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Projekty w zakresie ochrony środowiska
Stanis∏aw Gaw∏owski, sekretarz stanu w Ministerstwie Ârodowiska
Dzia∏ania zwiàzane z gospodarkà wodno-Êciekowà, gospodarkà odpadami oraz na rzecz ochrony przeciwpowodziowej sà priorytetem Ministerstwa Ârodowiska. Dysponujemy znacznymi Êrodkami na ten cel i musimy
wykorzystaç je w taki sposób, aby poprawiç poziom ˝ycia polskich obywateli, a jednoczeÊnie wype∏niç nasze zobowiàzania w stosunku do Unii Europejskiej. Stale pracujemy nad infrastrukturà dla Êrodowiska: powstajà nowe
oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne, zwi´kszamy bezpieczeƒstwo przeciwpowodziowe, wdra˝ane sà nowatorskie rozwiàzania w sektorze ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Bardzo mnie cieszy coraz wi´ksza ÊwiadomoÊç
samorzàdów, ale tak˝e mieszkaƒców w zakresie ochrony Êrodowiska.
W dzisiejszych czasach na
ustach niemal wszystkich jest
temat zmian klimatu. Polska
jest akurat w tej szcz´Êliwej sytuacji, ˝e bezpoÊrednio nie
gro˝à jej zjawiska zwiàzane
z tymi zmianami: trz´sienia
ziemi czy wybuchy wulkanów,
ale za to doÊç cz´sto nawiedzajà nasz kraj powodzie, dotkliwe mi´dzy innymi w rejonie
Dolnego Âlàska. Sà one tak
dramatyczne w skutkach mi´dzy innymi ze wzgl´du na b∏´dy i zapóênienia w planowaniu
przestrzennym. Przez dziesi´ciolecia inwestycje te by∏y zaniedbywane, bo po prostu
brakowa∏o na nie pieni´dzy.
WejÊcie Polski do Unii Europejskiej sprawi∏o, ˝e mamy do
dyspozycji naprawd´ du˝e
Êrodki na ró˝ne inwestycje.
I w∏aÊnie dzi´ki tym pienià-

dzom b´dzie mo˝na rozpoczàç projekty, które w przysz∏oÊci pozwolà uchroniç
znaczne obszary przed powodziami i ich skutkami. Dla przyk∏adu, mieszkaƒcy Wroc∏awia
i okolic wielokrotnie ucierpieli
w powodziach w ostatnich latach, dlatego w∏aÊnie tam wyremontowanych zostanie oko∏o 60 km wa∏ów przeciwpowodziowych, a przebudowa i budowa urzàdzeƒ wodnych pozwoli na ochron´ przed powodzià niemal 600 tys. osób!
Ale walka z powodzià to nie
tylko budowa wa∏ów. To czasem dzia∏ania, które z pozoru
mogà wydawaç si´ nie do pogodzenia, jak na przyk∏ad jednoczesne przeciwdzia∏anie powodzi i suszy. Taki rezultat
przyniesie tzw. ma∏a retencja,
czyli budowa niewielkich zbior-

ników wodnych. Wbrew swojej
nazwie, jest to projekt na du˝à
skal´, anga˝ujàcy rzesze leÊników z niemal˝e ca∏ej Polski.
Równie wa˝nà dziedzinà jest
gospodarka wodno-Êciekowa.
Niestety tak˝e w tym obszarze
mamy do nadrobienia wieloletnie zaniedbania. Ze Êrodków,
jakimi dysponuje Ministerstwo
Ârodowiska w ramach PO IiÂ,
na terenie ca∏ego kraju sà budowane i modernizowane
oczyszczalnie Êcieków. Post´p
powoduje jednak powstawanie
nowych problemów, takich jak
sposób zagospodarowania osadów Êciekowych. Z tego powodu ciesz´ si´, ˝e w publikacji
„Infrastruktura – Ârodowisko –
Energia” w∏aÊnie tej kwestii poÊwi´cono tyle uwagi.
www.mos.gov.pl

Problem osadów ściekowych
Marek Gromiec, cz∏onek Rady Nadzorczej NFOÂiGW
W Polsce narasta problem
osadów Êciekowych powstajàcych podczas oczyszczania
Êcieków, które ostatnio zosta∏y
wybudowane. Nale˝y znaleêç
odpowiednie sposoby ich
przeróbki.
Wed∏ug Krajowego Planu Gospodarki Odpadami termiczne
przekszta∏canie osadów Êciekowych zosta∏o uznane jako zasadnicza metoda ich zagospodarowania, obejmujàca w roku 2018
oko∏o 60% ca∏kowitej masy tych
odpadów, tj. 424 tys. ton suchej
masy, w stosunku do okreÊlenia
szacowanej w tym roku iloÊci
wytworzonych osadów komunalnych – 707 ton suchej masy.
OkreÊlenie realnych kosztów
zagospodarowania komunalnych osadów Êciekowych w Polsce wymaga stworzenia Krajowego Programu Zagospodarowania Komunalnych Osadów
Âciekowych, który winien stanowiç integralnà cz´Êç Krajowego
Programu Oczyszczania Âcieków Komunalnych. Opracowanie programu osadowego po-

