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Odzysk a Recykling

Podstawy Prawne
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U.
2001 Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr
79 poz. 666 z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z
późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)
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Definicja: Recykling
• "[...] recykling - rozumie się przez to
odzysk, w ramach którego odpady są
ponownie przetwarzane na produkty,
materiały lub substancje
wykorzystywane w pierwotnym celu
lub innych celach; obejmuje to
ponowne przetwarzanie materiału
organicznego (recykling organiczny),
ale nie obejmuje odzysku energii i
ponownego przetwarzania na
materiały, które mają być
wykorzystane jako paliwa lub do
celów wypełniania wyrobisk;[...]"

Definicja: Odzysk
• "[...] odzysku - rozumie się przez
to jakikolwiek proces, którego
głównym wynikiem jest to, aby
odpady służyły użytecznemu
zastosowaniu przez zastąpienie
innych materiałów, które w
przeciwnym przypadku zostałyby
użyte do spełnienia danej funkcji,
lub w wyniku którego odpady są
przygotowywane do spełnienia
takiej funkcji w danym zakładzie
lub ogólnie w gospodarce;[...]"

Wg. ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku - ogłoszonej 8 stycznia 2013 (Dz.U. z 2013 r. Nr 0
poz 21)
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Recykling Materiałowy i Chemiczny

Metody Mechaniczno-Biologiczne
Kompostowanie

Recykling Materiałowy
Najbardziej preferowana forma recyklingu.
Polega na ponownym przetwarzaniu
odpadów w produkt o wartości użytkowej.
Zazwyczaj jest to wyrób o innym
przeznaczeniu niż pierwotny, co tworzy
system kaskadowy, w którym każdy
następny etap ma mniejsze wymagania
stawiane produktom. Odpowiedni dobór
kompozycji pozwala na przetwórstwo
materiałów wtórnych z dużą wydajnością
przy dobrej jakości wyrobów. Ta metoda jest
technologicznie prosta o ile dotyczy
tworzyw o identycznej strukturze
chemicznej.

Recykling Chemiczny
Recykling chemiczny - obejmuje procesy,
w których zużyte materiały odpadowe,
przetwarzane są do materiałów o innych
właściwościach fizyko – chemicznych,
np.:
• wytwarzanie materiałów
termoizolacyjnych ze stłuczki szklanej,
• Wytwarzanie olejów opałowych z
tworzyw sztucznych,
• wytwarzanie materiału
termoizolacyjnego z makulatury,
• wytwarzanie gazu energetycznego ze
zużytych opon, itd.

• Autotermiczny i termofilowy rozkład
biologiczny selektywnie zebranych
bioodpadów, w obecności tlenu i w
kontrolowanych warunkach, przez mikroi makroorganizmy w celu produkcji
kompostu.
• W procesie kompostowania następuje
unieszkodliwienie odpadów pod
względem sanitarnym, a produktem
głównym jest kompost, który może
(i powinien) być wykorzystany.

Fermentacja Beztlenowa
• Fermentacja anaerobowa inaczej
fermentacja beztlenowa to proces
fermentacji bez dostępu tlenu.
• Typowymi przykładami fermentacji
beztlenowej są fermentacja alkoholowa,
fermentacja metanowa lub fermentacja
mlekowa.
• W wyniku procesu fermentacji metanowej
powstaje biogaz. W zależności od warunków
prowadzenia fermentacji oraz od substratów
z jednego grama substancji organicznych
można uzyskać do 500 ml biogazu.
Głównymi składnikami biogazu są: metan
(40–80%), dwutlenek węgla (20–55%),
siarkowodór (0,1–5,5%) oraz wodór, tlenek
węgla, azot i tlen w ilościach śladowych.
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Metody Mechaniczno-Biologiczne
MBT (Mechanical Biological Treatment)
• przetwarzanie niesortowanych
odpadów komunalnych,
wydzielenie frakcji ulegającej
biodegradacji przeznaczonej do
kompostowania (sita, sortowanie,
rozdrabnianie) lub fermentacji
metanowej.

