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Witamy w EEW Energy from Waste!

Energia stanowi podstawę naszego życia. Stanowi on siłę napędową dla naszego społeczeństwa przemysłowego i 
usługowego, gwarantuje mobilność i jest surowcem do digitalizacji i tworzenia sieci. W naszym codziennym życiu 
elektryczność z gniazdka elektrycznego lub ogrzewania zapewnia rozrywkę, ciepło i komfort. Krótko mówiąc: bez-
pieczeństwo dostaw energii jest wielkim atutem dla naszego społeczeństwa i gospodarki narodowej. Nie jest jed-
nak rzeczą oczywistą, że energia jest dostępna wszędzie i niezawodnie przez cały czas. Ponieważ paliwa kopalne, 
takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny są dostępne tylko w ograniczonym zakresie, zużycie energii z odpadów, 
na które składa się co najmniej 50 procent energii odnawialnej, staje się coraz ważniejsze. 

Jako wiodąca niemiecka fi rma zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła poprzez termiczny recy-
kling odpadów uważamy to za nasz obowiązek. Nowoczesne spalarnie odpadów, charakteryzujące się nowocze-
snym stanem techniki i ekologii, o przekonujących parametrach i wiążących wartościach, które kierują naszym 
myśleniem i działaniem. Ciągła zmiana napędza nas do działania. Jeśli chodzi o uwarunkowania prawne i wymaga-
nia przyszłości, opracowujemy rozwiązania, które są przemyślane w sposób zrównoważony. To jest nasz punkt od-
niesienia.
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Zarząd EEW Energy from Waste (od lewej do prawej):
Bernard M. Kemper (CEO), Markus Hauck (CFO), Dr. Joachim Manns (COO).

Kształtujemy przyszłość. 
I przejmujemy odpowiedzialność.

Każdego roku w Europie produkuje się około 225 milionów ton odpadów komunalnych. 
Podczas gdy w Niemczech ich duża część już dziś jest termicznie przetwarzana oraz 
wykorzystywana energetycznie, w Unii Europejskiej w dalszym ciągu składuje się ponad 54 
milionów ton. EEW, jako wiodące przedsiębiorstwo produkujące prąd i ciepło w procesie 
termicznego przetwarzania i utylizacji, pracuje nad tym, aby składowanie 
odpadów na terenie całej Europy już w najbliższej przyszłości było jedynie przestarzałą, 
więcej niestosowaną metodą utylizacji. Gdyż każda tona odpadu, który nie podlega mate-
riałowemu lub energetycznemu przekształceniu, oznacza stratę dla środowiska oraz mniej-
szą ilość energii dla zrównoważonych dostaw.

EEW Energy from Waste. Wiodąca pozycja w zakresie recyklingu odpadów.
Dzięki naszej wiedzy i innowacyjnej sile, rozwinęliśmy konwencjonalne spalanie odpadów 
w wysoce wydajny proces, w którym odzyskiwaniu odpadów towarzyszy wytwarzanie ener-
gii. Obecnie jesteśmy w stanie oddać odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, 
handlu i przemyśle do obiegu surowcowego poprzez energetyczne przetwarzanie. Poprzez 
spalanie przekształcamy odpady w energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
przemysłowych, poddajemy recyklingowi wartościowe substancje zawarte w odpadach, 
odzyskujemy materiały budowlane z pozostałości po spalaniu i w ten sposób odgrywamy 
ważną rolę w odpowiedzialnej gospodarce surowcowej.

EEW Energy from Waste. Wiodąca pozycja w recyklingu osadów ściekowych.
Nowym wyzwaniem jest utylizacja osadów ściekowych, będących produktem odpadowym 
oczyszczania ścieków. Podczas gdy od dziesięcioleci zwyczajowo stosuje się osady ścieko-
we jako nawóz w rolnictwie, ustawodawca wyznaczył kierunek znacznie bardziej przyjazne-
go dla środowiska recyklingu osadów ściekowych. Stawiamy czoła temu ważnemu zadaniu 
i mamy za cel dać przykład na podstawie naszego pionierskiego, oszczędzającego zasoby 
recyklingu osadów ściekowych. Jako partner gmin jesteśmy gotowi do opracowania dosto-
sowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie spalania osadów ściekowych, 
które są projektowane pod kątem przyszłościowych rozwiązań. Szczególnie w istniejących 
lokalizacjach EEW można osiągnąć synergię z istniejącymi spalarniami odpadów.

Naszą misją jest wyznaczanie standardów.
Dawać dobry przykład oznacza dla nas: dziś – być doskonałym, a jutro – jeszcze lepszym. 
Zatrudniając około 1.250 wysoko wykwalifi kowanych i zaangażowanych pracowników, pra-
cujemy nad dalszym rozwojem spalania i recyklingu odpadów jako inteligentnego elemen-
tu zwrotu energii. Skupiamy się na trzech fi larach odpowiedzialnego przemysłu energe-
tycznego: Gospodarka, bezpieczeństwo dostaw i zgodność z zasadami ochrony środowiska.

