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Perspektywy wdrożenia gospodarki
o obiegu zamkniętym względem odpadów
generowanych przez przemysł odlewniczy
1. Wprowadzenie
Przemysł odlewniczy stanowi potężny i złożony system, który ma wpływ na rozwój
gospodarczy, rozwój społeczny, wykorzystanie zasobów naturalnych, stosowanie recyklingu, ponowne wykorzystanie odpadów i poprawę stanu środowiska [1, 2].
Wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju do przemysłu odlewniczego jest
konieczne. Ważne jest, aby odlewnie zdawały sobie sprawę, że odpowiedzialność za
środowisko i wyniki finansowe nie wykluczają się wzajemnie. Ponad 70% odlewów
produkowanych jest w formach jednorazowych sporządzanych z mas na osnowie
piasków z dodatkiem odpowiedniego spoiwa. W procesie produkcji odlewów powstaje
znaczna ilość odpadów, z których największy udział wynoszący około 80-90% mas.
stanowi zużyta masa formierska. Pozostałe odpady pochodzą z odpylania pieców
topielnych, instalacji do oczyszczania odlewów. Zmniejszenie ilości odpadów zgodnie
z gospodarką w obiegu zamkniętym jest realizowane poprzez proces regeneracji zużytych mas, który ma na celu odzysk osnowy piaskowej i ponowne jej wykorzystanie
w procesie odlewniczy W zależności od technologii (masy formierskie ze spoiwem
organicznym lub nieorganicznym) można stosować regenerację mechaniczną, termiczną
lub mokrą. Produktem końcowym procesu jest regenerat, który wykorzystywany jest
ponownie do wykonania form odlewniczych (recykling) oraz pył powstający w przypadku regeneracji mechanicznej. Pyły pochodzące z regeneracji mas ze spoiwami
organicznymi mają znaczną wartość kaloryczną, którą również można wykorzystać.
Przyjmuje się, że przy produkcji 1 Mg odlewów ze stopów żelaza powstaje około 1 Mg
odpadów. Przy produkcji w Polsce odlewów ze stopów żelaza na poziomie 800 000900 000 Mg, ilość odpadów będzie na podobnym poziomie [3, 4].
Przemysł odlewniczy, który rozwija się intensywnie, zużywa duże ilości zasobów
naturalnych, energii, metali oraz generuje znaczne ilości gazów i odpadów stałych, które
mają istotny wpływ na środowisko naturalne i na warunki pracy. Dlatego warunkiem
rozwoju przemysłu odlewniczego jest dostosowanie odlewni do strategii zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia te są bardzo aktualne, ponieważ trwają prace nad opracowaniem nowych5 Dokumentów Referencyjnych BAT dla odlewni i kuźni, zgodnie
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z dyrektywą dotyczącą emisji przemysłowych (dyrektywa IED Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Celem dokumentów
BREF jest określenie BAT dla ograniczenia do minimum negatywnego oddziaływania
danej technologii na środowisko [5].
Ważne jest, aby odlewnie zdawały sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko
i wyniki finansowe nie wykluczają się wzajemnie. Dbałość o środowisko i wprowadzanie zmian bardziej przyjaznych dla środowiska może spowodować wzrost produkcji
i obniżenie kosztów produkcji, poprawić rozpoznawalność marki firmy, wzmocnić
relacje z klientami firmy oraz poprawić rentowność firmy [6, 7]. Poprzez wdrażanie
systemów zarządzania środowiskowego oraz odpowiednie zarządzanie materiałami
i odpadami, stosując recykling odlewnie mogą odegrać istotną rolę w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.
Warunkiem rozwoju przemysłu odlewniczego jest dostosowanie odlewni do strategii
zrównoważonego rozwoju. Czyli konieczność uwzględnienia w strategicznych procesach
decyzyjnych oraz w działalności produkcyjnej wzajemnej zależności pomiędzy środowiskiem, aspektami socjalnymi i ekonomicznymi. Zrównoważony rozwój opiera się na
innowacyjności będącej efektem działalności badawczej, czyli nauki [8, 9].
Oznacza to, że nauka odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to głównie opracowania nowych innowacyjnych
zrównoważonych technologii, które przyczyniają się do oszczędności materiałów oraz
efektywnego wykorzystania energii, a tym samym wpływają korzystnie na środowisko.

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) lub gospodarka cyrkularna (ang. circular
economy) regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii poprzez tworzenie zamkniętej
pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako
surowce w innych, co maksymalnie zmniejsza ilości odpadów produkcyjnych [10].
Model gospodarki GOZ jest przeciwny gospodarce liniowej, opartej na ciągłym
wzroście i powiększającym się zużyciu surowców i objętości odpadów.
W modelu GOZ dąży się tego, aby jak najdłużej utrzymać wartość zasobów (a nie
wytwarzać wartość dodatnią, jak w modelu gospodarki liniowej), optymalizować gospodarkę zasobami (a nie optymalizować przepływy zasobów) i zwiększyć efektywność
używania dóbr (a nie efektywność produkcji dóbr). Zakłada się minimalizację odpadów
na poziomie projektowania oraz przez cały okres cyklu życia produktu, a nie tylko na
jego koniec (rys. 1) [9].
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Rysunek 1. Porównanie gospodarki liniowej z gospodarką cyrkularną – opracowano na podstawie [9]

Z zagadnieniami gospodarki o obiegu zamkniętym ściśle jest związana koncepcja
ochrony środowiska obejmująca minimalizację odpadów o nazwie Zero Waste. Zero
Waste to koncepcja zgodnie, z którą produkty i ich opakowania są wytwarzane w sposób
umożliwiający ich naprawę, odnowę, przetwórstwo i ponowne wykorzystanie w innych
zastosowaniach. Zero Waste nie ogranicza racjonalnego gospodarowania odpadami,
ale proponuje optymalizację dotychczasowych działań recyklingowych. Dąży do kreowania i stosowania nowych, innowacyjnych metod, które mają minimalizować ilość
odpadów.
Koncepcja Zero Waste jest wyższą formą dbałości o środowisko naturalne niż
jedynie odzysk i recykling.
Zero Waste to koncepcja, zgodnie z którą, produkty i ich opakowania są wytwarzane
w sposób umożliwiający ich naprawę, odnowę, przetwórstwo i ponowne wykorzystanie w innych, pokrewnych zastosowaniach.
Jaka jest różnica pomiędzy recyklingiem, a koncepcją Zero Waste?
Recykling definiuje się jako wykorzystywanie odpadów, jako surowca wtórnego
w procesach przemysłowych; szeroko pojęte przyrodnicze ich zagospodarowanie. Jednak
recykling bezpośrednio koncentruje się na problemie śmieci, a nie na źródle problemu.
Zero Waste zaś, dąży do inteligentnego przeprojektowania praktyk przemysłowych
i handlowych.
Na rysunku 2 przedstawiono poglądowo elementy gospodarki cyrkularnej w odlewni.
9

Rafał Dańko, Mariusz Holtzer, Mateusz Skrzyński, Angelika Kmita

Rysunek 2. Elementy gospodarki cyrkularnej w odlewni (opracowanie własne Autorów)

3. Wykorzystanie zużytych mas formierskich
3.1. Wpływ na środowisko zużytych mas formierskich i rdzeniowych
Piasek w odlewni posiadającej instalację do regeneracji cyrkuluje i jest używany
wielokrotnie. Procesy mechanicznego ocierania podczas wykonywania form oraz
w czasie regeneracji mechanicznej, narażenie na szoki termiczne i wysoką temperaturę
powodują, że ziarna piasku ulegają pękaniu i łamią się, co wywołuje zmianę kształtu,
czyniąc piasek nieprzydatnym w odlewni. Kiedy piasek w odlewni traci swoje właściwości i nie nadaje się do dalszego wykorzystania do produkcji form i rdzeni, to zostaje
on usunięty z odlewni i jest traktowany jako materiał odpadowy (Spent Foundry Sand
SFS lub Waste Foundry Sand WFS). Głównymi czynnikami, które decydują o właściwościach SFS są rodzaj zalewanego stopu, proces odlewniczy, stosowana technologia mas.
W literaturze można znaleźć opisanych szereg możliwości wykorzystania odpadowych mas odlewniczych (OMO) m.in. w budownictwie lądowym i wodnym. OMO wraz
z popiołem lotnym może być zastosowana do produkcji bloków do budowy ścian budynku [11] do produkcji zapraw ogniotrwałych [12], czy też do produkcji cegieł [13-16].
Szerokim obszarem zagospodarowania OMO jest drogownictwo i przemysł cementowy, gdzie stanowi materiał zastępczy za naturalne kruszywa przy produkcji asfaltu
cementowego, betonu, kostki brukowej lub innych zastosowań w inżynierii lądowej
[17-19].
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Odlewnie mają poważny kłopot z zagospodarowaniem zużytej masy. Częściowo
jest to efekt klasyfikacji takiej masy w wielu krajach jako odpad niebezpieczny, co
znacznie podnosi koszty składowania. W USA koszty te wynosiły 34 U$/Mg,
a w Wielkiej Brytanii 4,3 U$/Mg [20].
Zużyta masa formierska, tylko w części poddawana jest procesowi regeneracji,
a uzyskany regenerat jest wykorzystywany do produkcji mas odlewniczych. Jednak
znaczna część OMO musi zostać zagospodarowana poza odlewnią. Większość tych
mas składowana jest na składowiskach miejskich lub prywatnych jako odpad nie
niebezpieczny [21]. Przykładowo w USA rocznie generowanych jest 10-15 mln Mg
OMO. Jednie 2% tych mas uznawanych jest za odpad niebezpieczny. Tylko 2,6 mln
Mg tych odpadowych mas jest z korzyścią zagospodarowana poza odlewnią, z czego
14%, na potrzeby uszlachetniania gleby.
Możliwości zagospodarowania zużytej masy formierskiej i rdzeniowej poza odlewnią
są szerokie. Jednak masa taka musi spełniać określone wymagania co do składu,
zawartości niebezpiecznych substancji organicznych, mogących ulegać wymywaniu,
zawartości metali ciężkich, ziarnistości, zdolności wchłaniania wody itd. W przypadku
mas zużytych ich szkodliwość można oceniać poprzez zawartość substancji niebezpiecznych, lub co ważniejsze dla środowiska skłonność tych substancji do wymywania
się. Jednym z głównych obszarów wykorzystania zużytych mas formierskich i rdzeniowych poza odlewnią jest produkcja gleby, budowa wałów przeciwpowodziowych, lub
też wykorzystanie mas z bentonitem do usuwania cynku i trójchloroetylenu ze ścieków
[22].
Regeneracja zużytych mas odlewniczych staje się koniecznością w większości
odlewni, ze względu na rosnące koszty transportu oraz ceny surowców. Odlewnia ma
do wyboru: składować zużytą masę odlewniczą i płacić za świeży piasek oraz jego
transport do odlewni i wywóz zużytej masy, oraz ponosić koszty składowania tej masy
na składowisku czy stosować proces regeneracji masy.
W przypadku stosowania regeneracji mechanicznej koszty są znacznie niższe i poza
kosztem energii elektrycznej obejmują zakup oraz transport niewielkich ilości (do
10%) świeżego piasku, oraz wywóz z odlewni około 5-10% pyłów poregeneracyjnych
(w przypadku regeneracji mechanicznej) z uwzględnieniem, że pyły te mogą zostać
zaliczone do odpadów niebezpiecznych. Dodatkową korzyścią dla środowiska z zastosowania procesu regeneracji, jest mniejsza emisja gazów spalinowych, jako że transport
zostanie znacznie ograniczony. Stosowane są trzy podstawowe metody regeneracji mas
odlewniczych: metoda sucha (mechaniczna), metoda mokra oraz metoda termiczna.
Każda z tych metod wpływa w nieco odmienny sposób na środowisko. Opłacalność
procesu regeneracji w znacznym stopniu zależy od jej skuteczności (ilość usuniętego
spoiwa w stosunku do ilości spoiwa pozostałego w regeneracie), wpływu na kształt
i wielkość ziaren regeneratu [2, 23, 24].
W każdym z tych zastosowań konieczne jest odpowiednie przygotowanie OMO
(dobór granulacji, odczyn, obecność składników organicznych, rodzaj piasku) oraz
dokonanie charakterystyki fizyko-chemicznej i składu chemicznego. Takie wszechstronne badania OMO powinny zabezpieczyć człowieka oraz przyrodę przed ich negatywnymi skutkami oddziaływania. Ważnym elementem oceny danej technologii mas
jest ocena produktów końcowych, czyli regeneratu i pyłów z mechanicznego proces
regeneracji, gazów uwalnianych w procesie regeneracji termicznej czy ścieków powsta11
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jących podczas regeneracji mokrej. Należy uwzględnić fakt, że w przypadku mas ze
spoiwami organicznymi, które ulegają termicznemu rozkładowi, po procesie regeneracji
mechanicznej, zawsze jeszcze pozostaje w regeneracie pewna ilość nie przepalonego,
albo słabo przepalonego spoiwa, ale utwardzonego, które w następnym cyklu będzie
się dodatkowo rozkładało i tym samym wzrośnie ilość uwalnianych gazów.
Często występuje zależność: im masa osiąga lepsze parametry technologiczne, tym
bywa bardziej szkodliwa. Dlatego poszukuje się takich mas, które pozwolą na wytwarzanie dobrych odlewów przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko.
Przykładem tego mogą być masy na szkle wodnym, utwardzane czynnikami fizycznymi
np. suszenie. Inną grupą takich mas są masy hybrydowe, które stanowią mieszaninę
składników nieorganicznych z organicznymi np. żywica modyfikowana nanocząstkami
bentonitu lub szkło wodne z dodatkiem kolagenu [25-27].
Poza standardowymi związkami organicznymi, jakie mogą się tworzyć pod wpływem
temperatury i przy określonym składzie chemicznym, można się spodziewać związków
z grupy WWA lub dioksyn i dioksynopodobnych oraz furanów (tab. 1).
Dla oceny możliwości wykorzystania OMO podstawowym badaniem jest test
wymywalności według odpowiedniej procedury. Jednym z takich testów jest opracowany przez amerykańską Environmental Protection Agency (U.S. EPA), który służy
do oceny czy dany stały odpad wykazuje właściwości toksyczne i czy może być
niebezpieczny [28]. Ponieważ odpadowa masa przeważnie stanowi mieszaninę mas
o zmiennym składzie pochodzących z różnych technologii, to takie badania wymywalności muszą być wykonywane stosunkowo często. Szeroka charakterystyka
wymywalności toksycznych substancji z zużytych mas została podana przez S. Ji i in.
oraz B. Alves i in. (tab. 1) [29, 30].
Szczególną uwagę zwrócono na wymywanie się związków z grupy WWA. Wszystkie próbki mas, niezależnie od technologii mas, jak i rodzaju stopu odlewniczego
zawierały związki z grupy WWA, przy czym stężenie całkowite tych związków zmieniało się w zależności od stopu i rodzaju masy, ale naftalen stanowił w każdej masie
około 30%. Każdy związek z grupy WWA występował w zużytej masie z bentonitem
w większym stężeniu niż w zużytych masach ze spoiwem utwardzanym chemicznie.
Wśród mas ze spoiwem wiązanym chemicznie stężenie WWA w masie z żywicą
furanową utwardzaną kwasem oraz w masie ze szkłem wodnym utwardzanym CO2
były niższe niż w przypadku masy fenolowej utwardzanej estrem. Na ilość związków
z grupy WWA w zużytej masie znaczny wpływ ma rodzaj stopu odlewanego do formy.
Stężenia tych związków w masie układały się w następującej kolejności stopów:
żeliwo > stopy aluminium > staliwo. Wysokie stężenie związków WWA w masie
z bentonitem jest efektem stosowania dodatków organicznych dla poprawy właściwości
(np. substancje generujące węgiel błyszczący) oraz rdzeni wykonanych z mas z żywicą
furanową lub fenolową. Ponadto masa z bentonitem krąży w obiegu kilka razy, co
powoduje, że te substancje kumulują się w masie.
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Tabela 1. Prawdopodobne grupy związków organicznych (za wyjątkiem związków z grupy WWA) obecne
w OMO, w zależności od stosowanej technologii [29, 30]
Technologia mas

Masa
z bentonitem

Masa z żywicą
furanową
utwardzana
kwasem

Składniki organiczne
Kwasy tłuszczowe
Węglowodory C15 – C20
Fenole
Ketony cykliczne
Kwas heksadekanowy
Węglowodory C14 – C27
Aldehyd benzoesowy
Alkohol benzoesowy
Estry kwasu
dwukarboksylowego
Pochodne sulfonylowe
Pochodne kwasu
glikolowego
Węglowodory
Fenole

Technologia mas

Masa z żywicą
fenolową typu
rezolowego
utwardzaną
mieszaniną
estrów

Składniki organiczne
Aldehyd benzoesowy
Alkohol benzoesowy
Keton
Estry
Fenole
Pochodne kwasu glikolowego
Formaldehyd
Dihydrofuran
Estry kwasów tłuszczowych
Etery glikolowe
Octany propanetriolu

Dungan R.Si i in. badali OMO na zawartość polichlorowanych dibenzodioksyn
(PCDD), polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) oraz polichlorowanych bifenyli
(PCB) pod kątem możliwości wykorzystania tych mas w rolnictwie [31, 32].
Analizując 10 zużytych mas pochodzących z odlewni żeliwa, staliwa i stopów
aluminium, a mianowicie masy z bentonitem, masy skorupowe oraz masy ze spoiwem
fenolowo-uretanowym utwardzane w temperaturze otoczenia, stwierdzili, że co prawda
istnieją warunki do powstania powyższych związków i można je wykryć w zużytych
masach formierskich, ale stężenia ich są na dolnej granicy zakresu tła tych związków
dla gleby. Ponieważ składniki masy są kopalinami, to pochodzenie PCDD, PCDF i PCB
może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Jednak nie można całkowicie
wykluczyć tworzenia się PCDD i PCDF w procesie wykonywania odlewów, chociaż
z drugiej strony jest to mało prawdopodobne ze względu na małe zawartości chloru
i węgla organicznego w tych masach.
Metale z zużytych mas odlewniczych ługują się w bardzo małym stopniu. Wyjątek
stanowią te metale, które są składnikiem stopu odlewniczego. Przy czym stopień
wymycia niektórych metali z masy zależy m.in. od pH roztworu np. stopień wymycia
Cr z masy z żywicą furanową rośnie ze wzrostem pH [33, 34]. Miguel R.E. i in.
badając wymywalność metali z OMO pochodzących z różnych technologii i uzyskiwanych z form zalewanych żeliwem lub ciekłą stalą, stwierdzili w przesączu największe
stężenie takich metali: Al, Ba, Fe, Mg, Mn i Zn. Przy czym zawartość metali w masie
wzrastała po każdym cyklu regeneracji [35].
Uzyskane wartości wymywalności np. metali z zużytej masy rdzeniowej lub formierskiej porównuje się z wartościami dopuszczalnych stężeń metali w wodach gruntowych.
Najważniejszym parametrem wpływającym na rodzaj związków tworzących się
w masach, a w konsekwencji ulegającymi wymywaniu, ze spoiwami wiązanymi chemicznie jest temperatura ciekłego metalu zalewanego do formy. W tabeli 2 zamieszczono składy eluatów uzyskanych z wymywania OMO, z tym, że masa 1 pochodziła
z formy zalanej stopem Al o temperaturze 730oC, a masa 2 z formy zalanej żeliwem
o temperaturze 1400oC [28, 36, 43].
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Formy sporządzane były z masy z żywicą furfurylowo-mocznikową, zawierająca
wolnego alkoholu furfurylowego poniżej 25%. Żywica utwardzana była kwasem
p-toluenosulfonowym z dodatkiem 1% kwasu siarkowego. Test wymywalności masy
odpadowej prowadzono według polskiej normy norm PN-EN 12457-4:2006. Dodatkowo
uzyskane wyniki wymywalności odpadowych mas porównano z wymaganiami testu
stosowanego przez USEPA, o nazwie TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) (tab. 2) [28].
Tabela 2. Wyniki badań wymywalności odpadowych mas formierskich pochodzących z form zalewanych
stopem Al (T = 730 oC) oraz żeliwem (T= 1400oC) oraz wartości graniczne wymywania, określone dla
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, dopuszczonymi do
składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz dla odpadów obojętnych
(mg/kg s.m.) [28, 36, 43]

Lp.

Składnik

Dopuszczalne graniczne
Dopuszczalne
Masa 1
Masa 2
Maksymalne stężenie
wartości wymywania do graniczne wartości
z formy
z formy
zanieczyszczeń
składowania na
wymywania do
zalewanej zalewanej
określające toksyczny
składowisku odpadów
składowania na
stopem Al
żeliwem
charakter odpadu wg
innych niż
składowisku
T = 730°C T= 1400°C
testu TCLP
niebezpieczne i obojętne odpadów obojętnych
mg/kg s.m. mg/kg s.m.
mg/dm3
mg/kg s.m.
mg/kg s.m.

1
Arsen
< 0,010
2
Bar
0,290
3
Kadm
< 0,0050
4 Chrom całkowity
0,066
5
Miedz
1,95
6
Rtęć
< 0,005
7
Molibden
< 0,040
8
Nikiel
0,515
9
Ołów
1,44
10
Antymon
< 0,010
11
Selen
< 0,010
12
Cynk
< 0,050
13
Chlorki
< 20
14
Fluorki
< 1,0
15
Siarczany
110
Rozpuszczony
16 węgiel organiczny
2220
(DOC)
Stałe związki
17 rozpuszczone
5180
(TDS)
Całkowity węgiel
18
organiczny (TOC)
19
BTEX
Polichlorowane
20
bifenyle
Olej mineralny
21
C10-C40
Wielopierścieniowe
22
węglowodory
aromatyczne
23 Indeks fenolowy

0,018
1,84
0,029
< 0,030
0,143
< 0,005
< 0,040
0,361
0,150
< 0,010
< 0,010
4,39
< 20
< 1,0
51

2
100
1
10
50
0,2
10
10
10
0,7
0,5
50
15 000
150
20 000

0,5
20
0.04
0,5
2
0,01
0,5
0,4
0,5
0,06
0,1
4
800
10
1000

1610

800

500

3780

60 000

4000

7400

30000

0,19

6

< 0,020

1

9,17

500

0,10

1

0,31

1

s.m. – sucha masa
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W wyciągach wodnych z mas pochodzących z form, w których wykonywano
odlewy ze stopów aluminium, stwierdzono niewielkie przekroczenia stężeń w zakresie
metali: niklu 0,515 mg/kg s.m. (dopuszczalne stężenie wynosi 0,4 mg/kg s.m) oraz
ołowiu 1,44 mg/kg s.m. (dopuszczalne stężenie 0,5 mg/kg s.m.). Ponadto występowały
przekroczenia w zakresie: rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) 2220 mg/kg s.m.
(dopuszczalne stężenie wynosi 500 mg/kg s.m.), stałe związki rozpuszczone (TDS)
5180 mg/kg s.m. (dopuszczalne stężenie wynosi 4000 mg/kg s.m.) (tab. 2).
W wyciągach wodnych uzyskanych z mas odpadowych pochodzących z form,
w których wykonywano odlewy z żeliwa, w stosunku do wymagań obowiązujących
składowiska odpadów obojętnych, przekroczenia stężeń wystąpiły dla cynku (stężenie
w wyciągu było 4,3 mg/kg s.m., a dopuszczalne jest 4 mg/kg s.m. oraz rozpuszczonego
węgla organicznego, którego stężenie w wyciągu było 1600 mg/kg s.m. (dopuszczalna
wartość wynosi 500 mg/kg s.m.). Stosunkowo duże stężenie cynku w eluacie uzyskanym
z OMO było wynikiem stosowania we wsadzie metalowym złomu ocynkowanego (np.
blachy karoseryjne) (tab. 2).
Masa odpadowa z żywicą furanową utwardzana kwasem pochodząca zarówno
z form, w których wykonywano odlewy ze stopów aluminium, jak i z żeliwa, spełniały
warunki nietoksyczności (trzeba jednak uwzględnić, że w teście TLCP stosowana jest
trochę inna metodyka – warunki wymywania są bardziej ostre) (tab. 2).

4. Metody regeneracji zuzytych mas formierskich i rdzeniowych oraz
urządzenia
4.1. Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych
Regeneracja zużytych mas formierskich i rdzeniowych została zdefiniowana jako
obróbka, pozwalająca na odzysk co najmniej jednego ze składników tych mas o właściwościach zbliżonych do stanu świeżego tego składnika i jego ponowne użycie do
wytwarzania form i rdzeni. Obecnie głównym składnikiem odzyskiwanym ze zużytych
mas formierskich i rdzeniowych jest piasek kwarcowy stanowiący osnowę i główny
składnik tych mas [2, 37].
Analiza wykonana w różnych krajach wskazuje, że udział piasku świeżego wprowadzanego do obiegu waha się od 600 do 1200 kg na tonę odlewów ze stopów żelaza.
W Polsce wartość tego wskaźnika wynosi 1000 kg piasku na tonę odlewów. W tej
wartości statystycznie około 20% świeżego piasku jest zużywane do produkcji rdzeni,
a pozostała ilość jest wykorzystywana do odświeżania masy formierskiej.
Zużyte masy formierskie i rdzeniowe mogą być używane samodzielnie lub w powiązaniu z innymi składnikami w przemyśle budowlanym, jako materiał uszczelniający na składowiskach odpadów, jako materiał do produkcji kruszywa cementowego,
lub wypełniacza do asfaltu [15]. Masy te mogą być w odlewni wstępnie przygotowane
do tych poza odlewniczych zastosowań przez poddanie ich procesowi regeneracji
wstępnej. Optymalnym sposobem wykorzystania mas zużytych jest jednak taka ich
obróbka, która umożliwia ich ponowne zastosowanie do wytwarzania form i rdzeni
odlewniczych.
Możliwe sposoby postępowania z masą zużytą przedstawiono schematycznie na
rysunku 3.
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Rysunek 3. Sposoby zagospodarowania zużytych mas odlewniczych – opracowano na podstawie [2]

Masa zużyta, niezależnie od przyjętego sposobu odzysku z niej osnowy, podlega
obróbce, realizowanej w odpowiednich systemach [37], najczęściej z zachowaniem
następującej sekwencji czynności:
 wstępnego oddzielenia ze zużytej masy zanieczyszczeń mechanicznych, głównie
metalowych;
 rozdrobnienia zbrylonej masy po jej wybiciu z formy;
 przesianiu masy i wyodrębnieniu zakresu klasy ziarnowej materiału do regeneracji;
 powtórne oddzielenie z masy zanieczyszczeń metalowych;
 regeneracja właściwa, uwolnienie osnowy z resztek zużytego materiału wiążącego
przez zastosowanie sposobów pozwalających na usunięcie otoczki materiału
wiążącego z powierzchni ziaren;
 usunięcie z osnowy niepożądanych produktów regeneracji przez jej odpylenie;
 wyodrębnienie osnowy o określonej wielkości i jednorodności ziarn (klasyfikacja
według wielkości ziarn).
Obróbka zużytej masy polegająca na połączeniu pierwszych czterech, wymienionych czynności jest określana jako proces regeneracji wstępnej lub pierwotnej (ang.
primary) [38]. Jej pełna realizacja jest warunkiem koniecznym do poddania otrzymanej
osnowy kolejnym, finalnym zabiegom oczyszczania ziarn osnowy z otoczek materiału
wiążącego (regeneracji właściwej). Proces regeneracji właściwej powinien prowadzić
do uzyskania produktu (piasku kwarcowego, osnowy), który charakteryzuje się właściwościami zbliżonymi do właściwości stanu świeżego tego składnika i może stanowić
jego zamiennik w procesie wytwarzania form i rdzeni.
Na rysunku 4 przedstawiono schematyczne ujęcie stosowanych metod regeneracji
właściwej, przy czym podstawowe kryterium klasyfikacji stanowi środowisko, którym
jest realizowany proces regeneracji. W tym aspekcie można wyodrębnić dwie podstawowe metody mokrą i suchą.
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Rysunek 4. Schematyczne ujęcie stosowanych metod regeneracji właściwej [2]

4.1.1. Urządzenia do regeneracji suchej mechanicznej
Proces regeneracji suchej mechanicznej znalazł obecnie w odlewnictwie najszersze
zastosowanie, co wynika z:
 możliwości odzysku osnowy piaskowej praktycznie z każdej masy zużytej, przy
założeniu ograniczonego stopnia regeneracji;
 możliwości zastosowania do regeneracji stosunkowo prostych urządzeń, często
o innym pierwotnym ich przeznaczeniu (na przykład mieszarek);
 mniejszych, w porównaniu z innymi metodami kosztów realizacji procesu.
Celem procesu regeneracji mechanicznej właściwej jest takie oddziaływanie na
ziarno masy zużytej (osnowa piaskowa otoczona warstwą zużytego, nieaktywnego
spoiwa), aby oddzielić zużyte spoiwo od osnowy (ziarna) i w ten sposób oczyścić ziarno
osnowy do stopnia zbliżonego do czystości osnowy w stanie świeżym. Proces ten
realizuje się poprzez tzw. operacje elementarne, które realizowane są w urządzeniach
zwanych regeneratorami.
Operacje elementarne występujące w mechanicznej regeneracji, realizowanej
w temperaturze otoczenia można zilustrować schematycznie (rys. 5) i następująco
scharakteryzować:
Ocieranie – elementarna operacja procesu regeneracji, polegająca na stopniowym
zmniejszaniu się grubości otoczek materiału wiążącego, usuwanego z powierzchni
ziarn pod wpływem wzajemnego, tarciowego ich oddziaływania. Ocieranie występuje
w skupisku luźnych ziarn osnowy piaskowej, znajdujących się w ruchu względnym
i bezpośrednio stykających się ze sobą.
Ścieranie – elementarna operacja procesu regeneracji, polegająca na stopniowym
zmniejszaniu się grubości otoczek materiału wiążącego, usuwanego z powierzchni
ziarn pod wpływem mechanicznego oddziaływania na nie elementu konstrukcyjnego
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maszyny. Ścieranie otoczek występuje w większych skupiskach albo na pojedynczych
ziarnach osnowy piaskowej, znajdujących się w ruchu względnym ruchomych lub
stałych elementów roboczych maszyny, z którymi się stykają.
Kruszenie – elementarna operacja regeneracji, polegająca na skokowym zmniejszaniu się grubości otoczek materiału wiążącego na ziarnach oraz zmniejszeniu jego
cząstek. Kruszenie jest wywołane naciskiem sił zewnętrznych statycznych lub dynamicznych, powodujących wzrost obciążeń stykowych, przekazywanych na otoczki
przez ziarna osnowy. W wyniku takiego oddziaływania następuje pękanie otoczek
i łamanie mostków łączących poszczególne ziarna. W ośrodku sypkim znajdującym się
w ruchu, kruszenie występuje w momentach gwałtownych zmian pędu ziaren, wywołanych na przykład ich uderzaniem o odpowiednio ukształtowane elementy urządzenia
lub o płyty udarowe, zorientowane poziomo lub pionowo.
Według obecnych tendencji, dominują rozwiązania regeneratorów wibracyjnych,
współpracujących z kruszarkami wibracyjnymi lub młotkowymi, w których produkty
ścierania otoczki materiału wiążącego, wolne pyły oraz podziarno są usuwane z regenerowanej osnowy za pomocą powietrza przedmuchiwanego przez warstwę obrabianego
materiału.
Przykładem tego typu rozwiązań są regeneratory wibracyjne typu Gamma-mill
firmy Baker-Perkins (rys. 5), CE-CAST Engineering oraz Vibrader firmy Richards.

Rysunek 5. Regenerator wibracyjny o działaniu krusząco-ściernym typu Gamma-mill firmy Baker-Perkins [15]

W ramach projektu [39] opracowano w AGH prototyp urządzenia, o wydajności
1,5 Mg/h, które jest wykorzystywane do badań procesu regeneracji w Laboratorium
Maszyn Wydziału Odlewnictwa i umożliwia przenoszenie uzyskanych wyników do
odlewni zainteresowanych regeneracją niedużych ilości mas zużytych różnego rodzaju,
dla których stosowanie rozwiniętych, profesjonalnych systemów odzysku osnowy nie
jest osiągalne ze względów finansowych.
Uniwersalny regenerator wibracyjny REGMAS (rys. 6), zintegrowany funkcjonalnie
z pneumatycznym klasyfikatorem kaskadowym, jest przeznaczony do regeneracji mechanicznej suchej, praktycznie każdej masy zużytej. Może być instalowany w gniazdach regeneracji małych i średnich odlewni [23].
Widok urządzenia z klasyfikatorem kaskadowym bez osłony zewnętrznej przedstawiono poniżej.
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Rysunek 6. Widok regeneratora doświadczalnego na tle układu dozowania regeneratu
do klasyfikatora pneumatycznego

Masa zużyta po oddzieleniu zanieczyszczeń metalowych jest dostarczana do zasypu
urządzenia. Regeneracja [40] wstępna jest realizowana na kracie rozkruszającej oraz na
zespole 3 sit, z których sito najniżej położone ma kształt stożka o prześwitach pomiędzy
pionowymi elementami palisady (szczelinami) wynoszącymi 1,25 mm. Na spodzie
regeneratora, w jego części buforowej, umieszczone są luźne metalowe elementy ścierające (kule), realizujące wraz z oddziaływaniem wibracyjnym regenerację właściwą.
Przesiana przez sito stożkowe masa jest doprowadzona rynną wibracyjną poprzez
dozownik do pneumatycznego klasyfikatora kaskadowego, zasilanego od dołu wentylatorem o sterowanej prędkości powietrza. Regenerator wprawiany jest w ruch wibracyjny za pomocą dwóch silników rotodynamicznych o sterowanej prędkości obrotowej
i ustawianej wartości siły wymuszającej wibracje. W regeneratorach o działaniu dynamicznym, charakteryzującym się gwałtowną zmianą pędu ziaren osnowy, realizowaną
najczęściej w regeneratorach odśrodkowych udarowych lub w wyniku udaru strumienia
piaskowo-powietrznego w regeneratorach pneumatycznych, albo w wyniku działania
krążników dociskanych do obrotowej misy siłą odśrodkową, jak to ma miejsce w modelach USR-I-III firmy Omega Foundry Machinery (rys. 7), dominują elementarne
procesy kruszenia i ścierania powodujące usuwanie materiału wiążącego z powierzchni
ziaren.
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(a)

(b)

(c)
Rysunek 7. Schemat urządzenia odśrodkowego typu USR-I o działaniu okresowym, przeznaczonego do
regeneracji mas zużytych: (a) Schemat regeneratora: 1 – silnik napędu, 2 – zespół roboczy regeneratora,
3 – zbiornik masy zużytej, 4 – rynna fluidyzacyjno-odpylająca, 5 – komora klasyfikatora, 6 – wysyp
regeneratu; (b) Zespół misy odśrodkowej regeneratora. Strzałki wskazują kierunki przepływu powietrza
podczas wprowadzania porcji masy i regeneracji; (c) Misa robocza regeneratora USR-I [41]

W metodach, w których dominuje elementarna operacja kruszenia wykorzystuje się
głównie młyny kulowe, bębny walcowe, kruszarki śrutowe, kruszarki młotkowe i inne
urządzenia. Przykładem rozwiązań bębnowych jest bęben do regeneracji firmy Allbertus
Klein oraz regenerator firmy Didion Manufacturing , przy czym ten drugi może występować w rozwiązaniu podstawowym, służącym do regeneracji tylko mechanicznej lub
w rozwiązaniu kombinowanym, w którym połączone zostały efekty regeneracji
mechanicznej i cieplnej (rys. 8).
Metoda regeneracji pneumatycznej znajduje zastosowanie przede wszystkim do
mas ze szkłem wodnym, do mas z lepiszczem, a rzadziej do mas z żywicami syntetycznymi. Pneumatyczną obróbkę regeneracyjną stosuje się jako człon wspomagający
suchą regenerację mechaniczną, lub cieplną, a niekiedy jako niezależne urządzenie
regeneracyjne (Pneu-Reclaim firmy Webac lub firmy Simpson) (rys. 9).
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a)

b)
Rysunek 8. Regenerator bębnowy firmy Didion Manufacturing: a – bębnowy regenerator mechaniczny, b –
bębnowy regenerator mechaniczno-termiczny: 1 – zasyp masy zużytej do regeneracji, 2 – odpylanie i obieranie pyłów, 3 – odprowadzenie zanieczyszczeń metalowych, 4 – wysyp regeneratu, 5 – palnik gazowy [15]

Rysunek 9. Pneumatyczny regenerator udarowy typu Simpson firmy NEC (USA): 1 – dysza, 2 – przewód
transportowy, 3 – kołpak udarowy, 4 –odciąg pyłu, 5 – przegroda wysypu [15]
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Zaletą suchej regeneracji pneumatycznej jest stosunkowo mała powierzchnia zajmowana przez instalację i możliwość montowania bez budowy ciężkich fundamentów.
Wadą metody jest znaczne mechaniczne ścieranie piasku (zwłaszcza przy dużych
prędkościach strumienia piaskowo-powietrznego) i związany z tym mały uzysk
regeneracji, a także zużywanie znacznych ilości sprężonego powietrza i wysokie koszty
związane z koniecznością jego oczyszczania masy [42].
Na rysunku 10 przedstawiono schemat instalacji do regeneracji mechanicznej zużytej
masy z bentonitem z częściowym odzyskiem bentonitu i pyłu węglowego.

Rysunek 10. Schemat instalacji firmy Vogel&Schemmann AG do regeneracji masy zużytej: 1 – zbiornik
zasypowy, 2 – kruszarka walcowa, 3 – oddzielacz magnetyczny, 4 – człon suszący masę, 5, 11 – podajnik
pneumatyczny ciśnieniowy, 6 – zasobnik masy zużytej, 7 – optyczny system pomiaru stopnia zapylenia
powietrza, 8 – cyklony odpylania wstępnego, 9 – mechaniczny regenerator wirnikowy, 10 – pojemnik na
zanieczyszczenia metalowe, 12 – wentylator , 13 – filtr, 14 – pojemnik na drobne frakcje piasku,
15 – pojemnik na pył z filtrów [15]

4.1.2. Regeneracja właściwa termiczna
Ta metoda regeneracji jest przeznaczona do odzyskiwania osnowy piaskowej
przede wszystkim z zużytych mas ze spoiwami organicznymi, lecz służy także do
dezaktywacji składników masy z lepiszczem, poddawanych regeneracji w systemach,
w których nie jest prowadzona selekcja mas zużytych [24].
W masach z lepiszczem termiczna obróbka regeneracyjna masy powinna spowodować całkowitą lub częściową degradację nieorganicznych składników lepiszcza,
która ułatwia dalsze uwolnienie ziaren osnowy z otoczek przepalonego lepiszcza.
Stopień oczyszczenia osnowy poddanej regeneracji termicznej i typowym zabiegom
uzupełniającym jest wysoki – porównywalny ze stanem świeżej osnowy piaskowej.
Zaletami metody termicznej są: bardzo dokładne usunięcie spoiwa, możliwość
pełnego wykorzystania regeneratu do wykonywania świeżych mas formierskich
i rdzeniowych, nieznaczna szkodliwość chemiczna pyłów z regeneracji dla środowiska.
Natomiast wadami są: duże koszty budowy i eksploatacji jak również, w pewnych
przypadkach, konieczność neutralizacji gazów odlotowych.
Eksponowaną w literaturze zaletą piasku regenerowanego cieplnie jest stabilizacja
jego rozszerzalności objętościowej pod wpływem temperatury, związana z zajściem
przemiany alotropowej kwarcu w trakcie wcześniejszego nagrzania części piasku
przylegającego do odlewu.
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4.1.3. Regeneracja kombinowana
Metody regeneracji kombinowanej znalazły zastosowanie stosunkowo niedawno,
zwłaszcza do regeneracji osnowy z mieszaniny mas zużytych. Jest to możliwe dzięki
wykorzystaniu właściwości i zalet poszczególnych metod regeneracji. Kojarzenie
poszczególnych metod oraz ich odmian zależy od składu zużytej masy oraz od
przeznaczenia regeneratu. Można je podzielić na trzy podstawowe typy:
 kombinacja metody mokrej i cieplnej;
 kombinacja metody cieplnej i suchej mechanicznej albo pneumatycznej;
 kombinacja metody mokrej, cieplnej i suchej mechanicznej.
Klasycznym przykładem kombinacji metody cieplnej i pneumatycznej jest przedstawiony na rysunku 11 system regeneracji trójstopniowej firmy FATALUMINIUM,
w którym zastosowano dwa identyczne regeneratory pneumatyczne (stopnie I i III)
oraz regenerator termiczny typu HotRec (stopień II). Wielostopniowe systemy regeneracji oferuje także firma KGT, IMF, Wőhr oraz Erich.
Pod względem funkcjonalnym instalacja firmy FATALUMINIUM (rys. 11) składa
się z 3 zespołów regeneracyjnych usytuowanych szeregowo. Pierwszy i ostatni zespół
stanowią regenerację pneumatyczną, natomiast środkowy – regenerację termiczną.
Zadaniem zespołu wstępnej regeneracji pneumatycznej jest usunięcie z mieszaniny
masy zużytej wolnych pyłów (głownie nieaktywnego bentonitu oraz pyłu węglowego),
ochłodzenie masy i dokończenie procesu jest dezintegracji na pojedyncze ziarna.
W członie wysokotemperaturowej regeneracji termicznej następuje wypalenie
składników organicznych masy zużytej, głownie pozostałości spoiw żywicznych oraz
całkowita degradacja termiczna lepiszcza na bazie bentonitu.
Zadaniem członu trzeciego jest starcie z powierzchni regeneratu produktów spalania
(popioły) oraz uwolnienie osnowy z produktów ścierania pozostałości spoiwa nieorganicznego (nieaktywnego bentonitu). Elementem korzystnym obróbki osnowy kwarcowej
w tym członie jest oszlifowanie i uaktywnienie jej powierzchni.

Rysunek 11. Schemat instalacji firmy FATALUMINUM do trójstopniowej regeneracji masy zużytej:
1 – zbiornik masy zużytej, 2 – podajniki ślimakowe, 3 – regeneracja pneumatyczna (wstępna i końcowa),
4 – podajniki transportu pneumatycznego, 5 – piec fluidyzacyjny Hot-Rec, 6 – komora wstępnego chłodzenia
osnowy, 7 – chłodziarka z wodnym wymiennikiem ciepła, 8 – klasyfikator sitowy, 9 – przenośnik
pneumatyczny pionowy, 10 – wentylacja odpylająca [24]
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4.1.4. Regeneracja przy użyciu metod chemicznych
Aktualnie regeneracja przy użyciu metod chemicznych nie odgrywa znaczącej roli
technicznej. Proponowane sposoby polegają na oddziaływaniu silnie stężonym kwasem
H2SO4 na zużytą masą z bentonitem. Uzyskany regenerat charakteryzuje się bardzo
małym stopniem oolityzacji, z powierzchni jego ziaren została usunięta praktycznie
cała otoczka zużytego materiału wiążącego. Wdrożenie do przemysłu napotyka na
trudności związane z niebezpieczeństwem stosowania H2SO4, jako reagenta oddziałującego na masę zużytą oraz spodziewanych bardzo wysokich kosztów takiej regeneracji.

