają następują-
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wać łącznie, które z nich, czy też można rozdzielnie,
czy też częściowo łącznie, a częściowo rozdzielnie.
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Trzecia grupa to przepisy odnoszące się do dzia-

 zgłoszenie marszałkowi województwa faktu roz-

łalności w zakresie termicznego przekształcania odpa-

poczęcia działalności polegającej na wytwarza-

dów. Zastosowanie tu znajduje jeden przepis:

niu lub imporcie produktów w opakowaniach.

 art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpa-

Są to zupełnie nowe przepisy i nowe zagadnienia,

dach, zgodnie z którym, WIOŚ może wydać de-

nie regulowane wcześniej w polskim prawodawstwie.

cyzje o wstrzymaniu działalności w przypadku:

Przepisy tych ustaw są wynikiem dostosowywania

a) niespełnienie przez spalarnie odpadów wyma-

polskiego prawodawstwa do prawa Unii Europejskiej.

gań określonych w art. 44 ust 2;

Przepisy tych ustaw są nowe zarówno dla podmiotów,

b) niedopełnienie przez posiadacza odpadów, któ-

jak i WIOŚ. Są one szansą na stworzenie rynku opa-

ry przyjmuje odpady niebezpieczne do ter-

kowań i kontroli ich obrotu w Polsce. Kontrola i eg-

micznego przekształcania odpadów w insta-

zekucja ich stosowania dopiero się rozpoczęła. Warto

lacjach innych niż spalarnie odpadów niebez-

podkreślić, że WIOŚ kontroluje wykonanie tych ustaw

piecznych obowiązków określonych w art. 45

tylko w zakresie odpadów, natomiast pozostałe prze-

ust. 1 i 2;

pisy (określone w ustawach) kontroluje Inspekcja

c) nieprzestrzegania przez zarządzającego spalar-

Handlowa. Odbyły się już pierwsze wspólne kontrole

nią odpadów komunalnych lub spalarnią odpa-

przestrzegania wymogów tych ustaw, sądzę, że z po-

dów innych niż niebezpieczne i komunalne

zytywnym skutkiem dla obu organów. Myślę także, że

obowiązków wynikających z art. 46 ust. 1;

takie wspólne kontrole dla skuteczności egzekwowa-

d) nieprzestrzegania przez posiadacza odpadów,
który przyjmuje odpady inne niż niebezpieczne

nia przepisów tych ustaw będą także w przyszłości
kontynuowane.

do termicznego przekształcania odpadów w in-

Ostatnią grupą są przepisy odnoszące się do kar

nych instalacjach niż spalarnie odpadów lub

finansowych. Tu podkreślić chciałabym na samym po-

w urządzeniach wymagań określonych w art.

czątku ogromną różnicę, jaka obowiązuje w świetle

46 ust. 1.

obecnych przepisów w porównaniu z przepisami po-

Kolejna grupa to kompetencje odnośnie odpadów

przedniej (z 1997 r.) ustawy o odpadach. Zgodnie

opakowaniowych. Szereg nowych obowiązków na pod-

z art. 298 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 27.04.2001 —

mioty nałożyły ustawy:

Prawo ochrony środowiska — WIOŚ wymierza w dro-

 z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych;
 z dnia 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorców

dze decyzji administracyjną karę pieniężną w przypadku:

 naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Obowiązki te to m.in.:

instrukcję eksploatacji składowiska,
albo

 naruszenia warunków określających miejsce

 prowadzenie przez jednostki handlu detaliczne-

i sposób magazynowania odpadów, wymaga-

go o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2

nych przepisami ustawy o odpadach, co do ro-

na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów

dzaju i sposobu składowania lub magazyno-

po produktach w opakowaniach, które znajdują

wania odpadów.

się w ich ofercie handlowej, według rodzajów

W przypadku stwierdzenia magazynowania odpa-

odpadów określonych w przepisach o odpa-

dów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub ma-

dach;

gazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji okreś-

 posiadanie zezwolenia na prowadzenie działal-

lającej sposób i miejsce magazynowania odpadów

ności w zakresie zbierania lub transportu od-

marszałek województwa nalicza opłatę podwyższoną.

padów opakowaniowych po substancjach che-

Stąd też w przypadku stwierdzenia takiego uchybienia

micznych bardzo toksycznych, toksycznych, ra-

WIOŚ kieruje wystąpienie do Marszałka Wojewódz-

kotwórczych, o których mowa w przepisach

twa o naliczenie tej opłaty. Wartym podkreślenia jest

o odpadach;

tu to, że takie wystąpienie może skierować każdy

 prowadzenie dodatkowej ewidencji masy i ilości opakowań wprowadzanych na rynek;
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organ, a więc starosta, burmistrz, wójt, prezydent, jeśli
stwierdzą ww. uchybienia w wyniku prowadzonej
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o odpadach zezwolenie na przewóz odpadów nie-

przez nich kontroli.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Minis-

bezpiecznych przez terytorium państwa polskiego

trów z dnia 13.09.2002 w sprawie nadania inspekto-

wydaje GIOŚ;

rom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do na-

 zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001

kładania grzywien w drodze mandatu karnego ins-

o odpadach GIOŚ prowadzi rejestr decyzji wyda-

pektorzy WIOŚ mają prawo do nakładania mandatów

nych w zakresie międzynarodowego obrotu odpa-

za wykroczenia określone w następujących przepisach

dami.

(dotyczących gospodarki odpadami):

Z przedstawionych powyżej kompetencji wysnuć

 art. 21–22, art.25 i art. 28 ustawy z dnia
11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opa-

można następujące wnioski:
1. W przypadku międzynarodowego obrotu odpadami IOŚ sprawuje funkcje organu decyzyjnego

kowaniowych;

 art. 37 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obo-

i kontrolnego.

wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospo-

2. WIOŚ pełni rolę organu decyzyjnego przypadku

darowania niektórymi odpadami oraz opłacie

stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prowa-

produktowej i opłacie depozytowej;

dzenia działalności związanej z unieszkodliwia-

 art. 70–78 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o od-

niem lub odzyskiem odpadów (składowiska, instalacje do termicznego przekształcania odpa-

padach;
W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, pow-

dów). Jest to tym bardziej istotne, że w przypadku

tórnego stwierdzenia naruszeń lub stwierdzenia naru-

stwierdzenia wykroczeń popełnianych przez wy-

szeń wielu przepisów WIOŚ może wystąpić z wnios-

twórców odpadów WIOŚ może ich ukarać tylko

kiem o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

grzywną natomiast decyzję wydaje organ właś-

Osobnym zagadnieniem jest międzynarodowy

ciwy dla regulacji gospodarki wytwarzanymi od-

obrót odpadami, który uregulowany jest w artykułach

padami (wojewoda lub starosta). Można, więc po-

64–68 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. Kom-

wiedzieć, że jest to tylko rola dyscyplinująca.

petencje w tej dziedzinie posiada Główny Inspektor

3. W przypadku gospodarki odpadami opakowanio-

Ochrony Środowiska (GIOŚ) i przedstawiają się one

wymi WIOŚ przypadła rola kontrolna i dyscy-

następująco:

plinująca.

 zgodnie z art. 65 ust 6 ustawy z dnia 27.04.2001

Podsumowując stwierdzić można wyraźny wzrost

o odpadach przywóz z zagranicy odpadów innych

zakresu kontroli w dziedzinie gospodarki odpadami,

niż niebezpieczne jest dopuszczalny jedynie za

przesunięcie roli IOŚ na zagadnienia działalności

zezwoleniem GIOŚ;

związanej z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów

 zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001

a także przestrzeganiem wydanych pozwoleń. IOŚ

o odpadach wywóz zagranicę odpadów niebez-

prowadząc swoje kontrole większy nacisk położyć ma

piecznych jest dopuszczalny wyłącznie za zezwo-

na zagadnieniach mających istotniejszy wpływ na śro-

leniem GIOŚ;

dowisko oraz regulujących prawidłowy obrót, a przez

 zgodnie z art. 66 ust. 10 ustawy z dnia 27.04.2001

to pośrednio rozwój gospodarki odpadami.

INSPECTORATE OF ENVIROMENTAL PROTECTION’S ROLE
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Abstract
Article presents Inspectorate of Enviromental Protection’s main tasks within the scope of waste management in
Poland.
RECENZENT: dr inż. Krzysztof CZAJKA
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Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wpływu odcieków pochodzących ze składowisk odpadów na stan środowiska wodnego. Do analizy wytypowano składowiska odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Zagrożenie, jakie stwarzają dla środowiska deponowane odpady określono na podstawie analizy
fizykochemicznej odcieków oraz przeprowadzonej wymywalności metodą wyciągów wodnych 1:10. Przedstawiono ponadto wymagania stawiane warstwom izolującym wraz ze wskazaniem skutecznych metod stosowanych w laboratoryjnych badaniach parametrów filtracyjnych odpadów oraz warstw podłoża.

1. Wprowadzenie
Deponowane na składowiskach odpady, przemysłowe i komunalne, mogą stać się długotrwałymi ogniskami zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
Lokowanie odpadów na powierzchni terenu powoduje, iż infiltrujące wody opadowe ługują z nich
związki zanieczyszczające środowisko przyrodnicze.

działywania na środowisko wodne.

2. Metodyka badań środowiska gruntowowodnego
Zakres badań:
 skład fizykochemiczny i fazowy odpadów,
 wymywalność zanieczyszczeń z odpadów (testy
statyczne, testy dynamiczne),

Całkowita ilość ładunku wynoszonego ze składowisk

 parametry filtracyjne odpadów oraz warstw pod-

odpadów zależy od rodzaju deponowanych odpadów

łoża (skład granulometryczny, współczynnik fil-

oraz od przemian fizyko-chemicznych zachodzących
w bryle składowiska.
Istotne znaczenie dla ograniczenia ługowania
i transportu zanieczyszczeń do środowiska w otoczeniu składowiska, ma zmniejszenie wydatku strumienia
wód opadowych infiltrujących w głąb składowisk.
Migrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych

tracji, porowatość, odsączalność),
 monitoring składu fizyko-chemicznego odcieków
ze składowisk,
 monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu składowisk.
Wymywalność zanieczyszczeń z odpadów

i podziemnych w podłożu składowisk może ograni-

Ługowanie zanieczyszczeń z odpadów prowadzi

czyć utworzenie barier, zmniejszających wydatek stru-

się najczęściej w oparciu o badanie wyciągów wod-

mienia wód infiltracyjnych. Materiał przeznaczony do

nych zgodnie z normą PN-Z-15009 (Odpady stałe.

budowy barier powinien odznaczać się dobrymi właś-

Przygotowanie wyciągu wodnego). Metoda polega na

ciwościami izolującymi i brakiem negatywnego od-

wymyciu zanieczyszczeń znajdujących się w badanej
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próbce odpadów wodą o stopniu czystości 3 w wa-

cych wód opadowych na składowiskach. Każdą z ba-

runkach statyczno-quasi-dynamicznych. Do odważo-

danych próbek nasyca się wodą dejonizowaną, a na-

nych próbek dodaje się taką ilość wody destylowanej,

stępnie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej roz-

aby stosunek suchej masy odpadów do masy wody

tworów wyciekających z kolumn wypełnionych od-

wynosił 1:10. Badania laboratoryjne obejmują trzy

padami w określonych odstępach czasu. Ługowanie

27-godzinne cykle wymywania, obejmujące ługowanie

zanieczyszczeń prowadzi się do momentu ustabilizo-

w warunkach statycznych oraz wytrząsanie. Czynności

wania się minimalnych stężeń składników wynoszo-

wymywania składników wykonuje się na tych samych

nych z odpadów.

próbkach odpadów 3-krotnie. Wyciągi odsącza się

W Polsce jako kryterium klasyfikacji odpadów,

przez filtry mikroporowe o średnicy porów d = 0,45m

w aspekcie zagrożenia dla środowiska oraz opłat za ich

i poddaje analizie chemicznej. Każdy z wyciągów ana-

składowanie, przyjmuje się skład chemiczny wycią-

lizuje się oddzielnie. Zawartości składników w po-

gów wodnych i ich relację do wymagań stawianych

szczególnych wyciągach wodnych oblicza się w gra-

I klasie czystości wód powierzchniowych (Rozporzą-

mach na kilogram suchego odpadu, a następnie sumuje

dzenie MOŚZNiL DU nr 116 z roku 1991, poz. 503).

się wyniki uzyskane we wszystkich trzech cyklach wy-

Jednak przy kontroli wpływu odpadów na środowis-

mywania.

ko wyniki porównuje się na ogół z dopuszczalnymi

Oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych wy-

wartościami wskaźników zanieczyszczeń w ściekach

konuje się zgodnie z zaleceniami podanymi przez

wprowadzanych do wód i do ziemi (Rozporządzenie

S. Witczaka i A. F. Adamczyka [1995], przy wyko-

MOŚZNiL DU nr 116 z roku 1991, poz. 503). W pań-

rzystaniu dostępnych metod analitycznych. Wyko-

stwach Unii Europejskiej zasady oceny szkodliwości

rzystuje się metody spektrofotometryczne w zakresie

odpadów określono (w odniesieniu do metody wycią-

UV-Vis, ICP AES — spektrometr emisyjny z plazmą

gów wodnych) w dyrektywie pt: „Commision of the

wzbudzoną indukcyjnie oraz CE — elektroforezę ka-

European Communities, COM (91) 102 final – SYN

pilarną.

335, Council Directive on the landfill of waste.

Wyniki uzyskane metodą wyciągów wodnych,

Zgodnie z tym dokumentem, ze względu na oddzia-

nie odzwierciedlają całkowitej zawartości danego

ływanie na środowisko wodne, odpady podzielono na

składnika w odpadach, mogącego ulec uruchomieniu

trzy kategorie: odpady obojętne, nieszkodliwe i nie-

w środowisku naturalnym. Pozwalają one jednak na

bezpieczne.

uzyskanie przybliżonej oceny potencjalnego zagrożenia, jakie stwarza dla środowiska dany odpad.

