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W Polsce wytwarzanych jest rocznie średnio
23 mln ton ubocznych produktów spalania
(UPS), co stanowi ok. 17% wszystkich wytwa-
rzanych w kraju odpadów [11]. Do UPS zalicza-

my: popioły lotne; popioły denne; mieszanki popiołowo-żuż-
lowe; mikrosfery; produkty odsiarczania spalin; gips poreak-
cyjny oraz mieszaniny popiołów lotnych i produktów odsiar-
czania spalin. Zgodnie z Katalogiem Odpadów, uboczne pro-
dukty spalania zakwalifikowane są do grupy 10 – „Odpady
z procesów termicznych”, podgrupy 10 01 „Odpady z elek-
trowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw”
[12]. Status produktu mają wytwarzany w elektrowniach gips,
który jest produktem odsiarczania spalin oraz popiół lotny
wykorzystywany w przemyśle jako dodatek do betonu [8].

Podstawowe kierunki zagospodarowania UPS są w Polsce
znane i stosowane od przeszło sześćdziesięciu lat. Popioły lot-
ne wytwarzane w polskiej energetyce należą do najcenniejszych
odpadów, o czym świadczy ich zagospodarowanie w wielu dzie-
dzinach gospodarki. Szacuje się, że ok. 60% popiołów wykorzy-
stywanych jest w budownictwie [5], jako zamienniki surowców
naturalnych, m.in. w budownictwie inżynieryjnym, drogowym
oraz do produkcji betonu i cementu [3, 5], a także w technolo-

giach górniczych, w profilaktyce przeciwpożarowej, podczas
likwidacji wyrobisk, do wykonywania wzmocnień oraz stabili-
zacji górniczych, podczas makroniwelacji oraz rekultywacji te-
renów zdegradowanych lub niekorzystnie przekształconych, do
iniekcji gruntowych czy wymiany gruntów [1, 10]. Najnowsze
badania dotyczące użyteczności UPS wskazują na innowacyjne
sposoby ich zagospodarowania m.in. jako absorbentów tlenków
azotu w nowatorskiej metodzie doczyszczania spalin czy odzy-
sku koncentratu metali ziem rzadkich i śladowych [6, 7].

Obecnie wykorzystanie UPS możemy uznać za duże osią-
gnięcie ośrodków badawczych i wdrożeniowych. Proces ten
nie jest jednak zakończony, chociażby ze względu na zmiany
dokonywane w energetyce i sposobie spalania związane
z wdrażaniem regulacji dotyczących ochrony środowiska. Do-
póki energia w Polsce wytwarzana jest przez spalanie paliw
kopalnych, konieczne są badania oraz rozwój nowych tech-
nologii wykorzystania UPS jako cennych surowców mineral-
nych powstających w bieżącej eksploatacji, jak i pochodzą-
cych z niezagospodarowanych składowisk.

UPS – minerały antropogeniczne
Uboczne produkty spalania nie mają negatywnego wpły-

wu na środowisko i zdrowie, co zostało jednoznacznie po-
twierdzone wieloletnimi badaniami na potrzeby unijnego sys-
temu REACH. W tym celu utworzono cztery konsorcja euro-
pejskie, w ramach których opracowano profile identyfikacyj-
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Streszczenie. W procesie energetycznego spalania paliw stałych
(węgiel kamienny, węgiel brunatny) powstają znaczne ilości ubocz-
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Abstract. Whenever coal is burned, coal combustion products
(CCPs) are produced. In Poland, they constitute 17% of all
generated waste. The article present a proposal use of CCPs to
achieve international goals on the circular economy and the plan
for the sustainable economy (European Green Deal). Recognized
the possibility of the energy sector functioning as a waste-free
sector producing anthropogenic minerals for the economy, not
waste. The analysis was based on research and own experience
confirmed by many years of business practice and literature
review.
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ne poszczególnych rodzajów UPS, a następnie dokonano ich
prerejestracji oraz właściwej rejestracji w systemach i ramach
czasowych przewidzianych rozporządzeniem. Rozległe ba-
dania i prace poprzedzające samą rejestrację, sporządzone
w zakresie i formacie szczegółowo wyspecyfikowanym przez
rozporządzenie REACH, pozwoliły na jednoznaczne wykaza-
nie, iż są to substancje bezpieczne dla ludzi i środowiska i z te-
go punktu widzenia mogą być stosowane. Ze względu na skład
i pochodzenie surowców są to minerały antropogeniczne
(MA). Po raz pierwszy ten termin dla ubocznych produktów
spalania zaproponował dr inż. Tomasz Szczygielski w 2013 r.,
podczas konferencji „World of CoalAsh Conference (WOCA)”
w Lexington. Zwrócił uwagę, że są to surowce wtórne nale-
żące do kategorii surowców mineralnych, a nie sztucznych.