Biologiczne metody utylizacji
rys historyczny
• Najstarsza metoda (ściśle związana z
rolnictwem) znana ludzkości,
przywracania wartości użytkowych
odpadom, już w starożytnych
Chinach gromadzono odpadki
domowe, rolnicze i przerabiano je na
kompost.
• Wykorzystanie odpadków miejskich
do użyźniania gleby datuje się w
Europie od początku ubiegłego
wieku. W Anglii rozdrabniano
odpadki w londyńskiej dzielnicy
Southwark i sprzedawano
okolicznym farmerom.
• przerabianie na skalę techniczną
odpadów miejskich na nawóz
organiczny tzw. kompost rozpoczęło
się w latach trzydziestych XX w.

• W Polsce pierwsze wskazówki
racjonalnego kompostowania
spotykamy w książkach z XVI w.:
• Anzelm Gostowski z 1563r.
"Gospodarstwo Rolne", Jakub
Ham "Ekonomika Ziemiańska" z
1675r. Krzysztof Kluk "O
Rolnictwie" z 1799r. czym jest
kompostowanie – w swej
najprostszej pierwotnej formie
(ogólnie) to tlenowy proces
biologiczny, podczas którego
materiały organiczne są
przekształcane w kompost

MBT - Kompostowanie
Kompostowanie jest procesem
biotermicznym, który zachodzi w dwóch
fazach:
• Faza I – kompostowanie termofilowe
nazywane też intensywnym lub fazą
wysoko temperaturową;
• Faza II – kompostowanie mezofilowe
nazywane również dojrzewaniem.
Czas przebiegu faz zależy od składu
biomasy i stosowanej technologii.
Współcześnie kompostowanie jest bardziej
procesem biotechnologicznym
(zastosowanie różnych technologii)
polegającym na rozkładzie substancji
organicznych w warunkach tlenowych pod
wpływem mikroorganizmów termofilnych
promieniowców, bakterii i pleśni.

MBT - Kompostowanie
W procesie kompostowania zachodzą dwa
równolegle biegnące obok siebie procesy
biochemiczne:
• proces mineralizacji - utlenienie
substancji organicznej do CO2, H2O i
NO3 oraz innych składników, w
najwyższym odpowiadającym im
stopniu utlenienia
• proces humifikacji - synteza substancji
wielko cząsteczkowych - związków
humusowych.
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MBT - Kompostowanie
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MBT - Kompostowanie

• Mineralizacja tlenowa jest procesem
egzotermicznym, a intensywność
rozkładu zależy od podatności
związków na rozkład. Bardzo łatwo
ulegają rozkładowi tłuszcze, większość
cukrów (w tym skrobia) i białek;
trudniej hemicelulozy i celuloza.
• Lignina oraz białka z grupy
skleroproteidów (np. keratyna) są
bardzo oporne na rozkład. W fazie
kompostowania intensywnego
temperatura może przekroczyć nawet
70°C. Faza ta ma kluczowe znaczenie
dla procesów higienizacji.
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• Komposty otrzymane ze zmieszanego
strumienia odpadów komunalnych
(mechaniczno-biologiczne przetwarzanie MBP) są gorszej jakości od sporządzonych
na bazie selektywnie gromadzonych i
innych odpadów organicznych. W większym
stopniu zanieczyszczone są tworzywami
sztucznymi, szkłem, a zwłaszcza
charakteryzuje je większa zawartość metali
ciężkich.
• W procesie kompostowania zmieszanego
strumienia odpadów uzyskuje się jednak
główny zasadniczy cel kompostowania, a
mianowicie unieszkodliwienie materiału
pod względem
sanitarno−epidemiologicznym
(higienizację) oraz stabilizację
kompostowanego materiału.

