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TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW W KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZANIACH 
GUSPOOARKI ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI

Streszczenie. W artykule przedstawiono przyczyny 1 podstawy 
prawne opracowania 1 wdrażania na terenie woj.katowickiego kom
pleksowych rozwiązań gospodarki odpadami przemysłowymi oraz 
główne cele, których osiągnięcie zapewnić powinny wdrażane roz
wiązania. Ustanowione dla tych rozwiązań cele wymagają upowszech
nianie technologii unieszkodliwiania odpadów, w tym - termicznego 
unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje toksyczne i 
szkodliwe.

W artykule przedstawiono i omówiono zadania w dziadzinie upow
szechniania termicznego unieszkodliwiania odpadów, zawarte w pier
wszej oficjalnej propozycji kompleksowych rozwiązań, opracowanej 
w ramach prac nad wieloletnim programem ochrony 1 kształtowania 
środowiska woj. katowickiego [l] .

1. WPROWADZENIE

Województwo katowickie - z uwagi na koncentracją 1 specyfikę rozwi
niętego tu przemysłu; stopień urbanizacji oraz etopleń degradacji śro
dowiska naturalnego - Jest regionem nie znajdującym odpowiednika w ska-/
li kraju.

Na powierzchni, stanowiącej zaledwie 2,1 % powierzchni kraju, war
tość produkcji przemysłowej przekracza 15 % produkcji krajowej. Na 
dodatek dominują tu przemysły) surowcowy 1 wydobywczy, z natury rze
czy stanowiące poważne zagrożenie dla środowiska.

Oest to region o największym w kraju procencie terenów, zaliczonych 
do "obszarów zagrożenia ekologicznego".

Równocześnie w regionie tym prawie 90 % ludności mieszka w miastach, 
położonych w większości na "obszarach zagrożenia ekologicznego“.

Specyfika woj. katowickiego powoduje, że również i problemy z za
gospodarowaniem odpadów występują tu w skali niespotykanej w Innych 
regionach krfcju.
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Wiąże się to zarówno z ilością występujących tu odpadów /prawia 
100 min Mg odpadów "wytwarzanych” przez przemysł w ciągu roku oraz 
ponad 1,2 mld Mg odpadów zdeponowanych dotychczas w środowisku/ Jak 
i ich różnorodnością /aktualnie "wytwarzanych" jest - przyjmując kla
syfikację stosowaną w statystyce - 46 rodzajów odpadów/.

Praktykowane dotychczas pozostawiania "wytwórcom" odpadów znacznej 
swobody w wyborze rozwiązań gospodarki odpadami oraz obowiązujący sy
stem prawno-ekonomiczny doprowadziły do stanu, charakteryzującego slęi
- przewagą /prawie 76 % ilości "wytwarzanych" odpadów/ deponowania 

odpadów na powierzchni ziemi /w tym: na składowiskach: do niwelacji 
terenów; w robotach inżynieryjnych/ nad innymi metodami zagospodaro
wania odpadów,

- znaczącą co do ilości 1 rodzajów /w większości przypadków baz możli
wości pomiarów i kontroli/ emisją substancji zawartych w odpadach 
do: wód, powietrza i gleby,

- użytkowaniem /najczęściej w sposób powodujący degradację/ duZych 
powierzchni terenów /prawie 5 tys.ha zajętych bezpośrednio - tj. bez 
uwzględnienia powierzchni stref ochronnych - tylko pod 260 aktualnie 
użytkowane składowiska odpadów/.

Dane opisujące stan gospodarki odpadami zaczerpnięto ■ opracowania 
[2] , wykonanego w Biurze Projektów "BIPROWOD" - Oddział w Zabrzu na
zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Niekorzystne skutki obecnych rozwiązań gospodarki odpadami odczu
wane będą w woj. katowickim Jeszcze przez całe dziesięciolecia.

Nierozwiązane dotychczas i stale narastające problemy z zagospoda
rowaniem odpadów stanowiły impuls do poszukiwania nowych rozwiązań.

Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w woj.katowickim wska
zywała na konieczność wprowadzenia zmian systemowych, pozwalających 
na wdrolenle rozwiązań kompleksowych, tj. obejmujących gospodarką od
padami przemysłowymi na terenie całego województwa.
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Prace nad rozwiązaniami kompleksowymi podjęte zostały - poczętkowo 
niezależnie, a od 1984 roku w ścisłej współpracy - w Biurze Projektów 
"BIPROWOO" - Oddział Zabrze oraz Instytucie Gospodarki Materiałowej - 

Oddział Katowice.
Prace nad rozwiązaniami kompleksowymi, prowadzone w B.P. "BIPROWOD" 

od 1981 roku, obejmuję problematykę ochrony środowiska oraz planowania 
przestrzennego 1 rozpoczęte zostały w ramach prac nad perspektywicznym 
planem zagospodarowania przestrzennego woj.katowickiego.

