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WSTĘP INFORMACJE O FIRMIE 

INFORMACJE O FIRMIE MARBET WIL 

Firma MARBET® WIL Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i od tego czasu koncentruje się na produkcji 
materiałów dla infrastruktury kolejowej, drogowej, budownictwa i ochrony środowiska.  

Nasze wyroby są wytwarzane na bazie spoiwa siarkowego przy pomocy nowoczesnych, 
ekologicznych, opatentowanych technologii. Nasze rozwiązania techniczne są bezpieczne dla zdrowia 
i środowiska naturalnego.  

Jesteśmy europejskim liderem w przemyśle betonów siarkowych. Jako pierwsi opracowaliśmy 
i wdrożyliśmy komercyjną instalacje do produkcji polimeru siarki oraz betonów siarkowych. 



WSTĘP PATENTY 

PATENTY 

Posiadamy ponad 30 polskich i zagranicznych patentów i zgłoszeń patentowych, z których 
większość została wdrożona w naszym zakładzie produkcyjnym 



WSTĘP NAGRODY 
NAGRODY 

Każdego roku prezentujemy swoje produkty i technologie podczas międzynarodowych imprez 
targowych, konferencji i sympozjów. Wielokrotnie braliśmy udział m.in. w Światowym Salonie 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA w Brukseli  
w Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE w Paryżu, międzynarodowych 
targach kolejowych INNOTRANS w Berlinie, Targach Ochrony Środowiska EKOTECH w Budapeszcie, 
Targach Ochrony Środowiska POLLUTEC we Francji, Targach POLEKO w Poznaniu, i wielu innych. 
Nasz rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem, zdobywając wiele medali i wyróżnień. 



WYNIKI BADAŃ I PRÓB DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

POSIADAMY PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ DLA NASZYCH WYROBÓW 

Aprobaty techniczne: 

AT/10-2009-0075-01 „Ciężary naprężające SULTECH”  wydana przez Instytut Kolejnictwa 
AT/09-2009-0198-00 „Otwarte prefabrykowane korytka odwadniające” wydana przez Instytut Kolejnictwa 
AT/2007-03-2218 „Modułowe elementy drenażowe SULDREN® K” wydana przez IBDIM 
AT/2004-04-1814 „Pokrywy studni kablowych typu P1-PS i P2-PS” wydana przez IBDIM 
AT/2003-04-1600 „Powłoka ochronna MARWIL do betonu” wydana przez IBDIM 

Atesty higieniczne: 

HK/W/1008/01/2009 SULCEM Spoiwo siarkowe 

HK/W/1008/02/2009 SULBET Beton siarkowy  
HK/B/0533/01/2010 SULTECH Beton siarkowy 

Atest Higieniczny - beton siarkowy Sultech.pdf
Atest Higieniczny - beton polimerowy Sulbet.pdf
Atest Higieniczny - polimer siarki Sulcem.pdf


INSTALACJA PRODUKCYJNA 

Technologia Sultech® opracowana została jako rozwiązanie problemu odpadów stałych  
w postaci pyłów, popiołów, piasków lub żużli eliminując konieczność ich deponowania odpadów na 
składowiskach. Rozwiązanie to jest chronione patentem UPRP 205151. Rozwiązanie jest kierowane do 
wytwórców lub posiadaczy odpadów.  

Wyrób lub granulat 

betonu Sultech 

Odpady stałe w 

formie żużli, 

popiołów i pyłów 

TECHNOLOGIA  SULTECH 

Podstawowym materiałem stabilizującym substancje niebezpieczne jest spoiwo siarkowe   
materiał stabilny i bezpieczny, posiadający atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny pozwalający 
na produkcję wyrobów budowlanych służących do przechowywania lub transportu wody pitnej.  

Spoiwo siarkowe  

Temperatura 140oC 



INSTALACJA PRODUKCYJNA PRZEBIEG PROCESU 

W pierwszej fazie 
następuje kapsulacja 

niebezpiecznych 
substancji i utworzenie 

trwałych związków 
chemicznych 

nierozpuszczalnych w 
wodzie. 

W fazie drugiej 
następuje zestalenie 
odpadu do trwałej 
postaci granulki lub 

monobloku. 