Parametry filtracyjne

W porównaniu z badaniami prowadzonymi w natural-

Na podstawie parametrów filtracyjnych (współ-

nym cyklu hydrologicznym (badania lizymetryczne

czynnik filtracji oraz porowatość) określa się skutecz-

lub „column experiment”), stężenia niektórych skład-

ność izolacji składowanych odpadów od środowiska

ników uzyskane metodą wyciągów wodnych, mogą

gruntowo-wodnego. Parametry określa się zarówno dla

wykazywać niższe wartości.

odpadów, jak też dla skał podłoża lub sztucznie zbu-

W warunkach laboratoryjnych można symulować

dowanych warstw uszczelniających.

procesy zachodzące w warunkach naturalnych. Do

Zanieczyszczenia z różnorodnych składowisk ko-

tego celu służy metoda dynamiczna nazywana „co-

munalnych i przemysłowych, zlokalizowanych na po-

lumn experiment”. Podstawą prowadzenia modelo-

wierzchni terenu, wędrują najczęściej drogą migracji

wych badań migracji zanieczyszczeń w warunkach

pionowej. W literaturze hydrogeologicznej istnieje

laboratoryjnych jest stworzenie w kolumnie warun-

wiele klasyfikacji skał ze względu na ich własności

ków, które symulowałyby naturalne warunki hydrolo-

filtracyjne (współczynnik filtracji). Filtracja pozioma

giczne. Do kolumn (wypełnionych odpadami) zatłacza

w zbiornikach wód podziemnych odbywa się przy nie-

się wodę dejonizowaną ze stałą wydajnością równą

wielkich gradientach (dużo mniejszych od 1). Droga,

wydatkowi strumienia wód infiltrujących na składo-

którą pokonuje woda filtrująca poziomo pokonuje

wisku. Do zatłaczania wody używa się pomp infuzyj-

znaczne odległości i może ona wynosić wiele kilo-

nych ze strzykawkami. Wydajność pompy ustala się na

metrów. W przypadku filtracji pionowej gradienty hy-

podstawie rzeczywistej wielkości strumienia infiltrują-

drauliczne wymuszające przepływ wody są o kilka
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rzędów większe w porównaniu z filtracją poziomą,

czwartorzędowego). Do najważniejszych ognisk zanie-

a droga filtracji pionowej jest niewielka i odpowiada

czyszczeń należą składowiska odpadów komunalnych

miąższości utworów strefy aeracji.

oraz przemysłowych.

Ocena przepuszczalności skał jest inna w przypadku przepływów poziomych oraz pionowych. Skały

Składowiska odpadów komunalnych

uznane w hydrogeologii za praktycznie nieprzepusz-

Oddziaływanie składowiska odpadów komunal-

czalne przy przepływach poziomych w środowisku wod-

nych na wody podziemne analizowano na przykładzie

nym wykazują współczynnik filtracji k  1,010-8 m/s

nowego składowiska w Ujkowie Starym, którego dno

[Pazdro Z., Kozerski B., 1990]. Nie stanowią one jed-

zostało zabezpieczone geomembraną oraz starego skła-

nak bariery dla przesiąkania pionowego wód w strefie

dowiska nie posiadającego zabezpieczenia dna.

aeracji. Dla gruntów mających stanowić bariery izolu-

Nowe składowisko odpadów komunalnych w Uj-

jące dla przesiąkania pionowego wprowadzono odręb-

kowie Starym uruchomiono w 1997 roku. Dno niecki

ną klasyfikację przepuszczalności. Według tej klasy-

oraz skarpy składowiska do rzędnej obecnie eksploa-

fikacji [Witczak S., Adamczyk A.F., 1995] grunty

towanej, uszczelnione są folią PEHD oraz wyrównane

izolujące charakteryzują się współczynnikiem filtracji

warstwą odpadów poflotacyjnych. Miąższość odpa-

k  1,010

dów w najgłębszej części sięga 12 metrów.

-10

m/s. Zalecane przez Komisję Wspólno-

ty Europejskiej uszczelnienie składowisk powinno być

Odcieki zgromadzone na folii uszczelniającej dno

wykonane z materiału o współczynniku filtracji

składowiska, zbierane są systemem drenarskim do stud-

1,010-9 m/s o miąższości nie mniejszej niż 1 m dla

ni zbiorczej. Okresowo kierowane są do zraszania

odpadów obojętnych oraz 5 m dla odpadów niebez-

odpadów, a nadmiar wywożony jest na oczyszczalnię

piecznych (Dyrektywa UE 1999/31/EC).

ścieków w Olkuszu. Ilość odcieków wywożonych ze

Współczynnik filtracji warstw zbudowanych z od-

składowiska jest różna i średnio kształtuje się na

padów lub warstw uszczelniających określa się metodą

poziomie ok. 4,5 m3/d, a rocznie nie przekracza 1000

„flow-pump” zgodnie z metodyką podaną w pracach

m3/a (materiały archiwalne ZGK Bolesław).

J. Herziga i J. Szczepańskiej [1995] oraz M. Marci-

Odcieki na folii nowego składowiska odpadów

niaka et al. [1999]. W przygotowanych próbkach wy-

komunalnych w Ujkowie Starym wykazują odczyn za-

musza się przepływ wody ze stałym wydatkiem Q,

sadowy (pH = 8,12), ale mieści się on w granicach

monitorując równocześnie rozpraszanie się w nich

dopuszczalnych dla ścieków wprowadzanych do wód

ciśnienia porowego, identyfikowane jako różnica ciś-

i do ziemi.

nień h pomiędzy dolną a górną powierzchnią próbki.
Badania prowadzi się przy różnych, stopniowo
zwiększających się wydatkach przepływu Q. Pomiary
prowadzi się do momentu ustabilizowania się wartości
ciśnienia różnicowego h (dla danego czasu t). Jest to
metoda przystosowana do analizy współczynnika filtracji dla gruntów półprzepuszczalnych.
Dobre wyniki oznaczania współczynnika filtracji
daje również metoda zmiennego naporu. Przystosowana jest do oznaczania współczynnika filtracji
w edometrze, przy zastosowaniu obciążeń w przedzia-

Stwierdzono wysokie wartości biochemicznego za-

le od 0 do 800 kPa, zgodnie z metodyką przygotowaną

potrzebowania tlenu (BZT 5) oraz chemicznego zapo-

przez H. Woźniaka [1991].

trzebowanie tlenu (ChZTCr), które są wskaźnikami o-

Jakość odcieków i wyciągów wodnych
z wybranych odpadów i ich wpływ na
środowisko wodne

gólnego zanieczyszczenia odcieków substancjami organicznymi. Ponadto występują wysokie stężenia wodorowęglanów (7567 mg/dm3), chlorków (2478 mg/dm3),
sodu (1930 mg/dm3) oraz potasu (1890 mg/dm3). Szcze-

Zanieczyszczenie wód dotyczy szczególnie pierw-

gólnie wysokie stężenie, stwierdzono dla azotu amo-

szego poziomu wodonośnego (bardzo często poziomu

nowego, sięgające 897 mg/dm3. Obecność azotu amo-
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nowego jest charakterystyczna dla środowiska reduk-

stężenia chlorków, fosforanów, azotu amonowego, so-

cyjnego. W odciekach nie stwierdzono podwyższo-

du, potasu, boru, chromu i żelaza. Wskaźnikom tym

nej zawartości jonu azotanowego. Ze związkami azo-

towarzyszy intensywna barwa.

tu współwystępują fosforany, a ich stężenie kształtuje

Skład fizykochemiczny odcieków zbieranych na

się na poziomie 45 mg/dm . Wśród oznaczanych mi-

folii został przedstawiony również w opracowaniu

kroelementów stwierdzono wysokie stężenia boru na

Z. Adamczyka i J. Motyki [2002]. Zgodnie z cytowa-

poziomie 33,5 mg/dm3 oraz chromu na poziomie

nym opracowaniem oraz wykonaną analizą, obserwuje

3

się dużą zmienność składu fizykochemicznego odcie-

3

1,3 mg/dm .
Skład fizykochemiczny odcieków zbieranych na

ków w latach 1999 oraz 2001. Wszystkie przeprowa-

folii zestawiono z wartościami dopuszczalnymi dla

dzone analizy wykazują jednak wysoką mineralizację

ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi (Roz-

odcieków z odpadów komunalnych, związaną z obec-

porządzenie MOŚZNiL DU nr 116 z roku 1991, poz.

nością chlorków, fosforanów, wodorowęglanów, azotu

503) (tab. 1). Zgodnie z wymienionym wyżej Roz-

amonowego, sodu i potasu. Wśród mikroelementów

porządzeniem stwierdzono przekroczenie wielkości

stwierdza się wysokie stężenia boru i chromu.

mineralizacji, BZT5, ChZTCr i ilości zawiesin oraz
Tabela 1
Jakość odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie Starym
Wskaźnik
Przewodność
Odczyn
Mineralizacja
Zawiesina ogólna
BZT5
ChZTCr
Chlorki
Wodorowęglany
Siarczany
Fosforany
Azotany
Azot amonowy
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Krzemionka
Żelazo og.
Ołów
Nkiel
Rtęć
Arsen
Stront
Lit
Miedź
Jod
Bor
Brom
Chrom
Cynk

Jednostka

Odcieki 09.05.2001
[Adamczyk Z.,
Motyka J. 2002]

Odcieki 23.10.2001
[Adamczyk Z.,
Motyka J. 2002]

mS/cm
pH
mg/dm3
mg/dm3
mg O2/dm3
mg O2/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg PO43–/dm3
mg NO3–/dm3
mg N-NH4/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg SiO2/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

16,4
no
no
180
490
1600
2620
9760
81,4
30
45,6
1120
no
1765
52,6
353
no
15,4
0,05
no
no
no
no
no
no
no
68
no
no
0,51

25,0
no
no
313
2300
5510
4240
13420
26,3
117
95,2
1900
no
3030
81,8
222
no
35,22
0,05
0,08
0,0031
0,005
0,448
no
0,08
no
50
no
no
15,3

Wartości
Odcieki
dopuszcz. dla
10.05.2002
ścieków
24,5
8,12
15690
298,7
970,0
2850,0
2478,0
7567,0
425,0
44,7
5,7
897,0
1930,0
1890,0
40,9
199,5
61,8
1,82
0,13
0,231
0,0027
0,079
0,398
1,22
0,07
2,18
33,5
7,53
1,35
0,67

*
6,5-9,0
2000,0
50,0
30,0
150,0
1000,0
*
500,0
15,0
132,0
6,0
800,0
80,0
*
*
*
10,0
0,5
2,0
0,02
0,2
*
*
0,5
*
1,0
*
0,5
2,0

przekroczenie wartości dopuszczalnych dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi [Dz. U. Nr 116, 1991 poz. 503]
* parametr nie objęty klasyfikacją
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Od kilku lat jakość wód podziemnych w otocze-

MOŚZNiL DU nr 116 z roku 1991, poz. 503).

niu odkrywki „Ujków” jest monitorowana w otworach

Analizą wymywalności objęto żużle pobrane z 3

badawczych. Biorąc pod uwagę wyniki 5-letniego mo-

otworów wiertniczych (próbki pobierane co 1,5m) o-

nitorowania [Adamczyk Z., Motyka J., 2002] składu

raz żużle pobrane z powierzchni składowiska (10 pró-

chemicznego odcieków gromadzonych na folii oraz

bek). Dla próbek z powierzchni składowiska prze-

jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska

prowadzono 3-krotne wymywanie. Badania żużli po-

odpadów komunalnych, nie stwierdzono wpływu skła-

branych z otworów wiertniczych prowadzone były

dowanych odpadów na składowisku nowym, na jakość

w roku 2000 przez Diamond Lite-Polska S.C. oraz In-

wód.

stytut GSMiE PAN, a wykonano dla nich 1-krotne wyWody podziemne, na omawianym obszarze, są

mywanie. Na rysunku 1 przedstawiono średnie war-

jednak silnie zanieczyszczone i ogólnie nie spełniają

tości wybranych wskaźników z otworów 1, 2, 3 oraz

kryteriów dla III klasy niskiej jakości (zgodnie z kla-

próbek z powierzchni części wschodniej hałdy (pow.

syfikacją PIOŚ dla potrzeb monitoringu środowiska

1) oraz części zachodniej (pow. 2).

zweryfikowaną w 1995 roku).
W rejonie składowiska odpadów komunalnych
w Ujkowie Starym stwierdzono podwyższone zawartości chlorków, potasu oraz związków azotu w wodach
podziemnych. Spowodowane jest to wnikaniem w triasowe podłoże odcieków z niezabezpieczonego, starego
składowiska odpadów komunalnych. Ponadto stwierdzono podwyższone stężenia siarczanów w wodach,
co jest wynikiem oddziaływania na środowisko stawów poflotacyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie
składowiska odpadów komunalnych oraz naturalnych
procesów geochemicznych [Adamczyk Z., Motyka J.,
2002].
Składowiska odpadów przemysłowych
Składowisko żużli hutniczych
Przeprowadzono analizę wymywalności odpadów
deponowanych na hałdzie żużli hutniczych ZGH
Bolesław w Bukownie. Uzyskane wyniki zestawiono
z wartościami dopuszczalnymi dla wód i ścieków
wprowadzanych do wód i do ziemi (Rozporządzenie
14

10
8

2-

6
4
2
wartość dopuszcz. [Dz.U. Nr 116, 199, poz. 503]

1600

3

12

Stężenie Pb w wyciagach [ mg/dm ]

3

Stężenie SO4 w wyciagach [ mg/dm ]

Odczyn wyciągu wodnego [pH]
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1
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Rys. 1. Jakość wyciągów wodnych 1:10 z żużli hutniczych ZGH w Bukownie
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Odczyn wyciągów wodnych 1:10 dla próbek po-

wanych z popiołów „zasiarczonych” zwiększa się

branych z otworów wiertniczych jest silnie zasadowy

4-krotnie. Wśród wymywanych jonów przeważają

w granicach od 8,7 do 12,5. Stwierdzono znaczną

Ca2+ i OH– oraz SO42–. Zwiększone zawartości Ca2+

wymywalność siarczanów, cynku i ołowiu. Nie ob-

pochodzą z rozkładu nieprzereagowanego sorbentu

serwuje się zmienności uzależnionej od głębokości.

(CaO oraz Ca(OH)2), natomiast SO42– to efekt roz-

Dla większości próbek pobranych z otworów, została

puszczania gipsu (CaSO4×2H2O), będącego produk-

przekroczona wartość dopuszczalna dla ścieków wpro-

tem procesu odsiarczania spalin.

wadzanych do wód i do ziemi pod względem pH oraz
stężenia siarczanów i ołowiu.

