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 to stały produkt ( odpad ) po przeprowadzonych 

procesach w instalacjach MBP, który nie spełnia 

wymagań dla nawozów organicznych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, ale po spełnieniu 

określonych wymagań może być poddany odzyskowi 

lub unieszkodliwianiu określonymi metodami. 

 19 05 99 – inne niewymienione odpady ( stabilizat ). 

Ze względu na duże zanieczyszczenie odpadami 

szklanymi oraz tworzywami sztucznymi nie można 

wykorzystać go do rekultywacji składowisk oraz 

terenów zdegradowanych. Może być w tej postaci tylko 

zeskładowany. 

 

 

Stabilizat –  definicja, kod 



 tlenowa  stabilizacja  - proces  biologicznego  

unieszkodliwiania  odpadów  w  warunkach tlenowych,                                  

w  wyniku  którego  wytworzony  zostanie  nowy  

odpad  –  stabilizat,  który  nie  spełnia  wymagań dla  

nawozów  organicznych  lub środków  

wspomagających  uprawę roślin, ale po dodatkowym 

doczyszczeniu dla spełnienia określonych wymagań 

może być poddany odzyskowi   lub   unieszkodliwianiu   

poprzez   składowanie   (w   przypadku   składowania 

wymagania  określone  są w  rozporządzeniu  Ministra  

Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  7  września 2005  r.               

w  sprawie  kryteriów  oraz  procedur  dopuszczania  

odpadów  do  składowania  na  składowisku odpadów 

danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm));  

* Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-

biologicznego  przetwarzania odpadów  (według stanu prawnego na dzień  15 grudnia 2008 

r.)opracowanie dr  inż. .  Ryszarda  Szpadta  i  dr  hab.  inż. Andrzeja  Jędrczaka 

Stabilizat –  jak i gdzie powstaje 



 stabilizacja beztlenowa  (fermentacja  metanowa)  -  

proces  biologicznego  unieszkodliwiania odpadów w 

warunkach beztlenowych, w wyniku którego 

wytworzony zostanie biogaz oraz nowy odpad – 

stabilizat, który nie spełnia wymagań dla nawozów 

organicznych lub środków wspomagających   uprawę 

roślin,   ale   po   dodatkowym   doczyszczeniu   dla   

spełnienia określonych   wymagań    może być 

poddany   odzyskowi   lub   unieszkodliwianiu   

poprzez składowanie   (ewentualnie   termicznemu   

przekształcaniu);   w   przypadku   składowania 

odpadów wymagania jak w przypadku stabilizacji 

tlenowej 

 

* Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-

biologicznego  przetwarzania odpadów  (według stanu prawnego na dzień  15 grudnia 2008 

r.)opracowanie dr  inż. .  Ryszarda  Szpadta  i  dr  hab.  inż. Andrzeja  Jędrczaka 

Stabilizat –  jak i gdzie powstaje 



 perspektywa lawinowo rosnących  opłat 

marszałkowskich               z tytułu deponowania na 

składowisku 

 kończące się zamykane składowiska   

 perspektywa realizacji ustawowych poziomów 

recyklingu 

 

 

 

Stabilizat –  motywacja do działania 

2016 

• Zakaz składowania 
odpadów o zawartości TOC 
> 5% oraz wartości 
opałowej > 6 Mj/kg 

2020 

• Redukcja składowania 
odpadów 
biodegradowalnych o 65% 
w stosunku poziomu z roku 
1995 r. 

• Recykling i przygotowanie 
do ponownego użycia min. 
50% łącznie ( metali, 
papieru, szkła, tworzyw 
sztucznych)  

2035 

• Osiągnięcie recyklingu 
odpadów komunalnych na 
poziomie 65% 

• Redukcja składowania 
odpadów do maksymalnie 
10% 

• Osiągnięcie recyklingu 70% 
masy odpadów 
opakowaniowych 



 w 2016 r. przeprowadzono badania składu 

morfologicznego stabilizatu w 3 różnych porach roku.  