12

Odpadki nadające się do kompostowania:

Destruenci produkujący kompost
dżdżownica ziemna (Rosówka)

resztki roślinne, gałązki żywopłotów (cieńsze od 2 cm)
liście
http://www.tipy.pl/art/2143_13699_big.gif
skoszona trawa (w cienkich warstwach)
resztki owoców i warzyw
nadziemne części chwastów
niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki,
tektura itp.)
ziemia z doniczek i skrzynek
rozgniecione skorupki z jaj
fusy z kawy i herbaty
przekwitnięte kwiaty
obornik, także zwierząt domowych
małe ilości skórek z cytrusów (dobrze umytych)
słoma i siano

Kompostowanie - technologie

dżdżownica kalifornijska
wolnożyjące, saprofityczne
nicienie glebowe
skoczogonki
grzyby

http://farm3.static.flickr.com/2267/2433937493_78ce6996f3.jpg

mezofilne i
termofilne
bakterie
tlenowe

http://media.photobucket.com/image/Eisenia%20foetida/cliviawiki/worms.jpg

kompostowanie w komorach
• bez wstępnego rozdrabniania: DANO
(Dania), MUT (Austria), PRAT(Francja)
• ze wstępnym rozdrabnianiem: VENOD
PIC, TRIGA, CAREL FOUCHE, BIOTONIC
(Francja), MULTIBACTO (Szwajcaria),
THOMAS FERTILLA (Włochy), LAWDEN,
JOHN THOMPSON (Anglia), SCEBAECLIFESA (Hiszpania), METROWASTE,
IDC, FAIRFIELD HARDY (USA),
DYNACOMP (Niemcy).

Agile Fix COMPANY, Tallin Estonia, (fot. comp-any.com)

Kompostownia Dano

System Biodegma Mobil, foto biodegma.de

Kompostownia typu NewEarth firmy Compost Systems (fot. www.compost-systems.com)

Kompostownia M-U-T Kyberferm w Łodzi (fot. proGEO)

Kompostowanie - urządzenia

Kontenery KNEER

Co się dzieje podczas kompostowania – po prostu ?
• zagrzewanie pryzmy (kilka dni)
• do temp. 40 stopni C - bakterie mezofilne
• po 4 tygodniach temp. 70 stopni C
– udział bakterii termofilnych
• opadanie temp. do temperatury otoczenia
- dojrzewanie pryzmy
- udział organizmów (dżdżownic) w tworzeniu
gruzełkowatej struktury kompostu
• po 10-12 miesiącach mamy kompost!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/
Compost_Heap.jpg/280px-Compost_Heap.jpg

Proces produkcji biogazu

Wykres zaczerpnięty z http://www.mechanicalengineeringblog.com
http://www.ogrodynaturalne.pl/Foto/max/2007_4_7__22_30_44__104_wiejski-ogrod.jpg

I. Produkcja biogazu jest rezultatem złożonych
interakcji pomiędzy różnymi
mikroorganizmami w środowisku
beztlenowym

Metanizacja

Złożony polimeryczny materiał organiczny

Hydroliza
Mono- i oligomery

Acidogeneza (fermentacja podstawowa)

H2 + CO2

Alkohole
Maślany
Propioniany

Octan

Acetogeneza

Metanogeneza

• Jest to proces biologiczny - z masy
organicznej w wyniku fermentacji
metanowej powstaje mieszanina
gazów, tak zwany biogaz.
• W przyrodzie jest to proces szeroko
rozpowszechniony – odbywający się
np. na: torfowiskach, dnie mórz, w
gnojowicy itp.
• utworzona mieszanina gazów w
około dwóch trzecich składa się z
metanu i w około jednej trzeciej z
dwutlenku węgla, oprócz tego w
biogazie znajdują się jeszcze
niewielkie ilości wodoru,
siarkowodoru, amoniaku i innych
gazów

