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Gabriel Borowski
PRODUKTY ODPADOWE JAKO SUROWCE WTÓRNE
Streszczenie. W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia zwi¹zane z zagospodarowaniem
odpadów w Polsce. W oparciu o aktualne rozporz¹dzenia obowi¹zuj¹ce w Unii Europejskiej wyjaniono, kiedy dany materia³ jest odpadem, a kiedy produktem ubocznym. Pokazano praktyczne przypadki, w których materia³y mo¿na zaklasyfikowaæ zarówno jako odpady lub materia³y. W dalszej kolejnoci omówiono sposoby postêpowania z odpadami oraz zastosowanie odpowiednich rodków w celu
ich zagospodarowania. Przedstawiono przyk³ady dzia³añ s³u¿¹cych zapobieganiu powstawania odpadów. W ostatniej czêci publikacji omówiono niektóre czêsto stosowane technologie utylizacji odpadów. Wykazano, ¿e istnieje mo¿liwoæ odzysku i wykorzystania wielu cennych surowców. Przedstawione metody umo¿liwiaj¹ równie¿ skuteczne unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych stanowi¹cych zagro¿enie dla rodowiska.

1. ZARYS ZAGADNIENIA
Substancje okrelane jako odpady podlegaj¹ cis³ym uregulowaniom prawnym,
których celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i rodowiska. Organy administracyjne
odpowiedzialne za wydawanie zezwoleñ, a tak¿e sami producenci, czêsto staj¹ przed
problemem w rozró¿nieniu, co jest, a co nie jest odpadem. Definicja odpadów okrelona w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (dyrektywa ramowa
w sprawie odpadów) z dnia 19 listopada 2008 r. brzmi nastêpuj¹co: odpady oznaczaj¹
ka¿d¹ substancjê lub przedmiot, których posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ,
lub do których pozbycia zosta³ zobowi¹zany [2].
Ze wzglêdu na ró¿norodnoæ sposobów wytwarzania i u¿ytkowania produktów
oraz powstawania substancji ubocznych trudno o jednoznaczne rozró¿nienie produktów celowych od odpadów. W przepisach prawa brakuje wiêc jednoznacznoci w
interpretacji.
Komisja Parlamentu Europejskiego i Rady wyda³a komunikat wyjaniaj¹cy, stanowi¹cy zestaw wskazówek dla w³aciwych organów dokonuj¹cych indywidualnych
ocen dotycz¹cych klasyfikacji danego materia³u jako odpadu [4].
Materia³y wytwarzane w procesach produkcji przemys³owej mog¹ byæ okrelane
mianem produktów (pó³produktów) jeli by³y celem danego procesu produkcyjnego i
zwykle stanowi¹ one produkty koñcowe. W przeciwnym wypadku materia³y mo¿na
uznaæ za pozosta³oci procesu produkcyjnego.
Pierwszym pytaniem, które nale¿y zadaæ, chc¹c okreliæ, czy dany materia³ jest
odpadem jest kwestia, czy producent podj¹³ celow¹ decyzjê o produkcji tego materia³u.
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Jednak¿e, nawet jeli dany materia³ zostanie uznany za pozosta³oæ procesu produkcyjnego, to niekoniecznie musi on byæ jednoczenie odpadem. Mo¿e on mieæ cechy decyduj¹ce o przydatnoci do dalszego wykorzystania. W przypadku, gdy materia³ faktycznie nie nadaje siê do wykorzystania, nie spe³nia kryteriów technicznych koniecznych
do jego wykorzystania, nie istnieje zapotrzebowanie na ten materia³, mo¿na uznawaæ go
za odpad.
W niektórych przypadkach mo¿liwe jest wykorzystanie pewnej czêci materia³u,
za jego pozosta³oæ musi zostaæ unieszkodliwiona. Jeli nie mo¿na zagwarantowaæ
okrelonego wykorzystania dla ca³oci danego materia³u, wtedy materia³ mo¿na zacz¹æ
kwalifikowaæ jako odpad. Podobnie w sytuacji, gdy materia³ ma byæ sk³adowany bezterminowo, przed potencjalnym, ponownym wykorzystaniem, w okresie jego sk³adowania nale¿y uznaæ go za odpad. Gdy istnieje mo¿liwoæ sprzeda¿y danego materia³u z
zyskiem przez producenta, mo¿e to wskazywaæ, ¿e materia³ ten zostanie wykorzystany, a wiêc przestanie byæ odpadem.
