
Посібник для міст і муніципалітетів, які отримують 
пропозиції побудови сміттєспалювальних заводів 
«відходи на енергію» («waste-to-energy»).

Яка мета цього посібника?

Протягом останніх кількох років до багатьох міст у країнах, що розвиваються, в Азії та Тихоокеанському 
регіоні звертаються компанії, що продають сміттєспалювальні заводи та установки.

Часто їх продають як заводи-установки, що «перетворюють відходи в енергію», — об’єкти, які спалюють 
муніципальні відходи та нібито вироблятимуть електроенергію.

Вони мають багато назв, наприклад установки «газифікації», «піролізу» та «плазмового процесу» (англ. 
«plasma arc»).

Пропоненти цих заводів обіцяють багато переваг, як-от відсутність забруднення, великі прибутки від 
продажу електроенергії та те, як установка вирішить всі проблеми з відходами в муніципалітеті чи місті.

Вони також стверджують, що вироблена електроенергія є «відновлюваною енергією» і що це «усуває» 
потребу розділяти відходи. Як дізнатися, чи ці обіцянки та твердження правдиві?

Цей довідник призначений для чиновників міст і муніципалітетів, і пропонує короткий вступ до 
спалювання відходів.

Він має на меті поінформувати читачів про технічні основи сміттєспалювальних заводів і їхні підводні 
камені, а також запропонувати їм запитання, які вони зможуть поставити, у разі отримання пропозицій 
стосовно будівництва сміттєспалювальних заводів.

Крім того, що цей документ є посібником для посадових осіб, які отримують пропозиції щодо будівництва 
сміттєспалювальних заводів, він має допомогти тим, хто приймає рішення, націлитися на довгострокові 
напрями сталого розвитку та підтримувати кращі і безпечніші системи управління ресурсами та 
відходами в їхніх містах.
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Вступ

Що таке заводи «Waste-to-Energy»?

Спалювання відходів є одним із найстаріших і найпримітивніших підходів до боротьби з відходами.

Об’єкти «Waste-to-Energy» (WTE) або «Відходи в енергію», – це заводи, які перетворюють відходи (те, що 
люди викидають) в енергію у вигляді тепла чи електроенергії.

Існує два типи процесів перетворення відходів в енергію:

WTE інсинератори залежні від матеріалів з високою теплотворною здатністю (тобто матеріалів, які добре 
горять, наприклад, пластик і папір), а не від органічних матеріалів (які мають високий вміст води та погано 
горять).

Прикладами таких установок є інсинератори масового спалювання (традиційні), які також відновлюють 
тепло (що корисно для холодних країн), а також установки газифікації, піролізу та плазмового процесу.

1. Біологічне перетворення відходів в енергію

Біологічні системи перетворення відходів на енергію використовують біологічні процеси для виробництва 
енергії. Це можуть бути біореактори та інші анаеробні реактори, які використовуються для виробництва 
біогазу. Біологічні системи перетворення відходів в енергію використовуються для органічних речовин і 
базуються на процесі розкладання органіки для отримання біогазу.

2. Термічне перетворення відходів в енергію

Усі термічні процеси перетворення відходів в енергію передбачають інсинерацію (спалювання відходів). У 
цьому документі вони називаються «WTE інсинераторами» або «сміттєспалювальними заводами WTE».

Це установки, які
a. вимагають зовнішнього застосування тепла для безпосереднього спалювання відходів і    
відновлення енергії з цього тепла; або які

b. нагрівають матеріали для отримання газів та/або рідин, які потім спалюються для виробництва 
електроенергії.

У минулому люди боролися з відходами за допомогою відкритого спалювання. Сьогодні промисловість 
створила потужні установки для масового спалювання сміття, які називаються інсинераторами, щоб 
механізувати процес. Але незалежно від того, чи відходи спалюють відкрито, чи в інсинераторі, принцип 
залишається незмінним: спалити відходи – все, що люди викидають, – щоб зменшити їх об’єм, 
перетворивши на попіл.

Багато людей почали справедливо сумніватися в цій застарілій системі поводження з відходами. Сучасне 
суспільство більше розуміє, що внаслідок спалювання відходів виникає токсичне забруднення і що 
необхідним є стале управління земними ресурсами, і це засвідчило, що суспільству потрібен значно 
кращий підхід до боротьби з відходами.

Будь-який процес спалювання матеріалів створює небезпечні викиди та перешкоджає повторному 
використанню цих матеріалів. Токсичні викиди в повітря завдають шкоди здоров’ю населення, а 
спалювання матеріалів змушує видобувати все більше обмежених ресурсів Землі.

Але сьогодні в багатьох країнах спалювання — незважаючи на супутню небезпеку — все ще вважається 
прийнятним способом вирішення проблеми відходів.

Чимало компаній досі агресивно просувають сміттєспалювальні заводи в різних частинах світу.

На щастя, у таких місцях, як Європа, політики та ті, хто приймають рішення, зараз усвідомлюють, що 
потрібен кращий підхід до управління відходами, та ініціюють зміни, які дозволять містам і країнам 
переходити до кругової економіки та нарешті відмовитися від спалювання відходів.

