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Agenda

» podstawowe tezy referatu,
» „w odpadach jest energia”, krajowe i zagraniczne przykłady,
» paliwa z odpadów, aktualnie i w bliskiej perspektywie, bilans otwarcia,
» paliwa z odpadów w planach budowy nowych spalarni,
» współspalanie paliw z odpadów (RDF) w przemyśle cementowym i w 

energetyce – bloki wielopaliwowe, projekt Połaniec,
» podstawowe bariery w zakresie energetycznego wykorzystania RDF:

� bariera logistyczno-koncepcyjna,
� bariera GOZ – Circular Economy – bariera 30%,
� bariera akceptacji społecznej,
� inne, udział w handlu emisjami etc.,

» wykorzystanie RDF wg BREF’u dla przemysłu ceramicznego,
» podsumowanie.



PODSTAWOWE TEZY

» komunalne odpady zmieszane, które utraciły swoje wszelkie walory
użytkowe i nie nadają się do recyklingu, czy paliwa z odpadów
powstające z przetworzenia odpadów zmieszanych, zwane RDF lub
SRF, toźródło energii możliwej do wykorzystania w szerokim zakresie.
Nie tylko w aspekcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w
klasycznych spalarniach odpadów, ale także jako substytut paliw
konwencjonalnych z możliwością zastosowania także w przemyśle
ceramicznym (co zaleca BREF dla tego rodzaju przemysłu), czego od
dawna jest przykładem przemysł cementowy (ok. 65% udział energii z
tego rodzaju paliw).



PODSTAWOWE TEZY (2)

» poza lakonicznymi danymi zawartymi w KPGO 2022, częściowo także
w poszczególnych WPGO, nie ma jak dotąd konkretnego dokumentu,
studiów czy prognoz lokujących energetyczne wykorzystanie paliw z
odpadów w strategii krajowej GOZ w perspektywie 2030,

» biorąc pod uwagę założenia dla Circular Economy (GOZ) i dostępne
metody postępowania z odpadami stwierdzić ponad wszelką
wątpliwość trzeba, że w perspektywie 2030 roku jedynie waste-to-
energy, pozwoli w partnerstwie z recyklingiem spełnić przyj ęte
założenia odnośnie GOZ,

» poglądy podnoszone wśrodowiskach apologizujących idee GOZ, że
waste-to-energy hamuje i negatywnie wpływa na rozwój recyklingu nie
mają uzasadnienia biorąc pod uwagę obecny stan techniki
zapewniającej wymaganą jakość recyklowanych frakcji odpadów.
Również nieuprawnione, nierealne i mocno przesadzone/utopijne są
lansowane idee „zero waste”,



PODSTAWOWE TEZY (3)

» biorąc pod uwagę aktualne krajowe uwarunkowania i zasoby paliw
alternatywnych przyj ąć należy, że rozwój waste-to-energy podążając
za wytycznymi GOZ opierać się będzie głównie na paliwach z
odpadów – RDF (Refused Derived Fuel) lub SRF (Solid Recovered
Fuel). Dużego znaczenia nabierać będą lokalne, kogeneracyjne
źródła energii (dla zakładów w mniejszej skali) oraz technologie
wielopaliwowe (energetyka zawodowa w większej skali). Rozwijać
się będzie wykorzystanie RDF w przemyśle cementowym, w tym
także w branży ceramicznej,

» niezbędne jest zdefiniowanie klarownych zasad oraz reguł
postępowania z paliwami alternatywnymi, biorąc pod uwagę ich
energetyczne wykorzystanie - chodzi tutaj o kwalifikację tych paliw
pod względem przynależności do grupy odpadów komunalnych i
wynikaj ących stąd ograniczeń (30%) oraz udziału w handlu emisją
CO2 instalacji energetycznie je wykorzystujących,



PODSTAWOWE TEZY (4)

» przedstawienie bardziej wiarygodnej wizji energetycznego
wykorzystania RDF w kraju w perspektywie 2030 roku wymaga już
teraz podjęcia opracowania swojego rodzaju mapy drogowej
uwzględniającej założenia GOZ, polityki energetycznej kraju, roli
odnawialnych źródeł energii i innych dokumentów o charakterze
strategicznym,

» wskazane byłoby, aby w tej wizji znalazło swoje miejsce także
wykorzystanie paliw z odpadów dla potrzeb przemysłu
ceramicznego, jako pochodnej z przemysłem cementowych gałęzi
energetycznego wykorzystania RDF.