Znaczną wymywalnością z popiołów, charakteryzują się jony fluorkowe, bor oraz glin. Popioły mogą

W porównaniu z próbkami żużli z otworów, wy-

dostarczać (w niewielkim stopniu) do roztworów wod-

ciągi wodne z próbek powierzchniowych charaktery-

nych także bar, kobalt, chrom, lit, molibden, selen,

zują się znacznie niższym pH i mieszczą się w gra-

stront, wolfram i wanad.

nicach dopuszczalnych dla ścieków. Wyciągi wodne

Wszystkie wyciągi wodne z odpadów energe-

wykazują ponadto niską mineralizację. Powierzchnio-

tycznych (popiołów) charakteryzują się silną zasado-

wa warstwa składowiska jest przepłukana i pozbawio-

wością i znacznie przekraczają wartości dopuszczalne

na składników zanieczyszczających.

dla ścieków (DU nr 116 z roku 1991, poz. 503). Prze-

Podłoże składowiska nie jest zabezpieczone. Wo-

prowadzone, po zakończeniu procesu tężenia emul-

dy powierzchniowe mają możliwość bezpośredniej in-

gatów, badania dynamiczne ługowania zanieczyszczeń

filtracji w przepuszczalne podłoże. Prowadzone jest

pozwoliły na stwierdzenie, że znaczny wzrost pH

więc wymywanie niektórych związków z wnętrza hał-

odcieków występuje jedynie w etapie składowania

dy do środowiska wód podziemnych i powierzchnio-

emulgatów popiołowo-wodnych. Procesy wiążące, za-

wych, szczególnie siarczanów i ołowiu.

chodzące na składowiskach, zmieniają charakter wód

Odpady energetyczne (popioły lotne)
Odpady energetyczne wykazują wysokie zróżnicowanie składu ziarnowego, współczynnika filtracji,

wynoszonych do środowiska. Po zakończeniu procesów wiązania, odczyn pH wycieków znacznie się
obniża i kształtuje się na poziomie bliskim obojętnemu.

składu chemicznego oraz wymywalności. W związku

Współczynnik filtracji popiołów „czystych” oraz

z coraz ostrzejszymi przepisami w zakresie stanu ja-

„zasiarczonych” wykazuje wyraźne zróżnicowanie,

kości atmosfery, elektrownie powszechnie stosują od-

a oznaczony został metodą „flow-pump” [Klojzy-

siarczanie spalin. Popioły zawierające domieszki pro-

Karczmarczyk B., 2000]. Dla popiołów „czystych”,

duktów odsiarczania spalin (popioły „zasiarczone”)

k wynosi średnio 4,9×10–8 m/s, natomiast dla popio-

różnią się zdecydowanie właściwościami od popiołów

łów „zasiarczonych” k jest niższy i wynosi średnio

nie zawierających tych domieszek (popioły „czyste”).

8,5×10–9 m/s. Wartości uzyskane dla popiołów „czy-

Analizą wymywalności zanieczyszczeń z po-

stych”, wskazują, iż popioły te nie spełniają kryteriów

piołów lotnych oraz współczynnika filtracji i poro-

szczelności zarówno dla przepływów poziomych, jak

watości objęto popioły z Elektrowni Rybnik, Opole

też dla przesiąkania pionowego. Domieszka produk-

i Łaziska [Klojzy-Karczmarczyk B., 2000], transpor-

tów odsiarczania spalin powoduje znaczne obniżenie

towane w postaci emulgatu (gęstej pulpy) o konsys-

wartości współczynnika filtracji popiołów, średnio

tencji 1:1. Wybrano popioły „czyste” oraz popioły

o rząd wielkości. W związku z tym popioły „zasiar-

„zasiarczone”, zawierające domieszkę produktów od-

czone” charakteryzują się lepszymi właściwościami

siarczania spalin metodą suchą.

izolującymi niż popioły „czyste”. Popioły te spełniają

Przeprowadzone badania [Klojzy-Karczmarczyk

kryteria szczelności przy przepływach poziomych, na-

B., 2000] wykazały, iż wymywalność składników za-

tomiast w dalszym ciągu nie spełniają kryteriów

nieczyszczających z popiołów „czystych” i „zasiarczo-

szczelności dla przesiąkania pionowego i można je

nych” jest wyraźnie zróżnicowania (rys. 2, rys. 3).

zaliczyć do gruntów słabo izolujących.

Popioły „czyste” charakteryzują się mniejszą ilością

Bariery izolacyjne dla wielu zbiorników wód

ługowanych składników chemicznych, a przeważają

podziemnych GZWP w Polsce stanowią często gliny

jony SO42– oraz Ca+2. Suma zanieczyszczeń wymy-

zwałowe czwartorzędowe oraz iły trzeciorzędowe.
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Badania współczynnika filtracji przeprowadzone dla

gliny. W celu określenia skuteczności wykonanej

gruntów naturalnych spoistych wskazują, iż charak-

warstwy izolacyjnej dla składowiska, przeprowadzono

teryzują się one znacznie mniejszymi wartościami

badania współczynnika filtracji metodą „flow-pump”.

współczynnika filtracji w porównaniu z analizowany–9

Średni współczynnik filtracji gliny uszczelniają-

mi odpadami i mieszczą się w granicach rzędu 10 —

cej wynosi 3,01×10–9 m/s. Taka wartość pozwala

10–11 m/s [Marciniak M. et al., 1999].

stwierdzić, iż glina spełnia kryteria szczelności jedynie

Uzyskana wartość współczynnika filtracji anali-

dla przepływów poziomych. W przypadku przesią-

zowanych odpadów energetycznych dyskwalifikuje je

kania pionowego materiał należy zaliczyć do grupy

jako materiał izolujący. Konieczne jest więc wyko-

gruntów słabo izolujących, nie spełniających dosta-

nywanie warstw w podłożu składowisk popiołów,

tecznie kryteriów szczelności.

które będą stanowić bariery izolujące dla przesiąkania

Warstwa wykonana z materiału o współczynniku
filtracji rzędu 10–9 m/s nie izoluje całkowicie, ale ogra-

pionowego.
Składowisko popiołów i żużli z Elektrociepłowni
Skarżysko-Kamienna

nicza w znacznym stopniu migrację zanieczyszczeń.
Dodatkowo w dnie składowiska występuje warstwa
naturalnie naniesionego namułu o frakcji pylastej.

Przeprowadzono analizę wymywalności dla po-

Powoduje to doszczelnienie składowiska.

piołów, żużli i namułu pobranego u podnóża skła-

W celu określenia, czy istnieje negatywny wpływ

dowiska zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej.

składowiska na cieki powierzchniowe przeprowadzo-

Wyciągi wodne wykazują odczyn w granicach od 8,9

no analizę fizykochemiczną wód powierzchniowych

do 7,0 i zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL

w obrębie składowiska.

(Dz.U. nr 116 z roku 1991, poz. 503) mieści się on

Przeprowadzone analizy fizykochemiczne nie

w granicach dopuszczalnych dla ścieków wprowadza-

wykazały istotnych zmian parametrów w punktach

nych do wód i do ziemi. Dla wyciągów z popiołów

przed składowiskiem oraz w punktach poboru w za-

i żużli wartości pH zbliżają się do górnej granicy

sięgu składowiska. Nie obserwowany jest zatem

dopuszczalnej.

wzrost ładunku zanieczyszczeń spowodowany oddziaływaniem składowiska.
Wody rzeczne wykazują odczyn w granicach
I klasy czystości wód zgodnie z Rozporządzeniem
MOŚZNiL (DU nr 116 z roku 1991, poz. 503)
w sprawie klasyfikacji wód powierzchniowych. Mineralizacja jest niska, przy czym wody dopływu wykazują wyższą wartość. Stężenia oznaczanych wskaźników w wodach rzeki Kamienna pozwalają zaliczyć
ją do I klasy czystości. Są to wody nadające się do
zaopatrzenia ludności w wodę do picia (Dz.U. nr 116
z roku 1991, poz. 503). Dla dopływu cieku głównego
wykazano podwyższone wartości BZT5 oraz stężenie

Wśród wymywanych składników przeważają jo–

jonu PO43–. Wartości te pozwalają zaklasyfikować

ny SO4 , HCO3 , Ca , Mg , Na oraz K . Najwyższe

wody dopływu do II klasy czystości wód powierzch-

stężenia wymienionych składników stwierdzono w po-

niowych.

2–

2+

2+

+

+

piołach, gdzie stężenie siarczanów w pierwszym wy-

Przeprowadzone analizy wód rzecznych pozwa-

mywaniu przekracza wartość dopuszczalną dla ście-

lają stwierdzić, iż zanieczyszczenia ługowane z od-

ków wprowadzanych do wód i do ziemi. Nieco

padów przez wody opadowe, nie są wprowadzane do

mniejsze stężenia są charakterystyczne dla wyciągu

rzek. Wykonana bariera izolacyjna wraz z naturalnie

z próbki namułu z podnóża składowiska. Żużel nato-

naniesionymi namułami zatrzymuje więc zanieczysz-

miast charakteryzuje się niską wymywalnością wszyst-

czenia wynoszone z popiołów. Konieczne jest jednak

kich składników.

monitorowanie jakości wód podziemnych i powierzch-

Podłoże składowiska uszczelnione jest warstwą
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THE IMPACT OF LEACHATE FROM MUNICIPAL AND INDUSTRIAL
LANDFILLS ON QUALITY OF GROUNDWATER ENVIRONMENT
Key words: wastes, analyses methods, environment monitoring, water and soil contamination

Abstract
The paper presents some aspects of the impact of leachate from municipal and industrial landfills on condition
of groundwater environment. The risk assessment of groundwater pollution by deposed wastes was defined on
the basis of physic-chemical parameters leachates and water and leachates extracts tests 1:10. The article
presents isolation layers’ requirements and as well as effective methods of laboratory analyses of ground’s and
wastes’ filtration parameters application.
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Streszczenie
Problem zagospodarowania osadów ściekowych stanowi integralną część procesu oczyszczania ścieków.
W związku z dużym wzrostem ilości wytwarzanych osadów ściekowych problem zagospodarowania osadów
ściekowych zyskuje znacząco na znaczeniu w państwach europejskich. W artykule zaprezentowano charakterystykę i przegląd metod zagospodarowania odpadów komunalnych. Następnie przedstawiono porównanie
regulacji prawnych obowiązujących zarówno w krajach Wspólnoty Europejskiej jak i krajach kandydujących.
Kolejno zaprezentowano koncepcję termicznej utylizację osadów ściekowych w Polsce. W artykule przedstawiono również docelowy model zarządzania osadami ściekowymi, w którym uwzględniono metody oczyszczania ścieków komunalnych ograniczające powstawanie odpadów komunalnych. Model opisuje także min:
recyrkulację wewnątrz procesowej wybranych grup odpadów, otrzymywanie odpadów o określonych właściwościach fizykochemicznych, wykorzystanie rolnicze grup odpadów o pożądanych własnościach użytkowych,
termiczną utylizacja odpadów z wariantowym składowaniem popiołów i ich przerobem na produkty użytkowe,
jak również odzysk fosforu z popiołów ze spalania odpadów komunalnych.

Wstęp

po sanitacji lub kompostowaniu) i spalana (38%). Os-

Zagospodarowanie osadów ściekowych należy uz-

tatnie lata przyniosły korektę takich założeń, przede

nać za integralną cześć procesu oczyszczania ścieków.

wszystkim w zakresie wykorzystania w rolnictwie. Za-

Paradoksalnie bowiem, duży postęp ilościowy i jakoś-

pobieganie rozprzestrzenianiu się w środowisku sub-

ciowy w oczyszczaniu ścieków komunalnych stwarza

stancji niebezpiecznych wprowadziła już Szwajcaria,

konieczność zajęcia się problemami skondensowanego

gdzie istnieje projekt zakazu rolniczego wykorzystania

zanieczyszczenia zawartego w powstających w coraz

odpadów, a znaczne ograniczenia pojawiły się w Niem-

większej ilości osadów z ich oczyszczania.

czech, Kanadzie i Szwecji. Głównym powodem za-

Założona w Unii Europejskiej w połowie lat dzie-

kazów jest zawartość w osadach wielopierścieniowych

więćdziesiątych strategia postępowania z osadami za-

węglowodorów aromatycznych, oraz dioksyn. Coraz

wierającymi substancje organiczne zakładała że od ro-

bardziej dociera do świadomości decydentów także

ku 2005 nie będzie można ich deponować na składo-

fakt że oprócz zagrożenia toksycznego (i kancero-

wiskach. Stąd prognozy zakładały [1, 2, 3], że na prze-

gennego) wzrasta generalnie zagrożenie biologiczne

widywane w UE 12 mln ton suchej masy osadu je-

w tym chorobotwórcze razem z problematyką „prio-

dynie 10% będzie mogło być składowane, natomiast

nów”. Należy bowiem pamiętać że sanitacja np. wap-

wyeliminowany zostanie całkowicie zrzut do morza,

nem nigdy nie jest pełna, a podczas fermentacji osa-

a pozostała część będzie wykorzystywana rolniczo (52%

dów ginie jedynie około 20% pasożytów zwierzęcych,
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przy fermentacji mezofilowej do 70%, a tylko przy

obok różnych frakcji piasku znajdują się pestki, ka-

termofilowej około 100%. Muszą zostać zniszczone

mienie, szkło, kawałki metalu itp. Piasek separowany

także zarodniki grzybów i bakterie chorobotwórcze [4]

w piaskownikach zawiera zwykle znaczne ilości związ-

.Stąd też wydaje się, że docelowym kierunkiem wy-

ków organicznych (nawet 20–30%). Stąd też koniecz-

korzystania odpadów z oczyszczania ścieków komu-

ne jest jego płukanie, w efekcie którego zawartość

nalnych będą przede wszystkim metody termiczne ich

związków organicznych zmniejsza się do 3%. W o-

utylizacji.

czyszczalniach otrzymuje się 2–3 t tego osadu na do-

Tendencja (uwidaczniająca się np. w programie

bę/100000 mieszkańców (zależnie od pory deszczowej

gospodarki odpadami w Polsce) do kontynuacji two-

lub bezdeszczowej, kanalizacji ogólnospławnej lub

rzenia składowisk odpadów niebezpiecznych z wyko-

rozdzielczej itp.). Osad wstępny — jest to pozostałość

rzystaniem pełnych okresów przejściowych (8–13 lat)

po procesie sedymentacji zawiesin ze ścieków w o-

po akcesji Polski i Czech do UE jest anachroniczna

sadnikach wstępnych. Zawiera on znaczną ilość zanie-

i musi być szybko zrewidowana. Po przystąpieniu do

czyszczeń mineralnych i organicznych (po około 50%)