Інші регіони мають наслідувати цей приклад. Щоб пришвидшити цей процес, більше людей повинні 
володіти фактами щодо відходів і їх спалювання, а також щодо Zero Waste – сталого підходу до 
управління ресурсами.



Запитання, яке потрібно поставити пропоненту будівництва сміттєспалювального заводу:

Ця установка є об’єктом біологічного чи термального перетворення відходів в енергію?

Містам і муніципалітетам слід бути обережними, якщо пропонована установка є об’єктом термічного 
перероблення відходів або WTE інсинератором, оскільки вони небезпечні для довкілля та здоров’я населення. 
Вони також знищують ресурси та є найдорожчим способом управління відходами і виробництва електроенергії.

Існують кращі та сталіші варіанти управління відходами, які міста та муніципалітети можуть використовувати і 
які відповідають сталій ієрархії відходів, що надає пріоритет скороченню, повторному використанню та 
переробленню.

У центрі уваги цього документа – термічні установки для перетворення відходів в енергію 
або WTE інсинератори.

Вступне слово про сміттєспалювальні заводи

Сміттєспалювальний завод – це будь-які стаціонарні або мобільні споруди чи обладнання, які 
використовуються для термічної обробки (чи просто кажучи, спалювання) відходів.

Існують різні види сміттєспалювальних заводів. Їх можна класифікувати за типом термічного процесу, що 
використовується для спалювання (масове спалювання, газифікація, плазмовий процес, піроліз тощо), 
конструкції печі чи реактора або типу відходів, які вони спалюють (промислові, медичні чи тверді 
побутові відходи).

Сміттєспалювальні заводи відрізняються за складністю способу спалювання відходів і системою 
контролю забруднення. Це два важливі компоненти інсинераторів.

Особливо важливими є системи контролю забруднення. Незалежно від того, як вони спалюють відходи, 
жоден сміттєспалювальний завод не є безпечним і таким, що «не спричиняє забруднення». Спалювання 
відходів завжди створює забруднення.

Викиди зі сміттєспалювальних заводів включають канцерогенні хімічні речовини, як-от діоксини та 
фурани, які виникають під час спалювання певних матеріалів, наприклад пластику, а також важкі метали 
та тверді частинки, які спричиняють серйозні проблеми зі здоров’ям і навіть смерть.

Через забруднення, яке утворюється під час спалювання відходів, сміттєспалювальні заводи стають 
дедалі складнішими, оскільки промисловість намагається створювати все більше і більше моделей, що є 
«безпечнішими» за попередні.

Значну частину (і вартість) великих інсинераторів (більше половини загальної вартості будівництва та 
поточних експлуатаційних витрат) становлять структури та системи контролю забруднення.

Як наслідок, новітні сміттєспалювальні заводи в розвинених країнах є великими інфраструктурними 
проєктами, вартість яких може перевищувати 150 мільйонів доларів США. (Станом на 2017 рік 
найдорожчий об’єкт коштував 670 мільйонів доларів США1)

Які існують види інсинераторів?2

Існують значні відмінності між звичайними інсинераторами масового спалювання та поетапними 
інсинераторами, як-от установки газифікації, піролізу та плазмового процесу.

Загалом, у той час як інсинератори масового спалювання спалюють відходи в одній камері в середовищі, 
насиченому киснем, установки газифікації, піролізу та плазми нагрівають матеріали відходів в одній 
камері з обмеженим вмістом кисню, а потім спалюють вивільнені відпрацьовані гази (і вугілля та інші 
тверді побічні продукти в деяких поетапних інсинераторах) в окремій камері.

В установках газифікації, піролізу та плазмового процесу для виробництва електроенергії зазвичай 
використовується парова чи газова турбіна. Парові технології виробляють електроенергію шляхом 
спалювання відпрацьованих газів для створення тепла, використовуючи тепло для утворення пари, а 
потім використовуючи пару для живлення турбіни.



На додаток до цих процесів деякі компанії стверджують, що вони можуть перетворювати відпрацьовані 
гази та масла на рідке паливо для спалювання в транспортних засобах або на промислових об’єктах за 
межами компанії-виробника. Основні відмінності між технологіями газифікації, піролізу та плазмового 
процесу пов’язані з різними рівнями температури, що використовуються в їхніх процесах, і кількістю 
наявного повітря чи кисню.

Точні визначення цих технологій відсутні, і в галузі бракує послідовності у використанні кожного терміну.

Нижче наведено перелік сміттєспалювальних установок відповідно до використовуваного термічного 
процесу3

a. Масове спалювання, при якому безпосередньо спалюються відходи. Часто тепло, що 
утворюється під час спалювання, використовують для перетворення води на пару для приведення в 
рух турбіни, підключеної до генератора електроенергії.

b. Паливо з відходів (англ. Refused-derived Fuel - RDF), у якому змішані відходи обробляються перед 
безпосереднім спалюванням. Рівень обробки різний для різних об’єктів, але зазвичай передбачає 
подрібнення та видалення металів та інших матеріалів із низьким тепловим потенціалом. Потім 
оброблені матеріали використовуються як паливо або у той самий спосіб, що й на заводах масового 
спалювання, або як паливо на існуючих установках, як-от цементні печі.

