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Waldemar Kêpys
KRUSZYWO Z DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Streszczenie: W wyniku termicznego przekszta³cania odpadów powstaj¹ odpady drobnoziarniste w
postaci popio³ów lotnych i ¿u¿li, które w wiêkszoci poddawane s¹ sk³adowaniu. W procesie granulacji wytworzono z nich kruszywa. W artykule przedstawiono wyniki badañ wybranych w³aciwoci
fizykochemicznych powsta³ych kruszyw, wyniki badañ wytrzyma³oci na ciskanie wytworzonych
betonów oraz wp³yw betonu na rodowisko wodne.
S³owa kluczowe: termiczne przekszta³canie odpadów, popio³y lotne, granulacja, kruszywa sztuczne

WSTÊP
Jednym ze sposobów gospodarowania ró¿nymi rodzajami odpadów (komunalnymi, niebezpiecznymi, medycznymi i weterynaryjnymi oraz osadami ciekowymi) jest
ich termiczne przekszta³cenie, w przystosowanych instalacjach [6, 17]. Najczêciej
stosowanym sposobem termicznego przetworzenia jest spalenie odpadów. Efektem
spalania odpadów jest redukcja ich masy, jak i produkcja energii elektrycznej i cieplnej.
Termiczne przetwarzania odpadów wi¹¿e siê tak¿e z wytwarzaniem sta³ych odpadów
drobnoziarnistych, których w³aciwoci zale¿¹ od czynników zwi¹zanych z jakoci¹
odpadów, instalacj¹ spalania oraz oczyszczania spalin. Do najwa¿niejszych czynników
nale¿¹: obróbka wstêpna, sk³ad chemiczny odpadów, rodzaj paleniska i kot³a, temperatura spalania, czas retencji odpadów, iloæ i sposób podawania powietrza do paleniska,
metody oczyszczania spalin [4, 6, 9].
Generalnie sta³e pozosta³oci ze spalania odpadów mo¿na podzieliæ na dwie grupy.
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ odpady powstaj¹ce w wyniku procesów spalania: ¿u¿el (piec
obrotowy), popió³ denny (piec rusztowy), popió³ z kot³a odzysknicowego, popió³ lotny
wy³apywany na filtrach ze strumienia spalin. Drug¹ grupê stanowi¹ odpady z oczyszczania spalin: pozosta³oci z suchego i pó³suchego procesu oczyszczania, placki filtracyjne, gips [6].
Z uwagi na ich ró¿norodne w³aciwoci fizykochemiczne odpady te s¹ zaliczane
przewa¿nie do odpadów niebezpiecznych. Ich wykorzystanie lub sk³adowanie jest ograniczone zawartoci¹ jonów i kationów metali ciê¿kich, w ilociach przekraczaj¹cych
normy rodowiskowe.
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Jednym ze sposobów postêpowania jest sk³adowanie jako odpadów niebezpiecznych, czêsto podziemnych [3, 11, 13]. Prowadzi siê te¿ liczne badania nad mo¿liwoci¹
ich zastosowania. Poddaje siê je procesom polegaj¹cym na usuniêciu lub ograniczeniu
wymywalnoci zanieczyszczeñ chemicznych, g³ównie metali ciê¿kich. Dokonuje siê
tego w procesach separacji (wymywanie, procesy elektrochemiczne), zestalania/stabilizacji czy te¿ metodami termicznymi (spiekanie, witryfikacja) [2, 8, 12, 16, 17, 18].
Odpady takie mog¹ byæ wykorzystane w produkcji materia³ów konstrukcyjnych (komponent cementów, dodatek do betonów, mas bitumicznych, p³ytek ceramicznych),
w geotechnice (podbudowa nawierzchni drogowych, stabilizacja gruntów), do stabilizacji osadów ciekowych [1, 5, 7, 10].
W celu wykorzystania odpadów niebezpiecznych w budownictwie poddano je granulacji w aglomeraty o okrelonym rozmiarze, kszta³cie (zbli¿onym do kulistego) oraz
w³aciwociach fizykochemicznych. W efekcie wytworzono granulat, który jako kruszywo stanowi³ komponent mieszanek betonowych. W artykule przedstawiono wyniki
badañ wytrzyma³oci na ciskanie wytworzonych betonów oraz wp³yw betonu na rodowisko wodne.

MATERIA£Y I METODYKA BADAÑ
Granulat wytworzono z popio³u lotnego z filtrów workowych oraz popio³u z za
kot³a odzysknicowego, powsta³ych w spalarni odpadów komunalnych. Odpady te mieszano ze sob¹ a nastêpnie dodawano do nich cementu wielosk³adnikowego (CEM II B-M
(V-LL) 32,5R) jako lepiszcza, ca³oæ granulowano w laboratoryjnym granulatorze talerzowym.
Granulat sezonowano przez 28 dni. Badania podstawowych w³aciwoci fizykochemicznych granulatów przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie  Czêæ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,
natomiast beton zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003 Beton. Czêæ 1: Wymagania,
w³aciwoci, produkcja i zgodnoæ oraz normami powo³ywanymi w wymienionych.