Przebadano ponad 1 200 Mg odpadów po stabilizacji 

tlenowej w celu otrzymania miarodajnych wyników 

prowadzonych badań. Skupiono się przede wszystkim  

na badaniu zawartości stłuczki szklanej,  

 wyniki były bardzo obiecujące – stwierdzono ok. 9-12% 

zawartość szkła w masie stabilizatu. 

 

Stabilizat –  rozwiązania wg ZZO 

Marszów 



 pierwszym krokiem był zakup separatora powietrznego  

do rozdziału frakcji 20-80 mm. 

 następnie rozpoczęto poszukiwania urządzeń do separacji 

stabilizatu o frakcji 0-20 mm na część lekką i ciężką.  

 przeprowadzono testy na różnych urządzeniach  

m.in.– stołach separacyjnych grawitacyjno-powietrznych                                                          

i separatorach powietrznych typu zig-zag. 

 testowano również separatory optyczne do wydzielania 

szkła               z frakcji ciężkiej. 

 

 

 

Opracowanie technologii do 

przetwarzania stabilizatu 



Opracowanie koncepcji 



Proces technologiczny -materiał 

bazowy 

Frakcja 0-80 mm po procesie kompostowania ( stabilizacja tlenowa ) 



Proces technologiczny 

Proces przesiewu na sicie 30 mm powstają 2 frakcje  



Proces technologiczny 

Frakcja nadsitowa 30-80 mm   poddawana jest dalszej obróbce 



Proces technologiczny 

Frakcja podsitowa  0-30 mm   poddawana jest również  dalszej obróbce 



Proces technologiczny 

Przesiewanie frakcji nadsitowej 30-80 mm z udziałem separatora powietrznego 

NIHOT  



Proces technologiczny 

frakcja ciężka po separatorze NIHOT kwalifikowana jako 17 01 07 



Proces technologiczny 

frakcja lekka gromadzona jest w kontenerze kierowana na linię produkcji RDFu 



Proces technologiczny 

frakcja podsitowa 0-30 mm ponownie przesiewana na sicie 10 mm powstają 2 

frakcje 



Proces technologiczny 

Frakcja nadsitowa 10-30 mm poddawana jest dalszej obróbce na linii do odzysku 

szkła 



Proces technologiczny 

Frakcja podsitowa 0-10 mm wykorzystywana jest jako materiał do procesów 

rekultywacji  



Linia do odzysku szkła 

układ taśmociągów wraz z rynnami załadowczymi ( nadawami ) 



Linia do odzysku szkła 

taśmociąg do załadunku separatora balistyczno-powietrzny (Trennso Technik) 



Linia do odzysku szkła 

separator balistyczno-powietrzny 



Linia do odzysku szkła 

rozdział na 3 frakcje: lekka, ciężka i pył 



Linia do odzysku szkła 

separator balistyczno-powietrzny – zasada działania 



Linia do odzysku szkła 

frakcja ciężka przeznaczona do 

dalszej separacji  

frakcja lekka kierowana do produkcji 

RDFu  



Linia do odzysku szkła 

frakcja ciężka przesiewana na sicie 

wibracyjnym fi 10 mm  
frakcja 10-30 mm kierowana do 

separacji optycznej  



Produkty po separacji Trenso 

frakcja pylista kierowana do produkcji 

RDFu 

frakcja lekka kierowana do produkcji 

RDFu  



Produkty po separacji mechanicznej 

frakcja 0-10 mm po odsiewie na sicie 

wibracyjnym o kodzie 17 01 07 

frakcja 0-10 mm zawartość szkła > 50 
% 



Separacja optyczna 

rozdział szkła i zanieczyszczeń na separatorze optycznym (SEA VETRO) 



Produkty po separacji optycznej 

frakcja ciężka kierowana do segmentu kruszenia odpadów budowlanych   



Produkty po separacji optycznej 

produkt  w postaci stłuczki szklanej o średniej czystości ok. 95 %  



Niezbędne nakłady inwestycyjne 

Lp. Elementy  

Wartość 

netto 

ogółem 

[ PLN ] 

 