My, EEW Energy from Waste, gwarantujemy gminom oraz przedsiębiorstwom bezpieczeń-
stwo przetwarzania odpadów, pionierskie, przyjazne środowisku wytwarzanie energii oraz 
rozwiązania – zawsze dopasowane do potrzeb, zrównoważone i przemyślane w każdym 
detalu. Zapraszamy do sprawdzenia jakości naszych usług, niskich wartości emisyjnych 
oraz naszych sukcesów.





Najnowocześniejsze technologie i przyszłościowi pracownicy, tacy jak kierownik zmiany 
HartmutBrack, zapewniają bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie zakładów EEW w 
zespole EEW.
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148 lat postępu. Nasza wiedza.

Historia naszego przedsibiorstwa jest nierozerwalnie zwizana z historiwytwarzania energii 
i przeksztacania odpadów. Zao one w 1873 r. w Berlinie jako Brunszwicka Kopalnia Wgla 
(Braunschweigische Kohlen-Bergwerke – BKB) przedsi-biorstwo zajmowao si wydobywa-
niem wgla brunatnego, a kilka lat póniej tak e produkcjprdu. Druga wojna wiatowa, podzia-
Niemiec, kryzys paliwowy, nieustannie rosnce zapotrzebowanie na energi… Cige dostoso-
wywanie si do zmieniajcych potrzeb rynkowych i dalekowzroczne inwestycje w nowe 
technologie sprawiy, e BKB stao si przodujcym przedsibiorstwem i pionierem na niemiec-
kim rynku energetycznym. Ju w 1990 roku rozpoczlimy dziaalnow zakresie spalania odpa-
dów. W momencie, gdy odpady skadowano na wysypiskach, a niemiecka gospodarka od-
padami komunalnymi obci aa klimat prawie 38 milionami ton szkodliwych gazów rocznie, 
BKB wyczuo ducha czasu i zaczo budow i eksploatacj instalacji spalania odpadów.

Wraz z wprowadzeniem „Technicznych Wytycznych dla Odpadów Komunalnych“ (niem. 
TASi) w 1993 roku oraz Ustawy o Odpadach i Gospodarce Odpadami (niem. KrW-/AbfG) w 
1996 roku, termiczne przetwarzanie odpadów nabrao jeszcze wi¬kszego znaczenia. Gospo-
darka odpadami przeksztacia si w gospodark zasobami energetycznymi, a BKB AG stao si 
po danym partnerem na rynku. W 2003 roku BKB przeksztacio si w centrum kompetencyj-
ne spalania odpadów w koncernie E.ON.

Wraz z przejęciem SOTEC w 2008 roku powstała największa niemiecka fi rma zajmująca się 
spalaniem odpadów, wówczas E.ON Energy from Waste. Zaledwie dwa lata później fi rma we-

szła na rynek międzynarodowy: rozpoczęły działalność spalarnie termiczne w Delfzijl (Holan-
dia) i Leudelange (Luksemburg). Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w EQT doprowa-
dziła do wydzielenia się z Grupy E.ON w 2013 roku: E.ON Energy from Waste stało się 
dzisiejszym EEW Energy from Waste. Dzięki temu sukcesowi wzrosła atrakcyjność Grupy EEW, 
dzięki czemu w 2016 roku Pekin Enterprises nabył 100 procent udziałów.

W 148 lat po jego założeniu, my, EEW Energy from Waste, jesteśmy najbardziej doświad-
czoną i kompetentną fi rmą w zakresie wytwarzania energii ze spalania odpadów. Jako lider 
na obszarze Niemiec przyczyniamy się do zapewnienia takiego zasilania w energię, które 
oszczędza środowisko, jednocześnie zapewniając wkład w redukcję emisji gazów cieplar-
nianych. Wycofanie się ze składowisk zmniejszyło emisję szkodliwych dla klimatu gazów w 
sektorze gospodarki odpadami o ponad 70 procent w latach 1990-2015. Ponadto gospo-
darowanie odpadami zmniejsza obciążenie dla klimatu, ponieważ produkowane surowce 
wtórne zmniejszają zapotrzebowanie na energię nawet o połowę, na przykład przy produk-
cji szkła, papieru lub plastiku. Każdego roku oszczędza się więcej dwutlenku węgla niż 
emitowanego rocznie.

Od teraz od nas zależy, czy uczynimy znak w postaci przełomowego oczyszczania osadów 
ściekowych i w przyszłości będziemy dalej rozbudowywać model Energy from Waste.
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Referencja:
W roku 2020 18 instalacji EEW wytworzona ilość prądu, ciepła i pary
Zakładane średnie roczne zużycie na gospodarstwo domowe: 3 500 kWh.

 1 250
pracowników

 17
lokalizacji instalacji w Niemczech 
i sąsiadujących krajach

około

 5 000 000
ton energetycznej zdolności przerobowej
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Wytworzony prąd w przeliczeniu dla ok.

 720 000
gospodarstw domowych 

około

 3 800 000
megawatogodzin wytworzonej zasobooszczędnie 
pary technologicznej i centralnego ogrzewania
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wysokiej jakości instalacjami.
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Jestesmy zawsze blisko. 17 instalacji w Niemczech
i sasiadujacych krajach.

