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Gabriel Borowski
PRZETWARZANIE POPIO£U ZE SPALANIA OSADÓW
CIEKOWYCH NA MATERIA£ BUDOWLANY
Streszczenie. W publikacji przedstawiono sposób przetwarzania popio³ów ze spalania osadów
ciekowych w celu uzyskania nietoksycznego produktu przydatnego w budownictwie. Polega on na
zmieszaniu popio³ów z okrelonymi sk³adnikami, nastêpnie brykietowaniu tej mieszaniny oraz spiekaniu otrzymanych brykietów. Podczas spiekania nastêpuje zeszkliwienie powierzchni brykietu.
Badania laboratoryjne obejmowa³y g³ównie okrelenie w³aciwoci mechanicznych spieków, mrozoodpornoci oraz nasi¹kliwoci. Wyniki badañ wskazuj¹ na mo¿liwoæ neutralizacji substancji niebezpiecznych zawartych w spiekanych brykietach. Uzyskany produkt okaza³ siê bezpieczny dla rodowiska w przypadku jego gospodarczego wykorzystania.
S³owa kluczowe: osad ciekowy, spalanie, popio³y, brykietowanie, spiekanie.

WPROWADZENIE
Powszechnie stosowan¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów ciekowych zawieraj¹cych substancje szkodliwe dla rodowiska jest termiczna utylizacja. Spalanie odpadów stwarza jednak problemy zagospodarowania popio³ów z komór spalania, odfiltrowanego popio³u lotnego, nasyconych sorbentów i cieków technologicznych
[Mokrzycki, Uliasz-Bocheñczyk 2006]. Instalacje do termicznej utylizacji odpadów,
pracuj¹ce w oparciu o najnowsze rozwi¹zania technologiczne, pozwalaj¹ na emitowanie do atmosfery gazu spalinowego o znikomej zawartoci szkodliwych metali ciê¿kich
i py³ów. Sk³adniki te pozostaj¹ jednak w popiele lub s¹ wy³apywane na sorbentach
pozostaj¹cych jako wtórny odpad po procesie spalania. Zarówno popio³y jak i zu¿yte sorbenty nale¿y traktowaæ jako materia³y potencjalnie toksyczne [Haugsten, Gustavson 2000].
Osady ciekowe, powstaj¹ce w oczyszczalniach cieków s¹ odpadami, które skutecznie s¹ unieszkodliwiane i zagospodarowane w rekultywacji gleb, w rolnictwie b¹d
produkcji kompostów [Siuta 2005]. Coraz czêciej podawane s¹ tak¿e procesowi termicznej utylizacji. W Polsce istnieje ponad 2200 oczyszczalni cieków komunalnych
oraz prawie 1700 oczyszczalni cieków przemys³owych. Produkuj¹ one rocznie ok.
450 tys. Mg suchej masy (s.m.) osadów ciekowych, z czego a¿ 188 tys. Mg s.m.
kierowane s¹ do sk³adowania oraz do spalenia. Produkty spalania tak¿e kieruje siê do
sk³adowania [Kosturkiewicz 2006].
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W Polsce czêsto prowadzi siê wspó³spalanie osadów ciekowych z wêglem w kot³ach rusztowych z rusztem posuwisto-zwrotnym lub walcowym. Osady wspó³spalanie z wêglem brunatnym powinny byæ odwodnione mechanicznie. W przypadku wspó³spalanie z wêglem kamiennym natomiast osady powinny byæ termicznie podsuszone.
Iloæ osadów ciekowych przeznaczona do wspó³spalania w mieszance paliwowej nie
powinna przekraczaæ 10% masowo [Niemiec, Zamorska 2006].
Stosuje siê równie¿ wspó³spalanie osadów ciekowych wraz z innymi paliwami
w piecu cementowym do wypalania klinkieru. W piecach cementowych temperatura
spalania dochodzi do 2000 °C. Warunki panuj¹ce w piecu s¹ wystarczaj¹ce do ca³kowitej neutralizacji wielkocz¹steczkowych wêglowodorów oraz dioksyn. Osady przeznaczone do spalania w piecu cementowym musz¹ byæ odpowiednio przygotowane.
Nale¿y okreliæ ich stan fizyczny, wartoæ opa³ow¹, sk³ad chemiczny, toksycznoæ,
wilgotnoæ, jednorodnoæ, uziarnienie oraz gêstoæ [S³adeczek, Niemczyk 2006].
