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1
Wprowadzenie

Żużle z termicznego przekształcania stałych 
odpadów komunalnych
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1. Wprowadzenie
Żużle IBA

Rosnący problem w krajach UE:

• Ilośd żużla IBA pozostałego ze spalania stałych odpadów 
komunalnych stale rośnie,

• Kładzie się coraz większy nacisk na odzyskiwanie i powtórne 
wykorzystywanie odpadów w celu zmniejszenia zużycia kruszyw 
naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla,

• Rozwijane są ramy prawne dla odzysku żużli IBA (jako kruszywa 
wtórnego). 
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1. Wprowadzenie
Miejsca powstawania i ilości

Żużle IBA


POPIÓŁ LOTNY

(pod kotłem)


POPIÓŁ LOTNY


ODPADY 

Z OCZYSZCZANIA 

SPALIN



KOCIOŁ
ELEKTROFILTR SKRUBER

Odpady z instalacji spalania
• Podział na:

Żużle IBA na koocu rusztu paleniska,

Popiół lotny + odpady z instalacji oczyszczania spalin

Ilości żużli IBA:
• 1 tona stałych odpadów komunalnych to  220-250 kg żużli IBA

• Ilośd żużli IBA wytwarzanych we Francji: ok. 3,0 mln ton

• Przyszła produkcja żużli IBA w Polsce z 12-15 ITPOK ~ 0,8 – 1,0 mln ton
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1. Wprowadzenie
Główne cechy żużla IBA

Zasadniczo: 

materiał 

mineralny52%

21%

20%

3% 3% 1%

Krzem i 

alluminium

Wapno Woda Sole Palne 

materiały

niedopalone

Met. ciężkie

Cechy fizykochemiczne żużla IBA (z termicznego 
przekształcania stałych odpadów komunalnych)

• Spiek różnych metali, szkła, krzemu, wapna, 
niedopalonych materiałów palnych i wody
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1. Wprowadzenie
Główne cechy żużla IBA
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Cechy fizykochemiczne

• Zawartośd metali ciężkich w surowym żużlu IBA

(na podstawie 55 analiz z 12 Zakładów Odzysku Energii z Odpadów 
zarządzanych przez VES na całym świecie)

 Zawartośd metali ciężkich (ok. 1% masy żużla IBA)
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1. Wprowadzenie
Główne cechy żużla IBA

Porównanie z glebą, ściekami, kompostami, itp.

Ścieki w 

oczyszczalni

Gleba 

leśna
Strefy 

przemysłowe

Kompost Pobocze 

drogi 
Pole 

uprawne
żużel

Cechy fizykochemiczne

• Zawartośd dioksyn i furanów w surowym żużlu IBA

(średnia zawartośd ok. 4  I-TEQ ng/kg)
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Właściwości mechaniczne (po obróbce)

• Uziarnienie: 0/20 do 0/31,5

• Czystośd: 0,01<VBS<0,04

• Odpornośd na tarcie: 35<LA<50

• Współczynnik ścieralności: 15<MDE<45

• Wskaźnik nośności: 30<  IPI < 60

(w oparciu o wytyczne techniczne

wykorzystania żużli z okolic Paryża)

1. Wprowadzenie
Główne cechy żużla IBA

Porównywalny z
kruszywami naturalnymi
(używany jako kruszywo 

wtórne)

Wykorzystanie w budowie 
dróg…
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Żużle IBA z termicznego przekształcania 
stałych odpadów komunalnych

2
Ramy prawne
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Dyrektywa spalarniowa
nr 2000/76/WE

Dyrektywa ramowa dot.
odpadów nr 2008/98/WE

Dyrektywa o odpadach 
niebezpiecznych  nr 
91/689/EWG (częśd 
Dyrektywy o Odpadach nr 
2008/98/WE)

2. Ramy prawne
„Status odpadu” w prawodawstwie UE

Całkowita zawartośd węgla 
organicznego (TOC) w żużlach IBA 
musi byd niższa niż 3% lub strata 
prażenia nie większa niż 5% suchej 
masy