Syntroficzne octany
Utleniacze (SAO)
Octan

Metanogeneza
CH4

Acetogeneza (fermentacja wtórna)
Utleniacze kw. tłuszczowych prod. H2
H2 + CO2

Metanogeneza

From Martin Karlsson, IFM Linköping University, BRC

Octan

Podstawowe Czynniki Wpływające
na Produkcję Biogazu:
TEMPERATURA:

WILGOTNOŚĆ:

• Fermentacja psychrofilna –
zachodzi w temperaturze
(poniżej 25 stopni), trwa
minimum 70–80 dni,
• Fermentacja mezofilowa
przebiega w 25-40 oC,
najczęściej w 35 – 37 oC,
• Fermentacja termofilowa
przebiega w 50 – 60oC,
najczęściej w 50-55oC,

• Fermentacja mokra – sucha
masa substratu 2 – 15 %
• Fermentacja sucha – sucha
masa substratu 15 – 35 %
TLEN - bakterie metanowe należą do
najstarszych organizmów żyjących na
ziemi, powstały przed trzema lub
czterema miliardami lat, zanim na
ziemi wytworzyła się atmosfera, z tego
powodu bakterie te również dzisiaj
zdane są na warunki życia, w których
nie występuje tlen (anaeroby), niektóre
z tych bakterii już przy niewielkich
ilościach tlenu giną

Fermentacja metanowa - technologie
•
Technologia VALORGA jest
rozwijana od 1981r. przez firmę
Valorga International S.A.S. Na
skalę przemysłową proces
beztlenowy został wprowadzony
we Francji w połowie lat 80-tych w
zakładach w La Buisse i Amies,
•
gdzie przetwarzaniu
biologicznemu poddawano
mechanicznie przygotowane
odpady komunalne. Proces został
nastawiony na wykorzystanie
zmieszanych odpadów
komunalnych, segregowanych u
źródła odpadów kuchennych oraz
frakcji organicznej w pozostałości
po segregacji u źródła.

Odpady mieszane są z wodą do
zawartości suchej masy 25-35%.
Fermentacja jest
przeprowadzana jednostopniowo
w mezofilowym lub
termofilowym zakresie
temperatur przez 18-25 dni.
Komora fermentacyjna to
pionowy cylindryczny zbiornik
pozwalający na grawitacyjne
opróżnienie. Mieszanie biomasy
odbywa się opatentowanym
sposobem polegającym na
wtrysku biogazu pod wysokim
ciśnieniem co 15 minut przez sieć
dysz ulokowanych u nasady
komory

Podział technologii metanizacji
• technologie jednostopniowe
• technologie dwustopniowe
• • proces mokry (<20% s.m.)
• • proces suchy (>20% s.m.
oC)

• • proces mezofilowy (34-37
• • proces termofilowy (55-60 oC)

• wtryskiwanie gazu
• mieszadło
• przepompowywanie/
recyrkulacja
• komora pionowa
• komora pozioma
• przepływ ciągły
• przepływ stopniowy

Fermentacja metanowa - technologie

Fermentacja metanowa - technologie

Fermentacja metanowa - technologie

• Szwajcarska technologia Kompogas została
opracowana pod koniec lat 80-tych w 1991r. w
Rümlang w Szwajcarii rozpoczął działanie pierwszy
zakład wykorzystujący suchą jednostopniową
fermentację termofilową. nastawiona jest na
przetwarzanie odpadów z pielęgnacji terenów
zielonych oraz odpadów organicznych
segregowanych u źródła, dzięki czemu produkuje
oprócz biogazu również wysokiej klasy kompost.
Proces fermentacji trwa 15-20 dni, po czym
rozłożona biomasa jest wypychana z reaktora i
poddawana odwodnieniu.