Proces stabilizacji i zestalenia odpadów polega na wymieszaniu odpadu z polimerem siarki oraz 
poddania mieszaniny obróbce termicznej. W określonych warunkach technologicznych, to jest w 
130–150C następuje upłynnienie spoiwa siarkowego oraz rozpad zamkniętych pierścieni 
utworzonych z atomów siarki na otwarte łańcuchy SX.  
 
Zawarte w odpadzie metale takie jak miedź, ołów, żelazo, arsen, kadm, cynk, nikiel, molibden, 
kobalt, ulegają reakcji chemicznej z siarką tworząc nierozpuszczalne w wodzie siarczki. Pozostałe 
zanieczyszczenia wprowadzane są w utworzoną matryce i zamykane po zestaleniu. 



Suszenie i grzanie 
składników 

Tw=160-180 oC 

Proces sterowany automatycznie 

Ważenie i mieszanie 
składników 
T=130oC t=30min 

 

Silosy odpadów Suszarka grubszych 
frakcji 

Thermomix Mixer Silos polimeru siarki 

Gotowa masa 
siarkobetonowa 

T=140oC 

Wstępne naważane 

 

 

Dozowanie 
polimeru siarki 

Schemat instalacji produkcyjnej  

INSTALACJA PRODUKCYJNA DOŚWIADCZENIA PRODUKCYJNE 



Instalacja produkcyjna Marbet Wilu stanowi wynik 14 lat doświadczeń  
i składa się ze sprawdzonych i standardowych rozwiązań technicznych 
dopasowanych do wymagań klienta. Urządzenia spełniają wymogi 
wszelkich regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony 
środowiska naturalnego.  

Proces technologiczny unieszkodliwiania odpadów i produkcja betonu 
siarkowego odbywa się w jednym procesie w grzanym olejem 
termicznym, dwuwałowym mieszalniku Thermomix. Sterowanie 
procesem odbywa się komputerowo w sposób w pełni automatyczny.  

INSTALACJA  PRODUKCYJNA 

INSTALACJA PRODUKCYJNA 
Kluczowym z punktu widzenia skutecznego wdrożenia technologii 
stabilizacji odpadów i produkcji betonu siarkowego jest odpowiedni park 
maszynowy. 



KIERUNKI GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA WDROŻENIE TECHNOLOGII SULTECH 

Pierwsze przemysłowe wdrożenie technologii Sultech® zrealizowane zostało w 2001r. 

W tej technologii produkowane są 
ciężary naprężające kolejowe sieci 
trakcyjne, które dostarczane są na 
Polską kolej.  
 
W produkcji tego wyrobu 
wykorzystywany jest odpad o kodzie 
10 02 10 Zgorzelina walcownicza. 
Dzięki wykorzystaniu własności spoiwa 
siarkowego i zastosowaniu odpadu  
z przemysłu hutniczego udało się 
wyprodukować beton o dużej gęstości,  
z powodzeniem zastępujący drogie  
i podatne na kradzieże żeliwo.  

Aplikacja została pozytywnie przyjęta i po kilku latach nasze ciężary naprężające wykonane w 
technologii Sultech®, stały się jedynym rozwiązaniem na modernizowanych i nowo projektowanych 
odcinkach kolejowych w Polsce. 



KIERUNKI GOSPODARCZEGO WYKORZYSTANIA 

Koncepcja leżąca u podstaw technologii Sultech®, czyli zamiana odpadu w bezpieczny i użyteczny 
produkt została nagrodzona w 2007r złotym medalem podczas targów Innowacji i nowych technologii 
EUREKA w Brukseli 

WYRÓŻNIENIA 

Technologia Sultech® została wybrana liderem projektu Green Evo Ministerstwa 
Środowiska jako jedna z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich 
technologii środowiskowych. Kapitułę projektu stanowili eksperci w dziedzinie 

środowiska, finansowania i innowacyjnych technologii, 



INSTALACJA PRODUKCYJNA KLASYFIKACJA ODPADÓW 

ODPADY WTÓRNE Z PROCESÓW TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW 
 
Rodzaj i ilość odpadów uzależnione są  od zastosowanej metody oczyszczania spalin: 
 
1. Metoda sucha i półsucha: głównie popioły lotne, pyły i żużle 
19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, 
19 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne, 
19 01 15* - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne. 
19 01 10* - zużyty węgiel aktywny 
19 01 12* - żużle i popioły paleniskowe 
 
