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Wstęp

W artykule opisano obowiązujący system 
klasyfikacji stałych paliw wtórnych. Podda-
no analizie osady ściekowe wytworzone 
w  okresie dwóch lat przez 59 oczyszczalni 
województwa śląskiego i  przedstawiono 
wpływ ich suszenia na ocenę wartości użyt-
kowej osadów jako paliwa zgodnie z przed-
stawionym w  normie PN-EN 15359:2012 
systemem klasyfikacji. Zwrócono uwagę 

na fakt że, w  niniejszej normie wskaźni-
kiem środowiskowym (emisyjnym) nie po-
winna być zawartość Hg wyrażona w  [mg/
MJ], a zawartość Hg wyrażona [mg/Mg] lub 
w [ppm], ponieważ wartość opałowa podle-
ga już jej ocenie, a zawartość Hg wyrażona 
w  [mg/Mg] lub [ppm] uwzględnia popraw-
nie wpływ wilgotności paliwa na emisję, na 
co przedstawiono dowód. 
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W KILKU SŁOWACH

W  artykule opisano obowiązujący sys-
tem klasyfikacji stałych paliw wtórnych. 
Poddano analizie osady ściekowe wy-
tworzone w  okresie dwóch lat przez 59 
oczyszczalni województwa śląskiego 
i  przedstawiono wpływ ich suszenia 
na ocenę wartości użytkowej osadów 
jako paliwa zgodnie z  przedstawionym 
w  normie PN-EN 15359:2012 systemem 
klasyfikacji. Zwrócono uwagę na fakt 
że, w  niniejszej normie wskaźnikiem śro-
dowiskowym (emisyjnym) nie powinna 
być zawartość Hg wyrażona w  [mg/MJ], 
a  zawartość Hg wyrażona w  [mg/Mg] 
lub w [ppm], ponieważ wartość opałowa 
podlega już jej ocenie, a  zawartość Hg 
wyrażona w [mg/Mg] lub [ppm] uwzględ-
nia poprawnie wpływ wilgotności paliwa 
na emisję, na co przedstawiono dowód. 
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Dry sewage sludge in the Silesia voivodeship  -  solid recovered fuel

SUMMARY

The article describes the current clas-
sification system of solid recovered fu-
els. The analysis includes sewage slud-
ge generated by 59 Silesian treatment 
plants within two years and the pre-
sentation of the influence of the slud-
ge drying process on the assessment of 
the use value of the sludge assumed as 
fuel according to the classification sys-
tem presented in the standard PN-EN  
15359:2002. It has been pointed out 
that the said standard’s environmental 
indicator (emission) should not consti-
tute the Hg content expressed in [mg/
MJ], but expressed in [mg/Mg] or in 
[ppm], because the heat of combustion 
falls under its analysis and the HG con-
tent expressed in [mg/Mg] or in [ppm] 
properly includes the influence of the 
fuel’s humidity on emission, which has 
already been proved.
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1. Wymagania jakościowe paliwa z odpadów 

SRF

Zgodnie z defi nicją zawartą w normie PN-EN 
15357:2011 stałe paliwo wtórne - SRF jest to sta-
łe paliwo wyprodukowane z  odpadów innych 
niż niebezpieczne, przetwarzane poprzez od-
zysk energii w odpowiedniej instalacji. W normie 
PN-EN 15359:2012 został przedstawiony system 
klasyfi kacji podający pięć klas SRF. System ten 
oparty jest na trzech kluczowych parametrach: 
wartości opałowej, zawartości chloru i zawarto-
ści rtęci. Wybór tych parametrów podyktowany 
był aspektami oceny wartości użytkowej paliwa: 
ekonomicznym, technologicznym oraz środowi-
skowym (emisyjnym). 

Aspekt ekonomiczny uwarunkowany jest 
wartością opałową paliwa. Jest to wskaźnik war-
tości rynkowej paliwa. Jednocześnie pośrednio 
wskazuje na to, o  jakim paliwie mowa. Jest to 
najważniejsza cecha stałego paliwa wtórnego, 
ponieważ określa jego przydatność jako paliwa.

