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Finansowanie projektu

Realizację projektu umożliwiło wsparcie  
ze środków instrumentu finansowego Life+  
oraz środków NFOŚiGW.

Instalacja demonstracyjna wytwarzania 
kruszyw lekkich z osadów ściekowych  
i krzemionki odpadowej

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym 
Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na 
współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony 
środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie 
procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska 
oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla 
problemów dotyczących ochrony środowiska.

Program Life+

NFOŚiGW

IMBiGS

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki   
Wodnej jest wspólnie z Wojewódzkimi funduszami fila-
rem polskiego systemu finansowania ochrony środo- 
wiska. Współfinansuje realizację projektu DIM-WASTE 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 
jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. 
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych 
i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i auto- 
matyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skal- 
nego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem 
i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, 
technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.



Opracowana w Instytucie Mechanizacji Budownictwa  
i Górnictwa Skalnego nowa metoda zagospodarowa-
nia osadów ściekowych oparta została na założeniu, 
że celowe jest włączenie ich w termiczny proces wy- 
twarzania sztucznych kruszyw na bazie surowców 
odpadowych, w wyniku którego wytworzony zostaje 
produkt handlowy – wyrób budowlany do szerokiego 
zastosowania gospodarczego. Proces otrzymywania 
nowego rodzaju kruszyw lekkich polega na przepro-
wadzeniu syntezy termicznej co najmniej trzech 
różnych surowców odpadowych, w tym osadów ście-
kowych jako głównego  składnika. 

Technologia wytwarzania kruszywa lekkiego z zasto- 
sowaniem osadów ściekowych jest bezpiecznym, 
korzystnym energetycznie, przyjaznym dla środowiska 
i efektywnym ekonomicznie sposobem zagospoda- 
rowania osadów ściekowych. Dodatkowo, umożliwia 
otrzymanie atrakcyjnego wyrobu budowlanego wyłą-
cznie z surowców odpadowych. 

Głównym celem projektu jest zademonstrowanie inno- 
wacyjnej technologii zagospodarowywania osadów 
ściekowych łącznie z odpadami krzemionki w procesie 
wytwarzania kruszyw lekkich.

Cele strategiczne projektu to:

Realizacja projektu umożliwi sprawdzenie opraco-
wanej przez Instytut technologii w skali technicznej 
oraz przyczyni się do zwiększenia świadomości spo-
łeczeństwa na temat konieczności termicznego unie-
szkodliwiania osadów ściekowych. 

Długofalowe oddziaływanie projektu przyczyni się do 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania osadów 
ściekowych na środowisko.

Osady ściekowe powstają w oczyszczalniach ścieków 
jako końcowy odpad procesów oczyszczania ścieków. 

Osady ściekowe stanowią ważny jakościowo odsetek 
odpadów wytwarzanych w sferze komunalnej i prze- 
mysłowej, ponieważ stwarzają duże zagrożenie  
dla środowiska i ich utylizacja jest obciążeniem dla  
gospodarki. Specyficzny skład tych osadów powoduje 
trudności w ich zagospodarowaniu, ponieważ pomimo 
posiadania cennych składników o właściwościach  
nawozowych, zawierają także groźne zanieczyszcze-
nia, powodujące potencjalne zagrożenie sanitarne dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ilość osadów ściekowych bardzo szybko wzrasta  
tworząc kolejną grupę odpadów wymagającą rozwią-
zania problemu ich utylizacji.

W latach ubiegłych dominującym kierunkiem zagos-
podarowania komunalnych osadów ściekowych było 
ich składowanie. Z punktu widzenia zobowiązań wyni- 
kających z wprowadzania prawa europejskiego jest to 
wysoce niekorzystne. Prawo wspólnotowe nakazuje 
zmianę struktury zagospodarowywania osadów ście-
kowych, w tym rezygnację ze składowania na rzecz 
termicznego unieszkodliwiania.

Planuje się, że w 2018r. w Polsce odsetek termicznie 
unieszkodliwianych osadów wzrośnie do poziomu 59% 
(w 2011r. wynosił około 35%). Żeby móc ten stan osią-
gnąć, konieczny jest rozwój technologii termicznego 
przekształcania osadów.

Budowa prototypowej linii demonstracyjnej  
wytwarzania kruszyw lekkich z zastosowaniem 
osadów ściekowych

Przeprowadzenie spójnej kampanii informacyjnej 
dotyczącej opracowanej technologii oraz samego 
projektu


