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Wprowadzenie 

 Zagospodarowanie odpadów garbarskich stanowi istotny problem dla 

zakładów przemysłu garbarskiego i skórzanego. Są to energochłonne gałęzie 

przemysłu generujące duże ilości odpadów, a w świadomości społeczeństwa 

uznawane powszechnie za ”trucicieli atmosfery”. 

Przetworzenie 1 Mg skór surowych pozwala wytworzyć zaledwie 

ok. 200 kg użytecznego produktu, reszta to materiał odpadowy. Składają się na 

niego odpady skór niegarbowanych, odpady skór garbowanych oraz osady  

z oczyszczalni ścieków. Dotychczasowe metody zagospodarowania odpadów 

garbarskich są trudne do realizacji oraz kosztowne, stąd też dominującą 

metodą ich unieszkodliwiania jest składowanie. Stwarza to poważne ryzyko 

przenikania substancji niebezpiecznych (m.in. związków chromu) do wód  

i gleby.  

Procesy termiczne, takie jak spalanie, są coraz powszechniej stosowane 

do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niektórych odpadów 

przemysłowych czy odpadów niebezpiecznych. Wynika to z kilku względów. 

Przede wszystkim proces spalania umożliwia skuteczne zmniejszenie objętości 

odpadów pozostawiając jedynie popioły. Jednocześnie możliwy jest odzysk 

energii zawartej w masie odpadów, co przy wzrostach cen konwencjonalnych 

nośników energii (ropa, gaz) nie jest bez znaczenia. Termiczna utylizacja 

odpadów w wielu przypadkach jest alternatywą wobec składowania, które 

uznane jest za najgroźniejszą dla środowiska metodę unieszkodliwiania 

odpadów. Odpady, także odpady garbarskie, zamiast stanowić kłopotliwy 

balast, mogą stać się wartościowym źródłem energii. Potrzebne są jedynie 

odpowiednie instalacje i technologie, które zapewnią prawidłowy i bezpieczny 

dla środowiska przebieg procesu. Spalanie odpadów garbarskich, których 

właściwości fizykochemiczne odbiegają od typowych dla odpadów komunalnych 

czy innych przemysłowych, powinno być realizowane w specjalnie dostosowany 

dla nich sposób. 

Jedną z nowych, niewykorzystywanych dotychczas w technice idei jest 

zastosowanie pieców tunelowych do spalania. Piece te stosowane są głównie 

do wypalania materiałów ceramicznych, niemniej z racji dużej możliwości 

sterowania i kontrolowania zachodzących w poszczególnych strefach procesów 
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termicznych wydają się być również odpowiednie do prowadzenia takich 

procesów spalania, w których istotne jest zadanie warunków termicznych 

trudnych do realizacji w innego typu urządzeniach (piecach rusztowych czy 

obrotowych). Dlatego też zasadne wydaje się podjęcie prób opracowania 

procesu spalania odpadów garbarskich w instalacji wyposażonej w piec 

tunelowy. Badania te są więc przyczynkiem do tworzenia nowych technologii 

kompleksowego unieszkodliwiania odpadów garbarskich, które mogłyby 

znaleźć komercyjne zastosowanie w większości zakładów garbarskich. 
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Cel i zakres pracy  

Głównym celem przedstawionej rozprawy  doktorskiej  było 

opracowanie warunków, w których spalanie odpadów garbarskich w piecu 

tunelowym będzie stanowiło metodę ich unieszkodliwiania, tzn. spełnione będą 

następujące założenia: 

− stabilny, kontrolowany przebieg procesu; 

− zapewnione jest bezpieczeństwo obsługi; 

− emisja zanieczyszczeń utrzymywana jest na możliwie niskim poziomie, 

najlepiej dopuszczalnym; 

− stała pozostałość poprocesowa (popioły) nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska; 

− jest możliwy przynajmniej częściowy odzysk ciepła spalin. 

Uznano, że do zrealizowania podstawowego celu pracy niezbędne jest 

poznanie szeregu zagadnień dotyczących m.in.: 

− przebiegu procesów garbowania skór i powstawania odpadów 

garbarskich; 

− uregulowań prawnych związanych z gospodarką odpadami, w tym 

odpadami garbarskimi; 

− termodynamiki procesu spalania i pojęć do jego prawidłowego opisania; 

− obsługi i systemu sterowania prototypowej instalacji doświadczalnej do 

spalania odpadów garbarskich; 

− zasad działania szeregu urządzeń pomiarowych wykorzystanych do 

analizy parametrów pracy instalacji oraz do analizy stężeń 

zanieczyszczeń w spalinach. 

Zakres pracy  obejmował: 

− rozeznanie literaturowe dotyczące rodzajów, ilości i możliwych metod 

zagospodarowania odpadów garbarskich;  

− opracowanie charakterystyk termicznych poszczególnych rodzajów 

odpadów garbarskich na podstawie dostępnych danych; 

− opracowanie założeń do badań procesów spalania w prototypowej 

doświadczalnej instalacji badawczej wyposażonej w piec tunelowy do 

spalań; 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

15 
 

− przeprowadzenie pomiarów parametrów procesu spalania odpadów 

garbarskich w instalacji badawczej dla różnych warunków prowadzenia 

procesu; 

− wykonanie analiz składu pierwiastkowego i fazowego popiołów oraz 

pomiar stężeń zanieczyszczeń obecnych w spalinach; 

− opracowanie bilansu masowego procesu; 

− opracowanie bilansu energetycznego procesu. 
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CZĘŚĆ LITERATUROWA 

 

1. Proces garbowania 

Termin „garbowanie” rozumiany jest zazwyczaj jako ogół procesów, które 

mają na celu zabezpieczenie skóry surowej przed degradacją biologiczną oraz 

nadanie im pożądanych właściwości użytkowych. Świeża skór jest miękka  

i podatna na procesy gnilne. Już w czasach prehistorycznych skóry poddawano 

obróbce w celu uzyskania materiału do wyrobu ubrań, obuwia i szeregu innych 

zastosowań. Gniciu skóry zapobiega jej wysuszenie, jednak staje się ona wtedy 

twarda i krucha. Najstarszym znanym konserwantem chemicznym skór jest sól 

kuchenna, która stwarza niekorzystne warunki do rozwoju drobnoustrojów.  