Konieczność wdroZenia rozwięzań kompleksowych stała się oczywista 
dla władz Jednak dopiero po analizie uwarunkowań rozwoju woj.katowic
kiego i wydaniu przez Prezydium Rzędu Postanowienia Nr 35/84 [3] ,
szczególnie w części dotyczęcej akceptacji "Wieloletniego programu 
ochrony i kształtowania środowiska woj.katowickiego" [4] , gdzie
zadania ustalone dla gospodarki odpadami przera*taję możliwości posz
czególnych "wytwórców" odpadów.

Teraz decyzje zapadały JuZ stosunkowo szybko, bo po opracowaniu 
załoZeń rozwięzań kompleksowych [5] , wydane zostało Postanowienie
Nr 16/85 Prezydium Rzędu [ć] , które stenowi podstawę prawnę opra
cowania i wdrażania rozwięzań kompleksowych gospodarki odpadami prze
mysłowymi w woj.katowickim.

Do współudziału w opracowaniu i wdrażaniu rozwięzań kompleksowych 
włęczone zostało - na mocy porozumienia zawartego w grudniu 1985 roku 
z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach - Biuro Projektów "BIPROWOO" - 

Oddział Zabrze.

2. CELE ROZWIĄZAŃ KOMPLEKSOWYCH

Perspektywiczne i etapowe cele gospodarki odpadami wynikać powinny 
z polityki społeczno-gospodarczej, ustalonej w planach rozwoju regionu.

Wobec faktu. Ze prace nad planem rozwoju woj.katowickiego znajduję 
się dopiero na etapie wstępnym, do określenia celów kompleksowych roz
więzań gospodarki odpadami wykorzystać moZna Jedynie zapisy zawarte



w postanowieniach Prezydium Rzędu [3] i [6] oraz w materiałach,
stanowiących załęczniki do tych postanowień [4] i [5] .

Na podstawie ww. dokumentów sformułować moZna następujące perspek
tywiczne cele dla kompleksowych rozwięzań gospodarki odpadami przemy
słowymi t
1/ ograniczyć do minimum ilość i szkodliwość odpadów "wytwarzanych" 

przez przemysł,
2/ w maksymalnym stopniu wykorzystać użytkowe własności odpadów,
3/ przy zagospodarowywaniu odpadów stosować technologie, gwarantujące*»

najmniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Z uwagi na skalę problemów wymagajęcych rozwiązania dla osiągnię
cia ww. celów, pełna ich realizacja możliwa będzie w czasie trudnym 

obecnie do określenia.
W tej sytuacji - dla podjęcia prac nad rozwiązaniami kompleksowymi 

- konieczne było ustalenie celów etapowych, obejmujących okresys do 
roku 1990 oraz lata 1991-1995.

Cele te zawarte są w "Projekcie zadań..." [i] , którego współ
autorem Jest - w części dotyczącej gospodarki odpadami - B.P. 
"BIPROWOD" - O/Zabrze.
Do najważniejszych z celów etapowych zaliczyć naleZy zaprzestanie 
docelowego deponowania w środowisku 1
a/ odpadów "szczególnie niebezpiecznych" - do roku 1990,
b/ odpadów “niebezpiecznych" - do roku 1995.

Osiągnięcie ww. celów etapowych - dotyczących gospodarki odpadami 
"szczególnie niebezpiecznymi" i "niebezpiecznymi" - przewiduje się 
pop rzez:
1/ ograniczenie ilości "wytwarzanych" odpadów w efekcie zwiększenia

kontroli procesów technologicznych oraz wprowadzenia ilościowo -
rodzajowej kwoty “dopuszczalnych emisji odpadów" dla każdego 
z zakładów przemysłowych województwa.
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2/ skierowanie części odpadów do wykorzystania - jako surowca - 
w innych zakładach,

3/ budowę instalacji unieszkodliwiania odpadów /zarówno zakładowych 
jak 1 rejonowych/,

4/ budowę tymczasowych składowisk odpadow /zakładowych lub rejono
wych/, wyposażonych w pełne zabezpieczenia przed ujemnym wpływem 
na środowisko, w których gromadzona będę odpady do czasu wybudo
wania instalacji unieszkodliwiania.