Spalarnie odpadów to elektrownie jedyne w swoim rodzaju i o wysokiej jakoci. Muszspe-
nianie tylkob najsurowsze wymagania dotyczce wartoci emisyjnych, lecz równie bez-
wzgldne wymagania techniczne, które sstale kontrolowane i optymalizowane.

EEW Energy from Waste Group planuje, buduje i eksploatuje spalarnie termiczne odpa-
dów od około 30 lat, ustanawiając standardy w całej Europie. Jako wiodąca niemiecka 
fi rma dysponujemy obecnie największym i najnowocześniejszym zakładowym parkiem 
instalacji do wytwarzania energii w ramach termicznego recyklingu odpadów. Z jednej 
strony dysponujemy najwikszym dowiadczeniem, z drugiej zaniezbdnym potencjaem in-
nowacyjnym, co daje nam mo liwooferowania naszym klientom najlepszych usug pod ka 
dym wzgldem.

Dotyczy to zarówno tradycyjnego termicznego recyklingu odpadów, jak i przełomowego re-
cyklingu osadów ściekowych.

Dzięki EEW Energy from Waste gminy są optymalnie przygotowane na potrzeby pojawiające 
się w przyszłości. Opracowujemy indywidualne rozwiązania pod ątem przełomowego, 
oszczędzającego zasoby recyklingu osadów ściekowych. Szczególnie w istniejących lokaliza-
cjach EEW można osiągnąć synergię współpracując z istniejącymi spalarniami odpadów. 
Zastosowanie wiodącej technologii monospalania osadów ściekowych w dalszych nimi 
umożliwia uzyskanie ponad 80-procentowego wskaźnika odzysku fosforu - dzięki temu wy-
magania prawne są spełnione w sposób nie budzący wątpliwości.

EEW Energy from Waste zakłady utylizacji odpadów przekonują pod każdym względem: 
począwszy od układu instalacji, uwzględniającego ekonomiczną eksploatację, przyszły 
rozwój zakładu i rynku, aż po funkcjonalną architekturę i wiodącą technologię w zakresie 
spalania i oczyszczania gazów spalinowych. W sąsiedztwie zakładów, charakteryzujących 
się niską emisją zanieczyszczeń, wysoką wydajnością i wzorowym bezpieczeństwem pra-
cy, powstają nowe fi rmy i powstają nowe miejsca pracy. Jednocześnie otaczające przed-
siębiorstwa przemysłowe czerpią korzyści z wykorzystania wytworzonej energii.

Posiadana wiedza to nasza przewaga. Oraz kapita, z którego korzyci czerpi nasi partnerzy 
podczas projektowania, budowy i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów. Ka da in-
stalacja EEW to przyszociowa inwestycja, która zwraca si w du szej perspektywie.

1 tona odpadów = 600 KWh prądu
Prąd z odpadów to ważny zasób. Duża wartość opałowa jest porównywalna z węglem 
brunatnym i wręcz predestynowana do energetycznego zastosowania.

Delfzijl

Knapsack

Andernach

Leudelange

Neunkirchen
Pirmasens

Göppingen

Eschbach

Hannover
Helmstedt

Stapelfeld

Magdeburg

Heringen

Großräschen

Premnitz 

Schwedt

HOLANDIA

Nadrenia Pónocna-Westfalia

Dolna Saksonia

Saksonia-Anhalt

Saksonia

Turyngia

Hesja

Nadrenia-Palatynat

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

LUKSEMBURG

Saara

Brandenburgia

Berlin

Meklemburgia-Pomorze Przednie   

Szlezwik-Holsztyn

Hamburg

Stavenhagen

Bremen
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Przez 52 tygodnie w roku do naszych instalacji spalania odpadów 
trafi ają odpady dostarczane ciężarówkami, pociągami lub statka-
mi. Po przyjęciu odpady są automatycznie, a następnie trafi ają do 
bunkra odpadowego, gdzie są tymczasowo składowane.

2

Bunkier odpadowy mieści aż do 10 000 ton odpadów. Panuje w 
nim lekkie podciśnienie, które sprawia, że zapachy nie wydostają 
się na zewnątrz. Już na tym etapie zaczyna się ochrona środowi-
ska. 

3

Odpady są miezsane przez operatora dźwigu i przekazywane w 
systemie ciągłym do leja podawczego, skąd trafi ają na ruszty obu 
linii spalania (kocioł).

4

Ponieważ odpad w wysokich temperaturach spala się sam w ko-
tle, nie są potrzebne dalsze dodatkowe kopalne nośniki energii. 
Jedynie przy rozruchu i wyłączeniu kotła uruchamia się palnik ole-
ju, aby zapewnić minimalną temperaturę 850  °C. Tak wysoka 
temperatura jest niezbędna aby zniszczyć substancje szkodliwe.

5

Po około 60 minutach odpad jest całkowicie wypalony, a jego 
pierwotna objętość zmniejsza się do 10%. Pozostaje żużel, który 
jest używany np. do budowy dróg.