2. Metoda mokra: odpady uwodnione 
19 01 05* - Osady filtracyjne (placek filtracyjny) 
19 01 06* - Szlamy i inne odpady uwodnione 
19 01 10* - zużyty węgiel aktywny 
19 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne,  
19 01 12* - żużle i popioły paleniskowe 



INSTALACJA PRODUKCYJNA WYNIKI BADAŃ 

Przygotowanie próbek 
 

Próbki do badań przygotowywano w oparciu o odpady pochodzące z warszawskiej spalarni odpadów 
komunalnych ZUSOK. Proces prowadzono na instalacji składającą się z mieszalnika grzanego olejem 
termicznym, wyposażonym w mieszadło wstęgowe. Odpad poddano wstępnej obróbce termicznej 
(150oC) w celu usunięcia wilgoci i zadozowano do mieszalnika. Ciekły polimer siarki dozowano na 
gorące złoże odpadu i mieszano do czasu uzyskania homogenicznej mieszaniny. Następnie odlewano 
próbki do badań w postaci kostek 10x10x10cm w celu badania wytrzymałości na ściskanie. Do badań 
wymagalności kierowano te same próbki, przy czym ulegały one rozdrobnieniu do wielkości cząstek 
poniżej 10 mm. 

Wyniki badań wytrzymałościowych 

Oznaczenie 

próbek 

Wymiary [mm] Ciężar Gęstość Siła niszcząca 
Wytrzymałość na 

ściskanie 

a b c kg kg/dm3 [kN] [MPa] 

1 102 100 100 2,625 2,57 303 
32,92 

2 101 100 100 2,638 2,61 365 

3 99 100 100 2,06 2,08 464 
46,80 

4 98 100 100 2,06 2,10 458 

5 102 100 100 2,26 2,21 502 
48,86 

6 100 100 100 2,20 2,20 485 



INSTALACJA PRODUKCYJNA WYNIKI BADAŃ 

Wyniki badań wymywalności metali ciężkich 

Parametr 

Zawartość w odpadzie Zawartość po 

stabilizacji 19 01 07* 19 01 13* 19 01 12 

[mg/kg sm] [mg/kg sm] [mg/kg sm] [mg/kg sm] 

Arsen 0,01 0,01 0,11 0,010 

Bar 39,00 1,21 0,75 10,200 

Kadm 0,0050 0,0050 0,0050 0,005 

Chrom 0,588 63,900 0,030 1,470 

Miedź 0,04 0,040 0,040 0,040 

Rtęć 0,01 0,005 0,005 0,005 

Molibden 0,04 4,620 0,040 0,460 

Nikiel 0,04 0,040 0,040 0,040 

Ołów 134,00 1,00 0,84 0,250 

Antymon 0,50 0,50 0,50 0,050 

Selen 0,21 0,81 0,01 0,010 

Cynk 42,00 0,05 0,05 13,200 

Fluorki 43,80 2,60 11,30 39,000 

Siarczany 11 257,00 46 099,00 5 894,00 4590,000 

Źródło: Raport Ośrodka Badania i Kontroli Środowiska 



OPIS TECHNOLOGII WŁASNOŚCI MATERIAŁU 

Spoiwo siarkowe daje pochodnym materiałom wiele interesujących własności idealnych do 
zastosowań w infrastrukturze, drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej 

WŁASNOŚCI MATERIAŁU NA BAZIE SPOIWA SIARKOWEGO MARBET WIL 

Parametr Spoiwo siarkowe Spoiwa cementowe 

20 – 60 MPa 50 – 90 MPa Wytrzymałosć na ściskanie 

Odporność na korozje 
(woda morska, kwasy, zasady, ścieki) 

100%  

Nasiąkliwość  0,5% >4% 

Mrozoodpornosć F500 F100 

Recycling 100% 0% 

CO2 emisja 0,42 kg 
CO2/kg 

0,83 kg CO2/kg 

Czas osiągania nominalnej 
wytrzymałości Minuty 28 dni 

30 – 90 MPa 

100%  

0,05% 

F500 

100% 

0,42 kg 
CO2/kg 



INSTALACJA PRODUKCYJNA KIERUNKI ZASTOSOWAŃ 

Infrastruktura drogowa 

- Ulepszony asfalt Sulbit do wykonywania warstwy ścieralnej  

i podbudowy,  

- Warstwy podbudowy zasadniczej,  

- Krawężniki, odwodnienia liniowe, płyty chodnikowe, studzienki, 

Własności istotne dla zastosowania   

Wysoki moduł sztywności sprężystej, wysoki poziom stabilności wg Marshalla, 

mała wrażliwość na długotrwałe obciążania,  

Wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, wysoka mrozoodporność, długa żywotność, 

odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu 

 