Żużel IBA zdefiniowany w Europejskim 
Katalogu Odpadów (status odpadu)

Żużel IBA można klasyfikowad jako 
odpad inny niż niebezpieczny lub 
niebezpieczny (bliźniacze kategorie         
w katalogu)

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe 
zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż 
wymienione w 19 01 11

Aby zaklasyfikowad jako odpad 
niebezpieczny, to żużel IBA musi 
cechowad się właściwościami 
określonymi w Aneksie III (H1 do
H14) Dyrektywy. 
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2. Ramy prawne
„status odpadu” w prawodawstwie UE

Kryteria H1 do H13:  metody badania są określone  i zestandaryzowane

H1 wybuchowe: Substancje i preparaty grożące wybuchem wskutek 
działania płomieni, lub które cechują się wyższą niż dinitrobenzen 
wrażliwością na wstrząsy lub tarcie.

H2 utleniające: Substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi, 
zwłaszcza palnymi substancjami, wchodzą w reakcje o charakterze 
wysoko egzotermicznym.

H3-A bardzo łatwopalne, H3-B palne, H4 drażniące, H5 szkodliwe...

H12 Substancje i preparaty uwalniające toksyczne lub bardzo toksyczne 
gazy w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem.

H13 Substancje i preparaty, z których po neutralizacji może powstawad 
w dowolny sposób inna substancja, np. odcieki.
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2. Ramy prawne
„status odpadu” w prawodawstwie UE

Niemieckie Ministerstwo

Środowiska wdrożyło program 

badawczy w grupie europejskich 

laboratoriów: wyniki posłużą do 

opracowania wartości 

granicznych kryterium H14 i 

metod badawczych.

Francja: ocena ryzyka na podstawie 

trzech testów biologicznych:

-hamowanie wzejść i wzrostu 

Lactuca sativa (14 dni),

-hamowanie reprodukcji 

Ceriodaphnia dubia (7 dni),

-hamowanie emisji światła przez 

Vibrio fischeri (30 minut)

Wielka Brytania: Ocena zagrożeń 

opiera się głównie na:

-stężeniu związków ołowiu i cynku 

w IBA chociaż aktualna wiedza 

wskazuje, że większość cynku 

występuje w formach innych niż 

niebezpieczne

-pH, może być powyżej limitu, 

gdy opuszcza instalację

Kryterium H14 (ekotoksycznośd): substancje i preparaty stanowiące lub mogące stanowid 
bezpośrednie lub odsunięte w czasie zagrożenie dla jednego lub większej liczby aspektów 
środowiska.

Brak jest w prawodawstwie UE wartości granicznych lub metod badania parametrów 
kryterium H14

Każdy kraj UE definiuje własne metody badania kryterium H14.

Obecna sytuacja:
• Dla 3 ww. krajów, na podstawie ich własnej analizy, żużel IBA jest 

sklasyfikowany jako odpad inny niż niebezpieczny,

• Testy biologiczne wydają się byd odpowiednią metodą do badania kryterium 
H14, jednak ich powtarzalnośd i możliwośd zastosowania do oceny żużli IBA 
jest niepewna, stąd rozważa się wprowadzenie testów chemicznych,

• Zachodzi koniecznośd harmonizacji badao kryterium H14 w ramach UE. 