W 2014 r. Unia Europejska wydała dokument poświęcony
idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), rekomendując
maksymalizację wartości dodanej surowców i produktów oraz
minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów. Mimo prze-
słanek do wprowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami,
w praktyce gospodarczej aż 40% produktów ubocznych
z energetyki nadal ulega składowaniu. Energetyka musi zaak-
ceptować fakt, że wytwarza nie tylko energię elektryczną
i cieplną (rysunek 1), ale także minerały antropogeniczne ja-
ko surowce lub gotowe produkty. Wymaga to dokonania
zmian w strategii i zakresie działalności tej branży [9].

Biorąc pod uwagę: coraz większą ilość wytwarzanych mi-
nerałów antropogenicznych z energetyki; ich właściwości;
znane w gospodarce sposoby wykorzystania (zgodnie z nor-
mami i aprobatami technicznymi); coraz większe potrzeby
rynku spoiw i kruszyw i zmniejszające się lub trudno dostęp-
ne zasoby surowców naturalnych; uwarunkowania zewnętrz-
ne związane z prowadzoną polityką proklimatyczną oraz ko-
niecznością implementacji zasad gospodarki bezodpadowej
(Zero Waste Europe), efektywnym korzystaniem z zasobów
(Resource Efficent Europe) oraz gospodarkę o obiegu za-
mkniętym (Circular Economy), należy skupić się na wykorzy-
staniu potencjału tego sektora, tak aby efekty jego pracy sta-
nowiły wartość dodaną dla gospodarki. Obecnie jesteśmy na
trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem zużycia za-
sobów naturalnych, a polska gospodarka jest dwa razy bardziej

energochłonna niż średnia europejska. Dodatkowo generujemy
średnio 2 tony per capita odpadów rocznie, co kwalifikuje nas
pod tym względem do pierwszej dziesiątki krajów UE (Euro-
stat, 2018). Jak już wspomniano, niemal 80% wykorzystywanej
energii pochodzi ze źródeł nieodnawialnych. Dane te wskazują
na pilną potrzebę wprowadzenia zmian w całym łańcuchu wy-
dobycia i przetwarzania surowców oraz produkcji i odzysku su-
rowców wtórnych. Popioły z energetyki są produktami ubocz-
nymi, powstającymi podczas spalania węgla przy wytwarzaniu
energii elektrycznej, dlatego też ich wytworzenie nie wiąże się
z dodatkową emisjąi CO2.

Uzdatnianie minerałów antropogenicznych powstających
ze spalania węgla w energetyce może być realizowane na
drodze odpowiedniego przygotowania paliwa, celowo kon-
trolowanego jego spalenia i odpowiedniego przetworzenia
minerałów powstających w procesach spalania. Kocioł ener-
getyczny, poza zamianą energii chemicznej paliwa na ener-
gię cieplną, powinien być wielofunkcyjnym reaktorem che-
micznym do modyfikacji właściwości powstającego popio-
łu i żużla. Odpowiedzią na wymienione zagadnienia jest ste-
rowanie procesami energetycznego spalania węgla, na etapie
przygotowania i podawania paliwa (ModFuel), spalania pa-
liwa w kotłach energetycznych (ModComb), usuwania UPS
z komory spalania i transportu do elektrofiltrów (ModBreak),
a także magazynowania i transportu UPS (ModSep). Piątym
etapem prezentowanych procesów przetwórczych jest moduł
ModMix, który polega na dalszej zmianie zmodyfikowa-
nych już MA (zmiana składu chemicznego lub właściwości
fizycznych), w celu uzyskania nowych (innych) produktów
finalnych (rysunek 2). Technologia polega na mieszaniu po-
piołu z dodatkami, w tym z innymi popiołami lub granulo-
waniu oraz poddawaniu innym zabiegom, wg opracowanych