Fermentacja metanowa - technologie

Fermentacja sucha odpadów zielonych Kompogas, Klingnau(Szwajcaria), foto proGEO

Fermentacja metanowa - technologie

Fermentacja sucha odpadów zielonych Kompogas, Lenzberg (Szwajcaria), foto proGEO

Doświadczenia Krajów Europejskich
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Zużywamy sto razy więcej
plastikowych toreb niż Duńczycy

Zużywamy sto razy więcej
plastikowych toreb niż Duńczycy
• Polacy zużywają sto razy więcej plastikowych toreb na zakupy niż
Duńczycy. Członkowie Komitetu Regionów przyjęli stanowisko
dotyczące zmniejszenia zużycia toreb plastikowych w Europie. Zawiera
ono o wiele ostrzejsze propozycje niż te, które przedstawiła Komisja
Europejska.
• Komitet wezwał do całkowitego zniesienia bezpłatnych toreb
plastikowych do 2020 r., wyznaczenia obowiązkowych poziomów
docelowych w UE w celu zmniejszenia we wszystkich państwach
członkowskich liczby jednorazowych toreb plastikowych, a także
wprowadzenia obowiązkowych opłat za torby na zakupy.
• Szacuje się, że przeciętny obywatel UE zużywa rocznie 198 toreb na
zakupy, z czego 90 proc. to lekkie torby. Członkowie Komitetu
stwierdzili, że konieczne są działania pozwalające zlikwidować znaczne
różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. W
niektórych krajach, np. Danii i Finlandii na osobę przypadają średnio 4
torby plastikowe, a w Polsce, Portugalii czy na Słowacji - aż 466.
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IV. Rosnąca ilość zakładów biogazowych od ~2000 r.

• - Wprowadzenie obowiązkowych
opłat za torby plastikowe to prosty i
rozsądny krok dla Europy - mówi
Linda Gillham, członkini Rady
Hrabstwa Runnymede, która
przygotowywała opinię Komitetu. Zmniejszyłoby to liczbę toreb
plastikowych, które krążą w
środowisku, wplątują się w drzewa i
trafiają do mórz, a jednocześnie
pozwoliłoby zebrać pieniądze na
akcje oczyszczania - wskazuje.

Najczęstsze są zakłady
wykorzystujące mieszane
odpady organiczne
(brązowy, 21)
Niedawno zaczęto
budować zakłady na skalę
rolniczą (zielony, 20)
Kilka zakładów
przemysłowych produkuje
biogaz z odpadów
organicznych (niebieski, 5)
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IV. Dlaczego gminy inwestują w transport
biogazowy (Informacje ze Sztokholmu i
Linköping)
Korzyści środowiskowe
Odnawialne źródło energii dla pojazdów
Najniższa emisja CO2 i pyłów ze wszystkich paliw
transportowych na rynku
Przyczynia się do polepszenia jakości powietrza w miastach –
wymóg prawny by sprostać standardom jakości środowiska
Przyczynia się do rozwoju zrównoważonej gospodarki
odpadami
Dodatkowo stwarzanie nowych możliwości biznesowych
(wzrost zatrudnienia i wpływów podatkowych)

IV. Dlaczego użycie biogazu rozwinęło sie w
Linköping – polityczny punkt widzenia
• Linköping jest jednym ze
światowych liderów w
użyciu biogazu jako
paliwa dla pojazdów –
około 6% całkowitego
zużycia paliwa stanowi
biogaz.
• Jak do tego doszło?
(Helena Kock Åström,
gmina Linköping)

2014-04-08

IV. Identyfikacja problemu w Linkopingu
- rozwiązanie
1988-90 – jakość powietrza w centrum miasta była
nieodpowiednia – przez np. wykorzystanie autobusów
napędzanych dieslem. Pięć autobusów na biogaz testuje gaz
z oczyszczalni ścieków
1992 Podsumowanie: czystsze powietrze, mniejszy hałas,
system autobusów przyjazny środowisku, ale ...
NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ GAZU DLA AUTOBUSÓW
Polityczne wsparcie i wola współpracy => Powstaje Linköping
Biogas, którego właścicielami są: Tekniska Verken (Linköping
spółka gminna), Stowarzyszenie Szwedzkich Rolników (by
zagwarantować wykorzystanie rolnicze pofermentu), Farmek
(ubojnia przemysłowa) and Convex (firma transportowa).