Kolejn¹ mo¿liwoci¹ termicznego przekszta³cania osadów ciekowych jest ich
wspó³spalanie z odpadami komunalnymi. Rozwi¹zanie to ma na celu przede wszystkim
ograniczenie kosztów utylizacji odpadów komunalnych i osadów ciekowych. Proces
wspó³spalania prowadzi siê w piecach obrotowych lub rusztowych. Obrotowy piec
bêbnowy wykonany jest z wymurowanej materia³em ceramicznym rury, usytuowanej
z lekkim spadkiem do poziomu. Zasilanie osadem odbywa siê od strony wy¿ej usytuowanego koñca pieca. Na skutek obrotowego ruchu bêbna i jego pochylenia, osad
poprzesuwa siê ku przeciwleg³emu koñcowi bêbna, gdzie zlokalizowana jest komora
dopalania oraz wylot spalin i popio³u. Wad¹ pieców obrotowych s¹ du¿e rozmiary bêbnów oraz wysokie straty ciep³a przez promieniowanie i unoszenie wraz ze spalinami
[Mokrzycki, Uliasz-Bocheñczyk 2006].
Do spalania ró¿norodnych mieszanek paliwowych wykorzystuje siê tak¿e kot³y
fluidalne. Charakteryzuj¹ siê one niskimi wartociami temperatur spalania, co wp³ywa
przede wszystkim na ograniczenie emisji zw³aszcza zwi¹zków azotu. Osady ciekowe
mog¹ byæ dostarczane do komory paleniskowej kot³a fluidalnego bez wstêpnego przygotowania. Pewnym ograniczeniem tej technologii jest niska temperatura spalania wynosz¹ca 850 °C. Spalanie osadów wymaga ponadto zainstalowania skutecznych urz¹dzeñ odpylaj¹cych.
Piec fluidalny ma kszta³t cylindrycznej komory, gdzie w dolnej czêci powy¿ej
perforowanego dna znajduje siê piaskowe z³o¿e fluidalne. Osad wraz z paliwem dodatkowym wprowadza siê do z³o¿a fluidalnego. Powietrze zasysane do przestrzeni z³o¿a
s³u¿y zarówno do fluidyzacji jak i do spalania osadu. Dziêki temu spalanie przebiega
intensywnie i równomiernie. Spalanie w kotle fluidalnym zapewnia niemal ca³kowit¹
likwidacjê czêci organicznych, których zawartoæ w popio³ach nie przekracza 3%.
Gazy spalinowe, powietrze, woda odparowana z osadu i py³ mineralny opuszczaj¹ piec
przez kopu³ê w górnej czêci komory spalania sk¹d zostaj¹ skierowane do przewodu
spalinowego. Uk³ad oczyszczania sk³ada siê z elektrofiltru, p³uczki wie¿owej gazu, skrubera, filtrów workowych i wentylatora odprowadzaj¹cego resztê spalin do komina.
Spaliny zawieraj¹ py³ o wielkoci cz¹stek oko³o 50 mikronów. S¹ one zawieszone
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w gazie w elektrofiltrze na³adowane s¹ ³adunkiem elektrycznym, zostaj¹ ci¹gniête polem elektrycznym do elektrod. Wraz z py³em usuwane s¹ metale ciê¿kie adsorbuj¹ce na
powierzchni cz¹stek py³u. Cz¹stki py³u przechwycone w elektrofiltrze trafiaj¹ do lejów
znajduj¹cych siê na jego dnie. Nastêpnie zostaj¹ pneumatycznie odprowadzone do silosu sk¹d zostaj¹ odebrane do utylizacji [Werther, Ogada 1999].
Proces technologiczny zagospodarowania popio³ów ze spalania osadów ciekowych polega na jego przetworzeniu i uzyskaniu nietoksycznego produktu, albo poddaniu zestaleniu w kompozycjach cementowych lub za pomoc¹ ¿ywic syntetycznych.
Mo¿na te¿ stosowaæ powlekanie zestalonych produktów substancjami hydrofobowymi w celu zabezpieczenia przed pyleniem i wyp³ukiwania zanieczyszczeñ wod¹. Tak
zabezpieczona ostateczna pozosta³oæ po spalaniu odpadów mo¿e byæ bezpiecznie sk³adowana na wysypiskach odpadów komunalnych [Kêpys 2010]. Inne metody zagospodarowania popio³ów polegaj¹ na zastosowaniu ich jako sk³adnika kompozycji nawierzchni
dróg asfaltowych lub betonowych. Popio³y mog¹ stanowiæ tak¿e sk³adnik zbrylonego
wyrobu poddanego procesowi spiekania [Góralczyk i in. 2009].