W miarę rozwoju cywilizacyjnego ludzkości udoskonaleniu ulegały metody 

konserwacji i wyprawiania skór, stosowano wcieranie w skóry popiołu 

drzewnego, kąpiele w roztworze uryny oraz garbników roślinnych. Nowoczesne 

garbowanie oparte na garbnikach chromowych zapoczątkowano w XIX wieku 

wraz z opracowaniem metod syntezy zasadowych siarczanów chromu, które do 

dziś stosowane są jako podstawowy garbnik w ponad 90% garbarni na świecie.  

Na całościowy proces garbowania składa się szereg procesów 

jednostkowych, z których jednym jest garbowanie sensu stricto, dla 

przejrzystości nazywane tu garbowaniem właściwym. Procesy poprzedzające 

mają na celu przygotowanie skór do garbowania właściwego, procesy 

następujące z kolei – nadanie skórom wygarbowanym odpowiednich 

właściwości (grubości, wytrzymałości, koloru, połysku itp.) 

 Należy zaznaczyć, iż w zależności od rodzaju skór, oczekiwań 

odbiorców, możliwości produkcyjnych i in., przebieg procesów obróbki skór 

może się znacznie różnić w poszczególnych zakładach garbarskich. Poniżej 

przedstawiono jedynie ogólny schemat technologii garbowania.  

 

1.1. Etapy procesów garbarskich 

Procesy jednostokowe można podzielić na trzy grupy procesów: procesy 

warsztatu mokrego, garbowanie chromowe oraz procesy wykańczania skór. 

Schemat przebiegu procesów garbowania przedstawiono na rys. 1.1. 
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Rys. 1.1. Schemat przebiegu procesów garbarskich w typowej wyprawie skór [1, 3, 4] 
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1.1.1. Warsztat mokry 

Skóry oddzielane od mięsa zwierząt w zakładach rzeźniczych są na ogół 

konserwowane solą kuchenną i w takiej postaci trafiają do zakładów 

garbarskich. Następuje ich moczenie, które polega na przywróceniu skórze 

pierwotnej zawartości wody i wywołaniu umiarkowanego spęcznienia tkanki 

skórnej. Skóry poddawane są następnie odmięśnianiu – usuwana jest tkanka 

podskórna wraz z resztkami mięsa, ścięgien i tkanki tłuszczowej. Kolejny 

proces to wapnienie – skóry poddaje się kąpieli w roztworze wodorotlenku 

wapnia i siarczku sodu w celu rozkładu keratyny oraz tzw. roztwieraniu skóry. 

Skóra pęcznieje i rozszerzają się mieszki włosowe, dzięki czemu łatwiej 

następuje odwłaszanie, czyli usunięcie sierści ze skór. Możliwe jest też 

ponowne odmięśnianie w celu usunięcia resztek tkanki łącznej przylegającej do 

skóry właściwej. Następny proces to odwapnienie, w którym skóry zobojętnia 

się roztworem soli amonu oraz kwasów organicznych (np. kwasem mlekowym). 

Zachodzi wtedy również częściowe cofnięcie spęcznienia skór (tzw. 

odpęcznienie). Wytrawianie stanowi niezbędne uzupełnienie odwapnienia, ma 

charakter procesu biochemicznego z zastosowaniem tzw. wytraw, czyli 

preparatów zawierających enzymy proteolityczne trzustki zwierzęcej. Proces 

ten wpływa na zmiękczenie skór [1, 2]. 

 

1.1.2. Garbowanie chromowe 

Przygotowaniem do właściwego garbowania jest piklowanie, które 

polega na działaniu na skóry roztworu chlorku sodu i kwasu siarkowego. 

Następuje wtedy zakwaszenie skóry, niezbędne do prawidłowego przebiegu 

garbowania. Sól obojętna w kąpieli piklującej ma za zadanie zapobieżenie 

pęcznieniu kwasowemu skór. Zakwaszone skóry poddawane są garbowaniu 

właściwemu. W podstawowym wariancie, czyli metodzie jednokąpielowej, 

używane są do garbowania zasadowe siarczany chromu(III) (hydroksosiarczany 

chromu(III), Cr(OH)SO4) ze związkami modyfikującymi o zasadowości 33%. 

Istotą tego procesu jest wiązanie cząstek garbnika z kolagenem skóry. 

Kationowe kompleksy chromu(III) wiążą się ze zjonizowanymi grupami 

karboksylowymi reszt kwasu asparaginowego i glutaminowego. Kwasy te 

stanowią łańcuchy boczne podstawowej jednostki strukturalnej kolagenu. 
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Ekstrakty chromowe występują pod różnymi nazwami firmowymi, 

m.in. „chromal” o wzorze Cr2(OH)2(SO4)2⋅Na2SO4⋅24H2O [1, 4].  

 

1.1.2.1. Charakterystyka zwi ązków chromu 

Chrom, Cr,  jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 24, 

należy do metali przejściowych bloku d układu okresowego. Jest metalem 

twardym, kruchym srebrzysto-niebieskim, połyskliwym. Jego nazwa pochodzi 

od greckiego słowa chroma (barwa) i jest związana z tworzeniem przez chrom 

intensywnie zabarwionych związków. Główne zastosowanie chromu  

w przemyśle związane jest z wytwarzaniem wysokogatunkowych stali 

specjalnych, nierdzewnych i kwasoodpornych, w których chrom stanowi główny 

dodatek stopowy. Najważniejszą solą chromu jest chromian(VI) sodu, który 

stanowi produkt wyjściowy o otrzymywania innych związków chromu. Związki 

chromu stosowane są m.in. do produkcji farb tworzyw sztucznych, barwników. 

Znajdują ponadto zastosowanie w analizie chemicznej, fotografice, galwanizacji 

oraz garbarstwie. Głównym źródłem chromu do zastosowań w przemyśle są 

rudy zawierające chromit (FeCr2O4) oraz krokoit (PbCrO4) [5, 6]. 

 Chrom występuje na kilku stopniach utlenienia, od 0 do VI. Jednak tylko 

związki chromu sześcio- oraz trójwartościowego są trwałe i występują  

w środowisku. Sześciowartościowy chrom obecny jest m.in. w chromianach(VI), 

które w większości są łatwo rozpuszczalne w wodzie, co wiąże się z ryzykiem 

przedostawania się tych związków do środowiska ze ściekami czy odciekami ze 

składowisk odpadów [7].  

 Jedynie śladowe ilości chromu są potrzebne do prawidłowego działania 

organizmu człowieka i zwierząt. Chrom uważany jest za jeden  

z mikroelementów, jego dobowe zapotrzebowanie nie powinno przekraczać 

ok. 100 µg. Jako mikroelement chrom spełnia istotną rolę w metabolizmie 

glukozy, niektórych białek i tłuszczów, wchodzi w skład enzymów. Od stopnia 

utlenienia chromu zależy toksyczność związków chromu na żywe organizmy. 