IV. Ważne decyzje polityczne
1997 – otwarcie nowej
biogazowni
2001 – wprowadzenie pierwszej
stacji z możliwością tankowania
biogazu w Linkoping
2004 – nowa zajezdnia
biogazowa
2007 – Linköping neutralny pod
względem CO2 do 2025
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Gospodarowanie odpadami: wyzwanie
dla zrównoważonego rozwoju –
hierarchia w skrócie
A BSR joint strategy for waste management
Andrzej Tonderski
Gdańsk University of Technology
Harri Moora
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre

Projekt RECO Baltic 21 Tech
• Projekt programu Interreg IVB (Baltic Sea), realizowany od Grudnia 2010 do
Grudnia 2013
• W projekcie uczestniczyły uczelnie, gminy, przedsiębiorstwa gospodarki
odpadami i organizacje pozarządowe zainteresowane zrównoważoną
gospodarką odpadami w rejonie całego Bałtyku
• Budżet 2,8 mln €
• Projekt powiązany z badaniami, analizami przypadków
i przygotowaniem konkretnych planów gospodarowania odpadami dla
miast partnerskich.

Partnerzy
Ogre
municipality

Skąd potrzeba wspólnej strategii?
• ”Isolated” responsibility
• Heterogeneous region
• Effective use of capacity and
financial resources
• Lift the region

Fundamenty wspólnej strategii
• waste management hierarchy
and lifecycle perspective;
• polluter pays, precaution,
subsidiarity and proximity;
• the same organised level of
waste management services to
all citizens;
• optimal division of responsibilities
among key actors;
• timely compliance with EU acquis
requirements;

Wizja wspólnej strategii
Wizją jest powstanie flagowego
Regionu Bałtyckiego w Europie w
zakresie zrównoważonej
gospodarki odpadami bez
zasadniczych różnic pomiędzy
krajami.

Cele Precyzyjne

Involve and motivate
households to source separate.
Recommendations for
Local Authorities:

Recommendations for
National Authorities:

• Create adequate legal framework• Introduce mandatory separate collection
systems
• Support pilot sorting projects
– Prioritise and expand mandatory source separation of
• Share and disseminate best
paper and biowaste as well as hazardous waste
practices
– In addition to container network, expand the network of
–

civic amenity sites
Control and enforcement – penalties for non-compliance

• Make rising public awareness a consistent
long-term activity
–
–
–

Cooperationon with EPR organisations in awareness
raising
Sorting should be comfortable
Incentives through collection fees (e.g differentiated
waste collection fees)

Reduce the share of
biodegradable waste going to landfill.
Recommendations for
National Authorities:
• Cooperate and involve other
stakeholders (biogas producers and
farmers)
• Specify common rules, quality
crieteria and control schemes for
compost
• Allow composting and anerobic
digestion only of source-separated
biowaste
• Create support schemes for
compost and biogas producers

Recommendations for
Local Authorities:
• Consider differentiated waste
collection fees (lower fees for
biowaste collection)
• Establish convenient collection
system for biowaste (kitchen
waste and green waste)
• Provide manuals and guidelines

Improve sorting quality and
depoison waste stream.
Recommendations for
National Authorities:
• Restrict the use of hazardous
products and substances;
• Strengthen requirements to guide
the public in waste sorting.
• Improve the system of monitoring
and control;
• Enforce regulations and introduce
more severe sanctions for noncompliance.

Recommendations for
Local Authorities:
• Explain the importance of highquality sorting for households;
• Provide facilities close to
households with clear
instructions & regular reminders;
• Equip civic amenity sites with a
proper infrastructure for the
separate collection of hazardous
products;
• Make sure that staff are always
available at these sites and that
they provides proper instructions
to citizens.