1. Спалювання (англ. Combustion)

Спалювання — це простіше кажучи, горіння або окислення сполук. Попіл, що утворюється, є комбінацією 
неповністю згорілих матеріалів і нових твердих частинок, що утворюються під час окислення. Дві 
найпоширеніші технології спалювання твердих відходів:

2. Піроліз4

Піроліз — це термічна деградація матеріалів під дією тепла за відсутності або з обмеженим 
надходженням кисню, тобто без додавання повітря чи кисню. Однак кисень завжди присутній — або 
серед відходів, або в хімічному складі відходів.

У піролізній установці матеріали нагріваються до температури від 1 000°C до 8 000°C (у муніципальних, 
промислових і медичних інсинераторах). Брак кисню має на меті запобігти горінню. Однак, як уже 
згадувалося, усунути весь кисень практично неможливо. Відбувається деяке окислення, що призводить 
до утворення діоксинів та інших подібних небезпечних сполук.

Реакції піролізу є ендотермічними, тобто вони вимагають додавання енергії. Види піролізу залежать від 
джерела енергії, а саме: спалювання природного газу, синтез-газу та/або мазуту; резистивного нагріву; 
індукційного нагріву; і плазмового піролізу (іонізовані гази, які вивільняють енергію під час проходження 
струму).

Крім виділення шкідливих викидів, процес призводить до утворення твердого залишку під назвою 
«вугілля» (англ «char») або «шлак» (який, імовірно, містить важкі метали).

3. Газифікація5

Газифікація подібна до піролізу, за винятком того, що термічне перетворення твердих відходів 
відбувається за наявності обмеженої кількості повітря або кисню, утворюючи горючий синтетичний газ 
(зазвичай, так званий «синтез-газ», англ. «syngas»). Потім цей газ можна використовувати в котлах або 
турбінах/генераторах згоряння.

Газифікаційні установки здебільшого працюють за температури до 1 600°C для твердих побутових 
відходів (ТПВ). Гази, що утворюються, не конденсуються. При роботі з обмеженою кількістю повітря 
відходи виробляють так званий «генераторний газ», який має 25% теплотворної здатності природного 
газу. Коли в процесі бере участь обмежена кількість кисню, утворюється «синтез-газ», який має 25-40% 
теплотворної здатності природного газу.

Цей процес генерує тверді та рідкі побічні продукти, які можуть містити високий рівень токсичних 
забруднень. Твердими залишками є вугілля та зола.

4. Плазмовий процес6

Плазмовий процес зазвичай описується як частина системи газифікації. Цей процес забезпечує швидке 
термічне розкладання матеріалу шляхом часткового окислення за допомогою додавання обмеженої 
кількості повітря або кисню. Він використовує електричну енергію та високу температуру, приблизно від 1 
000°C до 4 500°C.



Загалом, процес піролізу використовує менше повітря або кисню та нижчі температури, ніж газифікація. 
Як наслідок, (крім виробленого синтез-газу) на додаток до газів, у змінних обсягах можуть утворюватись 
інші побічні продукти; шляхом піролізу виробляються вугілля та піролізна олія, а в процесі газифікації 
утворюється зола. Крім того, високотемпературна газифікація та плазмова газифікація можуть 
утворювати залишки у вигляді осклованого шлаку.

Знову ж таки, усі чотири перераховані вище процеси — спалювання (включаючи масове спалювання та 
RDF), піроліз, газифікація, плазмова дуга, а також їхні варіанти (наприклад, плазмова газифікація, 
плазмовий піроліз тощо) — утворюють діоксини, фурани та інші стійкі й дуже шкідливі забруднювачі. Вони 
утворюють і тверді та рідкі залишки, які також є токсичними та класифікуються як небезпечні відходи.

Інсинератори є об’єктами утилізації відходів?

Сміттєспалювальні заводи не є об’єктами утилізації відходів, а скоріше об’єктами оброблення відходів. 
Відходи не утилізуються, а просто перетворюються на інші види відходів, які також потребують 
подальшої утилізації, зазвичай на спеціально запроєктованому полігоні для небезпечних відходів.

Ці побічні продукти включають забруднюючі викиди в повітря (діоксини та фурани, що спричиняють рак, а 
також тверді частки), летючу золу (дрібні частинки золи, які проникають через системи фільтрів 
підприємства), зольник (англ. bottom ash) або клінкер (залишки з печі підприємства), і рідину з води, що 
використовується під час процесів інсинерації.

Оскільки більшість матеріалів, які спалюються на сміттєспалювальних заводах, містять токсичні речовини 
й оскільки сам процес спалювання також створює токсичні хімічні речовини, побічні продукти інсинерації 
відходів виявляються більш токсичними, ніж первинні оброблені відходи.

Як утилізуються зола та інші залишки?

Ні. Будь-якому місту чи муніципалітету, де є WTE інсинератор, все одно потрібен полігон — у цьому 
випадку полігон, спеціально призначений для небезпечних відходів, оскільки попіл із сміттєспалювальних 
установок вважається токсичним.

Оскільки до складу побічних продуктів входить дрібнодисперсний попіл (разом із твердими частинками), 
перед викиданням на полігон попіл необхідно упакувати та зафіксувати через ризик рознесення вітром.