Aspekt technologiczny uwarunkowany jest 
zawartością chloru oznaczanego zgodnie z nor-
mą PN-EN 15408:2011. Od wartości tego para-
metru uzależniona jest temperatura prowadzo-
nego procesu termicznego (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z  dnia 21 marca 2002). 
Omawiana norma opisuje również oznaczanie 
parametrów, takich jak: siarka, brom i fl uor. Pier-
wiastki te są istotnymi elementami, ponieważ 
mogą spowodować korozję instalacji. Innymi 
ważnymi parametrami technologicznymi są 
związki alkaliczne (sodu, potasu, wapnia i  ma-
gnezu), które mogą powodować przyrastanie 
osadów w  instalacji grzewczych kotła (PN-EN 
15410:2011). Podobny problem może pojawić 
się, gdy w SRF występuje wysoka zawartość gli-
nu metalicznego (CEN/TS 15412).

Trzecim aspektem klasyfi kującym SRF jest 
aspekt środowiskowy. Norma PN-EN 15359:2012 

w  wyznaczaniu klas paliwa wymienia tylko je-
den metal ciężki – rtęć. Jednak należy pamiętać, 
że w  trakcie odzysku energii z  odpadów może 
nastąpić emisja wielu innych toksycznych związ-
ków. Wymogi jakie powinna spełnić dana insta-
lacja prowadząca procesy termiczne zostały 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 22 kwietnia 2011 r. Zgodnie z  jego zapi-
sami w  gazach odlotowych należy badać takie 
metale ciężkie jak kadm, tal, antymon, arsen, 
ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel oraz 
wanad. Dlatego też istotna jest znajomość tych 
mikroelementów w SRF. Pierwiastki te wyznacza 
się zgodnie z normą PN-EN 15411:2011.   

Klasyfi kacja przedstawiona w tabeli 1 ma na 
celu przypisanie paliwa do klasy tak aby zarów-
no producent jak i użytkownik mieli wiedzę z ja-
kim rodzajem paliwa mają do czynienia. Klasyfi -
kacja jest więc uproszczoną formą specyfi kacji. 
Identyfi kuje ograniczony zestaw głównych wła-
ściwości, które przedstawiają kluczowe informa-
cje o jakości paliwa. Klasyfi kacja ta nie rozróżnia 
między dobrą, a złą jakością paliwa. Celem kla-
syfi kacji nie jest dyskryminacja. Jej celem jest 
przypisanie wszystkich rodzajów SRF do katego-
rii i przedstawienie całościowego obrazu istnie-
jących SRF dzięki czemu łatwo można porównać 
wpływ na środowisko poszczególnych paliw. Ze-
staw trzech właściwości klasyfi kacyjnych: warto-
ści opałowej, ilości Cl i ilości Hg wskazuje szybko 
i dość rzetelnie jaka jest całościowa jakość dane-
go SRF.

Dla każdej z  właściwości wyszczególniono 5 
klas. Taka klasyfi kacja jest zwięzła i wyczerpują-
ca, więc każdy rodzaj SRF może być sklasyfi ko-
wany przy pomocy trzech cyfr. 

Należy tu podkreślić że rtęć została wybra-
na jedną z trzech właściwości klasyfi kacyjnych, 
jako wskaźnik wpływu na środowisko ze wzglę-
du na jej dużą lotność i największe prawdopo-
dobieństwo emisji. Ocena cyklu życia wskazuje, 
że Hg jest ważnym składnikiem SRF. Zarówno 
wszystkie dane dotyczące SRF jak i LCA dowo-
dzą , że Cd i Ti mają w  tym zakresie mniejsze 
znaczenie. 