W celu wykorzystania materia³u odpadowego uzdatnia siê go czêsto w ró¿ny sposób: mycie, suszenie, rafinowanie, homogenizowanie, neutralizacja, termiczna transformacja, itp. Jeli materia³ odpadowy zosta³ przygotowany do wykorzystania jako integralny element ci¹g³ego procesu produkcyjnego, i nastêpnie ulega przekazaniu do dalszego wykorzystania, w takiej sytuacji stanowi on produkt uboczny (surowiec wtórny).
W niektórych przypadkach wykorzystanie odpadu jest zabronione albo materia³ ten
podlega obowi¹zkowej procedurze usuniêcia lub odzysku, ze wzglêdów ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa lub zdrowia. Kwestia potencjalnie szkodliwego dzia³ania danego materia³u na rodowisko i koniecznoæ podjêcia szczególnych dzia³añ ochronnych w celu dalszego wykorzystania jest bardzo z³o¿ona. Szereg produktów celowych
cechuje siê wysokim potencjalnie szkodliwym wp³ywem na rodowisko i wymaga
ostro¿nego stosowania. Z drugiej strony wiele materia³ów nie stanowi¹cych zagro¿enia
dla zdrowia ludzkiego ani rodowiska naturalnego, pozostawione w nieodpowiednim
miejscu staj¹ siê uci¹¿liwe i powinny byæ traktowane jako odpady.
W niektórych okolicznociach przeznaczenie materia³u odpadowego mo¿e stanowiæ istotn¹ wskazówkê co do jego statusu, na przyk³ad dla rozró¿nienia pomiêdzy
spalaniem paliwa jako produktu i spalaniem odpadów celem jego unieszkodliwiania.
Poni¿sze przyk³ady przedstawiaj¹ niektóre przypadki, w których materia³y mo¿na zaklasyfikowaæ zarówno jako odpady lub materia³y.
1. ¯u¿el jest ubocznym produktem wytapiania ¿elaza w wielkim piecu. Proces produkcji ¿elaza zaadaptowano tak, by zapewniæ wymagane w³aciwoci techniczne
¿u¿lu. Uzyskanie okrelonego rodzaju ¿u¿la zapewnia jego wykorzystanie na wiele
sposobów, a popyt kszta³tuje siê na wysokim poziomie. ¯u¿el mo¿na bezporednio
wykorzystaæ w koñcowym etapie procesu produkcyjnego, bez koniecznoci dalszej jego obróbki. Materia³ ten mo¿na zatem uznaæ za niespe³niaj¹cy definicji odpadu. Z drugiej strony, ¿u¿el pochodz¹cy z procesów odsiarczania powstaje w wyniku koniecznoci usuniêcia siarki przed przetworzeniem ¿elaza w stal. Powsta³y w
ten sposób ¿u¿el cechuje siê wysok¹ zawartoci¹ siarki i nie da siê go wykorzystaæ
ani poddaæ recyklingowi w obiegu metalurgicznym i zazwyczaj jest on usuwany na
sk³adowisko odpadów.
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2. Py³ z produkcji stali w trakcie czyszczenia powietrza wewn¹trz stalowni jest zatrzymywany w filtrach w procesie ekstrakcji. Filtry mo¿na czyciæ, za ich zawartoæ
mo¿e powróciæ do cyklu produkcyjnego w drodze recyklingu. Ta pozosta³oæ procesu produkcyjnego jest odpadem od momentu produkcji, przy czym ¿elazo odzyskane z filtrów przestaje byæ odpadem w recyklingu.