Studia Stacjonarne:
Technologie Ochrony Środowiska
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Opieka Naukowa: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka
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Kierunek studiów: TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Studia Podyplomowe:
Zagospodarowanie odpadów
i czyste technologie
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Opieka Naukowa: Prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Kierownik Studiów – Dr inż. Andrzej Tonderski
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Zagospodarowanie Odpadów i Czyste Technologie
koncepcja studiów podyplomowych
Wprowadzenie
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka - 4h
Dr inż. Andrzej Tonderski – 4h

I semestr
IV- VI 2013
Zarządzanie
E-learning
Testy

Zagospodarowanie Odpadów i Czyste Technologie
koncepcja studiów podyplomowych

Korzystanie z platformy e-learningowej
mgr Dorota Skura - 2h

Odpady – Ropa/Gaz z Łupków

Technologia
E-learning

Warsztaty
Laboratoria

Testy

II semestr
X 2013 – II 2014

Wizyta (2+2)

Warsztaty
Laboratoria

Postępowanie z odpadami (2+6e)

Krzysztof
Jagodziński

Składowanie (2+6e)

Krzysztof
Jagodziński

Planowanie (2+6e)

Anna
GrapatynKorzeniowska

MBT - Kompost (2+6e)

Krzysztof
Jagodziński

Prawo (2+6e)

Michał
Behnke

MBT - Biogaz (2+6e)

Karin
Tonderski

Finansowanie (2+6e)

Sabina
Kowalska

Gospodarka Osadami (2+6e)

Dębogórze

Sprawozdawczość (7+35e)

Wojciech
Winiecki

Selektywna zbiórka a Centralne sortowanie
(2+6e)

PKE

PGNiG

Wprowadzenie
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, 4h
Dr inż. Andrzej Tonderski, 4h

Odpady Chemiczne
Lotos SA

Technologia (6)

Barbara Aftanas

Laboratorium (6)

Anna Zielińska-Jurek

Technologia (6)

Jan Krzysiek

Technologia (6)

Zarządzanie (6)

Hanna Dzikowska
Katarzyna Głowala

Laboratorium (6)

Waldemar Wardencki

Wizyta (2+2)
Technologia (6)
Laboratorium (6)

Łężyce
Nikola Chruściel
Izabela Konkol

Odpady Portowe

Wizyta (2+2)

Aneta Magnuszewska

Odpady Komunalne - Analiza

Jak pisać pracę dyplomową ?
Dr inż. Andrzej Tonderski

Odpady Komunalne - Odzysk
Wizyta (2+2)

Chlewnica

Technologia (6)

Wizyta (2+2)

Photon - Zatoka

Odpady Komunalne - MBT
Wizyta (2+2)

Szadółki

Technologia (6)
Robert Aranowski

Józef Haponiuk
Laboratorium (6)

Laboratorium (6)

Seminarium dyplomowe (12)

Tematy prac dyplomowych

Konsultacje osobiste (6)
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Obrona pracy
dyplomowej

Konsultacje wirtualne (6)
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Więcej szczegółów na prezentacji: http://www.slideshare.net/Pomcert/studyp-odpady-atiwwjh20130312

Wetlands, Algae, Biogas
Wetlands, Algae, Biogas

POM-Biogas
Pomeranian Biogas Model

POM-Biogas
Pomeranian Biogas Model
• Zadania projektu zostały
pogrupowane w ramach czterech
Pakietów Roboczych:
• 1. SUBSTRATY (optymalizacja wyboru
substratów w celu osiągnięcia
najwyższej jakości biogazu),
• 2. PROCES (optymalizacja procesu
produkcji biogazu),
• 3. WYKORZYSTANIE BIOGAZU (analiza
możliwości wykorzystania biogazu),
• 4. WYKORZYSTANIE OSADU
POFERMENTACYJNEGO (ustalenie
możliwych metod zagospodarowania
osadu pofermentacyjnego oraz
określenie efektywności rolniczego
wykorzystania pofermentu),.

NETWORKING
Biogas Research & Development Alliance
BRDA

