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1.- Wprowadzenie / dyrektywa w sprawie odpadów 



Wprowadzenie 

Jednym z celów Unii Europejskiej (UE) jest ochrona, zachowanie i poprawa środowiska dla 

obecnych i przyszłych pokoleń oraz dążenie do społeczeństwa recyklingu 

 

Koncepcja taka jak Zrównoważony Rozwój oferuje wizję postępu, która integruje cele 

natychmiastowe i długoterminowe, działania lokalne i globalne oraz uznaje kwestie 

społeczne, gospodarcze i środowiskowe za nierozłączne i współzależne elementy postępu 

ludzkiego 

 

W ciągu ostatnich 30 lat UE przyjęła znaczny i zróżnicowany zakres środków  

środowiskowych (polityka - przepisy - plany i ramy prawne) mających na celu poprawę 

jakości środowiska dla obywateli europejskich i zapewnienie im wysokiej jakości życia. 



Inżynierom muszą być zaprezentowane koncepcje jak: 

Wprowadzenie 

  

 

 

  

 



Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa europejskiego powstaje coraz więcej 
odpadów. 

 

 

Każdego roku w samej Unii Europejskiej wyrzucamy 3 miliardy ton odpadów - około 90 

milionów ton to odpady niebezpieczne. Według statystyk Eurostatu przypada około 6 

ton odpadów stałych dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. 
 

 

Jasne jest, że traktowanie i pozbywanie się tego materiału - bez szkody dla środowiska 

- staje się poważnym „bólem głowy”. 
 

 

UE dąży do znacznego zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, poprzez nowe 

inicjatywy zapobiegania powstawaniu odpadów, lepsze wykorzystanie zasobów i 

zachęcanie do przejścia na bardziej zrównoważone wzorce konsumpcji. 

Wprowadzenie 



Dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów 
 

Zmiana Dyrektywy Ramowej w Sprawie Odpadów wprowadza unowocześnione podejście 

do gospodarowania odpadami, odchodzące od myślenia o odpadach jako niepożądanym 

obciążeniu i postrzeganiu go jako cenny zasób. 

 

 

Dyrektywa skupia się na zapobieganiu powstawaniu odpadów i ustanawia nowe cele, które 

pomogą UE w dążeniu do celu, jakim jest przekształcenie się w społeczeństwo recyklingu. 

Wyznacza ona cele dla państw członkowskich UE dotyczące recyklingu i odzysku odpadów z 

gospodarstw domowych na poziomie 50% i 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 

2020 r. 

Brochure: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf  

Dyrektywa w sprawie odpadów 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE BROCHURE.pdf


Dyrektywa w sprawie odpadów 

Dyrektywa ramowa 2008/98/WE w sprawie odpadów 
 

Dyrektywa ustanawia pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami, w której najlepszym 
rozwiązaniem jest zapobieganie, a następnie ponowne użycie, recykling i odzysk dla wykorzystania  

w innych celach, przy czym unieszkodliwianie, takie jak składowanie odpadów, jest ostatecznością. 
Przepisy UE dotyczące odpadów mają na celu podniesienie hierarchii postępowania z odpadami do 

zarządzania odpadami. 
 

Brochure: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE BROCHURE.pdf


Definicja CDW 

Odpady budowlane i rozbiórkowe (CDW) są jednym z najuciążliwszych i najobjętościowszych źródeł 
odpadów wytwarzanych w UE. Odpowiadają za około 25% - 30% wszystkich odpadów wytwarzanych w 

UE i składają się z wielu materiałów, w tym betonu, cegieł, gipsu, drewna, szkła, metali, tworzyw 

sztucznych, rozpuszczalników, azbestu i wykopanej gleby, z których wiele można poddać recyklingowi . 