5. Podsumowanie
Przemysł odlewniczy korzysta w znacznym stopniu z zasobów naturalnych (np.
piasek, bentonit) generując równocześnie stosunkowo dużą ilość odpadów, co jest
sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dążeniem do minimalizacji ilości
odpadów (zero waste). Zużyta masa formierska w wielu odlewniach jest składowana
na składowisku odpadów mimo, że masy te często zawierają bardzo cenne składniki
(bentonit, części metalowe), które mogły by być wykorzystane w innych gałęziach
przemysłu (circular economy). Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest możliwość prowadzenia procesu regeneracji zużytej masy formierskiej dzięki czemu można rozdzielić
poszczególne jej składniki i ponownie wykorzystać.
Nowoczesna odlewnia z pewnością powinna posiadać skuteczną stację regeneracji
masy zużytej co pozwoli na znaczne ograniczenie ilości składowanych odpadów przy
równoczesnej dbałości o środowisko.
Powszechne stosowanie regeneracji zużytych mas odlewniczych obejmuje praktycznie wszystkie używane masy ze znanych technologii odlewniczych, w których
można wytypować masy o dużej, średniej i małej podatności do regeneracji. Niektóre
rodzaje masy, mimo ich zalet technologicznych i stosunkowo niskiej ceny, są eliminowane gdyż ich regeneracja nie zapewnia odzysku osnowy o jakości porównywalnej
z jakością świeżego piasku.
Można stwierdzić, że dalszy postęp w zakresie regeneracji jest związany z wprowadzaniem ulepszeń oraz nowych rozwiązań technicznych, w oparciu o badania podstawowe i stosowane regeneracji, rozumianej jako kompleks czynności procesowych,
którym jest poddawana masa zużyta, począwszy od wstępnego przygotowania, poprzez
regenerację właściwą, aż do obróbki finalnej regeneratu.
Wszystkie te działania zbliżać będą odlewnie do realizacji idei gospodarki o obiegu
zamkniętym.
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Streszczenie
Przemysł odlewniczy stanowi potężny i złożony system, który ma wpływ na rozwój gospodarczy, rozwój
społeczny, wykorzystanie zasobów naturalnych, stosowanie recyklingu, ponowne wykorzystanie odpadów
i poprawę stanu środowiska. Wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju do przemysłu odlewniczego
jest koniczne. Ważne jest, aby odlewnie zdawały sobie sprawę, że odpowiedzialność za środowisko i wyniki
finansowe nie wykluczają się wzajemnie. Ponad 80% odlewów produkowanych jest w formach jednorazowych sporządzanych z mas na osnowie piasków z dodatkiem odpowiedniego spoiwa. W procesie
produkcji odlewów w odlewni powstaje znaczna ilość odpadów z których największy udział stanowiący
około 80-90% stanowi zużyta masa formierska. Dla zmniejszenia ilości odpadów zgodnie z gospodarką
w obiegu zamkniętym stosowany jest proces regeneracji zużytych mas, który ma na celu odzysk osnowy
piaskowej i ponowne jej wykorzystanie w procesie odlewniczym. W zależności od technologii (masy
formierskie ze spoiwem organicznym lub nieorganicznym) można stosować regenerację mechaniczną,
termiczną lub mokrą. Produktem końcowym procesu jest regenerat, który wykorzystywany jest ponownie
do wykonania form odlewniczych (recykling) oraz pył powstający w przypadku regeneracji mechanicznej.
Pyły pochodzące z regeneracji mas ze spoiwami organicznymi mają znaczną wartość kaloryczną, którą
również można wykorzystać.
Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, zero odpadów, odlewnictwo, masa formierska,
regeneracja

Prospects for implementing a circular economy in relation to waste generated
by the foundry industry
Abstract
Foundry industry constitutes a strong and complex system having influence on the economic and social
developments, on utilising natural resources, recyclic application, utilising of wastes and improvement of
the environment condition. The implementation of the sustainable development policy into the foundry
industry is necessary. Foundry managers should realise that the responsibility for the environment and for
financial results are not mutually excluding. More than 80% of castings is produced in expendable moulds
prepared of moulding sands with a binder addition. During the casting production process significant
amounts of waste products are formed, the highest fraction of which, approximately 80-90%, constitute
spent foundry sands. In order to reduce amounts of wastes, according to the closed circulation management, the reclamation process of spent sands is applied. The obtained reclaimed sands are reused in the
foundry process. Depending on the technology (moulding sands with organic or inorganic binders)
a mechanical, thermal or wet reclamation can be applied. The final product of the process constitutes the
reclaim, which is reused for producing casting moulds, and dust (formed in mechanical reclamation). Dusts
originated in the reclamation of sands with organic binders have a significant caloric value, which can be
also utilised.
Keywords: circular economy, zero waste, metal casting, moulding sand, reclamation
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Zużyte baterie – co dalej? Przykłady odzysku
surowców z ogniw cynkowo-manganowych
1. Wstęp
W dzisiejszych czasach przenośne źródła energii są szeroko stosowane do zasilania
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które używamy na co dzień. Postępy w dziedzinie techniki, w tym – rozwoju elektroniki w ciągu ostatnich dwóch dekad, spowodowały lawinowy popyt na trwałe, stabilne i tanie przenośne źródła zasilania. Ogromnym wyzwaniem w tej kwestii jest poszukiwanie coraz wydajniejszych i jednocześnie
niezawodnych źródeł energii, które charakteryzowałyby się zwiększoną trwałością,
wysoką gęstością magazynowania energii oraz niską toksycznością. Podstawą działania
tych źródeł jest przenoszenie energii z reakcji chemicznej na energię elektryczną. Do
takich reakcji zalicza się procesy utleniania/redukcji, w których wymiana elektronów
między atomami substancji uczestniczących w reakcji staje się źródłem energii.
W skład każdej baterii wchodzą materiały, które posiadają określoną wartość komercyjną (tab. 1). Są to zarówno metale (np. cynk, nikiel, lit, ołów, kadm), ich tlenki (np.
MnO2), wodorotlenki (np. KOH), sole (np. ZnCl2) i inne materiały (np. grafit, stal) [1].
Tabela 1.Wartości rynkowe materiałów wchodzących w skład typowych ogniw przenośnych
Składnik
baterii
Lit
Kobalt
Nikiel
Stal
Cynk
Ołów
Kadm
Grafit
Mangan

Funkcja pełniona w baterii
Elektroda ujemna (anoda)
Elektroda dodatnia (katoda)
Elektroda dodatnia (katoda), elektroda ujemna (anoda)
Obudowa/ kolektor
Elektroda ujemna (anoda)
Elektroda dodatnia (katoda), elektroda ujemna (anoda)
Elektroda ujemna (anoda)
Kolektor
Elektroda dodatnia (katoda)

Wartość rynkowa
[USD/tona]1)
194 500
59 500
19 505
4 490
3 228
2 371
2 3002)
7203)
35

Źródło: 1) Dane za Trading Economics, https://tradingeconomics.com/commodities, stan na dzień 1 listopada
2021 roku,
2)
Dane za Statista, https://www.statista.com/statistics/598234/cadmium-price-average-in-the-united-states/,
stan na dzień 1 listopada 2021 roku,
3)
Dane za Mining[dot]com, https://www.mining.com, stan na dzień 1 listopada 2021 roku

Z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasadną jest teza, aby
surowce wchodzące w skład baterii poddać procesowi odzysku (ang. recycling)
i ponownie je wykorzystać (ang. reuse) [2], gdyż każdy z tych materiałów posiada
określony i atrakcyjny walor ekonomiczny (tab. 1).

1

katarzyna.szmigielska@imp.lukasievicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
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Jednym z najbardziej rozpowszechnionych na rynku źródeł energii chemicznej są
ogniwa cynkowo-manganowe (Zn-MnO2) [3]. W ogniwach tego typu aktywnym materiałem elektrodowym jest cynk, pełniący rolę anody oraz tlenek manganu (IV) – jako
materiał katodowy. Więcej informacji na ten temat zawiera kolejny podrozdział.
Dostępne dane literaturowe wskazują, że dla tych baterii wydajność odzysku metali
elektrodowych w procesach recyklingowych, nie przekracza 45% [4]. Przyjmując masę
28 g – jako średnią masę baterii przenośnej [5] oraz biorąc pod uwagę ogromną ilość
wprowadzonych na rynek polski baterii cynkowo-manganowych (np. 8 535 377 sztuk
w 2018 r.) [6] oraz rynkowe ceny Zn i Mn (tab. 1) wartość odzyskanych metali w procesach recyklingu w kraju osiąga poziom 1,5 mln zł. Szacuje się, że w następnych
10 latach światowe zużycie baterii wzrośnie aż pięciokrotnie, co znacząco zwiększa
ekonomiczny walor prób odzysku metali.
Z drugiej strony ogromna ilość baterii wprowadzonych na rynek stwarza coraz poważniejszy problem negatywnego wpływu tych produktów na środowisko [7, 8].
Materiały elektrodowe oraz elektrolity obecne w ogniwie mogą łatwo przedostać
się do środowiska i powodować poważne skażenie gleby i wód powierzchniowych.
Z tego powodu baterie i akumulatory są zaliczane do kategorii odpadów niebezpiecznych
i jako takie powinny być zbierane do dedykowanych pojemników i poddawane procesom unieszkodliwiana z perspektywą ponownego wykorzystania surowców wtórnych
[9]. Zgodnie obowiązującym w Polsce prawodawstwem [10] wprowadzający baterie
lub akumulatory zobowiązany jest do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużyty ogniw. W kolejnych podrozdziałach
zostaną szerzej omówione aspekty prawne obowiązku odzysku surowców ze zużytych
baterii i akumulatorów oraz na przykładzie ogniw cynkowo-manganowych – stosowanych w tym celu metod.

2. Charakterystyka ogniw cynkowo-manganowych
Dane Europejskiego Stowarzyszenia Baterii Przenośnych (EPBA) pokazują, że
baterie cynkowo-manganowe (Zn-MnO2) stanowią ponad 90% wszystkich przenośnych
elektrochemicznych źródeł energii wprowadzonych na rynek europejski (ponad 6000
ton), co odpowiada ponad 2 miliardom sztuk baterii [5]. W Polsce udział tych ogniw
stanowi jedynie 63% rynku, co odpowiada masie około 8 ton [6].
W powszechnym użyciu stosowane są dwa typy baterii zawierających cynk i mangan
jako materiał elektrodowy: ogniwa cynkowo-węglowe i alkaliczne. W ogniwach
węglowo-cynkowych elektrodą dodatnią (katodą) jest pręt grafitowy otoczony mieszaniną tlenku manganu (MnO2) i sproszkowanego grafitu, a elektrodą ujemną (anodą) –
kubek cynkowy, który równocześnie pełni rolę pojemnika. Elektrolitem jest wodny
roztwór skrobi nasyconym chlorkiem amonu (NH4Cl) i chlorkiem cynku (ZnCl2),
oddzielonym od katody przekładką papierową. Z kolei alkaliczne ogniwa cynkowomanganowe zawierają pył cynkowy w matrycy żelowej (np. skrobi), który pełni rolę
anody oraz ditlenek manganu (MnO2) zmieszany z węglem (grafitem lub sadzą), który
jest katodą. Ogniwo jest zamknięte w stalowym pojemniku, który działa również jako
katodowy kolektor prądu. Stosowanym elektrolitem jest stężony roztwór wodorotlenku
potasu (KOH), do którego wprowadza się tlenek cynku celem zahamowania korozji
metalicznego cynku (anody).
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Do budowy tych ogniw stosuje się materiały elektrodowe o dużej czystości, gdyż
efektywność pracy ogniwa spada wraz ze wzrostem ilości zanieczyszczeń. W ogniwach
tych szczególne znaczenie odgrywa czystość ditlenku manganu, a ta zależy od źródła
jego pochodzenia. Badania pokazały, że najlepszym surowcem do produkcji syntetycznego MnO2 są rudy piroluzytu i ramsdellitu które wydobywane są ze złóż w Ghanie,
Gabonie i Meksyku [11]. Co ciekawe, badania Rogulskiego i współpracowników pokazały, że w procesach recyklingu zużytych baterii cynkowo-węglowych można uzyskać
ditlenek manganu, którego jakość jest porównywalna lub nawet przewyższająca surowiec wyjściowy, który w pełni nadaje się do ponownego wykorzystania do produkcji
nowych ogniw [12, 13].
W ogniwach cynkowo-węglowych typowym elektrolitem jest mieszanina o składzie
28% NH4Cl, 16% ZnCl2 i 56% wody, podczas gdy w alkalicznych bateriach cynkowomanganowych chlorek amonu zastąpiony jest chlorkiem cynku. Obecność chlorku
amonu w pierwszym typie baterii powoduje, że przy wyższych wartościach pH zmienia się potencjał anody na skutek tworzenia chloro- i aminokompleksów cynku. To
zjawisko odpowiada za zmieniające się napięcie ogniwa w czasie jego pracy.
Energia elektryczna generowana w obu typach ogniw jest związana z przebiegiem
następujących reakcji elektrodowych, w których zasadniczym elementem jest przepływ
elektronów:
 bateria cynkowo-węglowa (tzw. ogniwo Leclanchégo):
anoda: Zn → Zn2+ + 2ekatoda: 2MnO2 + 2NH4+ + 2e- → 2Mn2O3 + 2NH3 + H2O
 bateria alkaliczna cynkowo-manganowa :
anoda: Zn → Zn2+ + 2ekatoda: 2MnO2 + 2H2O + 2e- → 2MnO(OH) + 2OHNależy podkreślić, że reakcje te są nieodwracalne, więc po rozładowaniu ogniwo
przestaje być aktywne i musi być zastąpione nowym. Z tego powodu ogniwa Zn-MnO2
należą do tzw. ogniw pierwotnych i jako takie po wyczerpaniu substratów ulegają
całkowitemu rozładowaniu, czyli stają się niezdatne do dalszego użytku. Próby ponownego ładowania tego typu ogniw powodują przebieg innych procesów chemicznych
prowadzących do powstania m.in. produktów gazowych, np. wodoru, które mogą stać
się przyczyną niekontrolowanego wycieku elektrolitu [14]. Warto też zaznaczyć, że
innym „pasożytniczym” i samorzutnym procesem prowadzącym do korozji ścianek
kubeczka cynkowego (co może też być przyczyną wycieku elektrolitu na zewnątrz)
jest reakcja, w której udział bierze tlen cząsteczkowy. Dostając się do ogniwa inicjuje
on następująco reakcję chemiczną:
Zn + 2NH4+ + 2Cl- + ½ O2 → Zn(NH3)2Cl2 + H2O
Oba te procesy stanowią wadę tych baterii, gdyż implikują poważne zagrożenie dla
środowiska w trakcie niewłaściwego ładowania, przechowywania lub składowania.
Typowy skład baterii cynkowo-węglowej i alkalicznej cynkowo-manganowej
przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Skład baterii cynkowo-węglowej oraz cynkowo-manganowej alkalicznej (Zn-MnO2) [4,15]
Udział frakcji [%wag.]
Baterie
Baterie
cynkowo-węglowe
alkaliczne Zn-MnO2
22-34
17-38
16-29
10-21
25
15=59
14-23
5-16
7-15
3-5
reszta
reszta

Składnik
MnO2
Zn
Stal
NH4Cl, ZnCl2 (elektrolit)
KOH
Grafit
Woda, papier, plastik i inne

Dane z tabeli 2 pozwalają oszacować, że średnio jedna tona zebranych zużytych
baterii Zn-MnO2 zawiera około 270 kg MnO2 i 190 kg cynku z niewielką ilością pierwiastków ziem rzadkich, smoły, krzemionki, papieru i folii. Niektóre z wyżej wymienionych
substancji, w tym Zn i Mn, nie są obojętne dla środowiska. Co więcej, oczekuje się, że
ich znane zasoby naturalne ulegną wyczerpaniu za 20-40 lat [16, 17]. Ze względu na
nieładowalny charakter baterii Zn-MnO2 i ich negatywny wpływ na środowisko w przypadku ich wyrzucenia, powstają ogromne ilości odpadów zużytych ogniw Zn-MnO2,
które wymagają recyklingu. Recykling zużytych baterii to nie tylko zmniejszenie ilości
wytwarzanych odpadów, ale także zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów
naturalnych, np. cynku.
Nośnikami energii w ogniwach są elektrony, a zatem ich pojemność elektryczna jest
wprost proporcjonalna do masy substancji, która w czasie pracy baterii ulega utlenianiu
(cynk) oraz substancji, która ulega redukcji (ditlenek manganu). Zatem pojemność
elektryczna ogniwa jest określana czasem pracy i wartością prądu czerpanego z tego
ogniwa. Jej wartość podaje się w amperogodzinach [Ah] lub amperogodzinach na
gram masy reagujących substancji [Ah/g]. Typowe wartości pojemności elektrycznej
ogniw cynkowo-węglowych i cynkowo-manganowych zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Porównanie właściwości fizykochemicznych baterii Zn-C i Zn-MnO2 oraz wybranych ogniw
dostępnych na rynku [14]
Rodzaj ogniwa

Anoda

Katoda

Cynkowo-węglowa
Cynkowo-manganowe
Ołowiowe-kwasowe
Srebrowe
Niklowo-wodorkowe
Litowo-jonowe

Zn
Zn
Pb
Zn
MHx
LixC6

MnO2/C
MnO2
PbO2
Ag2O
NiOOH
Li(1-x)CoO2

Napięcie Pojemność właściwa Energia właściwa
obwodu
teoretyczna
praktyczna
otwartego [V]
[Ah/g]
[Wh/g]
1,6
0,224
0,085
1,5
0,224
0,145
2,1
0,120
0,035
1,6
0,180
0,135
1,4
0,178
0,075
4,1
100
150

Warto podkreślić, że dla ogniw wymienionych w tabeli 3 energia właściwa wyznaczona eksperymentalnie stanowi około 15-40% wartości energii właściwej obliczonej
teoretycznie. Wynika to z faktu, że reakcje elektrochemiczne nie przebiegają w sposób
całkowity. Dodatkowo, na rzeczywistą masę ogniwa składają się także inne elementy,
np. kolektory, separatory, elektrolit i obudowa. Wszystkie te składniki zwiększają masę
ogniwa i jednocześnie zmniejszają jego pojemność.

31

Katarzyna Zofia Szmigielska

3. Aspekty prawne odzysku materiałów z baterii
Zasadniczym aktem prawnym regulującym obrót bateriami i akumulatorami oraz
ich składowanie i przerób po użyciu we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest
Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów (dyrektywa w sprawie
baterii) [18]. Wraz z ostatnio wprowadzonymi poprawkami [19] dyrektywa ta klasyfikuje baterie według ich zastosowania i obejmuje wszystkie typy baterii, w tym ogniwa
Zn-MnO2 bez względu na budowę oraz charakter chemiczny i wyróżnia:
 baterie przenośne, w tym stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych,
typu AAA lub AA;
 akumulatory samochodowe z pominięciem akumulatorów trakcyjnych pracujących
w samochodach elektrycznych;
 akumulatory przemysłowe, w tym stosowane do magazynowania energii.
Zasadniczym celem tego aktu prawnego jest minimalizacja negatywnego wpływu
zużytych baterii na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W celu ograniczenia ilości niebezpiecznych substancji
przedostających się do środowiska, w tym ołowiu, rtęci i kadmu, dyrektywa ta:
 wprowadziła ścisłe ograniczenia stosowanie takich substancji w bateriach. Należy
podkreślić tu bezwzględny zakaz wprowadzania do obrotu baterii o zawartości
rtęci lub kadmu powyżej ustalonego progu – w przypadku rtęci 0,0005% wagowo,
kadmu 0,002% wagowo;
 nałożyła na Państwa członkowskie obowiązek odzysku i kontrolowanego składowania zużytych baterii.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu zbiórki i recyklingu, Dyrektywa
2006/66/WE zobowiązała Kraje Członkowskie do stworzenia odpowiednich systemów
zbiórki zużytych baterii przenośnych. Dodatkowo, wyznaczyła cele dotyczące wskaźników zbiórki, tzn. 25% wagi ilości wprowadzonej na rynek do września 2012 r. oraz
do 45% do września 2016 r. Państwa członkowskie były również zobligowane do ustanowienia lokalnych systemów zbiórki zużytych baterii samochodowych oraz zapewnienia, aby producenci baterii przemysłowych nie odmawiali odbioru zużytych baterii
przemysłowych od użytkowników końcowych. Zgodnie z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, producenci baterii i producenci innych produktów, w których
zastosowano baterię, stają się odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami baterii
wprowadzonych przez nich do obrotu, w szczególności za finansowanie programów
zbiórki i recyklingu.
W celu osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku materiałów, omawiana dyrektywa
nakłada również obowiązki osiągnięcia wydajności procesów recyklingu, którym
podlegają akumulatory, w zależności od ich składu chemicznego, tj. recykling 65%
średniej wagi akumulatorów kwasowo-ołowiowych, 75% średniej masy baterii niklowokadmowych oraz 50% średniej masy innych baterii, w tym baterii cynkowo-manganowych.
Na rysunku 1 przedstawiono udział przenośnych baterii, w tym cynkowo-manganowych wprowadzonych na rynek oraz ich odzysk w poszczególnych krajach Unii
Europejskiej w 2018 roku. Zestawienie to wyraźnie pokazuje, że 18 krajów, w tym
Polska, osiągnęło lub przekroczyło 45% wskaźnik zbiórki zużytych baterii regulowany
Dyrektywą, podczas gdy 10 państw tego wskaźnika nie osiągnęło. W tym ostatnim
zestawieniu najsłabiej wypadły: Rumunia (26%), Portugalia (31%), Estonia (32%) oraz
Grecja (34%).
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Rysunek 1. Udział baterii wprowadzonych na rynek oraz ich odzysk w poszczególnych Państwach
Członkowskich Unii Europejskiej w roku 2018 [5]

Rysunek 2. Szacowany wkład baterii na rynku w Polsce oraz stopień ich odzysku w latach 2004-2018 [5]

A jak ta sprawa wygląda na rynku krajowym? Od 2004 roku w Polsce obserwuje
się lawinowy wzrost ilości baterii wprowadzanych na rynek (rys. 2). Dane Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przenośnych Baterii (EPBA)
pokazują, że 45% wskaźnik zbiórki zużytych baterii został osiągnięty w Polsce już
2015 roku [5, 6]. Wysokie wyniki pozyskiwania zużytych baterii na poziomie 80%
w roku 2016 i 2018 można przypisać rosnącej świadomości obywateli dzięki intensywnie prowadzonym kampaniom edukacyjno-informacyjnym.
Oprócz wyżej wymienionych wymagań dotyczących efektywności pozyskiwania
zużytych baterii Dyrektywa 2006/66/WE określa wymagania dotyczące etykietowania
baterii i możliwości ich wyjmowania ze sprzętu, a także dotyczące czytelnych informacji dla użytkowników końcowych.
Komisja Europejska została zobowiązana do sporządzenia do końca 2018 roku
sprawozdania oceniającego wdrożenie wyżej wymienionej dyrektywy i jej wpływu na
środowisko oraz funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także przedłożenia w razie
potrzeby propozycji zmian. Opublikowane w kwietniu 2019 r. sprawozdanie z wdrożenia
i ocena ex-post dyrektywy, która została w nim uwzględniona, wskazały szereg niedo33
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ciągnięć [20]. Dotyczyły one w szczególności nieumiejętności wprowadzania nowinek
technologicznych, niezadowalającej zbiórki zużytych baterii oraz niedostatecznego
odzysku materiałów.
W rezolucji z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego
gospodarki o obiegu zamkniętym Parlament Europejski wezwał do stworzenia katalogu
konkretnych działań nad recyklingiem i ponownym użyciem baterii w UE [21].
Podkreślono, że nowe unijne ramy regulacyjne dotyczące baterii powinny obejmować
co najmniej zrównoważone, etyczne i bezpieczne pozyskiwanie, w tym – środki dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, zastępowanie niebezpiecznych i szkodliwych substancji tam, gdzie to możliwe, ulepszoną selektywną zbiórkę,
ponowne użycie, regenerację, zmianę przeznaczenia i recykling, w tym odzyskiwanie
cennych materiałów oraz rozszerzoną odpowiedzialność producenta i informacje dla
konsumentów. Ramy powinny uwzględniać wpływ na środowisko w całym cyklu
życia, wraz ze specjalnymi przepisami dotyczącymi baterii związanych z mobilnością
i magazynowaniem energii.
W tej samej rezolucji Parlament wezwał też do analizy cyklu życia baterii, wprowadzenia projektowania o obiegu zamkniętym, bezpiecznego zarządzania i postępowania
z substancjami niebezpiecznymi w produkcji ogniw oraz wprowadzenia etykiety śladu
węglowego. Etykiety te mają informować konsumenta o wpływie baterii na środowisko łańcuchów wartości wprowadzonych na rynek UE. Wezwał również Komisję do
opracowania wytycznych lub norm dotyczących ponownego wykorzystania baterii
z pojazdów elektrycznych, w tym procesów testowania i oceny, a także wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79
poz. 666) w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia omówionej wyżej Dyrektywy
2006/66/WE poprzez określenie wymagań dotyczących wprowadzanych do obrotu
baterii i akumulatorów oraz zasad zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów [10]. Określa ona zbiór zasad
mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów
na środowisko. Główny nacisk położono na redukcję ilości substancji niebezpiecznych
w tych materiałach oraz właściwe zbieranie i recykling powstających z nich odpadów,
w tym przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych. Docelowe poziomy przetwarzania i recyklingu
ogniw galwanicznych wymagane prawem zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Docelowe poziomy przetwarzania i recyklingu ogniw galwanicznych określone przez ustawę z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
Typ ogniwa galwanicznego
Baterie i akumulatory
kwasowo-ołowiowe
Baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe
Pozostałe baterie
i akumulatory, w tym
cynkowo-manganowe

Wydajność recyklingu
zużytych ogniw
min. 65%
min. 75%
min. 50%

Uwagi
Recykling zawartości ołowiu i kadmu
w najwyższym, technicznie możliwym do
osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym
unikaniu nadmiernych kosztów
Dotyczy wszystkich ogniw i baterii
galwanicznych na rynku, w tym
pierwotnych, wtórnych, guzikowych etc.

Ustawa precyzyjnie określa zasady odzysku lub unieszkodliwiania zużytych ogniw
galwanicznych. Wprowadza ona na producenta obowiązek zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumu34
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latorów oraz właściwego ich zagospodarowania. Nakłada ona też obowiązek stworzenia
na poziomie krajowym i lokalnym planów bezpiecznej dla środowiska utylizacji zużytych baterii oraz prowadzania akcji edukacyjno-informacyjnych.
Obowiązek odzysku i recyklingu może być realizowany samodzielnie lub też za
pośrednictwem specjalnie do tego celu powołanych podmiotów gospodarczych, które
nazwano zakładami przetwarzania. Przedsiębiorstwa i zakłady przetwarzania, które nie
wypełnią tego obowiązku zostały zobligowane przez ustawodawcę do uiszczenia tzw.
opłaty produktowej. Wprowadzenie tych opłat pozwala na zwiększenie efektywności
odzysku surowców i materiałów ze zużytych baterii i akumulatorów, co w konsekwencji
przyczyni się do istotnego ograniczania wprowadzanie niebezpiecznych substancji do
środowiska naturalnego.

4. Technologie odzysku materiałów z ogniw cynkowo-manganowych –
przykłady
Jak wspomniano wyżej ogniwa cynkowo-manganowe są jednymi z najbardziej
rozpowszechnionych przenośnych źródeł prądu, zarówno na świecie, jak też i w Polsce.
Z drugiej strony każda zużyta bateria Zn-MnO2 to cenne źródło metalicznego cynku
i tlenku manganu o atrakcyjnym walorze ekonomicznym. Zgodnie z Ustawą o bateriach
i akumulatorach (rozdz. 4, art. 15) [10]. Polska zobowiązuje się do implementacji i rozwoju technologii, pozwalających uzyskać minimalny 50% wskaźnik recyklingu ogniw
cynkowo-manganowych.
Obecnie na rynku światowym istnieje kilka koncepcji technologicznych służących
do przetwarzania zużytych baterii cynkowo-manganowych. Wszystkie one opierają się
na jednej z trzech następujących metod separacji:
 metodzie pirometalurgicznej;
 metodzie hydrometalurgicznej;
 separacji przez ekstrakcję.
Wszystkie te technologie działają z uprzednim wstępnym przygotowaniem. Obejmuje
to mechaniczne oddzielanie składników baterii z podziałem na te, które będą odzyskiwane (np. Zn, MnO2, grafit) oraz te, które traktowane są jako odpad do utylizacji (np.
papier, tworzywa sztuczne). Te pierwsze są następnie poddawane rozdrabnianiu, dzięki
czemu uzyskuje się materiał wstępny o dużej powierzchni właściwej. Kluczowe
przykłady każdej z tych technologii z podziałem na kraje, które je zaimplementowały,
podano w tabeli 5.
Tabela 5. Kluczowe patenty technologiczne odzysku metali z baterii Zn-C i Zn-MnO2 [2,22-25]
Nazwa
BATENUS
BATREC (Sumitomo)
CITRON
HYDROMETAL
INMETCO
RECYTEC
REVABAT
TNO
Waelz

Typ procesu separacji
Hydrometalurgiczny, ekstrakcyjny
Pirometalurgiczny
Pirometalurgiczny
Hydrometalurgiczny
Pirometalurgiczny
Pirometalurgiczny
Hydrometalurgiczny
Hydrometalurgiczny
Pirometalurgiczny

Kraj
Niemcy
Szwajcaria1)
Francja, Wielka Brytania
Belgia2)
USA3)
Szwajcaria4)
Belgia5)
Niderlandy
Szeroko rozpowszechniony na świecie

Źródło: 1) www.batrec.ch, 2) www.jgi-hydrometal.be, 3) www.azr.com/about/inmetco, 4) www.recytec.ch, 5)
www.revatech.be
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Metoda pirometalurgiczna polega na odzyskiwaniu materiałów z rozdrobnionych
baterii poprzez wytapianie metali w dedykowanych piecach. Zaletą tej metody jest
możliwość jednoczesnego recyklingu różnego typu ogniw (np. baterii cynkowo-węglowych, alkalicznych cynkowo-manganowych) zawierających elektrolit organiczny oraz
substancje toksyczne. Wiodącymi obecnie stosowanymi procesami pirometalurgicznymi
są BATREC (Sumimoto), RECYTEC, SNAM-SAVAN, INMETCO i Waelz [2, 26].
Jednak zużycie energii i powstawanie wtórnych odpadów lotnych (często zawierających
substancje niebezpieczne dla środowiska) stanowią ich główną wadę w praktyce
przemysłowej. W recyklingu baterii Zn-MnO2 najbardziej rozpowszechnione są dwie
pierwsze technologie. Zarówno starszy BATREC (Sumimoto), opracowany w latach
80., jak i nowszy RECYTEC, opracowany w latach 90., opierają się na zbliżonym
zamyśle technologicznym. Jak pokazano na rysunku 3 proces pirometalurgiczny
odzysku metali obejmuje kilka etapów. W pierwszym etapie (etap pirolizy) pokruszony
materiał ogniw poddawany jest działaniu wysokiej temperatury (ok. 700°C), dzięki
której usuwane są ślady rtęci oraz materiału organicznego. W drugim etapie (etap
oczyszczania gazów) rtęć w wytworzonym strumieniu gazu ulega kondensacji i jest
usuwana na filtrach węglowych. W trzecim etapie (etap obróbki mechanicznej) stała
pozostałość po pirolizie jest przetwarzana mechanicznie i dzieli się na frakcje o dwóch
granulacjach. Frakcja gruba zawiera elementy stalowe, fragmenty metalicznego cynku
oraz grafit, podczas gdy frakcja drobna – tlenki manganu, cynku oraz części metalicznego cynku. Składniki tej ostatniej frakcji poddaje się kilkugodzinnemu wysokotemperaturowemu wyprażaniu (ok. 1500°C) w indukcyjnym piecu obrotowym w obecności
węgla i krzemionki (proces Waelza). Na tym etapie żelazo i mangan tworzą stop
żelazowo-manganowy, podczas gdy cynk – ulega odparowaniu a po skropleniu jest
odzyskiwany w formie czystego metalu. Szacuje się, że każdego roku w ten sposób
przerabia się ok. 5 tyś. Mg baterii cynkowo-manganowych uzyskując ok. 80% odzysk
metali [26].

Rysunek 3. Poglądowy schemat technologii pirometalurgicznego odzysku materiałów z ogniw cynkowomanganowych na przykładzie szwajcarskiej technologii RECYTEC
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Metody hydrometalurgiczne polegają na odzysku materiałów w wyniku kwaśnego
lub zasadowego ługowania odpadów z baterii [27]. Proces ten polega na segregacji
odpadów, mechanicznej fragmentacji, rozpuszczeniu odpowiednich frakcji odpadów,
oczyszczeniu i zatężeniu otrzymanych roztworów oraz separacji czystych związków
chemicznych metodami chemicznymi (np. selektywne wytrącanie w warunkach alkalicznych) lub elektrochemicznymi. Zaletą tej metody jest stosunkowo niski nakład energii
oraz powstawanie niewielkiej ilości odpadów wtórnych. Kluczowymi procesami hydrometalurgicznymi stosowanymi w praktyce przemysłowej są: BATENUS, TNO,
HYDROMETAL, REVABAT/REVATECH [2]. Każdy z tych procesów obejmuje
wiele etapów operacyjnych, wśród których najważniejszym jest ekstrakcja rozpuszczalnikowa cynku. Na rysunku 4 pokazano ideę tego podejścia na przykładzie technologii BATENUS opracowanej w Niemczech. W procesie tym przerabianych jest ponad
8 tyś. Mg baterii rocznie [22]. Po wstępnej obróbce mechanicznej drobna frakcja
poddawana jest działaniu stężonego kwasu suarkowego (VI), a następnie oddzielana od
roztworu przez filtrację. Podczas gdy tlenki manganu (MnO X) oraz grafit pozostają
w placku filtracyjnym, roztwór poddaje się operacji cyklom ekstrakcji rozpuszczalnikowej i wymiany jonowej. Do ekstrakcji wykorzystywane są rozpuszczalniki organofosforowe [28] Dzięki tym procesom, którym towarzyszy elektroliza, wydzielane są
poszczególne metale, w tym najważniejszy – cynk.
Belgijska technologia REVABAT opiera się na hydrometalurgicznym procesie
odzysku cynku, manganu i grafitu w warunkach mokrych (na mokro). Dzięki temu ta
nowoczesna technologia, w odróżnieniu od innych istniejących na rynku (patrz tab. 5)
znacząco minimalizuje ryzyko przedostawania się do atmosfery produktów gazowych.
REVABAT jest przykładem technologii przyjaznej środowisku, która przystosowana
jest do unieszkodliwiania zużytych baterii alkalicznych i cynkowo-węglowych
w krajach Beneluksu, Francji i Niemiec w skali (na poziomie) 10 tys. ton/rok.
Separacja przez ekstrakcję to metoda oparta na selektywnej ekstrakcji metali
z roztworu po ługowaniu za pomocą dedykowanego rozpuszczalnika (tzw. ekstrahenta).
Zaproponowano szereg selektywnych ekstrahentów do odzysku cynku, w tym kwas
di-(2-etyloheksylo)fosforowy(V) (D2EHPA) lub kwas bis-(2,4,4-trimetylopentylo)fosforowy(V) (CYANEX 272) [2]. To ostatnie umożliwiło wysoki odzysk cynku (tj. 99%
w przypadku cynku i 5% w przypadku manganu) z odcieków z baterii Zn-MnO2. Procesy
ekstrakcji rozpuszczalnikowej mają wyraźne zalety, w tym łatwe warunki operacyjne,
niskie zużycie energii i duża efektywność separacji. Z drugiej strony niektóre ekstrahenty są bardzo drogie i w konsekwencji mogą prowadzić do zbyt wysokich kosztów
obróbki w skali przemysłowej.
Warto podkreślić, że ostatnia z wymienionych technologii separacji przewiduje
równoczesny odzysk cynku i dwutlenku manganu po ługowaniu z przerobu pasty akumulatorowej za pomocą opatentowanej mieszaniny rozpuszczalników elektrolitycznych.
Rozpuszczalniki te zawierają m.in. agresywny kwas tetrafluoroborowy (HBF4).
Elektroliza prowadzona w tych warunkach prowadzi do odzysku cynku na katodzie),
a dwutlenek manganu – na anodzie. Główną wadą tego podejścia jest zwiększona
toksyczność HBF4 i jego skłonność do hydrolizy, co prowadzi do wydziałania korozyjnego fluorowodoru, co silnie ogranicza tą metodę w praktyce przemysłowej [29].
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Rysunek 4. Odzysk cynku i innych materiałów z baterii cynkowo-manganowych w hydrometalurgicznym

procesie BATENUS

W praktyce hydrometalurgicznej znacznie bardziej popularne są wodne rozpuszczalniki ługujące, takie jak: kwas siarkowy(VI) lub solny [2]. Pierwsza koncepcja
jednoczesnego elektroosadzania MnO2 i Zn z łagodnych wodnych odcieków kwaśnych
podczas odzysku hydrometalurgicznego pojawiła się w pracy Buzatu i współpracowników [30], jednak została opracowana jedynie na małą skalę laboratoryjną. Ponadto
podczas elektroosadzania zaobserwowano, że przy wyższym stężeniu jonów Mn2+
w kwaśnym odcieku (tj. > 4 g/l, co jest wartością typową dla przemysłu), zaobserwowano
tworzenie się osadu anodowego MnO2, który hamował wydajność prądową procesu
i pogorszało jakość równolegle nakładanych powłok Zn.
Jednak dostępne w Polsce technologie m.in. proces Waelza umożliwił osiągnięcie
jedynie 40% poziomu wydajności odzysku. Jest to nadal zdecydowanie za mało w porównaniu ze wskaźnikiem recyklingu ustalonym przez prawodawcę. Ponadto technologia ta jest dedykowana do osiągnięcia odzysku Zn (w postaci ZnO) bez zwracania
uwagi na jednoczesne odzyskiwanie MnO2. Podobny problem jednoczesnego odzysku
MnO2 i Zn dotyczy technologii BatEko lub Recupyl Polska, które funkcjonują w Polsce
(tab. 6). Takie podejście wydłuża czas procesu i podnosi jego koszty, co obejmuje
skomplikowaną logistykę i większą siłę roboczą.
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Tabela 6. Pracujące instalacje recyklingu baterii cynkowo-manganowych w Polsce (stan na listopad 2021 r.)
Firma
BatEko
Ltd.1),
Polkowice

Recupyl
Polska Ltd.2),
Gorzów
Wielkopolski

Technologia/Proces
Mechaniczny, a następnie
recykling pirometalurgiczny
i/lub hydrometalurgiczny we
współpracy z innymi firmami
w Polsce i sektorem
naukowym (np. Uniwersytet
Warszawski)
Mechaniczny, recykling
pirometalurgiczny i/lub
hydrometalurgiczny we
współpracy z innymi
partnerami w Polsce i Francji

Typ baterii
Zn-C,
Zn-MnO2

Zn-C,
Zn-MnO2,
Znpowietrze

Produkty
frakcja ferromagnetyczna (np. stalowe
puszki, metalwe kolektory +/-)
frakcja diamagnetyczna (np. przekładki,
tworzywa sztuczne, papiery)
frakcja paramagnetyczna (czarny
proszek zawierający szereg
pierwiastków metali)
cynk – w postaci metalicznej lub
tlenkowej
mangan – w postaci tlenkowej
inne (np. Al, Cd, Pb, papier, tworzywa
sztuczne, stal, grafit)

Źródło: 1) http://bateko.com.pl/recycling, 2) https://eneris.pl/nasze-uslugi/akumulatory-i-baterie/odzyskiwanesubstancje/

Należy podkreślić, że wiele opisanych wyżej technologii odzysku ma zasięg lokalny
i ściśle łączy się z istnieniem stabilnego łańcucha łączącego użytkownika końcowego
baterii (klient), firmy odbierające baterie i zakłady, które je przetwarzają oraz odzyskują z nich surowce. Na rynku krajowym ten łańcuch jest cały czas w fazie rozwoju.
W szczególności dużym wyzwaniem jest wzmocnienie trzeciego ogniwa tego łańcucha,
tzn. opracowywanie i wdrażanie efektywnych technologii recyklingu strumieni baterii.
Przegląd rynku pokazuje, że w Polsce nie istnieje firma, która posiadałaby opracowaną
kompleksową technologię przeróbki zużytych baterii cynkowo-manganowych pozwalających na odzysk czystych surowców wtórnych, tj. Zn i MnO2 z zadowalającymi
wydajnościami. Obecnie wykorzystywane metody przeróbki tych odpadów polegają na
wstępnej separacji poszczególnych frakcji bez jednoczesnego odzysku czystych
materiałów elektrodowych, np. technologie przetwarzania baterii alkalicznych ECO
HARPOON (www. ecoharpoon.pl), KARAT RECYKLING (www.recykling-karat.pl),
Grupa ENERIS Recupyl (www.eneris.pl), Reba Organizacja Odzysku S.A.
(www.reba.pl) oraz BIOSYSTEM S.A. (www.biosystem.pl). Jest to jedno z pilnych
wyzwań rozwoju badań w Polsce, które zakończyłyby się dostarczeniem know-how
tym firmom z sektora gospodarki, które podejmują się przerobu baterii cynkowo-manganowych. Należy podkreślić tu stale rozwijane w Polsce badania podstawowe zarówno
w skali laboratoryjnej jak i półtechnicznej przez niektóre ośrodki naukowe, np. Uniwersytet Wrocławski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej,
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych, oraz firm R&D, np. Panasonic
Energy Poland, Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., BatEko Sp. z o.o.

5. Podsumowanie
Każdego roku tysiące ton wprowadzanych na rynek baterii zapewnia energię do
pracy przenośnych urządzeń elektrycznych bez których trudno wyobrazić sobie życie
współczesnego człowieka. Wśród przenośnych źródeł energii ponad 90% stanowią
ogniwa cynkowe w tym cynko-węglowe i alkaliczne cynkowo-manganowe. Tak duży
popyt na te baterie rodzi szereg problemów wśród których najważniejsze jest przyjazny
środowisku sposób ich utylizacji. W artykule omówiono różne zagadnienia tego
problemu poczynając od przedstawienia aspektów prawnych poprzez budowę typowych ogniw a skończywszy na przykładach technologii pozwalających na osiągnięcie
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wymaganego przepisami osiągnięcia minimalnej 50% wydajności odzysku kluczowych metali elektrodowych, wchodzących w skład baterii cynkowo-manganowych.
Wiele istniejących na świecie technologii odzysku ma zasięg lokalny i ściśle wiąże się
z efektywnością pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji zużytych baterii, co wiąże
się z istnieniem stabilnego łańcucha pomiędzy użytkownikiem końcowym (klientem),
firmą odbierającą a firmami przetwarzającymi i odzyskującymi. Na rynku krajowym
ten łańcuch jest jeszcze w fazie rozwoju, a w szczególności dużym wyzwaniem jest
opracowywanie i wdrażanie efektywnych technologii recyklingu baterii. Przegląd
rynku pokazuje, że w Polsce nie istnieje firma, która posiadała by kompleksową
technologię przeróbki strumienia zużytych baterii cynkowo-manganowych w kierunku
pozyskania czystych surowców wtórnych. Dotychczas, najczęściej wykorzystywane
metody przeróbki tych odpadów mają charakter wstępnej separacji poszczególnych
frakcji, bez prób odzysku czystych materiałów elektrodowych w kraju. Jest to jedno
z pilnych wyzwań istniejących na styku nauki i przemysłu w Polsce, którego podjęcie
zapewni efektywniejszy przerób baterii cynkowo-manganowych.
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Zużyte baterie – co dalej? Przykłady odzysku surowców z ogniw cynkowomanganowych
Streszczenie
Racjonalna gospodarka odpadami stanowi coraz większe wyzwanie dla współczesnej cywilizacji. Wzrost
ilości produkowanych odpadów, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz poszukiwanie nowych
technologii ich przerobu to najpilniejsze zagadnienia z którymi mierzy się ludzkość. Wraz z lawinowo
rosnącym popytem na przenośne urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na baterie i akumulatory,
obserwuje się rosnącą ilość produkowanych odpadów, które zagrażają środowisku naturalnemu. Problem
ze składowaniem tych odpadów stanowi ogromne wyzwanie, gdyż wiąże się z efektywnym recyklingiem
zużytych baterii i akumulatorów, to znaczy – przetwarzaniem i odzyskiwaniem surowców z tych
wyrobów. Odzysk materiałów ze zużytych ogniw jest jedną z kluczowych strategii ochrony środowiska,
które narzucają dyrektywy Unii Europejskiej.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie istniejących rozwiązań w tej dziedzinie oraz ich
implementacji w Polsce. W przeglądzie skupiono uwagę na problemach związanych z recyklingiem baterii
cynkowo-manganowych (Zn-MnO2) – najbardziej rozpowszechnionych w Polsce przenośnych źródeł
prądu. Szacuje się, że baterie tego typu stanowią ponad 90% całego rynku. Przeciętnie w jednej tonie
zużytych baterii cynkowo-manganowych znajduje się 270 kg dwutlenku manganu, 190 kg cynku, 60 kg
grafitu oraz 35 kg chlorku amonu. Te składniki nie są obojętne dla środowiska. Dodatkowo, każdy z nich
posiada wysoka wartość rynkową. Obie te cechy sprawiają, że zużyte baterie powinny podlegać selektywnej
zbiórce, a następnie bezpiecznemu recyklingowi składników. W pracy opisane zostały strategie odzyskiwania głównych surowców z ogniw cynkowo-manganowych – cynku i ditlenku manganu.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, odzysk materiałowy, recykling zużytych baterii i akumulatorów,
baterie cynkowo-manganowe

Used batteries – what next? Examples of the recovery of raw materials from zincmanganese cells
Abstract
Rational waste management is an ever greater challenge for modern civilization. The increase in the
amount of waste produced, the impact on the natural environment and the search for new technologies for
their treatment are the most urgent issues faced by humanity. Along with the rapidly growing demand for
portable electrical and electronic devices powered by batteries and accumulators, there is an increasing
amount of generated waste, which threatens the natural environment. The problem with the storage of this
waste is a huge challenge, as it is associated with the effective recycling of waste batteries and
accumulators, i.e. the processing and recovery of raw materials from these products. Recycling of materials
from used batteries is one of the key environmental protection strategies obligatory by European Union
directives.
The subject of this study is to present the existing solutions in this field and their implementation in Poland.
The review focuses on the problems related to the recycling of zinc-manganese batteries (Zn-MnO2) – the
most common portable power sources in Poland. It is estimated that batteries of this type constitute over
90% of the total market. On average, one ton of used zinc-manganese batteries contains 270 kg of
manganese dioxide, 190 kg of zinc, 60 kg of graphite and 35 kg of ammonium chloride. These ingredients
are not neutral for the environment. In addition, each of them has high market value. Both of these features
mean that used batteries should be subject to separate collection, and then – components should be safely
recycled. The paper describes the strategies for the recovery of the main raw materials from zincmanganese batteries – zinc and manganese dioxide.
Keywords: environmental protection, material recovery, recycling of waste batteries and accumulators,
zinc-manganese batteries
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Wpływ popiołów z biomasy na właściwości gleby
i produkcyjność roślin oraz alternatywne możliwości
ich wykorzystania
1. Wprowadzenie
Szacuje się, że do 2050 r. światowe zużycie energii pierwotnej zostanie pokryte
w 33-55% z biomasy [1]. Wiodącym sposobem pozyskania energii z tego paliwa jest
jego spalanie, podczas którego powstaje popiół [2]. Zagospodarowanie tego odpadu
pomimo przeprowadzenia wielu badań i programów pilotażowych jest trudne, wynika
to przede wszystkim ze względów prawnych, środowiskowych i technicznych. Zgodnie
z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym uboczne produkty spalania biomasy należy
jednak traktować jako surowiec wtórny [3]. Regulacje prawne zalecają, aby użyteczne
materiały z odpadów wykorzystywać, poddawać recyklingowi i ponownie wprowadzać
do gospodarki. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, rolnicze zagospodarowanie
popiołów z biomasy wydaje się być jedną z głównych możliwości ich utylizacji,
wymagającej jednak oceny i rozwagi. Z jednej strony popioły są źródłem składników
pokarmowych dla roślin [4, 5], mają także właściwości odkwaszające [6-8], z drugiej
zaś zauważa się pewne niedogodności związane z zastosowaniem tego odpadu, które
wynikają z obecności substancji szkodliwych – głównie metali ciężkich oraz pylistej
formy [9, 10] utrudniającej ich aplikację. Popioły z biomasy mogą być również źródłem
emisji drobnych cząstek (PM2,5, PM10), co może być zagrożeniem dla zdrowia ludzi
i zwierząt [2, 11, 12]. Skład chemiczny popiołów z biomasy determinowany jest wieloma czynnikami, które zależą od spalanego materiału, sposobu jego wytwarzania, zanieczyszczeń, technologii spalania, frakcji popiołu oraz strat prażenia [13-17]. Poglądy na
temat wartości nawozowej fitopopiołów są podzielone. Na ogół jednak, jeśli popiół
powstał z czystego surowca i w odpowiedniej technologii, to przyczynia się do poprawy
właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb leśnych i rolniczych [8, 18,
19], a w efekcie sprzyja produkcyjności uprawianych roślin [20-23].
Rolnicze wykorzystanie popiołów jest wiodącym, ale nie jedynym sposobem ich utylizacji. Istnieje wiele doniesień o wykorzystaniu fitopopiołów w przemyśle chemicznym
[24], oczyszczalniach ścieków [25], budownictwie [26], rekultywacji wyrobisk [27],
produkcji nawozów mineralnych [24] i organicznych [28], w produkcji filtrów membranowych i syntezie minerałów [29], a także jako paliwo w przemyśle energetycznym
[30]. Niektóre z tych alternatywnych zastosowań stosowane są na skalę przemysłową,
inne natomiast mają znaczenie marginalne.
Celem opracowania jest syntetyczna ocena wpływu popiołów z biomasy na zmiany
w środowisku glebowym oraz na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Określone zostaną
1
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także zalecenia agrotechniczne sprzyjające produkcji biomasy przeznaczonej na cele
energetyczne, z której popiół może być stosowany w rolnictwie. Podjęta będzie także
próba wskazania wytycznych techniczno-organizacyjnych do pozyskania wartościowego pod względem nawozowym popiołu z biomasy. Scharakteryzowane zostaną
również alternatywne sposoby zagospodarowania popiołów z biomasy.