Rys. 1. Wytwarzanie energii w Polsce 2009 – 2018: 1 – węgiel ka-
mienny i brunatny; 2 – gaz naturalny; 3 – ropa naftowa; 4 – ener-
gia odnawialna Opracowano na podstawie danych EUROSTAT 2020.
Fig. 1. Power production in Poland in 2009 – 2018, by fuel type:
1 – hard coal and lignite; 2 – natural gas; 3 – oil; 4 – renewable energy

Rys. 2. Schemat modelu bezodpadowej energetyki węglowej:
1 – zasobnik paliwa; 2 – młyn paliwa; 3 – kocioł; 4 – podgrzewacz
powietrza; 5 – elektrofiltr; 6 – separator; 7 – zbiornik retencyjny;
8 – instalacja do produkcji mieszanek; 9 – instalacja oczyczania
spalin; 10 – komin
Fig. 2. General diagram of zero - waste coal power generation concept:
1 – fuel bunker; 2 – fuel mill; 3 – boiler; 4 – air heater; 5 – ESP;
6 – classifier; 7 – retention silo; 8 – mixing plant; 9 – flue gas treatment
plant; 10 – stack
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receptur, a następnie załadunku i dostawie do odbiorcy koń-
cowego [13]. Takie podejście pozwoli na uzyskiwanie wła-
ściwości surowców oczekiwanych przez rynek [14].

Skuteczne wdrożenie bezodpadowej energetyki węglowej
(BEW) pozwoli wytwórcom energii na uniknięcie ryzyka zna-
cznego wzrostu kosztów i spełni założenia UE, dotyczące go-
spodarki o obiegu zamkniętym [15]. Aby górnictwo i energe-
tyka mogły wdrożyć zasadę zamykania obiegu minerałów an-
tropogenicznych przez symbiozę z budownictwem i infra-
strukturą, muszą być spełnione następujące warunki brzego-
we: świadomości; regulacyjne; elektrowni; rynkowe; norma-
lizacyjne; środowiskowe; ekonomiczne; wsparcia naukowe-
go; synchronizacji i komunikacji.

Warunki wdrażania gospodarki
o obiegu zamkniętym w energetyce

Z całkowitego zużycia materiałów na świecie (ok. 100,6
mld ton), sklasyfikowane odpady stanowią 32,6 mld ton i tyl-
ko 8,65 mld ton (8,6% całkowitego zużycia) jest poddawane
powtórnemu wykorzystaniu. Większość tego strumienia
(23,9 mld ton), to odpady poddane składowaniu, spalane, mar-
nowane podczas wydobycia lub niezarejestrowane.

Z The Global Risks Report 2020 (World Economic Forum)
wynika, że obecnie ok. 50% emisji gazów cieplarnianych
na świecie pochodzi z wydobycia i przetwarzania zasobów na-
turalnych, przy czym szacuje się, że do 2050 r. popyt na su-
rowce w scenariuszu „business-as-usual” podwoi się. Z kolei
celem UE jest, aby do 2050 r. Europa stała się kontynentem
neutralnym dla klimatu. Komisja Europejska podejmuje wiele
inicjatyw dotyczących ochrony środowiska i pobudzenia zie-
lonej gospodarki. Jedną z nich jest Europejski Zielony Ład –
strategia przekształcenia gospodarki w krajach UE w nowo-
czesną, zasobooszczędną i konkurencyjną, która w 2050 r.
osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 – 2030
spełnia obowiązek nałożony na Polskę przepisami rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokument został sporzą-
dzony na podstawie krajowych strategii rozwoju, zatwierdzo-
nych na poziomie rządowym z uwzględnieniem projektu poli-
tyki energetycznej Polski do 2040 r. Jednym z celów klimatycz-
no-energetycznych, jakie w nim wyznaczono do 2030 r., jest re-
dukcja o 7% emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobję-
tych systemem ETS, w porównaniu z poziomem z 2005 r. Sek-
tor non-ETS, obejmujący m.in. budownictwo (obok transportu,
rolnictwa, sektora komunalno-bytowego, gospodarki odpadami),
jest źródłem ok. 50% emisji gazów cieplarnianych w Polsce.
W związku z tym zastępowanie surowców naturalnych w bu-
downictwie, z których wydobyciem i przetworzeniem wiążą się
ogromne ilości emisji CO2, surowcami niskoemisyjnymi stanie
się ekologiczną i ekonomiczną koniecznością.