„W ODPADACH JEST 
ENERGIA”

(ODNAWIALNA)
KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

PRZYKŁADY



WASTE-TO-ENERGY W KRAJACH UE
EU 28 + Switzerland, Norway and Iceland

Graph by CEWEP, Source: EUROSTAT 2017, dane 2016
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• na niebiesko podano ilość ZTPOK eksploatowanych   
w  krajach UE i Szwajcarii oraz Norwegii,

• na czerwono ilość termicznie przekształcanych 
odpadów w mln ton/rok

ZAKŁADY TPOK W KRAJACH 
UE (2018) – ok. 480 ZTPOK’ów

Finland
9 1,2

Sweden
32 5,2

Norway
17 1.58

Estonia
1 0,22

Latvia

Lithuania
1 0,14

Denmark
26 3.5

United Kingdom
25 5,7

Netherlands
12 7,5

Belgium
18 3,6

Germany
70  21.3

Poland*
1 0.04

France
128 13.7

Luxembourg*
1  0.1

Czech Republic
3  0.7 Slovakia*
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30 3.9
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Data supplied by CEWEP members 
unless specified otherwise
* from Eurostat 2013
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Ireland
1 0.2



SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W KRAJACH UE

UE
obecnie:

około 483 
ZTPOK’ów.
Na świecie 

ok. 2180 – spalają 
ok. 210 mln 

Mg/rok,
w Japonii ok. 
1280 – 58 mln 

Mg/rok

Polska
obecnie: 

6 zakładów



EUROPA (2015): 
77 mln Mg/a

~ 32% udziału (UE 15) 
~ 26% udziału (UE 28)

w stosowanych metodach 
przetwarzania odpadów 

komunalnych

SPALARNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W KRAJACH UE

Polska 2017 r.
18% udziału



SPALARNIE ODPADÓW W JAPONII

Około 1280 
spalarni, w tym 900 
mniejszych niŜ 50 

tys. Mg/rok

SPALARNIA OSAKA



ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE 

ODPADÓW  W SPALARNIACH?

Rysunek: MARTIN GmbH



ZTPOK W WYBRANYCH KRAJACH  EUROPY

Lucerna, Szwajcaria 250 tys. 
Mg/a (2 x 15,6 Mg/h), 
uruchomienie 2015

Roskilde, Dania, 1 x 250 tys. Mg/a,
uruchomienie 2013



ZTPOK W WYBRANYCH KRAJACH  EUROPY

Thun, Szwajcaria 100 tys. Mg/a (1 x 8 
Mg/h), uruchomienie 2004

Turyn, Włochy, 2 x 200 tys. Mg/a), 
uruchomienie 2012



OSTATECZNIE ZREALIZOWANE W POLSCE 
PROJEKTY BUDOWY ZTPOK (2010-2017)



ZTPOK W POLSCE – ZTPO KRAKÓW

220 tys. Mg/a (2 x 14,1 Mg/h), 
uruchomienie 2015

10% udziału w cieple 
sieciowym



ZTPOK W POLSCE

Poznań, 210 tys. Mg/a (2 x 13,5 
Mg/h), uruchomienie 2015

Konin, 1 x 94 tys. Mg/a, 
uruchomienie 2015

Białystok, 1 x 120 tys. Mg/a, 
uruchomienie 2015



ZTPOK BYDGOSZCZ & TORU Ń

Beneficjent 
dotacji EU

Wykonawca
Decyzja 

środowiskowa
Pozwolenie 
na budow ę

Rozpocz ęcie 
budowy

Zakończenie 
budowy

Wydajno ść 
[Mg/a] R1

ProNatura
Sp. z o.o. in 
Bydgoszczy

ASTALDI S.p.A., 
Termomeccanica

Ecologia
23.11.2010 30.08.2013 27.09.2013 26.11.2015 180 000 0,99

Bydgoszcz, 180 tys. Mg/a (2 x 11,5 
Mg/h), uruchomienie 2015



ZTUO SZCZECIN

Beneficjent 
dotacji EU

Wykonawca
Decyzja 

środowiskowa
Pozwolenie 
na budow ę

Rozpocz ęcie 
budowy

Zakończenie 
budowy

Wydajno ść 
[Mg/a] R1

ZUO Sp. z o.o. 
Szczecin

Warszawa S.A.
RAFAKO S.A.  