3. W elektrowniach instalacje odsiarczania gazów spalinowych zawieraj¹cych siarkê
paliw kopalnych zajmuj¹ siê usuwaniem siarki z gazów w procesie spalani, co zapobiega emisjom gazów zanieczyszczaj¹cych atmosferê. Otrzymany materia³, gips
z odsiarczania gazów spalinowych, wykorzystywany jest w szeregu procesach,
w których stosowany jest tak¿e gips naturalny, w szczególnoci w produkcji
ok³adziny tynkowej. Proces zmodyfikowano i poddano kontroli, by powstaj¹cy
gips mia³ wymagane w³aciwoci. Ponadto zastosowanie materia³u, nie wymaga
dalszego przetwarzania przed ponownym wykorzystaniem, a wiêc nie kwalifikuje
siê jako odpad.
4. Produkty spalania wêgla maj¹ ró¿ne zastosowania bez koniecznoci dalszego przetwarzania lub przy bardzo niewielkiej obróbce. Niektóre s¹ regularnie sk³adowane
jako odpady  jak na przyk³ad popio³y z ³upków naftowych. W niektórych przypadkach mog¹ istnieæ mo¿liwoci ich zastosowania i tym samym przestan¹ byæ
odpadami.
5. Trociny, py³y drewna i cinki z nieobrobionego drewna powstaj¹ podczas ciêcia
drewna w tartakach lub w przy produkcji mebli, palet czy opakowañ. Wykorzystywane s¹ one jako surowiec do produkcji p³yt drewnopochodnych, takich jak p³yta
wiórowa, lub w produkcji papieru. Wykorzystanie jest elementem integralnego procesu produkcyjnego i nie wymaga dalszego przetwarzania poza adaptacj¹ do odpowiednich rozmiarów w celu zintegrowania z produktem koñcowym. Materia³y te
mog¹ byæ zatem uznawane za produkty uboczne, a nie za odpady.
6. Pozosta³oci skalne z wydobywania wêgla i kamienia w przypadku gdy s¹ sk³adowane przed wykorzystaniem w przysz³oci, s¹ odpadami. W przypadku gdy s¹ one
wykorzystane bez dalszego przetwarzania do wype³nienia podziemnych korytarzy
ze wzglêdów stabilizacyjnych, czego wymaga podstawowa dzia³alnoæ kopalni, nie
nale¿y ich uznawaæ za odpady.
Podsumowuj¹c, pozosta³oci z podstawowej produkcji, które s¹ podobne do produktu pierwotnego nadaj¹ce siê do bezporedniego wykorzystania nie spe³niaj¹ definicji
odpadów. Materia³y wymagaj¹ce operacji przetworzenia w celu zmiany ich w³aciwoci albo zawieraj¹ce substancje truj¹ce wymagaj¹ce usuniêcia przed dalszym wykorzystaniem s¹ odpadem, do czasu zakoñczenia procesu ich przetwarzania.

2. ZASADY POSTÊPOWANIA Z ODPADAMI
Ograniczenie wytwarzania odpadów to podstawowa zasada racjonalnego u¿ytkowania zasobów naturalnych i antropogenicznych. Odzysk surowców i energii z odpadów
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to podstawowy warunek ochrony zasobów naturalnych i rodowiska. G³ównym celem odzysku jest zast¹pienie innych materia³ów, które zosta³yby u¿yte do produkcji.
Odpady poddawane procesowi odzysku powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) powszechnoæ stosowana do konkretnych celów,
2) du¿y rynek popytu,
3) spe³nienie wymogów technicznych oraz norm prawnych,
4) brak niekorzystnych skutków dla rodowiska.
Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce procesy odzysku odpadów:
wykorzystanie jako paliwa lub ród³a energii,
odzysk i regeneracja rozpuszczalników,
recykling substancji organicznych (w tym kompostowanie, zgazowanie i piroliza),
recykling metali i zwi¹zków metali,
recykling innych materia³ów nieorganicznych (np. materia³ów budowlanych),
regeneracja kwasów lub zasad,
odzysk sk³adników stosowanych do redukcji zanieczyszczeñ,
odzysk sk³adników z katalizatorów,
powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego u¿ycia olejów,
obróbka na powierzchni ziemi przynosz¹ca korzyci w rolnictwa lub poprawê stanu rodowiska,
 wstêpne przetwarzanie odpadów, jak np. demonta¿, przepakowywanie, sortowanie, rozdrabnianie, zagêszczanie, separacjê, mieszanie.