Транспортування золи з об’єкта на полігон небезпечних відходів також має здійснюватися 
спеціалізованими вантажівками, оскільки перевезення золи звичайними транспортними засобами або 
сміттєвозами є небезпечним.

Чи наявність інсинератора означає, що моєму місту/муніципалітету не 
знадобиться полігон?

Запитання, яке потрібно поставити пропоненту будівництва сміттєспалювального заводу:

Як компанія управлятиме золою та утилізуватиме її?

Зола з інсинераторів класифікується як небезпечні відходи. Компанії повинні дотримуватися відповідних 
протоколів під час транспортування та утилізації цього побічного продукту. Вони також мають прозоро 
вказувати, де вони розташують полігон для золи, оскільки від нього страждатимуть громади.

Що «чистіші» викиди в повітря під час спалювання відходів, то токсичніша й небезпечніша зола. Те, що 
видаляється з повітряних викидів, буде утримано в золі, а також у фільтрах контролю забруднення, які потрібно 
регулярно замінювати. Де і як установка буде їх утилізувати?

Запитання, яке потрібно поставити пропоненту будівництва сміттєспалювального заводу:

Який це тип інсинератора?

Пропоненти скажуть, що установки газифікації, піролізу та плазмової дуги не є сміттєспалювальними заводами 
або інсинераторами. Але це не так. Газифікація, піроліз і плазмовий процес базуються на спалюванні (термічному 
обробленні) і класифікуються та регулюються як спалювальні установки (термічне оброблення відходів).



Чи вирішить сміттєспалювальний завод або WTE інсинератор проблеми 
мого міста з відходами?

Чи справді будівництво WTE інсинератора вбиває двох зайців — питання 
енергії та відходів?

Сміттєспалювальна компанія стверджує, що за наявності інсинератора 
моєму місту/муніципалітету не потрібно розділяти відходи. Це правда?

Це неправда. Експерти з управління відходами у всьому світі визнають, що належний підхід до управління 
відходами починається з їх роздільного збору. Це гарантує можливість повторного використання та 
перероблення матеріалів.

Сміттєспалювальні компанії, які стверджують, що інсинератори усувають необхідність сортування 
відходів, не знають про останні практичні наукові досягнення щодо управління відходами, і тому містам і 
муніципалітетам слід обережно ставитись до таких тверджень.

Крім того, сміттєспалювальні заводи, особливо WTE інсинератори, не можуть працювати ефективно, 
якщо відходи змішані. Навіть у тих країнах, де розділення відходів є обов’язковим, багато газифікаційних 
установок закривають, оскільки вони не можуть переробляти гетерогенні відходи, як-от муніципальні 
відходи.

Ні. Насправді, посібник для осіб, які приймають рішення, опублікований Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (German Development Cooperation - GIZ) «Можливості перетворення 
відходів в енергію в рамках управління твердими побутовими відходами» (англ. Waste-to-Energy Options 
in Municipal Solid Waste Management) рекомендує містам і муніципалітетам бути дуже обережними, коли 
до них звертаються з такими заявами компанії, що займаються спалюванням відходів та інсинерацією 
WTE.

Це важлива порада, особливо тому, що GIZ не виступає проти спалювання відходів та інсинерації WTE. 
GIZ попереджає:

Ті, хто приймають рішення на національному та місцевому рівнях, можуть піддатися спокусі від 
постачальників технологій, які обіцяють, що інсинератори WTE вирішать їхні проблеми з утилізацією 
відходів, створять вигідні можливості для бізнесу та сприятимуть енергопостачанню. Як такі, відходи 
видаються ідеальною сировиною для відновлення енергії. Однак поки що лише невелика кількість 
проєктів, побудованих у країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою стали успішними в 
довгостроковій перспективі8.

У звіті GIZ окремий розділ присвячено міфам, які поширюють сміттєспалювальні компанії і яких варто 
остерігатися міській і муніципальній владі. (Див. рамку нижче.)

Багато політиків, містобудівників і експертів з відходів погоджуються, що не існує такого поняття, як 
одноразове вирішення проблем з відходами. Відходи — це складна проблема, яку неможливо вирішити 
шляхом будівництва одного об’єкта.

Чимало експертів сьогодні відстоюють системний або інтегрований підхід до управління ресурсами та 
відходами, де ключовим є 3R (англ. reduction, reuse and recycling — зменшення, повторне використання та 
перероблення).

За сучасних технологій цей підхід абсолютно не підходить для змішаних ТПВ . Ще одним дуже негативним 
фактором є те, що енергетичний баланс надто часто виявляється негативним.

Хакан Райландер, колишній президент Міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA) і генеральний директор 
сміттєспалювальної компанії South Scania Waste Company (Швеція)7

http://mavropoulos.blogspot.com.au/2012/04/lets-speak-about-waste-to-energy.html

У Європі було побудовано низку установок [газифікації] і було докладено чимало зусиль для успішного 
розширення технології. Однак такий підхід ніде не виявився ефективним — хіба що паливо, що надходило в 
реактори, було дуже однорідне.