2. Wpływ popiołów z biomasy na właściwości gleby
Główną korzyścią wynikającą z rolniczego zagospodarowania popiołów z biomasy
roślin jest nie tylko pozbycie się uciążliwego odpadu, ale również uzyskanie znaczącej
poprawy właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb [31]. Jednym
z istotnych czynników ograniczających produkcję roślinną polskiego rolnictwa jest
zakwaszenie gleb. Wartość pH decyduje o przebiegu wielu procesów glebowych,
wpływa bezpośrednio i pośrednio na gromadzenie próchnicy w glebie oraz na przyswajalność składników pokarmowych, co w efekcie oddziałuje na urodzajność i produktywność gleb [3, 32]. W Polsce, aż 57% gleb ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny,
natomiast gleb o odczynie obojętnym i zasadowym jest tylko 20% [33]. Powszechnym
sposobem regulacji kwasowości gleb jest wapnowanie [34]. Z wielu badań naukowych
wynika jednak, że efekt ten można również uzyskać stosując nawożenie popiołami
z biomasy. Uboczne produkty spalania korzystnie oddziałują na wartość pH gleby,
a także na poprawę jej buforowości [5, 8, 13, 16, 18, 35, 36]. Wzrost stopnia wysycenia
kompleksu sorpcyjnego kationami wapnia sprzyja natomiast wiązaniu cząstek elementarnych gleby w agregaty glebowe, co warunkuje powstanie lub przynajmniej utrzymanie
stabilnej struktury gleby [32]. W wieloletnich doświadczeniach szwedzkich wykazano,
że odkwaszający efekt aplikacji fitopopiołów utrzymuje się do 6 lat [37]. Natomiast
w fińskich badaniach udowodniono, że odkwaszające działanie popiołów utrzymuje się
do 16 lat, przy czym długość oddziaływania uzależniona jest od formy zastosowanego
popiołu [38]. Pitman [16] i Vassilev [29] zwracają uwagę na zdolności hydrofilowe
popiołu do zatrzymywania wody, poprzez jej absorpcję w porach kapilarnych. Efekt
ten może mieć charakter pożądany, jak i szkodliwy w zależności od rodzaju gleby. Na
glebach gliniastych o małych porach, zwilżony popiół może przyczynić się do zablokowania kapilar i ograniczenia napowietrzenia. Z kolei na glebach lekkich, piaszczystych zdolności higroskopijne popiołów będą korzystne dla żyzności gleby i produkcyjności roślin. Zaletą stosowania popiołów o alkalicznym charakterze jest również
immobilizacja w glebie metali ciężkich i ograniczenie dostępności silnie toksycznych
dla roślin jonów glinu [36, 39-41]. Uboczne produkty spalania biomasy zawierają
także wiele pierwiastków niezbędnych w żywieniu roślin. Polowe zagospodarowanie
popiołów zwiększa zawartość w glebie fosforu, magnezu, wapnia, siarki oraz przede
wszystkim potasu [4, 15, 42]. Popioły są także źródłem wielu mikroskładników, które
aktywują lub kontrolują procesy życiowe zachodzące w uprawianych roślinach [5, 43].
Aplikacja popiołów sprzyja również poprawie właściwości biologicznych gleby,
poprzez korzystny wpływ na aktywność enzymatyczną w glebie urazy i fosfatazy alkalicznej [44], a także na zasiedlanie gleby przez arbuskularne grzyby mikoryzowe [13].
Popioły z biomasy mogą jednak ograniczać populację dżdżownic [45] oraz zredukować
bioróżnorodność życia mikrobiologicznego gleby [46].
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3. Wpływ popiołów z biomasy na produkcyjność roślin
Plonotwórcza rola popiołów z biomasy roślin jest uzależniona od wielu czynników.
Wynika ona przede wszystkim z zawartości w tym odpadzie przyswajalnych form
makro- i mikroskładników pokarmowych niezbędnych w żywieniu roślin oraz odczynu
pH [29]. Wpływ na produkcyjność roślin ma również rodzaj gleby (szczególnie właściwości chemiczne oraz fizyczne), na której popiół został zaaplikowany [42, 47]. Efekt
nawożenia popiołem uzależniony jest również od wymagań pokarmowych roślin,
dawki i terminu zastosowanego popiołu, a także uzupełniającego nawożenia roślin
deficytowymi składnikami, przede wszystkim azotem, którego w popiele znajdują się
tylko śladowe ilości [16, 48].
Poglądy na temat plonotwórczej roli popiołu są podzielone. Na ogół jednak częściej
spotyka się doniesienia o korzystnym oddziaływaniu nawożenia popiołem na plonowanie roślin. Schiemenz i in. [42] udowodnili, że popioły z agrobiomasy przyczyniają
się do zwiększenia plonowania jęczmienia jarego i kukurydzy, co wynika m.in. z lepszego odżywienia fosforem. Krejsl i Scanlon [23] dowodzą natomiast pozytywnego
wpływu popiołu z drewna na plon ziarna owsa i fasoli, Patterson i in. [49] jęczmienia,
Meyers i Kopecky [50] lucerny, a Ikpe i Powell [51] prosa, po zastosowaniu popiołu
z jego słomy. Zdaniem Meller i Bilendy [21] oraz Mbah i in. [52] polowe zagospodarowanie popiołu sprzyja istotnemu wzrostowi plonowania kukurydzy. Bielińska i in.
[53] oraz Nkana i in. [54] donoszą natomiast o korzystnej roli popiołu z biomasy
w zwiększaniu plonu zielonej masy z trwałych użytków zielonych. Dodatkowo, dzięki
zawartości w popiele żelaza, wpływa on na poprawę kondycji i zabarwienia trawy [55].
Piekarczyk i in. [22] udowodnili natomiast, że uboczne produkty spalania słomy
sprzyjają lepszemu plonowaniu rzepaku ozimego. Zdaniem Piekarczyka [4] popiół ze
słomy pszenicy można uznać za tańszą alternatywę dla nawozu potasowego. Z kolei
w opinii Schiemenz i Eichler-Löbermann [56] efekt nawożenia popiołami z biomasy
jest porównywalny z efektem aplikacji superfosfatu potrójnego. W wielu badaniach
udowodniono również wpływ popiołów z dendrobiomasy na polepszenie produkcyjności
drzew. Korzystny wpływ udowodniono m.in. na plantacjach brzozy i wierzby [57] oraz
sosny [58].
Brak znaczącego wpływu zastosowania popiołów z biomasy na plon pszenicy i jej
parametry technologiczne wykazano w badaniach Stankowskiego i in. [20] oraz Huanga
i in. [6]. Pozytywnego wpływu popiołu na przyrost masy wierzby energetycznej nie
wykazali również Park i in. [59]. Wyżej wymienieni autorzy zalecają jednak aplikację
popiołów ze względu na recyrkulację składników odżywczych w środowisku. Z kolei
niekorzystny wpływ popiołów z biomasy na produkcyjność jęczmienia jarego udowodniono w badaniach Jastrzębskiej i Kucharskiego [44]. Należy jednak dodać, że
w doświadczeniu tym zostały zastosowane bardzo wysokie dawki popiołu (100;
200 g·kg-1 gleby), które prowadziły nawet do zamierania roślin we wczesnych etapach
ich rozwoju. Wysokie dawki popiołu mogą powodować redukcję plonowania roślin,
m.in w wyniku gwałtownego wzrostu wartości pH gleby i w związku z tym zmniejszenia dostępności fosforu i boru [23].
Popioły z biomasy nie tylko oddziaływają na plonowanie roślin, ale także na ich
skład chemiczny. Po ich aplikacji Meller i Bilenda [21] odnotowali wzrost zawartości
potasu, magnezu, wapnia i sodu w ziarnie i zielonej masie kukurydzy, Krejsl i Scanlon
[23] potasu, boru i siarki w biomasie owsa i fasoli, a Schiemenz i Eichler-Löberman [56],
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fosforu w biomasie jęczmienia, rzepaku i kukurydzy. Biel i in. [60] udowodnili natomiast, ze wraz ze wzrostem dawki fitopopiołu zwiększa się zawartość białka i popiołu
surowego w bulwach topinamburu.
Na podstawie badań i doświadczeń przeprowadzonych w wielu krajach sformułowano zalecenia praktyczne sprzyjające pozyskaniu popiołu z biomasy, który będzie
przydatny w nawożeniu roślin. Określono także zasady produkcji biomasy przeznaczonej
na cele energetyczne, z której po termicznym przekształceniu popiół będzie stosowany
w rolnictwie. Sformułowano również zalecenia agrotechniczne dotyczące zasad nawożenia popiołami z biomasy.
Celem opracowania jest syntetyczna ocena wpływu popiołów z biomasy na zmiany
w środowisku glebowym oraz na wzrost i rozwój roślin uprawnych. Określone zostaną
także zalecenia agrotechniczne sprzyjające produkcji biomasy przeznaczonej na cele
energetyczne, z której po termicznym przekształceniu popiół może być stosowany
w rolnictwie. Podjęta będzie także próba wskazania wytycznych techniczno-organizacyjnych do pozyskania wartościowego pod względem nawozowym popiołu z biomasy.
Scharakteryzowane zostaną również alternatywne sposoby zagospodarowania popiołów
z biomasy.

4. Zalecenia techniczno-organizacyjne sprzyjające pozyskaniu
wartościowego pod względem nawozowym popiołu z biomasy:












Popiół z drewna gałęziowego i liście z drzew zawierają znacznie więcej potasu,
fosforu i magnezu niż popiół pozyskany z pnia drzewa [17].
Popiół z drewna liściastego ma lepsze właściwości nawozowe niż z drewna iglastego (zawiera więcej składników odżywczych i mniej metali ciężkich), wynika to
z różnych wymagań siedliskowych drzew [17, 61].
Popioły z dendrobiomasy na ogół zawierają więcej wapna, natomiast z agrobiomasy fosforu i potasu [62].
Najkorzystniej biomasę spalać w niższej temperaturze (600-900ºC). Zachowanie
takich warunków sprzyja podwyższonej zawartości pierwiastków odżywczych
w popiołach (szczególnie potasu) i jednocześnie ograniczonej koncentracji metali
ciężkich [16, 63].
Skład chemiczny popiołów z biomasy w znacznej mierze uzależniony jest od
technologii spalania. Popiół pochodzący z kotłów rusztowych zawiera większe
ilości Cr, Cu, Ni i Pb niż powstały w kotłach fluidalnych [64].
Zawartość metali ciężkich w popiołach wzrasta, jeśli biomasa była wcześniej
impregnowana lub zanieczyszczona węglem albo olejem [17].
Wartość nawozowa popiołu uzależniona jest od skuteczności oczyszczania spalin.
Im bardziej sprawny system oczyszczania spalin, tym większy udział metali
ciężkich (Cd, As, Cr, Pb) w popiele lotnym [65].
W trakcie spalania biomasy w ciepłowniach zawodowych należy rozważyć selekcjonowanie popiołu na trzy frakcje: gruboziarnistą pozostającą na ruszcie, średnioziarnistą, która gromadzi się w cyklonach oraz drobnoziarnistą zwaną lotną, magazynowaną w elektrofiltrach. Najwięcej metali ciężkich zawiera popiół z elektrofiltrów [19].
Ze względu na niejednorodny skład popiołów należy uwzględnić ich mieszanie,
zarówno pod względem różnych frakcji jak i wsadów biomasy [19].
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Popioły z biomasy korzystnie jest granulować lub peletyzować (technologia ta jest
powszechnie stosowana w Skandynawii) lub uwadniać, co ułatwia ich polową aplikację, a także sprzyja warunkom BHP. Stosowanie granulatów dodatkowo polepsza
(spowalnia) uwalnianie składników pokarmowych z popiołów oraz redukuje biodostępność metali ciężkich z gleby [10, 31].

5. Zalecane zabiegi agrotechniczne podczas produkcji biomasy
przeznaczonej na cele energetyczne, z której będzie pozyskiwany popiół
wykorzystywany w rolnictwie:




Rośliny energetyczne należy uprawiać na glebach o uregulowanym pH. Niski odczyn
gleby przyczynia się do pobierania przez rośliny metali ciężkich, a ogranicza
przyswajalność składników pokarmowych [66, 67].
Nie nawozić roślin przeznaczonych do spalania dużymi dawkami osadów i odpadów zawierających metale ciężkie [68-70].
Ograniczyć narażenie roślin na emisję szkodliwych substancji (sąsiedztwo szklaków
komunikacyjnych, zakładów przemysłowych) [71].

6. Zalecenia agrotechniczne dotyczące stosowania nawozowego popiołów
z biomasy:













Korzystniejsze jest częstsze stosowanie popiołu w niskich dawkach niż rzadziej
w wyższych [16].
Po aplikacji popiołów należy je jak najszybciej wymieszać z glebą [15].
Popiołów z biomasy nie powinno stosować się na glebach alkalicznych. Najlepsze
efekty zastosowania popiołów uzyskuje się na glebach o niskiej wartości pH
(4-5,5) [72, 73].
Pestycydy można używać 3-5 dni przed lub po aplikacji popiołów z biomasy.
W przeciwnym razie może dojść do ograniczenia ich działania [15, 74].
Ze względów środowiskowych popiołu z biomasy nie można stosować na pokrytych
śniegiem lub zamarzniętych glebach [17].
W celu ochrony wód powierzchniowych i gruntowych nie powinno się używać
popiołów z biomasy w odległości mniejszej niż 15 m od cieków wodnych (rowów,
studni i innych zbiorników wodnych). Na obszarach narażonych na erozję, odległość
ta powinna zostać zwiększona do 30 m [15].
Na obszarach chronionych, szczególnie na glebach kwaśnych – popiół może przyczynić się do ograniczenia populacji mszaków, grzybów i bakterii glebowych [13,
46].
Podczas aplikacji pylistej formy popiołów należy stosować zabezpieczenia osobiste.
Popiół może przemieszczać się do układu oddechowego, a także podrażniać skórę
i błony śluzowe osób wykonujących zabiegi agrotechniczne [12, 75].
Wg badań amerykańskich dostępność potasu z popiołów kształtuje się na poziomie
65-70% dostępności z nawozów komercyjnych, natomiast fosforu 28-70%, według
badań austriackich dostępność fosforu z popiołów wynosi 10%, potasu 95%, magnezu 60% a wapnia 100% [16]. Dostępność tych pierwiastków zależy od rodzaju
gleby, szczególnie pH (max przy pH 6-7).
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju najkorzystniej jest, jeśli popiół wróci
do miejsca, w którym zostały wytworzone rośliny przeznaczone do spalania [76].
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7. Wymagania prawne dotyczące stosowania popiołów z biomasy
Pomimo korzyści przyrodniczych i ekonomicznych, ze względu na bariery prawne,
stosowanie popiołów jest utrudnione. Według polskiego prawa popiół lotny z biomasy
jest odpadem (o kodzie 10 01 03) i nie został zakwalifikowany jako produkt uboczny.
Możliwą ścieżką odzysku składników pokarmowych w celach rolniczych jest przeprowadzenie procesu R-10 (Dz.U.2015.132). Rozporządzenie to określa „Warunki odzysku
w procesie odzysku R10, obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla
rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego
odzysku” czyli wskazuje warunki wykorzystania nawozowego popiołów ze spalania
biomasy.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie procesu odzysku R-10
należy spełnić łącznie następujące warunki:
 popioły nadmiernie zbrylone należy odpowiednio rozdrobnić;
 spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla
nawozów, co zostało określone w przepisach na podstawie wskazanych artykułów
ustawy o nawozach i nawożeniu (z dnia 10 lipca 2007 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 76);
 dopuszczalną dawkę popiołu ustala się z uwzględnieniem: zasobności gleby,
sposobu jej użytkowania, składu chemicznego odpadu oraz zapotrzebowania roślin
na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej;
 zastosowanie popiołów powinno być przeprowadzone w sposób i w ilości, które
nie spowodują pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych
i podziemnych;
 popiół musi być równomiernie rozprowadzony na powierzchni gleby w czasie, gdy
pole jest niezajęte przez roślinę uprawną;
 uboczny produkt spalania należy przykryć lub wymieszać z glebą, ale tylko do
głębokości 30 cm;
 popioły można stosować tylko poza okresem wegetacji roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia przez ludzi;
 popioły muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych;
 właściciel odpadów jest odpowiedzialny za posiadanie badań potwierdzających
jakość popiołów i gleb, na których będą one stosowane. Badania takie należy
wykonać w laboratoriach wskazanych przez ustawodawcę.
Współcześnie opracowuje się wiele nowych, innowacyjnych technologii i sposobów
uzdatniania odpadów, umożliwiając w coraz doskonalszy sposób ich powtórne wykorzystanie jako surowca nadającego się do przetworzenia na produkt użyteczny [18, 31].
Jedną z niedawno opracowanych technologii polowego zagospodarowania popiołów
z biomasy jest ich wykorzystanie do produkcji nawozów. W ostatnich latach w Polsce
prowadzone były badania nad możliwością produkcji nawozów rolniczych bazujących
na ubocznych produktach spalania biomasy (projekt EKO-ASH) [77]. Celem badań
było opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego, bazującego na zagospodarowaniu odpadów w tym m.in. popiołów
powstałych ze spalania 100 % biomasy w tzw. Zielonych Blokach Energetycznych
w Połańcu. Rezultaty badań potwierdziły pozytywny wpływ uzyskanego nawozu na
plonowanie roślin, co w przyszłości może przyczynić się do popularyzacji stosowania
48

Wpływ popiołów z biomasy na właściwości gleby i produkcyjność roślin
oraz alternatywne możliwości ich wykorzystania

popiołów w zabiegach rolniczych [14]. Spotyka się również doniesienia o możliwości
łączenia popiołów paleniskowych z organicznymi substancjami odpadowymi, np.
kośćmi zwierząt, pierzem ptaków, które zawierają znaczne ilości fosforu i azotu [78].
Produktem takiego połączenia może być kompleksowy, wieloskładnikowy nawóz
wykorzystywany w produkcji roślinnej [79].

8. Alternatywne sposoby zagospodarowania popiołów z biomasy
Oprócz nawozowego wykorzystania popiołów z biomasy istnieje szereg innych
sposobów ich zagospodarowania. Możliwy jest odzysk z ubocznych produktów spalania
niektórych pierwiastków, m.in. potasu w postaci azotanu i siarczanu potasu [24]. Popioły, ze względu na swoje właściwości alkalizujące oraz obecność reaktywnego CaO
znalazły zastosowanie również w procesie higienizacji osadów ściekowych. Mogą być
one w tym zakresie tańszą alternatywa dla stosowania komercyjnego tlenku wapnia.
W wielu badaniach udowodniono skuteczną rolę fitopopiołów w minimalizowaniu
negatywnego wpływu osadów ściekowych na środowisko poprzez zmniejszenie ich
zanieczyszczenia mikrobiologicznego [25, 80, 81]. Stopień redukcji szkodliwych mikroorganizmów po higienizacji osadów ściekowych popiołem lotnym jest bardzo wysoki
i wynosi 93-100% [82]. Wartością dodaną popiołów jest modyfikowanie zmian fizykochemicznych osadów. Zmniejsza się ich uwodnienie, dzięki czemu łatwiej jest je
składować i transportować.
Popioły z biomasy mogą być również wykorzystane w pewnym zakresie jako
surowiec mineralny używany do produkcji materiałów budowlanych [83, 84] oraz
w budownictwie drogowym, a także jako składnik spoiw asfaltowych [26]. Popioły
z drewna stosuje się do uksztaltowania terenów przeznaczonych do rekultywacji, takich
jak wyrobiska i wysypiska [27]. Uboczne produkty spalania biomasy mogą być wykorzystane jako dodatek do kompostów [85]. Usprawniają one proces kompostowania,
poprawiają bilans składników pokarmowych w produkcie [28] oraz sprzyjają odkwaszeniu gleb po ich zastosowaniu [86]. Popioły z biomasy są przydatne także w procesach
produkcji filtrów membranowych, ceramiki, glazury i syntezy minerałów [29]. Jeśli
w fitopopiołach znajduje się niedopalony węgiel, co często w praktyce ma miejsce [87],
to po zastosowaniu odpowiednich technologii (np. frakcjonowanie sitowe) można
popioły „dopalić” i pozyskać pozostałą w nich energię [1].

9. Podsumowanie
Najkorzystniejszym sposobem wtórnego wykorzystania popiołu z biomasy wydaje
się jego powrót do gleby. Aplikacja ubocznych produktów spalania na ogół przyczynia
się do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, co
w efekcie prowadzi do wzrostu produkcyjności uprawnianych roślin. Nawożenie popiołem zazwyczaj sprzyja wzrostowi plonowania roślin, poprawia ich skład chemiczny
oraz właściwości technologiczne.
Warunkiem uzyskania korzystnych efektów nawozowych jest jednak pozyskanie
odpowiedniego popiołu na co ma wpływ wiele czynników techniczno-organizacyjnych
(rodzaj spalanej biomasy, jej zanieczyszczenie, temperatura i sposób spalania, sprawność
oczyszczania spalin, frakcja popiołu, zagęszczenie popiołu). Przydatny rolniczo popiół
można uzyskać tylko z odpowiednio wyprodukowanej biomasy tzn. uprawianej w korzystnych warunkach siedliskowych i po zastosowaniu przyjaznych środowisku zabiegów
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agrotechnicznych. Ważna jest również umiejętna aplikacja popiołu. Szczególną uwagę
należy zwrócić na dawkę, termin i warunki jego zastosowania oraz stosowanie pestycydów,
Warunkiem nawozowego zastosowania popiołu z biomasy jest jednak spełnienie
określonych wymagań prawnych. W razie braku możliwości ich spełnienia należy
wybrać inny, alternatywny sposób jego zagospodarowania. Niektóre z nich stosowanie
są na skalę przemysłową, inne natomiast mają znaczenie marginalne.
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Wpływ popiołów z biomasy na właściwości gleby i produkcyjność roślin
oraz alternatywne możliwości ich wykorzystania
Streszczenie
Rolnicze zagospodarowanie popiołów z biomasy to nie tylko pozbycie się uciążliwego odpadu, ale również
uzyskanie znaczącej poprawy właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb. W pracy wykazano, że uboczne produkty spalania umożliwiają uregulowanie kwasowości gleb, co sprzyja poprawie lub
przynajmniej utrzymaniu bilansu materii organicznej w glebie oraz polepszeniu przyswajalności składników
pokarmowych. Polowe zagospodarowania fitopopiołów to także zwiększenie zasobności siedliska roślin
w makro i mikroelementy niezbędne w żywieniu roślin. Popioły z biomasy warunkują również powstanie lub
utrzymanie stabilnej struktury gleby, sprzyjają utrzymaniu wody w glebie, immobilizacji metali ciężkich
i ograniczeniu dostępności toksycznych jonów glinu. Aplikacja popiołów sprzyja właściwościom biologicz-
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nym gleby, choć zbyt duże dawki mogą ograniczać populację dżdżownic i zredukować bioróżnorodność
życia mikrobiologicznego gleby.
W opracowaniu udokumentowano również plonotwórczą rolę popiołów z biomasy, która jest uzależniona
od wielu czynników (zawartość przyswajalnych form makro- i mikroskładników pokarmowych, właściwości gleby, uprawiana roślina, dawka i termin aplikacji popiołu, dodatkowe nawożenie).
W pracy sformułowano również zalecenia praktyczne sprzyjające pozyskaniu popiołu z biomasy, który
będzie przydatny w nawożeniu roślin. Określono zasady produkcji biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, z której po termicznym przekształceniu popiół będzie stosowany w rolnictwie. Sformułowano
również zalecenia agrotechniczne dotyczące zasad nawożenia popiołami z biomasy.
Przedstawiono także wymagania prawne dotyczące możliwości zastosowania popiołów z biomasy w rolnictwie oraz scharakteryzowano alternatywne sposoby zagospodarowania popiołów z biomasy (odzysk
pierwiastków, higienizacja osadów ściekowych, produkcja materiałów budowlanych, podbudowy dróg,
składnik spoiw asfaltowych, rekultywacji gruntów, dodatek do kompostów, produkcja filtrów membranowych, ceramiki, glazury, synteza minerałów).
Słowa kluczowe: popiół z biomasy, wpływ na właściwości gleby, wpływ na produkcyjność roślin, sposoby
zagospodarowania

Effect of biomass ashes on soil properties and plant productivity as well as
alternative possibilities of their use
Abstract
Agricultural management of biomass ash means not only getting rid of the waste problem, but also
obtaining a valuable product that would have a significant impact in the improvement of the chemical,
physical, and biological properties of soils. The review showed that the combustion of by-products allows
to regulate the acidity of soils, which helps to improve or at least maintain the balance of organic matter in
the soil availability of nutrients. Field management of ash from biomass combustion also increases the
abundance of macro- and micronutrients essential for plant nutrition. Ash from biomass combustion is
responsible for the formation or maintenance of a stable soil structure, promote soil water retention,
immobilize heavy metals, and reduce the availability of toxic aluminum ions. Ash application leads also to
improve soil biological properties, although excessive application rates can limit earthworm populations
and reduce the biodiversity of soil microbial life. The review presents also the essential role of ash from
biomass in yield size of other crops which however depends on many factors (content of bioavailable
forms of macro- and micronutrients, soil properties, crop grown, rate, dose and date of application, or
supplemental fertilization).
The paper also contains practical recommendations for the production of biomass ash, which will be useful
in fertilizing plants cultivated for this aim. The principles of production of biomass for energy purposes,
from which the ash after thermal transformation will be used in agriculture, were determined.
Agrotechnical recommendations for the principles of fertilisation with biomass ash have also been included
in the review.The legal requirements for the use of biomass ash in agriculture and characterises alternative
uses of biomass ash (recovery of elements, hygienization of sewage sludge, production of building
materials, road base, components of asphalt binders, land reclamation, addition to compost, production of
membrane filters, ceramics, glazes, mineral synthesis) were also presented
Keywords: biomass ash, impact on soil properties, impact on plant productivity, management methods
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Hodowle komórek ssaczych in vitro jako model
biologiczny w badaniu toksyczności odcieków
ze składowisk odpadów oraz ścieków i osadów ściekowych
1. Wstęp
Gospodarka odpadami jest jednym z kluczowych elementów w rozwoju krajów
rozwiniętych w świetle ogólnego wzrostu liczby ludności, szybkiej urbanizacji, a także
zwiększonego tempa wytwarzania odpadów na mieszkańca [1, 2]. Najbardziej rozpowszechnionym i jednocześnie najstarszym sposobem zagospodarowywania odpadów
na świecie jest składowanie [3, 4]. W trakcie składowania na wysypiskach odpady
podlegają różnym procesom fizykochemicznym, a także biologicznym, w wyniku
czego powstają silnie zanieczyszczone ścieki zwane odciekami [5]. Skład takiej
mieszaniny zależy głównie od rodzaju odpadów znajdujących się na składowisku, ich
wilgotności, infiltracji wody, stopnia degradacji oraz technologii składowania. Jednak
wg Christensen i wsp większość odcieków zawiera pewne wspólne kategorie zanieczyszczeń, takie jak: rozpuszczona materia organiczna, nieorganiczne makroskładniki
(takie jak węgiel, siarka, fosfor, azot w postaci kationów, anionów i soli) i metale
ciężkie [6]. Ze względu na możliwość migracji odcieków do gleby, oraz wód powierzchniowych i podziemnych wokół składowiska, są one uważane za ważne źródło zanieczyszczeń środowiskowych stanowiących poważne zagrożenie życia i zdrowia ludzi
i zwierząt [6]. Mieszanina związków chemicznych, o często nieznanym składzie chemicznym wchodząca w skład odcieku może mieć niekorzystny wpływ na ekosystemy
i zdrowie ludzi, gdy odciek dotrze do gleby oraz wód powierzchniowych lub/i gruntowych. Związki chemiczne wchodzące w skład odcieku mogą wykazywać działanie
kancerogenne, mutagenne, genotoksyczne i cytotoksyczne. Ekspozycja ludzi i zwierząt
na te składniki i ich mieszaniny może skutkować powodowaniem wielu chorób, między
innymi nowotworowych [7, 8]. Ten rodzaj zanieczyszczeń jest szczególnie powszechny
w krajach rozwijających się, gdzie wciąż brakuje odpowiednio zaprojektowanych
wysypisk i oczyszczalni odcieków [9, 10].
Drugim rodzajem odpadów dla którego poszukuje się alternatywnych zastosowań
(np.: w rolnictwie) są osady ściekowe. Należy jednak pamiętać, że odpady te mogą
również zawierać duże ilości toksycznych związków, które mają zdolność bioakumulacji
w organizmach żywych, np. metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny itp. Związki te i ich mieszaniny mogą być niebezpieczne dla
środowiska, życia i zdrowia ludzi, ponieważ wykazują działanie kancerogenne, cytotoksyczne, genotoksyczne i mutagenne. Niektóre zanieczyszczenia organiczne ulegają
degradacji na różnych etapach obróbki osadu, ale metale ciężkie mogą nadal znajdować
się w osadzie i nie ulegać degradacji. Mogą trwale zanieczyszczać środowisko, zwłaszcza glebę, w której się osadzają, ale także wchodzić w interakcje z innymi składnikami
1
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środowiska, takimi jak atmosfera, wody gruntowe i powierzchniowe [11]. Toksyczne
składniki ścieków powodują różne skutki toksykologiczne, w tym: zaburzenia endokrynologiczne, neurotoksyczność, genotoksyczność i cytotoksyczność [12, 13].
Zazwyczaj do oceny zagrożenia i ryzyka związanego z odciekami ze składowisk oraz
ściekami, stosowane są panele analiz chemicznych i fizykochemicznych koncentrujące
się przeze wszystkim na metalach ciężkich i związkach organicznych o potencjale
toksycznym, estrogennym i rakotwórczym, nawet w śladowych ilościach [14, 15].
W związku z faktem iż badania takie okazały się niewystarczające, zaproponowano
zintegrowane metody podejścia do oceny toksyczności matryc środowiskowych,
w których analizy chemiczne są poparte oceną toksykologiczną z wykorzystaniem
testów biologicznych na organizmach modelowych, a także systemów in vitro [5].
Główną zaletą testów biologicznych jest ich zdolność do reagowania na wszystkie
obecne czynniki chemiczne i biologiczne, co stanowi miarę ogólnej toksyczności badanej matrycy [5, 16].
Właściwy wybór modelu biologicznego do analiz in vitro warunkuje uzyskaną
odpowiedź biologiczną, która będzie uwzględniać biodostępność i interakcje wszystkich
czynników powodujące efekty addytywne, synergiczne lub antagonistyczne w wybranym modelu [17]. Częstotliwość wykorzystania testów biologicznych opartych na
ludzkich i/lub zwierzęcych liniach komórkowych in vitro wzrosła w ostatnich latach
w sposób niewątpliwie zauważalny. Są one również częściej wykorzystywane do oceny
zagrożeń związanych ze składowiskami odpadów [5, 18]. Celem niniejszej pracy jest
dokonanie przeglądu literatury dotyczącego najnowocześniejszych testów biologicznych
pozwalających na ocenę toksyczności dla człowieka odcieków ze składowisk oraz
ścieków i osadów ściekowych. W związku z tym skupiono się na nowych doniesieniach
w dziedzinie testów biologicznych opartych na komórkach stosowanych do oszacowania potencjalnego ryzyka stwarzanego przez odcieki i osady ściekowe dla ludzi.
Przeanalizowano ponad 40 artykułów opublikowanych od 1984 roku, skupiając się
przede wszystkim na artykułach z ostatnich 10 lat, uwzględniając głównie modele
oparte na komórkach ludzkich in vitro.

2. Metody oznaczania żywotności komórek w hodowli in vitro
W oznaczaniu toksyczności danego związku lub mieszaniny związków w warunkach
in vitro stosowane są metody pozwalające na pomiar zmian związanych z zaburzeniami
metabolizmu komórek ludzkich lub zwierzęcych wywołanych badaną substancją. Zaburzenia metabolizmu mogą dotyczyć aktywacji procesu apoptozy, zmian w jej przebiegu, indukcji procesu nekrozy oraz zmian degeneracyjnych zachodzących w komórkach. Zmiany te często związane są z fragmentacją DNA, degradacją błon komórkowych oraz zaburzeniami funkcji mitochondriów komórkowych. Zmiany aktywności
metabolicznej komórek są analizowane w hodowlach poddanych działaniu badanej
substancji, a układ odniesienia stanowi zwykle hodowla bez danego związku. Pomiary
prowadzone są zwykle przy użyciu technik kolorymetrycznych, fluorescencyjnych,
luminescencyjnych i izotopowych. Najczęściej stosowaną miara aktywności toksycznej
badanej substancji jest wyznaczenie współczynnika IC50 oznaczającego zahamowanie
wzrostu i proliferacji komórek w 50%. Komórki stanowiące model biologiczny w badaniach toksyczności odcieków/ścieków/osadów ściekowych są inkubowane w medium
hodowlanym z dodatkiem badanych substancji w określonych stężeniach procentowych.
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Ponieważ odcieki/ścieki/osady ściekowe są mieszaninami wielu różnych związków
chemicznych, zwykle dodaje się je do hodowli komórkowej w pewnym zakresie procentowym. Zwykle wynosi od 0,1% do 20% lub 30%. Pomiary są zwykle wykonywane
przy użyciu technik kolorymetrycznych, fluorescencyjnych, luminescencyjnych i izotopowych. Duża część testów żywotności komórek opiera się na pomiarach integralności
błon komórkowych przy zastosowaniu wyżej wymienionych technik. Wybrane testy
związane są z pomiarami aktywności metabolicznej komórek.. W celu analizy cytotoksyczności badanych substancji dokonuje się również pomiarów zawartości białka
lub DNA w hodowli komórkowej. Na jakość otrzymanego wyniku badania wpływa
wiele czynników. Są to m.in.: rodzaj i właściwości stosowanej linii komórkowej, dobór
rodzaju linii komórkowej do analizowanej substancji, dobór techniki badania, walidacja
protokołu dla danej metodyki [19, 20].
Do testów opartych na pomiarach integralności błony komórkowej zalicza się test
barwienia błękitem trypanu, który wybarwia komórki martwe na kolor niebieski (rys. 1).
Barwnik ten nie jest w stanie przeniknąć przez błonę komórkową komórki żywej,
jednak po śmierci komórki, gdy błona zostaje trwale uszkodzona i następuje zanik
potencjału między zewnętrzną a wewnętrzną stroną błony, może on przeniknąć do
cytoplazmy i jądra. Do grupy związków wykorzystywanych w testach opartych na
integralności błon komórkowych, należą także zieleń lizaminowa, eozyna Y i erytrozyna B [21].
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Rysunek 1. Wzór chemiczny błękitu trypanu [opracowanie własne]

Oznaczanie żywotności komórek może również opierać się na wykorzystaniu
związków, które swobodnie przenikają przez błonę komórkową komórek żywych, ale
w formie zestryfikowanej. Ich rozkład i deestryfikacja powoduje, że ulegają wytrąceniu
w cytoplazmie, a z powodu swojej słabej rozpuszczalności w pH komórki dochodzi do
ich nagromadzenia. W efekcie rozkładu takich związków powstają produkty, które nie
mają możliwości przenikania przez nieuszkodzoną błonę komórkową. Są to np.:
calceina AM i dwuoctan fluoresceiny (rys. 2) [22].
OH
O

HO

O

O

Rysunek 2. Wzór chemiczny dwuoctanu fluoresceiny [opracowanie własne]
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Fluoresceina w komórce, która posiada nienaruszona błonę komórkową i aktywne
esterazy, emituje światło zielone w odpowiedzi na wzbudzenie światłem niebieskim.
Jeżeli błona komórkowa ulegnie uszkodzeniu wówczas fluoresceina dyfunduje do
środowiska otaczającego komórkę, a sama komórka staje się niewidoczna. Jeżeli wizualizacji mają być poddane również komórki martwe, wówczas należy zastosować
barwniki akumulujące się w uszkodzonych komórkach poprzez ich wiązanie z kwasami
nukleinowymi. Są to na przykład jodek propidyny, oranż akrydyny i bromek etydyny
(rys. 3 i 4). Interkalują one pomiędzy pary zasad w podwójnej helisie DNA. Aby
umożliwić jednoczesne obrazowanie komórek martwych i żywych należy zastosować
dwa różne barwniki, np.: bromek etydyny i dwuoctan fluoresceiny [23].