Odpady zawieraj¹ce substancje niebezpieczne nale¿y poddaæ procesom unieszkodliwiania. Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce procesy unieszkodliwiania odpadów:
 sk³adowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. sk³adowiska);
 przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów p³ynnych lub szlamów
w glebie i ziemi);
 g³êbokie zat³aczanie (np. zat³aczanie odpadów w postaci umo¿liwiaj¹cej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstaj¹cych komór);
 retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciek³ych i szlamów w do³ach, poletkach osadowych lub lagunach);
 sk³adowanie na sk³adowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie
wzajemnie i od rodowiska);
 lokowanie w szczelnych pojemnikach w kopalniach, na dnie mórz itp.;
 obróbka biologiczna w wyniku której powstaj¹ nieszkodliwe zwi¹zki lub mieszanki;
 obróbka fizyczno-chemiczna (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja) w wyniku
której powstaj¹ nieszkodliwe zwi¹zki lub mieszaniny;
 przekszta³canie termiczne;
 unieszkodliwianie poprzez tworzenie mieszanek oraz procesy towarzysz¹ce, jak np.
kruszenie, rozdrabnianie, separacja, suszenie, kondycjonowanie, zagêszczanie, granulacja, scalanie;
 trwa³e magazynowanie w miejscu wytwarzania odpadów.
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Na zmniejszenie iloci odpadów maj¹ wp³yw, miêdzy innymi, nastêpuj¹ce dzia³ania
zapobiegaj¹ce:
 badania i rozwój w zakresie czystych i oszczêdnych technologii,
 uwzglêdnienie jednolitych wskaników oddzia³ywania produktów na rodowisko,
 uwzglêdnienie wp³ywu na rodowisko w fazie projektowania produktu,
 wprowadzanie w przemyle najlepszych dostêpnych technik zapobiegaj¹cych powstawaniu odpadów,
 wsparcie informacyjne oraz finansowe dla przedsiêbiorstw stosuj¹cych ma³o- i bezodpadowe techniki i technologie,
 priorytet kryteriów zwi¹zanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów w realizacji ofert i kontraktów przez przedsiêbiorców,
 promocja systemów zarz¹dzania rodowiskiem,
 wprowadzenie ekonomicznej zachêty do korzystania z ekologicznych produktów
przez konsumentów,
 atrakcyjne etykietowanie produktów ekologicznych,
 tworzenie sieci napraw i regeneracji wyrzucanych produktów do ponownego u¿ycia.

3. PRZYK£ADY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
3.1. Odzysk z³omu akumulatorowego
Akumulatory o³owiowe pozbawione elektrolitu (kwasu siarkowego) kieruje siê na
kruszarkê, która rozdrabnia je na kawa³ki o wymiarach poni¿ej 100 mm [5]. Rozdrobniony materia³ akumulatorowy jest transportowany tamoci¹giem i transportem hydraulicznym do segregatora, z którego wydziela siê faza metaliczna i organiczna w
postaci emulsji. Emulsja jest segregowana w rodowisku wodnym na polipropylen i
pozosta³oci. Wydzielony polipropylen jest kierowany do kruszarki no¿owo-wirnikowej z segregatorem powietrznym (wialnia). Fazê polipropylenow¹ kieruje siê nastêpnie
do wyt³aczarki w celu otrzymania regranulatu, który kierowany jest do odbiorcy 
producenta obudów akumulatorowych. Faza metaliczna zawieraj¹ca g³ównie o³ów, a
tak¿e frakcja szlamowata  siarczanowa pasta z osadników do sedymentacji  kierowana jest do dalszego przerobu celem odzyskania o³owiu. Odpadowa frakcja ebonitowa jest deponowana na sk³adowisku. Technologiê opracowa³ Instytut Metali Nie¿elaznych w Gliwicach, natomiast projekt techniczny Bipromet w Katowicach. Schemat
technologiczny instalacji przedstawiono na rysunku 1.
3.2. Utylizacja szlamów garbarskich
Szlamy z chromowych technologii garbowania skór obfituj¹ w chrom szkodliwy
dla rodowiska i organizmów. Technologia utylizacji takich szlamów polega na termicznej obróbce w instalacji niemieckiej firmy Kettenbauer Germany International [5].