MATERIA£ BADAWCZY
Przygotowano mieszankê zawieraj¹c¹ popio³y lotne ze spalania osadów ciekowych z przeznaczeniem do brykietowania. Popio³y pobrano z kot³a fluidalnego do spalania podsuszonych osadów wyposa¿onego w system oczyszczania spalin.
Najwiêkszym problemem utrudniaj¹cym unieszkodliwienie osadów ciekowych s¹ metale
ciê¿kie. Okresowe przekroczenia zawartoci kadmu i niklu uniemo¿liwiaj¹ rolnicze wykorzystanie osadów z du¿ych oczyszczalni cieków, np. Hajdów w Lublinie, gdzie zdarzaj¹
siê przekroczenia zawartoci chromu, cynku i kadmu. Termiczna utylizacja niszczy organizmy chorobotwórcze. W produktach spalania pozostaj¹ metale ciê¿kie [Paj¹k 2009].
Zawartoæ metali ciê¿kich w popio³ach zale¿y od ich pocz¹tkowej zawartoci
w osadach i jest zale¿na od rodzaju i uci¹¿liwoci cieku. W tabeli 1 zestawiono ekstremalne i najczêciej stwierdzane orientacyjne zawartoci metali ciê¿kich w osadach ciekowych polskich oczyszczalni.
Tabela 1. Zawartoæ metali ciê¿kich w osadach ciekowych [Paj¹k 2009]
Table 1. Heavy metals contents in sewage sludge [Paj¹k 2009]
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Stê¿enie metali ciê¿kich wzrasta w popiele rednio 45-krotnie wskutek zmniejszenia masy odpadu po jego spaleniu. £¹czna zawartoæ metali ciê¿kich w popio³ach mo¿e
wynosiæ wagowo do 2,5% suchej masy.
Popió³ z elektrofiltru ma postaæ mia³kiego mineralnego py³u w kolorze od jasno do
ciemnoszarego oraz jasnobr¹zowym. Sk³adnikami popio³ów s¹ przede wszystkim tlenki: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O i TiO2 [Paj¹k 2009]. Na powierzchni
cz¹stek popio³u kondensuj¹ metale ciê¿kie oraz absorbowane s¹ wielopiercieniowe
wêglowodory aromatyczne (WWA). Opady atmosferyczne wymywaj¹ z powierzchni
cz¹stek te zwi¹zki, które przenikaj¹ nastêpnie do gleby i wód gruntowych. Z tego
powodu lokowanie popio³ów ze spalania na sk³adowiskach jest k³opotliwe ze wzglêdu
na koniecznoæ zabezpieczenia przed pyleniem wtórnym i izolowanie przed ska¿eniem
wód gruntowych.
Glinokrzemianowy sk³ad chemiczny popio³ów i amorficzna struktura fazowa czyni¹ je atrakcyjnym materia³em w przemyle cementowym, drogownictwie, budownictwie i rolnictwie, a tak¿e w zaawansowanych technologiach ceramicznych.

METODYKA PRZETWARZANIA POPIO£U
Stosuje siê najczêciej dwa sposoby zagospodarowania pozosta³oci po spaleniu
osadów ciekowych [Uzunow 2009]:
1. Utwardzanie popio³u w kompozycjach cementowych (zestalenie) i sk³adowaniu tych
bloków na wysypiskach komunalnych. Kompozycje cementowe mo¿na te¿ wykorzystaæ do budowy dróg, g³êbokich fundamentów oraz obudowy wysypisk
komunalnych. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo korozji konstrukcji betonowych
i wymywanie siê substancji toksycznych, w niektórych przypadkach kszta³tki
cementowe pokrywa siê warstw¹ hydrofobow¹, np. smo³¹ lub asfaltami. Asfalty
zabezpieczaj¹ zawarte w kompozycjach cz¹stki popio³ów przed mo¿liwoci¹ wymycia zanieczyszczeñ. Stosuje siê je do budowy spodnich warstw dróg.
2. Witryfikacja (zeszkliwianie) popio³u, czyli powstawanie substancji szklistej w wyniku spiekania, na trwa³e wi¹¿¹cej niebezpieczne substancje w sposób ca³kowicie
nierozpuszczalny dla roztworów wodnych. Sposób ten wymaga stosowania wysokich temperatur, w których czêæ niebezpiecznych zwi¹zków ulega uwolnieniu.