Chrom(VI) jest znacznie bardziej toksyczny niż chrom(III), posiada właściwości 

mutagenne i kancerogenne. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu 

oddechowego oraz krążenia, ponadto chorobami skóry i alergią. Związki 
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chromu, zwłaszcza pochodne chromianów(VI), są bardzo niebezpieczne  

i powodują poważne uszkodzenia organów wewnętrznych [7, 8]. 

 

1.1.3. Procesy wyka ńczania skór 

Po kąpieli garbującej skóry są wyżymane maszynowo do zwartości wody 

ok. 55%, po czym następuje ich struganie w celu nadania odpowiedniej 

grubości oraz wykrawanie fragmentów skór, które nie nadają się do docelowych 

zastosowań. Kolejne procesy stosowane w obróbce wykończeniowej to m.in. 

dogarbowywanie, natłuszczanie, barwienie kąpielowe skór, szlifowanie, 

wykończenie farbami kryjącymi i apreturami (w celu nadania licu skór warstwy 

ochronnej o dużym połysku). Szczegółowe procesy wykańczania zależą od 

konkretnych oczekiwań odbiorców i planów produkcyjnych zakładów 

garbarskich.  

 

1.2. Procesy dodatkowe i warianty w konkretnych rozwi ązaniach 
technologicznych garbowania 

 Jak już wspomniano, przebieg procesów garbarskich w konkretnych 

przypadkach może się różnić od powyżej przedstawionego schematu.  

W zależności od potrzeb odbiorców zróżnicowaniu ulegają procesy 

wykańczania skór. Gdy skóry mają odpowiednią grubość ich wyprawa może 

zostać poprzedzona dwojeniem – czyli przecięciem skór równolegle do 

powierzchni na dwa lub więcej płatów. W niektórych rozwiązaniach do 

dogarbowania lub nawet do garbowania właściwego stosuje się garbniki 

organiczne pochodzenia roślinnego. Minimalizuje się lub też eliminuje wówczas 

udział związków chromu w procesie, co też przekłada się na mniejsze stężenie 

chromu w ściekach i odpadach. Rozwiązanie to stosowane jest stosunkowo 

rzadko; dominuje garbowanie w oparciu o sole chromu. W ośrodkach 

naukowych prowadzone są również badania mające na celu zmianę całego 

procesu garbowania zgodnie z trendami zielonej chemii oraz promowania 

technologii ograniczających zużycie energii czy nieprzyjaznych środowisku 

chemikaliów. Opracowano m.in. technologie wyprawy skór bez stosowania 

wapna w warsztacie mokrym oraz kąpieli piklujących podczas garbowania 

właściwego [9]. Niemniej rozwiązanie to, jak i podobne,  są obecnie dopiero  

w fazie eksperymentów laboratoryjnych.   
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2. Rodzaje odpadów garbarskich 

Podczas procesów obróbki skór w garbarniach powstają trzy główne 

grupy odpadów: 

− stałe odpady garbarskie, 

− ścieki, 

− zanieczyszczenia gazowe (odory). 

 Ścieki powstają w znacznych ilościach ze względu na duże 

zapotrzebowanie wody do procesów jednostkowych. Zawierają przede 

wszystkim znaczny ładunek zanieczyszczeń organicznych pochodzących  

z rozpuszczania i wyługowania materii organicznej skór, a także szereg 

związków chemicznych stosowanych jako odczynniki w kolejnych procesach. 

 Zanieczyszczenia gazowe powstają m.in. w wyniku stosowania 

rozpuszczalników podczas procesów wykańczania skór, a także wskutek emisji 

odorów ze ścieków, odpadów stałych oraz procesów poprzedzających 

garbowanie (obróbka skór surowych). 

 Stałe odpady garbarskie powstają na różnych etapach wyprawy skór. Ich 

omówienie przedstawiono poniżej. Stanowią one główny podmiot badań 

przedstawionych w niniejszej dysertacji, dlatego też w dalszej części pracy pod 

skrótowym pojęciem „odpadów garbarskich” rozumiana będzie właśnie ta grupa 

odpadów (odpady stałe). 

 Schemat bilansu masowego z zaznaczonymi typowymi ilościami 

odpadów przedstawiono na rys. 2.1. Na szczególną uwagę zasługują ilości 

powstających w procesach garbowania odpadów. Z jednej tony skór surowych 

otrzymuje się zaledwie ok. 200-250 kg skór wyprawionych. Reszta, tj. 75-80% 

masy skór surowych, stanowi odpad – głównie w postaci stałej.  
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Rys. 2.1. Schemat bilansu masowego procesu garbowania skór [4] 

2.1. Rodzaje stałych odpadów garbarskich 

 Stałe odpady garbarskie dzieli się na dwie zasadnicze grupy [12, 13]:  

1) odpady niegarbowane z procesów poprzedzających właściwe 

garbowanie,  

2) odpady garbowane z procesów właściwego garbowania i dalszych 

etapów obróbki. 

Dodatkowo, w przypadku niektórych rodzajów obróbki skór (np. skór 

świńskich), produktami odpadowymi mogą być też sierść, szczecina czy 

tłuszcz. Osobną grupą odpadów, zaliczaną często do stałych odpadów 

garbarskich są osady ściekowe. 

2.1.1. Odpady niegarbowane 

 Odpady niegarbowane stanowią ok. 25% masy przerabianych skór. 

Ponieważ odpady te mogą posłużyć do produkcji klejów stosowanych  

w przemyśle meblarskim, nazywane są inaczej klejówką. Do odpadów 

niegarbowanych zalicza się odzierki (tj. zdartą tkankę przylegającą do skóry 

właściwej, nie usuniętą w rzeźni; rys. 2.2), cyplowiny skór surowych 

(nieprzydatne kawałki skóry, np. pofałdowanej, z fragmentów przylegających do 
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kopyt, ogona itp.; rys. 2.3.) oraz nieużyteczne dwoiny (w przypadku dwojenia 

skór przed garbowaniem właściwym). Odpady te, nawet jeśli pochodzą ze skór 

zakonserwowanych solą lub poddanych wapnieniu, są niestabilne biologicznie  

i narażone na procesy gnilne [1, 10, 12]. 

