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Wyzwania jakie stawia przemysł  
energetyczny w zakresie popiołów 

• Poszukiwane są  
alternatywne kierunki  
zagospodarowania 
popiołów z kotłów  
fluidalnych i pyłowych  
oraz kotła na biomasę 
które ze względu na  
zawartość związków o  
charakterze alkalicznym i  
metale ciężkie są trudne  
do zagospodarowania 

Popioły z węgla kamiennego 

Popioły z biomasy 



Przyrodnicze zagospodarowanie popiołów z  
biomasy dla Elektrowni Połaniec –  

doświadczenie polowe Kraków – Mydlniki 



Otrzymanie innowacyjnego środka organiczno-mineralnego z  
popiołów z biomasy i komunalnych osadów ściekowych  

Elektrownia Połaniec 
• Współpraca UR z Elektrownią Połaniec  

przewidywała wykonanie badań fizyczno-  
chemiczno-biologicznych popiołów z 
biomasy i komunalnych osadów 
ściekowych. 

• Popiołu z biomasy zostały wymieszane z  
osadem ściekowym w różnych proporcjach  
celem uzyskania nowego produktu „środka  
organiczno-mineralnego poprawiającego  
właściwości gleby. 

• Na podstawie pozytywnych wyników tych 
badań w IUNG-PIB oraz IOŚ-PIB Elektrownia  
Połaniec będzie mogła rozpocząć produkcję  
i wprowadzić granulat – jako środka  
poprawiający właściwości gleby  
pochodzenia mineralno-organicznego. 

• Otrzymany innowacyjny granulat pozwoli  
rozwiązać problemy ze składowaniem 
popiołów, opłatami środowiskowymi i  
magazynowaniem tego typu odpadu. 
Elektrownia rozwiązuje w sposób  
kompleksowy zagospodarowania popiołów. 

Popiół z biomasy 

Granulat: popiół z biomasy i  
osad ściekowy 



Odpady wytwarzane w Fabryce Papieru i  
Tektury BESKIDY w Wadowicach 

1. Odpad pocelulozowy o nr katalogowym 03 03 10 - to „odpady z  
włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z  
mechanicznej separacji”. Należy on do grupy 03, do której zalicza  
się „odpady z przetwórstwa  drewna  oraz z produkcji  płyt i  mebli, 
masy celulozowej papieru i tektury”, oraz do podgrupy 03 - 
„odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, 

Odpad pocelulozowy Skradki osadu pocelulozowego 

papieru i tektury”. 

*Katalog odpadów 2014 



Ocena chemiczna odpadów użytych do mieszaniny 

Parametr Jednostka Odpad  
pocelulozowy 

Dopuszczalna 
zawartość*  

dla odpadu 

Komunalny 
osad 

ściekowy 

Dopuszczalna  
zawartość** 

dla osadu 

Odczyn (H20) 7,38 - 12,20 - 

C-org.  
g ∙ kg s.m. 

- - 269 - 

N-ogółem - - 13,7 - 

Sucha masa % 27,82 - 23,30 - 

Hg  
 
 

mg ∙ kg s.m. 

0,450 2 0,050 16 

Cr 47,29 100 7,59 500 

Ni 16,62 60 2,70 300 

Cu 132,68 - 35,5 1000 

Zn 257,99 - 426 2500 

Cd 0,87 5 0,55 20 

Pb 33,49 140 10,2 750 

*Rozporządzenie MRiRW 2008, **Rozporządzenie MŚ 2015 



Otrzymanie innowacyjnego środka organiczno-mineralnego z  
odpadu pocelulozowego i komunalnych osadów ściekowych  