Roczne koszty stałe 

Amortyzacja 
Podatek od 

nieruchomości 

Kwota 

[ PLN ] 

Kwota 

[ PLN ] 

I. 
Zewnętrzna instalacja zasilania hali 

namiotowej 
   30 540,00 1 374,30 - 

II.  Hala namiotowa pow. użytk. 810 m2   212 238,03 5 305,95 17 091,00 

III. Boksy      52 000,00 - - 

IV. Linia do segregacji szkła 2 294 267,07 229 426,71 - 

V. Separator powietrzny NIHOT    482 128,59 48 212,86 - 

OGÓŁEM 3 071 173,69 284 319,82 17 091,00 



Analiza kosztowa 

Symulacja kosztów zagospodarowania stabilizatu  

nazwa  kod 
rodzaj 

procesu 

ilość                  

Mg 

Opłata za zagospodarowanie  

2018 2019 2020 

cena 

[zł/Mg] 

koszt                  

[zł] 

cena 

[zł/Mg] 

koszt                   

[zł] 

cena 

[zł/Mg] 

koszt                  

[zł] 

inne 

niewymienione 

(stabilizat) 

19 05 99 D5 22000 140,00 3 080 000,00 170,00 3 740 000,00 270,00 5 940 000,00 

inne 

niewymienione 

(stabilizat)* 
19 05 99 D5 22000 35,00 770 000,00 42,50 935 000,00 67,50 1 485 000,00 

* w przypadku spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu: 

• AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy                          

• straty prażenia mniejsze niż 35%                            

• zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20% suchej 

masy 



Analiza kosztowa 

Symulacja kosztów zagospodarowania odpadów 

powstałych                 z procesu przetwarzania stabilizatu 

w ZZO Marszów  

masa wejściowa 22 000 Mg/rok 

Rodzaj 

odpadu 

Udział 

[ % ] 

Kod 

odpadu 
Proces 

Masa 

[ Mg ] 

2018 2019 2020 

Stawka 

utylizacji 

[ zł/Mg ] 

Koszt 

[ zł ] 

Stawka 

utylizacji 

[ zł/Mg ] 

Koszt 

[ zł ] 

Stawka 

utylizacji 

[ zł/Mg ] 

Koszt 

[ zł ] 

minerały 47% 19 12 09 R5 10 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gruz… 23% 17 01 07 R5 5 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

odpady palne 23% 19 12 10 
R1 

R12 
4 950,00 -180,00 -891 000,00 -185,00 -915 750,00 -190,00 -940 500,00 

szkło 7% 19 12 05 R5 1 540,00 40,00 61 600,00 40,00 61 600,00 40,00 61 600,00 

złom stalowy 1% 19 12 02 R4 264,00 100,00 26 400,00 100,00 26 400,00 100,00 26 400,00 

Łączny koszt utylizacji w poszczególnych latach -803 000,00 -827 750,00 -852 500,00 



Porównanie kosztów 

zagospodarowania stabilizatu w ZZO 

Marszów 

 
Lp. 

                                                 Rok 

    Metoda 
2018 2019 2020 

1 
Opłata marszałkowska  

z tytułu składowania odpadów 
3 080 000,00 zł 3 740 000,00 zł 5 940 000,00 zł 

2 

Linia do przetwarzania stabilizatu:       

koszty zagospodarowania odpadów  

z procesu przetwarzania stabilizatu 
803 000,00 zł 827 750,00 zł 852 500,00 zł 

szacunkowe koszty instalacji do 

zagospodarowania  stabilizatu 
807 100,00 zł    847 900,00 zł *    890 300,00 zł * 