INSTALACJA PRODUKCYJNA 

Infrastruktura kolejowa 

Ciężary naprężające kolejowe sieci trakcyjne, koryta odwadniające linie kolejowe  

Własności istotne dla zastosowania   

Wysoka gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na korozje, niska nasiąkliwość, długa 

żywotność, odporność chemiczna, możliwość użytkowania w kilka godzin po odlaniu elementu 

KIERUNKI ROZWOJU 



INSTALACJA PRODUKCYJNA 

Budownictwo 

hydrotechniczne 
Oczyszczalnie  ścieków Składowiska odpadów 

Umocnienia nabrzeży 

morskich i wód 

śródlądowych, 

Rury, studzienki, osadniki, 

elementy zbiorników 
Zbiorniki, bloki do budowy 

ścian działowych i 

oporowych, płyty na podłoża 

Wytrzymałość na ściskanie, 

odporność na działanie wody 

morskiej, wysoka 

mrozoodporność, długa 

żywotność, możliwość 

użytkowania w kilka godzin 

po odlaniu elementu 

Wytrzymałość na ściskanie, 

odporność na korozje, 

nieprzepuszczalność, długa 

żywotność, odporność na 

działanie ścieków, możliwość 

użytkowania w kilka godzin po 

odlaniu elementu 

 

Wytrzymałość na ściskanie, 

odporność na korozje, 

nieprzepuszczalność, długa 

żywotność, odporność 

chemiczna, możliwość 

użytkowania w kilka godzin 

po odlaniu elementu 

KIERUNKI ROZWOJU 



INSTALACJA PRODUKCYJNA PODSUMOWANIE 

UNIKALNE WYRÓŻNIKI TECHNOLOGI SULTECH 

W przeciwieństwie do technologii tradycyjnych , nasze rozwiązanie pozwala na przekształcenie 
odpadu niebezpiecznego w użyteczny materiał o unikalnych  własnościach: 

 

• odporność na korozję i agresywne media w tym: kwasy, sole,  ścieki, wodę morską,  

• bardzo wysoka mrozoodporność - min F150,  

• szczelność i bardzo niska nasiąkliwość – poniżej 1%, 

• bardzo wysokie własności dielektryczne, 

• 100% recykling wyrobów, 

• duża izolacyjność cieplna, 

• niska emisja CO2, 

• produkcja bez potrzeby stosowania wody i niebezpiecznych chemikaliów, 

• uzyskanie nominalnych własności od razu po ostygnięciu 



INSTALACJA PRODUKCYJNA PODSUMOWANIE 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA 

eliminacja kosztów oraz problemów technicznych składowania odpadów, 

uwolnienie terenów zarezerwowanych pod składowisko odpadów niebezpiecznych, 

przekształcenie odpadu w bezpieczne i użyteczne wyroby  

dodatkowy zysk finansowy pochodzący ze sprzedaży wyrobów gotowych, 

obniżenie kosztów stabilizacji i zestalenia odpadów ze względu na niską energochłonność procesu 
technologicznego 

technologia produkcji betonu siarkowego jest praktycznie bezodpadowa, 

technologia Sultech® jest przyjazna środowisku gdyż stabilizacja i zestalenie odpadu odbywa się 
bez konieczności stosowania wody oraz substancji chemicznych. 

możliwy jest 100% recykling wyrobów, 

oszczędność miejsca w strefie produkcji ze względu na możliwość zastosowania materiału tuż po 
wychłodzeniu (kilkanaście - kilkadziesiąt minut w zależności od wielkości wyrobu), 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

MARCIN HILTAWSKI 

mh@marbetwil.pl 
 

MARBET WIL Spółka z o.o. 
28 Chochołowska, 43-346 Bielsko-Biała, Poland 

 
Zakład Produkcyjny 

ul. Towarowa 9, 44-100 Gliwice 

tel: +48 32/338-19-40,   fax: +48 32 270-39-96 
email: info@marbetwil.pl,  www.marbetwil.pl 

www.marbetwil.pl 