Metoda ta ma zastosowanie do utylizacji popio³ów zawieraj¹cych wiêkszoæ metali
ciê¿kich i ich zwi¹zki (z wyj¹tkiem rtêci),.lecz nie zawieraj¹cych dioksyn.
l
l
l

Najwa¿niejszymi zaletami witryfikacji s¹:
rozk³ad substancji organicznej,
wbudowanie w strukturê szk³a sk³adników nieorganicznych,
odpornoæ produktu na oddzia³ywanie czynników atmosferycznych.

Witryfikacja stosowana jest do przemys³owej produkcji keramzytu wykorzystywanego w produkcji elementów budowlanych, jako materia³ izolacyjny (izolacje cieplne),
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do wykonywania drena¿y oraz w ogrodnictwie. Keramzyt otrzymywany jest z naturalnej gliny poprzez formowanie granulatu i spiekanie w temperaturze oko³o 1150 °C
w piecach obrotowych. Zamiennikiem keramzytu mo¿e byæ lekkie kruszywo sztuczne
uzyskane w procesie spiekania granulowanych popio³ów ze spalania osadów ciekowych i odpadów mineralnych maj¹ce zastosowanie jako komponent mieszanek bitumicznych lub betonowych stosowanych w budownictwie [Kêpys 2010, Uzunow 2009].
Zastosowanie brykietowania w przekonaniu autora jest korzystniejsze ni¿ granulowania, gdy¿ uzyskuje siê wyroby o wiêkszych gabarytach, maj¹ce bardziej jednorodn¹
i zwart¹ strukturê oraz wiêksz¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹. Zaproponowany sposób
wytwarzania polega³ na brykietowaniu popio³ów ze spalania osadów ciekowych ³¹cznie
z dodatkowymi sk³adnikami, nastêpnie brykietowaniu utworzonej mieszaniny oraz spiekaniu otrzymanych brykietów. W procesie spiekania poprzez zeszkliwienie powierzchni brykietu uzyskano neutralizacjê substancji niebezpiecznych zawartych w brykietach.
Sk³adniki mieszaniny przeznaczonej do scalania w prasie walcowej zawiera³y popio³y w iloci ok. 50% wagowo oraz dodatki w postaci py³ów krzemionkowych oraz
rozdrobnionego odpadu szklanego. Py³ krzemionkowy (w udziale ok. 40% wagowo)
stanowi³ odpad z produkcji kruszyw krzemionkowych, za odpad szklany (ok. 10%
wagowo) dodawano w postaci py³u o frakcji do 0,2 mm.
Py³ krzemionkowy w procesie syntezy termicznej tworzy strukturê krzemianow¹,
w któr¹ wbudowuj¹ siê zwi¹zki metali ciê¿kich znajduj¹ce siê w popio³ach. Zwi¹zki te
tworz¹c odpowiednie krzemiany uwiêzione s¹ w brykiecie w sposób trwa³y. Nie
istnieje zatem niebezpieczeñstwo ich wymywania i migracji do otoczenia, nawet podczas rozkruszenia brykietu [Kêpys 2010].
Odpady szklane (zu¿yte kineskopy, lampy owietleniowe, szk³o gospodarcze) obecne
w brykietach pe³ni funkcjê topnika i posiada podobn¹ do py³ów krzemionkowych strukturê materia³ow¹. Jego zastosowanie jest korzystne ze wzglêdu na obni¿enie temperatury reakcji syntezy termicznej.
Proces ujednorodnienia mieszaniny polega³ na mieszaniu sk³adników w mieszarce ³opatkowej oraz dodawaniu porcjami wody, a¿ do uzyskania konsystencji o wilgotnoci 56%.
Brykietowanie utworzonej mieszaniny wykonano w prasie walcowej z zasobnikiem limakowym. Walce robocze o rednicy podzia³owej 360 mm mia³y 46 wg³êbieñ formuj¹cych w jednym rzêdzie na obwodzie. Dobrano nastêpuj¹ce parametry pracy urz¹dzenia:
l prêdkoæ obwodowa walców, vw = 0,3 m/s,
l prêdkoæ obrotowa limaka, vs = 80 obr/min,
l wartoæ nacisku jednostkowego, P = 135 MPa,
l moment obrotowy, M = 28 kNm,
l szczelina miêdzy walcami, a = 1,5 mm.
Uzyskano brykiety w kszta³cie bary³kowatym, których objêtoæ wynosi³a ok.