6

Dzięki energii cieplnej w kotle wytwarzamy parę o temperaturze 
400° C i ciśnieniu 40 barów. Para ta napędza turbinę z podłączo-
nym generatorem. W taki sposób 
nasze instalacje wytwarzają energię, która jest następnie dopro-
wadzona do sieci publicznej.

Krótki zarys funkcjonowania instalacji EEW.
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W większości naszych instalacji wykorzystujemy wyjątkowo wy-
dajne układy kogeneracyjne. W ten sposób oprócz energii elek-
trycznej możemy też przesyłać do sieci dodatkową parę i energię 
cieplną.

8

Nasze instalacje mają energetyczną zdolność przerobową około 
5,0 milionów ton odpadów. Z nich wytwarzamy około 2,5 miliona 
megawatogodzin prądu, jak również 2,8 miliona megawatogo-
dzin pary technologicznej i 1,0 miliona megawatogodzin energii 
cieplnej.* Sama ilość wytworzonego przez EEW prądu odpowiada 
zapotrzebowaniu na elektryczność około 720 000 gospodarstw 
domowych.**

9

Gazy spalinowe z kotła o temperaturze ok. 200 °C trafi ają bezpo-
średnio do wielostopniowego oczyszczania. Dzięki zastosowaniu 
fi ltrów elektronicznych i workowych, jak również dodaniu mleczka 
wapiennego, węgla aktywowanego, koksu piecowego, wapna ga-
szonego oraz ługu sodowego, gazy spalinowe oczyszczane są z 
pyłów, substancji gazowych i metali ciężkich. Następnie oczysz-
czony gaz opuszcza komin za pomocą ciągu zasysającego.

10

Instalacja zapewnia przestrzeganie ustawowych, restrykcyjnych 
wartości emisji i działa istotnie poniżej nich. Stacja pomiarowa na 
kominie określa i monitoruje emisje w systemie ciągłym. Wartości 
są przekazywane bezpośrednio do właściwego urzędu nadzoru.

Referencja:
* W roku 2020 18 instalacji EEW wytworzona ilość prądu, ciepła 

i pary
** Przyjęte średnie zapotrzebowanie na gospodarstwo domowe:
 3 500 kWh
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Dajemy przykład
poprzez recykling odpadów, 
który ma na uwadze jedną rzecz: wszystko.
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Zawsze dajemy z siebie 100 %.
To gwarancja utylizacji EEW.

Rosnąca świadomość ekologiczna oraz ciągły rozwój branży termicznego przetwarzania 
odpadów doprowadziły do zmiany modelu działania w gospodarce odpadami. Aby zapew-
nić zrównoważoną ochronę zasobów w ramach funkcjonującej gospodarki obiegowej, w 
całej Europie panuje stosowna hierarchia postępowania z odpadami, według której w 
pierwszej kolejności należy unikać powstawania odpadów, w dalszej je utylizować i podda-
wać recyclingowi, a na końcu przetwarzać je w energię. 

Grupa EEW Energy from Waste oferuje gminom i przedsiębiorstwom pionierskie rozwiąza-
nia przyjaznej środowisku utylizacji odpadów. Mają one jedną wspólną cechę: komplekso-
wość. Dysponujemy obszernym know-how w zakresie budowy, zarządzania i optymalizacji 
spalarni odpadów. Konsekwentne zastosowanie technologii State-of-the-Art spełnia naj-
bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności, dostępności oraz ochrony śro-
dowiska. Dużą korzyść dla naszych klientów – oprócz coraz większych kompetencji – sta-
nowi nasza skala działalności. W ramach sieci instalacji EEW, składającej się obecnie z 17 
lokalizacji w Niemczech i sąsiadujących krajach, stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju in-
frastrukturę logistyczną, zapewniającą maksymalną elastyczność dotyczącą ilości przyj-
mowanych odpadów, a tym samym krótko- i długofalowe bezpieczeństwo ich przetwarza-
nia. 

Zawsze jesteśmy blisko Państwa. Krótkie trasy dostaw do naszych spalarni nie tylko obni-
żają koszty transportu, lecz mają także pozytywny wpływ na bilans środowiskowy. Bliskość 
oznacza dla nas również dokładne zrozumienie klientów i ich indywidualnych potrzeb. To 
nieodzowna podstawa rozwoju dopasowanych koncepcji utylizacji – od zastosowanych 
rozwiązań logistycznych oraz terminowych dostaw poprzez skład odpadów, ich klasyfi kację 
i odpowiednią technikę spalania po realizację ustawowych procedur, potwierdzających 
właściwe przeprowadzenie procesu utylizacji.

Nasi wysoko wykwalifi kowani specjaliści zapewniają miastom i gminom skrojone idealnie 
do potrzeb regionu rozwiązania, które spotykają się z wysoką akceptacją mieszkańców. 
Przedsiębiorstwom oferujemy szeroki zakres usług termicznego przetwarzania odpadów, 
który przyciąga zarówno klientów krótko- jak i długoterminowych. Sprawdźcie Państwo 
sami, jak wygląda współpraca z fi rmą EEW Energy from Waste, która daje dobry przykład 
poprzez oferowany serwis, niezawodne usługi oraz zrównoważoną utylizację.