KOSZTY ŁĄCZNIE 1 610 100,00 zł 1 675 650,00 zł 1 742 800,00 zł 

RÓŻNICA + 1 469 900,00 zł + 2 064 350,00 zł 
+ 4 197 200,00 

zł 

* szacunkowy wzrost kosztów do roku poprzedniego 



Podsumowanie pracy instalacji 11 m-

cy 

Lp. Opis Łącznie Średniomiesięcznie 

1 Czas pracy 2 248,00 h - 

2 Masa wsadu  3 857,43 Mg 428,6 Mg 

3 Szkło czyste     933,05 Mg 103,67 Mg 

4 Gruz      883,36 Mg    98,15 Mg 

5 RDF   1 260,93 Mg 140,10 Mg 

6 Pył       780,09 Mg    86,68 Mg 

7 Złom         21,21 Mg       2,65 Mg 

8 
Frakcja 0-10 mm 

       494,32 

Mg     70,62 Mg 



Stabilizat w PL 

Frakcja 

Lubuskie 
teren miejsko-

wiejski 

Dolnośląskie 
teren wiejski 

Mazowieckie 
teren miejski frakcja 

(0-40 mm) 

Świętokrzyskie 
teren wiejski 

udział  frakcji 

[ % ] 

udział  frakcji 

[ % ] 

udział  frakcji 

[ % ] 

udział  frakcji 

[ % ] 

stabilizat 0-80 mm 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

frakcja 0-10 mm 46,50% 28,73% 46,77% 23,46% 

frakcja ciężka po NIHOCIE 30-80 mm 7,8% 8,50% 1,96% 13,06% 

frakcja lekka po NIHOCIE 30-80 mm 11,0% 20,23% 3,65% 15,75% 

złom przed NIHOTEM 0,7% 2,02% 0,84% 2,86% 

frakcja pylista po TRENSO 0,5% 0,40% 2,34% 1,02% 

frakcja lekka RDF 

10-30 mm po TRENSO 
11,0% 13,35% 20,58% 8,16% 

frakcja ciężka 0-10 mm-mix 

10-30 mm po Trenso 
3,0% 4,45% 6,31% 5,10% 

frakcja ciężka 10-30 mm - gruz 12,0% 12,54% 10,76% 7,34% 

złom z frakcji ciężkiej 0,5% 1,21% 0,23% 5,30% 

frakcja ciężka 10-30 mm - szkło 7,0% 8,56% 6,55% 17,95% 



Stabilizat w krajach EU 

* źródło Tomra Sorting Solution 

 



ZZO Marszów – projekty 

 zagospodarowanie frakcji mineralnej w sektorze 
budownictwa i drogownictwa 

 opracowanie dokumentacji zakładowej kontroli produkcji 
kruszyw 

 opracowanie koncepcji technologicznej przygotowania 
materiału do produkcji mączek szklanych 

 

 

 



ZZO Marszów – projekty 

Bloki betonowe typu „Lego” 

32 % zawartości frakcji 

mineralnej Ø 0-10 mm masowo 

ok. 400 kg 



ZZO Marszów – projekty 

przemiały frakcji 0-10 mm 

ze względu na zawartość 

odpadów szkła > 50% istnieje 

realna możliwość wykorzystania 

przemiałów w sektorze 

budownictwa. Na zdjęciach 

widoczne zdjęcia mączek o frakcji 

60 µm. Trwają szczegółowe 

badania  



Podsumowanie 

1. Korzyści środowiskowe 

• ograniczenie składowania stabilizatu do ZERA 

• odzyskanie i przekazanie odpadów do recyklingu 

(szkło i metale) 

• wykorzystanie potencjału energetycznego 

stabilizatu 

• wykorzystanie  (recykling) minerałów, gruzu jako 

kruszywa na podbudowy dróg/elementów 

betonowych 

 

 

 

 

 



Podsumowanie 

2. Korzyści społeczne: 

• spowolnienie zużycia zasobów naturalnych 

przyniesie korzyści społeczne gwarantując 

przyszłym pokoleniom dostęp do zasobów 

• utworzenie nowych miejsc pracy 

3. Korzyści dla ZZO Marszów: 

• zmniejszenie opłat z tytułu gospodarczego 

korzystania ze środowiska 

• zmniejszenie ilości składowanych odpadów 

wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym 

(circular economy) 

• innowacyjne sposoby zagospodarowania 

odpadów pozwoli firmie budować markę 

eksperta w dziedzinie przetwarzania odpadów 

 



Dziękuję 

www.marszow.pl 