25 cm3. Brykiety te skierowano do laboratoryjnego pieca komorowego. Spiekanie prowadzono w temperaturze 1100 °C w czasie 1,5 godziny. Po zakoñczeniu witryfikacji
zbadano w³aciwoci i przydatnoæ produktów.
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WYNIKI BADAÑ
Wyniki badañ pilota¿owej partii wyrobów (ok. 100 próbek) wytrzyma³oci mechanicznej, mrozoodpornoci i nasi¹kliwoci oraz wymywalnoci substancji niebezpiecznych zestawiono w tabelach 2 i 3.
Tabela 2. Wymywalnoæ substancji niebezpiecznych ze spieków
Table 2. Leaching of hazardous substances from sinters
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Tabela 3. Wybrane w³aciwoci wyrobów spiekanych
Table 3. Selected properties of sintered products
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Stwierdzono du¿¹ powtarzalnoæ wyników pomiarów w³aciwoci fizycznych
i mechanicznych. W³aciwoci mechaniczne wyrobów spiekanych spe³niaj¹ wymagania stawiane materia³om przeznaczonym na podbudowy utwardzonych nawierzchni
drogowych (wytrzyma³oæ na obci¹¿enie wynosi co najmniej 2,5 MPa).
Mrozoodpornoæ badano metod¹ poredni¹ okrelon¹ przez normê PN-88/B-06250.
Badanie polega³o na cyklicznym zamra¿aniu próbki w powietrzu i odmra¿aniu w wodzie. Cykl badania trwa³ 6 godzin i wykonano trzy kolejne cykle. Nastêpnie badano
wytrzyma³oæ spieków na ciskanie. Stopieñ mrozoodpornoci okrelono na podstawie zale¿noci pomiêdzy wytrzyma³oci¹ a ubytkiem masy.
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Badanie nasi¹kliwoci, czyli zdolnoci wch³aniania wody przez materia³ przy
cinieniu atmosferycznym, polega³o na stopniowym zanurzaniu próbek w wodzie, tak
aby nie zamkn¹æ powietrza w porach materia³u. Nasi¹kliwoæ okrelono jako stosunek
masy wch³oniêtej wody do masy próbki materia³u suchego. Woda zwil¿a³a cianki spieku g³ównie powierzchniowo nie dostaj¹c siê do wnêtrza zamkniêtych porów. Po wyjêciu próbek z wody nastêpowa³ szybki powrót do stanu suchego.
Wymywalnoæ chromu, kadmu, miedzi, o³owiu, niklu, cynku i rtêci badano stosuj¹c metodê plazmowej spektrometrii emisyjnej. Wyniki pomiarów porównano z wartociami granicznymi ustalonymi dla rodowiska w którym planowane jest umieszczenie
spieków.
Uzyskano mniejsze od dopuszczalnych zawartoci jonów metali ciê¿kich w wyci¹gach wodnych. Oznacza to, ¿e produkt spiekania jest bezpieczny dla rodowiska.
Potwierdzono wiêc, ¿e zwi¹zki metali ciê¿kich s¹ wbudowane na sta³e w strukturê
krystaliczn¹ krzemianu i nie ulegaj¹ degradacji ani wyp³ukaniu.

WNIOSKI
1. Brykiety wytworzone z py³ów ze spalania osadów ciekowych, a nastêpnie spiekane w piecach obrotowych s¹ produktami bezpiecznymi dla rodowiska; obecne
w nich substancje niebezpieczne nie ulegaj¹ degradacji ani wyp³ukaniu.
2. Spieki zawieraj¹ce popio³y nadaj¹ siê do szerokiego stosowania w budownictwie
jako zamiennik keramzytu, do produkcji lekkich betonów, zapraw ciep³ochronnych,
wyrobu pustaków ciennych i stropowych.
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PROCESSING OF ASHES FROM SEWAGE SLUDGE COMBUSTION
FOR BUILDING MATERIAL
Summary
The method of processing ashes from sewage sludge combustion were presented in the paper to obtain
a non-toxic product useful in building. It consist in mixing ashes with desired components, then
briquetting composition and sintering of received briquettes. While sintering is going a surface vitrification of briquette is following. Laboratory tests involved to determine mechanical properties and cake
toughness for unfavourable weather conditions. Research results indicated a possibility of neutralisation a hazardous substances included in sintered briquettes. The product obtained after processing
made environmentally safe for economic utilisation.
Key words: sewage sludge, combustion, ashes, briquetting, sintering.
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