Але відходи не є однорідним паливом. Наразі вони є надто гетерогенними, щоб їх можна було обробляти в процесі 
газифікації чи піролізу, незалежно від того, як ви попередньо обробляєте ці відходи.

http://mavropoulos.blogspot.com.au/2012/04/lets-speak-about-waste-to-energy.html


Сучасне управління відходами має на меті скоротити та виключити утилізацію або знищення матеріалів 
(наприклад, захоронення на полігонах та спалювання) шляхом забезпечення ефективного використання 
матеріалів (зменшення) та збереження їх цінності (повторне використання та перероблення). Цей підхід є 
баченням кругової економіки, в основі якої лежить принцип Zero Waste (укр. нуль марнування або нуль 
відходів).

Міфи про перетворення відходів в енергію*

*Джерело: Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management, GIZ, 2017

….Важливо знати про кілька поширених міфів, які існують навколо перетворення відходів в 
енергію (Waste-to-Energy) і які можуть проштовхуватись недосвідченими компаніями, що мають 
на меті отримати вигоду від муніципалітетів:

Міф 1: «WTE — це просте рішення, щоб позбутися всіх проблем з відходами в місті».

Ситуація набагато складніша, і WTE потребує професійного планування, будівництва та 
експлуатації. На жаль, на ринку є кілька компаній, які не мають досвіду роботи в країнах, що 
розвиваються, і країнах із перехідною економікою. Особи, які приймають рішення, повинні 
усвідомлювати, що мета таких компаній полягає в першу чергу в тому, щоб «продати» свій 
продукт, а не вирішити місцеву проблему.

Міф 2: «Завод WTE може фінансувати свої витрати виключно за рахунок продажу відновленої 
енергії»

Міф 3: «За допомогою заводу WTE, можна задовольнити значну частину потреб міста в енергії»

У Європі, де калорійність відходів і ціни на енергію вищі, дохід від несубсидованого продажу 
енергії (у формі тепла та електроенергії) може покрити експлуатаційні витрати, але не всі 
інвестиції та капітальні витрати.

Насправді енергія, отримана з побутових відходів, зможе покрити лише незначну частку 
загального попиту на електроенергію міста (~5%). Утилізація тепла є найефективнішим 
застосуванням у Європі, але майже не використовується в країнах, що розвиваються.

Міф 4: «Сміття можна перетворювати на золото; навіть несортовані відходи можна вигідно 
продати, щоб використати їх для подальшого відновлення енергії та матеріалів»

Насправді перетворення відходів в енергію не є бізнес-моделлю, яка генерує доходи, що 
покривають витрати. Доходи від продажу енергії допомагають покрити частину загальних витрат 
на термічне оброблення, але для покриття повних витрат потрібні додаткові збори за отримання 
відходів на сміттєспалювальному заводі (англ. «gate fee») або інші форми доходів. У всіх країнах 
утилізація відходів у цілому вимагає витрат і не може розглядатися як прибутковий бізнес, який 
може базуватись виключно на продажах енергії, палива, отриманого з відходів (RDF), і 
вторсировини за поточними цінами на ці продукти.

Міф 5: «Кваліфіковані та досвідчені міжнародні компанії шикуються у черги, щоб на власний 
ризик інвестувати в та експлуатувати великі електростанції WTE у країнах, що розвиваються, 
та країнах із перехідною економікою»

Це лише частково правда, оскільки досвідчені міжнародні компанії наразі неохоче інвестують у 
WTE в країнах, що розвиваються, і країнах із перехідною економікою. Юридичні, фінансові та 
репутаційні ризики є високими, а будь-який комерційний проєкт має бути прибутковим.

Ці міфи часто підтримуються і можуть перешкоджати обґрунтованим дискусіям.



Чи газифікація, піроліз і плазмовий процес є такими, що не спричиняють 
забруднення?9

Ні, всі сміттєспалювальні заводи, незалежно від типу чи особливостей процесу, спричиняють 
забруднення довкілля. Найбільш значним є забруднення діоксинами, що викликають рак. Дослідження 
свідчать про значний ризик смерті від раку в районах поблизу інсинераторів10.

Крім діоксинів, з цих інсинераторів WTE можуть виділятися ті самі токсичні побічні продукти, що й з інших 
сміттєспалювальних заводів, зокрема фурани, ртуть та інші важкі метали, тверді частинки, чадний газ, 
хлористий водень, діоксид сірки тощо, а також токсичні забруднювачі в залишках вугілля чи золи та 
забруднені стічні води.

Багато з цих забруднювачів є канцерогенними та загрожують здоров’ю населення навіть при дуже 
низьких рівнях. Нещодавнє тестування ТПВ на тестовому піролізному заводі в південній Каліфорнії 
виявили більше діоксину, летких органічних сполук (ЛОС), оксидів азоту (NOx) і викидів твердих частинок, 
ніж на існуючих інсинераторах масового спалювання.

Деякі компанії стверджують, що ці технології «не спричиняють забруднення» або мають «нульові 
викиди», але неодноразово було підтверджено неправдивість цих заяв.

З 2003 року численні пропозиції щодо установок з оброблення відходів, які мали використовувати 
технології плазмового процесу, піролізу, каталітичного крекінгу та газифікації, не здобули фінального 
дозволу на функціонування, оскільки заяви компаній не отримали підтвердження з боку громадського та 
урядового контролю.

