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Kruszywa
z surowców odpadowych
– kruszywa dla drogownictwa

W artykule poruszono temat kruszyw z surowców odpadowych stosowanych w drogownictwie. Omówiono
normy klasyﬁkujące kruszywa oraz przedstawiono przepisy, które muszą one spełniać.

ospodarka UE napotyka coraz więcej trudności z zapewnieniem
surowców mineralnych. Poszukiwanie złóż surowców i ich wydobycie są utrudnione przez konkurencyjne sposoby użytkowania
gruntów, jak choćby program Natura 2000 czy potrzeby budownictwa
oraz wiele regulacji w zakresie ochrony środowiska, a także przez ograniczenia technologiczne w dostępie do złóż surowców mineralnych.
Ważnymi założeniami europejskiej polityki w zakresie polityki
surowcowej jest realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, opartych na poprawie efektywności wykorzystania zasobów we wszystkich sektorach. Zobowiązuje to do podjęcia działań zmierzających
do realizowania rozwiązań obejmujących pełen łańcuch wartości,
oszczędzających istniejące zasoby, jak i wykorzystujących surowce
wtórne i odpady (rys. 1).

G

Surowce dobprodukcji kruszyw
Wg norm kruszywa mogą być naturalne, z recyklingu lub sztuczne (rys. 2).
Surowce do produkcji kruszyw naturalnych
Są to naturalne kruszywa wytwarzane z surowców naturalnych
(złóż) poprzez ich mechaniczną przeróbkę. Baza zasobowa surowców do produkcji kruszyw wg Rocznika Statystycznego GUS
(Państwowy Instytut Geologiczny, 2011) wynosi w mln t:
– zasoby bilansowe – 29 849,
– zasoby pozabilansowe – 991,7,
– zasoby przemysłowe –6567,5.
Surowce do produkcji kruszyw z recyklingu
Są to kruszywa, które powstały w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego poprzednio w budownictwie. Ilość
tych materiałów jest trudna do oszacowania, podobnie jak produkcja kruszywa z recyklingu, ponieważ podstawowa ilość produkcji nie jest przedmiotem handlu. Materiały te są przerabiane na miejscu i wbudowywane w nowej inwestycji. Szacuje się,
że roczny uzysk odpadów budowlanych wynosi ponad 2,2 mln t,
z tego gruz budowlany – 0,7 mln t/rok.
Surowce do produkcji kruszyw sztucznych
Kruszywa sztuczne są pochodzenia mineralnego i są rezultatem
procesów przemysłowych obejmujących modyﬁkację cieplną lub
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inną. Baza ta nie została do tej pory kompleksowo zinwentaryzowana ilościowo. Szacuje się, że surowce wtórne z hutnictwa i energetyki są w dużej części wykorzystywane w produkcji kruszywa
(popioły, żużle, odpady górnicze). Można wręcz mówić o pełnym
zagospodarowaniu popiołów i żużli. Obecnie wielkość produkcji kruszyw sztucznych popiołowo-żużlowych można oszacować
na ok. 7-10 mln t/rok.
Zgodnie z deﬁnicją kruszywa sztuczne są produkowane z surowców pochodzenia mineralnego (np.: gliny, iły, łupki itp.), które
poddane zostały w procesach przemysłowych obróbce cieplnej lub
innej modyﬁkacji. Produkowana jest duża grupa kruszyw z energetyki, które wymykają się tej deﬁnicji. Przykładem są kruszywa
otrzymywane z przeróbki mechanicznej żużli (pomiedziowych,
stalowniczych, wielkopiecowych) – nie podlegają żadnej dodatkowej modyﬁkacji poza kruszeniem i klasyﬁkacją.
Źródła surowców do produkcji kruszyw mogą być jednak jeszcze inne. Przykładem może być kruszywo uzyskane wg technologii Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Do ich produkcji można stosować odpady z produkcji kruszyw,
odpadów z energetyki, hutnictwa żelaza i metali kolorowych, ciepłownictwie, ale ich podstawowym składnikiem są odpady komunalne (osady ściekowe, odpady ze spalarni).
Surowce wtórne stanowią w stosunku do surowców naturalnych znaczącą bazę zasobową, potencjalna produkcja kruszyw
na ich bazie może osiągnąć poziom ok. 30% rocznej produkcji
kruszyw w Polsce, czyli poziom porównywalny z krajami o najwyższej produkcji w Europie.

Kruszywa zbsurowców odpadowych
– kruszywa dla drogownictwa
Przykładem mogą być kruszywa lekkie powstałe w wyniku termicznej metody przekształcania osadów ściekowych wg tech-