zwoli na skoordynowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z zagospodarowaniem tych odpadów oraz na
prawid∏owe i racjonalne wykorzystanie Êrodków finansowych
pochodzàcych z ró˝nych êróde∏.
Ârodki finansowe na zagospodarowanie osadów Êciekowych
w aktualizacji programu Êciekowego, przyj´tej przez Rad´ Ministrów w 2010 roku, w wysokoÊci 1,3 mld PLN, sà zdecydowanie za ma∏e.
Dlatego program osadowy
powinien byç poprzedzony strategià rozwiàzania tego problemu, w formie koncepcji umo˝liwiajàcej optymalizacj´ niezb´dnych kosztów przy zachowaniu
warunków ochrony zdrowia
i Êrodowiska. Czasu jest niewiele. Po 1 stycznia 2013 roku odprowadzenie osadów Êciekowych na wysypiska nie b´dzie
prawnie mo˝liwe.
Na przeciw rozwiàzania problemu wysz∏a Rada Nadzorcza
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, która 28 czerwca 2011

roku zatwierdzi∏a program priorytetowy „Zagospodarowanie
osadów Êciekowych”, przed∏o˝ony przez Zarzàd NFOÂiGW.
Celem programu jest przetworzenie osadów Êciekowych
powstajàcych
w
procesie
oczyszczania Êcieków komunalnych w stopniu umo˝liwiajàcym
ich zagospodarowanie w sposób inny ni˝ gromadzenie na
wysypiskach odpadów sta∏ych.
Bud˝et programu wynosi 400
milionów PLN. Przy tych Êrodkach mo˝liwe jest wybudowanie
instalacji: do termicznego
unieszkodliwiania osadów, do
suszenia osadów, do przetworzenia osadów w produkt spe∏niajàcy wszystkie wymagania
prawne obowiàzujàce przy rolniczym wykorzystaniu osadów.
Beneficjentami b´dà jednostki
samorzàdu terytorialnego i ich
zwiàzki lub podmioty Êwiadczàce us∏ugi publiczne w ramach
realizacji zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego.
www.nfosigw.gov.pl

dr Magdalena T∏oczek
cz∏onek Komisji ds. Êcieków EUREAU
Ostatnie kilka lat przynios∏o wiele zmian
w prawie europejskim, a tym samym obowiàzek ich wdro˝enia przez Polsk´.
W zakresie dzia∏aƒ merytorycznych Komisji
ds. Êcieków znajdujà si´ szeroko rozumiane zagadnienia dotyczàce ochrony wód i ziemi oraz
akty prawne dotyczàce g∏ównie gospodarki
Êciekowej i osadowej, eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni Êcieków. Najwa˝niejsze z przepisów, którymi zajmuje si´ Komisja ds. Êcieków to dyrektywy: oczyszczania
Êcieków komunalnych; osadowa; w sprawie
odpadów; w sprawie Strategii Morskiej;

w sprawie Êrodowiskowych norm jakoÊci
w dziedzinie polityki wodnej, a tak˝e Rozporzàdzenie REACH oraz Ba∏tycki Plan Dzia∏aƒ.
EUREAU wzywa do stworzenia spójnej i ca∏oÊciowej legislacji bran˝owej, dlatego te˝ na
bie˝àco Komisja ds. wody EUREAU proponuje
poprawki do wielu dokumentów powstajàcych w Komisji Europejskiej i w Parlamencie.
Majà one na celu zadbanie o interes bran˝y
oraz biorà pod uwag´ aspekty ochrony Êrodowiska, w tym ochron´ zasobów wodnych.
Priorytetowym stanowiskiem EUREAU jest kontrola zanieczyszczeƒ u êród∏a.
Izba Gospodarcza „Wodociàgi Polskie” lobbujàc poprzez EUREAU na rzecz bran˝y ma realny wp∏yw na treÊç dokumentów tworzonych
w Unii Europejskiej. ■

Kruszywo sztuczne z osadów Êciekowych

Szansa dla środowiska
dowiska i efektywna ekonomicznie.
Jej
bardzo
wa˝nà
cechà
jest to, ˝e szkodliwe zwiàzki
metali ci´˝kich,
obecne w surowcach, sà wbudowane
w struktur´ w sposób trwa∏y jako krzemiany, tak jak w naturalnych minera∏ach. Nie istnieje
zatem niebezpieczeƒstwo ich
wymywania czy migracji do
otoczenia. Zanieczyszczenia
biologiczne i organiczne osadów Êciekowych utylizowane sà
w
procesie
termicznym,
w temp. 1100°C – przy której
maleje ryzyko wytwarzania
szkodliwych dioksyn.
W stosunku do innych metoda IMBiGS jest mniej energoch∏onna – zb´dne jest wst´pne
suszenie osadów, proces przebiega w ni˝szych temperaturach. Z tego te˝ wzgl´du linia
produkcyjna lekkich kruszyw
sztucznych b´dzie ma∏o skomplikowana w stosunku do istniejàcych instalacji termicznej przeróbki osadów Êciekowych.