Obowiązujące obecnie unormowania prawne dotyczące go-
spodarki surowcami nie zawierają wystarczających mechani-
zmów stymulujących tego typu działania. Pomimo założeń
Europejskiej Polityki Surowcowej, która kładzie duży nacisk
na pełne wykorzystanie surowców wtórnych, a w Komunika-
cie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym sugeruje
prowadzenie gospodarki w sposób bezodpadowy, nadal nie ma

programów merytorycznych i wdrożeniowych dotyczących
odpadów nagromadzonych na składowiskach. W Polsce
do najważniejszych dokumentów regulujących działania na
rzecz surowców wtórnych można zaliczyć Strategię na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, traktującą odpady jako źródło
zasobów oraz wskazującą potrzebę zwiększenia ich recyklin-
gu oraz Politykę Surowcową Państwa, wskazującą wzrost in-
nowacyjności z uwzględnieniem surowców wtórnych i mak-
symalizację wykorzystania odpadów jako surowców.

Polska Mapa Drogowa GOZ, to dokument przygotowany
w 2019 r. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technolo-
gii. W ramach GOZ należy m.in. stworzyć europejski rynek
na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ,
oraz zapewnić bardzo dobrą jakość tych surowców. Propono-
wane działania mają jedynie charakter analityczno-koncepcyj-
ny i czysto informacyjny. Nadzieję na zmiany daje zapis do-
tyczący planowanych działań na najbliższe lata, w tym anali-
za potencjału i propozycja zmian legislacyjnych planowana na
lata 2020 – 2021, w celu zwiększenia gospodarczego wyko-
rzystania ubocznych produktów spalania oraz opracowanie
w latach 2022 – 2023 wytycznych dedykowanych bezodpa-
dowej energetyce węglowej.

Niezbędne do stworzenia sprawnie działającego systemu
gospodarki w obiegu zamkniętym w ramach bezodpadowej
energetyki węglowej są uregulowania prawne oraz zmiany
na rynku surowców, które powinny zapewniać możliwość
w pierwszej kolejności wykorzystania w gospodarce surowców
antropogenicznych, zanim sięgniemy po kończące się zasoby
surowców naturalnych. Nie bez znaczenia są uregulowania
dotyczące odpowiedniej terminologii takich surowców oraz
wskaźnika antropogeniczności, który wykaże, na ile w danym
przedsięwzięciu będziemy zamykać obieg surowców i dawać
pierwszeństwo surowcom wtórnym [16].

Obecne regulacje zawarte w Dyrektywie o odpadach okre-
ślają praktyki przemysłowe, stosowane w ramach zagospoda-
rowania minerałów anatropogenicznych, mianem odzysku ma-
teriału odpadowego. Tymczasem energetyka powinna skupić
się na wytwarzaniu surowców i produktów spełniających nor-
my techniczne, aby efektem jej działania nie były już odpady.

W przypadku energetyki wprowadzenie zasad gospodarki
o obiegu zamkniętym wymaga nowego podejścia do procesu
pozyskania energii. Dotychczas energetyka zmagała się głów-
nie z koniecznością przeciwdziałania ujemnym skutkom spa-
lania węgla (zadymienie i zapylenie środowiska) za pomocą
stosowania m.in. elektrofiltrów. Kolejnym wyzwaniem było
ograniczenie emisji tlenków siarki i azotu redukowane przez
instalacje odsiarczania spalin.

Skojarzona produkcja jest zadaniem trudnym i wymaga
zmiany procesów technologicznych oraz rozwoju technik spa-
lania, na co zwracał uwagę w swoich publikacjach już w 1987 r.
prof. J. Hycnar [4]. Obecnie, poza wyjątkiem dodawania
tlenków metali do spalanego węgla w celu otrzymania popio-
łu o właściwościach oczekiwanych przez producentów ce-
mentu, procesy uzdatniania MA prowadzone są poza instala-
cjami układu spalania (po przetransportowaniu popiołu
do zbiorników magazynowych). Dalsze badania naukowe
i opracowanie nowych kierunków wykorzystania MA są wa-
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runkiem funkcjonowania energetyki węglowej. Przesłanki ku
temu zawarte są już nie tylko w polityce klimatycznej, odno-
szącej się do składowania odpadów, ale również surowcowej,
wdrażającej prawo pierwszeństwa dla wtórnych.