 Skład klejówki i jej konsystencja zależy m.in. od rodzaju skóry (świńska, 

bydlęca, cielęca, inna), zastosowanej technologii, warunków procesowych, czy 

też od wieku i kondycji zwierzęcia. Istotny wpływ ma również metoda  

i skuteczność konserwacji surowca. W typowym procesie wyprawy 

zdecydowaną przewagę w ogólnej masie odpadów niegarbowanych stanowią 

odzierki.  

Odzierki z odmięśniania ze względu na wysoką zawartość wody oraz 

zmienny skład są materiałem o małej użyteczności. W zależności od rodzaju 

przerabianych skór czy sposobu obróbki mają one następujący skład: 80-90% 

woda, 2-6% składniki mineralne, 3-10% tłuszcz, 2,5-10% organiczne związki 

azotowe. Cennym produktem białkowym są natomiast cyplowiny czy 

nieużyteczne dwoiny, ponieważ głównym składnikiem suchej masy jest kolagen 

[10, 12] . Zarówno odzierki jak i cyplowiny mogą pochodzić z odmięśniania  

i okrawania poprzedzających wapnienie lub też wykonywanych na skórach 

zwapnionych. Różna jest wtedy zawartość wapnia w odpadach.  

 
       Rys. 2.2. Fotografia odzierek (za zgodą KZG S.A.) 
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Rys. 2.3. Fotografia cyplowin skór surowych (za zgodą KZG S.A.) 

 

2.1.2. Odpady garbowane  

 Odpady garbowane stanowią ok. 25% masy przerabianego surowca. 

Skład ich wykazuje mniejszą zawartość białka, chlorku sodu, tłuszczu niż 

odpady niegarbowane. Skóry garbowane, tak jak i ich odpady, zawierają 

znacznie więcej składników, co wynika z kolejnych procesów (garbowanie, 

wykańczanie). Należą do nich: związki chromu i inne garbniki (jeśli są 

stosowane), substancje tłuszczowe, barwniki, środki impregnujące czy 

higienizujące [2, 12].  

 Do odpadów garbowanych zalicza się cyplowiny skór garbowanych 

(nieużyteczne skrawki skór po garbowaniu właściwym, rys. 2.4), strużyny  

(z procesu strugania skór, rys. 2.5), nieużyteczne dwoiny chromowe (gdy 

dwojenie zachodzi po garbowaniu właściwym), a także pył skórzany  

(z procesów polerowania, często brykietowany, rys. 2.6).  

Cyplowiny i strużyny mają podobny skład, zawierają stosunkowo dużą 

ilość wody (40-60%). Mniejsze ilości wody (ok. 15%) zawiera pył skórzany. 
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Wszystkie odpady garbowane zawierają w swoim składzie związki chromu –  

w suchej masie zawartość chromu wynosi zwykle 4-5% [11]. 

 

 
 Rys. 2.4. Fotografia cyplowin skór garbowanych (za zgodą KZG S.A.) 
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Rys. 2.5. Fotografia strużyn na hałdach w hali garbarni (za zgodą KZG S.A.) 

 
Rys. 2.6. Fotografia zbrykietowanego pyłu skórzanego (za zgodą KZG S.A.) 
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2.1.3. Osady ściekowe 

Osobną grupą odpadów, zaliczaną często do odpadów stałych, są osady 

ściekowe z przyzakładowych oczyszczalni ścieków . Odpad ten zdecydowanie 

różni się od wymienionych wyżej, m.in. postacią, zawartością wody, związków 

nieorganicznych. Gdy istnieją techniczne możliwości, w garbarniach powstają 

dwa rodzaje osadów ściekowych – ze ścieków bezchromowych (obejmujących 

ścieki z warsztatu mokrego) oraz ze ścieków chromowych (z procesów 

garbowania właściwego). Osady te różnią się przede wszystkim zawartością 

związków chromu. Ścieki bezchromowe po wstępnym oczyszczeniu 

mechanicznym mogą być kierowane do oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Natomiast ścieki chromowe wymagają dokładniejszego oczyszczenia ze 

związków chromu, które zatrzymywane są w osadach w przyzakładowych 

oczyszczalniach 1, 2. 
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3. Charakterystyka odpadów garbarskich 

Charakterystyka fizykochemiczna odpadów garbarskich jest w znacznym 

stopniu pochodną składu skór surowych i środków wprowadzonych do skór. 

Z chemicznego punktu widzenia, skóry surowe mają następujący skład 

pierwiastkowy [12, 14]: 

− 50% węgiel (C), 

− 25% tlen (O), 

− 17,8% azot (N) 

− 7% wodór (H), 

− małe ilości soli mineralnych i siarki (S). 

W przypadku skór bydlęcych wyróżnia się następujące związki 

wchodzące w ich skład: 

− 60-65% woda, 

− 30-33% białko, 

− 0,5% składniki mineralne, 

− 0,5% inne składniki (np. pigmenty) 

− 2% tłuszcze 

W przypadku skór koźlich przeciętna zawartość tłuszczów wynosi 5-10%, 

w skórach owczych: 5-30%, w skórach świńskich może sięgać nawet 40%. 

Skóry o znacznym udziale tłuszczów zawierają w swoim składzie 

proporcjonalnie mniej wody. 

Powyższe zestawienie pokazuje, iż jednym z głównych składników skór 

surowych jest woda. Ok. 1/3 ilości wody w skórach związana jest z włóknami 

kolagenu, „nie przyczynia się” więc do odczuwalnej wilgotności skóry. Pozostała 

woda luźno wypełnia przestrzenie między włóknami. 

Kompozycja białek w surowej skórze jest w przybliżeniu następująca 

[12]: 

− kolagen 94-95%, 

− elastyna 1%, 

− keratyna 1-2%, 

− reszta – białka niewłókniste. 
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3.1. Właściwo ści fizykochemiczne odpadów garbarskich   

Przedstawioną w tym rozdziale analizę właściwości fizykochemicznych 

odpadów garbarskich wykonano na próbkach skór pobranych z Krakowskich 

Zakładów Garbarskich S.A. (a więc z tego samego źródła z którego pobierano 

materiał do badań spalania). Analizy wykonano w laboratoriach Wydziału 

Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Przeprowadzono 

m.in. analizę składu pierwiastkowego odpadów, składu fazowego popiołów po 

spaleniu odpadów w warunkach laboratoryjnych, analizę kalorymetryczną 

odpadów, analizę stabilności termicznej i inne [14-18]. Informacje uzyskane  

z tych badań były podstawą do planowania prac prowadzonych przez autora  

w ramach rozprawy doktorskiej.   