dr Stefan Góralczyk
dyrektor
Instytutu Mechanizacji
Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

Nowatorska w skali Êwiatowej metoda, która mo˝e rozwiàzaç problemy z zagospodarowaniem zgromadzonych
i powstajàcych w coraz wi´kszych iloÊciach komunalnych
osadów Êciekowych. Uzyska∏a
z∏ote medale na wystawach
innowacji i wynalazczoÊci
„Concours Lepine” w Pary˝u
i „Eureka” w Brukseli.
Innowacyjna metoda opracowana w laboratoriach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego to
termiczne przekszta∏canie osadów Êciekowych w bezpieczne
lekkie kruszywo sztuczne dla
budownictwa. Surowcem sà
wy∏àcznie odpady: oprócz
wspomnianych osadów Êciekowych, tak˝e niechciane szklane
odpady poprodukcyjne, odpady powstajàce podczas utylizacji zu˝ytych kineskopów, lamp
oÊwietleniowych czy szklane
odpady odzyskane z wysypisk.
Sk∏adnikiem lekkiego kruszywa
sztucznego jest równie˝ py∏
krzemionkowy – odpad powstajàcy przy produkcji kruszyw naturalnych.

Technologia bezpieczna,
nieskomplikowana
i op∏acalna
Nowa metoda unieszkodliwiania odpadów polega na
zneutralizowaniu ich w jednym
procesie. Technologia ta jest
bezpieczna, przyjazna dla Êro-

Produkt przyjazny
Êrodowisku
Produktem
koƒcowym
przedstawionej technologii jest
lekkie kruszywo sztuczne, bezpieczne i stabilne w czasie przechowywania i stosowania. Jego
w∏aÊciwoÊci fizyko-mechaniczne
sà analogiczne do w∏aÊciwoÊci
innego kruszywa lekkiego – keramzytu, otrzymywanego z surowców naturalnych. Kruszywo
sztuczne mo˝na stosowaç:
w budownictwie do produkcji
konstrukcji z betonów lekkich,
w rolnictwie jako pod∏o˝e do

upraw, w ochronie Êrodowiska
przy oczyszczaniu wody i Êcieków, jak równie˝ jako materia∏
izolacyjny i drenarski np. przy
budowie „zielonych dachów”.

KorzyÊci dla Êrodowiska
i inwestorów
Efekt ekologiczny – zagospodarowanie odpadów ucià˝liwych dla Êrodowiska. Ze
statystyk wynika, ˝e w koƒcu
2004 r. na terenie oczyszczalni
Êcieków nagromadzone by∏o ponad 870 tys. Mg s.m. (suchej
masy) osadów. Szacuje si´, ˝e
w ciàgu ostatniej dekady ich iloÊç
wzroÊnie prawie dwukrotnie,
a powstajàca obecnie iloÊç osadów – w skali rocznej – szacowana jest na ok. 470 tys. Mg s.m.
Efekt ekonomiczny – wytwarzanie kruszywa lekkiego nie jest
w zasadzie obcià˝one kosztami
pozyskania surowca. Odwrotnie, wytwarzanie kruszywa pozwala na uzyskanie przychodu,
zwiàzanego z jego sprzeda˝à
oraz z op∏atami za przyj´cie osadów Êciekowych i pozosta∏ych
odpadów do utylizacji. Przyczynia si´ tak˝e do oszcz´dzania
nieodnawialnych surowców naturalnych, które sà obecnie zu˝ywane do wytwarzania kruszyw lekkich.

Na drodze do wdro˝enia
Instytut opracowa∏ technologi´ laboratoryjnà. Brak jest gotowych linii, na których mog∏aby
byç uruchomiona produkcja
przemys∏owa. Z pomocà przyszed∏ program LIFE+, w ramach
którego IMBiGS opracowa∏ projekt dotyczàcy zagospodarowania komunalnych osadów Êciekowych. Zosta∏ on wysoko oceniony i zatwierdzony do realizacji.
Umo˝liwi to powstanie prototypowej linii demonstracyjnej do
produkcji lekkich kruszyw sztucznych z osadów Êciekowych.
www.imbigs.pl

„JakoÊç – Normalizacja – Certyfikacja”
uka˝e si´ 10 listopada 2011 r., materia∏y przyjmujemy do 25 paêdziernika

„Infrastruktura – Ârodowisko – Energia”
uka˝e si´ 23 listopada 2011 r., materia∏y przyjmujemy do 14 listopada
Wszystkie dodatki w ca∏oÊci na www.geoland.pl

