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Lekkie kruszywo sztuczne z osadów ciekowych

WYTWARZANIE
KRUSZYW LEKKICH
Z OSADÓW CIEKOWYCH
Przepisy UE w zakresie ochrony rodowiska bardzo ograniczaj moliwoci
skadowania osadów i praktycznie wykluczaj ich rolnicze wykorzystanie.

U

nieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ciekowych jest
problemem globalnym. Przez
wiele lat odpady te byy wykorzystywane w rolnictwie. Z powodu
wspólnego odprowadzania cieków komunalnych i przemysowych osady ciekowe s zanieczyszczone (zwizki metali ci kich, substancje
organiczne, bakterie chorobotwórcze, grzyby, jaja paso ytów itp.). Z tego powodu nie speniaj
obwizujcych wymaga do zastosowania bezporednio w rolnictwie lub przy produkcji kompostów.

Postpowanie zosadami
ciekowymi
Obecnie osady ciekowe utylizuje si metodami termicznymi (spalanie). Wykorzystanie metod
termicznych jest jedynym bezpiecznym rozwi-

zaniem problemu utylizacji komunalnych osadów ciekowych. Dotychczasowe technologie
maj jednak wiele minusów. Nie wykorzystuje
si gospodarczo produktów spalania, lecz si je
skaduje. W Polsce najczciej stosowane jest
wspóspalanie w piecach do produkcji cementu,
co pozwala przynajmniej odzyska cz energii. Innym rozwizaniem jest spalanie uidalne
odpadów. Jednak nie rozwizuje to istotnego
problemu utylizacji substancji niebezpiecznych.
Popioy po spalaniu – bez wzgldu na ich posta – wci zawieraj zwizki metali ci kich
i nadal stanowi niebezpieczny odpad do skadowania, a metody termiczne s te kosztowne
w eksploatacji. Przystosowanie ich do przetworzenia osadów ciekowych wymaga dodatkowych
nakadów nansowych na systemy oczyszczania
gazów spalinowych czy skomplikowane instalacje
do obróbki termicznej.

Dotychczas stosowane metody postpowania
z osadami ciekowymi s kontrowersyjne, drogie i niebezpieczne. W Instytucie Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego opracowana zostaa energooszczdna metoda termicznej
przeróbki osadów ciekowych z wykorzystaniem
wycznie surowców odpadowych. Opracowana technologia oparta zostaa na zao eniu,
eby wykorzysta wycznie wiele ró nych odpadów i zneutralizowa je w jednym procesie
w celu wytworzenia produktu handlowego (np.
kruszywa lekkiego) do szerokiego zastosowania
gospodarczego, speniajcego wszelkie wymagania bezpieczestwa oraz wymagania jakociowe
norm europejskich dla kruszyw sztucznych.
W technologii wykorzystuje si jako surowiec
wyjciowy pyy krzemionkowe, tworzce podstawow struktur nowego kruszywa, osady ciekowe, które s skadnikiem tworzcym struktur
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Komunalne osady ciekowe, py krzemionkowy, stuczka szklana

porowat kruszywa, oraz drobne frakcje szka,
które stanowi topnik.
Osady ciekowe stosuje si w postaci, w jakiej s
skadowane na skadowiskach (jedynie zagszczone metodami mechanicznymi), bez procesu
osuszania. Woda, stanowica okoo 80 proc. masy osadów ciekowych, pozwala na utworzenie
granulatu, zmieniajc si z czynnika kopotliwego w po dany skadnik technologii. Wykorzystanie specy cznych waciwoci poszczególnych
skadników pozwala obni y temperatur procesu o ponad 400 °C w porównaniu do witry kacji.

Opis technologii
Nowa energooszczdna metoda otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych
i przemysowych polega na:
• zmieszaniu skadników odpadowych w postaci
uwodnionych osadów ciekowych, odpadowego pyu krzemionkowego z produkcji kruszyw,
rozdrobnionego odpadu szklanego;
• granulowaniu utworzonej mieszaniny do danej wielkoci;
• spiekaniu otrzymanych granulek do postaci kruszywa.
Podstawow struktur spieku jest kruszywo.
Skadniki palne mieszaniny, pochodzce z osadów ciekowych, podczas spiekania wytwarzaj
gazy, które powoduj powstawanie porów w granulkach i utworzenie struktury kruszywa lekkiego.
Bardzo wa n cech opisywanej metody jest to,
e zwizki metali ci kich obecne w surowcach
wyjciowych s wbudowywane w struktur powstajcego krzemianu w sposób trway, tworzc
odpowiednie krzemiany – w sposób analogiczny
jak ma to miejsce w naturalnych mineraach. Nie
istnieje niebezpieczestwo wymywania, migracji
do otoczenia, nawet podczas rozkruszania lub obróbki metodami mechanicznymi. Co wicej, metoda ta mo e by stosowana nawet do odpadów
zawierajcych zwizki metali ci kich. Produktem
kocowym jest lekkie kruszywo, stabilne w czasie
przechowywania i stosowania. Jego waciwoci s
podobne do waciwoci innego kruszywa lekkiego – keramzytu, otrzymywanego z surowców naturalnych.
Metoda IMBiGS otrzymywania kruszywa lekkiego
z osadów ciekowych jest nowatorskim rozwizaniem w skali wiatowej. Opiera si na reakcji
48