14

2. Ramy prawne
Prawodawstwo krajowe

Odpad inny niż niebezpieczny

Procedura end-of-waste dla IBA

Podlega badaniom 

kryteriów H1 i H13 oraz 

krajowemu badaniu H14

Składowanie zgodnie z dyrektywą o 

składowiskach nr 1999/31/WE

Szczególne prawodawstwo krajowe 

dla żużla IBA lub wykorzystanie 

kruszywa wtórnegoRejestracja w REACH jako 

wymóg do wprowadzenia       

do obrotu

Żużel IBA staje się produktem

Żużel  IBA posiada status odpadu

Odpad niebezpieczny

Składowanie zgodnie 

z dyrektywą                 

o składowiskach       

nr 1999/31/WE

lub

Utrzymanie statusu odpadu dla IBA

lub
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Dyrektywa ramowa o odpadach nr 2008/98/WE

Zniesienie statusu odpadu oraz system REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals) – rejestracja, ocena, autoryzacja, ograniczenie użycia środków chemicznych

Żużel IBA = status odpadu, jednak istnieje możliwośd zniesienia statusu odpadu, co 
prowadzi do objęcia wymogami REACH (ponieważ REACH nie obejmuje odpadów i nie 
gwarantuje zniesienia statusu odpadu)

W Danii rozpoczęto badania w celu potwierdzenia, czy żużel IBA mógłby 
kwalifikowad się do zniesienia statusu odpadu

Żadne z paostw UE nie złożyło wniosku do Komisji Europejskiej o zniesienie statusu 
odpadu ze względu na zmienny skład żużla IBA zależny od:

Składu spalanych odpadów oraz

Systemu zbiórki odpadów (Odpady Niebezpieczne oddzielnie od Odpadów 
komunalnych i przemysłowych)

2. Ramy prawne
Zniesienie „statusu odpadu” w prawodawstwie krajowym

Artykuł 6 : Utrata statusu odpadu

Niektóre określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, gdy zostały poddane procesowi odzysku, w tym recyklingu,          

i spełniają ścisłe kryteria, opracowane zgodnie z następującymi warunkami: 

Dana substancja lub produkt  są powszechnie stosowane do konkretnych celów

Istnieje rynek takich substancji lub produktów bądź popyt na nie;

Dana substancja lub produkt spełniają wymagania techniczne dla konkretnych celów oraz wymagania obowiązujących przepisów     

i norm mających zastosowanie do wyrobów

Zastosowanie danej substancji lub produktu nie prowadzi do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia 

ludzkiego

W koniecznych przypadkach kryteria obejmują wartości dopuszczalne zanieczyszczeń i uwzględniają jakiekolwiek potencjalne 

niekorzystne oddziaływanie substancji lub produktu na środowisko naturalne.
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2. Ramy prawne
Składowisko w prawodawstwie krajowym

Dyrektywa o Składowiskach nr 1999/31/EWG, Decyzja Rady nr 
2003/33/WE i krajowe akty prawne, które je wprowadzają.

• 3 klasy odpadów:

Obojętne: klasa III

Inne niż niebezpieczne: klasa II

Niebezpieczne: klasa I

• Klasyfikacja odpadów do poszczególnych klas oceniana w badaniach 
ługowania na podstawie norm EN 14405 oraz EN 12457.

• Przykład: przedziały zawartości ołowiu (Pb) w mg/kg

Pb <  0,5 :          odpady klasy III, obojętne

0,5 < Pb 10 :          odpady klasy II, nie niebezpieczne

10    < Pb 50 :          odpady klasy I, niebezpieczne

50    > Pb :          odpady klasy I, niebezpieczne, konieczna                                                                                     
stabilizacja

• Krajowe wdrożenie wymogów dyrektywy może byd bardziej restrykcyjne.
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2. Ramy prawne
Ponowne wykorzystanie żużli IBA w krajach UE

Na podstawie: ISWA 2006 „Zagospodarowanie Żużli z Zakładów Odzysku Energii z Odpadów.
Przegląd możliwości zagospodarowania i metod przetwarzania.”