 

CDW jest terminem „parasolowym” dla bardzo szerokiej gamy materiałów generowanych przez wszystkie 

prace budowlane 

(i) Odpady powstające przy budowie budynków, infrastruktury cywilnej i / lub dróg 

Surplus material (excess supplies), damage or broken material, cut-off pieces, … 



CDW jest terminem „parasolowym” dla bardzo szerokiej gamy materiałów generowanych przez 
wszystkie prace budowlane 

(II) Odpady powstałe w wyniku konserwacji budynków, infrastruktury cywilnej i / lub dróg 

Definicja CDW 

(III) Odpady powstałe w wyniku całkowitej lub częściowej rozbiórki budynków, infrastruktury cywilnej i 
/ lub dróg 

(IV) Gleba i skały powstałe w wyniku niwelacji 
terenu, robót budowlanych i / lub ogólnie 

fundamentów 



Skład CDW 

Skład CDW różni się znacznie w zależności od kraju: 

Asphalt  

Masonry:  

Mortar, bricks, tiles, ceramic  
Skład jest najczęstszym parametrem 

klasyfikacji CDW 

Kamieniarstwo; 

zaprawa, cegła, 
ceramika, płytki,…. 

Asfalt 
Beton 

Drewno, metal, 

gips, tworzywa 

sztuczne, 

różne… 

Zanieczyszczenia 



Skład materiałowy CDW w niektórych krajach europejskich 

Źródło: European Commission (DG ENV). Final Report Task-2. Management of CDW. France. 2011. Dostępny na: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf  

Skład CDW 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf


jeśli nie są odseparowane u źródła, mogą zawierać niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych, 
których mieszanina może stanowić szczególne zagrożenie dla środowiska i może utrudniać recykling  

 Materiały budowlane na bazie azbestu 

 

 Farby na bazie ołowiu (LBP) 
 

 Fenole 

 

 Polichlorowane bifenyle (PCB) 

 

 Wielopierścieniowe węglowodory  

aromatyczne (PAH) 

Skład CDW 



CDW to wszystkie odpady wymienione w rozdziale 17 Europejskiego Katalogu Odpadów (EWC) 

Skład CDW 

Kod odpadów   

17 01 00 Odpady materiałów i elementów budowlanych (np. beton, cegły, płyty, ceramika) 

  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 04 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia  

17 02 00 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

  

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 00 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe 

17 04 00 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali 
17 05 00 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

17 06 00 Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest 
17 07 00 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 



Produkcja CDW w Europie 

Produkcja CDW w krajach UE-27 
Kilka ostatnich źródeł podaje szacunki odpadów CDW powstających w Europie 

WBCSD: Word Business Council for Sustainable Development 

ETC/RWM: European Topic Centre on Resource and Waste Management (Europejskie Centrum 

Tematyczne ds. Zarządzania Zasobami i Odpadami) 

EUROSTAT Statistics (Statystyki EUROSTAT) 

Ilości produkcji CDW na mieszkańca wykazują istotne różnice między państwami 
członkowskimi: 
- Sześć krajów (Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg) zgłasza duże ilości generacji CDW (ponad 2 tony 
rocznie na mieszkańca) 
- Siedem krajów (Bułgaria, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska i Słowacja) zgłasza bardzo niskie poziomy wytwarzania CDW 
(poniżej 500 kg rocznie na mieszkańca) 



Produkcja CDW w krajach UE-27 
 

Dlaczego istnieją różnice między państwami członkowskimi? 
 

 Przyczyny ekonomiczne (liczba nowych konstrukcji) 

 

 Nawyki architektoniczne i inżynierskie (rodzaj użytych materiałów; np. w niektórych regionach cegły 
są głównym materiałem konstrukcyjnym, podczas gdy w innych dominuje beton; drewno jest głównym 
materiałem budowlanym w krajach północnych, takich jak Finlandia czy Szwecja) 

 

 Kwestie kulturowe (np. rozbiórka jest czasami postrzegana jako porażka w krajach takich jak Francja, 
podczas gdy w innych krajach jest postrzegana bardziej pozytywnie) 

 

 Kwestie techniczne (jakość materiałów używanych w starych konstrukcjach wpływa na tempo 
rozbiórki, np. w nowych państwach członkowskich oczekuje się więcej rozbiórek ze względu na niską 
jakość betonu stosowanego w starych konstrukcjach) 

 

 Włączenie materiałów z wykopów: Kraje o wysokiej produkcji na mieszkańca posiadały dużą ilość 
materiałów z wykopów (gleby i kamieni). 
 

Produkcja CDW w Europie 



Wykluczenie materiałów z wykopów 
- grunty naturalne i kamienie powstałe podczas prac budowlanych (głównie w pracach publicznych) nie 

powinny być uwzględniane przy obliczaniu wskaźników wytwarzania i recyklingu 

- Materiały z wykopów nie są objęte definicją CDW w 70% celu określonym w dyrektywie ramowej w 

sprawie odpadów. 