  

3.1.1. Skład pierwiastkowy odpadów garbarskich 

W tabeli 3.1. przedstawiono udział głównych pierwiastków w odpadach 

garbarskich. Stężenia podano jako wartości średnie z kilku pomiarów,  

w przeliczeniu na suchą masę odpadów. 

 

Tabela 3.1. Skład pierwiastkowy odpadów garbarskich [16] 

Rodzaj odpadów 
Zawartość pierwiastków [%] 

C N S O H 

odpady skór 
niegarbowanych 66 2 3,6 12 9,5 

odpady skór 
garbowanych 45,6-48,3 13,8-15 0,5-1,5 20,8-23,1 5,8-6,2 

 

Pierwiastkowa analiza spektroskopii rentgenowskiej (XRF) wykazała 

obecność w badanych odpadach pierwiastków takich jak Ca, Cr, Fe, a także w 

małych ilościach Al, Ti, Si i K. Zawartość metali w wybranych odpadach 

zestawiono w tabeli 3.2. Przykładowe widma pierwiastkowej spektroskopii 

rentgenowskiej wybranych odpadów przedstawiono na rys. 3.1.  
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Tabela 3.2. Zawartość pierwiastków metalicznych w odpadach garbarskich [15] 

Rodzaj odpadu 
Zawartość pierwiastków [%] 

Cr Fe Ti Zn Pb Cd Ni 

Cyplowiny 
skóry 4,88 0,069 0,003 0,058 0,00027 0,000004 0,00043 

Pył skórzany 3,47 0,065 0,058 0,055 0,0027 0,000021 0,00020 

Strużyny 3,23 0,297 0,006 0,041 0,00016 0,000002 0,00001 

Osady 1,96 2,546 0,049 0,052 0,00025 0,000033 0,00004 

  
 

 
 
Rys. 3.1. Widma XRF wybranych odpadów garbarskich [17, 18], A – odzierki; B – pył 
skórzany; C – cyplowiny skóry garbowanej; D – osad ściekowy  
 
 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

31 
 

Odpady garbarskie zawierają głównie substancje organiczne, 

podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w ich skład są C,H i O, a także  

w niewielkich ilościach N i S. Niskie stężenie siarki wskazuje na jej organiczne 

pochodzenie. Siarka ta jest całkowicie palna, jednak występując w takich 

ilościach nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Gazowe produkty utleniania 

siarki mogą zostać związane w stały siarczan(VI) wapnia poprzez dodatek 

wapna palonego lub hydratyzowanego podczas spalania. Znacznie niższa 

zawartość azotu w odpadach niegarbowanych w stosunku do odpadów 

garbowanych wynika stąd, iż odpady niegarbowane zawierają bogate  

w tłuszcze tkanki podskórne, podczas gdy odpady garbowane to w głównej 

mierze skóra właściwa zawierająca kolagen i inne białka. 

 Zawartości związków Cr, Ca oraz Fe w niektórych odpadach są wyższe 

niż innych identyfikowanych pierwiastków metalicznych. Wysokie stężenia 

chromu w odpadach skór garbowanych są efektem użycia związków chromu(III) 

jako garbnika. Źródłem, pozostałych pierwiastków metalicznych mogą być 

barwniki, pigmenty, zanieczyszczenia pochodzące z urządzeń użytych podczas 

obróbki skór. Związki tych metali mogą również być składnikami skór surowych. 

 Osady ściekowe zawierają znaczne ilości związków wapnia i żelaza. Jest 

to skutkiem stosowanej metody oczyszczania zużytych kąpieli poprocesowych 

opartych na neutralizacji ścieku wapnem oraz stosowaniem soli żelaza jako 

koagulantu osadu [19].  

  

3.1.2. Stabilno ść termiczna odpadów garbarskich 

Stabilność termiczną odpadów garbarskich określono stosując metodę 

analizy termicznej (termograwimetrię i termiczną analizę różnicową) [17]. 

Wykonane pomiary pozwoliły na wyznaczenie zawartości wilgoci, ilości popiołu 

oraz temperatur zapłonu badanych odpadów. Przykładowe krzywe TG/DTG-

DTA próbek odpadów garbarskich przedstawiono na rys. 3.2.  
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Rys. 3.2. Krzywe TG/DTG-DTA wybranych odpadów garbarskich [16, 17], A – 
cyplowiny skóry garbowanej; B – odzierki; C – osad ściekowy 
 

Na podstawie uzyskanych wyników można było stwierdzić, że odpady 

garbarskie charakteryzują się dużą wilgocią przy niewielkich zawartościach 

popiołu. Obróbka termiczna tych odpadów sprowadza się więc do usunięcia 

wody z materiału, uwolnienia lotnych związków organicznych, a następnie 

właściwego procesu utleniania. Z przebiegu krzywych TG/DTG-DTA wynika, że 

największy ubytek masy próbek występuje do temperatury 200oC i związany 

jest z odparowaniem wody oraz lotnych związków organicznych (silny efekt 
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endotermiczny). Podwyższanie temperatury, powyżej 200oC, powoduje dalsze 

straty masy próbek i w zakresie temperatur 230-330oC zapłon materiału 

odpowiadający utlenianiu substancji organicznych (silny efekt egzotermiczny). 

 Na krzywych TG/DTG-DTA dla osadów ściekowych (rys. 3.1),  

w odróżnieniu od krzywych dla innych odpadów garbarskich, wyodrębnić można 

dodatkowy etap rozkładu, powyżej temperatury 750oC, który można przypisać 

rozkładowi wytrąconych wodorotlenków metali.  

 Po spaleniu osadów ściekowych pozostaje znacznie więcej popiołów niż  

w przypadku pozostałych odpadów (por. tabela 3.3). Popiół ten stanowi 

mieszaninę takich związków jak CaO, CaSO4, Ca2Fe2O5. 

 

3.1.3. Charakterystyka odpadów garbarskich w aspekcie ich spalania 

W tabeli 3.3. przedstawiono charakterystykę odpadów garbarskich  

w aspekcie ich spalania. Szczególnie istotna jest informacja o wartości opałowej 

poszczególnych grup odpadów oraz zawartości wilgoci, gdyż te parametry 

decydować będą o przebiegu procesu spalania w instalacji doświadczalnej. 

Wykazany znaczny udział wilgoci w odpadach wymusza w praktyce ich 

wstępne osuszanie przed spaleniem, co wymaga dostarczenia ciepła. 