W zakresie wykorzystania kruszyw z żużla IBA jako 
surowców wtórnych regulują to tylko przepisy krajowe

Do ponownego wykorzystania nadaje się tylko żużel IBA 
spełniający kryteria dla odpadu innego niż niebezpieczny

Większośd krajów UE stosuje kryteria dopuszczenia żużli 
IBA do wykorzystania na podstawie testów 
wymywalności, przy czym różne są:
• Praktyki wykorzystania żużli IBA,

• Procedury pobierania próbek,

• Metody badania,

• Zakresy wartości dla testów wymywalności dopuszczające 
wykorzystanie żużli IBA,

• Oceny wpływu na środowisko dla zastosowania żużli IBA.
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2. Ramy prawne
Wyzwanie legislacyjne dla Polski

Żużel IBA – odpad inny niż niebezpieczny

Zniesienie statusu odpadu 

dla żużla IBA

Składowanie zgodnie z 

Dyrektywą o Składowiskach nr 

1999/31/EWG w formie 

wdrożonej w Polsce

•Opracowanie dedykowanych przepisów krajowych, lub

• Przyjęcie przepisów wyłącznie dla odzysku żużli IBA i 

kruszyw wtórnych, np. R14 

• Opracowanie specyfikacji zastosowania do 

budownictwa drogowego i procedur zarządzania 

jakością
Spełnienie kryteriów  art. 6 Dyrektywy 

Ramowej o Odpadach (WFD)

Żużel staje się produktem

W efekcie rejestracja w REACH

Żużel IBA posiada status odpadu

Żużel IBA – odpad niebezpieczny

Składowanie zgodnie z 

Dyrektywą o Składowiskach 

nr 1999/31/EWG w formie 

wdrożonej w Polsce

lub

Utrzymanie statusu odpadu dla żużla IBA

lub

Wniosek Polski do Komisji 

Europejskiej

•Konieczne miejsce do 

składowania

• Zwiększona emisja 

związków węgla (tzw.  Carbon 

footprint)

•Wzrost kosztów

Przegląd krajowych kryteriów dla 

H14 (metody chemiczne  

odpowiednie dla odpadów IBA)

•Śledzenie losów jako odpowiedzialność 

środowiskowa

• Zarządzanie jakością

• Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

•Obniżenie kosztów

•Jak monitorować zastosowanie 

produktu i odpowiedzialność 

środowiskową?

Rozwijać selektywną zbiórkę 

stałych odpadów komunalnych
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Przygotowywana jest nowa ustawa:

• Wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2012

• Wyłącznie na potrzeby przemysłu budowy dróg:
Podbudowy
Nasypy

• Konieczny zakład przetwarzania (przygotowanie i dojrzewanie)

• Kryteria dla recyklingu:
Zawartośd zanieczyszczeo
Testu wymywalności (odcieki) wg EN 12457-2
3 badania w każdym miesiącu produkcji

• Wyłączenia/zastrzeżenia:
Poza terenami zalewowymi
Min. 30m od jakiegokolwiek cieku wodnego
Lokalizacja poza chronionymi obszarami ujęd wody pitnej
Poza obszarami wysokiej ochrony
Poza obszarami o znacznym nachyleniu terenu
Poza obszarami erozji skały macierzystej – wapiennej 

• Zwolnienie z podatku od składowania dla niedopuszczonego żużla IBA (nie 
spełniającego kryteriów do wykorzystania, jako surowiec wtórny).

• Śledzenie (GPS) dla obszarów, w których stosuje się żużle IBA.

2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA we Francji
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2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA we Francji

Kryteria dopuszczenia do wykorzystania: na podstawie 
limitów zawartości zanieczyszczeo

Zanieczyszczenie Dopuszczalny poziom

[zawartość całkowita]

TOC 

(całkowity węgiel organiczny)

30 g/kg suchej masy

BTEX

(benzen, toluen, etylobenzen, ksylen)

6 mg/kg suchej masy

PCB

(polichlorobifenyle) 

1 mg/kg suchej masy

węglowodory

(od C10 do C40)

500 mg/kg suchej masy

PAH

(Policykliczne węglowodory aromatyczne)

50 mg/kg suchej masy

Dioksyny i furany 10 ng I-TEQ/kg suchej masy
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2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA we Francji

Parametr

(mg/kg suchej masy żużla IBA)