Unii Europejskiej kraje kandydujące będą zobowią-

zawartych w ściekach. Jest to osad zazwyczaj łatwo

zane w ciągu 8–13 lat spełnić kryteria obowiązujących

zagniwający, o uciążliwym zapachu. Jego ilość wynosi

w UE regulacji prawnych [5]. W dokumentach unij-

4–5 t na dobę/100000 mieszkańców (w suchej masie).

nych stwierdza się, że osady ściekowe, które nie będą

Natomiast odprowadzany jest na składowiska zazwy-

przetworzone zgodnie z zalecanymi metodami nie mo-

czaj w postaci wysoko uwodnionej (ok. 1–2% suchej

gą być używane w jakikolwiek sposób. Trzeba będzie

masy). Jego ilość wzrasta wtedy nawet do około 500

wdrożyć poprawione procedury i praktyczne rozwią-

t/dobę. Osad nadmierny powstaje w procesie oczysz-

zania w celu zapewnienia bezpiecznych i efektywnych

czania biologicznego ścieków. Jest to osad czynny

metod utylizacji i dystrybucji osadów ściekowych.

z komór biologicznych, nadmierny co do ilości w sto-

Innymi słowy chodzi o znalezienie najlepszych roz-

sunku do potrzeb części biologicznej oczyszczalni.

wiązań pozwalających na ekonomiczną i najmniej

Osad ten stanowi masowo największą ilość odpadów

szkodliwą dla środowiska naturalnego utylizację tych

z oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Powstaje go

osadów.

na dobę ok. 4–6 t/100000 mieszkańców. Zawartość

Na podstawie przeanalizowanych charakterystyk

substancji mineralnych w tym osadzie jest stosunkowo

osadów ściekowych, oraz metod ich utylizacji zapro-

niewielka (około 30%), resztę stanowi materia organi-

ponowano wstępną koncepcję procesu termicznej uty-

czna, zwykle występuje w postaci wysoko uwodnionej

lizacji tych odpadów w Polsce, oraz odzysku z nich

(około 2% suchej masy, 98% wody). Wartość opałowa

związków fosforu [2, 6, 7].

dla osadu świeżego wynosi 16–20 MJ/kg suchej masy,

Charakterystyka osadów komunalnych
i kierunków ich wykorzystania
Osady z oczyszczania ścieków komunalnych moż-

spadając do 10–15 MJ/kg suchej masy dla przefermentowanego.
Najczęściej stosowanymi obecnie metodami zagospodarowania osadów ściekowych są:

na podzielić na dwie grupy. Są to osady z mechanicz-

 składowanie w stanie wysoko uwodnionym,

nego oczyszczania ścieków (skratki i piasek z pias-

 odwadnianie mechaniczne,

kowników) i osady z mechaniczno-biologicznego oczy-

 kompostowane (często po higienizacji wapnem)

szczania ścieków zawierające znacznie więcej sub-

i wykorzystywane jako nawozy, a także do rekul-

stancji organicznej. Skratki to typowe zanieczysz-

tywacji gleb,

czenia mechaniczne o różnej wielkości, zależnej od ty-

 suszone i składowanie w stanie przetworzonym,

pu i gęstości krat stosowanych do ich wyłapywania na

 utylizacja termiczna.

oczyszczalni i charakteru ścieków. Obecnie najczęściej

Inne kierunki działań obejmują nowe rozwiązania

spotyka się kraty o prześwicie 3, 6, 10 lub 20 mm.

technologiczne oczyszczania ścieków komunalnych ma-

Dziennie otrzymuje się ich 0,5–1 t/100000 mieszkań-

jące na celu zapobieganie powstawania odpadów. Na-

ców (zawierających 30–40% suchej masy). Skratki

leżą do nich rozdrabniane skratek i ich zawrót do

zwykle odwadnia się na prasach. Piasek z piaskow-

osadu wstępnego (recyrkulacja wewnątrzprocesowa)

ników jest to „ciężka” frakcja zanieczyszczeń, w której

odwodnianie, płukanie i powtórne wykorzystanie
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piasku z piaskowników. Kierunki zagospodarowania

w Polsce powinna uwzględniać zapobieganie powsta-

wstępnego i nadmiernego obejmują zagęszczanie

waniu odpadów, tak żeby zmniejszyć ich sumaryczną

osadu, składowanie, wapnowanie lub kompostowanie

wytwarzaną ilość. W tym zakresie należy wykorzystać

i wykorzystanie rolnicze, suszenie, oraz termiczną

doświadczenia UE w zakresie wykorzystanie proce-

utylizację [2, 6, 7].

sów biologicznych do zmian właściwości fizykoche-

W kontekście nowych przepisów i tendencji świa-

micznych osadów, oraz zwiększenia przyswajalności

towych najpopularniejsza metoda zagospodarowania

związków mineralnych i organicznych. Nowe roz-

— składowanie — w krótkiej perspektywie czasowej

wiązania powinny dotyczyć także przykładowo metod

będzie musiała być zaniechana, z uwagi na obowiązek

recyklingu wewnątrzprocesowego skratek i piasku

ograniczenia do 5% substancji organicznej w składo-

z piaskowników. Celem tych działań byłoby ograni-

wanych odpadach stałych zgodnie z dyrektywami Unii

czenie do minimum ilości powstających skratek i skła-

Europejskiej obowiązującymi od 2005 roku [3, 4].

dowania zużytego piasku, oraz zwiększenie udziału

Tendencje w tym zakresie w Unii Europejskiej (tabe-

osadów nadmiernego i wstępnego w końcowej masie

la 1) przewidują likwidacje zrzutów tych odpadów

osadów. Istotnym elementem tych działań byłaby rów-

do morza (zrzucano 5% tych odpadów w roku 1995)

nież analiza metod odwadniania osadów i doboru BAT

i stopniowy zanik składowania odpadów ściekowych

w zakresie technologii i rozwiązań aparaturowych.

(w 1995 roku składowano 48% ich ilości, w 2006 pla-

Ułatwiłoby to przykładowo (obniżając koszty tran-

nuje się, ze będzie to nie więcej niż 10%). Przewiduje

sportu) rolnicze wykorzystanie odpadów, czy ich kom-

się natomiast wzrost ich zastosowań w rolnictwie

postowanie). Spowodowałoby to zwłaszcza pewne

(z 32% w 1995 do 45% w 2006 r.) i do kompostowa-

ujednolicenie składu ścieków, zawartości w nich wil-

nia (odpowiednio 2 i 7%). Najbardziej dynamicznie po-

goci i tym samym ułatwiłoby zarządzanie odpadami

winny rozwijać się metody utylizacji termicznej (13%

tego typu.

spalanych odpadów w roku 1995 i 38% w 2006 r.).

Drugi kierunek działań dotyczyłby zakresu stoso-

Koszty innych metod utylizacji będą rosły szybciej

wania termicznych metod utylizacji odpadów i doboru

i aktualna sytuacja, że spalanie jest najdroższe inwes-

BAT w zakresie technologii spalania osadów, oczysz-

tycyjnie i eksploatacyjne będzie w definiowalnym ho-

czania spalin i zarządzania popiołami i pyłami z oczy-

ryzoncie czasowym należała do przeszłości.

szczania spalin. Analiza ekonomiczna objęłaby także

Tablica 1
Przewidywane na początku lat 1990-tych zmiany
w sposobach utylizacji osadu ze ścieków komunalnych
w latach 1995 i 2006 w Unii Europejskiej
Ilość powstającego osadu
Sposób
utylizacji

1995

2006

pekcie kosztów termicznej utylizacji, jak i zasad ich
lokalizacji, oraz wykorzystania do tego celu istniejących obiektów.

Niektóre regulacje prawne dotyczące osadów
ściekowych obowiązujące w krajach
kandydujących (NAS) i UE

%

Sucha
masa (t)

%

Składowiska

48

3,4

10

1,2

Rolnictwo

32

2,2

45

5,4

Wiele krajów NAS wprowadziło już Dyrektywy

Spalanie

13

0,9

38

4,6

Komisji Europejskiej dotyczące problematyki osadów

Zrzut do morza

5

0,4

0

0

ściekowych. Dyrektywa [9] podaje minimalne wyma-

Kompostowania

2

0,1

7

0,8

gania dotyczące gleb i osadów ściekowych przezna-

7

czonych do rolniczego wykorzystania. Metody obróbki

Razem

100

7

100

Sucha
masa (t)

kwestie optymalizacji wielkości spalarni osadów w as-

osadów pozwalających na ich rolnicze wykorzystanie
W Polsce pracuje (wg szacunków NFOŚ na koniec roku 2000) około 4500 oczyszczalni ścieków bio-

zgodnie z powyższą dyrektywą o obejmują:
 Zaawansowane metody obróbki (sanitację) osa-

logicznych, które obsługują około 50% mieszkańców

dów:

naszego kraju. Szacowane ilości osadów ściekowych

 termiczna obróbka osadów zapewniających osią-

wynoszą około 350000 t/r suchej masy. Do roku 2015

gnięcie przez cząstki osadu temperatury >80°C

ilość ta ma wzrosnąć dwukrotnie [8]. Analiza techno-

przy redukcji zawartości wilgoci do poziomu

logii oczyszczania ścieków komunalnych stosowanych

<10% przy zachowaniu aktywnego działania
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wody około 0,90 w ciągu pierwszej godziny

gów dotyczących dopuszczalnych zawartości metali

obróbki,

ciężkich w osadach ściekowych wymaganych tą dy-

 aerobowa stabilizacja termofilowa w temperaturze co najmniej 55°C przez 20 godzin, bez
stosowania domieszek i przerw w procesie,

rektywą.
Dyrektywa [10] ustala hierarchię zarządzania odpadami, wg której preferuje się zapobieganie powsta-

 termiczna obróbka ciekłej zawiesiny przez mi-

waniu odpadów poprzez zmniejszanie ich ilości, pow-

nimum 30 minut w 70°C poprzedzona mezo-

tórne użycie, recykling, oraz odzysk energii. Podaje się

filową fermentacją anaerobową w temperaturze

w niej także zasady używania i składowania odpadów,

35°C przy średnim czasie retencji 12 dni,

planowania gospodarki odpadami, odpowiednich pro-

 kondycjonowanie wapnem do osiągnięcia i u-

cedur postępowania i ich monitorowania. Wprowa-

trzymania pH = f 12 lub więcej, oraz tempera-

dzona także została definicja „odpadu”, natomiast wy-

tury co najmniej 55°C przez 2 godz.,

kaz różnych rodzajów odpadów podano w [11].

 kondycjonowanie wapnem do osiągnięcia i u-

Dyrektywa [13] dotyczy sposobów postępowa-

trzymania pH = f 12 lub więcej przez 3 miesią-

nia ze ściekami komunalnymi. Jej przepisy dotyczą

ce. Proces powinien być początkowo oceniany

w szczególności zabezpieczenia środowiska przed ich

poprzez 6 Log10 redukcję bakterii takich jak

zrzutami, a także podają minimalne wymogi co do

Salmonella Seftenberg W 775. Przetworzony

zakres oczyszczania ścieków komunalnych, które po-

osad nie powinien zawierać Salmonella spp

winny zostać osiągnięte do końca 2005 roku.

w 50g (mokrej masy) a obróbka zapewnić osią-

Dyrektywa [14] zwana „azotanową” dotyczy za-

gnięcie co najmniej 6 Log10 redukcje bakterii

pobiegania przenikaniu do wód związków azotu po-

Escherichta Coli do <500 CFU/g.

chodzących ze stosowanych w rolnictwie nawozów.

 Konwencjonalne metody obróbki osadów:

 termofilową stabilizację aerobową w temperaturze >55°C przy średnim czasie retencji 20
dni,

Koncepcja termicznej utylizacja osadów
ściekowych w Polsce
Ewentualność składowania popiołów i pyłu, pro-

 termofilową fermentacje anaerobową w tempe-

duktów spalania, oraz oczyszczania spalin, na składo-

raturze co najmniej 55°C przy średnim czasie

wiskach odpadów niebezpiecznych wywołuje zastrze-

retencji 20 dni,

żenia co do termicznych metod utylizacji osadów. Na-

 kondycjonowanie wapnem zapewniające homo-

leży jednak potraktować żużle, pyły i produkty oczy-

genizację miesznainy wapna i osadu, która po-

szczania spalin jako wartościowe, zastępcze źródło

winna mieć pH >12 zaraz po wapnowaniu i za-

metali i potencjalny surowiec dla produkcji związków

chować je co najmniej 24 godziny,

fosforu. Kierunki działań mających na celu rozwią-

 mezofilową fermentacja anaerobową w temp.
35°C przy średnim czasie retencji 15 dni,

 intensywna aeracja w temperaturze otoczenia,
bez dodatków i przerw w procesie obróbki
osadu,

 jednoczesna stabilizacja aerobowa w temperaturze otoczenia.

zanie problemu osadów z podwyższoną zawartością
metali ciężkich powinny obejmować przede wszystkim ich termiczną utylizację.
Osady z oczyszczalni ścieków w Polsce i krajach
NAS różnią się od typowych spotykanych w Unii Europejskiej. Z tego powodu zastosowanie bezpośrednio
wzorców jest utrudnione. Polskie osady charakteryzują

Składowanie porcji wsadu w formie ciekłej

się one dużą różnorodnością, zależną od technologii

w temperaturze otocznia, bez dodatków i przerw pod-

oczyszczania, proporcji ilości oczyszczanych ścieków

czas składowania. Zawiesina powinna osiągnąć co naj-

komunalnych i przemysłowych, oraz rodzaju ścieków

mniej 2 Log10 redukcję ilości bakterii Escheria Coli.

przemysłowych. Większość osadów pochodzących z pol-

Dyrektywa [9] podaje ona także limity zawartości

skich oczyszczalni ścieków pomimo dobrych wartości

metali ciężkich w osadach ściekowych i glebach, oraz

nawozowych (pod względem zawartości materii orga-

maksymalne wielkości ładunków metali ciężkich,

nicznej i makroelementów) nie nadają się do rolni-

które mogą być wprowadzane do gleby w ciągu roku

czego wykorzystania ze względu na wysoką zawartość

(tabela 2). Jak widać kraje NAS spełniają wiele wymo-

metali ciężkich. Stan sanitarny osadów ściekowych
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Tabela 2
Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych [mg/kg*] wg [12]
Cd