Produktem koñcowym jest materia³ obojêtny  granulowany klinkier. Przebieg procesu
utylizacji przedstawia rysunek 2. Do szlamów garbarskich dodajê siê glinê w proporcji
1:1 w przeliczeniu na such¹ masê. Mieszanina jest suszona w mieszarce tamowej do
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Rys. 1. Schemat instalacji do odzysku z³omu akumulatorowego [5]
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Rys. 2. Schemat procesu utylizacji szlamów garbarskich [5]
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zawartoci 15% wody, a nastêpnie kierowana do m³yna. Tam nastêpuje jej rozdrobnienie do wielkoci grudek poni¿ej 200 mg. Rozdrobnion¹ mieszaninê poddaje siê granulacji. Granulat jest wypalany w temperaturze ok. 1200 °C w piecu obrotowym, w którym jako paliwo stosuje siê gaz. Gazy spalinowe opuszczaj¹ce piec obrotowy pozbawiane s¹ czêci organicznej w komorze dopalania w temperaturze powy¿ej 1200 °C.
Gor¹ce gazy spalinowe z komory s¹ kierowane do kot³a odzysknicowego, w którym s¹
sch³adzane, wytwarzaj¹c parê wysokocinieniow¹ do produkcji energii elektrycznej.
W trakcie procesu wypalania granulek zawieraj¹cych odpady garbarskie i glinê nastêpuje redukcja zawartoci metali ciê¿kich  szczególnie chromu. Pozosta³e niewielkie
iloci metali ciê¿kich wi¹zane s¹ z glin¹ jako czêci ceramiczne i nie stanowi¹ ju¿ zagro¿enia dla rodowiska. Po sch³adzeniu do temperatury 150 °C otrzymuje siê gotowy
produkt  ceramiczny spiek w formie granulatu, który mo¿e byæ u¿yty jako materia³
dodawany do elementów betonowych i do budowy dróg.
3.3. Technologia Soliroc scalania odpadów
Metoda Soliroc opracowana zosta³a przez niemieck¹ firmê Cemstobel-Esdex.
Stosowana jest w 21 krajach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Francji,
Kanadzie i we W³oszech. Jej zastosowanie jest szczególnie przydatne do przetwarzania drobnoziarnistych odpadów metalowych w postaci emulsji i szlamów [5].
W Polsce technologia Soliroc jest stosowana w czterech instalacjach przerabiaj¹cych ok. 120 000 Mg odpadów rocznie. Schemat technologiczny instalacji przedstawiono na rysunku 3. Proces utylizacji obejmuje trzy stadia obróbki odpadów:
1) mieszanie reagentów krzemionkowych z odpadowymi kwasami celem utworzenia
roztworu kwasu krzemowego,
2) dodawanie drobnoziarnistych odpadów do roztworu kwasu krzemowego  rozpuszczenie metali zawartych w odpadach,
3) dodawanie alkaliów w celu wytr¹cenia i polimeryzacji krzemianów metali.
W wyniku wymienionych procesów powstaje metalonony szlam, który nastêpnie
jest filtrowany w celu usuniêcia nadmiernej zawartoci wody. Do typowych odpadów,
które mog¹ byæ przerabiane metod¹ Soliroc, nale¿¹:
 odpady galwaniczne zawieraj¹ce metale ciê¿kie, takie jak: Zn, Cu, Cr, Cd i Ni;
 popio³y ze spalania odpadów komunalnych, posiadaj¹ce w swoim sk³adzie rozpuszczalne sole o³owiu i cynku;
 odpady procesu hydrometalurgicznego produkcji metali ciê¿kich zawieraj¹cych
arsen;
 odpady organiczne.
Otrzymane produkty procesu Soliroc charakteryzuj¹ siê parametrami porównywalnymi do betonu  nisk¹ hydrauliczn¹ przepuszczalnoci¹ i bardzo ma³¹ wymywalnoci¹.