Poziom dopuszczalny dla 
podbudów drogowych

Poziom dopuszczalny dla 
nasypów

As 0,6 0,6

Ba 56 28

Cd 0,05 0,05

Cr 2 1

Cu 50 50

Hg 0,01 0,01

Mo 5,6 2,8

Ni 0,5 0,5

Pb 1,6 1,0

Sb 0,7 0,4

Se 0,1 0,1

Zn 50 50 

Fluorki 60 30 

Chlorki 10 000 5 000

Siarczany 10 000 5 000

Kryteria dopuszczenia do wykorzystania: testy 
wymywalności
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2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA w Niemczech

Ustawa o Zamkniętym Obiegu Substancji i Gospodarce 
Odpadami (1996)
• Recykling materiałów

• Ochrona zasobów naturalnych

• Wytyczne dla utylizacji odpadów z poszanowaniem środowiska

Federalna Ustawa o Ograniczeniu Emisji (2002)
• Wykorzystanie odpadów jest dopuszczalne jeżeli następuje 

zmniejszenie wpływu na środowisko
Wykorzystanie żużli IBA jest przedmiotem regulacji i ogranicza się do 
ściśle zdefiniowanego zastosowania, to jest do budowy dróg

Wytyczne branży budowlanej do stosowania materiałów 
mineralnych
• Zapewnienie i kontrola jakości materiałów mineralnych

• Warunki dostawy materiałów mineralnych

• Wymogi badawcze dla materiałów mineralnych

• Dodatkowe założenia projektowe dla obiektów budowlanych przy 
wykorzystaniu materiałów odpadowych
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2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA w Niemczech

Przykładowe kryteria stosowane do żużli IBA 
przeznaczonych do budowy dróg:

• Skład: zawartośd frakcji mineralnej, frakcji obojętnej (mat. szklane i ceramiczne), 
metali, frakcji organicznej w żużlach musi mieścid się w określonych normach.

• Stabilnośd objętościowa: objętośd żużla musi byd niemal stała, co jest niezbędne 
aby zapobiec uszkodzeniom obiektów budowlanych po ukooczeniu budowy.

• Mrozoodpornośd: właściwości fizyczne żużlu nie powinny ulegad zmianie nawet 
przy temperaturach znacznie poniżej 0 C. 

• Wytrzymałośd na ściskanie: żużel IBA powinien cechowad się wysoką odpornością 
mechaniczną, a jego struktura nie powinna ulegad zmianie. 

• Uziarnienie: wielkośd ziaren materiału powinna mieścid się w określonych 
granicach w celu zapewnienia, że własności fizyczne materiału są stabilne.

• Kształt ziarna: struktura powierzchni ziarna materiału ma istotny wpływ na 
własności fizyczne materiału mineralnego. 

• Określona gęstośd do jakiej można zagęścid żużel podczas budowy (stopieo 
zagęszczenia w skali Proctora).

• Cechy materiału przy kontakcie z wodą: żużel powinien cechowad się stabilnością 
przy kontakcie z wodą. Wymywanie substancji szkodliwych należy ograniczyd do 
minimum.
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2. Ramy prawne
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA w Niemczech

Prawodawstwo landów

• Niemieckie prawo może byd wprowadzone na poziomie przepisów 
lokalnych,

• Występują ograniczenia dla zastosowania żużli IBA jako materiału 
po przetworzeniu.

Niemieckie testy wymywalności wg. normy DIN 38414-S4 
(DEV S4) zastąpiono 12457-4

• Niemieckie badanie (DIN 38414) stanowiło podstawę
europejskiego badania wg normy EN 12457 i wchodzi obecnie w
zakres tej normy europejskiej jako jej częśd 4 (EN 12457/4),

• Poziomy zawartości zanieczyszczeo dopuszczające stosowanie
żużli IBA w drogownictwie ustala LAGA (federalna grupa robocza
na rzecz odpadów)
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2. Ramy 
Prawodawstwo w zakresie wykorzystania żużli IBA w Niemczech