Cr

20-40

—

2a
10b

50
500

300
500

Belgia (Flandria)

6

250

Belgia (Wallonia)

10

500

0,8

100

Dyrektywa 86/278/EEC
Austria Górna
Dolna

Dania
– na suchą masę
– w odniesieniu do P
całkowitego
Finlandia

Cu

Zn

750-1200 2500-4000

25
100

100
400

375f

5

100

300

900f

600

10

100

500

2000

1000

0,8

30

120

4000

200

2500

10000

2

100

150

600

20j

1000

1000

10

Niemcy

10

900

800

8

Grecja

20-40

500

Irlandia

20

—

1,5a

Włochy

300-400

Pb

2
10

300

Francja

Ni

1000-1750 16-25

100
3

Hg

1l

16

1000

10

Mo

Co

—

—

—

1500
2000

10
150

—

—

—

—

—

—

25

1500

—

—

—

800

3000

—

—

—

900

2500

—

—

—

—

—

—

100 l
200
200

1000-1750 16-25
1000

As

300-400
300

750-1200 2500-4000
750

2500

—

—

—

750

2500

—

—

—

—

—

—

20

—

Luxemburg

20-40

1000-1750

Holandia

1,25

75

75

0,75

30

100

300

—

—

—

Portugalia

20

1000

1000

16

300

750

2500

—

—

—

Hiszpania
– gleba o pH < 7

20

1000

1000

16

300

750

2500

—

—

—

– gleba o pH > 7

40

1750

1750

25

400

1200

4000

—

—

—

Szwecja

2

100

600

2,5

50

100

800

—

—

—

Wielka Brytania

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Estonia

15

1200

800

16

400

900

2900

—

—

—

Łotwa

20

2000

1000

16

300

750

2500

—

—

—

Polska

10

500

800

5

100

500

2500

—

—

—

300

1000-1750 16-25

300-400

750-1200 2500-4000

Kraje kandydujące

* na suchą masę osadu; a – Limity docelowe z roku 1998; zacienione komórki wskazują wartości poniżej tych, które określa
dyrektywa [9]

jest zły i bez odpowiedniego przygotowania nie nadają

możliwości immobilizacji metali ciężkich poprzez do-

się one do recyklingu w środowisku ze względu na

dawanie odpowiednich materiałów do spalanego su-

przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników

rowca [7].

sanitarnych. Stąd też termiczna ich utylizacja wydaje
się najbardziej obiecującym kierunkiem.

Następny kierunek zakłada wykorzystanie produktów spalania osadów, a w szczególności odzysk

Prowadzona analiza techniczno-ekonomiczna poz-

z nich związków fosforu i wapnia z popiołów z ich

wala przede wszystkim określić rodzaje osadów ście-

spalania. Termiczna obróbka osadów komunalnych ma

kowych przydatnych do utylizacji termicznej. Istotne

na celu otrzymanie popiołów o najkorzystniejszych

są w tym zakresie metody skutecznego odwadniania

własnościach fizykochemicznych z punktu widzenia

osadów. Lepszego odwodnienia osadów zwiększa wy-

odzysku z nich związków fosforu. Ocena warunków

korzystanie ich ciepła spalania. Technologie termicz-

spalania osadów oraz dobór ewentualnych komponen-

nej utylizacji odpadów powinny być dobierane w za-

tów modyfikujących własności osadów (jak związki

leżności od składu sadów, stopnia ich odwodnienia,

wapnia czy węglanu sodu), wpływających zarówno na

sterowanie procesem spalania pod katem otrzymania

proces spalania jak i skład mineralno-chemiczny pro-

odpowiedniego składu fizykochemicznego popiołów

duktów spalania. Chodzi tu zwłaszcza o obniżenia

umożliwiającego odzysk z nich fosforu metodami se-

temperatury spalania i nadania nowych własności

lektywnej ekstrakcji. Powinno się także uwzględnić

użytkowych produktów spalania, poprzez modyfikację
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składu spalanego surowca-osadu. charakterystykę fizy-

Podobny zakres analizy dotyczyłby instalacji do eks-

kochemiczną produktów spalania osadów i ocenę moż-

trakcji fosforu z popiołów. Prowadzone na Politech-

liwości rozdziału odpadów na frakcje podkoncentro-

nice Krakowskiej badania [2, 6, 7] dotyczyły możliwoś-

wane w dane składniki. Następny etap badań to opra-

ci odzysku fosforu z osadów pochodzących z Oczy-

cowanie metod ekstrakcji związków fosforu, kierunki

szczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie-Pleszowie.

przerobu ekstraktów na półprodukty i produkty zawie-

Oczyszczeniu ulega tam ok. 54000 m3 ścieków/dobę

rające fosforany wapnia, oraz kierunki i możliwości

pochodzących od ok. 250000 mieszkańców. Z oczy-

wykorzystania osadów poekstrakcyjnych. W tym zakre-

szczalni jest odprowadzane ok. 55 t/dobę osadu o u-

sie przewiduje się w szczególności badania ekstrakcji

wodnieniu ok. 70%. Obecnie osad ten jest składo-

kwasami mineralnymi (azotowy, fosforowy, siarkowy

wany. Z bilansu fosforu w ścieku wynika, że osad za-

i inne) związków fosforu zawartych w popiele ze

wiera fosfor będący odpowiednikiem ok. 350 t 100%

spalania osadów. Ekstrakty byłyby z kolei badane pod

H3PO4/rok. Wartość opałowa dla osadu świeżego

kątem możliwości otrzymywania z nich surowców do

wynosi 16–20MJ/kg suchej masy, spadając do 10–15

produkcji nawozów azotowych i fosforowych, a także

MJ/kg suchej masy dla przefermentowanego. Rys. 1

fosforanów wapnia różnego typu możliwych po-

przedstawia schemat ideowy takiego procesu, nato-

tencjalnie do stosowania jako półprodukty, produkty

miast w tablicy 2 przedstawiono bilans ilości ścieków

i zamienniki typowych surowców fosforowych.

i osadów komunalnych, oraz powstających z nich pół-

Analiza możliwości termicznej utylizacji osadów

produktów i produktów otrzymywanych metodą ter-

obejmie w szczególności dobór optymalnej ilości spa-

micznej utylizacji i odzysku fosforu z popiołów po

larni w danym regionie i kraju, oraz ich lokalizacji.

tym procesie.

Rys.1. Schemat termicznej utylizacji osadów i odzysku fosforu z popiołów po ich spaleniu
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Tablica 3
Bilans ilości ścieków i osadów komunalnych, oraz powstających z nich półproduktów i produktów otrzymywanych metodą
termicznej utylizacji i odzysku fosforu z popiołów po tym procesie
Ilość osadu
Ilość
ścieków
[m3]

Liczba
mieszkańców

Mokrego
(70%H2O)
[t/]

Ilość popiołu

Suchego
[t]

przed
ekstrakcją
[t]

Ilość
Ilość
otrzymanego wytworzonego
po
z ekstrakcji
z ekstraktu
ekstrakcji
H3PO4
CaHPO4
[t]
[t]
[t]

Dane Kujawy
Dobowo
Rocznie
Dane przeliczeniowe
na 1mln mieszkańców

55000

250000

55,0

16,5

6,6

20075000

250000

20075,0

6022,5

2409,0

4,422
1614,03

0,959
350

1,331
485,714

(dotyczące 1 roku)
80300000

1000000

80300

24090

9636

1400

1943

na 20 mln mieszkańców

1606000000

20000000

1606000

481800

192720

129122,4

6456,12

28000

38857

na 32 mln mieszkańców

2569600

770880

308352

206595,84

44800

62171

2569600000

32000000

na 1000 m3 ścieków

1000

4545

1,0

0,3

0,120

0,080

0,017

0,024

na 1t osadu suchego

3333

15152

3,3

1,0

0,400

0,268

0,058

0,081

Dane bilansowe z tabeli 3 opracowano na pod-

zysku fosforu możliwa byłaby i celowa realizacja tego

stawie charakterystyki osadów z typowej dużej miej-

procesu na jednej instalacji zlokalizowanej w istnie-

skiej oczyszczalni ścieków. Wydaje się, że w perspek-

jącym zakładzie chemicznym. Zwraca przy tym uwagę

tywie najbliższych 10 lat nie będzie oczyszczać się

relatywnie wysoka (na poziomie 60 mln zł rocznie)

więcej niż 80% ilości ścieków powstających w Polsce.

wartość produkowanych związków fosforu.

Stąd za bardzo prawdopodobne wydaje się otrzymy-

Dla porównania proponowanej przez nas metody

wanie w granicach 2,5 mln ton osadów odwodnionych

termicznej utylizacji osadów ściekowych z ich skła-

do zawartości ~70% H2O (770 tys. suchej masy osa-

dowaniem i rolniczym wykorzystaniem przedstawio-

dów) w skali rocznej. Taka ilość osadów nie jest zbyt

no (tabela 5) ich ocenę z wykorzystaniem metody

wielką z punktu widzenia możliwości ich termicznej

logiki rozmytej [15] w oparciu o uproszczoną macierz

utylizacji. Warunkiem wstępnym jest jednak wprowa-

Leopolda. Ponieważ metoda logiki rozmytej wymaga

dzenie we wszystkich oczyszczalniach odwadniania

stosowania jako kryteriów ocen danych liczbowych,

osadów, tak aby do przerobu mógł być kierowany

którymi w tej fazie badań jeszcze nie dysponujemy,

rzeczywiście tylko osad zawierający nie więcej niż

uzupełniono ja o elementy stosowane w metodyce

70% H2O. Aby odparować wodę z takiego osadu trze-

analizy opcji realizacji inwestycji [16]. Kryteria oceny

ba zużyć około 9,2 MJ/kg suchego odpadu, podczas

przedstawiono w tablicy 4. Zasadą takiej oceny jest,

gdy ciepło spalania suchego osadu wynosi ~16 MJ/kg.

że jedna ocena „niedopuszczalny” pozwala ocenić ne-

Możliwe jest więc autotermiczne prowadzenie procesu

gatywnie cały ocenianą metodę czy proces.

spalania takich osadów, co znacznie uatrakcyjnia ekonomicznie szansę ich termicznej utylizacji.

Wyniki analizy podane w tabeli 5 wskazują, że na
10 kryteriów oceny składowanie uzyskało aż 8 ocen

Wstępna ocena możliwości spalania takich osa-

„niedopuszczalne”. W przypadku rolniczego wykorzy-

dów w piecach obrotowych wykazała, że piec obro-

stania i kompostowania mamy do czynienia natomiast

towy o powierzchni 1000 m (a więc typowy piec

z 8 ocenami „dopuszczalne”. O przyszłości tych metod

cementowy o dł. 100m) mógłby spalać rocznie około

zadecydują badania dotyczące obecności prionów

350000 t osadu zawierającego 70% H2O. Teoretycznie

w osadach i możliwości przedostawania się ich tą dro-

więc 7 takich pieców mogłoby utylizować termicznie

gą do gleby i dalej do organizmów zwierzęcych. Jak

wszystkie osady z oczyszczania ścieków komunalnych

na razie taka możliwość wydaje się prawdopodobna.

powstające w Polsce. Tak więc 3 stare nieczynne ce-

Metoda termicznej utylizacji uzyskała 7 ocen „akcep-

mentownie (o odpowiedniej lokalizacji) adaptowane

towalne” i 3 „dopuszczalne”, a więc została oceniona

do spalania osadów mogłyby rozwiązać cały problem.

zdecydowanie najwyżej. W miarę postępu badań bę-

2

Ilość powstającego popiołu (na poziomie 300 tys. t
rocznie) nie jest wielka. Z punktu widzenia skali od-
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dzie możliwe dalsze uściślanie oceny, przy ewentualnym szerszym zakresie stosowanych kryteriów.
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Tabela 5
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Tabela 4

Podsumowanie
Model gospodarki odpadami ściekowymi oparty
o powiązania strumieni materiałowych i energetycznych powinien obejmować:
 metody oczyszczania ścieków komunalnych, zmo-

kowego. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace
Wydziału Nauk Technicznych, seria A 2000, 29,
24–32.
4. Informacja internetowa NFOŚ i GW pt: „Utylizacja osadów ściekowych ze środków Narodowego

dyfikowane pod kątem zapobiegania powstawaniu

Funduszu” aktualizacja wtorek 22 stycznia 2002.

odpadów komunalnych, zastosowania recyrkulacji

5. Working Document on Sludge, EU Proposal, from

wewnątrz procesowej wybranych grup odpadów,
otrzymywania odpadów o określonych właściwościach i fizykochemicznych,
 wykorzystanie rolnicze grup odpadów o pożądanych własnościach użytkowych,

27 April 2000.
6. T. Rzepecki, M. Jodko, Z. Wzorek, K. Gorazda:
Stosowanie metody chemicznego strącania związków fosforu w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Chemik nr 3/2002, s. 69, 2002.

 termiczną utylizację odpadów z wariantowym skła-

7. M. Jodko, Z. Kowalski: Sprawozdanie z badań nad

dowaniem popiołów i ich przerobem na produkty

odzyskiem fosforu ze ścieków i osadów ścieko-

użytkowe,

wych. Zakład Chemii i Technologii Nieorganicznej

 odzysk fosforu z popiołów ze spalania odpadów
komunalnych.
Analiza materiało- i energochłonności poszcze-

Politechniki Krakowskiej, 2000–2001 (nie publikowane).
8. Krajowy plan gospodarki odpadami: www.mos.gov.pl

gólnych rozwiązań modelowych i ocena porównawcza

9. The Council Directive 86/278/EEC on the protec-

ich pośredniego, oraz bezpośredniego wpływu na śro-

tion of the environment, and in particular of the

dowisko naturalne musi uwzględniać takie elementy

soil, when sewage sludge is used in agriculture.

jak ilości zrzutu odpadów i ścieków, zużycie zasobów

10. The Waste Framework Directive 91/156/EEC

nieodnawialnych, efekt cieplarniany, psucie natury etc.

amending 75/442/EEC on waste. Commission De-

W tym zakresie wykonane będą analizy LCA (oceny

cision 2001/118/EEC.