 

Tabela 3.3. Charakterystyka odpadów garbarskich w aspekcie ich spalania [14, 16, 18] 

Lp. Rodzaj 
odpadów 

Całkowita 
zawartość 
substancji 
organicznych 
[%]* 

Zawartość 
wilgoci  
[%] 

Zawartość 
popiołu  
[%] 

Wartość 
opałowa 
robocza 
[kJ/kg] 

1. Strużyny 87,5 53,6 7,8 6 663 

2. Osad 65,5 54,7 24,3 716 

3. Pył skórzany 87,4 14,3 6,2 16 953 

4. Cyplowiny 
produkty 87,7 10,2 4,7 19 772 

5. Cyplowiny 
surowca 86,9 59,9 4,7 7 753 

6. Odzierki 91,4 59,5 4,6 8 952 

 * w suchej masie  
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3.1.4. Analiza fazowa XRD popiołów po spaleniu próbek odpadów 

Na rys. 3.3-3.8 przedstawiono wyniki analizy fazowej XRD popiołów 

pochodzących ze spalania próbek odpadów w muflowym piecu laboratoryjnym 

[16]. Analiza fazowa popiołów po spaleniu odpadów skór garbowanych 

wykazała obecność tlenku chromu(III). Głównym składnikiem popiołów skór 

niegarbowanych jest tlenek wapnia CaO (pochodzący z procesów wapnienia). 

W popiołach ze spalania cyplowiny skór surowej zidentyfikowano NaCl 

(stosowany do konserwacji skór). Obecność zarówno wapna palonego jak i soli 

kuchennej  wynika z poddania skór surowych procesom wstępnej obróbki, gdzie 

obie te substancje są stosowane. W popiołach po spaleniu skór 

niegarbowanych nie stwierdzono obecności związków chromu. W badanych 

materiałach, składowanych na hałdzie, obecny jest natomiast SiO2, będący 

naturalnym zanieczyszczeniem (piasek). 

 
Rys. 3.3. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu cyplowin skór surowych [16] 
(1 – CaO, 2 – NaCl)  
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Rys. 3.4. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu odzierek [16] (1 – CaO) 

 

 
Rys. 3.5. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu strużyn [16] (1 – Cr2O3, 2 – 
SiO2 (zanieczyszczenia))  
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Rys. 3.6. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu cyplowin skór garbowanych 
[16] (1 – Cr2O3) 
 

 
Rys. 3.7. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu cyplowin pyłu skórzanego 
[16] (1 – Cr2O3) 
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Rys. 3.8. Dyfraktogram rentgenowski popiołów po spaleniu osadów ściekowych [16]  
(1 – CaO, 2 – CaSO4, 3 – 2CaO⋅Fe2O3) 
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4. Znane metody zagospodarowywania odpadów garbarskich 

 Wiadomo, że w procesach garbowania skór na poszczególnych etapach 

produkcji powstaje wiele różnych rodzajów odpadów, znacznie różniących się 

właściwościami, w praktyce stosuje się więc różne metody zagospodarowania 

poszczególnych grup odpadów. Z racji ilości odpadów i ich różnorodności 

zagospodarowanie odpadów stanowi dla zakładów garbarskich duże wyzwanie 

i generuje znaczne koszty. Dlatego też stosuje się w praktyce metody 

najtańsze, które przeważnie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska 

[20].  

 Większość istniejących technologii zagospodarowania odpadów 

umożliwia unieszkodliwianie tylko jednej lub najwyżej kilku grup odpadów. 

Jedyną metodą kompleksową powszechnie stosowaną jest składowanie 

odpadów, które niesie za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo dla środowiska. 

Inne metody zwykle sprowadzają się do możliwości unieszkodliwienia wybranej 

grupy odpadów z wytworzeniem jednego lub kilku produktów o potencjalnym 

zastosowaniu, ale też najczęściej odpadów wtórnych, trudnych do 

zagospodarowania. Większość z tych metod to metody mokre, związane  

z ługowaniem niektórych składników z odpadów, hydrolizą czy procesami 

utleniania w roztworach. Oczywiście w metodach tych powstają ścieki i szlamy 

(odpady wtórne wymagające unieszkodliwiania) oraz wymagają stosowania 

dużych ilości wody, chemikaliów i energii (np. do podgrzewania roztworów 

hydrolizatu). W przypadku odpadów skór garbowanych chromowo głównym 

problemem jest wyizolowanie chromu z odpadów. Przebiega ono w procesach 

analogicznych do procesów garbowania, jednakże z przeciwnym kierunku (od 

produktów do substratów) – jest to tzw. odwrócony proces garbowania.  

Ponieważ problem jest ciągle aktualny, liczne ośrodki badawcze 

prowadzą prace nad opracowywaniem kolejnych metod dążąc równocześnie do 

minimalizowania niezbędnych nakładów energetycznych i materiałowych oraz 

ograniczając stosowanie niebezpiecznych dla środowiska związków. Niemniej 

nadal niewiele jest koncepcji, które traktowałyby całościowo problem 

zagospodarowania wszystkich grup odpadów garbarskich [23, 24]. 

 Poniżej przedstawiono przegląd metod zagospodarowania odpadów 

garbarskich. 
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4.1. Zagospodarowywanie odpadów niegarbowanych 

 Stosunkowo najłatwiej technicznie jest wykorzystać odpady skór 

powstałych przed garbowaniem, gdyż są one cennymi surowcami dla produkcji 

produktów białkowych i tłuszczowych. Z odpadów niegarbowanych otrzymać 

można następujące grupy produktów: 

− klej skórny, 

− hydrolizaty i żelatyna, 

− osłonki do  wędlin, 

− pasze, 

− tłuszcze i mydło. 

 Technologie przetwórstwa odpadów skór niegarbowanych różnią się 

głębokością ingerencji w strukturze [2, 34]: 

− zachowanie włóknistej struktury – odpady poddawane są rozwłóknieniu, 

pęcznieniu i przetwarzane są w postaci suspensji, pasty (produkcja 

osłonek, tworzyw skóropodobnych), 

− zachowanie molekuł kolagenu – otrzymywanie preparatów 

kolagenowych, stosowanych m.in. do produkcji kosmetyków czy środków 

powierzchniowoczynnych, 

− hydroliza kolagenu do otrzymania produktów o mniejszej masie 

cząsteczkowej lub do aminokwasów. Przykładem jest produkcja żelatyny 

i kleju skórnego. 

 W postaci roztworów i hydrolizatów kolagenu przetwarza się znikomą 

część odpadów. Pomimo zapotrzebowania na żelatynę czy klej skórny znaczna 

część odpadów nie jest przetwarzana lecz trafia na przyzakładowe hałdy [2]. 