Kompleksowo i po prostu doskonale: Zarządzanie zasobami energetycznymi w EEW.
Poczucie pewności uzyskuje się w chwili, gdy można zaplanować nieprzewidziane zdarze-
nia. W EEW Energy from Waste zarządzamy zasobami energetycznymi w taki sposób, żeby 
rozsądnie rozdystrybuować odpady na poszczególne instalacje w naszej sieci. Takie podej-
ście umożliwia EEW szybką reakcję na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak awaria instala-
cji, jak również na zaplanowane przeglądy. W interaktywnym banku danych można znaleźć 
informacje dotyczące dostępności oraz ilości aktualnie przetwarzanych odpadów w insta-
lacjach grupy EEW Energy from Waste. Wolne moce przerobowe oraz przeciążenia instala-
cji są widoczne we wspomnianym systemie, co umożliwia podjęcie odpowiednich środków 
zaradczych. Zarządzanie zasobami energetycznymi w EEW obejmuje zatem przekierowa-
nie odpadów, zakontraktowanych w ramach pojedynczych umów, do najbliżej położonych 
instalacji oraz gwarantuje naszym klientom ważne bezpieczeństwo prze-twarzania odpa-
dów.

W Niemczech powstaje rocznie 54 milionów ton odpadów. Ozna-
cza to, że każdy obywatel produkuje około 609 kilogramów odpadów 
komunalnych rocznie.
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W zależności od wielkości zakładu, ilość wytwarzanej energii elektrycznej odpowiada średniemu rocznemu zużyciu 
około 25.000 gospodarstw domowych (EEW Energy from Waste Göppingen) do 95.000 gospodarstw domowych 
(EEW Energy from Waste Helmstedt).
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Dajemy przykład
jako partnera w pionierskim recyklingu 
osadów ściekowych.
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Jesteśmy gotowi zrobić to, co ważne. 
Przełomowy recykling osadów ściekowych za pomocą 
EEW Energy from Waste.

Osady ściekowe to odpady z oczyszczania ścieków. Zawierają wszystko to, co nowoczesne 
oczyszczalnie ścieków fi ltrują z ścieków w skomplikowanym procesie, zapewniając czy-
stość rzek, oceanów, wód gruntowych i wreszcie naszych zbiorników wody pitnej.

W szczególności osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w dużych miastach i aglomera-
cjach są silnie zanieczyszczone substancjami takimi jak metale ciężkie, zawierają zanie-
czyszczenia organiczne, pozostałości leków, patogeny i mikrotworzywa sztuczne. Jedno-
cześnie osad ściekowy zawiera również fosfor surowcowy. Ten niezwykle ważny dla nas 
wszystkich składnik odżywczy sprzyja wzrostowi roślin. Jest to jeden z powodów, dla któ-
rych osad ściekowy jest od dziesięcioleci wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie.

Z biegiem czasu coraz bardziej krytyczne staje się stosowanie osadów ściekowych w rolnic-
twie. Dzieje się tak dlatego, że mimo wstępnego oczyszczania osad ściekowy zawiera za-
nieczyszczenia, które są rozprowadzane w glebie i wodzie i docierają do naszych łańcu-
chów pokarmowych. Ponadto nadmiar fosforanów sprzyja eutrofi zacji względnie 
nadmiernemu stężeniu nawozów na obszarze strumieni, rzek i jezior.

Po latach dyskusji ustawodawca wyznaczył w 2017 r. kurs na bardziej ekologiczny recy-
kling osadów ściekowych. Dwa rozporządzenia - rozporządzenie w sprawie osadów ścieko-
wych (AbfKlärV) i rozporządzenie w sprawie nawozów (DüMV) - wzywają do podjęcia na-
tychmiastowych działań. Zmienione rozporządzenie w sprawie nawozów powoduje 
powtanie skutków dla osadów ściekowych, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie. 
Od początku 2019 r. nawozy zawierające polimery syntetyczne mogą być stosowane tylko 
wtedy, gdy w ciągu trzech lat ich ilość nie przekracza 45 kilogramów substancji czynnej na 
hektar. W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. wiele osadów ściekowych nie może być już 
wykorzystywanych jako nawóz.

Gminy są obecnie zobowiązane do wytyczenia kierunków oszczędnego gospodarowania 
osadami ściekowymi. Zastanówmy się razem. Odpowiedzialność ponosi EEW Energy from 
Waste. Doświadczeni i wiodący w recyklingu odpadów nadal będziemy wyznaczać standar-
dy w zakresie naszego pionierskiego recyklingu osadów ściekowych. Oferujemy gminom 
indywidualne rozwiązania w zakresie termicznego recyklingu osadów ściekowych, które 
chronią środowisko, oszczędzają nasze zasoby i wyznaczają standardy ekonomiczne.

W ten sposób opieramy się na wiodącej technologii monopalania osadów ściekowych. W 
badaniach naukowych nie ulega wątpliwości, że monospalanie osadów ściekowych z jed-
noczesnym odzyskiwaniem fosforu w procesach za ich pośrednictwem jest obecnie szcze-
gólnie efektywną metodą recyklingu osadów ściekowych. Podczas obróbki termicznej za-
nieczyszczenia organiczne zawarte w osadach ściekowych są bezpiecznie niszczone, a 
ewentualne patogeny zabijane. Jednocześnie system oczyszczania spalin skutecznie wy-
chwytuje zanieczyszczenia nieorganiczne (metale ciężkie, SO2, HCl) zawarte w systemie 
oczyszczania spalin.