cyklu życia) i analizy LCC dotycząca porównania

11. P. Przewrocki: Risk analysis of sewage sludge –

kosztów gospodarki odpadami w poszczególnych

Poland and EU Comparative Approach, Opraco-

modelach. Pozwoli to na opracowanie kompleksowej

wanie IGSME PAN Kraków 2002.

oceny ekologiczno-ekonomicznej poszczególnych rozwiązań modelowych.
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SEWAGE SLUDGE ENVIRONMENTAL IMPACT MINIMASATION
Key words: waste management, sewage sludge, thermal utilisation of sewage sludge, sewage sludge management model

Abstract
Sewage sludge management problem is an integral part of sewage treatment It is caused mainly by dynamic
increase in amount of produced sewage sludge in European countries. This paper presents characteristics and
various methods of sewage sludge management. Legal aspects of sewage sludge management in EU and
Accession Countries has been presented in comparative way. Sewage sludge thermal utilisation concept in
Poland has been presented as well. The paper presents also model of sewage sludge management. This model
include: municipal waste minimisation sewage treatment methods; recycling of selected groups of wastes;
producing wastes with desirable physicochemical characteristics; agriculture use of waste with specific
characteristics wastes thermal utilisation with ashes storage or use as material for production; and phosphorus
recovery from the ashes of municipal wastes incineration.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
na przykładzie południowo-wschodnich
powiatów województwa świętokrzyskiego
*Zakład Gospodarki Odpadami; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Słowa kluczowe: Województwo świętokrzyskie, gmina, odpady, składowisko, segregacja, skład odpadów

Streszczenie
Artykuł prezentuje stan aktualny gospodarki odpadami w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Badania przeprowadzone na omawianym obszarze wykazują, że unieszkodliwianie odpadów sprowadza się w znacznej mierze do składowania niesegregowanych odpadów komunalnych. Składowiska te najczęściej lokalizowane są na terenach leśnych i nieużytkach. W skali omawianego regionu jest zbyt dożo małych
składowisk, a większość z nich nie odpowiada wymaganym standardom. Segregacja odpadów komunalnych
prowadzona jest w niewielkim zakresie na składowiskach. Przeprowadzone badania składu odpadów wykazują
największy udział makulatury oraz tworzyw sztucznych w masie składowanych odpadów.

1. Wprowadzenie

kiego na 63 badanych gmin, 24 posiada własne czynne

Zamiarem autorów artykułu jest przedstawienie

składowiska. Składowiska te najczęściej lokalizowane

stanu istniejącego w zakresie zbiórki, transportu, se-

są na terenach leśnych i nieużytkach. Problematyka

gregacji i składowania odpadów komunalnych w 63

lokalizacji składowisk wiąże się także z usytuowaniem

gminach południowo–wschodniej i środkowej części

ich na terenach chronionych. Stan techniczny oraz

województwa świętokrzyskiego. W tym celu wyko-

zabezpieczenia poszczególnych składowisk kształtują

rzystano dane uzyskane podczas obserwacji tereno-

się na zróżnicowanym poziomie. Wśród nich niewiele

wych na 27 składowiskach oraz materiały zebrane

posiada zabezpieczenia skarp i podłoża, a monitoring

w wizytowanych gminach. Wśród wykorzystanych ma-

podstawowych elementów środowiska prowadzony

teriałów opisowych przeważały przeglądy ekologicz-

jest dla większych składowisk w zakresie wód pod-

ne, w których były zebrane najbardziej aktualne dane

ziemnych i sporadycznie powierzchniowych. Więk-

dotyczące składowisk.

szość z nich nie odpowiada wymaganym standardom.

Ponadto na wszystkich badanych składowiskach

Gminy, na obszarze których brak jest zorganizo-

wykonano serie zdjęć celem określenia składu odpa-

wanych składowisk, zawarły umowy na odbiór odpa-

dów komunalnych metodą fotografii cyfrowej.

dów z innymi gminami, bądź z firmami zajmującymi

Przeprowadzone badania dowodzą, że na oma-

się wywozem odpadów.

wianym obszarze unieszkodliwianie odpadów sprowa-

Na omawianej części województwa, eksploato-

dza się w znacznej mierze do składowania niesegre-

wano 27 składowisk z czego w ostatnim czasie zam-

gowanych odpadów komunalnych. Tylko w przypadku

knięto 3 w tym: w Żurawnikach w gminie Lipnik,

nielicznych gmin segregacja przebiegała już u źródła,

w Jarosławicach w gminie Tuczępy oraz w Samborcu,

a na 11 składowiskach odpady były segregowane na

gdzie pomimo przeprowadzonych prac rekultywacyj-

etapie ich składowania.

nych nadal składuje się cześć gminnych odpadów

Na badanym obszarze województwa świętokrzys-
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[fig. 1]. Wśród eksploatowanych składowisk, występu-
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Fig. 1. Lokalizacja składowisk na omawianym obszarze wraz z gminami przez nie obsługiwanymi

je znaczna ilość małych obiektów obsługujących tylko

zysk, a następnie sprzedaż poszczególnych grup od-

obszar własnej gminy. Są to w znacznej mierze źle

padów. Składowiska te posiadają prasy do zgniatania

zabezpieczone składowiska, które zagrażają środowis-

ekspansywnych grup odpadów takich jak makulatura

ku przyrodniczemu.

czy plastiki.

Gospodarka odpadami prowadzona jest przez

Przykładowo w 2001 roku realizowany jest od-

gminne zakłady komunalne, rzadziej przez firmy pry-

zysk surowców wtórnych bezpośrednio ze składowisk:

watne i związki międzygminne.

Janik (185,7 Mg), Skrzypiów (29,1 Mg), Szymano-

2. Segregacja, selektywna zbiórka i wywóz
odpadów
Celem zmniejszenia ilości odpadów komunalnych
kierowanych na składowiska, w niektórych gminach
wdraża się stopniowo systemy selektywnej zbiórki
i segregacji. Najczęściej segregacja odpadów komunalnych prowadzona jest na składowiskach [fot. 1],
rzadziej w miejscu ich powstawania. Na składowiskach odzyskuje się głównie: szkło, makulaturę, złom
i tworzywa sztuczne.
Na większych składowiskach takich jak Janik lub
Promnik, zatrudnienie znajdują firmy prowadzące od-
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Fot. 1. Wysegregowane szkło na składowisku w Julianowie
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wice Dolne (25,0 Mg), Wiślica (10,0 Mg), Wola Jas-

wiska jest prowadzony jest dla większych składowisk.

trzębska (5,0 Mg), Raczyce (3,1 Mg) [WIOŚ- 2002].

Kontrolowane jest oddziaływanie na wody podziemne

Zbiórka odpadów komunalnych na badanym ob-

i sporadycznie na powierzchniowe.

szarze nie jest jednolita. Zależnie od wielkości gminy

Małe składowiska wybudowane w latach 70-tych

oraz warunków transportowych, odpady zbierane są

i 80-tych na ogól nie spełniają nawet podstawowych

do następujących pojemników: kontener o pojemności

wymogów z zakresu ochrony środowiska. Nie posia-

7 m3, kontener o pojemności 4 m3, pojemnik 2,2 m3,

dają uszczelnień, a często odpady składowane są bez-

pojemnik 1,1 m , kubeł 0,11 m , worki plastikowe

pośrednio na miejscowym gruncie. W związku z tym

0,11 m oraz inne. Zbierane odpady wywożone są pe-

następuje infiltracja odcieków do podłoża. Ogrodzenia

riodycznie przez ZGK, firmy prywatne oraz innych

tych składowisk są często dewastowane, brak jest sta-

przewoźników. Częstotliwość wywożenia odpadów

łego nadzoru, a co za tym idzie także ewidencji odpa-

ustalona jest w stałym grafiku lub uzależniona jest od

dów.

3

3

3

stopnia napełnia poszczególnych kontenerów (wywóz
na życzenie).

Zaledwie w przypadku kilku obiektów składowanie odpadów komunalnych odbywa się na skła-

Wśród składowisk występujących na omawianym

dowiskach spełniających warunki ochrony środowis-

terenie, obiekty w Promniku, Janiku i Piasecznie

ka. Prawidłowo eksploatowane składowiska posiadają

przyjmują rocznie największe ilości odpadów komu-

[fot. 3, 4]:

nalnych. W roku 2001 wywieziono tam 122 tys. Mg
odpadów, co stanowi ponad 52% odpadów zdepono-

 zabezpieczenia dna i skarp (w tym uszczelnienie
naturalne i/lub sztuczne)

wanych na wszystkich składowiskach komunalnych

 drenaż odcieków i wód powierzchniowych

w województwie.

 zbiorniki na odcieki

3. Lokalizacja i charakterystyka składowisk
Na omawianym terenie, składowiska odpadów

 utwardzone drogi technologiczne oraz ogrodzenie
 brodzik dezynfekcyjnywłaściwą infrastrukturę i zaplecze socjalne.

komunalnych lokalizowane są najczęściej na terenach
leśnych i nieużytkach rolnych [fot. 2], w różnego
rodzaju wyrobiskach poeksploatacyjnych piasku i żwiru, bądź w wąwozach i jarach. Ważkim problemem
jest lokalizacji części składowisk na terenach chronionych, w tym na obszarach chronionego krajobrazu
oraz nad głównymi zbiornikami wód podziemnych.
Zabezpieczenie poszczególnych składowisk jest zróżnicowane. Większość nie posiada wystarczających,
a często żadnych zabezpieczeń skarp i podłoża. System odprowadzający wody powierzchniowe ze składo-

Fot. 3. Rów opaskowy – składowisko w Klępiu Dolnym

wiska wraz ze zbiornikiem na odcieki posiada 11 składowisk. Monitoring podstawowych elementów środo-

Fot. 2. Przykład lokalizacji składowiska na obszarze leśnym
– składowisko w Chwalibogowicach
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Fot. 4. Zbiornik na odcieki – składowisko Janik
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W związku z wymaganiami zawartymi w ustawie
o odpadach, większość właścicieli składowisk komunalnych stanie w niedługim czasie przed koniecznością
podjęcia decyzji o likwidacji lub modernizacji skła-

potrzeby jednej gminy — Stopnicy.
Skład odpadów na składowisku Promnik
0% 3%
3%
18%
20%

Skład odpadów stanowi główne źródło informacji
o odpadach komunalnych. Badanie składu odpadów
daje informacje na temat:
 stanu aktualnego gospodarki odpadami, a zatem
jest wyjściowym do opracowania programów i planów gospodarki odpadami,

grup odpadów.
Skład jakościowo–ilościowy odpadów komunalnych na składowiskach omawianego terenu, badano wy-
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Fig. 2. Skład odpadów na składowisku w Promniku
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korzystując metodykę opracowaną w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią — PAN

tekstylia
złom

8%

 ilości surowców wtórnych,
 kierunków wykorzystania i utylizacji wybranych

folie
makulatura

dowisk.

4. Skład i ilość wytworzonych odpadów

plastiki

guma

Fig. 3. Skład odpadów na składowisku w Janiku

w Krakowie. Metoda ta została zastosowana m.in. do
opracowania programów gospodarki odpadami w powiecie myślenickim, wielickim i brzeskim. Wykorzystuje ona technikę fotografii cyfrowej. Analizowane są
świeżo składowane odpady, wśród których wyróżnia
się następujące frakcje:
 plastiki,
 folie,
 tekstylia,

Skład odpadów komunalnych dla składowiska
Klępie Dolne
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Fig. 4. Skład odpadów na składowisku w Klępiu Dolnym

 makulaturę,
 złom,
 szkło,
 odpady organiczne,

Z przeprowadzonych badań składu odpadów komunalnych wynika, że:
 ok. 60–70% ogólnej masy odpadów to surowiec

 inne,

nadający się do produkcji paliw alternatywnych

 gruz,

przyjmując, że w ich skład wchodzą: makulatura,

 guma.

tekstylia, tworzywa sztuczne, guma;

Figury 2, 3 i 4 przedstawiają, skład jakościo–

 jest prowadzona segregacja tam, gdzie występuje

ilościowy odpadów komunalnych. Udział masowy po-

niski udział np. szkła, złomu, co uwidacznia się

szczególnych frakcji odpadów pokazano na przykła-

szczególnie na prawidłowo prowadzonych składo-

dzie składowisk: Promnik, Janik i Klępie Dolne. Skła-

wiskach takich jak Klępie Dolne, Promnik, Janik

dowisko Promnik obsługuje miasto Kielce oraz gminy:

(fig. 2, 3, 4);

Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Jaworznia, Ło-

 niska zawartość szkła w ogólnej masie odpadów

puszno, Miedziana Góra, Mniów, Nowa Słupia, Nowi-

na składowisku w Klępiu Dolnym jest konsek-

ny, Piekoszów, Smyków, Strawczyn, Tuczępy. Skła-

wencją intensywnie prowadzonego na składowis-

dowisko Janik obsługuje gminy: Ostrowiec Św., Ku-

ku odzysku szkła.

nów, Nowa Słupia, Waśniów, Bodzechów, Wojciechowice, Bałtów, Ćmielów, Sienno, Łagów. Składowisko
Klępie Dolne stanowi przykład obiektu powstałego na
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5. Wnioski
Składowanie odpadów komunalnych jedynie w kil-
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ku przypadkach odbywa się na składowiskach speł-

odpadów. Badany skład odpadów komunalnych wska-

niających w pełni warunki narzucone przez przepisy

zuje, że około 60–70% ogólnej masy odpadów to su-

ochrony środowiska. Niektóre składowiska usytuowa-

rowiec nadający się do produkcji paliw alternatywnych

ne są ponadto na terenach chronionych. W związku

o średniej kaloryczności 25 MJ/kg.

z tymi faktami, większość właścicieli składowisk komunalnych stanie w niedługim czasie przed koniecz-

6. Literatura

nością podjęcia decyzji o likwidacji lub modernizacji

1. Biblioteka monitoringu środowiska 2002 — Stan

składowisk.

środowiska w województwie świętokrzyskim w ro-

Przepisy ustawy o odpadach i prawo ochrony śro-

ku 2001. Raport. Kielce.

dowiska wskazują na obowiązek segregacji odpadów.