Prace studialne i badawczo-projektowe dla potrzeb ww. działań pro
wadzone sę przez B.P. "BIPROWOD" - Oddział Zabrze od roku 1986 - 
w ramach umowy zawartej z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

3. TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW W ROZWIĄZANIACH KOMPLEKSO
WYCH

Termiczne unieszkodliwianie uznawane Jest za Jeden z najkorzyst
niejszych /głównie w aspekcie ochrony środowiska/ rodzajów technolo
gii zagospodarowania wielu odpadów przemysłowych, zawierających sub
stancje toksyczne i szkodliwe.

Potwierdzenie słuszności tej opinii uzyskano również w B.P. 
"BIPROWOD" - Oddział Zabrze, w którym od 1972 roku projektowane są 
takie instalacje /głównie na podstawie wyników badań prowadzonych na 
własnej instalacji doświadczalnej/ dla zakładów przemysłowych w całym 
kraju.

OednakZe właśnie te doświadczenia - uzyskane zarówno w trakcie 
prac badawczych na własnej instalacji doświadczalnej jak i w trakcie 
prowadzenia rozruchów instalacji juZ zrealizowanych /w tym importowa
nych/ - dyktuję nam ostroZność w podejmowaniu decyzji o zastosowaniu 
technologii termicznego unieszkodliwiania do zagospodarowania konkret
nych odpadów.

Nie wystarczy do tego - w przypadku większości odpadów - znajomość
składu fizykochemicznego i teoretyczne rozpoznanie procesów unieszkod
liwiania.

Termiczne unieszkodliwiania odpadów ...



Decyzja o zastosowaniu tego rodzaju technologii poprzedzona być 
powinny starannym doborem parametrów poszczególnych procesów oraz 
sprawdzeniem ich skuteczności na instalacjach badawczych w odpowied
niej skali i właściwym wyposażeniu technologicznym.

Jak wynika z wykonanych prac rozpoznawczych [2 ] , na teranie woj.
katowickiego "wytwarzanych" oraz nagromadzonych Jest wiele odpadów 
zawierajęcych substancje toksyczne i szkodliwe, których własności 
fizykochemiczne wskazuj« na zasadność rozważania - przy ustalaniu 
technologii ich zagospodarowania - możliwości zastosowania tarmicznego 
unieszkodliwiania.

□la większości z nich brak Jednak potwierdzenia - w postaci wyników
tprób - skuteczności tego rodzaju technologii.

Stęd też w "Projekcie zadań ..." [l] umieszczono budowę na tere
nie woj.katowickiego do roku 1996 Jedynie ośmiu instalacji tarmicznego 
unieszkodliwiania odpadów /z tego do roku 1990 - czterech takich insta

lacji/.
Łęczna zdolność przerobowa ww. instalacji wynosi ok. 70,3 tys.Mg 

odpadów/rok, z czego:
- przewidzianych do budowy w okresie 1986-1990 - ok. 35,8 tys.Mg odp./

rok,
" w okresie 1991-1996 - ok. 34,5 tys.Mg odp./

rok.

Wśród ww. instalacji: pięć z nich przewidzianych jest jako insta
lacje zakładowe /będę obsługiwały potrzeby Jednego "wytwórcy" odpadów
- Jednocześnie inwestora instalacji/; dwie - Jako instalacje grupowe 
/będę obsługiwały potrzeby ściśle określonej grupy “wytwórców" odpadów 
którzy będę partycypowali w kosztach Jej budowy i eksploatacji/; nato
miast Jedna instalacja przewidziana Jest Jako inwestycja regionalna 
/będzie obsługiwała potrzeby "wytwórców" niewielkich ilości odpadów - 
niezależnie od ich przynależności branżowej lub resortowej oraz poło
żenia na terenie województwa/.
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Realizacja Centralnej Spalarni Odpadów /takę nazwę jej nadano/ pro
wadzona będzie pod bezpośrednim patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Ka
towicach, a jej inwestorem generalnym będzie Ministerstwo Chemii i 
Przemysłu Lekkiego, ponieważ zakłady tego resortu najliczniej korzy
stać będę z usług tej instalacji.

Stopień przygotowania realizacyjnego ww. ośmiu instalacji Jaat 
bardzo zróżnicowany i tak:
a/ budowa wszystkich ośmiu instalacji ujętych w "Projekoie zadań..." 