Dla granulatu (kruszywa sztucznego) oznaczono nastêpuj¹ce w³aciwoci:
l gêstoæ nasypow¹  oznaczono dla granulatów o wymiarach ziarn poni¿ej 16 mm;
l gêstoæ objêtociow¹ i nasi¹kliwoæ  oznaczono metod¹ piknometryczn¹ dla granulatów o wymiarach ziarn od 4 do 16 mm.
l wilgotnoæ,
l wymywalnoæ zanieczyszczeñ chemicznych  badania wykonano wed³ug PN-EN
12457-4.
Badaniu poddawano wysuszon¹ w temp. 105oC do sta³ej masy frakcjê granulatu o
wielkoci 108 mm (ca³y granulat, bez rozdrabniania) mieszaj¹c j¹ z wod¹ destylowan¹
w stosunku wagowym wody do granulatu, wynosz¹cym 10 do 1. Ca³oæ by³a wytrz¹sana w plastikowej butelce przez 24 h, odciek przefiltrowano przez s¹czek membranowy
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0,45 µm. Po filtracji badano odczyn pH odcieku, a nastêpnie zawartoæ zanieczyszczeñ
chemicznych wykorzystuj¹c metodê spektroskopii emisyjnej z plazm¹ wzbudzon¹ indukcyjnie (ICP-AES), metodê spektrometrii masowej z plazm¹ wzbudzon¹ indukcyjnie
(ICP-MS) oraz metodê miareczkow¹ (dla chlorków).
Granulat o wielkoci ziaren do 16 mm wykorzystano jako kruszywo sztuczne do
sporz¹dzenia betonów. Przyjêto nastêpuj¹ce wzajemne proporcje poszczególnych frakcji
mieszanki kruszywowej: 60% frakcji 0  4 mm (piasek), 20% frakcji 4  8 mm (granulat), 20% frakcji 8  16 mm (granulat). Stosowano granulat bez wstêpnego nawil¿ania.
Betony wytworzono stosuj¹c dwa rodzaje cementu: cement portlandzki wielosk³adnikowy CEM II/B-M(V-LL) 32,5R oraz cement portlandzki CEM I 52,5R.
Do zaczynu cementowego o okrelonym stosunku cementu do wody (c/w) dodawano mieszankê kruszywow¹ do momentu otrzymania klasy konsystencji zaprawy
S3, mierzonej metod¹ opadu sto¿ka.
Z mieszanek betonowych wykonano próbki szecienne 15´15´15 cm w liczbie 8  10
sztuk, które po wyjêciu z form trzymano w wodzie. Po 28 dniach od wykonania betonów okrelono nastêpuj¹ce w³aciwoci:
l wytrzyma³oæ na ciskanie próbek betonów;
l wymywalnoæ zanieczyszczeñ chemicznych z betonów  w badaniach za³o¿ono
sytuacjê w wyniku której do wnêtrza zniszczonego betonu dostaje siê woda, wymywaj¹ca z niego zanieczyszczenia.
Badania wymywalnoci przeprowadzono na pokruszonych próbkach betonu wed³ug PN-EN 12457-4 dla frakcji 108 mm. Poniewa¿ w czasie pielêgnacji próbek betonu w wodzie czêæ zanieczyszczeñ mog³aby siê dostaæ do wody, co spowodowa³oby
obni¿on¹ ich zawartoæ, próbki betonu do badañ wymywalnoci sezonowano w komorze klimatyzacyjnej w temperaturze 20 oC i wilgotnoci wzglêdniej 95%, do czasu
up³yniêcia 28 dni od dnia sporz¹dzenia betonu.

WYNIKI BADAÑ W£ACIWOCI GRANULATU I BETONÓW
W³aciwoci granulatu wykorzystywanego jako kruszywo do sporz¹dzania mieszanek betonowych przedstawiono w tabeli 1. Granulat charakteryzowa³ siê gêstoci¹
nasypow¹ odpowiedni¹ dla kruszyw lekkich, czyli poni¿ej 1,2 Mg/m3.
Tabela 1. W³aciwoci fizyczne granulatu
Table 1. Physical properties of obtained granulates
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Przygotowano cztery mieszanki betonowe (oznaczone jako B1-B4), ich sk³ad oraz
wytrzyma³oæ betonów przedstawiono w tabeli 2. Sporz¹dzono mieszanki betonowe z
cementem portlandzkim wielosk³adnikowym CEM II B-M (V-LL) 32,5R o stosunku
cement/woda równym 1,65 i 2,0. W przypadku tych betonów rednia wytrzyma³oæ
wzros³a z 11,2 MPa (c/w=1,65) do 15,2 MPa (c/w=2,0). W celu zwiêkszenia wytrzyma³oci betonu na ciskanie wykonano beton z cementem portlandzkim CEM I 52,5R
o stosunku c/w = 2,0. Beton ten charakteryzowa³ siê redni¹ wytrzyma³oci¹ na ciskanie, równ¹ 16,5 MPa. Zastosowanie wy¿szej klasy cementu przy zmniejszeniu iloci jego zu¿ycia pozwoli³o na nieznaczne zwiêkszenie wytrzyma³oci betonu na ciskanie. Jedn¹ z przyczyn jest stosunkowo niska wytrzyma³oæ na ciskanie samego kruszywa. Powierzchnia pêkniêcia badanych próbek przebiega³a przez ziarna granulatu.