2. Makoudi S., Wdowiarz A., 2000 — Metodyka ba-

Aktualnie segregacja odpadów komunalnych prowa-

dań struktury odpadów komunalnych. Szkoła Gos-

dzona jest głównie na składowiskach, a dużo rzadziej

podarki Odpadami, Rytro.

w miejscu ich powstawania. Na składowiskach odzys-

3. Wdowiarz A., Makoudi S., 2002 — Skład odpa-

kuje się szkło, makulaturę, złom, tworzywa sztuczne.

dów komunalnych na składowiskach Wojewódz-

Prowadzona dotychczas na badanym terenie segre-

twa Świętokrzyskiego. Konferencja, Kielce.

gacja jest niewystarczająca i będzie musiała zostać

4. Praca zbiorowa, 2000 — Program gospodarki od-

rozszerzona o selektywną zbiórkę „u źródła”, a także

padami komunalnymi dla powiatu Myślenickiego,

zintensyfikowaną segregację w miejscach składowania

Wyd. IGSMiE. Kraków.

MUNICIPAL WASTES MANAGEMENT BY EXAMPLE OF SOUTHEASTERN DISTRICTS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE
Key words: Świętokrzyskie Province, commune, wastes, dump, segregation, rubbish dump

Abstract
Article shows current state of wastes management in south-eastern part of Świętokrzyskie Province.
Researches, which were conducted in discussed area indicate that neutralization of wastes very often means the
process of storing unsegregated municipal wastes. These rubbish dumps are most often located in forests and
wastelands. Taking into consideration the scale of region there is to many little rubbish dumps and most of
them don’t suit the require standards. Segregation of municipal wastes takes place in little range on rubbish
dumps. Conducted researches of rubbish composition indicate the biggest share of recycling papers and
plastics in total masses of stored wastes.
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Możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce
na tle programu rozwoju odnawialnych
źródeł energii w Niemczech
*Zakład Gospodarki Odpadami; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Słowa kluczowe: Fotowoltaika, energia odnawialna, słoneczne dachy, redukcja emisji dwutlenku węgla

Streszczenie
W artykule przedstawiono program „100 000 słonecznych dachów” promujący rozwój energetyki solarnej
w Niemczech. Zaprezentowano możliwe schematy wsparcia finanso-wego rozwoju fotowoltaiki, rządowe programy pomocowe, które mogłyby znaleźć swoje odpowiedniki w programie rozwoju odnawialnych źródeł
energii w Polsce

Niemcy to kraj bezpośrednio sąsiadujący z Pol-

innych nośników energii. Ze względu ma niską gęstość

ską, posiadający bardzo zbliżone warunki do wyko-

energii produkowanej w siłowniach fotowoltaicznych

rzystywania energii słonecznej. W dziedzinie foto-

(PV — photovoltaic) i relatywnie dużą powierzchnię

woltaiki Niemcy są państwem o największej zain-

zajmowaną przez moduły, celowym okazuje się inte-

stalowanej mocy w Europie. Na świecie tylko Stany

growanie systemów PV z pokryciami dachowymi lub

Zjednoczone i Japonia przewyższają ten kraj pod

fasadami budynków.

względem całkowitej mocy zainstalowanych syste-

Biorąc pod uwagę jedynie technicznie efektywną

mów fotowoltaicznych. Przykładowo już w 1998 roku,

powierzchnię dachów, Niemcy dysponują powierzch-

Japonia posiadała 133 MWp zainstalowanej mocy,

nią około 800 kilometrów kwadratowych. Do tego

a Stany Zjednoczone 100 MWp [4].

należy dodać fasady budynków, ekrany dźwięko-

Niemcy przekroczyli moc 100 MWp [1] pod ko-

chłonne, stacje kolejowe itp. [2]. Do pokrycia około

niec 2000 roku, a do roku 2004 łączna moc zainsta-

50% średniego rocznego zużycia energii na poziomie

lowanych systemów fotowoltaicznych ma przekroczyć

3800 kW∙h dla gospodarstwa domowego składającego

350 MWp. Stanowi to około 1/3 całkowitej mocy

się z 4 osób, konieczny jest system fotowoltaiczny

współczesnej dużej elektrownii konwencjonalnej, więc

o mocy około 2 kWp o powierzchni około 18m2. Jeśli

wydawać by się mogło, że nie jest to konkurencja dla

połączy się zmniejszenie zużycia energii i wykorzy-

elektroenergetyki zawodowej.

stanie odnawialnych źródeł energii, to energetyka fo-

Jednak zasadniczym efektem związanym z wprowadzanie systemów fotowoltaicznych jest redukcja

towoltaiczna może stanowić duży wkład do energetyki
niemieckiej.

emisji CO2. Niemcy zobowiązały się do redukcji emis-

„Zasoby słoneczne” Polski kształtują się na po-

ji o 25% do 2005 roku [1], a osiągnięte to ma zostać

ziomie 1000KW∙h/m2. Jest więc to wielkość porówny-

właśnie przez intensywny rozwój wykorzystania odna-

walna z takimi krajami jak Wielka Brytania, Belgia,

wialnych źródeł energii.

Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria. Mimo stosun-

Moduły fotowoltaiczne w czasie swojej pracy nie

kowo długiego okresu jesienno – zimowego i częstych

emitują żadnych zanieczyszczeń, hałasu i oddziały-

zachmurzeń, roczne zasoby energii słonecznej w Pol-

wają na środowisko w stopniu najmniejszym spośród

sce na jednostkę powierzchni są tylko o około 50%
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mniejsze niż w takich krajach europejskich jak: Wło-

cel Federalny Rząd Niemiecki przeznaczył kwotę

chy, Grecja, Turcja, Francja, Hiszpania czy Portugalia

500 milionów Euro. Środki pomocowe pochodzą

i około dwukrotnie mniejsze niż w krajach afrykań-

z Development Loan Corporation (KfW) i mają

skich takich jak Senegal, Izrael, Egipt, Etiopia.

formę bezprocentowych pożyczek. Okres spłaty

Usłonecznienie to czas, w którym widoczna jest

wynosi 10 lat; częściowe umorzenie długu moż-

tarcza słoneczna lub umownie, wyrażony w godzinach

liwe jest po 9 latach, jeśli elektrownia wciąż pra-

czas, w którym natężenie promieniowania słonecznego

cuje. Kredyty nie są realizowane bezpośrednio

przekracza 120W/m . W Polsce odpowiada to średnio

przez KfW, ale poprzez banki pożyczkobiorców.

1600 godzinom słonecznym rocznie. Jest to więc zna-

Program „100 000 słonecznych dachów” jest o-

cząca ilość energii. Jak dotąd, udział wykorzystania

becnie dostosowywany do zmian wprowadzonych

energii słonecznej wyprodukowanej w systemach foto-

przez ustawę o Priorytecie dla odnawialnych źró-

woltaicznych w całkowitym zużyciu energii elektrycz-

deł energii REL.

2

nej w Polsce jest zaniedbywanie mały. Rynek energii

5. Renewable Energy Act został uchwalony 17 mar-

słonecznej w Polsce znajduje się w stadium rozwoju.

ca 2000 roku przez Wyższą Izbę Niemieckiego

Systemy fotowoltaiczne w Polsce, w chwili obecnej

Parlamentu. Promuje on rozwój odnawialnych źró-

funkcjonują jako rozwiązania mające charakter dydak-

deł energii. Na mocy tego aktu energia elektrycz-

tyczno – demonstracyjny, a także jako źródło zasilania

na wyprodukowana w elektrowniach fotowoltaicz-

np. stacji monitoringu, różnego typu sygnalizacji, itp.

nych skupowana będzie w cenie 0,51 Euro za

Pierwsi dostawcy są gotowi do otwarcia rynku. Są oni

kW∙h (0,45 USD za kW∙h). Ustalono, że cena ta

w stanie dostarczyć kompletne systemy dla klientów

ma maleć o 5% z każdym rokiem, począwszy od

zainteresowanych energia słoneczną. Tak zwany

roku 2002. Program „100 000 słonecznych da-

„Zielono-Energetyczny” dekret Ministra Gospodarki

chów” zapewnia niską stopą procentową po-

został opublikowany celem rozwoju rynku energii od-

życzek (1,91% w 2001 r.) dla zainstalowania mo-

nawialnych. Dystrybutorzy energii są zobowiązani do

cy 300MWp (10 MWp w 1999 r., 50 MWp

nabywania od 2,4% w roku 2001 do 7,5% w roku 2010

w 2000 r., 65 MWp w 2001 r., 80 MWp w 2002 r.

tzw. „zielonej energii” i sprzedaży jej w swojej ofercie

i 95 MWp w 2003 r.). 1 kwietnia 2000 roku we-

klientom. Termin „zielona energia” odnosi się do ener-

szła w życie ustawa o priorytecie energii odna-

gii pozyskiwanej ze źródeł wodnych, wiatrowych, bio-

wialnych REL, na mocy której wszyscy główni

gazu, biomasy, energii geotermalnej, fotowoltaicznej

operatorzy są zobligowani do kupowania energii

i słonecznej.

elektrycznej w cenie 0,51 Euro za kW∙h.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie będzie jednak

Zwiększenie lub zmniejszenie ilości zainstalowa-

możliwy bez rozwiązań systemowych. O powodzeniu

nej mocy zależy przede wszystkim od wsparcia finan-

niemieckiego programu rozwoju fotowoltaiki decyduje

sowego. Na rysunku 1 zilustrowano zainstalowaną

wsparcie finansowe ze strony państwa i władz lokal-

moc systemów PV podłączonych do sieci w wybra-

nych. Szybki rozwój fotowoltaiki w Niemczech był

nych regionach administracyjnych miasta Monachium.

możliwy dzięki wprowadzeniu podwójnego schematu

Regiony administracyjne Niemiec o małych lub bez

wspomagania inwestycji.

żadnych zachęt finansowych, przed 1999 r. to Bavaria

Wsparcie finansowe rozwoju energetyki PV

i Baden-Württemberg. W ich przypadku można zauważyć wielki wzrost mocy zainstalowanej w syste-

Do rozwoju energetyki PV konieczne są progra-

mach w 1999 r. i 2000 r., podczas gdy region North-

my wspomagające. W Niemczech rozwojowi fotowol-

Rhine-Westfalia charakteryzuje się stabilnym wzros-

taiki patronują programy: 100 000 Słonecznych Da-

tem. Jest to rezultatem regionalnego programu gwa-

chów i ustawa o priorytecie wykorzystania energii od-

rantującego duże wsparcie dla obywateli tego regionu.

nawialnych (Priority of Renewable Energy - REL):

Miasto Monachium zapoczątkowało w 1996 r. skupo-

4. Program „100 000 słonecznych dachów” wszedł

wanie energii elektrycznej po promocyjnej cenie 1,02

w życie 1 stycznia 1999 roku. W ramach tego

Euro za kW∙h (0,91 USD za kW∙h), które trwało do

programu rozpoczęto alokację pożyczek wspoma-

kwietnia 1999 roku. Koniec okresu wysokiej taryfy na

gających budowę elektrownii słonecznych. Na ten

skupowanie energii spowodowało drastyczne zmniej-

CZASOPISMO TECHNICZNE

29

Żródło: [1]
Rys. 1. Moc zainstalowanych systemów PV podłączonych do sieci elektroenergetycznej
w różnych regionach administracyjnych miasta Monachium w latach 1996-2001

Źródło: [1]
Rys. 2. Moc zainstalowana w Monachium w latach 1996-2001

szenie się zainteresowania prywatnych właścicieli

nika ze skutecznego wprowadzania w życie programu

elektrownii słonecznych w inwestowanie w nowe in-

„100 000 słonecznych dachów”, ustawy o priorytecie

stalacje po 1999 roku.

energii odnawialnych (REL) i innych środków po-

Moc zainstalowaną rocznie w mieście Mona-

mocowych. Całkowita moc zainstalowana do końca

chium ilustruje rysunek 2. Od 1996 r. do kwietnia

2000 roku wynosiła 100 MWp. Moc systemów nie

1999 r., władze regionalne oferowały zwrotną taryfę

podłączonych do sieci, łącznie z inicjatywą prywatną,

1,02 Euro za kW∙h (0,91 USD za kW∙h). Rysunek 2

domkami letniskowymi, systemami mobilnymi (ło-

ilustruje także znaczący spadek instalacji po roku 1999

dzie, jachty, samochody kempingowe) szacuje się na

z powodu spadku taryfy zwrotnej.

14 MWp.

Systemy fotowoltaiczne można podzielić na: systemy połączone do sieci i systemy autonomiczne, ko-

Poniżej przedstawiono cztery fazy rozwoju rynku
fotowoltaicznego:

rzystające z baterii akumulatorów gromadzących ener-

 Faza I 1988 – 1991; zainstalowane zostały pilo-

gię. Całkowitą moc zainstalowaną w Niemczech, z po-

tażowe systemy PV, współfinansowane przez

działem na rodzaje systemów, ilustruje rysunek 3.

Komisję Europejską. Zainstalowano badawczo

Duża moc systemów podłączonych do sieci wy-
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– demonstracyjne siłownie finansowane przez
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Źródło: [1]
Rys. 3. Całkowita moc zainstalowana w Niemczech z podziałem na rodzaje
systemów w latach 1992–2000

Niemieckie Ministerstwo Badań, Rozwoju i Te-

wialnej (1 kwiecień 2000). W latach 2001 – 2003 pla-

chnologii. Całkowita moc zainstalowana w tym

nowane jest zainstalowanie mocy odpowiadające zało-

czasie to 1,4 MWp;

żeniom programu „100 000 słonecznych dachów”.