2. Opis metodologii 

Do oceny wysuszonych osadów ściekowych, 
zgodnie z normą PN-EN 15359:2012 pod kątem 

Podstawa klasyfi kacji Miara statystyczna Jednostka
Klasy paliwa

1 2 3 4 5

Wartość opałowa Wd Średnia statystyczna MJ/kg(ar) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3

Zawartość chloru Cl Średnia statystyczna % (d) ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3

Rtęć Hg Mediana 
80ty percentyl

Mg/MJ (ar)
Mg/MJ (ar)

≤ 0,02
≤ 0,04

≤ 0,03
≤ 0,06

≤ 0,08
≤ 0,16

≤ 0,15
≤ 0,30

≤ 0,50
≤ 1,00

Oznaczenie (ar) oznacza stan roboczy paliwa dostarczonego do 
spalania (as received), Oznaczenie (d) oznacza stan suchy (dry).
Tabela.1. Klasyfi kacja SRF Norma PN-EN 15359:2012.33
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ich zastosowania jako paliwo SRF, wykorzysta-
no analizy z  59 oczyszczalni województwa ślą-
skiego obejmujące pełne dwa lata eksploatacji 
z 2011 i 2012 roku, zawierające informację o za-
wartości: suchej masy, substancji organicznej, 
rtęci masy wytworzonych osadów, suchej masy 
wytworzonych osadów i  wykonano obliczenia 
wartości opałowej Wd [MJ/kg], stężenia Hg [mg/
MJ], stężenia Hg [mg/kg] i udziału Cl [%].

3. Analiza wartości opałowej osadów ścieko-

wych 

Na rys.1. przedstawiono wartość opało-
wą osadów ściekowych wytworzonych w  59 
oczyszczalniach województwa. Na osi rzędnych 
podano wartość Wd, a na osi odciętych numer 
oczyszczalni. Kolorem niebieskim zaznaczono 
wartości otrzymane w  roku 2011, a  kolorem 
brązowym w  roku 2012. Do obliczeń przyjęto 
średnioroczne wartości uwodnienia, zawartości 
substancji organicznej w danym roku.   

Wartość opałowa osadów ściekowych wzrasta 
wraz ze wzrostem ilości substancji organicznej 
i  zawartości suchej masy. Analizując powyższe 
dane należy stwierdzić, że porównując jedynie 
wartości średnioroczne procentowej zawartości 
zarówno suchej masy i  substancji organicznej 
dla większości oczyszczalni ścieków wojewódz-
twa śląskiego uzyskuje się dużą zmienność tych 
parametrów, co w efekcie przekłada się na dużą 
zmienność wartości opałowej. Zmienność ta 
jest oczywiście jeszcze bardziej widoczna gdy 
porówna się wartości maksymalne i minimalne 
uzyskane na danych oczyszczalniach ścieków. 

Rys.1 wartość opałowa osadów ściekowych woj. śląskiego

Wartość opałowa poniżej zera, co wskazano 
dla kilku przypadków, jest spowodowana małą 
ilością suchej masy w  osadzie i  małą ilością 
substancji organicznej. Niewątpliwie uzyskanie 
wartości opałowej osadów ściekowych poniżej 
zera dyskwalifi kuje je jako paliwo. Jedynie kilka 
oczyszczalni dla których uzyskano bardzo niskie 
wartości opałowe osadu produkuje małe jego 
ilości. Niestety oczyszczalnia, która uzyskała dla 
swego osadu największą wartość opałową też 
produkuje go w małej ilości. 

Z pośród analizowanych 59 oczyszczalni wo-
jewództwa tylko jedna oczyszczalnia wytwo-
rzyła zarówno w roku 2011 jak i w 2012 osady 
ściekowe o wartości opałowej Wd > 3 MJ/kg co 
klasyfi kuje je pod względem energetycznym 
do 5 grupy paliw SRF według normy PN-EN 
15359:2012. 