Fabryka Papieru i Tektury „BESKIDY” w Wadowicach 

Granulat jako podłoże dla roślin  
ozdobnych 

Granulat nawozowy Granulat nawozowy 

Odpad przed granulacją 



• Urząd Patentowy  
RP 
Numer zgłoszenia  
P.411157 

• Sposób  
wytwarzania  
nawozu z osadów  
ściekowych 



Składowiska odpadów przemysłowych  
w Oświęcimiu 

Składowisko wapna pokarbidowego Składowisko popiołów 

• Składowiska odpadu pokarbidowego i popiołu z  
energetyki zawodowej – stanowią potencjalne źródło  
składników pokarmowych, które można poddać  
recyklingowi w postaci środków poprawiających  
właściwości gleby lub do tworzenia warstw  
rekultywacyjnych 



Przyrodnicze zagospodarowanie  
składowisk odpadów w Oświęcimiu 

Popiół paleniskowy Popiół nawożony osadem 

Eksperyment polowy Zrekultywowane składowiska 



Rekultywacja składowisk odpadów  
niebezpiecznych z wykorzystaniem odpadów  

w Oświęcimiu 



Otrzymanie innowacyjnego środka organiczno-mineralnego z  
popiołów, wapna pokarbidowego i osadów ściekowych  

Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu 

Granulat: popiół + gips 

Granulat z popiołu i wapna pokarbidowego Granulat z popiołu, osadu i gipsu 

Granulat: wyłącznie popiół 



Wprowadzenie do obrotu odpadu na podstawie  
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

• Produkty, które nie spełniają wymagań dla typu i  
odmiany wapna z załącznika nr 6 Rozporządzenia  
Ministra z dnia 8 września 2010 r. [Rozporządzenie MG. 
2010] mogą być wprowadzane do obrotu na podstawie  
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wydawane jest na podstawie badań i pozytywnej opinii 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. 

• Środki wapnujące wprowadzane na podstawie  
zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi muszą  
także spełniać kryterium dotyczące zanieczyszczenia  
kadmem i ołowiem. Pozwolenie jest wydawane na  
wniosek producenta lub importera wapna nawozowego. 



Do uzyskania pozwolenia konieczne są: 
• Wyniki badań wapna nawozowego wykonane  

przez akredytowane laboratorium; 
• Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych  

wapna nawozowego; 
• Opinia o przydatności do nawożenia upraw  

polowych lub rekultywacji gleb; 
• Zatwierdzony przez IUNG-PIB projekt instrukcji  

stosowania i przechowywania wapna; 
• Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo  

zaświadczenie z ewidencji działalności  
gospodarczej, a w przypadku prowadzenia  
działalności w formie spółki cywilnej – również  
umowa tej spółki. 



Dokumentacja próbki kierowanej do  
badań powinna zawierać: 

• Nazwę wapna nawozowego, dane dotyczące rodzaju i  
nazwę surowców lub produktów, z których środek  
wapnujący został wyprodukowany; 

• Deklarację producenta dotyczącą szczegółowych  
wymagań jakościowych wapna nawozowego; 

• Projekt instalacji stosowania i przechowywania wapna  
nawozowego zawierający nazwę nawozu oraz  
informację o: zakresie, dawce, sposobie i terminach  
stosowania, sposobie przechowywania oraz o  
koniecznych środkach ostrożności; 

• Wyniki badań fizycznych fizykochemicznych i  
chemicznych wapna nawozowego. 



Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta i  
wyników badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych  

wapna nawozowego IUNG-PIB w Puławach wydaje opinię  
dotyczące: 

• Spełnienia wymagań jakościowych, a także wymagań 
dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w  
wapnie; 

• Przydatności wapna nawozowego, przewidzianego do  
nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych lub  
rekultywacji gleb, a także oddziaływania tego wapna na  
zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko [Kęsik,  
Jadczyszyn 2012]. 

Pozytywne opinie są podstawą uzyskania zezwolenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do  
obrotu środka wapnującego, który nie spełnia  
wymagania dla typu i odmiany wapna podanych w  
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września  
2010 r. w sprawie …. [Rozporządzenie MG. 2010]. 
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