Ponieważ odpady niegarbowane są niestabilne biologiczne i podatne na 

procesy rozkładu, ich składowanie zwiększa uciążliwość zakładów garbarskich 

dla otoczenia związaną z emisją substancji złowonnych do atmosfery.  

 

 

 

 

 

 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

40 
 

4.2. Zagospodarowywanie odpadów garbowanych [2, 25-33] 

 Odpady garbowane zawierają w swoim składzie związki chromu. Są one 

dzięki temu stabilne biologicznie, równocześnie ich zagospodarowanie  

w kierunku recyklingu materiałowego staje się przez to uciążliwe i wymaga 

dużych nakładów finansowych. Można wyróżnić kilka głównych kierunków  

przetwórstwa odpadów skór garbowanych: 

− hydroliza odpadów w celu wydzielenia materii organicznej (głównie białek) 

do produkcji nawozów, pasz, żelatyny, klejów itp. 

Hydroliza jest możliwa przy zastosowaniu uprzednio procesu odwrotnego 

do garbowania (tzw. odgarbowanie, odwrócone garbowanie), które 

przeprowadza się w warunkach alkalicznych (z zastosowaniem wapna, 

wodorotlenku sodu czy tlenku magnezu) lub kwaśnych (kwas siarkowy lub 

solny). Dalsza hydroliza zachodzi w warunkach zbliżonych do 

stosowanych w przypadku odpadów niegarbowanych.  

− odzysk chromu  

Odzysk chromu z odpadów możliwy jest w wyniku odgarbowania, poprzez 

wyługowanie związków chromu z odpadów, które następnie mogą zostać 

poddane hydrolizie. Także niektóre procesy termiczne (spalenie odpadów) 

mogą być ukierunkowane na odzysk związków chromu. 

− rozwłóknianie  

Rozwłóknianie pozwala zachować włóknistą strukturę kolagenu. Jest to 

proces bardzo energochłonny, pozwala jednak otrzymać produkty  

o wysokich właściwościach higienicznych stosowanych m.in. w produkcji 

obuwia: wtórną skórę oraz tworzywa skóropodobne 

− rozdrabnianie  

Odpady po rozdrobnieniu (np. rozmieleniu) wykorzystanie mogą być do 

produkcji izolacyjnych materiałów budowlanych, komponentów do 

produkcji obuwia, w przemyśle papierniczym, do produkcji płyt 

pilśniowych, jako wypełniacz do plastyfikatorów polichlorku winylu czy do 

produkcji węgla aktywowanego. 

− metody termiczne  

Wykorzystanie znacznej kaloryczności odpadów do odzysku energii 

cieplnej. 
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4.2.1. Metoda enzymatycznej hydrolizy [21, 30] 

Metoda enzymatycznej hydrolizy została opracowana przez Amerykanów 

do unieszkodliwiania strużyn, a później rozwinięta przez naukowców czeskich. 

Możliwe jest stosowanie jej też do innych odpadów garbowanych chromowo niż 

strużyny, niemniej niezbędne jest ich uprzednie rozdrobnienie. W pierwszym 

etapie zmielone fragmenty skór poddaje się działaniu roztworu wodorotlenku 

potasu przez kilka godzin w temperaturze 70oC utrzymując pH ok. 11. 

Następnie mieszanina jest neutralizowana kwasem fosforowym (do pH ok. 9), 

po czym dodaje się do niej enzymy proteolityczne. Hydroliza enzymatyczna 

trwa kolejne kilka godzin, temperatura ciągle utrzymywana jest na poziomie 

70oC. Ostatni etap to filtracja, w wyniku której otrzymuje się hydrolizat białkowy 

do zastosowania jako nawóz NK lub NPK oraz szlam zawierający wodorotlenek 

chromu(III) oraz pozostałość organiczną (zawartość azotu ok. 5% w suchej 

masie). Szlam ten, zdaniem autorów, po wysuszeniu jest odpowiedni jako 

barwnik w przemyśle szklarskim lub ceramicznym. Stwierdzenie to budzi spore 

wątpliwości. 

Uproszczona wersja tej metody jest stosowana przez jedną z polskich 

firm. Odpady skór chromowych są przetwarzane poprzez analogiczną hydrolizę 

alkaliczną, jednak bez użycia enzymów. W rezultacie rozpuszczanie odpadów 

skórzanych jest niepełne, a osad chromowy po filtracji wymaga złożonego 

procesu oczyszczania. Ciekły hydrolizat ze względu na dużą zawartość 

resztkowych związków chromu(III) znajduje jedynie ograniczone zastosowanie 

w uprawie kwiatów i trawy na terenach nierolniczych. 

Modyfikację metody enzymatycznej do przetwarzania strużyn 

przedstawiono w pracy [3]. Proces przebiega w dwóch etapach. W pierwszym 

odpady poddaje się kąpieli w roztworze wodorotlenku magnezu (pięciokrotny 

nadmiar wody w stosunku do masy odpadów, temp. ok 70oC, 6 godzin). 

Otrzymaną mieszaninę poddaje się filtracji, filtrat zawiera roztwór żelatyny, 

pozostały szlam poddaje się dalszej obróbce, polegającej na dodaniu kolejnej 

porcji roztworu wodorotlenku magnezu oraz enzymów. Po 1,5 h podgrzewania 

w 70oC mieszanina ulega rozdzieleniu na prasie filtracyjnej na hydrolizat 

kolagenu (filtrat) oraz tzw. placek filtracyjny, zawierający chrom(III). Tę ostatnią 

frakcję można poddać dalszej obróbce chemicznej w celu otrzymania związków 
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chromu(III) do ponownego zastosowania w garbarstwie, hydrolizat białkowy 

powinien z kolei znaleźć zastosowanie w produkcji pasz oraz nawozów. 

 

4.2.2. Utlenianie w warunkach alkalicznych [30] 

Hiszpańscy badacze opracowali metodę usunięcia związków chromu  

z odpadów skórzanych poprzez przeprowadzenie chromu(III) związanego  

z kolagenem skóry w chrom(VI) w warunkach alkalicznych i wymycie 

uzyskanych chromianów roztworami siarczanu sodowego. Procedura ta 

wymaga również wstępnego rozdrobnienia odpadów. Ponadto stosuje się 

formalinę w celu zmian chemicznych w budowie kolagenu. Niezbędny jest także 

sześciokrotny nadmiar wody jako środowiska reakcyjnego. Po wstępnej 

obróbce odpady zadaje się sodą i po wzroście pH mieszaniny chrom(III) utlenia 

się stężonym roztworem nadtlenku wodoru do chromianów(VI), które następnie 

są wymywane. Chromiany po zakwaszeniu i przejściu w dichromiany redukuje 

się do związków chromu(III). 