obecnie
Termomeccanica

Ecologia

21.06.2010 28.10.2013 16.12.2013 koniec 2017 150 000 0,82

Szczecin, 150 tys. Mg/a (2 x 10,0 
Mg/h), uruchomienie 2017



UDZIAŁ I PROGNOZA  
ZTPOK/WASTE-to-ENERGY W 

KRAJOWEJ GOSPODARCE ODPADAMI, 
BILANS OTWARCIA

Rok Udział Uwagi

powy żej 2017 18% ~ 1 mln Mg/a w ZTPOK oraz 0,82 mln Mg/a 
w przem. cement.

powy żej 2018 ok. 20% jak wy żej plus z uwzgl. PGE Rzeszów
oraz Fortum Zabrze (0,125 mln Mg/a)

powy żej 2020 ok. 24% z uwzgl. rozbudowy ZUSOK, + Gda ńsk i  
Olsztyn

+ok. 1,0 mln Mg/a przem. cement.

powy żej 2030 ok. 28% z uwzgl. zało żeń GOZ



DOSTĘPNOŚĆ PALIW 
ALTERNATYWNYCH, BILANS 

OTWARCIA

Bilans obejmuje:
� aktualnie dostępny strumień paliw z odpadów,
� ilość dla już budowanych lub zaplanowanych  instalacji 

na paliwa z odpadów,
� ilość współspalaną w przemyśle cementowym,
� ilość współspalaną w energetyce, idea bloków 

wielopaliwowych,
� wynik bilansu.



DOSTĘPNOŚĆ PALIW ALTERNATYWNYCH 

Aktualnie dostępny strumień paliw z odpadów:
� działające w krajowych systemach gospodarki odpadami 

komunalnymi instalacje MBP, w liczbie 179 (wg KPGO, 149 
oficjalnie), wytwarzają w wyniku sortowania rocznie ok. 4 mln ton 
odpadów palnych o kodzie 19 12 10, zwanych paliwami 
alternatywnymi, paliwami z odpadów, a także, jako RDF (Refuse
Derived Fuel lub SRF (Solid Recovered Fuel),

� jeśli założyć, że ich wartość opałowa wynosi średnio 12 MJ/kg, to 
energia chemiczna zawarta w tych paliwach wynosi ok. 40 000 TJ
(13,3 TWh),

� jeśli przykładowo przyj ąć, że przy sprawności bloku pracującego w 
kondensacji wynoszącej 28% można z tego potencjału wytworzyć 
energię elektryczną, to w skali roku otrzymalibyśmy; 3 750  000 
MWh el (3 750  GWhel).



ZTPOK W BUDOWIE

Aktualnie w budowie:

ITPOE w PGE EC Rzeszów



ZTPOK W BUDOWIE

Aktualnie w budowie:
ITPOE w PGE EC Rzeszów

� w założeniu na 100 tys. ton/rok odpadów resztkowych i osadów 
ściekowych, wykorzystania paliw z odpadów w perspektywie,

� dane: wartość opałowa odpadów; średnio 8,5 MJ/kg, 
� praca w kogeneracji: 4,6 MWel i 16 MWth (ok. 8 MWel w kondens.),
� stan zaawansowania budowy ok. 60%,
� start kwiecień 2016, zakończenie; czerwiec 2018 (30 m-cy),
� Wykonawca; Termomeccanica Ecologia oraz Astaldi.



ZTPOK
W BIEŻĄCYCH PLANACH

Aktualnie w początkowej fazie realizacji:
Projekt - Gdańsk Szadółki



ZTPOK
W BIEŻĄCYCH PLANACH

Aktualnie:
Projekt - Gdańsk Szadółki

� w założeniu na 160 tys. ton/rok paliw z odpadów, wytwarzanych w 
regionie woj. pomorskiego,

� technologia rusztowa,
� Wykonawcy: Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru,
� koszt budowy od 400 do 500 mln zł, dotacja z funduszy UE ok. 320 

mln zł,
� budowa w formule: zaprojektuj, wybuduj, eksploatuj (25 lat),
� początek budowy II połowa 2018 r.



ZTPOK
W BIEŻĄCYCH PLANACH

Aktualnie w planach:
Projekt - MPEC OLSZTYN



ZTPOK
W BIEŻĄCYCH PLANACH

Aktualnie w planach:
Projekt - MPEC OLSZTYN

� w założeniu na 100 tys. ton/rok paliw z odpadów, wytwarzanych w 
instalacji MBP w Olsztynie i w regionie,

� technologia rusztowa,
� jedno z głównych źródeł ciepła dla m. Olsztyna,
� aktualnie w fazie przetargu,
� koszt budowy ok. 250 mln zł,
� budowa w formule PPP. 