Nowe szacunki produkcji CDW w UE-27 
Wyłączając materiały z wykopów, szacuje się produkcję  0,94 tony CDW na mieszkańca.  

Dało to w sumie około 461 milionów ton w 2005 r. i można oszacować następujące zakresy: 

 

HISZPANIA: 

0.74 tony na 

mieszkańca 

 

Produkcja CDW w Europie 



Produkcja CDW w HISZPANII 
 

Rozwój branży budowlanej w Hiszpanii w ciągu ostatniej dekady znacznie zwiększył produkcję CDW. 

Niemniej jednak, spowolnienie sektora budowlanego w Hiszpanii, o ponad 50% w ciągu ostatnich 

dwóch lat z powodu kryzysu gospodarczego, spowodował znaczne zmniejszenie produkcji CDW. 
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Źródło: Hiszpańskie Ministerstwo Środowiska 

Produkcja CDW w Hiszpanii 



Problemy z usuwaniem CDW 

- CDW to ogromna ilość odpadów komunalnych, 
którymi należy zarządzać w taki czy inny sposób 

-W krajach i regionach, w których ponowne wykorzystanie lub recykling CDW nie jest praktykowane, 

odpady te są zazwyczaj składowane na składowiskach i towarzyszą temu problemy środowiskowe: 

degradacja obszaru i zniszczenie naturalnej topografii i roślinności, składowiska mogą być pełne 

substancji niebezpiecznych lub toksycznych, składowiska mogą również „przyciągać” niepożądane 

zwierzęta i owady, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne dla okolicznej ludności. 



Problem związany z likwidacją CDW 

- Główne środowiskowe skutki składowania odpadów wynikają z wykorzystania przestrzeni do 

przechowywania CDW. Jest to szczególnie istotne w krajach, w których brakuje ziemi, a koszty usuwania 

są drogie. 

Problemy z usuwaniem CDW 



Problem związany z likwidacją CDW 

- Likwidacja CDW i jednoczesne wytwarzanie nowych materiałów i komponentów dla budownictwa 

przyczynia się do wyczerpywania zasobów naturalnych i zwiększa szkody dla środowiska poprzez 

generowanie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wyższego zużycia energii, emisji CO2 i innych 

negatywnych skutków. 

 Każda tona odzyskanych kruszyw 
oszczędza około jednej tony zasobów 

naturalnych 

Produkcja kruszyw w Europie: 3.000 Mt 

  7 ton kruszyw na mieszkańca 

Źródło: Roczny raport UEPG 2005 

Problemy z usuwaniem CDW 



Problemy z usuwaniem CDW 

1º.- Selektywne wyburzanie & sortowanie na miejscu 

Aby zwiększyć stopień recyklingu CDW, materiały „obce”, takie jak drewno, papier, karton, plastik i 

metal, muszą być segregowane. Wiele z tych materiałów jest lekkich i z czasem ulega degradacji w 

porównaniu z cegłą i betonem, stąd są one zauważalne. 

 

Jak powinna być przeprowadzana segregacja? 

 

Segregacja może być przeprowadzona „u źródła” - 

podczas prac rozbiórkowych lub budowlanych - lub może 

być realizowana poprzez przetwarzanie zmieszanego 

materiału w celu usunięcia „obcych” materiałów. 

 

Segregacja „u źródła” jest najbardziej efektywna pod 

względem wykorzystania energii, ekonomii i czasu. 

DEKONSTRUKCJA 



W przypadku rozbiórek ważne jest pozbycie się „miękkich” materiałów - drewna, szkła i okablowania, 

plastiku, płyt gipsowych itp. przed rozbiórką, w celu „wyprodukowania” odzyskanego kruszywa dobrej 

jakości. 

Gospodarowanie CDW 

1º.- Selektywne wyburzanie & sortowanie na miejscu 



Przetwarzanie w mobilnych 

zakładach 
Przetwarzanie w stacjonarnych 

zakładach 

Celem zakładów jest przekształcenie CDW w 
recyklingowe kruszywa o określonym składzie i 
jakości uziarnienia. 