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Rys. 3. Schemat instalacji SOLIROC do scalania odpadów drobnoziarnistych [5]

3.4. Granulowanie szlamów konwertorowych
Technologia granulowania hutniczych szlamów konwertorowych (tlenkowych
materia³ów drobnoziarnistych) ma na celu przygotowanie odpadów do utylizacji w piecach stalowniczych. Linia technologiczna do granulowania tych szlamów dzia³a na
terenie Przedsiêbiorstwa Materia³ów Ogniotrwa³ych S.A. w Krakowie [3]. S³u¿y ona
do utylizacji tlenkowych odpadów ¿elazononych w konwertorach. Schemat instalacji
przedstawiono na rysunku 4. W sk³ad instalacji wchodzi miêdzy innymi granulator talerzowy o szerokim zakresie zmian wartoci parametrów procesu granulowania (m.in.
prêdkoci obrotowej talerza i jego k¹ta pochylenia). Konstrukcja urz¹dzenia pozwala na
zmianê charakteru jego pracy i stosowanie go jako granulatora odrodkowego. Istnieje
tak¿e mo¿liwoæ wymiany talerzy o ró¿nych rednicach oraz usytuowania ich w pozycji poziomej.
Do szlamów konwertorowych dodaje siê py³ wêglowy, zapewniaj¹cy niezbêdn¹
iloæ energii cieplnej, oraz odpadowe wapno palone, które jest stosowane w celu zwiêkszenia wytrzyma³oci mechanicznej granul. Z mieszanki szlamów konwertorowych,
wapna palonego oraz py³u wielkopiecowego mo¿na otrzymaæ granule o rednicy
825 mm, które stanowi¹ komponent wsadu z³omowego do konwertora. Zawartoæ

92

In¿ynieria Ekologiczna Nr 21, 2009

Rys. 4. Schemat instalacji do granulowania materia³ów drobnoziarnistych [3]

wapna nie powinna przekraczaæ 15% wagowych masy szlamów poniewa¿ mo¿e wyst¹piæ pêkanie i rozpadanie siê granul podczas ich sezonowania. Wad¹ przedstawionego
rozwi¹zania s¹ wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne linii technologicznej
do brykietowania szlamów konwertorowych. Istotny wp³yw maj¹ wysoka cena py³u
wêglowego oraz kosztowne suszenie mieszanki w procesie jej przygotowania do granulowania.
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3.5. Brykietowanie odpadów ¿elazononych
Technologiê utylizacji drobnoziarnistych odpadów przemys³u ³o¿yskowego ze szlifowania kulek ³o¿yskowych oraz innych elementów ³o¿ysk tocznych [1]. Odpady
te zaliczono do grupy niebezpiecznych ze wzglêdu na znaczn¹ zawartoæ chromu.
W Polsce powstaje rocznie ok. 4400 ton takich odpadów. Utylizacja odpadów polega
na odzysku ¿elaza przetapianego w piecach hutniczych. Wsad powinien mieæ postaæ
brykietów. Do scalania stosuje siê prasy walcowe. Umo¿liwiaj¹ one brykietowanie rozmaitych drobnoziarnistych odpadów ¿elazononych do których nale¿¹: zendra, py³y
wielkopiecowe, mu³ki zgorzelinowe, szlamy konwertorowe, szlamy z mokrego oczyszczania gazów wielkopiecowych, szlamy poszlifierskie, pylisty ¿elazomangan oraz drobnoziarnisty ¿elazokrzem. Schemat przemys³owej linii technologicznej do brykietowania
³o¿yskowych odpadów poszlifierskich przedstawiono na rysunku 5.
Technologia polega na odpowiednim przygotowaniu materia³u odpadowego przeznaczonego do brykietowania, nastêpnie okreleniu korzystnych parametrów procesu
oraz przetapianie brykietów w ³ukowym piecu elektrycznym. W pierwszej kolejnoci
okrelono sk³ad chemiczny i w³aciwoci fizyczne odpadu, dobrano rodzaj lepiszcza
oraz ustalono najkorzystniejsz¹ wilgotnoæ mieszanki. Jako lepiszcze stosowano melasê w iloci ok. 8% masy odpadów. Nastêpnie mieszano odpady z melas¹ w mieszarce
z dosuszaniem termicznym doprowadzaj¹c mieszankê do wilgotnoci ok. 5%. Do brykietowania mieszanki stosuje siê prasê walcow¹ LPW 450 wraz z uk³adem formuj¹cym
umo¿liwiaj¹cym wytwarzanie brykietów w kszta³cie siod³a. Nacisk jednostkowy ok.