ZTPOK
W BIEŻĄCYCH PLANACH

Aktualnie w planach:
Projekt – rozbudowa ZUSOK Warszawa 

265 tys. Mg/rok

konsorcjum włoskich firm: Astaldi 
S.p.A.; TM.E. S.p.A. Termomeccanica; 
Atzwanger S.p.A. – 2 145 120 000,00 zł 
brutto

konsorcjum firm francuskich i 
polskich: Constructions Industrielles 
de la Mediterranee – CNIM S.A.; 
CNIM Poznań sp. z o.o.; PORR S.A. –
1 728 028 230,00 zł brutto

chińska spółka Shanghai Electric 
Power Construction Co., Ltd. –
1 038 120 000,00 zł brutto



ZTPOK W BUDOWIE

Aktualnie w budowie:
Projekt - Blok Wielopaliwowy Fortum ZABRZE



ZTPOK W BUDOWIE

Aktualnie w budowie:
Projekt – Blok Wielopaliwowy ZABRZE

� w założeniu: węgiel do 100%, RDF do 50%, biomasa do 50%,
� zakładana moc cieplna bloku to 220 MW. Jeżeli przyjąć, że 100 

MW tej mocy może być pokryte przez RDF o wartości opałowej 12 
MJ/kg to roczne zapotrzebowanie na RDF wyniesie około 250 tys. 
Mg/rok, (w planach WPGO przewidziano tylko 125 tys. Mg/rok),

� technologia fluidalna AMEC Foster Wheeler,
� praca w kogeneracji: 75 MWel i 140 MWth (ciepło dla ok. 70 tys. 

gosp. domowych),
� aktualnie w zaawansowanej fazie budowy, przekazanie do 

eksploatacji: 15.11.2018,
� koszt budowy ok. 870 mln zł.



WYDAJNO ŚĆ JUŻ BUDOWANYCH LUB 
ZAPLANOWANYCH ZTPOK

PODSUMOWANIE

Aktualnie w budowie lub planach:
� PGE Rzeszów – 100 tys. Mg/rok (zmieszane) 
� Olsztyn – 100 tys. Mg/rok (RDF)
� Gdańsk – 160  tys. Mg/rok (RDF)
� Zabrze  - 250  tys. Mg/rok (RDF do bilansu 125 tys. Mg/rok)
� Warszawa – 265 tys. Mg/rok (odpady zmieszane)

�Łącznie – ok. 750 tys. Mg/rok (RDF + zmieszane)



ILO ŚĆ RDF WSPÓŁSPALANA
W PRZEMY ŚLE CEMENTOWYM

PODSUMOWANIE

� perspektywicznie przemysł cementowy w Polsce 
wskazuje na zapotrzebowanie ok. 1,2 mln Mg/rok 
RDF’u (pochodzącego wyłącznie z odpadów 
komunalnych). Szerzej w kolejnych slajdach.



UDZIAŁ CIEPŁA Z PALIW ALTERNATYWNYCH
W KRAJOWYM PRZEMY ŚLE CEMENTOWYM

*
*

* szac. SPC

Autor: Dr Bo żenia Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2017



UDZIAŁ CIEPŁA Z PALIW ALTERNATYWNYCH
W KRAJOWYM PRZEMY ŚLE CEMENTOWYM

Autor: Dr Bo żenia Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2017



Ilość RDF zużytego przez cementownie w poszczególnych latach

RDF - podstawowe, najłatwiej dostępne 

paliwo alternatywne dla cementowni.

Przykładowy skład morfologiczny:

70 – 80 % -różne fakcje posortownicze 

odpadów komunalnych (system RIPOK)

20 – 30% - odpady z innych źródeł  -

odpady opakowaniowe (inne niż z 

gospodarstw domowych), odpady 

poprodukcyjne i przemysłowe , guma i 

tworzywa sztuczne 

*

Przy obecnym poziomie produkcji 

15,5 mln ton cementu
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UDZIAŁ CIEPŁA Z PALIW ALTERNATYWNYCH
W KRAJOWYM PRZEMY ŚLE CEMENTOWYM