Wobec tego zamiast frakcji granulatu o zakresie 48 mm zastosowano kruszywo naturalne o tej samej frakcji zachowuj¹c ten sam stosunek cementu do wody. W porównaniu z betonem B3 beton z kruszywem naturalnym B4 charakteryzowa³ siê znacznie
wy¿sz¹ wytrzyma³oci¹ na ciskanie, wynosz¹c¹ prawie 26 MPa. Pomimo, ¿e w betonie B4 w 1 m3 znajdowa³a siê wiêksza iloæ cementu i piasku, wzrost wytrzyma³oci na
ciskanie zwi¹zany by³ z zastosowaniem kruszywa naturalnego, charakteryzuj¹cego
siê wytrzyma³oci¹ na ciskanie wy¿sz¹ ni¿ zaczyn cementowy oraz granulat.
Z próbek betonów sporz¹dzono tak¿e wyci¹gi wodne w celu okrelenia wp³ywu
betonów na rodowisko wodne (tab. 3). Zamieszczono w nich tak¿e wyniki wymywalnoci zanieczyszczeñ z granulatów oraz wartoci dopuszczalne, okrelone Rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu cieków do wody lub do ziemi [14].

Tabela 2. Sk³ad oraz wytrzyma³oæ betonów sporz¹dzonych z granulatu
Table 2. Concrete composition and compression strength of concrete
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Wymywalnoæ zanieczyszczeñ chemicznych z betonów (tab. 3), zawieraj¹cych
granulat pochodz¹cy z odpadów niebezpiecznych spe³niaj¹ wymagania wprowadzania
cieków do wód i do ziemi w zakresie wymywalnoci metali ciê¿kich i siarczanów.
Wymywalnoæ chlorków z badanego granulatu znacznie przekracza³a wartoæ dopuszczaln¹ 1000 mg/l. Poniewa¿ chlorki ³atwo rozpuszczaj¹ siê w wodzie, zmniejszenie siê
ich wymywalnoci z betonów jest w g³ównej mierze spowodowane rozcieñczeniem
³adunku chlorków zawartych w kruszywie, poprzez wymieszanie kruszywa z innymi
sk³adnikami betonu. W próbkach betonów wymywalnoæ chlorków przekracza³a normê,
choæ w przypadku betonu B3 nieznacznie zosta³a przekroczona dopuszczalna wartoæ.
wiadczy to o tym, ¿e istnieje mo¿liwoæ opracowania sk³adu betonu, gwarantuj¹cego
wymywalnoæ chlorków mniejsz¹ od dopuszczalnej. Przekroczenie wartoci dopuszczalnych odnotowano dla potasu. Tak¿e wartoæ pH by³a wy¿sza od dopuszczalnej,
z uwagi na zastosowanie cementów, które charakteryzuj¹ siê odczynem alkalicznym.
Tabela 3. Wartoæ pH oraz wymywalnoæ zanieczyszczeñ chemicznych z granulatu K-G6-C2(20)
i betonów
Table 3. Leaching tests of researched granulates and concrete
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WNIOSKI
1. Granulaty z odpadów drobnoziarnistych mog¹ byæ wykorzystywane jako kruszywo, zastêpuj¹c kruszywo naturalne w ca³oci lub czêci.
2. Wytworzone betony o ró¿nych zawartociach poszczególnych sk³adników (cement,
piasek, woda, granulat, kruszywo naturalne) charakteryzowa³y siê wytrzyma³oci¹
na ciskanie od 11 do 26 MPa.
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3. Przeprowadzono badania wymywalnoci sk³adników chemicznych zak³adaj¹c pêkniêcie elementu betonowego i przedostanie siê wody. Wymywanie metali ciê¿kich
stwierdzono w ilociach nie przekraczaj¹cych wartoci dopuszczalnych wed³ug
Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niaæ
przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. Zawartoæ potasu i chlorków oraz
pH by³a wiêksza od dopuszczalnych.
4. Granulat mo¿na zastosowaæ w iloci nie powoduj¹cej przekroczenia wymywalnoci chlorków okrelonej w wymienionym rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska.
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MANUFACTURE OF ARTIFICIAL AGGREGATES USING
FINE-GRAINED HAZARDOUS WASTES
Abstract
Fine-grained solid residues (fly ashes and bottom ashes) are formed as a result of thermal treatment of
wastes. Most of them are landfill disposed. Thus, to reuse them, artificial aggregates have been tried to
be produced by granulation. The aim of this paper is to present results of selected research chemical and
physical properties of such artificial aggregates, compression strength of concrete and influence of
water environment.
Key words: thermal treatment of wastes, fly ashes, granulation, artificial aggregates.
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