Gospodarowanie CDW 

2º.- Przetwarzanie CDW w zakładzie: fazy 



2º.- Przetwarzanie CDW w zakładzie: fazy 

Miażdżenie 

 / kruszenie 

 

• Zmniejszenie wielkości części 
 

 

 

Przesiewanie 

• Otrzymanie frakcji o odpowiedniej wielkości ziaren: 

0/10; 10/40; > 40 mm 

 

Sortowanie 

• Removal substancji niebezpiecznych 

• Oddzielenie zanieczyszczeń 

Gospodarowanie CDW 



Stacjonarny zakład recyklingu: PUBLIC COMPANY EPREMASA z siedzibą w Kordobie (Hiszpania) 

Selekcja ręczna 

Składowisko 
odpadów 
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Zanieczyszczenia i materiały obce 

Selekcja 

podstawowa 

Przechylanie 

Kontrola wizualna 

Sterowanie 

komputerowe 

http://www.youtube.com/watch?v=SsQGxbSTE8U 

 

CDW (odpady budowlane 

i rozbiórkowe) 

Gospodarowanie CDW 

http://www.youtube.com/watch?v=SsQGxbSTE8U


Recykling CDW w UE 

Odzyskiwanie i recykling CDW w UE 

http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm 

Istnieje duży potencjał recyklingu i ponownego wykorzystania CDW, ponieważ niektóre z ich 

składników mają wysoką wartość zasobów. W szczególności istnieje rynek ponownego wykorzystania 

kruszyw pochodzących z odpadów CDW na drogach, drenażach i w innych projektach budowlanych. 

 

Jednak poziom recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów CDW jest bardzo zróżnicowany (od 

mniej niż 10% do ponad 90%) w całej Unii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chociaż bardzo trudno jest obliczyć wskaźniki recyklingu CWD w państwach członkowskich Unii. 



Odzyskiwanie i recykling CDW w UE 

Według najnowszych danych (Komisja Europejska - DG ENV), kraje takie jak Holandia (98%), Dania (94%), 

Estonia (92%), Niemcy (86%), Irlandia (80%) i Wielka Brytania (75 %), mają najwyższe wskaźniki recyklingu 

w UE, podczas gdy kraje takie jak Cypr (1%), Grecja (5%), Portugalia (5%) i Hiszpania (15%) – niższe. 

 

 

Źródła: UBA 2009 & ETC/RWM 2009 

Krajowe Polityki i Regulacje mają 

wpływ na poziom recyklingu 

Recykling CDW w UE 



Recykling CDW w UE 

Korzystanie z kruszyw poddanych recyklingowi oszczędza zasoby naturalne  

Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu 



Korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu 

Korzystanie z kruszyw poddanych recyklingowi oszczędza zasoby naturalne  

Recykling CDW w UE 



DLACZEGO HISZPANIA MA NISKI WSKAŹNIK RECYKLINGU CDW? 

-Niski koszt umieszczanie CDW na składowiskach 

 

-Wysoki koszt transportu i przetwarzania odpadów 

 

-Niska wartość kruszyw recyklingowych 

 

-Wysokie zasoby surowców 

 

-Niejednorodny charakter kruszyw recyklingowych 

 

-Brak konkretnych normatywów technicznych, które pozwalają na wykorzystanie kruszywa 
z recyklingu  

 

 

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia: 

 

Recykling CDW jest atrakcyjny tylko wtedy, gdy produkt poddany recyklingowi jest 

konkurencyjny w stosunku do zasobów naturalnych co do kosztów i jakości  

Recykling CDW w Hiszpanii 



REGULACJE I NORMTYWY W HISZPANII 

Aby zwiększyć udział recyklingu, rząd hiszpański zatwierdził niedawno 

następne regulacje i normatywy: 

1.- Ustawa 22/2011 z 28 July, odpady i zanieczyszczone grunty  

2.- Krajowy Zintegrowany Plan dla Odpadów 2008-2015 

(PNIR). Hiszpańskie Ministerstwo Środowiska   

-100% wszystkich materiałów 
niebezpiecznych zawartych w CDW powinno 

być odpowiednio zagospodarowane 
ekologicznie do 2010 roku 

-wskaźnik recyklingu 25% od 2012 r. 