Br

+

N

H2N

NH2

Rysunek 3. Wzór chemiczny bromku etydyny [opracowanie własne]

Rysunek 4. Komórki fibroblastów barwione za pomocą Calcein AM oraz jodku propidyny
[opracowanie własne]

Bardzo powszechnie stosowane testy cytotoksyczności badanych substancji opierają
się na określaniu funkcji poszczególnych organelli komórkowych, np.: mitochondriów
lub lizosomów. Przykładem takiego barwnika wykorzystywanym do oznaczania żywotności komórek w oparciu o poziom integralności błon komórkowych jest czerwień
neutralna, NR (neutral red). Barwnik ten jest w stanie przeniknąć przez błonę komórek
żywych i ulega akumulacji w lizosomach. W komorze hemocytometru obserwuje się
żywe komórki zabarwione na czerwono. Do pomiaru z NR można tez wykorzystać
spektrofotometr i wykonać pomiar absorbancji po rozpuszczeniu barwnika w 1% roztworze acetonu z 30% etanolem [24]. Innym rozwiązaniem jest pomiar aktywności
enzymu cytoplazmatycznego – dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w medium ho59

Agata Jabłońska-Trypuć

dowlanym. Jeżeli enzym ten jest obecny w podłożu, oznacza to, że nastąpiło uszkodzenie błon komórkowych. W tym teście wykorzystuje się reakcje redukcji soli tetrazoliowej do barwnego formazanu jako produktu reakcji dwustopniowej. Intensywność
zabarwienia roztworu, który powstaje wskutek rozpuszczenia formazanu w DMSO,
mierzona jest za pomocą spektrofotometru [25]. Innym testem, również opierającym
się na wykazaniu istnienia lub braku integralności błon komórkowych jest test NAG.
Jeżeli komórki w hodowli są uszkodzone, np.: wskutek działania ksenobiotyku,
wówczas w medium hodowlanym można wykryć N-acetylo-beta-D-glukozaminidazę.
Jest to enzym fizjologicznie występujący w lizosomach komórek żywych, dlatego też
jego oznaczanie może być wykorzystywane w badaniach cytotoksyczności związków
lub mieszanin związków [26]. Jednym z najlepiej opracowanych i najczęściej stosowanych, również obecnie, testów jest test MTT. Badana w nim jest aktywność dehydrogenazy bursztynianowej obecnej w mitochondriach żywych, aktywnych metabolicznie komórek. Enzym ten przekształca rozpuszczalną sól tetrazoliową o barwie żółtej,
w formę zredukowaną, która jest nierozpuszczalna i tworzy widoczne w komórkach
kryształy o barwie fioletowej do ciemnogranatowej. Kryształy rozpuszcza się w DMSO
lub izopropanolu/HCl i otrzymuje się barwny roztwór w kolorze fioletowym, którego
intensywność zabarwienia mierzona jest spektrofotometrycznie. W martwych komórkach formazan w postaci kryształów nie jest wytwarzany. Intensywność zabarwienia
powstałego roztworu jest wprost proporcjonalna do ilości żywych komórek [27].
Do oznaczania toksyczności wybranych związków lub ich mieszanin można
również wykorzystywać analizę zawartości białka w komórkach. Przykładem takiego
badania jest test z sulforodaminą (SRB). Opiera się on na reakcji elektrostatycznego
wiązania się sulforodaminy do białek komórkowych w odpowiednim pH. Reakcja jest
zależna od składu jakościowego aminokwasów w próbce i jest przeprowadzana po
utrwaleniu komórek kwasem trichlorooctowym. Ilość białka w komórkach jest wprost
proporcjonalna do liczby komórek w próbce. Barwnik związany z białkiem jest
rozpuszczany w 10mM roztworze Tris-base w celu określenia OD przy 510 nm przy
użyciu czytnika mikropłytek. [28].
W celu oznaczenia cytotoksyczności wybranych związków lub ich mieszanin, stosowane są również metody opierające się na efektywności procesów energetycznych
zachodzących w mitochondriach. Przykładem takiej metody jest pomiar zawartości
ATP w komórkach przy założeniu stałej, charakterystycznej dla danej linii komórkowej ilości ATP w określonych warunkach hodowlanych. W analizie ilości ATP
w badanej próbce wykorzystuje się zależność intensywności luminescencji od ilości
ATP i liczby komórek [29]. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości żywych komórek jest
bezpośrednio skorelowane z ilością syntetyzowanego ATP, tak więc zmiana poziomu
ATP w komórce wiąże się ze zmianą ilości komórek. Metody te oparte są zwykle
o pomiary bioluminescencyjne. Reakcję utlenienia lucyferyny do oksolucyferyny katalizuje lucyferaza i przebiega ona z udziałem jednej cząsteczki ATP. Intensywność
emitowanego w tym procesie świecenia mierzona jest luminescencyjnie i wyrażana
w fotonach, lub relatywnych jednostkach luminescencji. Innym testem opartym na
pomiarach fluorescencji wytwarzanej przez resorufinę powstającej w oksydoredukcyjnym procesie przekształcania resauryny jest test AB (alamarBlue). Wyniki uzyskane
w takim pomiarze pozwalają na ocenę aktywności enzymatycznej procesów utleniania
i redukcji [30].
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3. Przykłady zastosowania ssaczych linii komórkowych w badaniach
toksyczności odcieków, ścieków i osadów ściekowych
Metody badania cytotoksyczności in vitro w porównaniu z metodami in vivo są
metodami preferowanymi, ze względu na możliwość uniknięcia wielu skomplikowanych i problematycznych procedur logistycznych, obniżenia kosztów, skrócenia czasu
trwania badań oraz ominięcia kwestii etycznych nierozerwalnie połączonych z badaniami na zwierzętach.
Możliwości szybkiego wykrycia potencjalnie cytotoksycznych właściwości związków chemicznych i ich mieszanin, jakie stanowią odcieki lub ścieki, za pomocą testów
in vitro są bardzo duże. Testy in vitro stanowią efektywne narzędzie przesiewowe
odpowiednie dla dużej ilości próbek. Ponadto testy in vitro mogą być wykorzystane do
analizy próbek środowiskowych pod kątem specyficznych mechanizmów działania, co
może wskazywać na obecność w mieszaninie związków o określonym sposobie działania w komórce. Jednak ekstrapolacja wyników badań in vitro na całe organizmy,
a nawet ekosystemy jest obarczona wieloma niewiadomymi, ponieważ testy in vitro
nie są przeznaczone ani do modelowania, ani do oceny systemowych skutków działania
danej substancji. Są przydatne do określania aktywności biologicznej, potencjałów
oddziaływania i mechanizmów działania, ale nie uwzględniają procesów metabolicznych zachodzących w organizmach i oddziaływań na poziomie tkanek [31, 32].
Frazier (1993) opracował opis modelu in vitro, składający się z trzech podstawowych
komponentów: modelu biologicznego, punktu końcowego i protokołu. Model biologiczny to system, w którym badane są efekty działania substancji potencjalnie toksycznej. Punkt końcowy to efekt powodowany przez substancję lub ich mieszaninę
w układzie biologicznym po ekspozycji na model komórkowy. Trzecią składową jest
protokół jako zestaw warunków doświadczalnych (temperatura, czas, odczynniki,
wyposażenie) niezbędnych do powtarzalnego pomiaru wybranego punktu końcowego
w modelu [33].
W związku z faktem występowania w osadach ściekowych, ściekach i odciekach ze
składowisk odpadów wielu substancji z grupy związków endokrynnie czynnych, jako
biologiczne modele badawcze wykorzystywane są ludzkie linie komórkowe reprezentujące różne typy raka piersi. Są to miedzy innymi linie takie jak: MCF-7, MDA-MB231, ZR-75-1, MVLN, T47D, MELN, MELP. Reprezentują one zarówno estrogenozależne, jak i estrogeno-niezależne typy nowotworów piersi. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest test E-Screen, w którym porównywana jest aktywność proliferacyjna
komórek wybranej linii komórek raka piersi pod wpływem badanych próbek odcieków/ścieków, po czym jest ona porównywana z aktywnością proliferacyjną komórek
tej samej linii eksponowanych na 17-β-estradiol. Linia MCF-7 jest najpowszechniej
stosowaną w badaniach toksykologicznych linią komórek raka piersi [34-36].
Również inne modele komórek ssaczych, w tym ludzkich, są wykorzystywane do
badania cytotoksyczności złożonych matryc środowiskowych. Są to między innymi linie
komórkowe pozyskiwane ze skóry, takie jak fibroblasty (NHDF) oraz keratynocyty
(HaCaT). Skóra jest bardzo ważną barierą, poprzez który może zachodzić wchłanianie
cząsteczek mikrocząsteczek gleby zanieczyszczonych odciekami wskutek np. przypadkowej ekspozycji na niekontrolowanym wysypisku. W związku z tym konieczne
wydaje się przeanalizowanie potencjalnej toksyczności ścieków/odcieków w stosunku
do komórek skóry. Istotne wydaje się również sprawdzenie czy analizowane matryce
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mają działanie kancerogenne, promujące wzrost i rozwój komórek nowotworowych
skóry. Wówczas odpowiednim modelem badawczym wydaje się linia komórkowa
czerniaka, np.: A-375 [37-39]. Kolejnym kluczowym organem, w pierwszej kolejności
narażonym na wpływ różnych zanieczyszczeń środowiska jest wątroba pełniąca
w organizmie funkcje detoksykacyjne. Jest ona narażona na działanie składników odcieków po przypadkowym połknięciu na przykład wody zanieczyszczonej odciekami.
Przypadkowe połknięcie jest wymieniane jako główna droga ekspozycji na zanieczyszczone matryce środowiskowe przez wytyczne oceny ryzyka opracowane przez
USEPA. Najbardziej rozpowszechnioną ludzką linią komórek wątroby jest HepG2.
Jest to doskonale znany model biologiczny wątroby utrzymujący cechy morfologiczne
parenchymalnych komórek wątroby oraz posiadający aktywne enzymy metabolizujące
ksenobiotyku zaangażowane w ich detoksyfikację. Jest to jedna z najpowszechniej
stosowanych linii w badaniach metabolizmu leków i badaniach toksykologicznych.
W analizach cytotoksyczności matryc środowiskowych są one stosowane już od 2011
roku i do 2019 roku były jedną z najczęściej stosowanych linii [40].
Dużą grupą linii komórkowych stosowanych w badaniach cytotoksyczności matryc
środowiskowych są linie komórek krwi obwodowej. Są to między innymi limfocyty
izolowane z pełnej krwi pacjentów. Są one narażone na wpływ zanieczyszczeń z matryc
środowiskowych również wskutek przypadkowego połknięcia i są uważane za komórki
manifestujące wczesne oznaki związane z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi po
ekspozycji na zanieczyszczenia [41, 42].
Inne linie komórkowe stosowane bardzo powszechnie w badaniach cytotoksyczności
odcieków ze składowisk i ścieków to ludzka linia osteosarkomy HOS, komórki chłoniaka Jurkat, linia CHO oraz linia NIH/3T3 mysich fibroblastów [43-45].

4. Podsumowanie
Odcieki ze składowisk odpadów, ścieki oraz osady ściekowe są złożonymi matrycami
środowiskowymi o potencjalnie dużej toksyczności, które mogą stanowić zagrożenie
dla środowiska i życia i zdrowia ludzi wskutekprzenikania do wód gruntowych i gleb
i zanieczyszczania ich, nawet w dużych odległościach od miejsc bezpośredniego składowania. Najpowszechniej stosowane metody badania toksyczności takich mieszanin
opierają się na analizach chemicznych oraz modelach biologicznych wykorzystujących
mikroorganizmy takie jak bakterie, glony, małe bezkręgowce, ryby i rośliny. Jednak
dopiero modele ssaczych, a zwłaszcza ludzkich linii komórkowych są w stanie częściowo odzwierciedlić wpływ toksyn na organizm człowieka, aczkolwiek również one
posiadają pewne ograniczenia. Nie można bezpośrednio ekstrapolować otrzymanych
wyników na całe organizmy, ponieważ przy użyciu pojedynczych linii komórkowych
nie jesteśmy w stanie badać zależności i przemian metabolicznych, które pojawiają się
w tkankach i całych organizmach. Jednak zastosowanie kilku różnych testów biologicznych w połączeniu z analizami chemicznymi oraz badaniem właściwości fizycznych
odcieków/ścieków pozwala na opracowanie zintegrowanej strategii analiz toksykologicznych złożonych matryc środowiskowych.

Uwagi ogólne
Praca została zrealizowana w ramach pracy nr WZ/WBiIŚ/3/2019 i sfinansowana
ze środków na naukę MNiSW.
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Hodowle komórek ssaczych in vitro jako model biologiczny w badaniu
toksyczności odcieków ze składowisk odpadów oraz ścieków i osadów ściekowych
Streszczenie
Odcieki ze składowisk odpadów i ścieki stanowią złożone mieszaniny potencjalnie toksycznych substancji.
Dlatego też oba rodzaje matryc stanowić mogą niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i funkcjonowania ekosystemów jeżeli przedostaną się do środowiska. W związku z tym konieczny jest stały monitoring potencjalnej toksyczności tych mieszanin. Tradycyjne metody analizy ścieków/odcieków ze składowisk opierają
się na badaniach fizykochemicznych, które nie odzwierciedlają wpływu tych mieszanin na organizmy
żywe. Dlatego coraz częściej wdrażane badania oparte na modelach biologicznych, w tym na komórkach
ssaczych, również ludzkich. Różnorodne testy cytotoksyczności, są bardzo użytecznym narzędziem w badaniach toksykologicznych odcieków/ścieków. W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod wykorzystywanych w badaniu cytotoksyczności matryc środowiskowych oraz linii komórkowych wykorzystywanych w tych badaniach jako modele biologiczne.
Słowa kluczowe: cytotoksyczność, linie komórkowe, odcieki ze składowisk, ścieki, modele in vitro

In vitro cultures of mammalian cells as a biological model in the study
of the toxicity of leachate from landfills as well as sewage and sewage sludge
Abstract
Landfill leachate and effluent are complex mixtures of potentially toxic substances. Therefore, both types
of matrices can pose a risk to human health and the functioning of ecosystems if released into the
environment. Therefore, constant monitoring of the potential toxicity of these mixtures is necessary.
Traditional methods of analysis of waste water/landfill leachate rely on physicochemical studies that do not
reflect the effects of these mixtures on living organisms. Therefore, research based on biological models,
including mammalian and human cells, is being implemented more and more often. Various cytotoxicity
tests are a very useful tool in leachate/wastewater toxicology studies. This paper reviews the methods used
in the study of the cytotoxicity of environmental matrices and the cell lines used in these studies as
biological models.
Keywords: cytotoxicity, cell lines, landfill leachate, wastewater, in vitro models
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Wybrane aspekty dotyczące promieniotwórczości
oraz składowania odpadów promieniotwórczych
1. Wstęp
Pomimo tego, iż na potrzeby gospodarcze Polska nie czerpie energii z elektrowni
jądrowej, to od lat 60. posiada składowisko odpadów promieniotwórczych. Gromadzone
są tam docelowo krajowe odpady promieniotwórcze krótkożyciowe nisko- i średnioaktywne, zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze oraz okresowo przechowywanie
są odpady długożyciowe. Odpady te pochodzą z sektora przemysłowego i medycznego
(np. pracownie radiologiczne) oraz z ośrodka naukowego zlokalizowanego w Świerku
k. Warszawy (reaktor jądrowy Maria (funkcjonujący), reaktor Ewa (w likwidacji) oraz
przechowalników zużytego paliwa (obiekty 19 i 19A).
W Polsce centralnym organem administracji rządowej do spraw bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej jest Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), powołana na podstawie Prawa Atomowego [1, 2]. Zgodnie z obowiązującym prawem [2]
dozór jądrowy pełni Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, który realizuje zadania
przy pomocy inspektorów dozoru jądrowego i pracowników wyspecjalizowanych
komórek organizacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki. Stan radiologiczny jest
monitorowany w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie jest lub
była prowadzona działalność mogąca lokalnie zwiększać promieniowanie (np. ośrodek
jądrowy w Świerku, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP)
w Różanie oraz dawne zakłady wydobywcze i przeróbcze rud uranu w Kowarach).
Badania stanu radiologicznego środowiska na terenie krajowego składowiska odpadów promieniotwórczych i jego otoczenia, prowadzą równolegle dwa niezależne
akredytowane laboratoria. Jednostką, która posiada uprawnienia do wykonywania badań
naturalnej i sztucznej promieniotwórczości jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Badania przez nich realizowane dotyczą
globalnej aktywności alfa, beta, radu 226Ra, 228Ra, radonu 222Rn oraz trytu 3H w wodzie,
a także zawartości toru 228Th, radu 226Ra i potasu 40K w surowcach, materiałach
budowlanych i odpadach przemysłowych oraz zawartości radonu 222Rn w powietrzu
w budynkach mieszkalnych [3].
Obecnie temat budowy elektrowni jądrowej budzi wiele emocji w społeczeństwie,
podczas gdy z różnego rodzaju promieniowaniem spotkamy się w życiu codziennym.
Udział promieniowania pochodzącego z naturalnych źródeł przewyższa udział ze
sztucznych źródeł. Naturalna promieniotwórczość jest zasadniczym źródłem dawki
skutecznej dla człowieka, a na szczególną uwagę zasługuje radon, który stanowi około
30-40% dawki skutecznej. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień promieniowania oraz oszacowanie jego szkodliwości dla człowieka. Przedstawiony zostanie
przykład składowania odpadów promieniotwórczych, pochodzących z różnych sektorów,
w tym również z reaktora jądrowego (wypalone paliwo jądrowe).
1
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2. Charakterystyka promieniowania
Ze względu na trwałość wyróżnia się izotopy trwałe (których jądra atomowe nie
ulegają samorzutnym przemianom w inne) oraz promieniotwórcze czyli nietrwałe
(których jądra, nazywane radionuklidami, ulegają spontanicznym przemianom, którym
towarzyszy promieniowanie). Do przemian jądrowych zalicza się naturalne przemiany –
rozpad α, β, ɣ oraz przemiany sztuczne – reakcje jądrowe, rozszczepienia jądrowe
i fuzje jądrowe [4].
W środowisku naturalnym występują dwa źródła promieniowania jonizującego:
naturalne (radionuklidy pochodzenia geologicznego – skały, promieniowanie kosmiczne)
i sztuczne (radionuklidy pochodzące ze źródeł sztucznych – aparaty rentgenowskie,
wybuchy jądrowe).
Pierwiastki promieniotwórcze pochodzenia geologicznego to przede wszystkim
radionuklidy z trzech szeregów promieniotwórczych: uranowo-radowego, uranowoaktynowego i torowego. Szereg uranowo-radowy rozpoczyna się izotopem uranu 238U
o okresie półtrwania wynoszącym 4,5 miliarda lat, a kończy na stabilnym izotopem
ołowiu 206Pb. Szereg uranowo-aktynowy rozpoczyna się izotopem uranu 235U o okresie
półtrwania wynoszącym 700 milionów lat a kończy na stabilnym izotopem ołowiu
207
Pb. Szereg torowy rozpoczyna się izotopem toru 232Th o okresie półtrwania wynoszącym 14 miliardów lat, a kończy stabilnym izotopem ołowiu 208Pb [5].
Pochodnymi uranu 238U są m.in. uran 234U, tor 230Th, rad 226Ra, radon 222Rn, polon
210
Po, wszystkie emitujące promieniowanie typu alfa oraz wtórne promieniowanie
gamma. W wyniku rozpadu uranu 238U powstaje także promieniotwórczy ołów 210Pb,
emitujący promieniowanie beta. W szeregu uranowo-aktynowym występują m.in.
227
protaktyn 231Pa i radioaktyn 227Th emitujące promieniowanie alfa oraz aktyn
Ac,
emitor promieniowania beta. Natomiast w szeregu torowym występuje niebezpieczny
dla środowiska tor 228Th i rad 224Ra, oba emitory cząstek alfa. Oprócz wymienionych
radionuklidów ciężkich w środowisku naturalnym występuje również potas 40K, emitujący promieniowanie beta. Pomimo tego, że omawiane radionuklidy mają pochodzenie
naturalne to skutków emitowanego przez nie promieniowania nie można ocenić jako
naturalne. Wynika to z faktu, iż poprzez działalność człowieka (eksploatacja i użytkowanie surowców mineralnych - węgla oraz ropy naftowej i gazu ziemnego o śladowych
ilościach pierwiastków promieniotwórczych) zwiększa się koncentracja tych nuklidów
w środowisku naturalnym.
Do grupy pierwiastków pochodzenia naturalnego, powstających w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego należą, m.in.: węgiel 14C i tryt 3H. Znaczna ilość
tych radionuklidów pojawiła się dodatkowo w środowisku w wyniku eksplozji
nuklearnych [6].
W środowisku geologicznym istnieją minerały (uranu i toru), które w naturalny
sposób wykazują promieniotwórczość i geochemia ich znana jest od lat [7]. Uran jest
składnikiem wielu minerałów (około 80), ale tylko nieliczne mają znaczenie jako rudy
uranu o znaczeniu gospodarczym. Najbardziej znanymi minerałami uranu są: uraninit
i blenda smolista (tlenki uranu występujące w dwóch odmianach) oraz karnotyt (uwodniona sól wanadowa potasu i uranu). Minerały te związane są z różnymi środowiskami
geochemicznymi. Uraninit występuje w pegmatytach (rodzaj skał magmowych), podrzędnie w żyłach kruszcowych. Blenda smolista jest charakterystyczna dla żył kruszcowych, natomiast karnotyt dla złóż osadowych. Tor, podobnie jak uran, tworzy wiele
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minerałów, jednak największe znaczenie spośród nich ma toranin (tlenek toru) i toryt
(krzemian toru). Oba minerały charakterystyczne są dla skał pegmatytowych.
Miejscami perspektywicznymi występowania minerałów uranu są następujące
rejony Polski: północny-zachód (Sudety wraz z Monokliną Przedsudecką), północnowschód (Podlasie), północ (rejon Mierzei Wiślanej) [8]. Na świecie największe złoża
rud uranu znajdują się w Australii, Kazachstanie, Kanadzie i Rosji [9].
W ochronie radiologicznej używane są pojęcia: aktywność promieniotwórcza,
dawka pochłonięta, dawka równoważna i dawka skuteczna, co objaśniono na rysunku 1.

Rysunek 1. Podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej [10]

Dla przykładu, roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego na
terenie Polski utrzymywała się na zbliżonym poziomie przez kilka ostatnich lat. Wartość ta uwzględniająca promieniowanie od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego (w tym od tych stosowanych w diagnostyce medycznej) w 2020 r.
osiągnęła średnią wartość 3,96 mSv [10].

2.1. Promieniowanie w życiu codziennym
Wyróżnia się dwa źródła promieniowania jonizującego: naturalne i sztuczne, przy
czym naturalna promieniotwórczość ma zasadniczy wpływ na dawkę skuteczną dla
człowieka. Naturalna promieniotwórczość stanowi ponad 60% ogólnej rocznej dawki
promieniowania, z czego w 2020 r. około 30% stanowił radon (rys. 2).
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Rysunek 2. Rozkład promieniowania w 2020 r. [opracowanie własne na podstawie danych raportu [10]

Z porównania danych zamieszczonych w raporcie rocznym działalności Prezesa
PAA [10] wynika, że w 2020 r. udział radonu zmniejszył się z około 40 do 30%
kosztem wzrostu promieniowania pochodzącego z diagnostyki medycznej z około 15%
do 38%.
Wszystkie materiały budowlane pochodzenia mineralnego zawierają naturalne
pierwiastki promieniotwórcze, z których istotne znaczenie w środowisku mieszkalnym
mają: potas 40K, pierwiastki szeregu uranowo-radowego (uran, rad, radon) oraz szeregu
torowego (tor, toron). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego [11]
i prawa atomowego [1, 2] materiały stosowane w budownictwie powinny mieć
ograniczoną zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych.
Niektóre radionuklidy znajdują się, w śladowych ilościach, również w ciele
człowieka: 14C i 40K, we wszystkich tkankach, 239Pu i 90Sr – głównie w kościach, 238U
(z małą domieszką 235U) – w nerkach, 131J – w tarczycy. Trafiają tam z otaczającego
środowiska głównie drogą oddechową i pokarmową (obecność sztucznych radionuklidów w żywności i środowisku). Na organizm ludzki działa również promieniowanie ze źródeł sztucznych, wytworzonych i stosowanych przez człowieka (diagnostyka
medyczna, próbne wybuchy jądrowe, energetyka jądrowa i awarie, wykorzystywanie
wyrobów powszechnego użytku emitujących promieniowanie lub zawierających
substancje promieniotwórcze, działalność zawodowa związana ze stosowaniem źródeł
promieniowania jonizującego).
O wpływie promieniowania jonizującego na organizmy żywe (w tym człowieka),
decydują następujące czynniki: 1) wielkość i natężenie przyjętej dawki; 2) rodzaj
promieniowania; 3) wielkość i rodzaj obszaru poddanego działaniu czynnika jonizującego; 4) wiek oraz płeć osoby napromieniowanej; 5) indywidualna wrażliwość osobnika;
6) masa ciała; 7) pora roku (temperatura otoczenia) [12].
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2005 r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizującego [13], dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku
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kalendarzowego. Dawka ta może być w danym roku kalendarzowym przekroczona do
wartości 50 mSv, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej
sumaryczna wartość nie przekroczy 100 mSv.
Tabela 1. Skutek biologiczny przy jednorazowym napromieniowaniu całego ciała [14]
Dawka
skuteczna [Sv]
0,25
0,50
1-2
3-5
5-7
10-30
50

Skutki napromieniowania
Brak objawów klinicznych
Brak objawów klinicznych; okresowe zmiany w obrazie krwi; bardzo małe
prawdopodobieństwo skutków późnych
Niewielkie objawy kliniczne; zmiany w obrazie krwi, utrata włosów po ok. 2 tygodniach;
częste skutki późne, dawka śmiertelna dla ok. 25% napromieniowanych osób
Ciężkie objawy kliniczne z pełnym rozwojem choroby popromiennej; dawka śmiertelna dla
50% napromieniowanych osób
Przeżywa do 20% osób, śmierć w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu dni
Śmierć w ciągu kilku do kilkunastu dni
Śmierć w ciągu kilkunastu godzin do 3 dni

2.2. Zastosowania promieniowania jądrowego
Promieniowanie jądrowe znalazło szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach
życia. Jego przydatność wynika z tego, że służy badaniu materiału, ale nie czyni badanej
substancji promieniotwórczą. Promieniowanie jądrowe pobudza do promieniowania
jedynie atomy (a nie jądra), co nie powoduje zmian składu chemicznego i fizycznego
badanej substancji.
Promieniowanie jądrowe wykorzystywane jest w przemyśle (konstruowanie izotopowych mierników grubości, defektoskopów, analizatorów składu substancji, poziomomierzy, gęstościomierzy), w rolnictwie i przemyśle spożywczym (utrwalanie,
higienizacja żywności, sterylizacja przedmiotów) w geologii i archeologii (oznaczanie
wieku bezwzględnego próbek geologicznych i obiektów archeologicznych), w ochronie
środowiska (oczyszczanie gazów odlotowych z instalacji spalających m.in. węgiel).
Technologię tę zastosowano w Japonii, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech oraz
w pierwszej pilotowej stacji w Elektrowni Kawęczyn, położonej w Warszawie. Promieniowanie jądrowe znalazło także wykorzystanie w medycynie nuklearnej, diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej i radioterapii [15].

2.3. Radon w powietrzu glebowym i w budynkach
Radon jest promieniotwórczym gazem o naturalnej genezie. W przyrodzie najczęściej
spotykany jest jako izotop 222Rn i stanowi on ok. 80% wszystkich izotopów. Jego
krótkożyciowe produkty rozpadu odpowiadają za wspomniane powyżej 30% dawki
promieniowania jonizującego otrzymywanej przez mieszkańców Polski z naturalnych
źródeł. Radon obecny jest w każdym budynku i mieszkaniu w różnych stężeniach
w zależności od budowy geologicznej terenu, na którym jest posadowiony.
Dla porównania, w powietrzu glebowym w piaskach wodnolodowcowych oraz
glinach zwałowych Suwalszczyzny średnie stężenie radonu odpowiednio wynosi
39,77 kBq/m3 (przy wartościach ekstremalnych 6,17-72,14 kBq/m3) i 26,66 kBq/m3
(przy wartościach ekstremalnych 0,1-131,47 kBq/m3) [16]. W innych rejonach jego
stężenie może być znacznie wyższe, nawet rzędu kilkuset kBq/m3 [17].
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Radon dostaje się do budynku z gruntu poprzez: szczeliny w fundamentach, mury
budynku, studzienki kanalizacyjne, nieszczelności wokół rur kanalizacyjnych. Oszacowano, że około 78% radonu w budynku pochodzi z podłoża gruntowego. Pozostały
udział stanowią materiały budowlane (12%), powietrze atmosferyczne (9,3%), gaz
ziemny (0,6%) i woda (0,2%) [18]. Wietrzenie reguluje stężenie radonu w pomieszczeniu. Przy dobrym wietrzeniu średnie stężenie radonu w pomieszczeniu jest tylko
2,5 razy większe od jego stężenia w powietrzu na zewnątrz, natomiast przy braku
wietrzenia, stężenie tego gazu wzrasta nawet 15-krotnie i może osiągać porównywalnie
wysokie stężenie jak w powietrzu glebowym, Zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo
atomowe [1, 2] poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego
radonu w miejscach pracy wewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 300 Bq/m3.

2.4. Radon i inne radionuklidy w wodzie
Jednym z kilku ważniejszych gazów, naturalnie występujących w wodach podziemnych jest radon (222Rn), który w wodach podziemnych powstaje w wyniku rozpadu
atomów 226Ra.
Stężenie radonu w wodzie podziemnej zależy głównie od stężenia radu w skałach
zbiornikowych i wykazuje wprost proporcjonalną zależność. Większe stężenie w wodzie
jest wówczas, gdy warstwę wodonośną stanowią skały krystaliczne (zwłaszcza z granity)
[17]. Oprócz zawartości nuklidu w skałach na jego zawartość w wodzie podziemnej
ma wpływ współczynnik emanacji (Kem) skały. Zależy on od właściwości petrofizycznych skały, czyli od: 1) zawartości danego nuklidu, 2) sposobu jego rozłożenia
w ziarnach lub w kryształach minerałów, 3) uziarnienia, 4) porowatości, 5) wilgotności.
Podwyższone stężenia izotopów 226Ra (z szeregu uranowego) i 228Ra (z szeregu
torowego) stwierdzono w wodach polskich kopalń węgla. W rejonie Sudetów Środkowych (wody pochodzące ze skał metamorficznych Lądka-Śnieżnika) stężenia radonu
w wodach lokalnych ujęć kształtowały się w przedziale od 0,3 Bq/dm3 do 2380 Bq/dm3
[19], przy wartości dopuszczalnej w wodzie do spożycia nie przekraczającej 100 Bq/dm3
[20].
Stężenie radonu w wodzie z ujęć publicznych i studni przydomowych w miejscowościach wchodzących w skład Związku Gmin Karkonoskich (gminy: Mysłakowice,
Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba, Piechowice i Gmina Jeżów Sudecki)
wynosiło od 1,3 do 459,4 Bq/dm3. Stężenie radonu w wodach wypływających
z obiektów górniczych, charakteryzujących się najwyższą całkowitą promieniotwórczością alfa i beta wykazało najwyższą wartość 314,5 Bq/dm3 [10].
Zgodnie z obowiązującym prawem [20] woda przeznaczona do spożycia musi
spełniać odpowiednie warunki w odniesieniu do stężeń radionuklidów. Radon i tryt nie
mogą przekroczyć wartości 100 Bq/l, natomiast dawka orientacyjna (skuteczna dawka
obciążającą dla jednego roku przyjęcia wynikającą ze wszystkich radionuklidów
pochodzenia naturalnego i sztucznego, których obecność w wodzie została wykryta,
z wyjątkiem trytu, potasu (40K), radonu i krótkożyciowych produktów rozpadu radonu)
nie może przekroczyć 0,1 mSv/rok. Nie spełnienie powyższych warunków sprawia, że
woda nie nadaje się do spożycia.
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2.5. Ciekawostki dotyczące promieniowania
Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że w latach 50. ubiegłego wieku
w Stanach Zjednoczonych jako zabawka dostępny był w sprzedaży zestaw „Atomic
Energy Lab”, wyposażony między innymi w próbki minerałów zawierających uran,
komorę Wilsona do obserwacji promieniowania, licznik Geigera i książki edukacyjne
zapewniające bezpieczeństwo podczas używania zestawu [21]. Mimo, iż nigdy nie
zgłoszono żadnych szkód wyrządzonych podczas posługiwania się tym zestawem,
w 2006 r. został on uznany za jedną z najbardziej niebezpiecznych zabawek.
Ciekawostką jest również to, że firma Ford Motor Company przygotowała w 1958 r.
projekt samochodu osobowego Ford Nucleon o napędzie atomowym. Ze względu na
liczne problemy, w tym brak technologii na tyle małego reaktora atomowego, a przy
tym bezpiecznego dla użytkowników i środowiska, projekt nie doczekał się realizacji
[22].
Wśród kolekcjonerów skał znajdują się osoby posiadające w kolekcjach skały
z minerałami promieniotwórczymi, które wykazują aktywność promieniotwórczą.
Posiadanie takich zbiorów jest zgodne z obowiązującym prawem [23]. Zalecane jest
wówczas odpowiednie przechowywanie takich skał (szczelna, zamknięta gablota),
ograniczenie wielkości okazów do małych rozmiarów, odpowiednie postępowanie
w ich pobliżu (nie palić, nie jeść, nie pić, nie spać). Dopuszczalny jest także transport
naturalnych substancji promieniotwórczych przy zachowaniu zasad podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym szczegółowych warunków bezpiecznej
pracy ze źródłami promieniowania jonizującego [23] oraz w Rozporządzeniu Rady
Ministrów dotyczącym przypadków, w których działalność związana z narażeniem na
promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia,
oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo
powiadomienia [24]. Zgodnie z tymi zasadami transportowane mogą być próbki stałe,
które nie reagują z wodą ani z powietrzem, opakowanie uniemożliwia wydostanie się
podczas transportu substancji na zewnątrz, aktywność substancji promieniotwórczych
przewożonych jednym środkiem transportu lub w jednej przesyłce nie przekracza
1000 Bq oraz moc dawki ekspozycyjnej mierzona w odległości 10 cm od powierzchni
zewnętrznych ścian pojemnika przez cały czas transportu nie przekracza 1 μSv/h.
Kolejną ciekawostką jest to, że zużyte paliwo jądrowe może być poddawane
w recyklingowi. Specjalizują się w tym zakłady w Rosji oraz we Francji. Zużyte paliwo
jądrowe z polskiego reaktora Maria zostało poddane recyklingowi w Rosji. Zakład
Orano znajdujący się w miejscowości La Hague we Francji przetwarza 2/3 zużytego
paliwa jądrowego na świecie, co w ciągu 40 lat pozwoliło na zaoszczędzenie 25 000 ton
naturalnego uranu [25].
Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że radon, w małych ilościach stosowany
jest do celów leczniczych, natomiast duże dawki są trujące dla organizmu.

3. Zarys energetyki jądrowej w Polsce
Pomimo tego, iż na potrzeby gospodarcze Polska nie czerpie energii z elektrowni
jądrowej, to istnieją krajowe obiekty jądrowe o znaczeniu naukowym. Obiektami
jądrowymi w Polsce są: reaktory Maria (funkcjonujący) i Ewa (w likwidacji) oraz
przechowalniki zużytego paliwa (obiekty 19 i 19A). Obiekty te zlokalizowane są
w Świerku (k. Warszawy): reaktor Maria – w Instytucie Energii Atomowej POLATOM
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(IEA), a zlikwidowany reaktor Ewa oraz obiekty 19 i 19A – w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), któremu również podlega Krajowe
Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie [26].
Reaktor badawczy Maria jest obecnie jedynym czynnym reaktorem jądrowym
w Polsce. Jest to wysokostrumieniowy reaktor badawczy typu basenowego o projektowej nominalnej mocy termicznej 30 MW. Uruchomiono go w grudniu 1974 r. i funkcjonuje do dziś, z przerwą na modernizację w latach 1985-93, oraz z przerwą w latach
1999-2002, gdy przystosowywano urządzenia do pracy o bezpieczniejszej technologii
polegającej na zmianie paliwa o 80% wzbogaceniu na niższe, wynoszące 36% [27].
Pomijając moc reaktorów w elektrowniach jądrowych, w kategorii reaktorów
naukowo-badawczych, Maria jest jednym z największych takich obiektów na świecie.
Reaktor ten służy do: 1) napromieniowywania materiałów tarczowych służących do
produkcji preparatów promieniotwórczych, 2) badań fizycznych z użyciem kanałów
poziomych (głównie w zakresie fizyki materii skondensowanej), 3) naświetlania
kryształów i domieszkowania krzemu, 4) badań stosowanych, np. z wykorzystaniem
neutronowej analizy aktywacyjnej, 5) celów szkoleniowych [27].
W reaktorze Maria radioizotopy produkowane są od dawna, jednak dopiero w 2010 r.
wzrosło jego znaczenie, gdy rozpoczęto napromienianie tarcz uranowych, wykorzystywanych w medycynie nuklearnej [80% wszystkich procedur w terapii onkologicznej].
Polski reaktor znalazł się wśród kilku takich obiektów na świecie [28]
Rzadziej wspomina się o zestawach krytycznych (Anna, Agata, Maryla, P-Anna)
i podkrytycznych (Helena), które były wykorzystywane jako modele reaktorów badawczych. Po zakończeniu badań rdzenie (czyli paliwo jądrowe) tych zestawów krytycznych
zdemontowano, więc przestały być obiektami jądrowymi [29, 30].
W sąsiedztwie Polski, w odległości nieprzekraczającej 300 km od granic kraju
funkcjonują następujące elektrownie jądrowe: EJ Oskarshamn w Szwecji (odległość
298 km), EJ Temelin w Czechach (odległość 192 km), EJ Dukovany w Czechach
(odległość 119 km), EJ Paks na Węgrzech (odległość 300 km), EJ Bohunice na Słowacji
(odległość 138 km), EJ Mochovce na Słowacji (odległość 133 km), EJ Białoruska na
Białorusi (odległość 250 km), EJ Równe na Ukrainie (odległość 134 km) i EJ Chmielnicki na Ukrainie (odległość 184 km). W latach 1999-2017 z eksploatacji zostały
wycofane elektrownie: EJ Ignalina (Litwa), EJ Krümmel (Niemcy), EJ Bohunice
(Słowacja), EJ Barsebäck (Szwecja), EJ Oskarshamn (Szwecja). W budowie są kolejne
reaktory jądrowe w: EJ Mochovce (Słowacja), w EJ Białoruska (Białoruś), EJ Bałtycka
(obwód kaliningradzki, Rosja) i EJ Chmielnicki (Ukraina) [10]. W najbliższych latach
są realne plany wybudowania elektrowni jądrowej także w Polsce.
Największa produkcja energii z elektrowni jądrowych jest w: Stanach Zjednoczonych (809,4 TWh), we Francji (379,5 TWh), w Chinach (348,4 TWh), następnie
w Rosji (208,8 TWh) [31]. W przypadku Francji, przy słabych zasobach energetycznych z surowców takich jak ropa i węgiel, aż 70% produkowanej energii pochodzi
z elektrowni jądrowych.

4. Odpady promieniotwórcze
4.1. Ogólna charakterystyka odpadów promieniotwórczych
Pod pojęciem odpadów promieniotwórczych rozumiane są materiały stałe, ciekłe
lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami,
których wykorzystanie nie jest przewidywane ani rozważane [2]. Jako odpad promie73
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niotwórczy nie są traktowane masy ziemne lub skalne przemieszczane w związku
z wydobywaniem kopalin ze złóż, odpady wydobywcze, niezanieczyszczona gleba i inne
materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych,
osady z oczyszczania ścieków przemysłowych zawierających naturalnie występujące
izotopy promieniotwórcze o sumarycznym stężeniu promieniotwórczym izotopów
226
Ra i 228Ra nieprzekraczającym 1000 kBq/kg.
Pod względem aktywności odpady promieniotwórcze dzielą się na trzy kategorie:
niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne. Odpady niskoaktywne pochodzą
z medycyny nuklearnej, radioterapii, tomografii, itp. Są to wszystkie przedmioty, które
miały kontakt z izotopami promieniotwórczymi, np. z kontrastem do tomografu, pojemniki, strzykawki, rękawiczki, fartuchy i narzędzia. Odpadów tej kategorii ilościowo
jest najwięcej. Do odpadów średnioaktywnych zalicza się głównie żywice, obudowy
paliwa jądrowego i zużyte elementy reaktorów. Składowanie tych odpadów wymaga
ekranowania w betonowych, ceramicznych lub asfaltowych kontenerach. Przykładem
wysokoaktywnych odpadów jest zużyte paliwo jądrowe, które wymaga stosowania
największych osłon i zabezpieczeń przed promieniowaniem jonizującym.
W postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi ważne jest minimalizowanie ich
objętości poprzez ich przetwarzanie w celu ewentualnego powtórnego użycia oraz by
jak najmniejsze ich ilości podlegały składowaniu. Odpady ciekłe poddaje się oczyszczaniu (z użyciem sorbentów nieorganicznych), zatężaniu, zestalaniu (z użyciem
cementu, asfaltu lub tworzyw sztucznych). Odpady stałe podlegają fragmentacji, prasowaniu i utrwalaniu (z użyciem cementu lub tworzyw sztucznych).
W rezultacie największą objętość stanowią odpady o najniższej aktywności (rys. 3).

Rysunek 3. Objętość i aktywność promieniotwórcza odpadów [32]
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5. Przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych
5.1. Ogólna charakterystyka
W dążeniu do przechowywania odpadów promieniotwórczych w sposób nie zagrażający człowiekowi i środowisku, należy maksymalnie zmniejszyć objętość odpadów
i zapewnić im odporność na działanie wody, rozpraszanie i uwalnianie w miejscu,
w którym będą okresowo przechowywane lub docelowo składowane. Odpady promieniotwórcze oraz zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze przechowuje się w specjalnie
przeznaczonych do tego celu obiektach lub pomieszczeniach (magazyny odpadów
promieniotwórczych), wyposażonych w urządzenia do wentylacji mechanicznej lub
grawitacyjnej oraz do oczyszczania powietrza usuwanego z tego pomieszczenia.
Natomiast miejscem składowania odpadów promieniotwórczych jest odpowiednio do
tego celu przystosowane składowisko. Odbiorem, transportem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów powstających u użytkowników materiałów promieniotwórczych
w kraju zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP)
[1, 2, 10].
Składowiska odpadów promieniotwórczych lokalizowane są w miejscach, którym
sprzyjają uwarunkowania naturalne wynikające z budowy geologicznej (utwory o niskiej
przepuszczalności, wysady solne) i warunków hydrogeologicznych (głęboko występujące wody podziemne) [33, 34].
W celu zwiększenia ochrony przed niebezpieczeństwem promieniowania stosuje się
również sztuczne bariery. Pierwszym elementem jest odpowiednia forma (fizyczna,
chemiczna) odpadów, ich opakowanie z użyciem materiałów izolacyjnych, następnie
zastosowanie materiałów wypełniających wolne przestrzenie w komorze składowania.
Ważne są w tym przypadku rodzaje materiałów oraz typ konstrukcji komór składowania oraz użytych materiałów izolacyjnych [34].
Zarówno bariery naturalne jak i sztuczne, oprócz wspomnianej ochrony przed
promieniowaniem mają za zadanie wyeliminowanie lub ograniczenie: 1) infiltracji wód
gruntowych i opadowych do miejsc składowania odpadów promieniotwórczych, 2)
rozproszenia się i migracji substancji promieniotwórczych ze składowiska do
otoczenia, 3) ługowalności substancji promieniotwórczych z odpadów, 4) niszczącego
działania roślin i zwierząt [34].
Zanim odpady trafią do miejsca ich docelowego składowania, podlegają segregacji
w miejscu ich powstawania zgodnie z poniższymi kryteriami: 1) stan skupienia (gazowe,
ciekłe, stałe), 2) rodzaj wysyłanego promieniowania (alfa, beta, gamma), okres połowicznego rozpadu (krótkożyciowe T1/2 < 30 lat, długożyciowe T1/2 > 30 lat), aktywność
właściwa (nisko-, średnio- i wysokoaktywne), rodzaj źródła promieniowania (otwarte,
zamknięte), palność (palne, niepalne), podatność na ściskanie (prasowalne, nieprasowalne), rodzaj materiału (organiczne, biologiczne), specyficzne właściwości (np.
obecność bakterii chorobotwórczych). Powyższa klasyfikacja jest podstawą do unieszkodliwiania odpadów i dalszego postępowania z nimi, zanim trafią docelowo na
składowisko [35].
Szczególną ochroną objęte są wysokoaktywne odpady pochodzące z wypalonego
paliwa jądrowego. Stosuje się w tej sytuacji system multibarier, polegający na tym, że
po redukcji objętości promieniotwórczy odpad umieszczany jest w zeszklonej obudowie,
następnie w umieszczany w stalowym pojemniku (zabezpieczenie przed mechanicz75
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nym uszkodzeniem i odizolowanie od czynników atmosferycznych), otoczonym bentonitem (zabezpiecza przed przenikaniem wód opadowych do strefy składowania odpadów,
zapobiega korozji opakowań oraz wymywaniu substancji promieniotwórczych) i złożonym w miejscu występowania naturalnej bariery geologicznej, dodatkowo zabezpieczonej betonową konstrukcją składowiska [36]
Trwają intensywne badania nad wykorzystaniem kolonizacji mikrobiologicznej
środowisk radioaktywnych oraz biologicznych podstaw transformacji mikrobiologicznych odpadów radioaktywnych w środowiskach skażonych promieniotwórczo [37-42].

5.2. Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych mieści się miejscowości Różan
nad rzeką Narew (powiat makowski, województwo mazowieckie), w odległości około
90 km od Warszawy. Obiekt ten został wybudowany w latach 1905-1908 i wówczas
pełnił funkcję fortu wojskowego. Jego powierzchnia zajmuje 3,2 ha. W 1961 r. obiekt
został przekształcony w składowisko odpadów promieniotwórczych. Grube (1,2-1,5 m)
ściany i betonowe stropy fortów, zapewniają odpowiednie warunki składowanym
odpadom oraz chronią środowisko przed potencjalnym promieniowaniem.
Z analizy warunków hydrogeologicznych wynika, że zwierciadło poziomu użytkowego wodonośnego w rejonie składowiska znajduje się na znacznej głębokości, pod
warstwą glin o zmieniającej się miąższości z kilku do kilkudziesięciu metrów [43].
Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie jest jedynym obiektem
w Polsce przyjmującym do ostatecznego składowania odpady promieniotwórcze krótkożyciowe nisko- i średnioaktywne (o okresie połowicznego rozpadu zawartych w nich
izotopów poniżej 30 lat) w postaci stałej lub zestalonej oraz zużyte zamknięte źródła
promieniotwórcze (krótkożyciowe nisko-, średnio- i wysokoaktywne). Służy ono
również do okresowego przechowywania odpadów długożyciowych, głównie alfapromieniotwórczych, oczekujących na umieszczenie ich w głębokim składowisku
geologicznym. Nie jest ono odpowiednie do ostatecznego składowania odpadów wysokoaktywnych (zużyte paliwo jądrowe), które charakteryzują się wysokimi stężeniami
silnie radiotoksycznych radionuklidów. Zużyte paliwo jądrowe z reaktora Ewa i Maria
przechowywane było okresowo w mokrych przechowalnikach, a w latach 2009-2016
na mocy porozumienia zostały one przekazane do Rosji w celu przerobu. Powstałe
w późniejszym okresie, niewielkie ilości odpadów wysokoaktywnych są obecnie przechowywane w obiektach magazynowych na terenie ośrodka w Świerku k. Warszawy
[44].
Na terenie składowiska w Różanie składowane są odpady pochodzące 1) spoza
ośrodka jądrowego w Świerku (medycyna, przemysł, badania naukowe), 2) z Narodowego Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM (które jest polskim producentem
i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce,
przemyśle i ochronie środowiska) 3) z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz
Reaktor Maria, 4) z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Operatorem składowiska jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej (ZUOP) [10].
W okresie 2011 – 2020 do ZUOP trafiało rocznie od 22,2 do 99,41 m3 radioaktywnych odpadów stałych i od 18,59 do 50,25 m3 odpadów ciekłych (tab. 2).
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Tabela 2. Ilość odpadów promieniotwórczych stałych i ciekłych przekazanych do ZUOP [opracowanie
własne na podstawie raportu [10]
Rodzaj
odpadu
stałe
ciekłe

2011
48,09
26,16

2012
56,34
48,66

Ilość odpadów [m3] w poszczególnych latach
2013
2014 2015
2016
2017
2018
39,67 99,41 29,91 37,49 28,86
20,93 49,55 18,59 23,93 50,25

2019
38,65
26,97

2020
22,2
48,8

W latach 2011-2020 zakład unieszkodliwiania przekazał rocznie do składowania
w KSOP od 18,8 do 121,83 m3 przetworzonych odpadów stałych, o aktywności sięgającej odpowiednio od 14 do 28160,3 GBq (tab. 3).
Tabela 3. Ilość przetworzonych odpadów promieniotwórczych oraz ich aktywność [opracowanie własne na
podstawie raportu [10]
Rok
Ilość [m3]
Aktywność
[GBq]

2011
52,38
15645,7

2012
34,21
28160,3

Przetworzone odpady w poszczególnych latach
2013
2014
2015
2016
2017
121,83
46,34
52,5
1205
1831
2354,82

2018
32,99
899,11

2019
35,67
2964,03

2020
18,8
14

W związku ze stopniowym zapełnianiem obecnego składowiska i planowanym
w przyszłości jego zamknięciem, istnieje potrzeba zaplanowania budowy nowego
obiektu (wybór lokalizacji i infrastruktury) z uwzględnieniem zwiększonych potrzeb
wynikających z planowanego rozwoju energetyki jądrowej w Polsce [44], a co się
z tym wiąże, również z nastawieniem na głębokie składowanie wypalonego w przyszłości paliwa jądrowego. Jednymi z wielu krajów, które posiadają doświadczenie
w składowaniu odpadów promieniotwórczych są Stany Zjednoczone (składowisko
w górach Yucca, Newada) [45], Francja (Centre de la Manche) [46] i Finlandia (Onkalo
w pobliżu elektrowni Olkiluoto) [47].