 Faza II 1991 – 1994; Rząd niemiecki rozpoczął
wdrażanie programu „1000 słonecznych dachów”

Rozwój przemysłu fotowoltaicznego

i testowanie 2000 systemów połączonych z się-

W Niemczech działa obecnie 30 firm wytwarza-

cią elektroenergetyczną. Zainstalowano moc

jących moduły PV. 14 z nich produkuje ponad 100

5,25 MWp;

kWp rocznie. Większość firm produkuje moduły prze-

 Faza III 1995 – 1999; wprowadzono nowe za-

znaczone do montażu na pokrycia dachowe i systemy

sady wspomagania inwestycji przez kilka okrę-

zintegrowane z budynkami. Tylko 5 firm produkuje

gów (zainstalowano 10 MWp). Ustalono ma-

więcej niż 1 MWp rocznie. Z punktu widzenia dostaw,

ksymalną stawkę skupu energii z siłowni PV

w czasie ostatnich dwóch lat niemiecki rynek foto-

w wysokości 1,02 Euro za kW∙h (0,91 USD za

woltaiczny charakteryzowało zwiększenie się ilości

kW∙h);

firm w sektorze systemów fotowoltaicznych. W Niem-

 Faza IV 1999 – 2000; rozpoczęto wprowadza-

czech działa ponad 300 firm zajmujących się instalacją

nie dwu nowych schematów finansowania in-

systemów fotowoltaicznych. Profil tych firm to do-

westycji fotowoltaicznych. 1 stycznia 1999 r.,

radztwo, instalacja i dostarczanie komponentów. Do-

rozpoczęto realizację programu „100 000 sło-

datkowo, ponad 100 firm z branży fotowoltaicznej:

necznych dachów”, umożliwiając nisko opro-

dystrybucji modułów PV, komponentów (główni przed-

centowane pożyczki ma budowę systemów PV.

stawiciele handlowi wytwórców) i systemów działa na

1 kwietnia 2000 r. weszła w życie ustawa o energiach odnawialnych (the
Renewable Energy Law), która gwarantuje skupowanie energii wyprodukowanej w siłowniach słonecznych
po 0,51 Euro za kW∙h (0,45 USD za
kW∙h). Całkowita moc zatwierzona
w czasie pięciu lat (1999 – 2003)
wyniesie 300 MW.
Rysunek 4 ilustruje moc systemów zainstalowanych w kolejnych latach od roku
1998. Ilość zainstalowanej mocy wyraźnie
wzrosła w roku 2000, kiedy zaczęto wprowadzać w życie ustawę o energetyce odna-
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Źródło: [1]
Rys. 4. Moc zainstalowana rocznie w Niemczech w latach 1998-2000
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rynku niemieckim, jak i na całym świecie. Większość

Niedostatek materiału półprzewodnikowego (krze-

producentów modułów PV zajmuje się również insta-

mu elektronicznego), a co za tym idzie wzrost cen

lacją systemów, zwłaszcza dużych demonstracyjnych

z jednej strony i konieczność ciągłego obniżania cen

siłowni fotowoltaicznych.

z drugiej, powodują, że naukowcy i wytwórcy mo-

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Eu-

dułów PV coraz większą uwagę kierują w stronę te-

ropie doprowadzała do restrukturyzacji zakładów ener-

chnologii cienko-warstwowych (CIS i CdTe), a także

getycznych, szczególnie w Niemczech. Wraz z ustawą

ulepszają automatyzację i zwiększenie mocy produk-

o priorytecie energii odnawialnych, niemieckie przed-

cyjnych. Duża różnica w całkowitej produkcji i mo-

siębiorstwa energetyczne zostały podzielone na lo-

cach produkcyjnych głównych producentów w Niem-

kalnych operatorów sieci (np. miejskich operatorów

czech wynika z faktu, że pilotażowa produkcja mo-

sieci), operatorów sieci przesyłowej (zakłady regio-

dułów PV rozpoczęła się w okresie kiedy zdolności

nalne), operatorów sieci transmisyjnych (sześciu kra-

produkcyjne nie mogły być całkowicie wykorzystane.

jowych operatorów: BEWAG Berlin, EnBW Energie

Rysunek 5 ilustruje całkowitą produkcję modułów PV

Baden-Württemberg, E.ON Netz, Hamburgische Elec-

i zdolności produkcyjne. Poprawa wykorzystania zdol-

tricitäts-Werke, RWE Net i VEAG Vereinigte Ener-

ności produkcyjnych nastąpiła w 2000 i 2001 roku.

giewerke). Od czasu zmiany zakresu obowiązków szeregu zakładów energetycznych zmniejszyło swoje zainteresowanie wspomagania rozwoju energetyki odnawialnej.

Możliwości produkcyjne modułów PV
Większość obecnie produkowanych w Niemczech
modułów fotowoltaicznych to ogniwa zbudowane
z mono– lub polikrystaliczego krzemu. Ogniwa cienkowarstwowe wytwarzane są głównie w technologii
krzemu amorficznego (a-Si). Produkcja modułów
w oparciu o CdTe i CuInSe2 (CIS) rozpoczęła się

Źródło [1]
Rys. 5. Całkowita produkcja modułów PV i zdolności
produkcyjne

w 2000 r., a wielkość produkcji dynamiczne wzrasta.
Tabela 1 ilustruje całkowitą produkcję i maksymalne
zdolności produkcyjne firm produkujących moduły PV
w Niemczech, w okresie 1994 – 2000. 14 firm produkujących moduły PV posiada zdolności produkcyjne
na poziomie 100–4600 kWp rocznie, a dwie firmy roz-

Dodatkowe komponenty systemu –
(Balance of System — BOS)
Główne komponenty systemu fotowoltaicznego
poza samymi modułami to:

poczynają produkcję. Około 15 firm produkuje modu-

 falowniki (służące do przetwarzania napięcia

ły PV do specjalnych zastosowań, jako „dachówki”

stałego na napięcie sinusoidalne do zasilania

fotowoltaiczne.

sieci elektroenergetycznej) — w Niemczech 15

Tabela 1
Całkowita produkcja i moce produkcyjne, import i eksport
modułów PV (MWp)

firm produkuje falowniki do systemów podłączonych do sieci, a także przetwornice do systemów autonomicznych. Firmy te łącznie z firmami z innych państw europejskich, produkują

Lata
Kategoria

ponad 130 modeli falowników o różnych mo-

1994

1996

1998

2000

Całkowita
produkcja

4,4

3,0

6,4

16,1

Możliwości
produkcyjne

6,4

9,6

24,9

33,4

Import

2,1

7,9

7,5

37,4

taicznego. Od urządzeń tych wymaga się wy-

Eksport

1,0

1,8

1,7

1,75

sokiej efektywności i stabilności pracy, nis-

Źródło [1]
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cach i charakterystykach. W czasie ostatnich lat
producenci doprowadzili do znacznego udoskonalenia tych urządzeń, tworząc nową generację
tak ważnego komponentu systemu fotowol-

kiego wewnętrznego zużycia energii i redukcji
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strat przetwarzania. Ceny falowników spadły,

Wyniki badań prowadzonych przez Greenpeace

przy jednoczesnym zwiększeniu produkowa-

wskazują, że do roku 2010 w sektorze fotowoltaiki

nych ilości.

w Niemczech stworzone może być około 7500 dodat-

 akumulatory (służące do magazynowania ener-

kowych miejsc pracy, zwiększając całkowitą liczbę

gii elektrycznej) — w Niemczech jest niewielu

osób zatrudnionych w sektorze energii odnawialnej do

producentów akumulatorów przeznaczonych do

przeszło 21 000 [3].

systemów PV, którzy nie byliby częścią wielkich międzynarodowych koncernów. Więk-

Ceny systemów fotowoltaicznych

szość producentów należy do międzynarodowych konsorcjów.

Ceny systemów fotowoltaicznych dla modelowych rozwiązań o mocy 2–3 kWp spadały nieprzer-

 regulatory ładowania akumulatorów (zapewnia-

wanie do 1999 roku, wzrastając nieznacznie w roku

ją optymalne warunki pracy akumulatorów za-

2000, z powodu dużego popytu i spadku cen modułów

bezpieczając przed przeładowaniem i nadmier-

fotowoltaicznych od 10,74 Euro do 6,59 Euro za Wp

nym rozładowaniem akumulatorów) — produ-

(9,55–5,85 USD).W okresie ostatnich dziesięciu lat

kowane w Niemczech należą do urządzeń bar-

całkowity koszt systemów spadł o 39% (Rysunek 6).

dzo nowoczesnych i posiadają zaawansowane możliwości ładowania baterii.

Nowe miejsca pracy
Pojawienie się nowej gałęzi rynku powoduje powstanie nowych miejsc pracy.
W 2000 r. liczba pełno-etatowych miejsc pracy w sektorze fotowoltaicznym zwiększyła
się do 3800, głównie w sektorze produkcji
i instalacji systemów. Obszary zatrudnienia
to badania i rozwój (Research and Development – R&D), produkcja komponentów sysŹródło: [1]

temów PV oraz instalacje systemów i do-

Rys. 6. Ceny systemów PV w latach 1991–2000

radztwo.
Tabela 2 ilustruje liczbę miejsc pracy
w sektorze PV. W latach 1997–2000 liczba
miejsc pracy zwiększyła się dwukrotnie. Te można

Sprawność ogniw fotowoltaicznych

traktować jako szacunkowe, ponieważ firmy zazwy-

Wśród ogniw fotowoltaicznych najbardziej roz-

czaj nie wyszczególniają pracowników zatrudnionych

powszechnione są ogniwa krzemowe krystaliczne.

okresowo.

Wykazują one najwyższe sprawności konwersji ze

Tabela 2
Ilość miejsc pracy (pełny etat) w sektorze fotowoltaicznym
Rodzaj działalności

Liczba miejsc pracy

wszystkich ogniw krzemowych, ale również są najdroższe w produkcji. W badaniach laboratoryjnych
pojedyncze ogniwa z krzemu monokrystalicznego
osiągają sprawności rzędu 25%. Ogniwa produkowane

1995

1997

2000

na skalę masową mają sprawności około 17%. Tańsze

R&D

300

350

460

Produkcja komponentów
systemu

są ogniwa z krzemu polikrystalicznego ale ich spraw-

400

600

1400

ność jest niższa. Najwyższej jakości ogniwa polikrys-

Głowni dystrybutorzy

100

100

240

talicze osiągają sprawność rzędu 20% a ogniwa dos-

Firmy montażowe

450

600

1600

tępne na rynku 12–13%. Mniejszą sprawnością ale

Zakłady, administracja
rządowa

150

150

100

1400

1800

3800

Całkowita liczba
Źródło [1]
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i niższą ceną charakteryzują się ogniwa cienkowarstwowe wykonane w różnych technologiach (krzem
amorficzny, TeCd, CIS). Ich dostępność na rynku
wzrasta ze względu na zwiększanie wielkości pro-
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dukcji. Sprawność ogniw cienkowarstwowych dostęp-

możliwe wprowadzenie tak wielkiego programu jak

nych na rynku jest rzędu 10%. Rysunek 7 ilustruje

w Niemczech, ze względu na brak środków finanso-

wzrost sprawności ogniw fotowoltaicznych (wyniki

wych. Jednak biorąc pod uwagę historię rozwoju foto-

uzyskiwane w laboratoriach) wykonanych w różnych

woltaiki w Niemczech, można zauważyć, że program

technologiach w latach 1950-2000.

„słonecznych dachów” wdrażany był stopniowo. Początkowo, w latach 1991–1994
rząd niemiecki rozpoczął wdrażanie programu „1000 słonecznych
dachów”, który doprowadził do
powstania pierwszych systemów
połączonych z siecią elektroenergetyczną, zwiększenia wielkości
produkcji i uruchomienia rynku
fotowoltaicznego.
Mimo, iż możliwości rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce są ograniczone, to jednak celowym jest zwrócenie uwagi na
możliwości wykorzystania ener-

Źródło: [5]

gii słonecznej w aspekcie bezpo-

Rys. 7. Sprawność ogniw PV wykonanych w różnych technologiach
w latach 1950-2000

średnich korzyści dla państwa.
Są to korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Polska zo-

Podsumowanie

bowiązana jest do ograniczania emisji CO2 do atmos-

Gwałtowny rozwój energetyki fotowoltaicznej

fery, więc zwiększanie udziału energii odnawialnych

w Niemczech możliwy był dzięki rządowym progra-

w strukturze energii pierwotnej (elektroenergetyka

mom. Gwarantowana taryfa skupu energii pochodzącej

opiera się na węglu), bezpośrednio przyczyni się do

z siłowni fotowolticznych i bardzo nisko oprocento-

obniżenia emisji.

wane kredyty na inwestycję, doprowadziły do zainte-

Kolejnym aspektem rozwoju rynku fotowoltaicz-

resowania się fotowoltaiką prywatnych inwestorów.

nego jest tworzenie nowych miejsc pracy. Jest to

Połączenie programu „100 000 słonecznych dachów”

szczególnie ważne w chwili obecnej, kiedy stopa bez-

i Prawa o Energiach Odnawialnych, okazało się dużym

robocia w Polsce jest bardzo wysoka. Na przykładzie

sukcesem i doprowadzało do znaczącego zwiększenia

Niemiec można zauważyć jak szybko w ostatnich la-

się ilości instalowanych systemów PV oraz stworzenia

tach wzrosła liczba miejsc pracy w sektorze fotowol-

wielu miejsc pracy, zarówno przy produkcji ogniw, jak

taicznym.

i w całym sektorze fotowoltaicznym (projektowanie
systemów, instalacja itd.).

Korzystną cechą charakteryzującą systemy PV
jest ich długi czas bezobsługowej pracy. Wielu pro-

Rozwój fotowoltaiki w Polsce będzie możliwy

ducentów modułów daje wieloletnią (20–30 lat) gwa-

tylko po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań sys-

rancję na swoje produkty. Umożliwia to ciągły wzrost

temowych. Fotowoltaika jest wciąż bardzo kosztowna

całkowitej mocy poprzez instalowanie kolejnych

i bez odpowiedniego dofinansowania, zainteresowanie

systemów PV. Mimo, iż fotowoltaika jeszcze bardzo

ze strony prywatnych inwestorów będzie nadal zni-

długo nie będzie stanowiła żadnej konkurencji dla

kome.

energetyki opartej o surowce kopalne, to jej udział

Na przykładzie Niemiec można zaobserwować

powinien sukcesywnie wzrastać, doprowadzając w przy-

bezpośredni związek między ilością instalowanych

szłości do zmiany struktury produkcji energii oraz

systemów a wielkością środków pomocowych ze

czyniąc energetykę przyjazną dla człowieka i śro-

strony władz, zarówno lokalnych, jak i państwowych.

dowiska naturalnego.

Oczywiście w Polsce jeszcze bardzo długo nie będzie
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POSSIBILITIES OF PHOTOVOLTAIC DEVELOPMENT ON THE
BACKGROUND OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
PROGRAM IN GERMANY
Key words: Photovoltaic, renewable energy, solar roofs, carbon dioxide emission reduction

Abstract
This paper presents program “100 000 solar roofs” promoting solar energy sector development in Germany.
Possible schemas of photovoltaic development financing, government subsidies are presented which can be
also relevant in elaborating renewable energy program in Poland.
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