Компанії, які використовують або просувають ці технології, стверджують, що останні не є 
сміттєспалювальними установками, ігноруючи той факт, що токсичні гази, які утворюються під час 
нагрівання відходів, насправді спалюються, іншими словами, інсинеруються.

Важливо поставити якомога більше запитань щодо забруднення, яке може спричиняти об’єкт, і ще раз 
перевірити це за допомогою інших даних, які не надає компанія. Ви також можете запитати про деталі 
системи контролю забруднення. Здебільшого, половина чи більше вартості інсинератора з дійсним контролем 
забруднення — це система контролю забруднення. Чимало компаній, які продають такі установки країнам, що 
розвиваються, де містам і муніципалітетам бракує грошей для інвестування, знижують ціну установок, 
скорочуючи витрати на контроль за забрудненням.

Сьогодні загальноприйнятим способом вимірювання діоксинів є безперервний моніторинг діоксинів протягом 
усіх робочих процесів. На жаль, такий вид моніторингу діоксинів не є обов’язковим у багатьох країнах, що 
розвиваються. У деяких країнах існує лише одна відповідна лабораторія або її немає взагалі. Це означає, що 
для вивчення зразка діоксинів знадобляться тижні або місяці після того, як вони вже поширилися в довкіллі та 
вдихалися мешканцями сусідніх громад.

Канцерогенні діоксини, як побічний продукт термічної обробки, є найбільшою проблемою на 
сміттєспалювальних заводах. Утворення діоксинів не є безперервним. Більшість діоксинів зазвичай 
утворюється під час короткострокових піків викидів під час запуску чи зупинки або в умовах «порушень» 
(умовах, за яких інсинератор працює поза встановленими параметрами). Багато установок перевіряють вміст 
діоксинів лише під час пікової роботи, але не під час запуску, зупинки чи збоїв, у такий спосіб спотворюючи 
фактичні дані. Навіть установки газифікації, піролізу та плазмового процесу виробляють діоксини.

 Чи може компанія надати детальну інформацію про всі викиди з труби, їхні хімічні профілі та їхній вплив на 
здоров’я та довкілля

 Як технологія обробляє/фільтрує викиди в повітря? Яке саме обладнання/прилади для контролю забруднення 
використовуватимуться

 Яку саме методологію використовуватиме пропонент для вимірювання викидів діоксину та як часто це 
робитиметься

 Як технологія фільтруватиме викиди нано- чи наддрібних твердих частинок

 Чи буде компанія постійно контролювати та вимірювати викиди — не лише за оптимальних умов, але й під 
час несправностей чи збоїв, а також під час запуску чи зупинки

 Які нормативні стандарти щодо здоров’я та довкілля застосовуватимуться до викидів діоксину?

Запитання, які потрібно поставити пропоненту будівництва сміттєспалювального заводу:



Чи є газифікація/піроліз/плазмовий процес перевіреними системами для 
оброблення ТПВ?

Яка вартість WTE інсинератора?

Чи є WTE сміттєспалювальний завод доброю інвестицією?

Ні. Газифікація/піроліз/плазмовий процес не є перевіреними системами оброблення ТПВ. Ніде у світі 
жодне комерційне застосування установок газифікації, піролізу чи плазмової дуги не було успішним.

GIZ, яке не виступає проти спалювання відходів, підтверджує це у своєму звіті за 2017 рік11. У розділі звіту 
про газифікацію та піроліз зазначено, що наразі потужні об’єкти з газифікації не працюють:

 Сторінка 38: Наразі в Європі, Африці чи Латинській Америці не працює жоден великий завод 
з перероблення ТПВ, а кілька заводів в Азії (переважно в Японії) і США працюють як 
інтегровані елементи більш складної системи управління ТПВ або лише для окремих потоків 
відходів. Передові технології та експлуатаційні вимоги, дуже специфічні потреби у відходах і 
високі початкові капітальні витрати ускладнюють масштабне застосування цієї технології.

 Сторінка 39: Деякі з цих розробок, коли їх було збільшено до комерційних масштабів, 
зіткнулися з технічними та економічними проблемами, і тому вони більше не реалізуються. 
Деякі з них використовуються на комерційній основі (наприклад, в Японії), а інші 
випробовуються на демонстраційних заводах по всій Європі, але все ще мають лише 
невелику частку загальної потужності оброблення порівняно з сміттєспалюванням і 
застосовуються лише для окремих відходів.

Через їх неоднорідний склад успішного досвіду перероблення більших обсягів змішаних ТПВ 
немає.

Чи зароблятиме на цьому моє місто чи муніципалітет?

Сміттєспалювальні заводи є найдорожчим способом виробництва енергії та поводження з відходами, які 
водночас створюють значний економічний тягар для міст і їхніх платників податків.

WTE інсинератори, зокрема установки газифікації, піролізу та плазмового процесу, є найдорожчими 
варіантами поводження з відходами як з точки зору вартості будівництва, так і експлуатаційних витрат.

Промисловий журнал США за 2013 рік оцінив капітальні витрати для об’єктів з потужністю 15 МВт:

Запитання, яке потрібно поставити пропоненту будівництва сміттєспалювального заводу:

Назвіть приклади попередніх подібних об’єктів з управління ТПВ, які ви побудували та які 
діють успішно ?