6. Stan środowiska w sąsiedztwie składowiska odpadów
promieniotwórczych
W celu zapewnienia ochrony człowieka i środowiska przed promieniowaniem na
terenie kraju prowadzony jest monitoring ogólnokrajowy, który zapewnia dane do oceny
sytuacji radiacyjnej na obszarze całego kraju w warunkach normalnych i w sytuacjach
potencjalnego zagrożenia radiacyjnego. Dla przykładu, w 2020 r. w Polsce, wartości
średniej dobowej mocy dawki promieniowania, uwzględniającego promieniowanie
kosmiczne oraz promieniowanie pochodzące od radionuklidów zawartych w podłożu
sięgały od 52 do 172 nSv/h, przy średniej rocznej wartości wynoszącej 88 nSv/h.
Na terenach, gdzie jest (lub była) prowadzona działalność mogąca lokalne zwiększyć
promieniowanie (ośrodek jądrowy w Świerku, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie oraz tereny byłych zakładów wydobywczych i przeróbczych rud uranu w Kowarach) prowadzony jest monitoring lokalny pozwalający na
śledzenie sytuacji radiacyjnej na terenie tych obiektów i w najbliższej okolicy [10].
Monitoring obiektów jądrowych oraz monitoring na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) i w jego otoczeniu prowadzony jest
przez niezależne instytucje [48]. Na terenie KSOP badana jest woda wodociągowa,
woda gruntowa, aerozole, trawy oraz gleby, natomiast w otoczeniu KSOP badaniu
podlega woda wodociągowa, woda gruntowa, woda studzienna, woda źródlana, woda
rzeczna, trawy oraz gleby. Dla przykładu, w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, w 2020 r. stężenia sztucznych izotopów promie77
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niotwórczych Cs i Cs w wodach źródlanych wynosiły średnio 3,20 mBq/dm3,
natomiast średnie wartości skażenia powierzchniowego gleby 137Cs wyniosły
15,2 Bq/kg [10].
137

134

7. Wnioski
Promieniowanie jądrowe wykorzystywane jest w przemyśle, rolnictwie, geologii,
archeologii i ochronie środowiska.
Badania monitoringowe na terenie kraju wskazują, że naturalna promieniotwórczość zdecydowanie przewyższa promieniowanie sztuczne. W przypadku promieniowania naturalnego największy udział stanowi radon (około 30-40%), natomiast
promieniowanie sztuczne w największym stopniu generuje diagnostyka medyczna (ok.
15-38%). Pomimo, iż Polska nie produkuje energii z elektrowni jądrowej na potrzeby
gospodarcze, to posiada doświadczenie w tej dziedzinie wynikające z pracy z reaktorami badawczymi, wykorzystywanymi od lat 70-tych ubiegłego wieku między innymi
w medycynie nuklearnej.
Odpady promieniotwórcze krótkożyciowe nisko- i średnioaktywne w postaci stałej
lub zestalonej oraz zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze (krótkożyciowe nisko-,
średnio- i wysokoaktywne) są docelowo składowane na Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Okresowo, do czasu ostatecznego umieszczenia
w głębokim składowisku geologicznym, przechowywane są tam również odpady
długożyciowe. Zakłady w Rosji i Francji specjalizują się w recyklingu odpadów
promieniotwórczych. W latach 2009-2016 wypalone paliwo z reaktora Ewa i Maria
zostało przekazane do przerobu do Rosji.
Badania radiologiczne wykonane przez niezależne jednostki na terenie Krajowego
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych i jego otoczeniu, a także na terenie
ośrodka w Świerku oraz byłych zakładów wydobycia i przetwórstwa uranu, że stan
radiologiczny środowiska nie zagraża bezpieczeństwu człowieka i środowiska.
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Wybrane aspekty dotyczące promieniowania oraz składowania odpadów
promieniotwórczych
Streszczenie
Pomimo tego, iż na potrzeby gospodarcze Polska nie czerpie energii z elektrowni jądrowej, to od lat 60.
posiada składowisko odpadów promieniotwórczych, na którym składowane są krajowe odpady krótkożyciowe nisko- i średnioaktywne okresowo przechowywanie są odpady długożyciowe. Są to odpady
pochodzące z sektora medycznego (pracownie radiologiczne) oraz naukowego (reaktor jądrowy w Świerku
k. Warszawy). Nadzór nad stanem radiologicznego środowiska na terenie Krajowego Składowiska
Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) i jego otoczenia, prowadzą równolegle dwa niezależne akredytowane laboratoria. Obecnie temat budowy elektrowni jądrowej budzi wiele emocji w społeczeństwie,
podczas gdy z różnego rodzaju promieniowaniem spotkamy się w życiu codziennym. Celem artykułu jest
wskazanie sytuacji, w których mamy do czynienia z promieniowaniem oraz oszacowanie do jakiego
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stopnia określone dawki nie są szkodliwe. Przedstawiony zostanie przykład składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z różnych sektorów, w tym również z reaktora jądrowego (wypalone paliwo
jądrowe).
Słowa kluczowe: promieniowanie jądrowe, radon, składowisko odpadów promieniotwórczych, odpady
niskoaktywne, odpady średnioaktywne, odpady wysokoaktywne

Selected aspects related to radiation and radioactive waste disposal
Abstract
Despite the fact that Poland does not derive energy from a nuclear power plant for economic purposes,
since the 1960s it has had a radioactive waste repository where domestic short-lived low- and intermediatelevel waste is stored, long-lived waste is temporarily stored. These are waste from the medical (radiological
laboratories) and scientific sectors (nuclear reactor in Świerk near Warsaw). Supervision over the state of
the radiological environment in the National Radioactive Waste Repository (NRWR) and its surroundings
is carried out simultaneously by two independent accredited laboratories. Currently, the topic of building
a nuclear power plant raises a lot of emotions in society, while we encounter various types of radiation in
everyday life. The aim of the article is to indicate the situations in which we deal with radiation and to
estimate to what extent certain doses are not harmful. An example of the disposal of radioactive waste from
various sectors, including the nuclear reactor (spent nuclear fuel) will be presented.
Keywords: nuclear radiation, radon, radioactive waste repository, low level waste (LLW), intermediate
level waste (ILW), high level waste (HLW)

81

Włodzimierz Biniaś1, Łukasz Gawlas2, Dorota Biniaś3, Joanna Grzybowska-Pietras4

Zagospodarowanie odpadów z włóknin
jako zbrojenie przestrzenne materiałów ceramicznych
1. Wprowadzenie
Materiały kompozytowe są stosowane w wielu dziedzinach gospodarki. Ich zasadniczym elementem budowy są ciągłe włókna, najczęściej stosowane szklane lub węglowe
w osłonie żywic polimerowych [1]. Zbrojenia materiałów ceramicznych stosuje się
w budownictwie [2, 3] w systemach dociepleniowych [4, 5], w postaci siatek wykonanych z włókien szklanych lub polimerowych, jako zbrojenia zapobiegające mikropęknięciom wylewek betonowych [6-9]. Stosuje się je w postaci tzw. zbrojenia rozproszonego, które miesza się w betonie postaci luźno upakowanych włókien odcinkowych
lub karbikowanych żyłek polimerowych [10].
Zasadnicze cechy materiałów stosowanych na zbrojenia materiałów ceramicznych
są nadawane w procesie ich wytwarzania, który jest dopasowany do konkretnego
zastosowania. Zbrojenia wykonywane są z reguły w postaci ciągłych filamentów lub
włókien odcinkowych. Zastosowanie włóknin łączonych adhezyjnie jako element
zbrojenia materiałów ceramicznych jest nowym rozwiązaniem. Przyjmuje ono wymiar
przestrzenny kompozytu, inaczej jak w przypadku zastosowania zbrojenia siatkowego
lub włókninowego [11].
W pracy analizowano możliwość wykorzystania włókninowych odpadów poprodukcyjnych PET/PBT jako zbrojenie przestrzenne do materiałów ceramicznych (gips).

2. Materiał i zastosowane metody badawcze
2.1. Charakterystyka materiału
Odpady włókninowe powstają przy produkcji paneli akustycznych (rys. 1) metodą
termoforowania w zakładzie produkcyjnym Marbet Sp. z o.o. Poniżej zamieszczono
ilustrację produkowanych paneli.

Rysunek 1. Panele akustyczne produkowane przez Marbet Sp. z o.o. [opracowanie własne]
1
wbinias@ath.bielsko.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl.
2
Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl.
3
dbinias@ath.bielsko.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa
i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, www.ath.bielsko.pl.
4
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Po docięciu paneli do odpowiednich rozmiarów, powstaje jednorodny materiałowo
odpad poprodukcyjny (rys. 2), który można zagospodarować jako zbrojenie przestrzenne w materiałach kompozytowych. Powstałe odpady włókninowe zostają zmielone
na młynach nożowych z zastosowaniem sita separacyjnego. W trakcie eksperymentów
zastosowano sito o średnicy oczek 10 mm i 18 mm.

Rysunek 2. Masa odpadowa zastosowana w badaniu powstała po zmieleniu przy zastosowaniu sita 10 mm
[opracowanie własne]

Do przygotowania próbek kompozytowych został wykorzystany gips szpachlowy,
który spełniał normę PN-EN 13279-1:2009 [14].

2.2. Analiza sitowa odpadów
Badanie udziału poszczególnych frakcji w zmielonej masie odpadowej polegało na
zastosowaniu wytrząsarki laboratoryjnej (Rys.3). Zastosowano metodę sitową, która
poległa na przesiewaniu zmielonej masy odpadów PET przez sita o określonych wymiarach oczek i obliczaniu procentowej zawartości poszczególnych frakcji pozostających na kolejnych sitach, w stosunku do całkowitej masy badanej próbki. W badaniu
użyto zestawu sit o średnicy 200 mm o następujących wymiarach oczek kwadratowych: 10, 6,3, 5, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1, 0,063 mm.

Rysunek 3. Wstrząsarka sitowa zastosowana w badaniu [opracowanie własne]
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Na rysunku 4 zamieszczono przykładowe wyniki frakcjonowania odpadów na
poszczególnych sitach.

Rysunek 4. Wielkości frakcji przemiału z włóknin PET/PBT [opracowanie własne]

Dla poszczególnych sit wyznaczono udział frakcji w powstającej przy mieleniu
skrawków paneli akustycznych w masie odpadowej. Na rysunku 5 zaprezentowano
udział procentowy frakcji odpadów.

Rysunek 5. Udział procentowy frakcji odpadów, uzyskanych przy mieleniu na sitach 18 mm
[opracowanie własne]

Rysunek 6. Udział procentowy frakcji odpadów, uzyskanych przy mieleniu na sitach 10 mm
[opracowanie własne]
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2.3. Analiza mikroskopowa zastosowanego surowca
Odpady poddano obserwacji mikroskopowej w celu oceny budowy morfologicznej
włókien oraz analizy zawartości surowca PET i PBT. Do badania wykorzystano mikroskop optyczny firmy Reichert, połączony z kamerą CCD. Obserwacje wykonano
w świetle spolaryzowanym w olejku immersyjnym. Poniżej zamieszczono przykładowe
zdjęcie mikroskopowe badanych włókien BICO z rdzeniem z surowca PET i korą
z surowca PBT (rys. 7).

Rysunek 7. Zdjęcie mikroskopowe badanych włókien w świetle spolaryzowanym w olejku immersyjnym
[opracowanie własne]

2.3.1. Analiza spektrofotometryczna surowców
Wykonano analizę materiałową otrzymanego odpadu poprodukcyjnego przy
zastosowaniu metody spektroskopowej. W badaniach zastosowano spektrofotometr
FTIR „Nicolet 6700” (firmy Thermo Electron Corp., Madison, WI, USA), wyposażony
w przystawkę dyfuzyjną „Easy Diff”. Zastosowano następujące parametry pomiaru:
liczba skanów 124; rozdzielczość 4 cm-1; zakres pomiarowy 7500÷400 cm-1.
Próbki do badań spektrofotometrycznych przygotowano przez pocięcie badanych
odpadów włókniny na odcinki około 1 mm, a następnie umieszczano w uchwycie
pomiarowym o średnicy 10 mm. Tłem odniesienia było zwierciadło metaliczne. Wykonano po 5 pomiarów, a następnie widma uśredniono przez obróbkę matematyczną przy
zastosowaniu oprogramowania OMNIC (v. 9.0, Thermo Electron Corp.). Rysunki 8-11
przedstawiają przykładowe widma FTIR uzyskane dla badanych surowców odpadowych w celu określenia składu włókien PET oraz sieciującego składnika PBT we
włóknach BICO.
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Rysunek 8. Zestawienie widm FTIR dla próbek PET, PBT w zakresie 7500÷400 cm-1 [opracowanie własne]
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Rysunek 9. Zestawienie widm FTIR dla próbek PET, PBT w zakresie 2000÷400 cm-1 [opracowanie własne]
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Rysunek 10. Zestawienie widm FTIR dla próbek PET, PBT oraz badanych włóknin w zakresie 550÷400 cm-1
[opracowanie własne]
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Rysunek 11. Zestawienie ujemnych drugich pochodnych widm FTIR dla próbek PET, PBT w zakresie
550÷400 cm-1 [opracowanie własne]
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Wyznaczenie zawartości PBT w mieszance włókien tworzących włókninę obliczono
według wzoru (1), wynikającego z uzyskanych empirycznych wzorców widmowych.
–

(1)

gdzie: CPBT – zawartość PBT, Apróbki – absorpcja pasma analitycznego
Tabela 1. Zawartości PBT w próbkach
Pomiar
p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07
p08
p09
p10
średnia
v

A
0,021
0,103
0,148
0,206
0,157
0,167
0,115
0,197
0,073
0,230
0,142
0,064

Zawartość PBT w ułamku masowym
B
C
0,185
0,124
0,176
0,091
0,152
0,042
0,230
0,145
0,136
0,142
0,136
0,094
0,218
0,127
0,167
0,091
0,17
0,106
0,161
0,115
0,173
0,108
0,031
0,030

D
0,17
0,2
0,121
0,173
0,121
0,124
0,173
0,139
0,161
0,121
0,150
0,028

A – włóknina MC1/00520/20/001 (29.04.2020),
B – włóknina MC1/00220/20/001 (17.02.2020),
C – włóknina MC1/00423/20/002 (29.02.2020),
D – włóknina MC1/00220/20/02 (17.02.2020),
oznaczone w zakładzie Marbet, źródło: opracowanie własne

2.4. Wykonanie płyt ceramicznych
Płytki ceramiczne wykonano w formie o wymiarach 100 mm x 150 mm x 12 mm,
dla próbki kontrolnej, czyli nie zawierającej dodatku zmielonych odpadów włókninowych oraz próbek z różną zawartością odpadu poprodukcyjnego. Po odważeniu odpowiednich ilości włókien i gipsu mieszano je na sucho, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny w zakresie rozmiarów fragmentów przemiału włóknin. Mieszanie
kontynuowano przez kolejne kilka minut do momentu wniknięcia pyłu gipsowego do
wnętrza fragmentów przemiału. Kontrolowanie czasu mieszania na tym etapie przygotowania mieszaniny jest szczególnie ważne z punktu widzenia ciągłości fazy gipsowej
w kompozycie. Po uzyskaniu odpowiedniego wymieszania składników dodaje się
odmierzoną ilość wody w stosunku 0,8, tzn. na 1 kg gipsu powinno przypadać 0,8 dm3
wody. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny, pod względem zwilżenia gipsu wodą,
wlewa się ją do formy i rozprowadza równomiernie do wypełnienia. Nadmiar mieszaniny zostaje usunięty. Po wypełnieniu formy pozostawia się mieszaninę do zastygnięcia.
Po czasie 30 min. płytki można było wyjąć z form i pozostawić do swobodnego wyschnięcia w warunkach otoczenia.
Szczegółowe dane zamieszczono w tabeli 2. Otrzymano 15 próbek płytek ceramicznych, dla każdego zastosowanego wariantu wykonano po 3 sztuki.
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Tabela 2. Zawartość poszczególnych składników w próbkach [2]
Zawartość włókien
[%]
0
0,5
1
2
5

Gips
[g]
150
150
150
150
150

Woda
[g]
120
120
120
120
120

Włókna
[g]
0
1,35
2,70
5,40
13,50

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 12 zamieszczono przykładowe fotografie próbek bezpośrednio po
wykonaniu i umieszczeniu w przygotowanych formach (rys. 12).

a/
b/
Rysunek 12. Otrzymane płytki ceramiczne a/ bezpośrednio po umieszczeniu masy w formach;
b/ po 30 minutach wiązania [opracowanie własne]

2.5. Badanie dynamicznego przebicia
Uzyskane płytki ceramiczne poddano badaniu dynamicznego przebicia, które wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 13433 [15]. Badanie to pozwala ocenić wytrzymałość mechaniczną powstałych wyrobów. Polega ono na działaniu spadającego
stożka o masie 1 kg z wysokości 0,75 m na badany obiekt. Wynikiem badania jest efekt
oddziaływania spadającego stożka na badany wyrób. Na rysunku 13 zaprezentowano
przyrząd użyty do badań.

Rysunek 13. Przyrząd do badania dynamicznego przebicia [opracowanie własne]
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Na rysunkach 14, 15 zaprezentowano wyniki badań dynamicznego przebicia dla
próbki bez dodatku odpadu włókninowego, stanowiącego próbkę kontrolną.

a/
b/
Rysunek 14. Płytki kontrolne; a/ przed wykonaniem pomiaru; b/ po wykonaniu badania [opracowanie własne]

Rysunek 15. Płytki kontrolne po wykonaniu badania dynamicznego przebicia [opracowanie własne]

Na rysunkach 16, 17 zaprezentowano wyniki badań dynamicznego przebicia dla
próbki z 0,5% dodatkiem odpadu włókninowego.

b/
a/
Rysunek 16. Płytki z 0,5% dodatkiem odpadu; a/ przed wykonaniem pomiaru; b/ po wykonaniu badania
[opracowanie własne]

Rysunek 17. Płytki z 0,5% ilością odpadu włókninowego po badaniu dynamicznego przebicia
[opracowanie własne]
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Na rysunkach 18, 19 zaprezentowano wyniki badań dynamicznego przebicia dla
próbki z 1% dodatkiem odpadu włókninowego.

a/
b/
Rysunek 18. Płytki z 1% dodatkiem odpadu; a/ przed wykonaniem pomiaru; b/ po wykonaniu badania
[opracowanie własne]

Rysunek 19. Płytki z 1% dodatkiem odpadu włókninowego po badaniu dynamicznego przebicia
[opracowanie własne]

Na rysunkach 20, 21 zaprezentowano wyniki badań dynamicznego przebicia dla
próbki z 2% dodatkiem odpadu włókninowego.

a/
b/
Rysunek 20. Płytki z 2% dodatkiem odpadu; a/ przed wykonaniem pomiaru; b/ po wykonaniu badania
[opracowanie własne]

Rysunek 21. Płytki z 2% dodatkiem odpadu włókninowego po badaniu dynamicznego przebicia
[opracowanie własne]
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Na rysunkach 22, 23 zaprezentowano wyniki badań dynamicznego przebicia dla
próbki z 5% dodatkiem odpadu włókninowego.

a/
b/
Rysunek 22. Płytki z 5% dodatkiem odpadu; a/ przed wykonaniem pomiaru; b/ po wykonaniu badania
[opracowanie własne]

Rysunek 23. Płytki z 5% dodatkiem odpadu włókninowego po badaniu dynamicznego przebicia
[opracowanie własne]

Tabela 3 prezentuje wyniki pomiarów średnic powstałych po uderzeniu metalowego
stożka w trakcie badania dynamicznego przebicia.
Tabela 3. Wyniki pomiarów średnic powstałych po badaniu dynamicznego przebicia
Zawartość włókien
0
0,5
1
2
5
GK*

Pomiar 1
[cm]
0,55
0,81
0,89
0,83
0,78
0,98

Pomiar 2
[cm]
0,58
0,78
0,88
0,86
0,79
1,00

Pomiar 3
[cm]
0,61
0,74
0,90
0,83
0,79
1,01

Wartość
średnia
0,58
0,78
0,89
0,84
0,79
1,00

GK* – płyta gipsowo-kartonowa dostępna w handlu, Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 24 zaprezentowano płytę gipsowo-kartonową, dostępnej w handlu,
którą poddano badaniu dynamicznego przebicia za pomocą metalowego stożka.

Rysunek 24. Płyta gipsowo-kartonowa dostępna w handlu po badaniu dynamicznego przebicia
[opracowanie własne]
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3. Analiza wyników
3.1. Analiza sitowa odpadów
Poszczególne frakcje przemiału na sitach charakteryzują się odmiennymi właściwościami mechanicznymi, które ujawniają się w trakcie ich wytrząsania. O ile większe
kawałki do 2 mm są od siebie dobrze odseparowane, to poniżej tej wartości zaczynają
się łączyć w większe skupiska i aglomeraty. Jest to spowodowane specyficzną strukturą
włókienek, które są poskręcane, posklejane w przestrzenne formy. W wyniku wzajemnych ruchów zaczynają się ze sobą łączyć, tworząc przestrzenne struktury. Powstałe
formy przestrzenne mogą również powstawać w mieszankach i stanowić zbrojenie
w przygotowanych masach kompozytowych.
Mielenie poprzez rozcinanie strzępków włókniny pomiędzy nożami młyna powoduje
statystyczne fragmentowanie odpadu. W zastosowanych sitach największą frakcję
stanowi przesiew uzyskany na oczkach 2 mm. Jednakże do zagospodarowania przemiału jako wkładu, decyduje frakcja zatrzymana na największych oczkach. Otrzymane
większe frakcje odpadu możemy wykorzystać do otrzymywania wyrobów kompozytowych o znacznie większych rozmiarach.

3.2. Analiza mikroskopowa zastosowanego surowca
Na rysunku 7 widoczne są włókna BICO z korą PBT o odmiennych parametrach
optycznych. Przygotowanie preparatu w olejku immersyjnym, a następnie obserwacje
pod mikroskopem w świetle spolaryzowanym ujawniają, że oba składniki posiadają
zróżnicowane współczynniki załamania światła spolaryzowanego i możliwe jest ich
rozróżnienie.

3.3. Analiza spektrofotometryczna
Na zamieszczonych widmach FTIR wytypowano pasmo analityczne dla składników PET i PBT oraz pasmo odniesienia umożliwiające ilościową normalizację widm
do tej samej intensywności absorpcji przez próbkę. Pasmo analityczne posiada maksimum przy liczbie falowej 436 cm-1, natomiast pasmo odniesienia posiada maksimum
przy liczbie falowej 506 cm-1.
Widma wykonane za pomocą przystawki dyfuzyjnej są możliwe do rejestracji
z zastosowaniem preparatyki nie wymagającej ingerencji mechanicznej do wykonania
preparatu. Skład surowcowy nie ulega zmianie w czasie preparatyki próbki do pomiaru.
W celu usunięcia wpływu efektów optycznych wpływających na wysokość tła rozpraszania, po wykonaniu widm poddano je obróbce matematycznej. Do analizy wykorzystano drugą pochodną widma w parametrach różniczkowania zachowujących charakterystykę pasm absorpcji oscylatorów w miejscach analitycznych. Wynik różniczkowania pomnożono razy „-1”, w celu zrównania maksimów lokalnych widma, maksimom
lokalnym ujemnej drugiej pochodnej. Normalizacja ilościowa ujemnej drugiej pochodnej
stanowi element wyjściowy obliczeń składu ilościowego składnika PBT w analizowanych próbkach.
Surowiec odpadowy charakteryzuję się niewielkim rozrzutem zawartości PBT, co
wpływa na cechy mechaniczne włóknin poddanych wygrzewaniu w piecach promiennikowych. Wygrzewanie włóknin powoduje stopienie kory PBT i w wyniku schłodzenia
sklejanie sąsiadujących włókien. W ten sposób tworzy się przestrzenne połączenie
poszczególnych włókienek. W przemiale włókienka tworzą różne frakcje od większych
skupisk, poprzez frakcję zawierającą po kilkadziesiąt zlepionych włókienek o wymiarach
poniżej 2 mm oraz frakcje pyłowe.
92

Zagospodarowanie odpadów z włóknin jako zbrojenie przestrzenne materiałów ceramicznych

3.4. Analiza dynamicznego przebicia
W badaniach dynamicznego przebicia płytka wykonana z 100% gipsu zachowuje
się jak kruchy materiał, bez znacznej odporności mechanicznej. Ślad po uderzeniu
stożka jest stosunkowo niewielki. Energia uderzenia rozprzestrzenia się po powierzchni
płytki w postaci pęknięć. Stożek rozrzuca kawałki płytki wokół podstawy urządzenia.
Wynik testu dla płytki z samego gipsu jest odniesieniem do pozostałych prób.
Płytka gipsowa z 0,5% dodatkiem przemiału z włóknin nie wytrzymała uderzenia
stożka w trakcie badania dynamicznego przebicia. Pęknięcia rozprzestrzeniają się tak,
jak w płytce bez dodatku odpadu. Włókna stanowiące zbrojenie rozproszone w tej ilości,
nie są w stanie rozproszyć energii uderzenia. Makroskopowo widoczne są jednak
efekty łączenia spoiwa gipsowego, a płytka nie rozpryskuje się na wiele kawałków
wokół podstawy urządzenia. Jej fragmenty opadają bezpośrednio obok urządzenia.
Ślad po uderzeniu stożka ma większą średnicę niż dla próbki odniesienia. Może to być
związane z późniejszym rozpoczęciem kruchego pękania.
Wynik testu dynamicznego przebicia stożkiem płytki z 1% dodatkiem odpadu
włókninowego, wskazuje na widoczny efekt wzrostu wytrzymałości mechanicznej.
W przypadku jednej płytki testowej obserwujemy pęknięcia, natomiast pozostałe płytki
zachowały swoją integralność. Ślad po uderzeniu stożka powstały na płytce jest największy z pośród badanych prób. Materiał próbki absorbuje energię uderzenia w miejscu
kontaktu stożka. Zbrojenie przestrzenne przejmuje na siebie większość odkształceń
rozciągających, co zapobiega pękaniu próbki. Energia uderzenia jest rozpraszana
w miarę równomiernie wokół miejsca kontaktu stożka z płytką. Adhezja i siły zakotwiczenia włókien do matrycy gipsowej są wystarczające do równomiernego przeniesienia
sił rozciągających wokół miejsca uderzenia na cały materiał kompozytowy. Jest to
jednak stężenie nie wystarczające do zabezpieczenia płytek przed pęknięciem w każdym
przypadku. Po przeciwległej stronie płytki widoczne są wybrzuszenia po materiale
przepchniętym siłą uderzenia.
W badaniach dynamicznego przebicia płytki gipsowe z 2% dodatkiem przemiału
zachowują swoją integralność w każdym z testowanych przypadków. Średnice otworów
powstałe po uderzeniu stożka są mniejsze od wszystkich badanych wcześniej próbek.
Świadczy to o bezpośredniej absorpcji energii uderzenia w miejscu kontaktu stożka
z kompozytem. Włókna są na tyle skoncentrowane w kompozycie, że mogą przyjąć
energię uderzenia i rozproszyć ją intensywnie w okolicy miejsca uderzenia. Na
przeciwległej stronie płytki pojawiają się niewielkie ślady wybrzuszeń. Materiał płytki
zostaje zatrzymany w większości w obrębie kontaktu stożka z płytką.
Wynik testu dynamicznego przebicia stożkiem płytki z 5% dodatkiem odpadu
wskazuje, że płytki zachowują swoją integralność w największym stopniu w porównaniu
do pozostałych. Ślad po uderzeniu stożka jest najmniejszy i nie zaobserwowano wybrzuszeń po przeciwnej stronie płytki. Ilość włókien w zbrojeniu przestrzennym pozwala
na pochłonięcie energii uderzenia w stopniu wystarczającym do zabezpieczenia płytki
przed zniszczeniem w próbie przebicia dynamicznego. Nie zaobserwowano pęknięć
wokół śladu uderzenia oraz jakichkolwiek oznak naruszenia integralności płytki po
przeciwnej stronie.
Zwiększanie ilości przemiału włóknin powyżej 5% napotykało na problemy upakowania objętości przemiału w objętości płytki. Można stwierdzić, że w tym przypadku
zawartość 5% odpadu włókninowego stanowi wartość graniczną.
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Eksperyment z niezbrojoną płytą gipsowo-kartonową dostępną w handlu wykazał,
że płytka nie pękła na kawałki, ale ślad po uderzeniu stożka był największy z wszystkich przeprowadzonych eksperymentów. Natomiast ilość materiału przepchniętego
przez płytkę, spowodował wyrwanie otworu po przeciwnej stronie płyty o wymiarach
3 do 5 cm.

4. Wnioski
Przemiał odpadów włókninowych powstały przy produkcji paneli akustycznych
produkowanych techniką termoforowania z dodatkiem włókien BICO, które są włóknami skoniugowanymi o rdzeniu z surowca PET oraz korze z surowca PBT może być
wykorzystany jako zbrojenie ceramicznych materiałów kompozytowych. Dodatek
przemiału uzyskanego z surowca odpadowego do otrzymywania płyt gipsowych spowodował znaczącą poprawę właściwości mechanicznych kompozytów wykonanych
z ich udziałem. Przemiał odpadów z włóknin w postaci zwartych struktur przestrzennych
w wyniku umiejętnego formowania, pozwala na istotną absorpcję energii uderzenia
i rozproszenie sił rozciągających. Zastosowany przemiał odpadów włókninowych
stanowi specyficzne zbrojenie 3D. Przedstawione rozwiązanie można zaklasyfikować
jako „eco-friendly” ponieważ ponownie wykorzystano odpad, z którego udziałem
uzyskano materiał kompozytowy o wyjątkowych właściwościach udarnościowych.
Badania wykonano w ramach projektu: „Opracowanie i demonstracja innowacyjnej, bezodpadowej, technologii produkcji monomateriałowych w 100% recyklingowalnych wyrobów z włókniny termoformowalnej”. Umowa nr: POIR.01.01.01-000498/19-00, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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Zagospodarowanie odpadów z włóknin jako zbrojenie przestrzenne materiałów
ceramicznych
Streszczenie
W pracy analizowano wykorzystanie włókninowych odpadów poprodukcyjnych PET/PBT jako zbrojenie
przestrzenne do materiałów ceramicznych (gips). W tym celu odpadowe włókniny poddano procesowi
mechanicznego rozdrobnienia, w wyniku którego uzyskano masę splątanych i połączonych adhezyjnie
włókien. Tak przygotowaną masę włóknistą dodawano do masy gipsowej w celu wykonania z nich próbek
w postaci płytek. Otrzymano próbki z różną ilością włókien poliestrowych, które poddano badaniom
wytrzymałościowym (badanie dynamicznego przebicia). W płynnych masach ceramicznych zbrojenie
przestrzenne podlega odprężeniu. Zwarta budowa kłębków zapobiega natomiast swobodnej migracji
osnowy ceramicznej, co utrudnia rozlewanie się płynnych mas gipsowych lub cementowych. Usieciowana
struktura włóknista przenosi również lokalne naprężenia mechaniczne, co zapobiega mikro pęknięciom,
podnosi znacznie odporność udarową i zwiększa elastyczność utwardzonej masy ceramicznej.
Słowa kluczowe: odpad włókninowy, płyty gipsowe, kompozyt

Management of non-woven waste as spatial reinforcement of ceramic materials
Abstract
The study analyzed the use of non-woven PET/PBT post-production waste as a spatial reinforcement for
ceramic materials (gypsum). For this purpose, the waste nonwovens were subjected to a mechanical
grinding process, which resulted in a mass of entangled and adhesively connected fibers. The pulp prepared
in this way was added to the gypsum pulp in order to make samples in the form of tiles. Samples with
different amounts of polyester fibers were obtained, which were subjected to strength (dynamic puncture test).
In liquid ceramic masses, the spatial reinforcement is stress-relieved. On the other hand, the compact
structure of the bundles prevents the free migration of the ceramic matrix, which hinders the spreading of
liquid gypsum or cement masses. The cross-linked fibrous structure also transfers local mechanical stress,
which prevents micro-cracks, significantly increases the impact resistance and increases the flexibility of
the hardened ceramic mass.
Keywords: non-woven waste, gypsum boards, composite
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Możliwości produkcji nawozów z osadów ściekowych
1. Wprowadzenie
Wytwarzanie osadów ściekowych w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się
wyraźną tendencją wzrostową [1]. Według raportu PURE (Projekt Redukcji Eutrofizacji z Obszarów Zurbanizowanych) obecnie generowanych jest o 180% więcej suchej
masy osadów ściekowych w porównaniu do roku 2010. Według prognoz World Bank
Report (What a waste) globalne wytwarzanie odpadów ogółem zostało oszacowane na
ok. 3,5 mln Mg dziennie. Zgodnie z powyższym wartość ta podwoi się do 2050 r. i potroi
do 2100 r. [2]. Dodatkowo wprowadzona w krajach Unii Europejskiej dyrektywa
(91/271/EWG) dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych przyczyniła się do
zwiększenia ilości osadów ściekowych [3].
Osady ściekowe stanowią niewielką część odpadów w całościowej gospodarce
komunalnej, jednak zmieniające się uwarunkowania prawne oraz nowe technologie ich
przetwarzania wymuszają poszukiwanie przyjaznych środowisku metod ich zagospodarowania, zwłaszcza takich, które wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym
(circular economy).
Osady ściekowe mogą być wykorzystane jako źródło energii (w procesie fermentacji
beztlenowej oraz termicznego przekształcania) [4, 5], jako nawóz i środek poprawiający właściwości gleby [6], a także mogą być źródłem odzysku cennych związków
biogennych (odzysk fosforu czy azotu) [7]. Utylizacja osadów ściekowych jest obecnie
wyzwaniem dla wielu oczyszczalni ścieków, a przede wszystkim dla krajowej gospodarki odpadowej. Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych wymagają dokładnego zapoznania się z ich składem chemicznym, gdyż mogą one zawierać związki
szkodliwe dla środowiska, takie jak metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne oraz
mikrobiologiczne itp. [8].
Metody zagospodarowania osadów ściekowych uległy zmianie na przestrzeni ostatnich lat. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, osady
ściekowe podlegały magazynowaniu na terenie oczyszczalni ścieków. W kolejnych
latach w oparciu o rozwój nowych technologii i świadomość dbałości o środowisko
naturalne, osady ściekowe poddawano przeróbce mechanicznej (zagęszczeniu i odwodnieniu) [1]. W latach następnych (do 2016) dominującym sposobem ich zagospodarowania było składowanie oraz przyrodnicze wykorzystanie. Obecnie zakaz ich deponowania wymusił poszukiwania nowych metod zagospodarowania osadów ściekowych [9].
Duży nacisk kładzie się na tzw. gospodarkę cyrkulacyjną (gospodarkę obiegu zamkniętego) (z języka ang. Circular Economy), czyli dążenie do ponownego wykorzystania materiałów o cennych właściwościach [10]. Przyszłościowym kierunkiem
wykorzystania osadów ściekowych wpisującym się w koncepcję gospodarki o obiegu
1
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2
roman.waclawowicz@upwr.edu.pl, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Wydział PrzyrodniczoTechnologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
96

Możliwości produkcji nawozów z osadów ściekowych

zamkniętym może być produkcja z nich nawozów oraz odzysk substancji biogennych
[3, 11]. Odzysk substancji odżywczych wykonuje się w niewielu krajach Unii Europejskiej, a w Polsce w niewielkim zakresie [12]. Osady ściekowe stanowią cenne źródło
biogenów niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Ponad połowę
frakcji stałej osadów ściekowych stanowi materia organiczna, która ma istotny wpływ
na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby [11], żyzność oraz równowagę
mikrobiologiczną. Czynnikiem ograniczającym ich wykorzystanie może być obecność
metali ciężkich, zanieczyszczeń organicznych i mikroorganizmów chorobotwórczych [13].
W dostępnej literaturze można odnaleźć opis technologii produkcji nawozów
opartych na różnego rodzaju odpadach [14-17]. Nawozy na bazie osadów ściekowych
w dużej mierze mogą przyczynić się do rozwiązania problemu rosnącej ilości odpadów
i produktów ubocznych obniżając koszty ich zagospodarowania [11]. Obecnie rozwój
nowych technologii dezynfekcji, sterylizacji i wzbogacania osadów ściekowych
w składniki odżywcze pozwala na produkcję zrównoważonych nawozów granulowanych.
Celem pracy jest określenie stanu wiedzy i dostępności technologii produkcji
nawozów na bazie osadów ściekowych.

2. Charakterystyka osadu ściekowego
Osad ściekowy określany jest jako stała lub półstała pozostałość po oczyszczaniu
ścieków przemysłowych i komunalnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą uznawany
jest za odpad. W ramach obowiązujących przepisów prawnych krajów Unii Europejskiej opartych na Dyrektywie 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie
ochrony środowiska, w szczególności gleby) [18] osady ściekowe to:
a) osady o charakterze resztkowym z oczyszczalni ścieków domowych lub miejskich
oraz z innych oczyszczalni ścieków o składzie podobnym do ścieków domowych
i miejskich;
b) osady o charakterze resztkowym z osadników gnilnych i innych podobnych
instalacji do oczyszczania ścieków;
c) osady o charakterze resztkowym pochodzące z innych niż wymienione zakłady
oczyszczania ścieków, pod warunkiem, że ich wykorzystanie jest regulowane
przez dane państwo członkowskie UE.
Dyrektywa ta jest jedną z najstarszych obowiązujących dyrektyw w krajach unii
europejskiej, ma ona na celu określenie zastosowania osadów ściekowych w rolnictwie
w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczenia środowiska glebowego poprzez
wnoszenie wraz z nimi metali ciężkich, związków organicznych oraz patogenów.
Obecnie uznawana jest już za przestarzałą i w niedalekiej przyszłości zostanie zmodyfikowana przez Komisję Europejską [4].
Z kolei, zgodnie z polskim prawem, komunalny osad ściekowy definiowany jest
jako „osad pochodzący z komór fermentacyjnych i innych instalacji przeznaczonych
do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o zbliżonym składzie do
składu wcześniej wymienionych ścieków” [19]. Obok terminów prawnych, definicje
osadów ściekowych można odnaleźć także w literaturze naukowej [4, 9, 20]. Według
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów ustabilizowane osady ściekowe klasyfikuje się jako odpad znajdujący się pod
kodem 19 08 05 [21].
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Zastosowanie i wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów
ściekowych [22]. Osady ściekowe charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami
fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi (tab. 1). Osady ściekowe stanowią
duży problem ze względu na wzrastającą ilość, jak i możliwości ich następczego
wykorzystania. Rodzaj, jakość oraz masa zależna jest od technologii oczyszczania
ścieków oraz procesów przeróbki. Zróżnicowany skład chemiczny osadów ściekowych
z różnych oczyszczalni ścieków powoduje, że należy poszukiwać lokalnych rozwiązań
dostosowanych do różnych regionów i metod ich zagospodarowania [1].
Osady poddane fermentacji beztlenowej charakteryzują się na ogół wysoką zawartością składników pokarmowych (azotu i fosforu), dlatego też mogą być wykorzystane
jako potencjalne źródło składników nawozowych i substancji użyźniających glebę
[23]. Na podstawie opublikowanych badań można stwierdzić pozytywny wpływ stosowania osadów ściekowych w rolnictwie [24-26].
Tabela 1. Właściwości chemiczne osadów ściekowych
Skład chemiczny i wartość
pH
Odczyn
Sucha masa
Materia organiczna
Azot całkowity
Azot azotanowy
Fosfor całkowity
Potas
Wapń
Magnez
Ołów
Kadm
Nikiel
Cynk
Miedź

Jednostka (s.m)

Ilość w osadzie ściekowym

pH
%
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1
g∙kg-1

6,648,83
16,6041,03
50,6055,83
22,4038,90
3,6032,00
5,0025,00
2,34
2,8016,60
6,10-8,00
0,110,07
0,0010,002
0,016 -0,028
0,701,29
0,1260,130

Źródło: [27-31]

Obecność w osadzie ściekowym metali ciężkich jest czynnikiem ograniczającym
ich wykorzystanie do celów rolniczych [18]. Oprócz metali ciężkich, osady ściekowe
mogą zawierać także pewne grupy związków organicznych, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne [32], z tego względu zanim zostanie przeznaczony do celów
rolniczych powinien zostać przebadany pod kątem tych substancji. Osad ściekowy
może zawierać w swoim składzie Cr, Cd, Se, As, Co, Pb i Hg, a ich ilość wahać się od
< 1 mg ∙L-1 do 1000 mg∙L-1. W przeliczeniu na suchą masę, ich zawartość wynosi od 5
do 20 g∙kg-1, jednak w niektórych przypadkach może osiągnąć nawet 60 g∙kg-1 [33].
Właściwości osadów ściekowych należą do najważniejszych czynników mających
istotny wpływ na właściwy dobór metod ich oczyszczania. Dlatego też ważna jest
kontrola składu chemicznego osadów ściekowych.

3. Bezpieczeństwo nawozów a obecność metali ciężkich
Krytyczną kwestią bezpieczeństwa stosowania nawozów jest kontrolowanie zawartości w nich metali ciężkich i doprowadzenie ich zawartości do dopuszczalnych wartości
określonych w obowiązujących rozporządzeniach [19, 31]. Usuwanie metali ciężkich
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z osadów ściekowych jest istotnym elementem produkcji nawozów powstałych na bazie
osadów ściekowych z tego względu, że nie ulegają one degradacji i mogą zanieczyszczać glebę, wodę oraz rośliny uprawne [32]. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
osiągnięcie niskiej zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych, jednak nie
zawsze jest to możliwe do wykonania. Usunięcie bądź ich immobilizacja przed dalszym wykorzystaniem jest konieczna, aby zapewnić wysokie standardy środowiskowe
nawozów opartych na osadzie ściekowym [31].
Zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych zależy przede wszystkim od właściwości osadu ściekowego oraz technologii ich oczyszczania [34, 35]. Wyróżniamy
dwie metody kontroli zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych: usuwanie
oraz immobilizacja metali ciężkich [31, 36]. Usuwanie metali ciężkich odbywa się
poprzez wykorzystanie metod chemicznych, elektrochemicznych, bioługowania lub
metody mieszane prowadzące do wyeliminowania zagrożenia zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Druga grupa to przenoszenie /doprowadzenie metali ciężkich do bardziej
stabilnych frakcji, mających na celu ograniczenie ich mobilności i biodostępności
poprzez kompostowanie i immobilizację chemiczną [36]. Immobilizacja chemiczna ma
na celu zmniejszenie stężenia rozpuszczonych zanieczyszczeń poprzez sorpcję, a jednocześnie zmniejszenie dostępności metali ciężkich dla roślin [37].
Zapewnienie długoterminowej stabilności metali ciężkich jest głównym problemem,
który musi zostać rozwiązany przy wykorzystaniu osadów ściekowych jako surowca
do produkcji nawozu. Każda metoda ma swoje wady i zalety, jednak w zakresie
usuwania metali ciężkich kombinacja wielu metod może przynieść większe efekty niż
zastosowanie pojedynczej metody [38, 39].