 

- wskaźnik recyklingu 35% od 2015 

Cele 

Zgodnie z Dyrektywą Ramową w 
Sprawie Odpadów 2008/98/CE  

Recykling CDW w Hiszpanii 



REGULACJE I NORMTYWY W HISZPANII 

3.- Dekret królewski 105/2008, regulujący produkcję i zagospodarowanie CDW, określa obowiązki 
producentów odpadów, właścicieli i zarządców, bez wyznaczania żadnych celów ilościowych. 

 

Recykling CDW w Hiszpanii 

Jednakże niniejszy dekret wymaga, aby plany CDW 

były przyjęte dla każdego projektu budowlanego; 

ponadto informacje o odpadach niebezpiecznych 

muszą być uwzględnione w projektach 

rozbiórkowych. Depozyt będzie mógł być zwrócony, 

gdy zostanie dostarczony dowód legalnego 

unieszkodliwienia / recyklingu CDW. 



REGULACJE I NORMTYWY W HISZPANII 

4.- Hiszpański kod betonu konstrukcyjnego EHE-08 umożliwia 

zastąpienie do 20% gruboziarnistego kruszywa naturalnego 

recyklingowym kruszywem betonowym w betonie konstrukcyjnym. 

Konieczne jest scharakteryzowanie RCA za pomocą następującego 

zestawu testów: rozkład wielkości cząstek, równoważnik piasku, 

zawartość drobnych cząstek, wskaźnik łuszczenia, gęstość cząstek, 
absorpcja wody, współczynnik Los Angeles oraz analiza chemiczna 

chlorków, rozpuszczalnych w wodzie siarczanów, związków siarki i 

materii organicznej. 

 

Recykling CDW w Hiszpanii 

Jednak wytyczne określone przez normy zostały określone dla kruszyw naturalnych i nie są 
dostosowane do rzeczywistości RA (KR) z CDW produkowanego w Hiszpanii 



-Hiszpańska Ogólna Specyfikacja Techniczna dla Konstrukcji Drogowych (PG-3), pozwala na 

wykorzystanie kruszyw z recyklingu jako materiałów na warstwy konstrukcyjne dróg 

RA (KR) jako materiał ziarnisty dla niezwiązanych 
podłoży drogowych lub podbudów (art. 510) 

RA (KR) jako materiał ziarnisty na dno lub 
nasyp (art. 330) 

RA (KR) jako materiały poddane obróbce 
cementem (Art 513) 

W Hiszpanii nie ma przepisów dotyczących stosowania kruszyw z recyklingu jako materiału do 
budowy dróg 

Problem polega na tym, że wytyczne tej 
Specyfikacji Technicznej są 

przeznaczone dla kruszyw naturalnych, 

a nie dla kruszyw poddanych 

recyklingowi 

Recykling CDW w Hiszpanii 



REGULACJE I NORMTYWY W HISZPANII 

Podsumowując:  

Aby zwiększyć udział recyklingu, konieczne są specjalne przepisy, 
  i ustanawianie wytycznych wykorzystujących więcej fizykomechaniczne i chemiczne właściwości 

RA (KR) z CDW 

Dwie Wspólnoty Autonomiczne zbadały wykorzystanie RCA i MD jako materiałów w budownictwie 

drogowym i opublikowały oba zalecenia. Jest to pierwszy krok do szczegółowych regulacji stosowania RA 

(KR) z CDW zgodnie z ich właściwościami fizyko-mechanicznymi i chemicznymi. 

Andaluzja Kraj Basków 

Recykling CDW w Hiszpanii 



REGULACJE I NORMTYWY W HISZPANII 

Niedawno opublikowano Hiszpański przewodnik RA (KR) z CDW w wyniku projektu badawczego 

przeprowadzonego między Politechniką w Katalonii a hiszpańskim stowarzyszeniem podmiotów 
zajmujących się recyklingiem odpadów rozbiórkowych  

Grupa badawcza TEP-227 „Inżynieria budowlana” z 
Uniwersytetu w Kordobie opracowała projekt badawczy 
(2012-2013) finansowany przez rząd andaluzyjski i FEDER 

 

Dostępne na: http://www.aridosrcdandalucia.es/rcd/  

Recykling CDW w Hiszpanii 

http://www.aridosrcdandalucia.es/rcd/
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