Найімовірніше, пропонент інсинерації не зможе навести подібний приклад, оскільки зараз у світі 
не діє жодна комерційна установка з газифікації WTE.

Якщо пропонент все ж наведе приклад, таке твердження можна легко та швидко перевірити в 
Інтернеті.

Низький діапазон

Орієнтовна вартість (у доларах США)12

Високий діапазонДіапазони капітальних витрат для кожної з теплових технологій:

105,000,000 150,000,000
Пряме спалювання (масове спалювання та RDF) становить від 7 000 до 
10 000 доларів за кВт

120,000,000 172,500,000Вартість піролізу становить від 8 000 до 11 500 доларів за кВт

112,500,000 165,000,000 Традиційна газифікація становить від 7 500 до 11 000 доларів за кВт

120,000,000 172,500,000Газифікація плазмовою дугою становить від 8 000 до 11 500 доларів за кВт



Багато WTE інсинераторів зазнали невдачі через фінансову нежиттєздатність. Установки газифікації, 
піролізу та плазмової дуги є найдорожчим способом як утилізації відходів, так і виробництва 
електроенергії.

За даними Управління енергетичної інформації США, прогнозована капітальна вартість нових заводів та 
установок для спалювання відходів вдвічі перевищує вартість електростанцій, що працюють на вугіллі, і 
на 60% перевищує вартість об’єктів ядерної енергетики13. Витрати на експлуатацію та обслуговування 
інсинераторів також у 10 разів перевищують відповідні витрати для вугільних станцій і в чотири рази — 
для атомних станцій14.

Чи може моє місто/муніципалітет заробляти гроші на електроенергії, 
виробленій WTE інсинератором?

Необхідно також врахувати додаткові витрати на ремонт (це заводи з високим рівнем витрат на 
обслуговування), попередню обробку відходів (необхідну для міських твердих відходів), заміну деталей, 
фільтрів тощо. У той же час доходи невизначені та значно нижчі, а виробленої енергії недостатньо для 
покриття капітальних і експлуатаційних витрат.

Чи вистачить отриманих коштів, щоб компенсувати витрати на його 
будівництво та експлуатацію?

Ні. Інсинератори WTE, зокрема газифікація, піроліз і плазмовий процес, виробляють дуже мало 
електроенергії та часто споживають енергії більше, ніж виробляють. Через ненадійність виробництва 
енергії ненадійним є і дохід від продажу такої електроенергії.

Відходи є дуже неефективним паливом через їх відносно низьку теплотворну здатність. Тверді побутові 
відходи здебільшого складаються з органічних відходів, як-от харчові відходи, папір і зелені відходи, які 
містять багато води (80%). Це означає, що сміттєспалювальні заводи потребують додаткової енергії, щоб 
спочатку переробити відходи і зробити їх придатними для спалювання, і цю енергію вони беруть з інших 
викопних джерел.

Навіть у розвинених країнах із потоками відходів із вищою теплотворною здатністю (з меншим об’ємом 
органічних відходів у загальній суміші) установки газифікації стикаються з проблемою досягнення 
прогнозованих цільових показників виробництва енергії15.

Навіть GIZ визнає, що WTE інсинератори не в змозі фінансувати свої витрати за рахунок продажу 
електроенергії16.

Муніципалітетам, які розраховують на доходи від продажу електроенергії, слід обережно ставитися до 
обіцянок сміттєспалювальних компаній, що вони можуть отримати прибуток від продажу електроенергії.

Вартість будівництва (2012$/кВ)

Постійні витрати на експлуатацію 
та обслуговування (2012$/кВ) 
більше 30 років

Source: Updated Capital Cost Estimates for Utility Scale Electricity 
Generating Plants," Energy Information Administration, April 2013, p.6.

( )www.eia.gov/forecasts/capitalcost/pdf/updated_capcost.pdf
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Чи спалювання відходів та WTE інсинерація вирішили проблему відходів у 
Європі?

Чи є електроенергія від спалювання WTE відновлюваною енергією?

Ні. Енергія від спалювання відходів не є і не повинна розглядатися як відновлювана енергія.

Відновлювана енергія (ВЕ) визначається як енергія, утворена внаслідок природних процесів, які не 
виснажуються, наприклад енергія вітру, хвиль або сонячна енергія.

Муніципальні відходи є невідновлюваними, вони складаються з таких викинутих матеріалів, як папір, 
пластик і скло, отриманих із обмежених природних ресурсів, зокрема ліси, які вирубуються з 
порушенням принципу сталості.

Пластик також виробляється із викопного палива, яке не є відновлюваним і є вуглецевоємним.

Побудувавши сміттєспалювальний завод, моє місто зможе наслідувати 
приклад Швеції та Данії?

Спалювання не вирішило проблему відходів у Європі.

Протягом останніх років деякі країни ЄС систематично надлишково інвестували у спалювальні 
потужності, водночас замало інвестуючи в перероблення. Як наслідок, тепер вони зв’язані дорогими 
довгостроковими контрактами (на 40-50 років) з інсинераторами, яким для функціонування потрібен 
постійний цілодобовий потік відходів.

У деяких державах ЄС, як-от Німеччина, Данія, Швеція, Голландія та Велика Британія, вже є потужностей 
зі спалювання більше, ніж утворюється відходів, непридатних до перероблення. Плани щодо збільшення 
сміттєспалювальних потужностей становлять екологічну та економічну загрозу.