4. Produkcja nawozów z osadów ściekowych a gospodarka obiegu
zamkniętego (circular economy)
Obecnym wyzwaniem przemysłu nawozowego jest wdrażanie tzw. gospodarki
cyrkularnej (CE), która jest wskazywana jako priorytet polityki gospodarczej UE [40].
Aby zapewnić ciągły rozwój sektora nawozowego należy zintensyfikować działania
zmierzające do produkcji nawozów z surowców wtórnych, w tym z osadów ściekowych [41]. W Polsce również opracowano rozporządzenia określające konieczność
odzysku substancji biogennych w ramach gospodarki cyrkularnej jako podstawy biogospodarki [42]. Koncepcja gospodarki cyrkularnej opiera się na ponownym użyciu,
recyklingu i wykorzystaniu zasobów naturalnych o cennych właściwościach. Mimo
popularności i szerokiej dyskusji nad jej zastosowaniem w praktyce, została ona wykorzystana dotychczas tylko fragmentarycznie [43]. Według założeń gospodarki cyrkularnej produkcja nawozów powinna być realizowana w obiegu zamkniętym jako
zalecenie nie tylko krajów członkowskich UE, ale także Europejskiej Organizacji
Przemysłowej Nawozów (European Industrial Organization of Fertilizers). Część
surowców do ich produkcji powinna zostać zastąpiona biomasą odpadową, np. resztkami
pozbiorowymi, pozostałościami z produkcji zwierzęcej i uboju czy przetwórstwa spożywczego. Obieg zamknięty produkcji nawozów sprawi, że biogeny nie będą rozpraszane w środowisku, a toksyczne związki zostaną choćby częściowo usunięte [44].
Unia Europejska pozwala na dopuszczenie stosowania produktów ubocznych w rolnictwie pod warunkiem, że są one zgodne z zobowiązaniami REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals) (rozporządzenie Unii Europejskiej,
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dążące do ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed stosowaniem chemikaliów)
[45]. Dlatego też, założeniem krajów członkowskich UE będzie zastąpienie nawozów
nieorganicznych bioodpadami osiągając poziom 30% w perspektywie długoterminowej [45].
Bardzo ważnym etapem będzie także ogólnoeuropejskie uznanie/akceptacja nawozów z recyklingu, modyfikacja rozporządzeń/dyrektyw dotyczących nawozów, a także
kontrola ich jakości [46]. Aby zachęcić rolników do tego typu działań należy podjąć
inicjatywę stworzenia finansowania, przyczyniającą się do odzysku składników
odżywczych oraz produkcji nawozów na bazie odpadów/osadów ściekowych. Takie
informacje można odnaleźć w opracowanym przez Komisję Europejską dokumencie
„Towards a Circular Economy: Program Zero Odpadów dla Europy” – części strategii
„Europa 2020” [47]. Dotychczas pozyskiwanie fosforu ze ścieków technologicznie jest
możliwe do wykonania, ale nie jest realizowane ze względów ekonomicznych [46].
Aby temu zapobiec należałoby wprowadzić dyrektywy/wytyczne CE w sektorze
nawozowym obejmujące te kwestie.

5. Przetwarzanie osadów ściekowych
Zanim osady ściekowe zostaną zagospodarowane jeszcze w oczyszczalni ścieków
podlegają przetworzeniu, którego głównym celem jest zmniejszenie masy i objętości,
a następnie stabilizacji oraz higienizacji [48]. Osady ściekowe można przetwarzać
różnymi metodami: biologicznymi (kompostowanie, fermentacja beztlenowa, stabilizacja z wykorzystaniem dżdżownic), chemicznymi czy termicznymi (suszenie, spalanie,
piroliza) [38]. W większości przypadków ich przetwarzanie odbywa się poprzez wykorzystanie prostych technologii opartych na mechanicznym suszeniu lub wapnowaniu
osadów, a w niektórych przypadkach także poprzez ich granulację, stwarzając możliwości łatwego przewozu i stosowania produktu [48]. Podczas przetwarzania, osady
ściekowe umieszcza się w mieszalnikach, w których następuje proces ujednorodniania
poprzez dodawanie wybranych składników, po czym przekazywany jest on do wytłaczarki celem ociągnięcia wymaganej wielkości granulatu. Powstały granulat poddawany jest z kolei procesowi otoczkowania, gdzie z dodatkami biologicznie aktywnymi,
jest podsuszany przy zastosowaniu promieniowania podczerwonego [48]. Takie działania powinny być zgodne z zasadami udostępniania na rynku produktów nawozowych
posiadających oznakowanie CE [49].
Najpopularniejszą metodą przetwarzania osadów ściekowych jest fermentacja
beztlenowa, która prowadzi do usunięcia fosforanów poprzez intensyfikację biologicznego usuwania fosforu lub wytrącanie go z wytworzeniem struwitu, który następnie
może zostać wykorzystany w rolnictwie. Fermentacja beztlenowa i piroliza prowadzą
dodatkowo do produkcji energii odnawialnej (odzysk energii), stąd wpisują się w wymogi gospodarki cyrkularnej, ale tylko wtedy, gdy pozostałości po procesie są ponownie
wykorzystywane jako surowce w rolnictwie (produkcja nawozów) [11].

6. Produkcja nawozów z osadów ściekowych
6.1. Nawozy organiczno-mineralne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nawozów organiczno-mineralnych zalicza się te nawozy, które w stanie stałym zawierają co najmniej
20% substancji organicznej, wyrażonej jako sucha masa stała, a zawartość składników
100

Możliwości produkcji nawozów z osadów ściekowych

pokarmowych w tym produkcie powinno wynosić minimum: 1% (m/m) azotu całkowitego (N); 0,5% (m/m) całkowitego fosforu wyrażonego jako pięciotlenek fosforu
(P2O5); 1% (m/m) potasu ogółem wyrażonego jako tlenek potasu (K2O) [43]. Warunkiem rolniczego wykorzystania nawozów organiczno-mineralnych jest nieprzekroczenie
dopuszczalnych zawartości metali ciężkich w ich składzie [43].
Nawozy organiczno-mineralne powstają przez dodanie do suchych osadów ściekowych prostych nawozów mineralnych, celem zwiększenia zawartości składników
pokarmowych oraz kwasów mineralnych jako środków wiążących [50]. Jako źródło
potasu i fosforu do osadów ściekowych można dodać chlorek potasu, fosforan diamonowy (DAP) lub popiół z pomiotu drobiowego. Nawozy organiczno-mineralne to często
nawozy wieloskładnikowe o dużej aktywności biologicznej i przedłużonym działaniu,
spełniające warunki do zastosowania w rolnictwie [48].
Jedna z pierwszych technologii wytworzenia nawozów organiczno-mineralnych
z osadów ściekowych została opracowana w 1996 roku w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach, a powstały nawóz mineralno-organiczny (wapniowy) służył do
odkwaszania gleb, poprawy ich struktury, a także był źródłem biogenów niezbędnych
dla roślin [48].
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele technologii produkcji nawozów organicznomineralnych z osadów ściekowych, które wytwarzane są w zarówno w formie granulatu,
jak i peletu [11]. W opracowaniu takich nawozów należy zawsze oceniać ich wpływ na
jakość gleby i wysokość plonu roślin uprawnych [44], natomiast przy opracowywaniu
nowej technologii produkcji nawozów przeprowadzić dodatkowo ocenę ekonomiczną
i środowiskową ich zastosowania. W badaniach eksperymentalnych natomiast należy
określić oprócz plonowania roślin, także efektywność wykorzystania NPK porównując
je z komercyjnymi nawozami [43].
Do produkcji nawozów organiczno-mineralnych z osadów ściekowych można
wykorzystać zarówno oczyszczone pofermentacyjne osady ściekowe, jak i osady
nieoczyszczone. Osady nieoczyszczone muszą zostać jednak poddane sterylizacji
i dezynfekcji po wcześniejszym dodaniu amoniaku lub innych środków alkalicznych
(CaO, Ca(OH)2, KOH, NaOH) i/lub kwasy [11, 51-53]. Ważną cechą w produkcji
nawozów z osadów ściekowych jest ich dezynfekcja, która odbywa się poprzez dodawanie związków alkalicznych (wapno, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu) lub
kwasów (kwas siarkowy, fosforowy lub ich mieszanina). Ponadto, dodatek tych środków
zwiększa zawartość składników pokarmowych w produkcie nawozowym. Często
dodaje się także nawozy nieorganicznie lub ich prekursory czy kompozycję dodatków
substancji aktywnych biologicznie [11,48].
Nawożenie roślin takimi nawozami pozwala na osiągniecie porównywalnych,
a nawet wyższych plonów roślin w stosunku do konwencjonalnych nawozów [54].
W swoich badaniach Deeks i in. [16] po zastosowaniu takich nawozów otrzymali
wyższy plon roślin zbożowych, rzepaku oraz fasoli na przestrzeni 3 lat trwania doświadczenia. Nawóz, który zastosowali, powstał poprzez wysuszenie granulek przefermentowanego osadu ściekowego i zroszenie go roztopionym mocznikiem w obrotowym mieszalniku bębnowym. Jako źródło potasu dodano muriat potasu.
W wielu badaniach zarówno polskich, jak i zagranicznych, można odnaleźć opis
gotowych technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych, patentów czy
ubiegania się o podjęcie decyzji prawnych i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu
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takich nawozów [52, 55-60]. W Polsce na mocy decyzji prawnych wprowadzono na
rynek nawozy organiczno-mineralne z osadów ściekowych, do których należą: BioWap,
Gramed, Orcal, Oskar oraz Klonex (jako środek poprawiający właściwości gleby)
i opisano je w tabeli 2 [61]. Większość wymienionych nawozów z osadów ściekowych
podlega procesowi higienizacji, stabilizacji oraz połączeniu osadów ściekowych
z komponentami nawozowymi. Takie nawozy przeznaczone są do stosowania w uprawach polowych oraz do rekultywacji gruntów rolnych [61].
Tabela 2. Wykaz wybranych nawozów organiczno-mineralnych z osadów ściekowych i technologii ich
produkcji w Polsce
Materiał
wyjściowy do
produkcji
nawozów
osad ściekowy

Numer decyzji
prawnej
dopuszczającej
nawóz do obrotu
91/04/2004

Gramed

przetworzone
osady ściekowe

280/11/2011

Orcal

zagęszczone
osady ściekowe

183/07/znak
HORnN-40772/07 z 2007 roku

Do stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych
wykorzystuje się wapno palone tlenkowe BWR;
product pomaga w odkwaszeniu gleby, skład
nawozu: N – 4,7%, P – 1,12%, K – 1,15%, CaO –
25%, zaw. substancji org. w s.m. – 25%.

Brak

Mieszanie i homogenizacja osadów ściekowych
z wapnem palonym; wykorzystanie do celów
rolniczych i leśnych;
Nawóz produkowany z 47% osadów ściekowych
i zawiera ok. 17% prażonego magnezytu, 40%
stężonego kwasu siarkowego; process przebiega
w temperaturze powyżej 100°C, jako wynik
egzotermicznej reakcji ze stężonym kwasem
siarkowym; w jej wyniku powstaje siarczan
magnezu o średnim stopniu uwodnienia; 16%
siarczan magnezu, S03 29%, związki organiczne;

Nazwa
nawozu
Biowap

Ortwed

Oskar

osad ściekowy

Technologia powstawania
Higienizacja wapnem palonym; komponenty: osad,
trociny, wapno mielone-wysokoreaktywne.
Połączenie przetworzonych osadów ściekowych
z komponentami nawozowymi; N – 6%, P – 2%,
K – 5%, Ca – 8%, zawartość substancji org. 35%.

289/12/2012

Źródło: [61]

Zastosowanie nawozów organiczno-mineralnych powstałych z osadów ściekowych
przyczynia się do wzrostu zawartości materii organicznej w glebie, a wysoka zawartość
w nich węgla pozwala na stworzenie warunków niezbędnych do bytowania mikroorganizmów. To z kolei może sprzyjać większej immobilizacji składników pokarmowych w mikrobiomie glebowym [11]. Za wykorzystaniem organiczno-mineralnych
nawozów przemawia także fakt wolnego uwalniania składników odżywczych oraz
duża efektywność ich wykorzystania. Dodatkowe pokrycie granulek mocznikiem
powoduje szybsze uwalnianie NH4+ -N do gleby [11].

6.2. Nawozy organiczne
W literaturze można odnaleźć przykłady wielu nawozów organicznych z osadów
ściekowych, które występują w postaci stałej [59], sypkiej [60, 61] i granulowanej [61].
Jako dodatek do takich nawozów stosuje się odpady roślinne, trociny, odpady zielone,
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słomę, korę odpadową, gałęzie czy trawę. Do firm, które produkują tego typu produkty
w naszym kraju należą m.in: Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku (Granbial),
Kompostech Sp. z o.o w Nowym Sączu (Biokomp), Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Sokółce (Kompost Sokólski), Spółka WodnoŚciekowa „GWDA” Spół. z o.o w Pile (Komprol) czy Spółka Wodno-Ściekowa
„Swarzewo”w Swarzewie (Ulokomp) [61].
Komisja Europejska w 2019 r. opublikowała nowe rozporządzenie (2019/1009)
dotyczące nawozów i ich udostępniania na rynku unijnych produktów nawozowych
[62] wskazując na potrzebę wykorzystania niektórych odzyskanych odpadów jako
produktów nawozowych. Istotne jest jednak ustalenie informacji dotyczących składu
takich nawozów, wymagań technologicznych, technik przetwarzania odpadów oraz
wymagań dla produktów nawozowych otrzymywanych w procesie odzysku, które
można znaleźć w dyrektywie 2008/98/EC [62]. Polskie rozporządzenie (Dz.U. 2008
nr 119 poz. 765) określa dodatkowo dopuszczalne zawartości metali ciężkich
w nawozach mineralnych dla czterech pierwiastków: arsenu (50 mg/kg s.m.), kadmu
(50 mg∙kg-1 s.m.), ołowiu (140 mg∙kg-1 s.m. nawozu) i rtęci (2 mg∙kg-1 s.m.) [64].
Krytycznym punktem produkcji nawozów organiczno-mineralnych i organicznych
jest brak standardowych testów bezpieczeństwa ich stosowania. Gospodarka osadami
ściekowymi stoi przed poważnym zadaniem wyprodukowania bezpiecznych nawozów,
które zostaną zaakceptowane przez odbiorców tj. rolników. Rolnicy mogą być niechętni
do stosowania nawozów pochodzących z osadów ściekowych bez certyfikacji. Według
badań Lieder and Rashied [65] większość rolników poparła stosowanie nawozów
powstałych na bazie osadów ściekowych będąc świadomym ich właściwości, zalet
i wad ich stosowania. Niewielki odsetek producentów rolnych nie zgadza na stosowanie
takich nawozów ze względu na obawy psychologiczne, społeczne, potencjalne ryzyko
dla zdrowia lub przekonania religijne [65].

6.3. Odzysk fosforu z osadów ściekowych
Złoża fosforu na całym świecie w niedługim czasie ulegną wyczerpaniu, dlatego
metody jego odzysku z wielu odpadów w tym z popiołów, gnojowicy, gnojówki,
a także z osadów ściekowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem [66]. Aby
ograniczyć ubytek kończących się zasobów fosforu, wykorzystywany jest głównie
w rolnictwie do produkcji nawozów, należy podjąć odpowiednie kroki w celu zamknięcia jego obiegu w przyszłości. W literaturze możemy odnaleźć wiele metod jego
odzyskiwania. Nowe technologie jego odzysku są opracowywane, a niektóre wdrażane
na pełną skalę [12]. Metody odzysku fosforu możemy podzielić na metody chemiczne,
fizykochemiczne, biologiczne i/lub kombinacje obu tych metod. Najbardziej obiecujące są jednak metody biologiczne, w tym wspomaganie biologicznego usuwania
fosforu (EBPR – enhanced biological phosphorus removal). Metody te polegają na
stworzeniu warunków beztlenowych i obecności organizmów akumulującym fosfor –
PAOs (Phosphorus Accumulating Organisms o wysokiej zdolności do usuwania
fosforu), do których należą mikroorganizmy z rodzaju Candidatus Accumulibacter
phosphatis (Accumulibacter), Acinetobacter. W warunkach beztlenowych bakterie te
magazynują biodegradowalne substancje organiczne obecne w surowych ściekach [67].
Mokradła z sorpcyjnym wkładem filtracyjnym również proponowane są do usuwania
P. Wyniki uzyskane z takich badań są porównywalne z wynikami uzyskanymi przy
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zastosowaniu systemu EBPR. [68]. Gatunki takie jak hiacynt wodny (Eichhornia
crassipes Mart.), sałata wodna (Pistia stratiotes L.) i kilka innych gatunków roślin
(z rodziny Lemnaceae) są powszechnie stosowane w tym procesie. Po zbiorze rośliny
te są bogatym źródłem składników pokarmowych dla ryb i zwierząt. Wydajność
usuwania fosforu ze ścieków wynosi aż 70-85% [67].
Obecnie technologie odzysku fosforu oparte są także na wytrącaniu minerałów
fosforowych z osadów ściekowych. Minerały fosforanowe wytrącane mogą być
w postaci struwitu, hydroksyapatytu lub fosforanu wapnia [66, 69, 70]. Zaletą takich
technologii jest możliwość uzyskania wysokiej jakości minerałów fosforu, które mogą
znaleźć bezpośrednie zastosowanie w rolnictwie [12, 71-76]. W celu przeprowadzania
procesu krystalizacji niezbędna jest instalacja reaktora z ruchomym złożem, w którym
proces ten się odbywa. Produktem końcowym jest struwit, powstający w wyniku dodania
do wody procesowej chlorku magnezu (rys. 1). Ostara Nutrient Recovery Technologies
Inc. [44] jest liderem na rynku jeśli chodzi o produkcję nawozów pozyskiwanych
z osadów ściekowych. Firma sprzedaje produkt pod nazwą „Cristal Green” jako nawóz
przyjazny dla środowiska, słabo rozpuszczalny w wodzie, charakteryzujący się „powolnym uwalnianiem” i dobrej biodostępności dla roślin [77]. Cecha ta w niektórych
przypadkach może jednak doprowadzić do ograniczenia rozwoju i wzrostu roślin, gdyż
ilość fosforu uwalnianego ze struwitu może być niewystarczająca do szybkiego jego
pobierania zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju roślin [78, 79].

Rysunek 1. Struwit stosowany w rolnictwie (nawóz o nazwie handlowej Phosgreen) (fot. A. Dziuba)

7. Podsumowanie
Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji nawozów jest alternatywnym
sposobem dla zmniejszenia ilości składowanych odpadów. Rolnicze ich zagospodarowanie umożliwia zamknięcie obiegu substancji biogennych i poprawę bilansu materii
organicznej w glebie. Zastosowanie osadów ściekowych jako zasobu naturalnego jest
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Nawozy organiczno-mineralne powstałe z osadów ściekowych powinny spełniać
wymagania społeczne, ekonomiczne (nie przekraczać cen rynkowych nawozów konwencjonalnych), środowiskowe oraz jakościowe. Dobra jakość, bezpieczeństwo stosowania, brak zanieczyszczeń, oraz konkurencyjna cena mogą być atrakcyjne dla rolników.
Rolnicy w przyszłości zaakceptują stosowanie nawozów na bazie osadów ściekowych
pod warunkiem, że konsumenci będą kupować produkty rolne nawożone takimi nawozami, a ceny będą niższe lub porównywalne do komercyjnych nawozów.
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Możliwości produkcji nawozów z osadów ściekowych
Streszczenie
W literaturze krajowej i zagranicznej wiele uwagi poświęca się osadom ściekowym ze względu na ich
rosnącą ilość i problem z ich zagospodarowaniem. Osady ściekowe stanowią zgodnie z obowiązującym
prawem odpad, który należy zagospodarować. Osady charakteryzują się dużym potencjałem nawozowym
wynikającym z obecności składników pokarmowych. Dodatkowo zawierają dużą ilość materii organicznej,
która wpływa na przyswajalność makro- i mikroelementów oraz poprawiają strukturę gleby. Jednym
z kierunków ich zagospodarowania jest wykorzystanie w rolnictwie. Osad ściekowy w formie nie przetworzonej nie może zostać wykorzystany bezpośrednio ze względu na obecność metali ciężkich oraz
innych zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych. W ramach zamkniętej gospodarki (circular
economy) osady ściekowe mogą zostać wykorzystane jako materiał do produkcji nawozów organicznomineralnych, organicznych, jak i odzysku substancji biogennych (P). Pozyskiwanie nawozów czy odzysk
z nich substancji pokarmowych pozwoli na ich przemianowanie w gotowy produkt, który w ramach gospodarki zamkniętej wróci z powrotem do obiegu. Celem artykułu jest określenie stanu wiedzy i dostępności
technologii produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych, a także przedstawienie możliwości wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie poprzez produkcję różnego rodzaju nawozów, jak i odzysku
z nich fosforu mających ważne znaczenie dla rolnictwa i produkcji nawozów. W pracy skupiono się na
rodzajach nawozów produkowanych na bazie osadów ściekowych mających zastosowanie w rolnictwie,
począwszy od właściwości osadów ściekowych i procesów ich przetwarzania, aż do produkcji gotowych,
dopuszczonych do obrotu, certyfikowanych nawozów z osadów ściekowych czy odzysku substancji przy
zastosowaniu dostępnych technologii. Podsumowano, że przyszłe badania powinny koncentrować się
wokół produkcji nawozów na bazie osadów ściekowych oraz określeniu ich efektywności na różne uprawy
rolnicze i ogrodnicze.
Słowa kluczowe: osady ściekowe, nawozy organiczno-mineralne, nawozy organiczne, odzysk fosforu,
gospodarka cyrkulacyjna

Possibilities of sewage sludge use in fertilizer production
Abstract
In national and foreign literature, much attention nowadays is paid to sewage sludge because of its growing
production and the problem of its management. According to the existing laws, sewage sludge is a waste
that should be utilized. Sewage sludge is characterised by a high fertilizing potential resulting from the
presence of nutrients. Additionally, it contains a large amount of organic matter, which affects the availability of macro- and microelements and improves soil structure. One of the directions of its management is
the use in agriculture. The untreated sewage sludge cannot be used directly due to the presence of heavy
metals and other organic and microbiological contaminants. Within a circular economy, sewage sludge can
be used as a material for the production of organic-mineral fertilizers, organic fertilizers, and the recovery
of nutrients (P). The production of fertilisers or the recovery of nutrients will allow their transformation
into a ready product, which will be returned to circulation within a closed economy. The aim of this paper
is to determine the state of knowledge and availability of technologies for the production of fertilizers
based on sewage sludge, and also the possibilities of using sewage sludge in agriculture through the
production of different types of fertilizers, as well as the recovery of phosphorus. The review focuses also
on the types of sludge-based fertilizers applicable to agriculture, ranging from the properties of sludge and
its processing to the production of finished, marketed, certified fertilizers from sludge or recovery of P
using available technologies. It was concluded that future research should focus on the production of
sewage sludge-based fertilizers and determining the impact of their effectiveness on various agricultural
and horticultural crops.
Keywords: sewage sludge, organic-mineral fertilizers, organic fertilizers, phosphorus recovery, circular
economy
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Rolnicze zagospodarowanie popiołów
ze spalania biomasy
1. Wprowadzenie
W nowoczesnej gospodarce istotne znaczenie ma nie tylko zrównoważone wykorzystanie surowców, ale także zagospodarowanie powstających odpadów w tzw. cyklu
obiegu zamkniętego. Ten model gospodarowania jest źródłem wielu korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych przyczyniając się do wzrostu gospodarczego
i optymalizacji zużycia zasobów [1].
Zgodnie z unijnymi normami prawnymi (Dyrektywa ramowa Unii Europejskiej
2008/98/WE) i krajowymi rozporządzeniami (Ustawa o odpadach Dz.U.2021.779)
wprowadzono pięciostopniową hierarchię sposobów postępowania z odpadami. Najkorzystniej jest zapobiegać powstawianiu strumienia odpadów, jeśli jednak nie jest to
możliwe to odpad powinien być przygotowany do ponownego wykorzystania, recyklingu lub odzysku (np. energii). W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych założeń odpad powinien być unieszkodliwiony z zastosowaniem odpowiednich,
przyjaznych środowisku metod (m.in. przekształcanie termiczne, obróbka fizykochemiczna).
Polityka energetyczna Polski zakłada, że w 2030 r. w finalnym zużyciu energii
brutto udział OŹE będzie wynosił 21%. Największym źródłem energii odnawialnej jest
biomasa, natomiast najbardziej rozpowszechnioną i jednocześnie najprostszą formą
pozyskania energii z biomasy jest jej spalanie. Szacuje się, że około 90% energii
wytworzonej z biomasy pochodzi z procesu jej termicznego przekształcenia [2].
Odpadem powstałym podczas spalania jest popiół, który zgodnie z ideą gospodarki
o obiegu zamkniętym nie powinien być deponowany na składowiskach, lecz zagospodarowany w środowisku naturalnym [3-5]. Popioły ze spalania biomasy w przeciwieństwie do popiołów z węgla kamiennego z uwagi na wysokie straty prażenia, wyższe
zawartości związków potasu, sodu, wapnia czy chloru na ogół nie spełniają norm
wymaganych przy produkcji cementu i betonu [6]. Znacznie trudniej znaleźć dla nich
zastosowanie w przemyśle budowlanym i branży drogowej [7-11]. Najkorzystniejszym
sposobem wtórnego wykorzystania popiołu z biomasy wydaje się jego „powrót” do
gleby, przyczyniając się do zwiększenia żyzności gleby [12-14]. Wartość nawozowa
popiołu zależna jest od jego składu chemicznego oraz wysoko alkalicznego odczynu.
Uboczne produkty spalania biomasy zawierają niemal wszystkie biogeny pobierane
przez rośliny z gleby w okresie ich wegetacji [15, 16]. Popioły ze względu na swoje
właściwości mogą być produktem nawozowym mającym istotne znaczenie w odżywianiu roślin [17] i regulacji odczynu gleby [18, 19]. Rolnicze wykorzystanie popiołu
1
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może być jednak utrudnione, ze względu na zmienny skład chemiczny, obecność
niepożądanych pierwiastków oraz uciążliwą aplikację [5, 10]. Rolnicze, nawozowe
wykorzystanie popiołów z biomasy wymaga zatem określonych działań i spełnienia
warunków [20].
Celem przedstawionego opracowania jest przegląd doniesień literaturowych dotyczących składu chemicznego popiołów z biomasy, ich właściwości odkwaszających
oraz trudności i zagrożeń wynikających z rolniczego zagospodarowania popiołów.

2. Zawartość biogenów w popiołach z biomasy
Popioły z biomasy spalanych roślin są jednymi z najstarszych nawozów mineralnych,
zawierają one niemal wszystkie składniki odżywcze oprócz azotu, który ulatnia się
podczas termicznej obróbki biomasy [12, 21]. Już od czasów wczesnohistorycznych
popiół był stosowany w rolnictwie jako nawóz. Człowiek pierwotny doceniał jego
właściwości. Prowadząc gospodarkę żarową wypalał lasy, a uzyskane w ten sposób
produkty spalania motyczył z glebą. Tak przygotowaną rolę wykorzystywał do uprawy
żyta, owsa i gryki [22]. Surowce roślinne przeznaczone do celów energetycznych
mogą wykazywać znaczne zróżnicowanie z punktu widzenia wartości energetycznej
[23], także powstałe z nich popioły mają różny skład chemiczny, właściwości, oraz
procentową zawartość powstałego z nich popiołu [15, 16, 24].
Popiół jest koncentratem składników odżywczych zawartych w roślinach, z których
powstał, stanowiąc od kilku dziesiętnych do 5-6% masy pierwotnej (tab. 1). Wyższe
zawartości świadczą na ogół o zanieczyszczeniu spalanej biomasy. Z kolei w węglu
kamiennym popioły stanowią do 25% jego masy, natomiast w węglu brunatnym do
40% [28].
Tabela 1. Zawartość popiołu w biomasie wybranych roślin
Zawartość popiołu [%]
0,3-2,1
0,3
0,8
1,5-3,2
0,6-2,1
3-6
3,5-5,3
2,5-5,9
5,6
3,1
22-25
40

Biomasa
Drewno
Sosna
Buk
Wierzba krzewiasta
Ziarno zbóż
Słoma zbóż
Miskant
Ślazowiec pensylwański
Topinambur
Róża bezkolcowa
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Źródło: [12, 15, 25-27]

Skład chemiczny popiołów z biomasy podlega dużym zmianom, większym niż
z węgla kamiennego [8, 14]. W ubocznym produkcie termicznego przekształcania
biomasy zawarte są znaczące ilości składników pokarmowych, które zostały pobrane
przez rośliny w trakcie wegetacji. W popiołach znajduje się duża ilość wapnia, potasu,
fosforu, siarki, magnezu oraz innych pierwiastków niezbędnych w żywieniu roślin [15,
24, 29, 30]. W literaturze naukowej istnieją znaczne rozbieżności w stosunku do składu
chemicznego popiołów. Zawartość pierwiastków w ubocznych produktach spalania
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uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju spalanej biomasy, stopnia jej zanieczyszczenia, warunków wzrostu spalanych roślin, ich wieku, nawożenia, ekspozycji na
szkodliwe warunki, technologii spalania, frakcji popiołu oraz strat prażenia [12, 18, 2936]. Na ogół popiół pochodzący z biomasy pochodzenia rolniczego, z tzw. agrobiomasy
(wierzba, miskantus, słoma, łupiny, i inne rośliny lub ich części) zawiera zwiększoną
koncentrację potasu i fosforu, natomiast popiół z biomasy leśnej (dendrobiomasa)
charakteryzuje się dużą ilością wapnia [23]. Pitman [29] donosi, że skład chemiczny
popiołu jest uzależniony również od gatunku spalanego drewna. Jeśli pochodzi ono
z drzew liściastych to popiół zawiera podwyższoną zawartość K i P oraz zmniejszoną
ilość Ca i Si w porównaniu do koncentracji tych pierwiastków w popiele z drewna
iglastego. Większa zawartość składników odżywczych oraz podwyższone stężenie
metali ciężkich znajduje się w popiele lotnym, natomiast ograniczoną koncentracją
pierwiastków szkodliwych oraz biogennych charakteryzuje się popiół denny [38].
W celu uzyskania nawozu o zadawalającej zawartości składników pokarmowych
i jednoczesne zachowania stężenia metali ciężkich na dopuszczalnym poziomie, można
wymieszać powstające frakcje popiołów [39].
Tabela 2. Makroskładniki zawarte w popiołach (% s.m.)
Biomasa
Siano
Ziarno owsa
Wierzba
Drewno dębowe
Słoma ozima
Słoma jara
Sorgo
Zrębki z kotła fluidalnego

CaO
18,8
3,5
34,4
40,3
16,4
7,4
8,1
15,4

K2O
10,4
14,8
8,9
9,4
28,8
6,5
13,6
3,6

P2O5
4,3
11,8
4,0
2,2
4,8
3,6
3,4
1,3

MgO
2,7
4,5
0,3
3,5
1,5
3,4
2,9
6,3

Straty prażenia
4,2
25,2
7,0
1,4
9,8
13,9
7,0
7,4

Źródło: Opracowanie własne

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765)
minimalne zawartości składników, jakie można deklarować w nawozach mineralnych
w postaci stałej wynoszą dla P2O5 i K2O 2,0%. W związku z tym, na podstawie analizy
wybranych popiołów (tab. 2) można uznać, że popioły z biomasy na ogół kwalifikują
się do stosowania w rolnictwie.
Korzyści płynące z zastosowania popiołów wynikają nie tylko z wysokiej zawartości w nich składników pokarmowych, ale także ze zwiększenia przyswajalności
biogenów znajdujących się w glebie, w wyniku regulacji odczynu gleby.

3. Właściwości odkwaszające popiołów
Popiół to nie tylko nawóz dostarczający roślinom uprawnym składniki pokarmowe,
ale również wartościowa substancja odkwaszająca, zawierającą węglan wapnia i magnezu. Wysokie pH popiołu (pH 11-13) nie zawsze świadczy o skutecznym odkwaszaniu, które zależy od wielu czynników, m.in. właściwości popiołu, jego granulacji,
rozpuszczalności w wodzie, zawartości wielu związków chemicznych i buforowości
gleby [36, 40]. Należy podkreślić, że stosowanie popiołu wymaga rozwagi, gdyż mo-
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żliwe jest uszkodzenie struktury biologicznej gleby, w tym nawet likwidacji dżdżownic –
ze względu na dużą reaktywność popiołu, a także jego alkaliczność [41].
Wysoka wartość pH popiołów (rys. 1.) może być wykorzystana w produkcji
roślinnej i leśnej. W wielu doświadczeniach wykazano, że aplikacja popiołu z biomasy
przyczynia się do poprawy (zmniejszenia) kwasowości gleby, co zwiększa przyswajalność podstawowych makroelementów i jednocześnie zmniejsza biodostępność
metali ciężkich [18, 29, 45]. Dodatkową korzyścią z regulacji kwasowości gleby jest
obniżenie toksyczności pierwiastków szkodliwych dla roślin, w tym glinu [42].

15

13,9

13,2

12,4

13
11

13,7

12,9
12,0

10,1

9,3

9
Zrębki drzewne

Sorgo

Słoma ze zbóż
ozimych

Słoma ze zbóż
jarych

Drewno dębowe

Wierzba

Ziarno owsa

Siano

7

Rysunek 1. Wartość pH popiołów w 1 M KCl [opracowanie własne]

O korzystnych właściwościach produktów odkwaszających glebę świadczy nie
tylko zawartość wapnia w suchej masie, szczególnie ważnym parametrem jest jego siła
zobojętniająca (zasadowość ogólna). Wskazuje ona na potencjał nawozu do zneutralizowania kwasowości gleby oraz wyznacza ilość nawozu potrzebnego do zobojętnienia
kwasów glebowych. Liczne badania podkreślają wartość popiołu, jako substancji
odkwaszającej. Wg Saundersa [43] jedną tonę nawozu wapniowego można zastąpić
3 tonami popiołu z biomasy, natomiast zdaniem Park i in. [19] oraz Naylor i Schmidt
[44] w tym celu wystarczające są dwie tony popiołu. Zdolność odkwaszającą popiołów
można również wyrazić, jako równowartość neutralizującą CaCO3. Wskaźnik ten waha
się w szerokich granicach od 25 do 60% [45, 46]. Ze względu na rozdrobnienie i dużą
zawartość łatwo rozpuszczalnych tlenków i wodorotlenków wapnia, efekt odkwaszania
w porównaniu do komercyjnego wapna nawozowego jest szybszy, ale bardziej
krótkotrwały [47]. Zdaniem Vance [48] popiół z biomasy może być stosowany jako
zamiennik komercyjnych nawozów wapniowych.

4. Metale ciężkie w popiołach
Niestety popioły z biomasy mogą zawierać metale ciężkie [31, 49, 50], a ich zawartość może być wyższa od dopuszczalnych norm. Koncentracja niepożądanych pierwiastków w popiołach zależy od rodzaju spalanych materiałów, ich zanieczyszczeń, od
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technologii spalania oraz od frakcji popiołów [38, 51, 52]. Zawartość metali ciężkich
w popiołach z biomasy uzależniona jest od temperatury spalania. Pitman [29] oraz
Misra i in [53] donoszą, że w kotłach, w których uzyskiwane są wyższe temperatury,
nagromadzenie metali ciężkich jest większe niż w paleniskach o niższej temperaturze.
Zawartość metali ciężkich w biomasie uzależniona jest z w dużej mierze od zawartości
substancji szkodliwych w glebie, a także narażenia roślin na emisję substancji toksycznych [54]. Pobraniu metali ciężkich przez rośliny sprzyja także kwaśne środowisko
glebowe. W praktyce zanieczyszczony popiół pochodzący z biomasy powstaje
w warunkach uprawy roślin energetycznych na powierzchniach skażonych (w pobliżu
autostrad, lotnisk, zakładów przemysłowych), a także, jeśli rośliny te były nawożone
osadami i ściekami komunalnymi lub ich uprawa była prowadzona na glebach bardzo
kwaśnych [55, 56]. Nadmierna ilość substancji szkodliwych w popiołach eliminuje je,
jako produkt nawozowy. Zazwyczaj popioły pochodzące z biomasy w przeciwieństwie
do uzyskanych z węgla [25] mają jednak niskie stężenia metali ciężkich, co predysponuje je do nawozowego wykorzystania w rolnictwie [5, 33, 52, 57]. Dodatkowo
alkaliczny charakter popiołów sprzyjają unieruchomieniu metali ciężkich w środowisku [58], co przyczynia się do ograniczenia pobierania tych pierwiastków przez rośliny
nawożone popiołem.
Analiza popiołów z biomasy (tab. 3) wykazała, że zawartość ołowiu została przekroczona tylko w popiele z sosny. Wynikać to może z bardzo kwaśnego stanowiska, na
którym była prowadzona uprawa tego gatunku drzewa i w związku z tym podwyższonego pobrania metali toksycznych.
Tabela. 3. Zawartość metali ciężkich zawarte w popiołach [mg/kg s.m.]
Biomasa
Ziarno owsa*
Wierzba*
Drewno dębowe*
Słoma z pszenżyta**
Sosna**
Popiół lotny – zrębki (kocioł fluidalny) ***
Dozwolona zawartość metali w nawozach
mineralnych ****

Pb
1,53
0,017
33,1-39
18,44
186,6
0,5-85
140

Cd
0,42
7,8-29
5,03
25,55
0,03-8,26
50

Hg
0,0041
0,172
2

As
21,9-23
3,72-5
50

Źródło: * [41, 49], ** [25], *** [59, opracowanie własne], **** Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach
i nawożeniu. Dz.U. 2008, nr 119, poz. 765

5. Trudności i zagorzenia wynikające ze stosowania popiołów z biomasy
Wysoka zawartość metali ciężkich w popiołach nie jest jedynym problemem w ich
rolniczym zagospodarowaniu. Zbyt wysokie dawki popiołów o wysoko alkalicznym
odczynie prowadzą do gwałtownej zmiany kwasowości gleby, co może mieć ujemny
wpływ na populację flory i fauny glebowej, przede wszystkim mszaków, bakterii
glebowych a także dżdżownic, których aktywność w glebie jest bardzo cenna [12, 30,
41]. Przenawożenie gleby popiołem może również negatywnie oddziaływać na aktywność dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej oraz wartość biochemicznego wskaźnika żyzności
gleby [60]. Zdaniem Pitmana [29] stosowanie popiołów w optymalnych dawkach (tj.
3 t·ha-1) nie wpływa jednak ujemnie na życie biologiczne gleby. Innym zagrożeniem
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aplikacji dużych dawek popiołów w uprawach zbożowych może być nasilenie występowania chorób podsuszkowych. Wzrost pH strefy około korzeniowej może przyczynić
się do zwiększenia porażenia pszenicy jarej przez Gaeumannomyces graminis [40].
Zastosowanie popiołu, jako czynnika odkwaszającego powinno być dobrze zaplanowane, z uwzględnieniem płodozmianu, terminu aplikacji i towarzyszących zabiegów
agrotechnicznych, tak aby zminimalizować możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych. Istnieje wiele sposobów wprowadzenia popiołów do gleby. Zastosowanie
nawozu o pylistej formie stwarza szereg problemów [5, 61]. Aplikacja jest trudna
technicznie, wymaga specjalistycznego sprzętu, bezwietrznej pogody i natychmiastowego wymieszania z glebą. Poza tym rozsiewanie pylistej formy popiołu może stanowić
zagrożenie dla układu oddechowego człowieka [52]. Z powyższych względów korzystnie jest popioły granulować lub peletyzować, co jest powszechnym rozwiązaniem
w krajach skandynawskich [29]. Zabiegi te ułatwiają aplikację popiołów, którą można
wykonać przy użyciu dostępnych w rolnictwie maszyn. Zaletą tego zabiegu jest
również poprawa warunków bezpiecznego stosowania i przechowywania produktu
[62]. Po zgranulowaniu popiołów obniża się rozpuszczalność zawartych w nich pierwiastków biogennych, co sprzyja zmniejszeniu wymywania pierwiastków do wód
glebowych. Wydłuża się również dostępność dla roślin składników pokarmowych
zawartych w granulacie, zmniejsza się mobilność metali ciężkich oraz ryzyko gwałtownego wzrostu alkaliczności, zwłaszcza w naturalnych ekosystemach [12, 29].

6. Podsumowanie
Zagospodarowanie odpadów w tzw. cyklu obiegu zamkniętego stwarza wiele korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Odpadem powstałym podczas
spalania biomasy jest popiół, który zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nie
powinien być deponowany na składowiskach, lecz zagospodarowany w środowisku
naturalnym. W pracy wykazano, że skład chemiczny fitopopiołów zależy od wielu
czynników, ale na ogół jest przyjazny do ich rolniczego zagospodarowania. Uboczne
produkty spalania zawierają niemal wszystkie składniki pokarmowe (oprócz azotu),
które są niezbędne w żywieniu roślin. Dowiedziono także, że popioły ze spalania
biomasy są wartościową substancją odkwaszającą, choć ich zastosowanie wymaga
rozwagi. Zwrócono również uwagę na utrudnienia związane z rolniczym wykorzystaniem popiołu, szczególnie na zawartość w nich metali ciężkich, pylistą formę, możliwość uszkodzenia struktury biologicznej gleby oraz ograniczenia populacji niektórych
organizmów po ich zastosowaniu. Zaproponowano możliwość przeciwdziałaniu tym
zagrożeniom m.in. poprzez granulację popiołów.

Literatura
1.

2.
3.

Łabętowicz J., Stępień W., Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych
w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych
jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego, Wydawnictwo SGGW& Fundacja ”Pro
Civis”, Warszawa-Kielce 2020, s. 340.
Technologie biomasy, [w:] Świętokrzyski Portal EWE, Regionalna baza Wiedzy,
http://portalrsi.it.kielce.pl/pl/top/technologie_biomasy? (dostęp 27.09.2021).
Schiemenz K., Kern J., Paulsen H.M., Bachmann S., Eichler-Löbermann B., Phosphorus
fertilizing effects of biomass ashes, [w:] Knapp B.A., Insam H. (red.), Recycling of
biomass ashes, Springer Berlin Heidelberg, 2011, s. 17-31.

115

Roman Wacławowicz, Anna Jama-Rodzeńska

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

Meller E., Bilenda E., Wpływ popiołów ze spalania biomasy na właściwości
fizykochemiczne gleb lekkich, Polityka Energetyczna, 15, 2012, s. 287-292.
Pesonen J., Kuokkanen T., Rautio P., Lassi U., Bioavailability of nutrients and harmful
elements in ash fertilizers: Effect of granulation, Biomass and Bioenergy, 100, 2017, s. 92-97.
Pels J., Sarabèr A., Utilization of Biomass Ashes, [w:] Grammelis P. (red.), Solid Biofuels
for Energy, Green Energy and Technology, Springer, London, 2011, s. 219-237.
Brzozowski P., Możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania w kotłach
fluidalnych do betonów układanych pod wodą, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 3,
2011, s. 5-11.
Uliasz-Bocheńczyk A., Pawluk A., Pyzalski M., Charakterystyka popiołów ze spalania
biomasy w kotłach fluidalnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 32, 2016, s. 149-162.
Rajamma R., Ball R.J., Tarelho L.A., Allen G.C., Labrincha J.A., Ferreira V.M.,
Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials, Journal of
Hazardous Materials, 172, 2-3, 2009, s. 1049-1060.
Gawlicki M., Jarosz-Krzemińska E., Poluszyńska J., Popioły ze spalania biomasy w kotłach
fluidalnych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 34, 2018, s. 7-19.
James A.K., Thring R.W., Helle S., Ghuman H.S., Ash management reviewapplications of
biomass bottom ash, Energies, 5, 10, 2012, s. 3856-3873.
Diatta J., Kowalski M., Popioły ze spalania biomasy roślinnej (fitotopopioły) – recykling
i agrochemiczny potencjał, [w:] Materiały XXIV Międzynarodowej Konferencji Popioły
z energetyki, Sopot, 2017, s. 81-96.
Meller E., Bilenda E., Wpływ nawożenia popiołami z biomasy na plon i pobieranie
składników przez kukurydzę zwyczajną, Polityka Energetyczna, 16, 3, 2013, s. 339-345.
Głąb L., Charakterystyka i wykorzystanie w celach nawozowych popiołów lotnych
z termicznego przekształcania biomasy, [w:] Współczesne Aspekty Rolniczo-Przyrodnicze,
Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice, 2017, s. 297-308.
Kalembasa D., Ilość i skład chemiczny popiołów z biomasy roślin energetycznych, Acta
Agrophysica, 7, 2006, s. 909-914.
Kowalczyk-Juśko A., Popiół z różnych roślin energetycznych, Proceedings of ECOpole, 3,
1, 2009, s. 159-164.
Schiemenz K., Eichler-Löbermann B., Biomass ashes and their phosphorus fertilizing
effect on different crops, Nutrient Cycling in Agroecosystems, 87, 2010, s. 471-482.
Piekarczyk M., Jaskulski D., Kotwica K., Wpływ popiołu ze słomy rzepaku ozimego na pH
oraz zawartość przyswajalnych makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu,
Mn, Zn, Fe) w glebie lekkiej, Fragmenta Agronomica, 29(3), 2012, s. 127-135.
Park B.B., Yanai R.D., Sahm J.M., Lee D.K., Abrahamson L.P, Wood ash effects on plant
and soil in a willow bioenergy plantation, Biomass and Bioenergy, 28, 2005, s. 355-365.
Wacławowicz R., Pelczar G., Polak J., Metody badania popiołów ze spalania biomasy
w aspekcie ich rolniczego wykorzystania, Przemysł Chemiczny, 96 (12), 2017, s. 2501-2504.
Demeyer A., Voundi Nkana J.C., Verloo M.G., Characteristics of wood ash and influence
on soil properties and nutrient uptake: An overview, Bioresource Technology, 77, 2001,
s. 287-295.
Kotecki A. (red.), Uprawa roślin, Tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 540.
Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Energetyczne wykorzystanie biomasy,
Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2018, s.168.
Zdunek A., Biskupski A., Rusek P., Ostrowski J., Skład chemiczny popiołów lotnych ze
spalania biomasy oraz ocena możliwości ich wykorzystania do celów nawozowych,
Przemysł Chemiczny, 93, 7, 2014, s. 1132-1135.