W Polsce mamy siedemnaście instalacji ter-
micznego suszenia osadów ściekowych i dwa-
naście suszarni słonecznych. Odbiorcą wysuszo

nych osadów ściekowych jest dzisiaj głów-
nie przemysł cementowy, który wymaga 
aby były one wysuszone do poziomu > 90% 
s.m. Po wysuszeniu osadów z  oczyszczalni 
województwa śląskiego do tego poziomu 
s.m. otrzymuje się wartości opałowe przed-
stawione na rys.2, gdzie na osi rzędnych po-
dano wartość Wd, a  na osi odciętych numer 
oczyszczalni. Kolorem niebieskim zaznaczo-
no wartości otrzymane w  roku 2011, a  ko-
lorem brązowym w  roku 2012. Do obliczeń 
przyjęto średnioroczne wartości uwodnienia 
i substancji organicznej osadów uzyskane na 
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danej oczyszczalni ścieków.
Po wysuszeniu osadów ściekowych do po-

ziomu 90% s.m. osady uzyskały wyższą klasę 
i  tak w  roku 2011 i  2012 dwie oczyszczalnie 
wytworzyły osady na poziomie klasy 3, a  39 
oczyszczalni na poziomie klasy 4 zgodnie z PN-
-EN 15359:2012. W wyniku wysuszenia osadów 
do poziomu 90% s.m. uzyskano nie tylko wzrost 
wartości opałowej ale też dodatkowy pozytyw-
ny efekt jakim jest duże zmniejszenie rozbież-
ności jej wartości w obrębie danej oczyszczalni. 
Czym wyższy poziom wysuszenia osadów tym 
rozbieżności wartości opałowej w obrębie danej 
oczyszczalni są mniejsze. 

4. Zawartość chloru w osadach ściekowych 

Zawartość chloru w osadach ściekowych jest 
uzależniona od pory roku, wzrasta w  okresie 

zimowym w  wyniku posypywania dróg solą. 
Posiadane dane wskazują, że w  osadach ście-
kowych zawartość chloru mieści się w  prze-
dziale (0,14 – 0,04) % s.m. i  przy wysuszeniu 
osadów ściekowych do poziomu 90% s.m. oraz 
uwzględnieniu wpływu pory roku mieści się 
w przedziale (0,13 – 0,04)% dla osadu uwodnio-
nego. Ten wynik klasyfi kuje je pod względem 
technologicznym do 1 grupy paliw SRF według 
PN-EN 15359:2012. 

5. Analiza zawartości rtęci w osadach ścieko-

wych 

Na rys. 3. przedstawiono stężenie rtęci 
w  uwodnionych osadach ściekowych woj. ślą-
skiego w latach 2011 i 2012. Aż 12 oczyszczalni 
nie spełnia żadnej klasy, a jedynie kilka wyma-
gania klasy 4.  

Rys. 2 Wartość opałowa osadów ściekowych woj. śląskiego po 
wysuszeniu do poziomu 90%s.m.

rys 3. Stężenie rtęci uwodnionych osadów ściekowych woj. 
śląskiego
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Rys. 4 przedstawia stężenie rtęci osadów ście-
kowych woj. śląskiego po wysuszeniu do pozio-
mu 90% s.m.. Przy wysuszeniu osadów ścieko-
wych do tego właśnie poziomu 9 oczyszczalni 
spełnia wymagania klasy 1, a  klasę 5 spełniają 
nawet osady o najgorszych parametrach. Susze-
nie osadów ściekowych powoduje zakwalifi ko-
wanie ich do wyższej klasy wskaźnika ekologicz-
nego. 

Rys. 5. zależność wartości opałowej, wskaźnika emisji Hg [mg/MJ] stężenia Hg [mg/kg] osadów uwodnionych od ich wilgotności

    

Rys. 4. Stężenie rtęci osadów ściekowych woj. śląskiego po wysuszeniu do poziomu 90%s.m.

Porównując rys. 3 i 4  zauważamy, że susze-
nie osadów ściekowych skutkuje zmniejszeniem  
zawartości Hg  wyrażonej w [mg/MJ].