Jeśli chodzi o ochronę zasobów, monospalanie z późniejszym odzysiem fosforu jest bez-
konkurencyjne. Tylko ta metoda umożliwia osiągnięcie ponad 80-procentowego wskaźnika 
odzysku fosforu w procesach na dalszym etapie. Monospalarnia osadów ściekowych EEW 
na terenie EEW jest inwestycją w przyszłość, która w dłuższej perspektywie czasowej jest 
opłacalna. Nasza wiedza w zakresie budowy instalacji gwarantuje przyszłościowe plano-
wanie z myślą o całości i potrzebach regionu.
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Fosfor surowcowy. budować fundament naszego życia.
Bez fosforu nie ma życia na ziemi. Ten składnik odżywczy jest budulcem DNA, kości i zębów oraz odgrywa decydującą rolę 
w metabolizmie energetycznym komórek. Fosfor jest również ważnym składnikiem zdrowia i rozwoju roślin, dlatego też 
jest niezbędnym składnikiem nawozów i jako taki nieodzownym dla rolnictwa.

Fosfor nie może być wytwarzany sztucznie. Dlatego też zależymy od jego zasobów naturalnych. Jednak światowe zasoby 
fosforu są ograniczone. Zarówno w Niemczech, jak i w UE nie są znane surowe złoża fosforanów, dlatego też jesteśmy 
zależni od importu z kilku krajów. Jednocześnie pozyskiwanie surowca staje się coraz trudniejsze i droższe- można zakła-
dać, że w przyszłości dojdzie do wzrostu cen z tego względu.
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Osady ściekowe dzisiaj:
zanieczyszczenie i źródło zagrożenia.

Recykling rolniczy jest nadal powszechną metodą utylizacji osadów ściekowych w Niemczech. Około jedna czwarta wytworzonych 
osadów ściekowych trafi a na nasze pola jako nawóz po obróbce wstępnej. Z dzisiejszą wiedzą o zawartych w nich substancjach za-
nieczyszczających oraz nieprzewidywalnymi szkodami dla środowiska i zdrowia jest to nieodpowiedzialne.

Metale ciężkie
Metale ciężkie zawarte w osadach ściekowych takich jak 
arsen, miedź i nikiel zanieczyszczają nasze gleby i mogą 
być wypłukiwane do wód gruntowych i powierzchniowych.*

Zwiener, C., Grathwohl, P. & Walz, A. (2014): Raport końcowy projektu “Badania przesiewowe zanieczyszczeń w osadach ściekowych”. Uniwersytet Eberharda Karlsa w Tybindze, Tybinga 2014.

Lekarstwa 
Pozostałości po leczeniu lub niewłaściwym, nielegalnym 
usunięciu pozostałości leków są odprowadzane do ścieków 
poprzez wydaliny, a także wykrywane w osadach ścieko-
wych.

Czynnik chorobotwórczy 
Osady ściekowe zawierają bakterie, wirusy, pasożyty i jaja 
robaków. W połączeniu z pozostałościami leków, patogeny 
mogą wytwarzać oporność na działanie antybiotyków. Jeśli 
te odporne zarazki przedostaną się do środowiska, stano-
wią poważne zagrożenie dla zdrowia.

Mikroplastyki
Najmniejsze cząstki tworzyw sztucznych pochodzące z 
produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych oraz czą-
steczki odzieży rozpuszczone w pralni stanowią rosnące 
zagrożenie dla wód.

Zanieczyszczenia organiczne
Osady ściekowe zawierają organiczne substancje szkodliwe, 
pochodzące z wykorzystania wody w przemyśle, w ramach 
działalności gospodarczej i w gospodarstwach domowych. 
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Osady ściekowe jutro:
Źródło surowców i energii.

Wraz z EEW Energy from Waste obecne źródło zanieczyszczeń i zagrożeń osad ściekowy staje się cennym źródłem zasobów i energii. 
Przetwarzamy produkt odpadowy na cenną energię i dzięki monospalaniu w ramach dalszych procesów, umożliwiamy odzysk co naj-
mniej 80 procent fosforu pochodzącego z podstawowych zasobów.

Ochrona środowiska naturalnego
Emisje z obiektów europejskiego nakazu dowodowego są 
na przykład zrównoważone i nie spełniają rygorystycznych 
wymogów prawnych. Nasza ogólnokrajowa sieć zakładów 
oferuje krótkie drogi transportu do powstającego procesu 
recyklingu. Przekształcenie termiczne węgla organicznego 
w osady ściekowe zmniejsza emisję metanu i poprawia bi-
lans CO2 metody recyklingu.

Ochrona zasobów
Zastosowanie wiodącej technologii jednospalania osadów 
ściekowych umożliwia osiągnięcie ponad 80-procentowe-
go wskaźnika odzysku fosforu w procesach zachodzących 
na dalszych etapach produkcji, co stanowi istotny wkład w 
ochronę zasobów.