Autor: Dr Bo żenia Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2017



ILO ŚĆ RDF MOŻLIWA DO WSPÓŁSPALANIA
W ENERGETYCE

Aktualnie :
� jak dotąd krajowa energetyka nie podjęła współspalania RDF,
� zaostrzone dyrektywą IED standardy emisyjne dla energetyki 

mogłoby to umożliwi ć.  Widoczny jest jednak brak zaufania, 
słuszne obawy przez zanieczyszczeniem powierzchni ogrzewalnych 
kotła, zwiększeniem korozji chlorowej, nieopłacalności wg obecnych 
reguł i wartości rynkowej certyfikatów OZE etc.,

� jak najbardziej trafn ą w tym aspekcie jest opcja budowy bloku 
wielopaliwowego lub oddzielnego mono bloku wyłącznie na RDF. 
Rozważane są także koncepcje duo-bloku (są to dwa bloki -jeden na 
węgiel, drugi na RDF ze wspólną turbin ą),

� blok wielopaliwowy ma mocne wsparcie polityczne, nie zaprzecza 
spalaniu węgla!!,

� prognozy są optymistyczne głównie dla budowy kolejnych 
bloków wielopaliwowych. BLOK NA RDF W POŁA ŃCU.



BARIERA  30%

KPGO 2022 wyznacza m. in. cel:
� do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 
z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku 
do wytworzonych odpadów komunalnych nie może 
przekraczać 30%. Wstępna prognoza autora 
prezentacji wskazuje, że warunek ten zostanie 
spełniony,

� można uznać, że cel 30% jest współbieżny z celami 
Circular Economy od 2030. Analiza w zakresie GOZ
w następnych slajdach.



BARIERA CIRCULAR ECONOMY
(jedynie od ilościowej strony zagadnienia) 

40

zawsze  
będzie  
pozostało ść  
!



BARIERA CIRCULAR ECONOMY
POLSKA, cel 2030, dane wg KPGO 2022, wg modelu CEWEP

12,8 

mln 

Mg/a

Składowanie

Recycling + Kompostowanie

ZTPOK

28%7%

65%

8%2% 

0,9 mln Mg/a
3,58 mln Mg/a

12.5 Mt3.1 Mt

8,32 mln Mg/a

Wg modelu CEWEP i założeń GOZ wydajność krajowych ZTPOK’ów w 2030
r. powinna wynosić 3,58 mln Mg/a.
Obecnie posiadamy ok. 1 mln Mg/a plus ok. 1,0 mln Mg/a poprzezwspółspalanie
w cementowniach. Pozostaje możliwość wykorzystania ok. 1,6 mln Mg/rok

UWAGI:
� w roku 2030 niezbędna 

wydajność ZTPOK’ów
powinna wynosić  3,58 mln 
Mg/a (według KPGO ma to 
być 3,264 mln Mg/a),

� jeśli obecnie w spalarniach 
mamy ok. 1 mln Mg/a, w 
przemyśle cementowym 
współspalane będzie ok. 1,0 
mln Mg/a, to do roku 2030 
może zostać energetycznie 
wykorzystane RDF o 
łącznej wydajności ok. 1,6 
mln Mg/a, z czego ok. 0,75 
mln Mg/a jest już w 
budowie lub realnych 
planach.



BARIERA 
CIRCULAR ECONOMY 2030

PODSUMOWANIE
� prognozowany wg KPGO strumień masy odpadów: 12,8 mln Mg/rok
� strumień masy do recyklingu (65%): 8,32 mlnMg/rok
Pozostały strumień do zagospodarowania: 4,48 mlnMg/rok
� z tego do składowania (ca. 7 %) 0,9 mlnMg/rok
� do skierowania do energetycznego wykorzystania: 3,58 mln Mg/rok

Dotychczasowe możliwości/wydajności:
� potencjał już wybudowanych ZTPOK około:               1,0  mlnMg/rok
� współspalanie w przemyśle cementowym: 1,0  mlnMg/rok
Dopuszczalna pojemność ZTPOK powyżej 2030:     1,6  mln Mg/rok
� z tego budowie lub realnych planach ok.               0,75 mln Mg/rok
� na pozostałe inwestycje w zakresie en. wykorzyst. ok.  0,9   mln Mg/a
� pytaniem otwartym są plany wykorzystania RDF w E. Połaniec.            