Na rys. 5 przedstawiono zależność wartości 
opałowej osadów uwodnionych i zawartości 
Hg wyrażonej w [mg/MJ] zgodnie z normą PN-
-EN 15359:2012 i zawartości Hg wyrażonej w 
[mg/kg] od ich wilgotności. Na osi odciętych 
zaznaczono poziom wilgotności osadów ście-
kowych, kolorem niebieskim wartość opałową, 
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kolorem zielonym zawartość Hg wyrażoną w 
[mg/Mg], a kolorem brązowym zawartość Hg 
wyrażoną w [mg/MJ], w uwodnionych osadach 
ściekowych.

Z przedstawionej zależności wynika, że wraz 
ze zwiększeniem wilgotności osadów ścieko-
wych ich wartość opałowa maleje, a wskaźnik 
zawartości Hg wyrażony w [mg/MJ] rośnie po-
mimo tego, że zawartość Hg wyrażona w [mg/
Mg] maleje. Ta rozbieżność wynika z faktu, że 
zmiana wartości opałowej osadów ściekowych 
będąca efektem ich suszenia działa przeciwnie 
do zmian stężenia rtęci w tych osadach i wpływa 
znacznie mocniej na wartość tego wskaźnika niż 
zmiana zawartości Hg. 

W przytoczonej tutaj normie PN-EN 
15359:2012 wartościom poszczególnych wskaź-
ników przyporządkowano 5 klas, a paliwa za-
kwalifi kowane do klasy 1 czyli o najwyższej war-
tości opałowej i najniższej zawartości Hg [mg/
MJ] mają najwyższą ocenę ponieważ najlepiej 
spełniają wymagania stawianie paliwom SRF. 

Czym więc mniejszą zawartość Hg w [mg/MJ] 
uzyska dane paliwo, tym jego uciążliwość dla 
środowiska jest mniejsza. Jednak jak wykazała 
nasza analiza dla osadów ściekowych jest wręcz 
odwrotnie. W związku z powyższym w przyto-
czonej normie wskaźnikiem środowiskowym 
(emisyjnym) nie powinna być zawartość Hg 
wyrażona w [mg/MJ], a zawartość Hg wyrażo-
na [mg/Mg] tym bardziej, że wartość opałowa 
podlega już jej ocenie, a zawartość Hg wyrażo-
na w [mg/Mg] uwzględnia poprawnie wpływ 
wilgotności paliwa na emisję. 

Należy zauważyć, że posługując się zawarto-
ścią Hg wyrażoną w [mg/MJ] w przypadku osa-
dów ściekowych uzyskuje się:
• błędnie porównanie emisji ze wszystkimi  in-

nymi paliwami SRF.
• informację, która błędnie może sugerować, 

że wraz ze wzrostem wilgotności osadów za-
wartość Hg rośnie i że suszenie osadów wpły-
wa korzystnie na zmniejszenie jej zawartości, 
a w konsekwencji emisji Hg do środowiska, a 
jest odwrotnie.

6. Podsumowanie 

1. Suszenie osadów ściekowych skutkuje 
zakwalifi kowaniem ich do wyższej klasy wskaź-
nika nie tylko energetycznego Wd [MJ/kg] ale 
też ekologicznego Hg [mg/MJ] normy PN-EN 
15359:2012.

2. Przy wysuszeniu osadów ściekowych do 
poziomu 90% s.m. uzyskuje się duże zmniejsze-
nie rozbieżności wartości opałowej w obrębie 
danej oczyszczalni. Czym więc wyższy poziom 
wysuszenia osadów tym rozbieżności warto-
ści opałowej w obrębie danej oczyszczalni są 
mniejsze.

3. W normie PN-EN 15359:2012. wskaźni-
kiem środowiskowym (emisyjnym) nie powin-
na być zawartość Hg wyrażona w [mg/MJ], 
a zawartość Hg wyrażona w [mg/Mg] lub w 
[ppm] tym bardziej, że wartość opałowa pod-
lega już jej ocenie, a wskaźnik zawartości Hg 
wyrażony w [mg/Mg] lub w [ppm] uwzględnia 
poprawnie wpływ wilgotności paliwa na emi-
sję Hg do otoczenia.
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