skadników w fazie staej, stabilizacja skadników
szkodliwych (zwizków metali ci kich) zachodzi
na poziomie czsteczkowym. Tego typu rozwizanie jest znacznie bezpieczniejsze dla rodowiska ni stabilizacja substancji niebezpiecznych
przez cementyzacj.
Reakcja w fazie staej daje podobny efekt jak
przy witry kacji, ale temperatura, w której zachodzi proces, jest o ponad 400 °C ni sza, co
decydujco wpywa na efekt ekonomiczny caego
przedsiwzicia.
Py krzemionkowy, u yty jako skadnik podstawowy w produkcji lekkiego kruszywa, nie wymaga wstpnego przygotowania, a w procesie
syntezy termicznej tworzy struktur krzemianow, w któr wbudowuj si tlenki metali ci kich
znajdujce si w osadach ciekowych. Metoda
przewiduje zastosowanie odpadu krzemionki
o wysokiej zawartoci SiO2, dziki czemu proces
syntezy termicznej kruszywa lekkiego jest powtarzalny pomimo niejednorodnoci skadu drugiego
skadnika budujcego kruszywo lekkie – osadu
ciekowego. Wytworzony produkt charakteryzuje si powtarzalnymi waciwociami zykochemicznymi i mechanicznymi. Jest to bardzo wa ne
dla odbiorców materiaów budowlanych.
Wa nym elementem nowej technologii jest zastosowanie topnika w postaci pyów szka, które nie nadaje si do powtórnego przetworzenia
w hutach. Odpady szklane obni aj temperatur
reakcji syntezy termicznej.
Produkt reakcji syntezy termicznej odpadów w fazie staej – kruszywo lekkie – mo e by stosowany
w bardzo szerokim zakresie, co ma ogromne znaczenie dla intensy kacji zagospodarowania zalegajcych na skadowiskach osadów ciekowych.

Wpyw na rodowisko
Zastosowanie syntezy termicznej osadów ciekowych i odpadów mineralnych pozwala uzyska
bezpieczny produkt handlowy, który ze wzgldu
na swoje waciwoci mo e by stosowany jako
zamiennik keramzytu lub kruszyw naturalnych.
Technologia lekkiego kruszywa na bazie osadów
ciekowych i odpadów wydobywczych stwarza
mniejsze prawdopodobiestwo emisji dioksyn
ze wzgldu na wy sz ni podczas rutynowego
spalania osadów ciekowych temperatur gazów
spalinowych. Uproszczenie procesu technolo-
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gicznego, mniejsza energochonno oraz stosowanie tylko i wycznie surowców odpadowych
stanowi o jej atrakcyjnoci w porównaniu z innymi technologiami stosowanymi w unieszkodliwianiu osadów ciekowych.
Technologia zostaa opracowana i sprawdzona
w skali laboratoryjnej, co pozwolio na wstpne
okrelenie zao e i wymaga technicznych niezbdnych do zwery kowania technologii w skali
technicznej. Instytut prowadzi aktywne dziaania
zmierzajce do budowy prototypowej instalacji
do termicznej utylizacji osadów ciekowych oraz
odpadów mineralnych i komunalnych, a tak e
majce na celu rozpowszechnianie informacji
o opracowanej metodzie. Decydujce okazao
si pozyskanie do nansowania w ramach instrumentu nansowego Life+ oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj projektu pn. „Instalacja
demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich
z osadów ciekowych i krzemionki odpadowej”.
W ramach realizacji projektu zostanie zbudowana
prototypowa demonstracyjna instalacja zagospodarowania osadów ciekowych. W trakcie trwania
projektu (1 padziernika 2011 r. – 31 grudnia 2014
r.) prowadzona bdzie kampania informacyjna dotyczca opracowanej technologii oraz samego projektu. Zao enia opracowanej technologii prezentowane bd m.in. w artykuach specjalistycznych
w czasopismach bran owych, w trakcie spotka
informacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu, podczas krajowych i zagranicznych imprez targowych zwizanych z ochron
rodowiska oraz na stronie internetowej projektu
(www.dim-waste.eu). Najwa niejszym dziaaniem
prezentujcym technologi bd wizyty demonstracyjne pokazujce funkcjonowanie prototypowej linii demonstracyjnej.
Realizacja projektu umo liwi potwierdzenie
opracowanej przez instytut technologii w skali
technicznej oraz przyczyni si do zwikszenia
wiadomoci spoeczestwa na temat problemu
zagospodarowywania osadów ciekowych.
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