BARIERA 
CIRCULAR ECONOMY 2030

PODSUMOWANIE

UWAGA:
�poprawność i wiarygodność niniejszej analizy i 

prognozy w zakresie potencjału ZTPOK 2030 jest 
wprost zależna od wiarygodności przyj ętego przez 
KPGO 2022 strumienia odpadów komunalnych, który w 
roku 2030 ma wynosić 12,8 mln Mg/a!!! Każda wyższa 
wartość tego strumienia podwyższać będzie niezbędny 
potencjał ZTPOK 2030.  



BARIERA 
AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ

� już wybudowane i pracujące bez zastrzeżeń ZTPOK są 
mocnym argumentem wobec przeciwników budowy kolejnych 
spalarni w Polsce,

� powyższe argumenty mogą być niewystarczające, gdy 
przeciwnicy budowy spalarni zaczną inaczej interpretować 
założenia GOZ. Wówczas nie będzie istotne „zagrożenie 
emisyjne ze strony ZTPOK”, ale jego formalne umocowanie,

� akceptacja społeczna dla małych lokalnych źródeł ciepła może 
być z jednej strony łatwiejsza do pozyskania (smog, centralne 
źródło ciepła, paliwa RDF – to nie odpady zmieszane), ale z 
drugiej strony wpajana przez przeciwników „zła sława 
spalarni” będzie nadal oddziaływać.

� problem pozyskania akceptacji społecznej pozostanie istotny!!



POZOSTAŁE BARIERY

Pozostałe bariery lokują się w pytaniach:
� czy instalacje spalające RDF zaliczane będą do instalacji 

spalających odpady komunalne, a przez to ich udział w 
poszczególnych regionach g.o.k. nie może przekroczyć 30% 
sumarycznie przetwarzanych w tym regionie odpadów (czy do tego 
bilansu będą także wliczane cementownie, a także instalacje dla 
przemysłu ceramicznego??),

� czy instalacje ZTPOK spalające RDF będą podlegać  regułom 
handlu emisją CO2??,

� czy Komisja Europejska UE zmieni fakultatywność  podatku od 
spalarni odpadów?? Jak daleko sięgną zwolennicy GOZ w aspekcie 
wymuszania podatku od ZTPOK??,

� czy potencjalni lokalni inwestorzy/władze samorządowe ZTPOK
znajdą wystarczające środki na finansowanie projektów budowy 
ZTPOK bez unijnego wsparcia??



WYKORZYSTANIE RDF DLA 
PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO

Uzasadniają następujące spostrzeżenia:
� zastosowanie paliw alternatywnych RDF, jako źródła energii w 

procesach wytwarzania (suszenie, wypalanie) różnego asortymentu 
ceramiki  jest w obecnej wersji BREF’u (2007) jak najbardziej 
wskazane, poprzez zastąpienie paliw konwencjonalnych,

� kolejna, aktualnie opracowywana nowa edycja BREF’u również w 
swoich konkluzjach BAT przewiduje z jeszcze większym akcentem 
wykorzystanie energii z paliw z odpadów,

� krajowy przemysł cementowy jest najbardziej adekwatnym przykładem 
możliwości wykorzystania RDF’u, jako źródła energii, a wytwarzanie 
keramzytu jest tutaj najlepszym przykładem/porównaniem,

� zapotrzebowanie jednostkowe energii dla potrzeb wytwarzania ceramiki 
zależne będzie od asortymentu i zastosowanego rodzaju technologii 
(suszarki i pieca).



PODSUMOWANIE
� energia zawarta w paliwach z odpadów, zwanych jako RDF/SRF, 

może z powodzeniem stanowić źródło energii dla potrzeb 
wytwarzania różnego asortymentu wyrobów ceramicznych. Fakt ten 
potwierdza jeden z najistotniejszych dokumentów, jakim jest BREF 
dla przemysłu ceramicznego,

�energia zwarta w paliwach z odpadów jest od lat w wysokim 
procencie konsumowana w krajowym przemyśle cementowym, co w 
pełni potwierdza powyższy wniosek,

�niniejsza prezentacja wskazuje, że energetyczne wykorzystanie 
dysponowalnego potencjału energii zawartej w odpadach, w tym dla 
potrzeb przemysłu ceramicznego, wymaga w perspektywie 2030 roku 
przemyślanych decyzji, kompetentnej strategii,  źródeł finansowania, 
trafnego doboru technologii,  a także akceptacji społecznej, co 
wszystko razem powinno zostać przeanalizowane w ramach wstępnej 
koncepcji wykorzystania RDF dla potrzeb lokalnego przemysłu 
ceramicznego.
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