
Zapobieganie powstaniu

Przygotowanie
do ponownego użycia

Recykling

Inne procesy
odzysku

odzysk 
energetyczny

Unieszkodli-
wianie

Zapobieganie powstawaniu odpadów 
tam gdzie jest to możliwe – np. poprzez 
wydłużenie czasu użytkowania produktu, 
stosowanie opakowań wielokrotnego 
użytku.

Wydzielenie materiałów nadających się 
do odzysku. Przykładem jest selektywna 
zbiórka odpadów „u źródła”.

Odzysk surowców nadających się do 
ponownego użytku lub przetworzenia 
i wykorzystania przy produkcji nowych 
materiałów.

Etap ten powinien nastąpić dopiero 
w chwili, gdy powstaniu odpadów nie 
udało się zapobiec i których nie udało się 
poddać odzyskowi. Unieszkodliwienie to 
ostateczność, kiedy inne działania są już 
niemożliwe.

Wszelkie działania polegające na wyko-
rzystaniu odpadów w całości lub w części, 
a także odzysk energii – przykładem jest 
termiczne przekształcanie odpadów 
(spalanie).
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Odpady 
pod kontrolą












Segment rozładunku - samochody zrzucają odpady do 
specjalnie przeznaczonego miejsca zwanego bunkrem. 

Przy pomocy chwytaka operator miesza odpady, następnie 
przenosi je do leja podawczego prowadzącego do kotła.

 Segment termicznego przekształcania odpadów - od-
pady trafiają na ruszt paleniska, który przemieszcza pło-

nące odpady w temperaturze dochodzącej do 1000 stopni 
Celsjusza. Po przejściu przez ruszt spalone odpady, już jako 
żużel, trafiają do kąpieli wodnej, gdzie są chłodzone i płuka-
ne.  W wyniku dalszych procesów z żużla odzyskiwane są me-

tale, a sam żużel po detoksykacji może stanowić bezpieczny 
materiał stosowany w drogownictwie czy rekultywacji skła-
dowisk odpadów.

Segment odzysku energii –  wysoka temperatura spa-
lania jest wykorzystywana w kotle do podgrzewania 

wody i wytwarzania pary. Następnie para pod ciśnieniem 
przekazywana jest do turbiny parowej. Turbina napędza 
prądnice i powstaje prąd elektryczny. Proces ochładzania 
pary umożliwia uzyskanie energii cieplnej, która może być 
wykorzystywana do ogrzewania gospodarstw domowych.

Segment oczyszczenia i obróbki produktów poproce-
sowych –  gazy powstałe po spalaniu odpadów mu-

szą zostać oczyszczone. Nowoczesne spalarnie mają bardzo 
rozbudowany, kilkuetapowy system oczyszczania spalin. 
Usuwane są m.in.: tlenki azotu (NOx); tlenki siarki (SOx); diok-
syny , furany i metale ciężkie.

Instalację kominową - wydobywające się przez komin 
oczyszczone powietrze jest poddawane ciągłej kontroli 

na obecność szkodliwych związków. Umożliwia to nowocze-
sny, działający 24 godziny na dobę system monitoringu.
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