65 MPa umo¿liwia uzyskanie trwa³ych i wytrzyma³ych brykietów spe³niaj¹cych dopuszczalne wymogi hutnictwa. Najwiêksz¹ odpornoæ mechaniczn¹ brykiety uzyska³y



















Rys. 5. Koncepcja linii technologicznej do brykietowania ³o¿yskowych odpadów poszlifierskich [1]:
1  zbiornik osadu poszlifierskiego, 2  prasa filtracyjna, 3  zbiornik melasy, 4  mieszalnik
limakowy, 5  suszarka bêbnowa, 6  przenonik kube³kowy, 7  brykieciarka walcowa,
8  separator, 9  przenonik kube³kowy do zawrotu odsiewu, 10  przenonik tamowy
do odbioru brykietów, 11  kontener na brykiety
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po 120 godzinach od wytworzenia. Do przetapiania stosuje siê ³ukowy piec elektryczny. Proces polega³ na nagrzaniu i roztopieniu wsadu, sk³adaj¹cego siê ze z³omu stalowego oraz brykietów, po uzyskaniu temperatury oko³o 1580 °C. Nastêpnie odlewano
uzyskan¹ fazê ciek³¹ oraz odczekano do jej zakrzepniêcia. Zast¹pienie czêci z³omu
brykietami z odpadów ³o¿yskowych okaza³o siê w pe³ni uzasadnione, gdy¿ sk³ad chemiczny k¹pieli metalowej z brykietami by³ zbli¿ony do sk³adu chemicznego k¹pieli powsta³ej po stopieniu wy³¹cznie z³omu. Wprowadzenie brykietów do procesu wytapiania stali nie powodowa³o równie¿ zwiêkszenia emisji uci¹¿liwych py³ów do atmosfery,
natomiast obecne w brykietach wêglowodory ulega³y rozk³adowi.
W linii technologicznej (rys. 5) zaproponowano termiczne dosuszanie odpadów w
suszarce bêbnowej. Mo¿na równie¿ dosuszaæ w naturalnych warunkach atmosferycznych na placu sk³adowym. Jednak¿e linia z dosuszaniem termicznym umo¿liwia przeróbkê znacznie wiêkszej masy odpadów drobnoziarnistych.
Przedstawione technologie utylizacji odpadów wiadcz¹, ¿e istnieje mo¿liwoæ odzysku wielu cennych surowców. Równoczenie stwierdza siê, ¿e istniej¹ metody ze
skutecznym unieszkodliwianiem substancji niebezpiecznych dla rodowiska naturalnego.

4. WNIOSKI
Na podstawie przedstawionej analizy sformu³owano nastepuj¹ce wnioski:
1. Odpady nadaj¹ siê do ponownego wykorzystania po przetworzeniu i zmianie ich
w³aciwoci, czêsto te¿ po neutralizacji lub usuniêciu sk³adników toksycznych.
2. Istniej¹ sposoby zagospodarowania odpadów umo¿liwiaj¹ce odzysk znacznych iloci surowców.
3. Nale¿y opracowywaæ nowe wydajne technologie przetwarzania odpadów oraz rozpowszechniaæ sposoby postêpowania z potencjalnymi substancjami odpadowymi.
4. Efektem postêpowania jest zmniejszenie zu¿ycia surowców pierwotnych i poprawa
stanu rodowiska.
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WASTE PRODUCTS AS RECYCLED MATERIALS
Summary
Selected problems of utilization of wastes in Poland were presented in the paper. Based of actually
regulations obliging in UE there were to explain the differences between wastes and by-products. In the
practical cases were shown the some materials were to classify as wastes and materials as well. In the
next part of paper the advances of managing the obtained wastes were presented. The samples of
preventions of waste formation were also described. In the last, the some of frequently used in Poland
technologies of wastes utilize were explained. There are possible to recover and utilize a lot of valuable
raw materials. Presented methods to were enable the effective harmless of dangerous substances, so
they were protected of natural environment as well.
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