Kryteria zatwierdzenia 
dla składowisk 

niemieckich oraz kryteria 
LAGA dla wykorzystania 

żużli IBA w 
budownictwie 

drogowym

Parametr Jednostka

Niemcy

Składowisko  

klasy 1

Składowisko  

klasy 2

Składowisko  

klasy3
LAGA

Wytrzymałośd

Wytrzymałośd na ścinanie kN/m2 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25

Odkształcenie osiowe % ≤20 ≤20 ≤20 ≤20

Wytrzymałośd na 

ściskanie jednoosiowe
kN/m2 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50

Zawartośd materii organicznej suchych osadów w substancji  pierwotnej 

LOI (straty prażenia) wt% ≤3 ≤7 ≤18 ≤1

TOC (węgiel organiczny ogółem) wt% ≤1 ≤3 - -

Wymywalne substancje litofilne w 

substancji pierwotnej wt% ≤0,4 ≤0,8 ≤0,8 ≤0,8

Parametry wypłukiwania

pH 5,5 - 13 5,5 - 13 5,5 - 13 5,5 - 13

EC (przewodnictwo) μS/cm ≤10000 ≤50000 ≤50000 ≤50000

TOC (węgiel organiczny ogółem) mg/l ≤20 ≤100 ≤250 ≤250

Fenole mg/l ≤0,2 ≤50 ≤50 ≤50

As mg/l ≤0,2 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

Pb mg/l ≤0,2 ≤1 ≤1 ≤1

Cd mg/l ≤0,05 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1

Cr-VI mg/l ≤0,05 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1

Cu mg/l ≤1 ≤5 ≤5 ≤5

Ni mg/l ≤0,2 ≤1 ≤1 ≤1

Hg mg/l ≤0,005 ≤0,02 ≤0,02 ≤0,02

Zn mg/l ≤2 ≤5 ≤5 ≤5

F mg/l ≤5 ≤25 ≤25 ≤25

Jon amonowy mg/l ≤4 ≤200 ≤200 ≤200

Cyjanki mg/l ≤0,1 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

AOX – adsorbowalne organicznie 

związane chlorowce mg/l ≤0,3 ≤1,5 ≤1,5 ≤1,5

Frakcja rozpuszczalna wt% ≤3 ≤6 ≤6 ≤6

Biodegradowalnośd suchych osadów w substancji pierwotnej 

Jako aktywnośd oddychania (AT4) mg/g ≤51

Lub jako wskaźnik tworzenia gazu 

w wyniku fermentacji (GB21) l/kg ≤202

Górna Wartośd opałowa (H0) kJ/kg ≤6000
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2. Ramy prawne
Informacje ogólne dla innych krajów UE

Przegląd krajów

źródło: ISWA 2006

Poziom wykorzystania żużli IBA

Czechy Dania Holandia Francja Niemcy Norwegia Wielka 
Brytania

Stany 
Zjednoczone

Portugalia Szwajcaria Szwecja
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Żużle z termicznego przekształcania stałych 
odpadów komunalnych

3
Know-how firmy VES w przetwarzaniu 
żużli IBA



28

3. Know-how firmy VES
Referencje firmy VES

VEOLIA (VES i Dalkia) obecnie jest operatorem 69 
Zakładów Odzysku Energii z Odpadów

48 we Francji (44 VES, 4 VES + Dalkia)

7 w Wielkiej Brytanii (+ 4 w fazie uzyskiwania pozwolenia na budowę)

5 we Włoszech

1 w Portugalii (Dalkia)

2 w Chinach

6 na Taiwanie

Zdolnośd przetwarzania (spalania) w roku 2011: 10,3 
mln Mg/rok stałych odpadów komunalnych

Około 2,2 mln Mg/rok żużla IBA produkowanego na 
całym świecie

1 100 kMg/a we Francji

400 kMg/a w Wielkiej Brytanii

200 kMg/a w pozostałej części Europy

500 kMg/a w Azji
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3. Know-how firmy VES
Referencje VES we Francji

W roku 2010 poziom ponownego wykorzystania żużli 
IBA w budownictwie drogowym wyniósł 71,4%.