116

Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy

25. Ciesielczuk T., Kusza G., Nemś A., Nawożenie popiołami z termicznego przekształcania
biomasy źródłem pierwiastków śladowych dla gleb, Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, 49, 2011, s. 219-227.
26. Stankowski S., Bielińska E.J., Popioły z biomasy a możliwości wykorzystania do celów
nawozowych, Materiały Konferencyjne: Tereny zdegradowane i rekultywowane –
możliwości ich zagospodarowania, Szczecin-Ostoja 2009, s. 161-164.
27. Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M., Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach
energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania
biomasy na skalę przemysłową, Energetyka, 2006, s. 207-220.
28. Łuczak-Wilamowska B., Możliwość zastosowania popiołów – odpadów przemysłu
energetycznego – do uszczelniania i rekultywacji składowisk odpadów, Biuletyn
Państwowego Instytutu Geologicznego 446, 2, 2011, s. 477-481.
29. Pitman R., Wood Ash use in forestry – A Review of the Environmental Impacts, Forestry,
79, 2006, s. 563-588.
30. Cruz-Paredes C., López-García A., Rubæk G.H., Hovmand M.F., Sørensen P., Kjøller R.,
Risk assessment of replacing conventional P fertilizers with biomass ash: Residual effects
on plant yield, nutrition, cadmium accumulation and mycorrhizal status, Science of the
Total Environment, 575, 2017, s. 1168-1176.
31. Wójcik M., Stachowicz F., Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce
rolniczej, [w:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza
Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Dynów, 2019, s. 217-231.
32. Vassilev S.V., Baxter D., Andersen L.K., Vassileva C.G., An overview of the composition
and application of biomass ash. Part 2. Potential utilisation, technological and ecological
advantages and challenges, Fuel, 105, 2013, s. 19-39.
33. Risse M., Gaskin J., Best Management Practices for Wood Ash as Agricultural Soil
Amendment. Bulletin 1142, UGA Cooperative Extension, Athens 2010, s. 4.
34. Xiao R., Chen X., Wang F., Yu G., The physicochemical properties of different biomass
ashes at different ashing temperature, Renewable Energy, 36, 1, 2011, s. 244-249.
35. Kubica K., Spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem – techniki, korzyści i bariery,
II Seminarium „Czysta i zielona energia – czyste powietrze w województwie śląskim”.
Katowice 2003, s. 5.
36. Lickacz J., Wood Ash: An alternative liming material for agricultural soil, Food and Rural
Development, 534, 2, 2002, s. 303-317.
37. Lessard J.M., Omran A., Tagnit-Hamou A., Gagne R., Feasibility of using biomass fly and
bottom ashes in dry-cast concrete production, Construction and Building Materials 132,
2017, s. 565-577.
38. Ingerslev M., Skov S., Sevel L., Pedersen L., Element budgets of forest biomass
combustion and ash fertilisation – A Danish case-study, Biomass and Bioenergy, 35, 7,
2011, s. 2697-2704.
39. Obernberger I., Supancic K., Possibilities of ash utilisation from biomass combustion
plants, Proceedings of the 17th European Biomass Conference and Exhibition. Hamburg.
Germany, 2009, s. 2373-2384.
40. Wacławowicz R., Wpływ popiołów pochodzących ze spalenia biomasy na porażenie
pszenicy jarej przez Gaeumannomyces graminis, Postępy w Ochronie Roślin, 52 (2), 2012,
s. 397-400.
41. Górecka H., Chojnacka K., Hoffmann J., Górecki H., Dobrzyński Z., Mikroelementy
w popiołach drzewnych wykorzystywanie do odkwaszania i nawożenia gleb, Chemik
Nauka-Technika-Rynek, 1, 2006, s. 9-12.
42. Widłak M., Toksyczność glinu wyzwaniem środowiskowym (przegląd literatury), Rocznik
Świętokrzyski, seria B – Nauki Przyrodnicze, 32, 2011, s. 131-140.
117

Roman Wacławowicz, Anna Jama-Rodzeńska

43. Saunders O., Guide to using wood ash as an agricultural soil amendment, University of
New Hampshire Extension Agriculture Fact Sheet. Spring, 2014, s. 5.
44. Naylor L.M., Schmidt E.J., Agricultural use of wood ash as a fertilizer and liming
material, Tappi Journal, 10, 1986, s. 114-119.
45. Ohno T., Erich M.S., Effect of wood ash application on soil pH and soil test nutrient
levels, Agriculture, Ecosystems and Environment 32, 1990, s. 223-239.
46. Siddique R., Utilization of wood ash in concrete manufacturing, Resources, Conservation
and Recycling, 67, 2012, s. 27-33.
47. Wiklund J., Effects of wood ash on soil fertility and plant performance in southwestern
Kenya. An MSc thesis Department of Soil and Environment, Faculty of Natural Resources
and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2017, s. 54.
48. Vance E.D., Land application of wood-fired and combination ashes: an overview, Journal
of Environmental Quality, 25, 1996, s. 937-944.
49. Chojnacka K., Barańska M., Górecka H., Górecki H., Utylizacja kości, pierza i popiołu
drzewnego na nawozy mineralne, Przemysł Chemiczny, 85/8-9, 2006, s. 1256-1259.
50. Jukić M., Ćurković L., Šabarić J., Kerolli Mustafa M., Fractionation of Heavy Metals in
Fly Ash from Wood Biomass Using the BCR Sequential Extraction Procedure, Bulletin of
Environmental Contamination and Toxicology 99, 2017, s. 524-529.
51. Wilczyńska-Michalik W., Gasek R, Michalik M., Dańko J., Plaskota T., Mineralogy,
chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass-coal
co-combustion, Mineralogia, 49, 1-4, 2018, s. 67-97.
52. Hakkila P., Utilization of Residual Forest Biomass, Springer series in Wood Science,
Springer-Verlag, Berlin 1989, s. 568.
53. Misra M., Raglund K., Baker A., Wood ash composition as a function of furnace
temperature, Biomass and Bioenergy, 4, 1993, s. 103-116.
54. Kabała C.,Karczewska A., Kozak M., Przydatność roślin energetycznych do rekultywacji
i zagospodarowania gleb zdegradowanych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo, 46, 576, 2010, s. 97-118.
55. Szatanik-Kloc A., Effect of pH and selected heavy metals in soil on their content in plants,
Acta Agrophysica, 4(1), 2004, s. 177-183.
56. Ociepa E., Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Wpływ niekonwencjonalnego nawożenia na
migrację metali ciężkich w układzie gleba-roślina, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17, 2,
2014, s. 325-338.
57. Olanders B., Steenari B.M., Characterization of ashes from wood and straw, Biomass and
Bioenergy 8(2), 1995, s. 105-115.
58. Antonkiewicz J., Wykorzystanie popiołów paleniskowych do wiązania metali ciężkich
występujących w glebie, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 2009, s. 398-405.
59. Supancic K., Obernberger I., Kienzl N., Arich A., Conversion and leaching characteristics
of biomass ashes during outdoor storage – Results of laboratory tests, Biomass and
Bioenergy, 61, 2014, s. 211-226.
60. Jastrzębska E., Kucharski J., Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej popiołem
drzewnym, Journal of Elementology, 11(2), 2006, s. 151-163.
61. Gómez-Rey M.X., Madeira M., Coutinho J., Wood ash effects on nutrient dynamics and soil
properties under Mediterranean climate, Annals of Forest Science, 69, 2012, s. 569-579.
62. Łabętowicz J., Stępień W., Kobiałak M., Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów
na nawozy agroekologicznej użyteczności, Inżynieria Ekologiczna, 20, 1, 2019, s. 13-23.

118

Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy

Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy
Streszczenie
Najkorzystniej jest zapobiegać powstawianiu odpadów, jeśli jednak nie jest to możliwe to odpad powinien
być ponownie zagospodarowany. Jednym z głównych nośników energii odnawialnej jest biomasa, która
najczęściej wykorzystywana jest w procesie spalania. Odpadem powstałym podczas termicznego przekształcania biomasy jest popiół, który zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju nie powinien być deponowany na składowiskach, lecz zagospodarowany w środowisku naturalnym.
W opracowaniu wykazano, że skład chemiczny fitopopiołu i jego alkaliczny odczyn sprzyjają wtórnemu
wykorzystaniu tego odpadu. Powrót popiołu do gleby wydaje się być najkorzystniejszym sposobem jego
utylizacji. Uboczne produkty spalania biomasy zawierają niemal wszystkie biogeny pobierane przez roślinę
z gleby w okresie wegetacji, za wyjątkiem azotu, który ulatnia się podczas termicznej obróbki biomasy.
Rolnicze wykorzystanie popiołu może być jednak utrudnione, ze względu na zmienny skład chemiczny,
obecność metali ciężkich i pylistą formę. Niektórym z tych utrudnień można przeciwdziałać np. poprzez
granulację lub peletyzację popiołów.
Słowa kluczowe: popiół z biomasy, skład chemiczny popiołów, odczyn fitopopiołów

Agricultural management of ashes from biomass combustion
Abstract
The best method is to prevent waste production, but if this is not possible, it should be recycled. One of the
main renewable energy is biomass, which is most often used in the combustion process. The waste
produced during the thermal conversion of biomass is ash, which according to the idea of sustainable
development, should not be deposited in landfills, but managed in the natural environment. The study
shows that the chemical composition of the ash from biomass and its alkaline reaction favour the secondary
use of this waste. The most beneficial procedure of ash management is its return into the soil. Biomass
combustion by-products contain almost all biogens uptaken by the plant from the soil during the growing
season, except for nitrogen, which volatilizes during thermal treatment of the biomass. However, the
agricultural use of ash can be undermined by its variable chemical composition, presence of heavy metals
and dusty form. Some of these difficulties can be counteracted, for example, by pelletizing or granulating
the ashes.
Keywords: biomass ash, ash chemical composition, ash reaction
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Zmniejszenie ilości odpadów – czy inteligentne
opakowania wielokrotnego użytku to umożliwią?
1. Wprowadzenie
Znakomitą część odpadów w Polsce i w większości zamożnego świata stanowią
zużyte opakowania, prawie zawsze jednorazowe. Wśród nich prym wiodą opakowania
po produktach spożywczych. Dlaczego tak jest? Opakowanie przyciąga uwagę, zabezpiecza towar ale jest także swoistym „słupem ogłoszeniowym” reklamując, oprócz
zwartego w nim towaru, także inne osiągnięcia firmy produkującej. A co by się stało,
gdyby uruchomić produkcję inteligentnych opakowań wielokrotnego użytku o bardzo
długiej żywotności. Jest to dziś możliwe, bowiem sterylność produktu może zapewniać
elastyczna wkładka o znikomej masie, zaś efekt reklamy elektroniczna etykieta czyli
elektroniczny papier okrywający pojemnik wraz z układem pamięci jej treści, „doładowywanym” w czasie zakupu. Towar bez wczytanej reklamy byłby nieco droższy niż
z reklamą, takie prawa rynku. Elastyczna wkładka to rodzaj specjalnej prezerwatywy,
którą po wykorzystaniu zawartości można łatwo wyjąć i wyrzucić. Istotnym problemem
jest stworzenie sieci dystrybutorów towarów, choć już dziś w Polsce i na świecie istnieją
placówki sprzedające towary do opakowań klientów a sposób ten to „bezopakowaniowy
merchandising” [1]. Wydaje się to dziś idee fixe, jednak jutro odpady po środkach
spożywczych staną się tak uciążliwe, że opakowania wielokrotnego użytku wrócą do
łask, ale w nowszej i inteligentnej formie, może takiej, jak tu proponowana.

2. Współczesny obraz usuwania odpadów
Nasza codzienność. Pojemnik z odpadkami zmieszanymi jest pełen, pojemniki
z selekcjonowanymi ich rodzajami też. Statystyczna polska rodzina liczy 2,82 osoby [2].
W ciągu doby przy trzy- lub czteroosobowej daje to 30 do 40 litrów luźno wrzuconych
odpadów, głównie zbędnych opakowań. Tak to widzę, jako mieszkaniec typowego
osiedla w dużym mieście. W Polsce mieszka w przybliżeniu 9-10 milionów rodzin [2],
zaś liczba gospodarstw domowych wyniosła 13,586 mln w roku 2013 [3]. Daje to
dziennie 270 do 400 tysięcy m3 odpadów. Powierzchnia Polski to 312679 km2, zatem
w ciągu roku odpowiada to ok. 0,4 mm pokrycia całej powierzchni Polski. Z powyższych orientacyjnych danych wynika, że statystyczny Polak produkuje rocznie blisko
1 m3 odpadów, co przy ich orientacyjnej gęstości 1,3 kg/l odpowiada 770 kg rocznie.
Tak oszacowana wielkość jest ponad dwukrotnie większa od podawanej przez
ekologów [4], co zapewne wynika z różnych źródeł zdobywania informacji i różnego
sposobu ich szacowania. Wielkości te są jednak podobnego rzędu, a niewątpliwie,
wraz z tzw. „wzrostem cywilizacyjnym” wzrastają. Czy to mało, czy dużo? Biorąc pod
uwagę, że w Polsce jest około 300 składowisk odpadów, głównie zlokalizowanych
w okolicach dużych, dość odległych od siebie miast [4], zaś ich powierzchnia to kilka
do kilkudziesięciu ha, wówczas miejscami wysokość zwałowiska wzrasta roczne
ponad 10 m. Zatem składowisko niskie, do 4 m wysokości może szybko stać się
wysokim mającym ponad 12 m.
1
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3. Surowce wtórne kiedyś
W minionych latach, zwłaszcza we wczesnym PRL, surowce wtórne były skupowane.
We wczesnych latach powojennych nierzadkim obrazem był wędrowny handlarz,
który swoją obecność ogłaszał głośnym wołaniem „szmaty, butelki skupuję!”. Mleko
sprzedawano w sklepach a nawet dostarczano przez „mleczarza” do mieszkań w butelkach zwrotnych. Zwrotne były opakowania od śmietany, kefiru, piwa. Istniały dobrze
funkcjonujące skupy butelek, makulatury i złomu. Dwa z tych ostatnich działają i dziś,
choć ze sprzedaży makulatury zysk jest minimalny. Jaki był los skupowanych butelek?
Najczęściej ich asortyment był ograniczony i po umyciu trafiały do powtórnego
napełnienia – były to zatem opakowania zwrotne. Makulatura trafiała do papierni dla
wytwarzania produktu gorszej jakości, natomiast bawełniane, lniane i konopne
tekstylia trafiały także do papierni i używane były do produkcji papieru najwyższej
jakości, w tym używanego do druku banknotów. Złom trafiał do hut, jako dodatek do
wsadu wielkopiecowego.

4. Surowce wtórne dziś
Dziś obowiązuje segregacja odpadów, przy czym nałożono wysokie rygory dotyczące ich jakości i jednorodności. Są to plastik i metale, papier i tektura, szkło, odpady
biodegradowalne (bez worków foliowych) i odpady zmieszane. Papier nie może być
zatłuszczony, nie mogą to być paragony sklepowe zaś odpady biodegradowalne nie
mogą być w workach foliowych, co przyciąga muchy, szczury i inne szkodniki. W tym
zestawieniu brakuje miejsca na tekstylia o kodzie 20 01 11 i odpady drewniane
o kodach 03 01 05 oraz 03 03 01 [4].
Szkło często jest dzielone na bezbarwne i barwne ponieważ nie jest zazwyczaj
wykorzystywane jako opakowanie wtórne, a jedynie jako wsad do wanny szklarskiej
w hucie. Przy takim podejściu zysk środowiskowy jest niewielki, ponieważ ponowny
wytop jest energochłonny i zostawia spory ślad węglowy spalonego gazu opałowego.
Plastik, czyli tworzywa sztuczne to bardzo różnorodne odpady, dominuje w nich
tzw. PET (politereftalan etylenu), który w rzeczywistości jest wieloskładnikową mieszaniną zawierającą różne polimery, ułatwiającą rozdmuchiwanie preform do handlowego kształtu opakowań. Drugą, zupełnie różną od grupy poliestrów są tworzywa
poliolefinowe – polietylen, polipropylen, poliizobutylen oraz ich kopolimery. Tworzyw
takich nie udaje się poddawać wspólnemu recyklingowi i dlatego stanowią one bardzo
uciążliwe środowiskowo odpady ponieważ są bardzo odporne chemicznie, zwłaszcza
bez dostępu powietrza i światła słonecznego. Osobną grupą, bardzo trudną do unieszkodliwiania są opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony do przechowywania
artykułów mlecznych, napojów i soków. Przyczyna leży w ich kompozytowej strukturze
zawierającej materiały należące do różnych klas. Niektóre ze stosowanych kompozytów
mają bardzo zaawansowaną strukturę [5], posiadające także polimerowe kompozycje
biobójcze.

5. Surowce wtórne a energetyka
Do przeróbki wielu odpadów potrzeba energii. Wymaga tego hutnictwo metali
i szkła. Niektóre odpady mogą posłużyć za tzw. alternatywny opał (RDF – Refuse
Derived Fuel) w cementowniach oraz przystosowanych do tego ciepłowniach i elektrociepłowniach, biomasa trafia do kompostowni zaś tworzywa sztuczne do produkcji
121

Jacek A. Soroka

niskiej jakości wyrobów z recyklingu – taka produkcja także wymaga nakładów energetycznych. Wydawało się, że wszystkie palne odpady mogłyby trafiać do cementowni
wspomagając węgiel, jednak zawarty w nich metaliczny chrom w czasie produkcji
klinkieru przechodzi w bardzo szkodliwą i rakotwórczą formę zawierającą chrom (VI),
zaś zawarty chlor powoduje powstawanie lotnych w warunkach produkcji silnie toksycznych dioksyn, a to mocno podraża produkcję i dyskwalifikuje wytworzony w ten
sposób cement w wielu praktycznych zastosowaniach, dlatego trafia tam głównie RDF.
Wydaje się, że cenne energetycznie mogą być biogazy zbierane z dużych składowisk
odpadów, jednak po części na skutek działania wyspecjalizowanych bakterii, a także
pozostałościom kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, zawierają one lotne
silany (związki zawierające krzem, wodór, tlen a często i węgiel), które podczas palenia
wydzielają stałą krzemionkę. Uzyskany w ten sposób nośnik energii można przekształcić w energię cieplną poprzez zwykłe spalanie, lub teoretycznie w elektryczną
napędzając generator prądu. Istnieje jednak duży problem, bo zastosowanie biogazu
zawierającego silany do napędu silników tłokowych powoduje ich szybkie mechaniczne uszkodzenie powstającą krzemionką. Wynika z powyższego, że odpady nie są
idealnym surowcem dla pozyskiwania energii włożonej w ich powstanie, kiedy jeszcze
odpadami nie były. W ostateczności odpady można spalać, jednak pozostawia to wyraźny ślad węglowy a ponadto, zwłaszcza kiedy odpady zawierają chlor często procesowi temu towarzyszy powstawanie wybitnie niebezpiecznych dioksyn a zwłaszcza
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny [6, 7]. W spalaniu bilans energetyczny jest wyraźnie dodatni mimo strat na odparowaniu wilgoci, jednak dopalanie w celu usunięcia
dioksyn, wymaga specjalnej, rozbudowanej, wysokotemperaturowej technologii i podraża inwestycję.

6. Opakowania – pokładane nadzieje
Jakie zadanie stoi przed współczesnym opakowaniem?
Oprócz oczywistych wymogów, tj. szczelności, wytrzymałości i sterylności, jest
ono także rodzajem afisza lub „słupa ogłoszeniowego”, bowiem oprócz istotnych
informacji, podawanych często w kilku lub kilkunastu językach zawiera reklamę firmy
produkującej lub sieci handlowej, przez którą wyrób jest rozprowadzany. Opakowanie
powinno zwracać na siebie uwagę wśród wielu innych, bo to zwiększa szansę dostrzeżenia i zakupu produktu. Niektóre opakowania mają nieduże rozmiary, np. mielonej
kawy zamykanej próżniowo, inne są bardzo objętościowe, np. chipsów lub innego
rodzaju kruchych wyrobów. Często spotyka się gotowe dania w trwałych plastikowych
opakowaniach – takie „pseudoułatwienie”, oprócz Polski, występuje w wielu krajach
zachodniej Europy. Objętościowo opakowania po środkach spożywczych są takie same
lub nawet większe od objętości przechowywanych w nich produktów.
Skutek? Jeden dzień życia = jeden kubeł odpadów, głównie opakowań. Czy taki
stan rzeczy to konieczność, czy tylko okresowo przyjęty zły kierunek? Pokażę, że tak
być nie musi, o ile powrócimy do opakowań wielokrotnego użytku, tylko w formie
udoskonalonej i dopasowanej do oczekiwań XXI wieku.
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7. Główne założenia koncepcji
Przedstawiona dalej koncepcja jest moją własną autorską, nie wzorowaną na
innych. Podstawą jest stworzenie serii kilku typów opakowań, które mogłyby być
napełniane w sklepie, zaś w gospodarstwie domowym być trwałym opakowaniemdozownikiem dla zawartych w nich produktów. Opakowanie takie posiadać powinno
odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością zakażenia zawartości bakteriami lub
przetrwalnikami grzybów, ograniczeniem dostępu tlenu oraz działania światła. Ponadto,
opakowanie takie powinno spełniać rolę „słupa ogłoszeniowego” i oprócz niezbędnych
informacji o zawartości i terminie przydatności do spożycia zawierać reklamy firmy produkującej lub sieci handlowej dystrybującej produkt. Tu pojawia się nowa możliwość,
konkurencyjna do współczesnych etykiet – informacja o pozostałym czasie przydatności
do spożycia, wyliczaną na podstawie firmowego czasu przydatności, czasie zakupu
i bieżącego upływu czasu. Niezbędne informacje wprowadzane byłyby do elektronicznej pamięci tego nowego opakowania w czasie zakupu. Tu także pojawia się nowa
możliwość dla polityki handlowej: towar z wczytaną pełną informacją i pełną reklamą
powinien być tańszy od tego z informacją ograniczoną, bo taki upust cenowy to opłata
producenta przekazana do sieci handlowej za dodatkową reklamę, oczywiście płatną.
A co ze „słupem reklamowym”? Otóż każde z proponowanych opakowań powinno
posiadać elektroniczną etykietę, utworzoną z e-papieru lub z podobnego [8] w wersji
czarno-białej lub kolorowej. Zastosowanie e-papieru ogranicza zapotrzebowanie na
energię elektryczną, wystarczający do zasilania może być układ złożony z małego
ogniwa solarnego i miniaturowego akumulatora. Przy każdej wizycie w sklepie stara
zawartość pamięci byłaby kasowana i zastępowana nową treścią. Proces ten odbywałby się bezprzewodowo, np. w czasie wczytywania kodu kreskowego towaru [9].
Ważnym elementem zakupu jest określenie ilości zakupionego towaru. W przypadku
ciekłych produktów jest nią objętość, w przypadku sypkich – waga. Te informacje
mogą być także implementowane w trakcie napełniania do wydzielonego sektora
pamięci opakowania.
A co ze sterylnością i pozostałością poprzednio kupionego produktu? Temu celowi
ma służyć elastyczna, cienka i lekka wkładka, dopasowująca się do wewnętrznej powierzchni opakowania, przypominająca prezerwatywę. Po zużyciu zawartości byłaby
ona jedynym odpadem, o wiele mniejszym od ciężaru samego opakowania proponowanego typu. Pozostają materiał, z którego należałoby wykonać takie wielokrotnego
użytku opakowanie oraz jego cena. Wielokrotność użytku wymaga odpowiednio wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, neutralności chemicznej w stosunku do
zawartości i otoczenia a także atrakcyjnego i ergonomicznego kształtu. Dziś wymogowi trwałości mogą odpowiadać tworzywa typu aminoplastów, szczególnie melaminowe [10] lub z zupełnie innej klasy kopolimer akrylonitrylu butadienu i styrenu ABS,
albo poliwęglanowe (poliwęglan Bisfenolu A). Tworzywa te mogą być użyte jako czyste
lub z napełniaczami mineralnymi, modyfikującymi ich właściwości mechaniczne
i estetyczne.
Rysunek 1. obrazuje proponowaną koncepcję. Zaznaczono na nim w przekroju jeden
z dwu zaworów – tu wlotowy dla gazu ochronnego, drugiego, wylotowego otwór jest
niewidoczny. W podstawie znajduje się elektronika sterująca elektroniczną etykietką,
przechowująca dane dotyczące towaru: nazwę, datę przydatności do spożycia, czas,
który upływa do tego terminu a także może zapewniać bezprzewodową komunikację
ze smartfonem właściciela.
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Rysunek 1. Przykładowe opakowanie wielokrotnego użytku. Zaznaczono na przekroju zawór do
wprowadzania gazu dla atmosfery ochronnej, drugi zawór wylotowy jest niewidoczny i znajduje się po lewej
stronie zamknięcia opakowania. Zaznaczona jest etykieta elektroniczna oraz umiejscowiona w podstawie
elektronika sterująca i zapewniająca komunikację dwustronną. Elastyczna wkładka zakończona jest
zgrubieniem w kształcie O-ringu stanowiącym jednocześnie uszczelnienie zamknięcia [opracowanie własne]

8. Alternatywa dla produktów oleistych i tłuszczów
Produkty tłuste można podzielić na oleiste ciekłe i półstałe, jak smalec, margaryny
i masło. Oba typy produktów wymagają odpornych na tłuszcze wkładek zabezpieczających (prezerwatyw). Dziś najlepszym dla tego celu tworzywem wydaje się być
kauczuk akrylonitrylo-butadienowy NBR [11]. Ta sztuczna guma jest ogólniedostępna,
wykonywane są z niej rękawiczki bezlateksowe (są osoby uczulone na lateks) i różne
wyroby stosowane w przemyśle spożywczym. Dla towarów ciekłych wystarczą naczynia
ze stosunkowo wąską szyjką, zbliżone do butelek, zaś do półstałych – zbliżone do
słoików z szeroką szyją. Zamknięcia tych naczyń powinny być uszczelniane tworzywami NBR lub Viton® [12]. W zamknięciach tych pojemników powinien być dodatkowy zamykany otwór, przez który można usunąć powietrze i wprowadzić obojętny
gaz – azot lub ditlenek węgla. Ten typ atmosfery przedłuża trwałość zawartości,
bowiem zawarty w powietrzu tlen ma zdolność do uruchamiania serii niekorzystnych
reakcji prowadzących do jełczenia tłuszczu. W przypadku wielonienasyconych olejów
może prowadzić do ich epoksydowania, powodując ich potencjalnie możliwe działanie
rakotwórcze [13], ponieważ ugrupowanie epoksydowe jest aktywne w stosunku do
DNA i może powodować powstawanie jego mutacji, o ile dotrze do jądra komórkowego [14].

9. Alternatywa dla produktów mlecznych i napojów
W przypadku mleka, kefiru, jogurtów i śmietany sytuacja może być różna dla
każdego wyrobu, ze względu na konsystencję. Produkty bardziej gęste wymagają
większego otworu niż rzadkie. Każdy z pojemników musi mieć szczelną pokrywkę
wyposażoną w system wymiany atmosfery na bezpieczną – zastosowanie azotu, jako
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gazu ochronnego. Ze względu na specyfikę zawartości nie można użyć ditlenku węgla
rozpuszczalnego w wodzie i dającego efekt „wody sodowej’. Materiałem, z którego
należy wykonać wewnętrzną wkładkę może być NBR lub lateks [15]. System elektronicznej etykietki powinien monitorować temperaturę wewnątrz pojemnika, bowiem
produkty mleczne powinny być przechowywane w niskich temperaturach. Przy syropach
owocowych materiałem wyściełającym pojemnik może być każdy z wcześniej wymienionych, jednak pomiar temperatury nie jest już konieczny. Problem napojów
gazowanych pozostaje tu nierozwiązanym. Być może należałoby powrócić do
koncepcji syfonów i nasycanie gazem przeprowadzać w domu już po zakupie niegazowanego płynu lub rozcieńczonego we własnym zakresie syropowego koncentratu.

10. Alternatywa dla produktów sypkich
Opakowania dla produktów sypkich mogą mieć także wkładki, np. z tkaniny albo
pozostawać bez wkładki. Uszczelnione zamknięcie z możliwością wymiany atmosfery
na ochronną byłoby pożądane. Makarony, kasze, orzechy, bakalie zachowują dłuższą
trwałość w atmosferze o ograniczonej zawartości tlenu.

11. Alternatywa dla produktów pylistych (mąki)
Trochę innym problemem są różnorodne mąki. Produkty te powinny znajdować się
w opakowaniach z wkładką, najlepiej z NBR, ponieważ mają tendencję do przylegania
do ścian pojemnika, zwłaszcza przy podwyższonej wilgotności. System wymiany
atmosfery powinien być zaopatrzony w filtr ograniczający wydostawanie się pyłu.

12. Pojemność opakowań
Z obserwacji przyzwyczajeń konsumentów wiemy, że opakowania wielokrotnego
użytku muszą mieć zróżnicowaną pojemność. Z jednej strony wynika to z dostępności
miejsca, które zajmują w gospodarstwie domowym, z drugiej ze zminimalizowania
liczby pobytów w sklepie. Jest tu zatem możliwość wprowadzania zmodyfikowanych
rozwiązań. Produkty mleczne mogłyby być w większych pojemnikach dostosowanych
do wnętrz domowych chłodziarek, np. o pojemności 3 l, albo nieco mniejsze, co zależy
od dziennego zapotrzebowania na nie. Częste zakupy prowadzone bezpośrednio
w sklepach stanowią poważną uciążliwość dla ludzi pracujących i nie mających zbyt
dużo wolnego czasu, dlatego czas spędzony w sklepie może być decydujący o podjęciu
decyzji korzystania z nowego typu opakowań.

13. Oprzyrządowanie w sklepach
Praktyczne wykorzystanie proponowanych rozwiązań wymaga przystosowania do
tych celów punktów sprzedaży. Powinny one posiadać odpowiednio skonstruowane
dozowniki, potrafiące odważać żądaną masę lub mierzyć zadaną objętość. Stanowiska
kasowe powinny posiadać oprzyrządowanie do bezprzewodowego komunikowania się
z opakowaniem i nowelizowania w nim informacji trafiającej na elektroniczną etykietkę.

14. Spodziewane efekty środowiskowe
Biorąc pod uwagę strukturę wyrzucanych odpadów, w których ponad 50% to opakowania, w tym uciążliwe plastikowe, ilość odpadów powinna zmniejszyć się o 30-40%.
Proponowane rozwiązania są wielokrotnego użytku, jednak o ograniczonej żywotności,
zatem i one po kilku czy kilkunastu latach używania, co zależy od jakości wykonania,
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trafią jako odpady i to, jako elektrośmieci. Żeby zminimalizować związaną z tym uciążliwość proponowane opakowania powinny być tak skonstruowane, by część elektroniczną można było po zakończeniu wykorzystywania łatwo oddzielić od samego
pojemnika, przez co składnik „elektrośmieciowy” miałby mniejszy udział w odpadach.
Składnikiem odpadowym byłyby głównie wkładki izolujące (prezerwatywy), których
objętość i masa powinny być znikome i mieścić się w granicach 2-5% objętości opakowania. Przyzwyczajanie do proponowanego typu opakowań a także oczekiwany wzrost
kultury społeczeństwa w pozbywaniu się odpadów, powinny dać się odczuć pozytywnie.

15. Spodziewane efekty finansowe
Wydatki związane z usuwaniem odpadów, składowaniem na wysypiskach lub
poprzez ich recykling są duże i z każdym rokiem większe ze względu na przybywanie
odpadów oraz wzrost cen energii, głównie elektrycznej. Ponadto zmniejsza się
dostępność nowych obszarów przeznaczonych na składowiska, które po wykorzystaniu
i rekultywacji jeszcze przez wiele lat nie nadają się do zabudowy. Zmniejszenie ilości
odpadów, to zmniejszone wydatki, zatem zysk. Ale zysk indywidualnie pomniejszony
o koszt inwestycji w proponowane rozwiązania, które przy obecnym poziomie cen
średnio, dla różnych wariantów inteligentnych opakowań wielokrotnego użytku, nie
powinny być droższe od 50 PLN za opakowanie, bo inaczej kupujący nie zdecydują się
na nie. Długa trwałość opakowania to także problem dla wytwórców, bo nie zapewnia
stabilnego zbytu. Po początkowym wzroście popytu nastąpi jego istotny spadek, oczywiście, gdy wyrób będzie dobrej jakości, w przeciwnym jednak razie sam szybko
stanie się odpadem i zysk dla środowiska stanie się wątpliwy.

16. Perspektywy
Zaproponowane rozwiązania to jedna z możliwych opcji. Zdaję sobie z tego sprawę,
że nie wszystkie zaproponowane tu rozwiązania mogą być zrealizowane – końcowy
efekt to wynik ciągu wydarzeń, których nie sposób wcześniej przewidzieć. Jeżeli jednak
rozwój cywilizacyjny naszego społeczeństwa da się wyekstrapolować i nie wystąpią
kataklizmy, zaproponowane rozwiązania lub bardzo do nich podobne, staną się codziennością. Bardzo w to wierzę.

Podziękowania
Niniejszy dziękuję swoim Przyjaciołom za możliwość przedyskutowania pomysłu
przedstawionego powyżej.
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Zmniejszenie ilości odpadów – czy inteligentne opakowania wielokrotnego użytku
to umożliwią?
Streszczenie
Skutecznym sposobem zmniejszenia ilości odpadów może być rezygnacja lub duże ograniczenie stosowania opakowań jednorazowych na rzecz opakowań wielokrotnego użytku ale w nowoczesnej, formie
wzbogaconej o elektroniczne systemy przesyłu, przechowywania i wyświetlania informacji na elektronicznych etykietach. W poniższym tekście została bliżej przedstawiona taka idea.
Słowa kluczowe: inteligentne opakowanie wielokrotnego użytku, elektroniczna etykieta, wkładka izolująca,
komunikacja bezprzewodowa

Reducing waste – will smart manifold usable packaging make this possible?
Abstract
An effective way to reduce the amount of waste may be to abandon or significantly reduce the use of single
packaging in favor packaging manifold usable but in a modern form enriched with electronic systems for
sending, storing and displaying information on electronic labels. In the following text, such an idea is
presented in more detail.
Keywords: smart manifold usable packaging, electronic label, insulating insert, wireless communication
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Sposoby zagospodarowania odpadów
z przemysłu mięsnego
1. Wstęp
Ciągły wzrost liczby ludności na świecie i związane z tym rosnące potrzeby
żywieniowe wymuszają potrzebę intensyfikacji produkcji zwierzęcej. Prognozuje się,
że do 2050 roku światowa konsumpcja mięsa może powiększyć się dwukrotnie. Aktualnie w świecie ubija się 74 miliardy zwierząt w ciągu roku [1], a w ciągu kolejnych 33
lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 120 miliardów. Wysokotowarowa produkcja
zwierzęca najbardziej rozwinięta jest w Ameryce Północnej oraz w Europie. Coraz
powszechniejsza staje się ona także na terenie Ameryki Łacińskiej i Azji. Światowa
produkcja mięsa w 2019 roku wynosiła 342 mln ton (wieprzowina stanowiła 35%,
mięso drobiowe 33%, wołowina 20%) [1]. W Unii Europejskiej co roku ubijanych jest
blisko 330 milionów zwierząt (bydła, owiec, świń i kóz), w wyniku czego powstaje
ponad 18 milionów ton ubocznych produktów mięsnych [2]. Zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju odpady te należy zagospodarować. Według ostatnich opublikowanych danych [3] w Polsce ubija się 1 milion 264 tysiące 860 zwierząt. Produkcja żywca rzeźnego w kraju wynosi 7 milionów 107 tysięcy ton. Bazą surowcową
w przemyśle mięsnym jest krajowa produkcja zwierząt rzeźnych oraz import żywych
zwierząt i półtusz. Przemysł mięsny obejmuje wszystkie firmy przetwarzające surowce
mięsne, czyli zakłady zajmujące się: ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiórką tusz na
odpowiednie elementy, wykrawaniem mięsa drobnego oraz produkcją przetworów
mięsnych i gotowych dań. Branża mięsna należy do największych gałęzi przemysłu
spożywczego w naszym kraju, tak pod względem wartości produkcji, jak i zatrudnienia. Udział sektora mięsnego w ogólnej sprzedaży przemysłu spożywczego wynosi
ok. 18-20%, co w przeliczeniu na udział w PKB daje 10-12% [4].
Z powodu pojawienia się gąbczastej encefalopatii u bydła wprowadzono przepisy
międzynarodowe, które są bardzo restrykcyjne w odniesieniu do obróbki i obchodzenia
się z produktami ubocznymi pochodzącymi z przemysłu mięsnego. W Unii Europejskiej
rozporządzenia 1069/2009 [5] i 142/2011 [6] jasno określają zasady dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych nieprzeznaczonych do konsumpcji dla ludzi. Konieczność zagospodarowania i utylizacji niejadalnych
surowców wynika z wymogów sanitarno-higienicznych (eliminacja patogenów, w tym
prionów), proekologicznych (ochrona środowiska przyrodniczego) i ekonomicznych
(produkcja wartościowego białka, tłuszczu, biogazu).
W niniejszej pracy na podstawie przeglądu literatury dokonano charakterystyki
wybranych produktów ubocznych pochodzących z przemysłu mięsnego. Przedstawiono również sposoby postępowania z odpadami i kierunki ich zagospodarowania,
których realizacja jest niezbędna dla zachowania bezpieczeństwa produkcji żywności
oraz ochrony środowiska.
1

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,
20-950 Lublin.
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2. Rodzaje odpadów generowanych przez branżę mięsną
Większość produktów ubocznych przemysłu mięsnego powstaje podczas uboju
zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Niewielką ich część, w wyniku
pojawienia się chorób zakaźnych, stanowią padłe zwierzęta gospodarskie (np. świnie,
drób, bydło), towarzyszące (np. psy, koty) oraz dziki. Ubój bydła i przetwórstwo wołowiny generują 40-52% masy surowca niewykorzystanego w produktach końcowych,
ubój świń i przetwórstwo wieprzowiny 35%, zaś ubój drobiu i przetwórstwo mięsa
drobiowego 31-38%. Wśród produktów odpadowych można wyróżnić produkty jadalne,
które stanowią 40% i niejadalne stanowiące 20% masy ciała zwierzęcia [7]. Do jadalnych produktów zaliczamy podroby (wątrobę, serca, język, nerki, płuca), flaki i tłuszcz
[8]. Niejadalne produkty uboczne to m.in.: wełna, sierść, szczecina, pierze, skóra,
okrawki, przewód pokarmowy, ścięgna, kości, rogi, racice, kopyta, zęby. Biorąc pod
uwagę konsystencję, odpady z przemysłu mięsnego możemy podzielić na dwie grupy:
mokre i twarde [4]. Do mokrych zalicza się: krew po ubojową, jelita, przełyki, skrawki
mięsno-tłuszczowe, wnętrzności, zawartości przewodów pokarmowych, wodny roztwór
soli z konserwacji skór. Odpady twarde obejmują kości, racice, kopyta, szczecinę,
włosie, rogi, pierze, głowy i nogi drobiowe [4].
Szczegółowe zasady kategoryzacji i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady [5] Nr 1069/2009 oraz Rozporządzenie Komisji Europejskiej [6] Nr 142/2011.
W Unii Europejskiej zgodnie z ich ryzykiem dla zdrowia ludzi lub zwierząt, niejadalne
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zostały podzielone zostały na 3 kategorie:
 odpady szczególnego ryzyka (SRM): odpady kostne i elementy ciał zwierząt
podejrzanych o możliwość zarażenia gąbczastą encefalopatią bydła (Bovine
Spongiform Encephalopatyh – BSE) lub chorobami przenoszącymi się na ludzi;
 odpady wysokiego ryzyka (HRM): materiał zebrany podczas obróbki ścieków
z rzeźni, odchody i treść przewodu pokarmowego;
 odpady niskiego ryzyka (LMR): produkty zwierzęce zdatne do spożycia przez
ludzi, ale nieprzeznaczone do wprowadzania na rynek oraz części tusz zwierząt nie
zakażonych chorobami przenoszącymi się na ludzi/zwierzęta, ale uznanych za
niezdatne do spożycia.
Niezależnie od kategorii, do której należą wymienione odpady, muszą być one
identyfikowane, gromadzone i jak najszybciej odpowiednio zabezpieczone w celu dalszego wykorzystania bądź poddane utylizacji. Bowiem odpady pochodzące z przetwórstwa surowców zwierzęcych nieodpowiednio składowane mogą powodować przenikanie zanieczyszczonych odcieków i nierozłożonego tłuszczu oraz soli zawierających chlorki, azotany i siarczany do gleby, a także do wód gruntowych i stanowić
poważne zagrożenie dla środowiska. Dla ludzi mogą być jednym z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń sanitarnych oraz stwarzać zagrożenie odorotwórcze.

3. Wykorzystanie rzeźnych odpadów jadalnych
Generalnie podroby są wykorzystywane w wielu krajach jako tani surowiec kulinarny. Stanowią wartościowe pożywienie, ponieważ zawierają wiele niezbędnych
składników odżywczych [9]. Jednak krajowe spożycie tej grupy surowców kulinarnych
jest niskie i wynosi 4,2 kg na 1 mieszkańca rocznie [10]. Podroby głównie wykorzystywane są do produkcji pasztetów, wątrobianek, kaszanki, salcesonów i konserw.
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Zawartość witamin w podrobach jest zwykle większa niż w przypadku chudego mięsa
[11]. Wątroba jest najlepszym źródłem niacyny, witaminy B12, B6, kwasu foliowego,
kwasu askorbinowego i witaminy A. Jest też bogatym źródłem żelaza, cynku i manganu.
Zawartość miedzi jest największa w wątrobie wołowej, jagnięcej i cielęcej. Nerki są
dobrym źródłem witaminy B6, B12, kwasu foliowego i żelaza [7]. Serce i wątroba
zawierają więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż tkanka mięśniowa.
Niemniej, ze względu na wysoką zawartość cholesterolu w podrobach i ewentualne
nagromadzenie pestycydów, pozostałości leków i toksycznych metali ciężkich zaleca
się ograniczać ich spożycie. Z kolei mięso oddzielone mechanicznie od kości stosowane
jest do produkcji pasztetów, parówek, konserw, niektórych kiełbas, klopsików, pulpetów,
fast-foodów i nuggetsów. Posiada najwyższą zawartość wapnia (od 315 do 485 mg/100 g)
w porównaniu z tkanką mięśniową i podrobami [7].
Krew czyli mieszanina osocza (do 60%) i komórek krwi (około 30-40%) jest pozyskiwana na bardzo dużą skalę, zwłaszcza w rzeźniach trzody chlewnej i bydła. Pobierana
od zdrowych zwierząt w higieniczny sposób (np. w obiegu zamkniętym, schładzana do
3°C) jest uznana za zdatną do spożycia przez ludzi [5, 8]. Stanowi ona 3,0-3,5% masy
ciała świń i 3,3-4,0% masy ciała bydła. Krew zawiera około 17-19% białek o wysokiej wartości odżywczej i dobrych właściwościach funkcjonalnych [12]. Ma wysoki
poziom żelaza hemowego [13]. W Europie od dawna krew zwierzęca używana jest do
robienia kaszanek [14]. Osocze stosuje się do przygotowania szynki gotowanej
i parówek, aby nadać produktowi jaśniejszy kolor [15].
Tłuszcz i łój poddawane są wytapianiu, w wyniku którego otrzymujemy smalec
oraz stały produkt białkowy o nazwie skwarki. Smalec wieprzowy i łój wołowy są
używane do gotowania i smażenia oraz wykorzystywane do produkcji kiełbas. Tłuszcz
i kości można wykorzystać do gotowania w celu uzyskania odżywczych i smacznych
bulionów oraz zup. Poza tym tłuszcze jadalne pozyskiwane podczas przetwórstwa
mięsnego mogą być wykorzystane jako tłuszcz piekarski i cukierniczy [8, 16]. Płuca
wieprzowe, cielęce i jagnięce są zagospodarowywane głównie w produkcji farszu oraz
niektórych rodzajów kiełbas i przetworów mięsnych. Jelito cienkie i grube oraz pęcherz
moczowy są wykorzystywane jako naturalne osłonki dla rozdrobnionych produktów
mięsnych takich jak kiełbasy, salami, wątrobianki, salcesony [7].