Багато з цих країн, особливо Швеція, навіть імпортують величезні обсяги відходів з-за кордону, щоб 
забезпечити потреби своїх підприємств.

На щастя, Європа зробила перший крок до поступової відмови від сміттєспалювальних заводів. 
Поштовхом для цих змін став План дій ЄС щодо кругової економіки (англ. EU Action Plan for the Circular 
Economy). Кругова економіка – це «економіка, у якій цінність продуктів, матеріалів і ресурсів зберігається 
якомога довше, зводячи до мінімуму відходи та використання ресурсів».

 Експлуатацію та обслуговування? (скільки це буде коштувати щорічно?

 Вартість систем контролю забруднення та їх частин і замінних фільтрів

 Витрати на належну утилізацію золи та шлаку

 Базовий моніторинг ґрунту, повітря та підземних вод

 Базовий моніторинг здоров’я людей для приймаючих громад? Який тип контракту використовується для 
обслуговування відходів? Чи це договір «постачай або плати»? Скільки років триває блокування?

Запитання, яке потрібно поставити пропоненту побудови сміттєспалювального заводу:

Здебільшого контракти для сміттєспалювальних заводів є довгостроковими (до 30 років) і 
укладені вони за принципом «постачай або плати». Це означає, що місто або муніципалітет 
обіцяють постачати мінімальний об’єм відходів і сплатити компанії збір за цей об’єм, навіть 
якщо об’єм відходів, які виробляє місто чи муніципалітет, менший за погоджений мінімум.

Збір, що сплачується за сміттєспалювальні заводи є значно вищим за збір, що сплачується за 
полігони, особливо в країнах, що розвиваються, тому сума зазвичай значна. Чимало 
галузевих документів сміттєспалювальних компаній підтверджують, що ці підприємства 
заробляють гроші саме за рахунок таких зборів, а не за рахунок виробництва енергії. Щоб 
забезпечити кращі норми прибутку, ці об’єкти переважно покладаються на державні 
енергетичні субсидії (якщо такі є).

Чи включає загальна вартість об'єкта:



Висновки та рекомендації

У січні 2017 року в Повідомленні Європейської комісії про роль «перетворення відходів в енергію» в 
круговій економіці (англ. European Commission communication on the role of “waste-to-energy” in the Сircular 
Economy)17 державам-членам було рекомендовано накласти мораторій на нові сміттєспалювальні 
заводи, вивести з експлуатації старі об’єкти та поступово припинити державну підтримку та 
субсидування спалювання відходів.

Насправді за останні роки багато компаній зверталися до місцевих органів влади з пропозиціями 
побудови WTE інсинераторів. Однак особам, які приймають рішення, слід бути обережними.

Заводи з термічного перетворення відходів в енергію, або WTE інсинератори можуть привабити міста та 
муніципалітети, які стикаються з усе більшими проблемами утилізації відходів, як «чарівна паличка», яка, 
як здається, вирішить проблему щойно об’єкт буде побудовано.

Знаним є факт, що спалювання відходів створює більше проблем, ніж має вирішити. Вона загрожує 
здоров’ю людей та довкіллю і, як відомо, призводить до заборгованості муніципалітетів через 
приголомшливі витрати як на будівництво, так і на технічне обслуговування, а також непомірно високі 
збори на відходи. Крім того, міста та муніципалітети не можуть покладатися на доходи від виробництва 
енергії, оскільки її виробництво є мінімальним порівняно з інвестиційними витратами та витратами 
енергії. У світі існує чимало випадків, коли міста та муніципалітети втрачали гроші, вкладені в такі об’єкти, 
і в кінцевому підсумку мали активи, які не можуть бути використані.

Відходи – це складна проблема, яку неможливо вирішити шляхом простого будівництва 
сміттєспалювального заводу. Вона вимагає інтегрованого підходу, який оцінює те, що ми називаємо 
відходами, як потенційні ресурси, і визнає токсичний тягар, який спалювання відходів створює для людей 
і довкілля.

Більш безпечні, прості та ефективні рішення вже доступні. Підхід Zero Waste до управління ресурсами – 
найкращий початок для муніципалітетів. Впроваджуючи заходи, які знаходяться набагато вище в ієрархії 
відходів (зменшення, повторне використання та перероблення), міста та муніципалітети можуть різко 
скоротити кількість залишкових відходів.

Цей документ рекомендує для міст і муніципалітетів наступне:

1. Впровадити план управління твердими побутовими відходами, який визначає пріоритетність 
дій на вищих рівнях ієрархії відходів, а саме зменшення, повторного використання, 
перероблення та компостування, оскільки вони визнані бажаними та сталими діями щодо 
управління відходами;

2. Відхилити пропозиції щодо будівництва сміттєспалювальних заводів (зокрема WTE 
інсинераторів, як-от установок газифікації та піролізу), оскільки вони створюють проблем 
більше, ніж мають вирішити. Це ставить під загрозу життя громад через викиди, що 
викликають рак, і стане значним економічним тягарем для вашого міста чи муніципалітету.

3. Прийняти підхід Zero Waste і створити план його впровадження
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