• Odzysk żużli: 160kg/t stałych odpadów komunalnych (224kg/t x 
0,714 = 160kg/t)

• Odzysk metali żelaznych: 20kg/t stałych odpadów komunalnych

• Odzysk metali nieżelaznych: 0,8kg/t stałych odpadów 
komunalnych

18 zakładów przetwórczych żużla IBA (przygotowanie     
i waloryzacja) obsługiwanych przez VES France

• Niektóre zakłady przetwórcze odbierają żużel IBA z kilku 
Zakładów Odzysku Energii z Odpadów.
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Zakład przetwórczy

Dojrzały żużel  IBA po  

min. 3 miesiącach

Surowy żużel  

IBA z kotła

Walidacja 

środowiskowa

•Zawartość zanieczyszczeń

•Testy wymywalności EN 12457-2

•3 analizy w każdym miesiącu produkcji

Cechy 

mechaniczne

Walidacja 

geotechniczna

Wytyczne do 

stosowania żużla 

IBA w drogownictwie

3. Know-how firmy VES
Referencje VES we Francji: Zarządzanie Jakością

NFP 18-580 Rozmiar cząsteczki 0/20-0/31,5

NFP 18-580 Zawartośd wypełniacza 5%<FC<12%

NFP 18-580 Zawartośd piasku 20%<SC<45%

NFP 18-597 wskaźnik piaskowy 30<ES<55

NFP 94-068 Wartośd błękitu metylowego 0,01<VBS,<0,04

NFP 18-573 Wskaźnik Los Angeles 35<LA<50

NFP 18-572 Współczynnik Mikro-Deval 15<MDE<45

NFP 18-554 Zawartośd wody 8%<W<25%

NFP 94-093 Zawartośd wody przy 14%<W a OPM<18%

LUB Optimum Proctor’a LUB

NFP 94-093 Zawartośd wody przy 12,5%<W a OPM<15%

LUB Zmodyfikowanym optimum Proctor’a LUB

NFP 94-078 Wskaźnik nośności 30<IPI<60
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3. Know-how firmy VES
Referencje firmy VES we Francji: typowy zakład 
przetwarzania żużla IBA

Zakład przetwarzania żużla IBA obejmuje 6 głównych 
stref:

• Przyjęcie żużla IBA, składowanie wstępne: 0-0,15 m2/t

• Przygotowanie, przetwarzanie: 500 – 3 000 m2 w zależności od 
prowadzonych procesów

• Strefa sezonowania: 0,15 m2/t  (minimum 3 miesiące)

• Zbiornik na odcieki

• Budynek ochrony, budynek zaplecza administracyjnego
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3. Know-how firmy VES
Referencje firmy VES we Francji: przykładowy zakład „CLAYE 
SOUILLY”
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3. Know-how firmy VES
Referencje firmy VES w Wielkiej Brytanii

« to be provided by Pierre Mauguin »Wskaźnik wykorzystania żużli IBA w 2010 roku                       
w budownictwie drogowym wyniósł 96,8%

• Waloryzacja żużla IBA na poziomie 216kg/t stałych odpadów 
komunalnych (nadziarno jest rozdrabniane, frakcje niedopalone 
są zawracane do ponownego spalania)

• Odzysk metali żelaznych i nieżelaznych 20kg/t stałych odpadów 
komunalnych

VES UK obsługuje cztery zakłady przetwarzania żużli IBA 
(przygotowanie, sezonowanie)

• Niektóre zakłady przetwarzania odbierają żużel IBA z kilku 
Zakładów Odzysku Energii z Odpadów.
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3. Know-how firmy VES
Referencje firmy VES w Wielkiej Brytanii: przykładowy zakład      
w Hampshire (Somerley)
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Dziękujemy za uwagę

Żużle z termicznego przetwarzania stałych 
odpadów komunalnych