4. Sposoby wykorzystywania białka w przemyśle spożywczym
jako składników funkcjonalnych
Hemoglobina jest stosowana jako naturalny barwnik lub wzmacniacz koloru
w przemyśle spożywczym [17]. Białka osocza posiadają właściwości żelujące i dobrze
wiążą wodę, dlatego są dodawane do produktów mięsnych w celu poprawy struktury
i tekstury [18]. Kolagen pozyskiwany ze skór, skórek i kości pełni rolę emulgatora
w produktach mięsnych, ponieważ może wiązać duże ilości tłuszczu. To sprawia, że
jest użytecznym dodatkiem lub wypełniaczem do produktów mięsnych [14]. Wytwarzana z kolagenu żelatyna jest dodawana do szerokiej gamy produktów spożywczych,
jest m.in. głównym składnikiem galarety i galaretek, pasztetów [19]. Żelatyna jest
również szeroko stosowana jako stabilizator jogurtów, lodów i innych mrożonych
deserów [14] oraz środek zagęszczający i polepszający teksturę produktów [20].
Proszek z płuc wołowych o zawartości białka 87% i żelaza 1 mg/g stosowany jest jako
składnik makaronu w celu poprawy jego wartości użytkowej [21].
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Białka z produktów ubocznych powstających przy produkcji mięsa są hydrolizowane za pomocą enzymów proteolitycznych w kontrolowanych warunkach w celu
wytworzenia bioaktywnych peptydów. Bioaktywne peptydy wykazują działanie przeciwutleniające, przeciwzakrzepowe, przeciwdrobnoustrojowe oraz obniżają ciśnienie
krwi. Hydrolizaty białkowe pozyskane z produktów ubocznych pozyskiwanych z przemysłu mięsnego znalazły także zastosowanie jako „wzmacniacze” smaku. Peptydy
o masie cząsteczkowej 10 kDA przyczyniają się do pogłębienia smaku gorzkiego,
słodkiego i umami, podczas gdy smaki słone i kwaśne są związane peptydami zawierającymi rozgałęzione łańcuchy boczne [22]. Około 1,67 miliona ton przetworzonego
białka zwierzęcego jest przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych [23]. Hydrolizaty białkowe pozyskane z odpadów z przemysłu mięsnego są bogate we wszystkie
niezbędne aminokwasy i mają tę zaletę, w porównaniu ze śrutą sojową, że nie zawierają
czynników antyodżywczych lub białek alergizujących [24]. Ponadto zawierają peptydy,
które są łatwo wchłaniane w jelicie cienkim, co sprzyja szybkiemu wzrostowi zwierząt.
Hydrolizaty białkowe są również wykorzystywane w celu poprawy smaku karm
przeznaczonych dla zwierząt domowych. Nowym zastosowaniem białek pozyskanych
z branży mięsnej jest opracowanie nowych biodegradowalnych tworzyw sztucznych
[25]. Żelatyna uzyskana odpadów wieprzowych lub bydlęcych jest stosowana jako
odnawialny oraz biodegradowalny polimer służący do wytwarzania opakowań produktów mięsnych w celu przedłużenia ich jakości i trwałości.

5. Zastosowanie białek i tłuszczów w farmacji, kosmetyce oraz przemyśle
chemicznym
Białka są surowcem do produkcji immunoglobulin, żelaza i kolagenu [26]. Krew
stanowi również dobre źródło żelaza hemowego, które można stosować jako suplement
dla osób z niedoborem żelaza. Kolagen typu I pozyskiwany z tkanek skóry i ścięgien
oraz kolagen typu III pozyskiwany z chrząstek stawowych zwierząt są wykorzystywane jako biomateriał w medycynie regeneracyjnej (w chorobie zwyrodnieniowej
stawów) [27]. Z badań wynika, że doustne przyjmowanie hydrolizatów kolagenu
korzystnie wpływa na zdrowie stawów [28]. Peptydy kolagenowe przyczyniają się do
zmniejszenia niszczenia tkanki chrzęstnej w stawach kolanowych i łagodzą ból [29].
Kolagen ma również wiele zastosowań w dermatologii i kosmetologii [30]. Ekstrakt
z wątroby świń i bydła stosowany jest jako źródło witaminy B12 oraz suplement diety
wykorzystywany w leczeniu anemii [14]. Mózg, układ nerwowy i rdzeń kręgowy są
źródłem cholesterolu, który jest surowcem do syntezy witaminy D3. Cholesterol jest
również używany jako emulgator w kosmetykach [14].
Heparyna może być pozyskiwana z wątroby, a także z płuc bydlęcych i wyściółki
jelita cienkiego ze świni [31]. Z macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki i tkanki łącznej
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, takich jak tchawica, ścięgna, kości,
chrząstka i bydlęca przegroda nosowa produkuje się siarczan chondroityny. Stwierdzono, że substancja ta wywiera działanie przeciwzapalne, a także indukuje produkcję
kwasu hialuronowego, który poprawia ruchomość stawów i łagodzi ból w chorobie
zwyrodnieniowej stawów, a także jest stosowana do gojenia się ran [32]. Żółć składa
się m.in. z kwasów, barwników, białek, cholesterolu i można ją uzyskać z pęcherzyka
żółciowego. Stosowana jest w leczeniu niestrawności, zaparć i schorzeniach dróg żółciowych. Preparat z żółci stosuje się również w celu zwiększenia aktywności wydzielniczej wątroby. Kamienie żółciowe zwykle są używane jako ozdoby do naszyjników
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i wisiorków [14]. Jelita owiec i cieląt są znalazły zastosowanie jako nici chirurgiczne,
struny muzyczne i smyczki [7, 14]. Skóra wieprzowa jest podobna do skóry ludzkiej
i używa się ją jako opatrunek na oparzenia i wrzody u ludzi. W przypadku zastosowania
do przeszczepów skóry musi być pozyskiwana w ciągu 24 godzin od śmierci zwierzęcia [14]. Żelatyna może być stosowana jako środek wiążący w produkcji tabletek
i pastylek leczniczych oraz maści ochronnych [14]. Szczecinę stosuje się w produkcji
włosia do pędzli.
Tłuszcze są używane w balsamach do rąk i ciała, kremach i produktach do kąpieli.
Tłuszcze wytopione mogą być stosowane do polimeryzacji gumy i tworzyw sztucznych
oraz w plastyfikatorach, smarach i zmiękczaczach [8]. W ostatnich latach odpady
tłuszczowe mają istotne zastosowanie do produkcji biodiesla [33].
Jednym ze sposobów zagospodarowania półproduktów kostnych z przemysłu mięsnego jest przeprowadzenie ich w hydroksyapatyt [34]. Hydroksyapatyt jest głównym
składnikiem mineralnym budującym kości ludzi i zwierząt. Wykazuje on właściwości
osteoindukcyjne, dzięki czemu po zaimplantowaniu w organizmie ludzkim może być
stopniowo zastępowany przez żywą tkankę kostną pacjenta. W ostatnich latach prowadzone są badania nad odzyskiem fosforu z odpadów z przemysłu mięsnego w wyniku
utylizacji termicznej. Fosforan trójwapniowy można otrzymać z hydroksyapatytu
stosować jako nawóz i składnik pasz dla zwierząt [8]. Jelita zwierzęce są również
wykorzystywane w karmach dla zwierząt domowych lub nawóz [14].

6. Lecznicze i farmaceutyczne zastosowania gruczołów i narządów
Wiele substancji o znaczeniu medycznym uzyskuje się z gruczołów wydzielana
wewnętrznego: przytarczyc, przysadki, nadnerczy, tarczycy i grasicy, trzustki, jajników
i jąder [7]. Niektóre z takich substancji to parathormon, somatotropina, testosteron,
tyroksyna. Progesteron i estrogen pozyskiwane są z jajników świni. Relaksyna jest
hormonem pobieranym z jajników ciężarnych loch, często stosowanym podczas
porodu u kobiet [14]. Szyszynka jest źródłem melatoniny; ocenia się, że leczy bezsenność, upośledzenie umysłowe i schizofrenię. Insulina pozyskiwana z trzustki reguluje
metabolizm cukrów w komórkach organizmu. Hormon ten jest stosowany w leczeniu
cukrzycy [14]. Glukagon, wyekstrahowany z komórek trzustki, jest podawany w celu
zwiększenia poziomu cukru we krwi. Trypsyna i chymotrypsyna są stosowane w celu
poprawy gojenia się ran [14].

7. Zastosowania produktów ubocznych w przemyśle tekstylnym
Skóry i skórki są na ogół jednym z najcenniejszych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Skóry stanowią znaczną część masy żywego zwierzęcia (u bydła:
5,1-8,5%, owiec: 11,0-11,7%; trzody chlewnej: 3,0-8,0%) [14, 35]. Przykładami
gotowych produktów ze skór bydlęcych i wieprzowych oraz skór owczych jest odzież,
skórzane buty i torebki, paski, portfele, etui na klucze, aktówki [7, 14]. Ze skór cielęcych wykonywane są rękawice i naciągi bębnów. Żelatyna służy do produkcji kleju
[7]. Z kości śródręcza i śródstopia wyrabia się guziki [36].

8. Zagospodarowanie rzeźnych odpadów niejadalnych
Utylizacja i unieszkodliwianie specyficznych odpadów rzeźnych jest trudna ze
względu na ich niewystarczającą stabilność biologiczną, potencjalnie patogenny
charakter, wysoką zawartość wody (od 70 do 95%), podatność na utlenianie (co pro132
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wadzi do uwalniania nieprzyjemnego zapachu) i wysoki poziom aktywności enzymatycznej (intensyfikującą reakcje związane z psuciem) [14]. Metoda postępowania
zależy od kategorii ryzyka, do której należy dany odpad.

8.1. Zagospodarowanie odpadów zaliczanych do kategorii 1 (K1)
Do kategorii 1 (K1) czyli odpadów szczególnego ryzyka zaliczamy zwierzęta zakażone lub podejrzane o zakażenie prionami (TSE), materiał szczególnego ryzyka (SRM),
padłe zwierzęta domowe, egzotyczne z cyrków i ogrodów zoologicznych, zwierzęta
laboratoryjne, pozostałości tkanek bydła, owiec i kóz zebrane z kratek ściekowych
ubojni zaliczane do materiału K1, osady z oczyszczalni zakładów przetwarzających
materiały SRM lub zakładów pozyskujących SRM, produkty zwierzęce zawierające
substancje zabronione np. dioksyny.
Odpady szczególnego ryzyka (zarażone gąbczastą encefalopatią mózgu, ptasią
grypą, pryszczycą) są poddane spaleniu w temperaturze nie niższej niż 850°C, w czasie
nie krótszym niż 2 sekundy lub 1100°C w czasie nie krótszym niż 0,2 sek. (zgodnie
z warunkami spalania zawartymi w Rozporządzenie 1774/2002 oraz Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie postępowania w przypadku zwalczania zakaźnych chorób). Rolę taką spełniają m.in. instalacje
energetyczne (kotłownie) i cementownie. Do odpadów wykorzystywanych przez
cementownie zalicza się również uprzednio przetworzone odpady mięsne i tłuszcze
zwierzęce. Spalanie zarówno tłuszczu, jak i mączki kostnej nie powoduje żadnych
zagrożeń ekologicznych. Odpady K1 można wykorzystywać również w żywieniu
ptaków padlinożernych, do produkcji paliw i przy wytwarzaniu leków, kosmetyków,
urządzeń medycznych (zgodnie z przepisami).

8.2. Zagospodarowanie odpadów zaliczanych do kategorii 2 (K2)
Odpady tej kategorii można utylizować poprzez spalanie, stosować jako nawozy
organiczne i polepszacze gleby, wykorzystywać w biogazowniach (po sterylizacji
ciśnieniowej) oraz do kompostowania. Jednym ze sposobów utylizacji odpadów,
gnojowicy i osadów ściekowych jest fermentacja metanowa (beztlenowa) w biogazowniach rolniczych. W przefermentowanej masie ulegają zniszczeniu nasiona chwastów
oraz eliminowane są czynniki chorobotwórcze zawarte w odchodach zwierząt, dlatego
jest ona cennym nawozem organicznym. Produktem fermentacji jest biogaz oraz przefermentowany odpad. Biogaz można wykorzystać do uzyskania energii elektrycznej
i cieplnej. Po oczyszczeniu może zostać odpowiednio sprężony i wykorzystany jako
paliwo napędzające pojazdy mechaniczne w transporcie [7, 8]. Poferment z instalacji
jest cennym nawozem rolniczym (zawiera fosforany, azotany oraz inne składniki mineralne). Kompostowanie to proces prowadzący do zniszczenia patogenów w gnojowicy,
przekształcenia azotu z formy amonowej do stabilnej formy organicznej oraz zmniejszenia ilości odpadów. Kompost odznacza się dużym stopniem biodegradacji i higienizacji, jest również bezpieczny dla ludzi i środowiska pod względem bakteriologicznym
i chemicznym. Obornik i treść przewodu pokarmowego można bezpośrednio używać
jako nawozu. Jego stosowanie poprawia strukturę gleby co wiąże się z lepszym zatrzymywanie składników odżywczych w glebie i wzrostem roślin [7]. Odpady należące do
K2 wykorzystywane są do żywienia zwierząt futerkowych, cyrkowych, bezdomnych,
mieszkających w zoo oraz jako zanęty. Dodatkowo istnieje możliwość ich wykorzystania przy wytwarzaniu leków, kosmetyków i urządzeń medycznych (zgodnie
przepisami UE).
133

Anna Kasprzyk

8.3. Zagospodarowanie odpadów zaliczanych do kategorii 3 (K3)
Jednym z możliwych rozwiązań dla odpadów zaliczanych do kategorii 3 jest
termiczna utylizacja w cementowniczych piecach, w procesie wypalania klinkieru) lub
wykorzystanie do produkcji biogazu. Odpady z przemysłu mięsnego przerabiane były
do 2003 r. prawie w całości na mączki mięsno-kostne. Mączka mięsno-kostna produkowana jest z niejadalnych produktów zwierzęcych (zawierających białko i tłuszcz),
do których zaliczamy m.in. skóry, sierść, pióra, rogi, kopyta, racice, krew poubojową,
zawartość przedżołądków i żołądków (tzw. żwaczkę), ścięgna, tłuszcze zwierzęce,
zwierzęta pochodzące z konfiskaty lub wypadku, zwroty mięsa i jego przetwory.
Utylizacja materiału prowadzona jest w temperaturze około 133°C, pod ciśnieniem
3 bar przez min. 20 minut [5]. Podczas utylizacji materiały zwierzęce są sterylizowane
przez ogrzewanie i stabilizowane, aby zapobiec dalszemu rozkładowi podczas przechowywania [8]. Frakcja białkowa jest przetwarzana na mączkę białkową przez mielenie. Sterylizacja mączki mięsno-kostnej daje pewność zniszczenia bakterii chorobotwórczych oraz pasożytów z przewodu pokarmowego zwierząt, jak i dezaktywację
toksyn, które mogłyby ewentualnie powstać podczas zastosowania nieświeżego
surowca (padłe zwierzęta, które zostały zbyt późno dostarczone do zakładu). Tłuszcze
są wykorzystywane w przemyśle oleochemicznym do produkcji kosmetyków, pasz,
mydeł i detergentów oraz farmaceutyków. Ostatnio coraz więcej tłuszczów przeznacza
się na produkcję biodiesla [37]. Mączki paszowe są wartościowymi składnikami
mieszanek treściwych, przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich. Obecnie stosuje
się je do produkcji karmy dla kotów i psów, zwierząt futerkowych oraz z ogrodów
zoologicznych. Po pojawieniu się BSE, aby uniknąć rozprzestrzeniania się tej choroby
u zwierząt i wyeliminowania możliwości przeniesienia prionów na człowieka, UE
zakazała stosowania mączek zwierzęcych jako składnika pasz dla zwierząt gospodarskich, ponieważ zarówno wysoka temperatura, jak i ciśnienie stosowane przy wytwarzaniu mączek nie niszczą pionów chorobotwórczych. Zabronione jest również stosowanie produktów pochodzących z drobiu ubitego z powodu ptasiej grypy. Obie
wymienione choroby przyczyniły się do znacznych ograniczeń przy produkcji i zastosowaniu mączek mięsno-kostnych. Od 1 listopada 2003 roku, został wprowadzony
w Polsce, zgodnie z rozporządzeniem unijnym, zakaz stosowania pasz na bazie mączek
mięsno-kostnych do karmienia zwierząt gospodarskich, hodowlanych (z wyjątkiem
zwierząt futerkowych i mięsożernych). Od 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (UE) Nr 56/2013 jest możliwość wykorzystania mączek mięsnych i mięsnokostnych pochodzenia drobiowego i świńskiego w akwakulturze [38]. Obecnie Unia
Europejska zastanawia się nad ponownym wprowadzeniem mączek mięsno-kostnych
jako paszy dla zwierząt gospodarskich, przy czym pochodzące z drobiu podawane
byłby dla świń, a z bydła podawane dla drobiu.
Jeżeli materiał zaliczany do kategorii 3 (K3) uległ zmianie w wyniku rozkładu
i zepsucia tak, że może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, nie może być
przetwarzany w celu wykorzystania go do produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich,
karm dla zwierząt domowych oraz futerkowych. Zabrania się również zastosowania
takich odpadów w nawozach organicznych i polepszaczach gleby.

134

Sposoby zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego

9. Wnioski
Produkcja mięsa i przetworów mięsnych wiąże się powstawaniem odpadów
ubocznych mogących zagrażać środowisku. Istnieje więc wymóg racjonalnego ich
zagospodarowania. Sposób unieszkodliwiania zależy od rodzaju produktu ubocznego.
Najbardziej niebezpieczne odpady pochodzące z przemysłu mięsnego muszą być
poddane utylizacji. W wielu przypadkach odpady z przetwórstwa mięsa mają potencjał
do bycia poddanym recyklingowi. Mogą też stanowić cenny surowiec dla innych gałęzi
przemysłu lub być, po odpowiedniej obróbce, wykorzystane jako żywność dla ludzi
lub pasza dla zwierząt. Wciąż opracowywane są innowacyjne rozwiązania, aby tworzyć
wartość dodaną w całym łańcuchu przemysłu mięsnego i dbać o zrównoważony rozwój.
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Streszczenie
Podczas uboju i przetwórstwa mięsa powstają duże ilości produktów ubocznych z mięsa, które wymagają
racjonalnego zagospodarowania. Efektywne rozwiązania są bardzo ważne dla zrównoważonego rozwoju.
W pracy przedstawiono charakterystykę produktów ubocznych z przemysłu mięsnego. Niektóre białka
mają istotne zastosowanie technologiczne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym
oraz są wykorzystywane jako karma dla zwierząt. Niejadalne produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego
kategorii 1 mają najwyższe ryzyko i produkty tej kategorii są spalane. Tłuszcze niejadalne są coraz częściej
wykorzystywane jako surowiec do produkcji biodiesla.
Słowa kluczowe: przemysł mięsny, odpady rzeźne, odpady mięsne, racjonalne zagospodarowanie

Management of meat by-products from the meat industry
Abstract
Large amounts of meat by-products are generated during slaughtering and meat processing, and require
rational management. Efficient solutions are very important for sustainability. The article presents the
characteristics of by-products from the meat industry. Some proteins have relevant technological uses in
the food, pharmaceutical, cosmetics industry and pet food. Non-edible animal by-products category 1 has
the highest risk and products under such category are combustion. Inedible fats are increasingly used as
raw material for the generation of biodiesel.
Keywords: meat industry, meat by-products, meat waste, rational management
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Wykorzystanie materiałów recyklingowych
i odpadowych do zastosowań elektrotechnicznych
1. Wstęp
Dbałość środowisko, a co za tym idzie za poprawę jakości życia oznacza, że powszechnie coraz większą rolę przypisuje się prowadzeniu prawidłowej gospodarki
odpadami. Sprowadza się to przede wszystkim do odzysku surowców dzięki zastosowaniu recyklingu. Zastosowanie surowców wtórnych wspiera gospodarkę niskoemisyjną, a co za tym idzie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju [1].
Dodatkowo, przetwarzanie odpadów zmniejsza ilość miejsca na składowiskach.
Podstawową zasadą recyklingu jest ponowne wykorzystanie tych samych materiałów,
przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia. Recykling, czyli przetwarzanie do postaci użytecznej zużytych wyrobów, to
jedno z największych wyzwań nie tylko dla współczesnej inżynierii materiałowej, ale
dla wielu dyscyplin nauki, również elektrotechniki [2-4].
Jednym z działów gospodarki o dużym, a nie wykorzystanym potencjale ponownego
użycia odpadów są materiały elektrotechniczne. W pracy jako przykład zastosowania
odpadów w celach zastosowań elektrotechnicznych przedstawiono dwa główne obszary:
kompozytowe materiały miękkie magnetycznie i kompozytowe materiały ekranujące
pole elektromagnetyczne. Wskazane obszary są rozwinięciem głównego zagadnienia
jakim jest zagospodarowanie wysokojakościowych, poprodukcyjnych materiałów odpadowych dostępnych w postaci metalowych pyłów, proszków i wiórów oraz wszelkiego
rodzaju odpadów z polimerów termoplastycznych.

2. Materiały recyklingowe do zastosowań elektrotechnicznych
Koncepcja wykorzystania materiałów recyklingowych i odpadowych do zastosowań elektrotechnicznych cechuje się eko-innowacyjnym podejściem do opracowania
nowych produktów i metod ich wytwarzania z materiałów, których potencjał dotychczas był marnotrawiony. Prowadzone badania skupiają się na zagadnieniach związanych
z zagospodarowaniem wysokojakościowych odpadów poprodukcyjnych.
Odpady te powstają między innymi przy produkcji transformatorów (blachy prądnicowe i transformatorowe, amorficzne, nanokrystaliczne) w formie wyprasek (cienkie
blachy ~ 0,2-0,6 mm) oraz z wstępnie rozdrobnionych materiałów metalowych ze
złomowisk. W celach recyklingowych mogą być wykorzystywane metalowe pyły,
proszki i wióry powstałe podczas obróbki mechanicznej stali narzędziowej, takiej jak
wiercenie, frezowanie, szlifowanie narzędzi i form z wysokojakościowej stali i stopów
aluminium. Inne materiały, które również znajdują się w obszarze zainteresowania są
to odpady nieekonomiczne – wymagające dodatkowej obróbki lub obecnie nieprzydatne w gospodarce. Do tej grupy odpadów można zaliczyć m.in. pozostałości po
1
2

adam.jakubas@pcz.pl, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska.
e.lada-tondyra@pcz.pl, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska.
138

Wykorzystanie materiałów recyklingowych i odpadowych do zastosowań elektrotechnicznych

obróbce rudy cynku, które są zasobne w aluminium, ale zawiera również szkodliwy
ołów (ten materiał może być związany przez produkty z twardego polistyrenu i przeznaczony na osłony w pracowniach rentgenowskich). Dodatkowym materiałem może
być grafit elektrolityczny pozyskany ze zużytych elektrod hutniczych. Innym tego typu
odpadem jest zgorzelina walcownicza (zendra), która może być właściwa do produkcji
paneli ekranujących pole elektromagnetyczne. Oprócz odpadów metalowych do produkcji proponowanych kompozytów można wykorzystać materiały, które będą stanowić
osnowę kompozytów. W głównej mierze są to odpady polimerowe, stanowiące pozostałości po produkcji dzianin syntetycznych. Są to przede wszystkim włókna m.in.
polipropylenowe, polietylenowe i poliestrowe.

3. Obszary zastosowania
Jak wspomniano we wstępie w ramach badań skoncentrowano się na dwóch obszarach: kompozytowych materiałach miękkich magnetycznie oraz kompozytowych
materiałach ekranujących pole elektromagnetyczne.

3.1. Kompozytowe materiały magnetycznie miękkie
Wysiłki zmierzające do poprawy wydajności urządzeń elektrycznych prowadzą do
optymalizacji ich konstrukcji, między innymi poprzez zastosowanie miękkich magnetycznie materiały kompozytowych (SMC). Postępy w badaniach nad materiałami doprowadziły do sytuacji, w której SMC konkurują z laminatami stalowymi, przy podobnym
lub nawet niższym koszcie produkcji [5]. Korzyści wynikające z zastąpienia konwencjonalnego laminowanego rdzenia w maszynie elektrycznej za pomocą SMC są znaczące i obejmują obniżone straty przy wysokich częstotliwościach pracy (ponieważ SMC
zasadniczo nie wykazuje strat wiroprądowych), modułowa konstrukcja umożliwia łatwe
wyjmowanie pojedynczych elementów w celu naprawy lub wymiany, stojan można
łatwo poddać recyklingowi, zmniejszyć prądy upływu łożysk silnika. Ze względu na
znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe, materiały SMC mają ogromny potencjał do zastosowania w maszynach elektrycznych, szczególnie tych o skomplikowanych strukturach [6]. Rynek SMC jest segmentowany na podstawie rodzaju materiału,
zastosowania, branży użytkownika końcowego i regionu geograficznego. Segmenty
oparte na typie materiału to ferryty, stal elektrotechniczna, stal amorficzna, stal laminowana na zimno, kobalt, stale krzemowe, stopy ze stali niskowęglowej, aluminium, fosfor,
chrom i spieki proszków żelaza.
Zastosowania miękkich materiałów magnetycznych obejmują alternatory, transformatory silników, elektromagnesy, solenoidy, przekaźniki, cewki dławikowe, głośniki
i słuchawki itd. [7, 8]. Przemysł dla użytkowników końcowych na tym rynku to przemysł elektryczny, elektroniczny i telekomunikacyjny oraz motoryzacyjny.

3.2. Kompozytowe materiały ekranujące pole elektromagnetyczne (PEM)
Głównym czynnikiem napędzającym globalny rynek materiałów osłonowych jest
wzrost popytu na infrastrukturę telekomunikacyjną na całym świecie. Zarówno podmioty
prywatne, jak i rządowe dążą do większej integracji sieci i urządzeń elektronicznych
we wszystkich gałęziach przemysłu, co powoduje konieczność stosowania ekranów
PEM w celu ochrony użytkowników przed promieniowaniem elektromagnetycznym
[9, 10]. Rynek napędzany jest także rosnącym zapotrzebowaniem na zintegrowane
układy elektroniczne nowej generacji. Ich przenikanie do powszechnej elektroniki
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konsumenckiej powoduje, że producenci są zobligowani do wyposażenie ich urządzeń
w ekrany PEM. Czynnikiem zwiększającym wzrost zapotrzebowania na ekrany PEM
jest przyspieszenie wdrażania infrastruktury 4G/LTE/5G na całym świecie. Jednym
z głównych wyzwań stojących przed rynkiem materiałów osłonowych jest wysoki
koszt produkcji ekranów, szczególnie tych produkowanych do zastosowań w branżach
o wysokich wymaganiach, takich jak przemysł lotniczy i obronny [11-13].

4. Przygotowanie materiału
Przy wykorzystaniu produktów odpadowych do zastosowań elektrotechnicznych
bardzo ważne jest przygotowanie surowców do ponownego przetwórstwa. Odpady
znajdują się zarówno w postaci pyłów, proszków, wiórów i granulatu metali oraz
polimerów termoplastycznych. Takie materiały pochodzą z różnych miejsc i procesów
przetwórczych, posiadają odmienne składy chemiczne i niewiadome zanieczyszczenia.
Często są to również mieszaniny różnych materiałów. W zależności od formy dostarczonego materiału musi on być przygotowany do przetworzenia. Produkty odpadowe
poddawane są separacji, segregacji, oczyszczeniu, a następnie zmieleniu. Do tego celu
wykorzystywana jest m.in. wytrząsarka laboratoryjna LPzE-2e z zestawem sit w zakresie
0,025-3 mm oraz młynki ostrzowy i kulowy. W procesie powstają m.in. proszki z blach
elektrotechnicznych zorientowanych i niezorientowanych pochodzących z odpadów
produkcyjnych. W przypadku elementów o większych gabarytach w celu przygotowania
proszków można zastosować młynki wolnoobrotowe lub planetarne. W przypadku np.
materiałów włóknistych konieczne jest zastosowanie młynków nożowych.
Zagrożeniem przy przygotowaniu próbek może być aglomeracja cząstek pod wpływem wzrostu temperatury mielenia wymagająca zastosowania schładzania procesu np.
suchym lodem. Separacja tworzyw możliwa jest do wykonania dzięki różnicy w gęstości
poszczególnych tworzyw. Podczas zanurzania w wodzie tworzywa oraz zanieczyszczenia o gęstości większej niż 1g/cm3 opadają na dno naczynia.
Metale można podzielić na magnetyczne i niemagnetyczne, co zasadniczo wpływa
na sposób ich obróbki. Przygotowanie proszków wymaga także oczyszczenia surowców
z niepożądanych substancji, np. nadmiaru chłodziwa (mieszanina oleju z wodą). Jak
wykazały badania wstępne, nadmiar oleju może zostać usunięty w trakcie formowania
(wyciśnięty z wypraski) lub poprzez wygotowanie. Te same badania wykazały, że niewielka ilość oleju tworzy powłokę dielektryczną wokół cząstek metalu oraz zwiększają
adhezyjność proszków polimerowych.
Po oczyszczeniu próbek istotna jest identyfikacja oraz zbadanie składu chemicznego i strukturalnego surowców konkretnej próbki. Próbki poddawane są badaniom
spektroskopowymi dyfrakcji rentgenowskej XRD, dzięki czemu uzyskuje się dane
o wielkości i kształcie ziaren oraz zawartości pierwiastków i związków chemicznych.
Szczególnie ważnym aspektem jest powtarzalność i jakość zastosowanych mieszanek.
To zagadnienie technologiczne wymaga wypracowania procedury kontroli składu
chemicznego surowców. Pomocną informacją jest klasyfikacja odpadów ze względu
na proces i miejsce ich powstania. Uzasadnione jest to normalizacją procesu produkcji –
powtarzalne procesy produkcyjne prowadzą w konsekwencji do powstania odpadów
o powtarzalnym składzie jakościowym i ilościowym. W celu utrzymania stałości składu
chemicznego i parametrów surowców wskazane jest pozyskiwanie materiałów od sprawdzonych dostawców oraz przygotowanie homogenicznej mieszanki jednego typu.
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Dodatkowym elementem weryfikującym są badania w laboratorium na specjalistycznej
aparaturze badającej skład chemiczny i strukturę surowców.
Przy wytwarzaniu materiałów z produktów odpadowych bardzo ważne jest ustalenie
parametrów przetwórstwa kompozytów.
W przypadku czystych surowców parametry przetwórstwa mogą zostać wstępnie
określone na podstawie kart katalogowych. Jednak w przypadku materiałów odpadowych i wtórnych każdy kolejny proces przetwórczy wymaga modyfikacji jego parametrów (m.in. w wyniku skrócenia łańcuchów polimerowych, utlenianie metali). Próbki
należy poddać badaniu różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC – określenie wartości
temperatur przemian fizycznych oraz stopnia krystaliczności materiału; badania wskaźnika szybkości płynięcia MFR. Dzięki temu można wyznaczyć zakresy parametrów
przetwórstwa w zależności od zastosowanych komponentów.
Każdorazowo niezbędne jest wykonanie testów ciśnienia, temperatury oraz czasu
formowania mieszanin kompozytowych uwzględniających wpływ m.in. kształt i wielkość ziaren, temperatury mięknięcia, płynięcia i degradacji polimerów, twardość metali
i wiele innych. Niewłaściwy dobór zarówno parametrów przetwórstwa jak i proporcji
mieszanek może wpływać na stabilność gotowych kompozytów, a także na ich właściwości elektryczne, magnetyczne i mechaniczne.

5. Proponowana metodyka badań
Do badań wstępnych należy przygotować dwuskładnikowe mieszaniny metal-polimer o różnym składzie jakościowym i ilościowym. Sugeruje się wykonanie próbek
z użyciem materiałów referencyjnych. W tym celu niezbędne jest zaprojektowanie
i wykonanie form do wykonywania wyprasek do badań mechanicznych i elektrycznych.
Wykonanie serii próbnych wyprasek przy wykorzystaniu opracowanych receptur mieszanek jest niezbędne do przeprowadzenia wstępnych pomiarów właściwości elektrycznych i mechanicznych, które będą stanowić bazę do opracowania wytycznych
produkcji kompozytów.
Kolejnym etapem jest tworzenie struktur wielowarstwowych. Możliwość zastosowania kompozycji wielowarstwowej pozwoli na uzyskanie struktury, w której każda
z warstw będzie posiadała inne cechy, np. przewodność elektryczną, sztywność,
oporność na rozciąganie, odporność na temperaturę itd. W przypadku kompozytów
wielowarstwowych istotna jest konieczność określenia wymagań technologicznych
poszczególnych warstw, tj. siły i temperatury prasowania czy konieczność stosowania
materiału spajającego różne warstwy lub też możliwość wykonania kolejnej warstwy
w ściśle określonej dla niej warunkach technologicznych, przy obecności warstwy
poprzedzającej (wcześniej już przygotowanej). Ważne jest poznanie wpływu procesu
technologicznego, począwszy od zastosowanego składu, a skończywszy na warunkach
w jakich materiał jest wytwarzany, na właściwości końcowego produktu.
Struktury wielowarstwowe mogą mieć układ o przejściu gradientowym lub warstwowy z przekładką izolacyjną. Pozwoli to na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, zwiększenie wytrzymałości termicznej, zwiększenie przewodnictwa elektrycznego kompozytów w stosunku do kompozytu jednowarstwowego.
Następnym etapem badań, na podstawie badań wstępnych poszczególnych materiałów, jest przygotowanie mieszanin o różnym składzie jakościowym i ilościowym.
Ważne jest opracowanie parametrów technologicznych dotyczących ciśnienia, tempe141
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ratury oraz czasu formowania, a także dobór optymalnego składu ilościowego, jak
i jakościowego materiałów bazowych, wykorzystanych do przygotowania produktu
końcowego. Istotny jest również sposób przygotowania mieszaniny do formowania,
poprzez ustalenie najefektywniejszej metody mieszania materiałów bazowych, a także
dobór czasu niezbędnego do prawidłowej homogenizacji składników. Procesy i parametry technologiczne muszą być dobrane w taki sposób by móc uzyskać dwa produkty
końcowe o konkretnych właściwościach w warunkach Quasi-statycznych, mowa tutaj
o parametrach tj:
 indukcja nasycenia Bs;
 indukcja remanencji Br;
 natężenie pola saturacji Hs;
 natężenie pola koercji Hc;
 poziom strat w funkcji częstotliwości;
 twardość;
 moduł sprężystości E;
 rezystancja;
 przewodność cieplna.
W tym celu przygotowane próbki należy poddać badaniom właściwości elektrycznych (rezystywność skrośna i powierzchniowa) i właściwościom magnetycznym. Kolejno próbki poddane powinny być badaniom struktury (defektoskopia, jednorodność,
gęstości, porowatości) i badaniom termomechanicznym m.in. pomiarowi twardości
i elastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, zginanie, mięknięcie oraz badanie udarowości mechanicznej).

6. Właściwości materiałów recyklingowych i odpadowych w zastosowaniach
elektrotechnicznych
Podstawową koncepcji wykorzystania materiałów odpadowych o wysokich parametrach użytkowych jest jej eko-innowacyjność. Dzięki zagospodarowaniu wysokojakościowych materiałów wtórnych, które w normalnym cyklu obiegu zostałyby przetworzone jako złom metalowy, możliwa jest optymalizacja wykorzystania surowców
naturalnych, zmniejszenie odpadów zanieczyszczających środowisko oraz zminimalizowanie odpadów produkcyjnych. Dodatkowym atutem jest redukcja kosztów surowców
potrzebnych do produkcji kompozytów o min. 30%. Tak wykorzystane odpady zmniejszą emisję zanieczyszczeń i energochłonność procesu przetwórczego.
Ze względu na opracowany sposób wytwarzania materiałów kompozytowych,
znacząco ograniczone zostanie zapotrzebowanie na energię podczas ich produkcji.
W przypadku kompozytów niewątpliwą zaletą jest możliwość formowania dowolnego kształtu oraz odporność na warunki środowiskowe. Dzięki zastosowaniu tworzyw
sztucznych jest możliwe stworzenie materiałów odpornych na niekorzystne działanie
czynników zewnętrznych takich jak utlenianie metali, degradacyjny wpływ kwasów itp.
W zakresie tworzenia kompozytów materiałów miękkich magnetycznie, struktury
o różnym składzie lub różnej granulacji (w przekroju poprzecznym) pozwolą na selektywne obniżenie strat w różnych przedziałach częstotliwości. W przypadku kompozytów
warstwowych, zastosowanie cienkiej przekładek polimerowych zwiększy rezystancję
skrośną i ograniczy prądy wirowe. W obrębie prac związanych z materiałami SMCs
możliwe jest uzyskanie zadowalających parametrów magnetycznych w szerokim
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zakresie częstotliwości pracy, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości
mechanicznych i termicznych.
W przypadku kompozytów ekranujących ważną cechą jest możliwość zastosowania
gotowego elementu jako kompozytu konstrukcyjnego. W formie płyt może być
wykorzystywany jako obudowa urządzenia. Kompozyty można też wykorzystać do
budowy przesłon i pomieszczeń ekranujących. Skuteczność ekranowania jest silnie
powiązana z częstotliwością pola elektromagnetycznego. W zakresie małych częstotliwości o skuteczności ekranowania decydują odbicia, natomiast dla dużych częstotliwości – absorpcja. Możliwe jest dostosowanie paneli kompozytowych do wymaganej
częstotliwości ekranowania. Budowa kompozytu umożliwia łatwą modyfikację jego
składu jakościowego i ilościowego. Daje to możliwość dostosowania właściwości do
wymagań odbiorcy. Możliwa jest produkcja paneli wielowarstwowych, ekranujących
zarówno niskiej, jak i wysokiej częstotliwości.
Proponowane eko-kompozyty ekranujące mogą być wykonywane jako wielowarstwowe struktury oparte na połączeniu metali magnetycznych oraz aluminium. Wymaganiami technicznymi, jakimi muszą charakteryzować się proponowane kompozyty
ekranujące są m.in.:
 mała grubość lub waga (ok. 10 mm, 2g/m3);
 bardzo dobre przewodnictwo elektryczne warstwy ekranującej pole w.cz, poniżej
1 Ohm/cm;
 bardzo dobre właściwości magnetycznymi dla warstwy ekranującej pola statyczne
i niskiej częstotliwości;
 odporność na korozję;
 mrozoodporność;
 podwyższoną odporność na ogień;
 łatwy montaż i możliwość malowania.
W przypadku kompozytów ekranujących należy przede wszystkim zadbać o dobór
właściwego składu kompozytów przeznaczonych na poszczególne warstwy, ustalić
liczbę warstw oraz ich grubości. Ważne jest również wzmocnienie mechaniczne kompozytu przez zastosowanie zbrojenia z włókien syntetycznych lub naturalnych (celuloza,
bawełna) oraz domieszkowanie kompozytu materiałami zwiększającymi antykorozyjność i odporność na wysoki i niskie temperatury.
Dzięki zastosowaniu w strukturze kompozytu polimerów termoplastycznych możliwe będzie zgrzewanie ze sobą paneli co zapewni właściwą szczelność. Kompozytowe ekrany znajdą zastosowanie głównie w przy ekranowaniu pól elektromagnetycznych generowanych przez kable, transformatory, generatory, urządzenia trakcji
elektrycznej, skrzynki rozdzielcze, napowietrzane linie wysokiego napięcia, stacji
bazowych telefonii komórkowych.
Zastosowanie tego typu kompozycji metalowo-polimerowych pozwoli na nadanie
produktom nowych właściwości mechanicznych i elektromagnetycznych. Da to szanse
na lub dopasowanie do potrzeb odpowiednich parametrów docelowych materiałów.
W rezultacie można otrzymać produkty konkurencyjne cenowo, których dodatkowym,
ale silnym atutem będzie pro-ekologiczny charakter.
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7. Wnioski
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania materiałów recyklingowych
i odpadowych do zastosowań elektrotechnicznych. Dotychczasowe badania własne
autorów [14-16] oraz opisane w pracy propozycje doboru komponentów, sposób ich
obróbki oraz oczekiwane właściwości docelowych materiałów, dowodzą, iż technologia
kompozytów elektrotechnicznych posiada potencjał rozwojowy w kierunku praktycznego zastosowania.
Równocześnie jednak pokazano, że proponowane rozwiązania nie są pozbawione
wad. Ograniczenia takich wyrobów, takie jak brak powtarzalności parametrów przetwórstwa, zanieczyszczenie materiału, wskazują na najważniejsze problemy, których
rozwiązanie może być kluczowe dla dalszego rozwoju technologii kompozytów elektrotechnicznych opartych na surowcach odpadowych. Jednakże możliwość ekologicznego i ekonomicznego ich wykorzystania w produkcji materiałów elektrotechnicznych, powinna przyczynić się do wzrostu zainteresowania tematyką zagospodarowania
odpadów.
Badania zostały sfinansowane z grantu NCBR LIDER X, pt. Eko-innowacyjne
materiały kompozytowe wykorzystujące surowce pochodzące z recyklingu do
zastosowań elektrotechnicznych. Nr LIDER/11/0049/L-10/18/NCBR/2019
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Wykorzystanie materiałów recyklingowych i odpadowych do zastosowań
elektrotechnicznych
Streszczenie
Tematem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania materiałów recyklingowych i odpadowych
do zastosowań elektrotechnicznych. W pracy skoncentrowano się na dwóch obszarach: kompozytowych
materiałach miękkich magnetycznie i kompozytowych materiałach ekranujących pole elektromagnetyczne.
Wskazane obszary są rozwinięciem głównego zagadnienia jakim jest zagospodarowanie wysokojakościowych, poprodukcyjnych materiałów odpadowych dostępnych w postaci metalowych pyłów, proszków
oraz wszelkiego rodzaju odpadów z polimerów termoplastycznych. Współczesny przemysł poszukuje
nowych materiałów funkcjonalnych o takich samych lub lepszych właściwościach użytkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla środowiska naturalnego. Grupa innowacyjnych materiałów jakimi są
m.in. kompozyty, stanowiące połączenie komponentów o różnych i uzupełniających się wzajemnie
właściwościach oraz odpowiednia technologia ich wytwarzania wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.
Przeprowadzone badania wstępne wskazują na możliwość zastosowania sposobu wytwarzania kompozytu
metal/polimer do zastosowań elektrotechnicznych.
Słowa kluczowe: ekranowanie pola elektromagnetycznego, kompozyty elektrotechniczne, materiały
magnetyczne, odpady metalowe, proszki metali

The use of recycling and waste materials for electrotechnical applications
Abstract
The subject of the work is to present the possibilities of using recycling and waste materials for electrotechnical applications. The work focuses on two areas: magnetic soft composite materials and electromagnetic field shielding composite materials. The indicated areas are a development of the main issue,
which is the management of high-quality, post-production waste materials available in the form of metal
dusts, powders and all kinds of thermoplastic polymer waste. Modern industry is looking for new functional
materials with the same or better performance properties while reducing the burden on the natural environment. A group of innovative materials such as composites, which are a combination of components with
different and complementary properties, and the appropriate technology of their production meets these
expectations. The conducted preliminary studies indicate the possibility of using the method of producing
metal/polymer composite for electrotechnical applications.
Keywords: electromagnetic field shielding, electrotechnical composites, magnetic materials, metal waste,
metal powders
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