Zysk energetyczny
Obróbka termiczna w instalacji monopalania EEW gwaran-
tuje optymalną efektywność energetyczną.

Nawóz
Ponadto, po późniejszym odzysku fosforu, fosfor wymaga-
ny do prawidłowego rozwoju roślin może być udostępniany 
rolnikom i branżom przemysłowym jako surowiec.

Poboczny
Podczas obróbki termicznej zanieczyszczenia organiczne 
zawarte w osadach ściekowych są bezpiecznie niszczone, a 
ewentualne patogeny są zabijane.
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Dajemy przykład
energią, która stanowi zysk dla ludzi,
przedsiębiorstw oraz środowiska.
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Wytwarzamy prąd, parę,
ciepło oraz tworzymy więzi.

W celu zapewnienia stałego oraz bezpiecznego zaopatrzenia w energię niezbędnym jest 
uwzględnienie odpadów. Ich wysoka wartość energetyczna jest porównywalna do wartości 
opałowej węgla brunatnego, a zatem odpady są wręcz stworzone do wykorzystania w ener-
getyce. Dodatkowo, odpady spalają się samoistnie. Oznacza to, że poza procesem samego 
zapalenia nie potrzeba żadnego innego źródła energii takiej jak gaz, ropa naftowa lub węgiel. 
Tym sposobem w procesie spalania pozyskuje się dużo więcej energii niż zużywa. 

Zaawansowane technicznie, wysoko wydajne instalacje fi rmy EEW są w stanie optymalnie 
wykorzystać potencjał energetyczny odpadów. Optymalnie dostosowane procesy produkcji 
gwarantują bezpieczeństwo pracy. Większość naszych instalacji wytwarza energię w proce-
sie kogeneracji. W ten sposób można wykorzystać parę nie tylko w celu wytwarzania energii, 

lecz ponadto – według potrzeb – doprowadzić do sieci ciepłowniczej i dostarczać do zakła-
dów przemysłowych w postaci pary technologicznej.

Dokładamy wszelkich starań, żeby nie tracić energii. Ani podczas spalania odpadów, ani w 
ramach współpracy z partnerami. Gminy cenią nas jako odpowiedzialnego dostawcę energii 
i obdarzają EEW Energy from Waste zaufaniem za oferowane od dziesiątek lat usługi. Zespół 
EEW ds. rozwoju wraz z zakładami przemysłowymi opracowuje plany działania w zakresie 
energii, dopasowane szczegółowo do procesów produkcji. Nasze rozwiązania opracowane z 
jednej strony pod względem ogólnej koncepcji, z drugiej - szczegółów projektu, gwarantują 
klientom dostawy energii „szyte na miarę”, dostosowane do potrzeb oraz przyjazne środowi-
sku Energy from Waste.
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Przyjazny środowisku prąd z odpadów: Witaj w domu!
Instalacje spalania odpadów w 17 lokalizacjach EEW wytwarzają rocznie 
2 500 000 MWh przyjaznego środowisku prądu – cennej energii, która 
w przeliczeniu odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię około 
720 000 gospodarstw domowych*.

* Przyjęte roczne uśrednione zapotrzebowanie dla gospodarstwa do-
mowego: 3 500 kWh

Centralne ogrzewanie: dostępne dla wszystkich w okolicy.
Podczas gdy w konwencjonalnych elektrowniach traci się często aż do 
40 procent energii w postaci ciepła odlotowego, w instalacjach spalania 
odpadów EEW z układami kogeneracji zostaje ono dalej wykorzystane. Po-
dobnie jak prąd do regionalnych sieci elektrycznych, tak i centralne ogrze-
wanie przekazywane jest wedle potrzeb do przedsiębiorstw miejskich lub 
poprzez lokalne sieci ciepłownicze do konsumentów. Czy to gospodarstwa 
prywatne czy też przedsiębiorstwa w najbliższym sąsiedztwie – odbiorcy 
energii cieplnej nie potrzebują w ramach tego systemu grzewczego innych 
źródeł energii, takich jak olej opałowy czy gaz. I oszczędzają przy tym po-
wierzchni na własny piec grzewczy.
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Para do procesów przemysłowych: więcej niż gorące powietrze.
W procesie kogeneracji wytwarzamy parę technologiczną, która wyko-
rzy-stywane jest w przemysłowych procesach produkcyjnych. Para ta jest 
coraz częściej wykorzystywana w przedsiębiorstwach znajdujących się w 
pobliżu naszych instalacji. To kolejny wkład w ochronę naszych zasobów.
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Dajemy przykład
zachowania właściwego poziomu 
czystości powietrza.
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Dajemy przykład
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Redukujemy bilans CO2.
Zysk dla środowiska.