[l] zatwierdzona została przez organy samorzędowe województwa 
i przyjęta do realizacji - na mocy umów zawartych z Wojewodę 
Katowickim - przez kierownictwa resortów, których te zadania 
dotyczę,

b/ Jedynie dla trzech spośród ww. instalacji opracowana została 
/przez B.P. "B1PROWOD" - Oddział Zabrze lub z Jego udziałem/ 
dokumentacja techniczna i przystęplono do działań bezpośrednio 
realizacyjnych,

c/ dla pięciu spośród ww. instalacji będż to nie przystęplono w ogóla 
do opracowania dokumentacji, będź wykonywane eę w B.P."BIPROWOO" - 
w ramach umowy zawartej z Urzędem Wojewódzkim - jej wstępne fazy.

Budowa ww. ośmiu instalacji przybliżyć powinna osięgnięcia celów
etapowych, ustalonych dla kompleksowych rozwięzań gospodarki odpadaai
przemysłowymi w woj.katowickim.

r . 1 - Autorzy "Zestawu zadań..." [ij maję Jednak świadomość, że nie
zaspokoi to wszystkich potrzeb województwa w tym zakresie.

Stęd też "Zestaw zadań" [ij traktowany Jest jako otwarty, a
wszelkie realne propozycje Jago poszerzenia o nowe instalacja będę
popierane.
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4. WNIOSKI

1/ Termiczne unieszkodliwianie Jest jednym z najkorzystniejszych
/w aspekcie ochrony środowiska/ rodzajów technologii unlsezkodli- 
wania odpadów zawierających substancje toksyczne i szkodliwe.

2/ Wdrażanie w woj.katowickim kompleksowych rozwiązań gospodarki 
odpadami przemysłowymi poszarza możliwości upowszechniania ter
micznego unieszkodliwiania odpadów.

3/ Występujące w woj.katowickim potrzeby w zakresie budowy instalacji
termicznego unieszkodliwiania odpadów wymagaj« rozbudowy istnieją
cej bazy badewczo-proJektoweJ.

4/ Ustalenia pełnego programu budowy instalacji termicznego unie
szkodliwiania - Jako elementu kompleksowych rozwiązań gospodarki 
odpadami przemysłowymi - wymaga wykorzystania doświadczeń wszyst
kich jednostek badawczo-naukowych i projektowych, zajmujących się 
tą problematyką.
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WASTE THERMAL NEUTRALIZATION IN COMPLEX METHODS OF INDUSTRIAL WASTE 
DISPOSAL

S u m m a r y

The paper presents causes and legal basis of research works and 
practical applications of complex methods of industrial waste dispo
sal in the Katowice region and describes their main aims. These 
established aims need bringing into practice soma process engineering 
- also thermal neutralization of waste including toxic and harmful 
compounds. In the paper some trends of application of thermal waste 
utilization processes^are presented. The described trends are defined 
in the first official proposal of complex solutions for the program 
of environment protection in Katowic* regies
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T E Í V O T E E K O E  0 E E 3 B P E S M B A H H E  O T X Q U O B  B  K C M M E K C H H X  P E fflE H M B X  3KOHOM HKH
Ü P C W J I M E f f i M X  O T X Q U O B

Pésam e

B  cT8Ti>e paccwaTpHBa»TCH nprnrmw h npHHrmnH paspaóOTR* h BHeBpemw 
na reppBTopM KaTOBRUROro BoeBoncTBa KomuieKcmix pemeHirft skohomhrh upo- 
MHnuieHHHMH oTxosaMH, a Taxxe maBHue neJin.

npmwTHe k m  sTEx pemeHwt pean Tpedynr pacnpocrpaHeHRS rexiraxonni 
oóe3Bpe*HBaHiw otxorob, b t«* rhcxb repmrqecRoro odesapesraamw otxghob, 
coaepsamirx TOKCHqecRPie h BpexHHe BemecTBa.

B  craTfce oócyłneHH sanara», cToumne b odnacTR pacnpocTpaHe™» odesBpe- 
»HBanmRx o t xo bob, «axaunmuecH b nepBOM *j$HnHajH>HOM npejyioxeraii ROMruiexc- 
HHx pernera*, paspadoramtix b paraax MHorouieTHefl nporpawMH oxpara h tfop- 
MüpoBaHHH ORpyxaxmieft cpew* KaTOBHtproro BoeBOHCTBa.