Fot. 1. Kruszywa sztuczne wg technologii IMBiGS
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Rys. 1. Łańcuch wartości, oszczędzających istniejące zasoby i wykorzystujących
surowce wtórne i odpady

nologii IMBiGS. Zaletą tej technologii jest możliwość zmiany
właściwości kruszyw w szerokim zakresie. Wprowadzane modyﬁkacje procesu wpływają na właściwości kruszywa, np.: gęstość, wytrzymałość, mrozoodporność produktu, co pozwala
na uzyskanie kruszywa dostosowanego do zaplanowanego zastosowania.
Modyﬁkacje mogą zostać poprowadzone w kierunku otrzymania kruszyw sztucznych dla potrzeb drogownictwa. Kruszywa mogą charakteryzować się wysokim PSV, powyżej 60, a także jasną barwą, luminancją kruszywa QD = 200 mcd/m2/lx,
co oznacza bardzo wysokie właściwości w tym zakresie i możliwość stosowania jako składnika mieszanek w wierzchnich warstwach jasnych.
Badania nad technologią sztucznych kruszyw drogowych z osadów ściekowych wskazują na ich przydatność w drogownictwie.
Mogą być stosowane zarówno jako pełny zamiennik kruszyw
naturalnych lub też w mieszankach razem z nimi. Taki wariant
pozwoli na uzyskanie pożądanego poziomu właściwości przy zastosowaniu do warstw ścieralnych materiałów z lokalnych lub
bliskich surowców.
Warto zauważyć, że ponieważ do warstw ścieralnych na drogi
używane są wąskie frakcje (takie jak: 5,6/8; 8/11,2; 4/8), ich produkcja powoduje powstawanie odpadów lub wyrobów trudno zbywalnych. Tymczasem kruszywo sztuczne może być produkowane
w wąskich frakcjach w technologii bezodpadowej.
Należy podkreślić, że kruszywo sztuczne wg technologii
IMBiGS jest produktem w pełni ekologicznym, struktura kruszyw, wytworzona na bazie związków krzemianowych, jest analogiczna z występującą w minerałach naturalnych, kruszywo nie
zawiera substancji reagujących w środowisku naturalnym, nawet
po rozdrobnieniu. Technologia produkcji kruszyw na bazie osadów ściekowych wg technologii IMBiGS została przemysłowo
wdrożona, wybudowano fabrykę, w której aktualnie uruchamiana jest produkcja kruszywa.

Kruszywa zbsurowców wtórnych
abprzepisy
Zakres wykorzystywania odpadów do produkcji kruszywa jest nieograniczony, niezależnie od rodzaju surowca, z którego są wytwarzane, muszą spełniać wymagania norm PN-EN. Wszystkie rodzaje kruszyw są równoprawne, a jedynym kryterium zastosowania
kruszywa są jego właściwości.
Stosowanie kruszywa wytwarzanego z odpadów nie oznacza więc
godzenia się na gorszą jakość, a wręcz przeciwnie, może oznaczać
uzyskanie materiału o pożądanych właściwościach, których kruszywa naturalne nie mogą spełnić.

Rys. 2. Rodzaje kruszyw

a)

b)

c)

Fot. 2. Przykładowe rodzaje kruszyw: a) kruszywo naturalne, b) kruszywo z żużla,
c) kruszywo wg technologii IMBiGS

Obowiązujące przepisy zasadniczo nie hamują możliwości
rozwoju tego typu materiałów. Dopuszczają odrębny sposób
postępowania dla odpadów ewidentnie niestwarzających zagrożenia środowiskowego, natomiast ograniczają w sensowny sposób możliwość zagrożeń środowiskowych. Zapobiegają obniżeniu jakości wyrobów budowlanych w wyniku zamiany surowców
naturalnych na odpady poprzez ustalenie i kontrolę właściwości
wyrobów przez normy.
Jedyny wątpliwy element to wymaganie w niektórych zastosowaniach (np. atesty higieniczne) dotyczących składu
chemicznego wyrobu, a nie wymywalności. Być może wynika to z faktu, że obecne metody badania wymywalności nie
do końca dają odpowiedź na faktyczną reaktywność w środowisku, ponieważ woda destylowana jest innym rozpuszczalnikiem niż woda w naturze, dlatego od lat prowadzi się prace
nad zmianą tych metod.
Trzeba mieć jednak świadomość, że żadne programy i strategie
dotyczące gospodarowania surowcami nie będą zachętą do szerszego stosowania surowców wtórnych i nie będą skuteczne, jeśli
nie będą ekonomicznie uzasadnione. W ocenie opłacalności ekonomicznej należałoby jednak uwzględnić wszystkie aspekty, takie
jak: uzyskanie użytecznego materiału dla budownictwa, oszczędzanie naturalnych źródeł surowca, bezpieczne pozbycie się odpadu.
W przypadku zagospodarowania odpadu niebezpiecznego opłacalność może być wyższa, ponieważ dodatkowo nie ponosi się
kosztów ich stabilizowania w formie nieużytecznej i składowania,
a w dłuższej perspektywie – także kosztów skażenia będącego skutkiem korozji, w wyniku której wymywanie substancji toksycznych
zachodzi, choć zachodzi w zwolnionym tempie. Analogiczne wątpliwości budzi metoda stosowania tego typu odpadów jako wypełniacze do asfaltów (nie na warstwy wierzchnie), ponieważ w praktyce oznacza mieszanie popiołów z dobrymi jakościowo surowcami.
Rolą decydentów jest wyważenie wszystkich zysków i ewentualnych kosztów. Kruszywa wytwarzane z odpadów w procesach
termicznych nie będą tańsze od wytworzonych naturalnie, ale
w wycenie opłacalności ich wytwarzania należy jednak uwzględnić ochronę środowiska i skuteczność pozbycia się odpadów niebezpiecznych.
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