Wytwarzanie energii z odpadów to aktywny sposób ochrony środowiska – i to pod wie-
loma względami. Zawartość przeciętnie 50 procent biogennych substancji w odpadach 
bezsprzecznie przyczynia się, zgodnie z nową federalną ustawą o odnawialnych źródłach 
energii, do wytwarzania przez spalarnie energii z odnawialnych źródeł energii, oraz do 
osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej w Niemczech oraz Europie. Poprzez 
wytwarzanie energii z odpadów można ograniczyć wykorzystanie nośników energii pier-
wotnej, tj. węgla, gazu i ropy. Jednocześnie poprzez energetyczne przetworzenie odpadów 
w instalacjach EEW redukowany jest bilans CO2.

Zrównoważony rozwój wymaga bezpieczeństwa. Dostepność istotnych odnawialnych źró-
deł energii, takich jak wiatru, wody czy produktów fotowoltaicznych podlega naturalnym, 
zależnym od pogody wahaniom. Odpady natomiast są zawsze dostępne w przewidywalnej 
do określenia ilości – wytwarzamy z nich prąd i ciepło niezawodnie przez całą dobę. 

Najnowocześniejsze technologie stosowane w instalacjach EEW gwarantują bezpieczne 
oraz przyjazne środowisku przetwarzanie odpadów. Podczas procesu spalania substancje 
szkodliwe, zawarte w odpadach, są niszczone lub usuwane z cyklu przetwarzania odpa-
dów. Wyfi ltrowane surowce i pozostałości, takie jak żużel stosowany podczas budowy dróg, 
wracają do cyklu przetwarzania w celu ich ponownego odzysku. W procesie przetwarzania 
redukuje się objętość odpadów łącznie o ok. Przykład: Emisje naszych instalacji do prze-
twarzania odpadów zapewniają przestrzeganie restrykcyjnych ustawowych wytycznych 
rozporządzenia federalnego o ochronie przed imisjami zapewniając wartości istotnie poni-
żej wymogu. Ma to miejsce dzięki pozbawionej luk kontroli emisji poprzez ciągłe pomiary 
i kontrolę urzędu nadzoru.. Powietrze, opuszczające instalację po procesie przetwarzania, 
jest znacznie mniej zanieczyszczone niż powietrze miejskie.

EEW Energy from Waste wykorzystuje odpady, których nie można uniknąć ani których nie 
można poddać recyclingowi, do realizacji bardzo ważnego zadania: mają one swój wkład 
w ochronę środowiska.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze spalania odpadów pozwala na uniknię-
cie wykorzystywania pierwotnych źródeł energii w elektrowniach opalanych pali-
wami kopalnymi oraz, ze względu na wysoką zawartość biogenów, zmniejsza ślad 
wę-glowy.
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Trzech z około 1 250 kompetentnych i zaangażowanych pracowników zespołu EEW.
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Przyszłość nadchodzi, gdy obiera się nową drogę! Chodźcie z nami! 

Zaopatrzenie w energię oraz usuwanie odpadów to podstawowe potrzeby, które należy zaplanować w sposób od-
powiedzialny, opracowując wspólne, długofalowe działania. EEW Energy from Waste również w swoich stosunkach 
handlowych bezwzględnie stawia na relacje zrównoważone. Dzięki temu powstają nowe perspektywy, które mają po-
zytywny wpływ nie tylko na nas, lecz również na rozwój społeczny. Dajmy zatem przykład wspólnie. Cieszymy się na 
współpracę z Państwem!
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Dajemy przykład
poprzez usługi na najwyższym poziomie.
Wymierna jakość odzwierciedlona jest również w pozyskanych certyfi katach. Przemawiają za 
jedynym w swoim rodzaju połączeniem w sieci naszych lokalizacji, jak również za wyśmienitą 
pracą naszych instalacji oraz naszej centrali.

– Certyfi kowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001)
– Certyfi kowany System Zarządzania BHP (ISO 45001)
– Certyfi kowany System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)
– Certyfi kowany system zarządzania energią (ISO 50001)
– Certyfi kowane przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami zgodnie z
 Niemieckim Rozporządzeniem o Gospodarce Odpadami (EfbV)

2021-07

EEW Energy from Waste GmbH
Schöninger Straße 2–3
38350 Helmstedt
Niemcy

T +49 5351 18-0
F +49 5351 18-2522

info@eew-energyfromwaste.com
www.eew-energyfromwaste.com



36

Dajemy przykład
poprzez usługi na najwyższym poziomie.
Wymierna jakość odzwierciedlona jest również w pozyskanych certyfi katach. Przemawiają za 
jedynym w swoim rodzaju połączeniem w sieci naszych lokalizacji, jak również za wyśmienitą 
pracą naszych instalacji oraz naszej centrali.

– Certyfi kowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001)
– Certyfi kowany System Zarządzania BHP (ISO 45001)
– Certyfi kowany System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)
– Certyfi kowany system zarządzania energią (ISO 50001)
– Certyfi kowane przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarką odpadami zgodnie z
 Niemieckim Rozporządzeniem o Gospodarce Odpadami (EfbV)

2021-07

EEW Energy from Waste GmbH
Schöninger Straße 2–3
38350 Helmstedt
Niemcy

T +49 5351 18-0
F +49 5351 18-2522

info@eew-energyfromwaste.com
www.eew-energyfromwaste.com



www.eew-energyfromwaste.com