Podstawą efektywnego wykorzystania minerałów antropo-
genicznych, tak aby stanowiły wartość dodaną w gospodarce,
jest integracja działań energetyki, przedsiębiorstw zajmują-
cych się ich zagospodarowaniem oraz odbiorców na zasadzie
wzajemnych korzyści. Spełnianie wymagań norm krajowych
bądź europejskich, dotyczących poszczególnych kierunków
zastosowania jest kluczową techniczną przesłanką do wyko-
rzystywania ubocznych produktów spalania węgla. Specyfi-
kacje odnoszą się do zawartości poszczególnych składników,
właściwości chemicznych, mineralogicznych i fizycznych.
Kierując minerały antropogeniczne jako surowce do produk-
cji określonych wyrobów, konieczne jest doprecyzowanie ich
przeznaczenia i związanych z tym właściwości. W tym celu
stworzony został szeroki zakres dokumentów odniesienia. Ist-
nieje wyraźna potrzeba rozwiązań i regulacji, które będą da-
wać rzeczywiste pierwszeństwo surowcom wtórnym i wpro-
wadzą obostrzenia dotyczące stosowania kruszyw natural-
nych, dopóki nie wykorzystamy dostępnych kruszyw wtór-
nych. Podejście takie powinno być przestrzegane już na eta-
pie planowania inwestycji oraz przy projektowaniu budowli i
egzekwowane podczas działań inwestycyjnych.

Przy obecnej polityce proklimatycznej prowadzonej przez
Komisję Europejską, zmniejszanie emisji gazów cieplarnia-
nych stało się ekonomiczną koniecznością. Bodźcem jest eu-
ropejski system handlu uprawnieniami do emisji (Emission
Trading System – ETS), wprowadzający konieczność ich na-
bywania na aukcjach. Takie rozwiązanie powoduje zwiększe-
nie kosztów wytwarzania energii, produkcji przemysłowej
oraz rachunków za energię w gospodarstwach domowych.
Presja ograniczenia emisji wywierana ze strony Unii Europej-
skiej, a z drugiej strony troska o rodzimą gospodarkę, dopro-
wadziły do podjęcia radykalnych i często nieuzasadnionych,
z ekonomicznego punktu widzenia, kroków w kierunku opra-
cowywania technologii pozwalających na minimalizację emi-
sji wyłącznie podczas wytwarzania energii, nie uwzględnia-
jąc skutków procesu spalania, mających niebagatelny wpływ
na jej redukcję. Paradoksalnie energetyka, będąca źródłem
emisji, ma ogromny wpływ na ich zmniejszenie. Choć prze-
prowadzone badania w tym zakresie przyniosły zaskakujące
efekty, to redukcyjny potencjał ubocznych produktów spala-
nia nadal nie został doceniony. Jednym z najbardziej efektyw-
nych sposobów redukcji CO2 pochodzącego z przemysłu ce-
mentowego, który odpowiada za 7% światowej emisji, jest za-
stąpienie popiołem lotnym klinkieru używanego w mieszan-
kach cementowych (jego produkcja stanowi najbardziej emi-
syjną część procesu wytwarzania cementu). Produkowane
w ten sposób cementy nie odbiegają jakością od produkowa-
nych tradycyjnie. Co więcej, badania wykazały, że obecność
popiołów lotnych w składzie cementu ma pozytywny wpływ
na odporność na korozję, działanie wysokiej temperatury oraz
wytrzymałość. Zakres zastępowalności surowców natural-
nych minerałami antropogenicznymi szacuje się na pozio-
mie: 100% przy budowie nasypów komunikacyjnych; 50%

przy produkcji podbudów drogowych; 35% przy produkcji ce-
mentu; 10% przy produkcji mieszanek mineralno-asfalto-
wych; 5% przy produkcji betonu. Projekt TEFRA JI, wyko-
rzystując mechanizm Joint Implementation przewidziany
przez Protokół z Kioto pokazał, w jaki sposób uniknąć w cią-
gu pięciu lat emisji przeszło 350 tys. ton CO2 do atmosfery
przez wytworzenie i dostarczenie na rynek spoiw wyprodu-
kowanych na bazie MA, zdolnych do skutecznego zastąpie-
nia cementu i wapna m.in. w budowie dróg.

Bez zapewnienia właściwego i szerokiego wsparcia eduka-
cyjnego i rozwoju naukowo-technicznego nie da się wprowa-
dzić w życie opisanych rozwiązań. Ważne jest również aktyw-
ne kształtowanie opinii publicznej i postaw konsumenckich. Tyl-
ko współpraca mająca na celu poparcie wykorzystania surowców
wtórnych przed naturalnymi może zainicjować zmiany.
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