Zaletą tej metody jest to, iż nie wymaga nakładów energetycznych 

(przebiega w temperaturze pokojowej) oraz otrzymuje się w rezultacie 

wysokojakościowy koncentrat białkowy. Wadą – stosowanie toksycznych 

związków (formaldehyd), konieczność przeprowadzenia chromu(III)  

w kancerogenny chrom(VI) (potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi oraz 

środowiska w przypadku wycieku, awarii itp.), duża ilość ścieków związana  

z płukaniem odpadów podczas zmiany pH, jak również duże zużycie wody.  

 

4.2.3. Odwrócone garbowanie [21] 

Metoda „klasycznego” odwróconego garbowania została opracowana 

przez pracowników Politechniki Łódzkiej w celu przetwarzania strużyn  

w kierunku otrzymania żelatyny. Poprzez poddawanie odpadów kąpielom  

w szeregu roztworów następuje wymycie siarczanu(VI) chromu(III), pozostałość 

białkowa przetwarzana jest na żelatynę. W procesie tym nie zachodzi utlenienie 

chromu(III) do chromianów(VI) co z punktu widzenia bezpieczeństwa 

środowiskowego jest istotne. Niemniej można wskazać szereg słabych punktów 

tej technologii. I tak w procesie tym wymagane jest uprzednie rozdrobnienie 

strużyn (które przecież mają postać drobnych skórzanych nitek i włókien). 
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Zużywa się też duże ilości wody oraz produkuje znaczne ilości ścieków 

zawierających szereg stosowanych w procesie chemikaliów (m.in. siarczan(VI) 

magnezu). Ponadto otrzymana żelatyna jest gorszej jakości niż ta otrzymywane 

z kolagenu jednorodnego.  

 

4.2.4. Metoda usuwania chromu z odpadów z wykorzystaniem katalizatora 
przeniesienia mi ędzyfazowego [21, 22] 

Innowacyjną metodę zagospodarowania odpadów skór chromowych jak 

również osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków garbarskich opracowało  

w 2006 roku przedsiębiorstwo ChemTech – ProSynTech. Związki Cr(III) usuwa 

się ze wszystkich odpadów skór bez wstępnego ich rozdrabniania jako związki 

kompleksowe, które tworzy się i wymywa przy użyciu roztworów wodnych  

w bardzo łagodnych warunkach. Cr(III), Fe(III) i ewentualnie Al(III) obecne  

w osadach ściekowych przekształca się w kompleksy anionowe, a następnie 

ekstrahuje się je wraz z nadmiarem chlorków do fazy organicznej przy pomocy 

katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Wszystkie roztwory ekstrakcyjne 

cyrkulują w cyklach zamkniętych typu: ekstrakcja – regeneracja ekstrahenta, 

stąd zużycie wody i energii jest niskie. Chrom(III) odzyskiwany jest w postaci 

związków nieorganicznych, gotowych do zastosowania w garbarstwie jako 

garbniki. Kolagen z oczyszczonych odpadów skórzanych ma zachowaną 

strukturę włóknistą i służy jako surowiec do otrzymywania m.in. 

wysokojakościowej żelatyny oraz nawozów. Z najdrobniejszych odpadów (m.in. 

strużyn) oraz z masy organicznej osadów ściekowych wytwarzane są białkowe 

nawozy typu „slow-release”, jak również biopolimery błonotwórcze, które mogą 

znaleźć zastosowanie jako spoiwo przy wytwarzaniu wodorozcieńczalnych 

kryjących farb dyspersyjnych. Żelatynę otrzymuje się w autoklawach z odpadów 

pozbawionych uprzednio związków chromu oraz odpadów skór 

niegarbowanych. Jak zaznaczają autorzy, proces przebiega bezodpadowo  

i bezwyziewowo nie generując dodatkowych ścieków.  

Przedstawiona wyżej metoda jest bez wątpienia jedną z nielicznych, 

które w kompleksowy sposób obejmują problem zagospodarowania odpadów 

garbarskich. Niemniej  jej implementacja wymaga bardzo dużych nakładów 

inwestycyjnych, potrzebne jest przygotowanie kilku węzłów technologicznych, 

zaopatrzonych m.in. w autoklawy. Ciągle są to procesy mokre i choć większość 
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cieczy przepływa w obiegach zamkniętych  to niezbędne jest zapewnienie  ich 

odpowiedniego przepływu, ich gromadzenie i regeneracja. Brak jest informacji  

o wdrożeniu tej technologii do komercyjnego zastosowania. 

  

4.2.5. Wykorzystanie odpadów jako adsorbentów [30, 35] 

  Odpady garbarskie posiadają stosunkowo dużą powierzchnię właściwą 

(rzędu 10 m2/g) i dlatego tez podjęto próby stosowania ich jako adsorbentów 

m.in. barwników organicznych w ściekach pochodzących z przemysłu 

tekstylnego. Badano również możliwość zastosowania tych odpadów do 

usuwania Cr(VI) i As(V) ze ścieków czy z zanieczyszczonych wód 

powierzchniowych z pozytywnymi rezultatami. Strużyny z kolei dobrze nadają 

się do usuwania z wód takich zanieczyszczeń jak oleje i inne węglowodory.  

 

4.3. Termiczne procesy unieszkodliwiania odpadów garbarskich 

 Odpady garbarskie ze względu na znaczny udział materii organicznej 

mogą zostać poddane termicznym procesom unieszkodliwiania [37].  

W zasadzie dla omawianych odpadów rozpatrywane są dwa takie procesy: 

spalanie i zgazowanie. Procesy termiczne umożliwiają [59]:  

1) odzysk energii, co ma istotne znaczenie z racji wzrostu cen energii 

pochodzącej z konwencjonalnych źródeł (gaz ziemny, ropa); 

2) zmniejszenie objętości odpadów – stałe pozostałości po procesach 

termicznych posiadają wielokrotnie mniejszą objętość niż odpady, 

ponadto mogą zostać poddane dalszej obróbce w kierunku odzysku 

zawartych w nich substancji. 

 Zgazowanie przebiega dwustopniowo: na wstępie, w warunkach 

niedoboru tlenu i w obecności pary wodnej, następuje zwęglenie odpadów  

i zgazowanie powstającego węgla w kierunku wytwarzania gazu wodnego 

(mieszaniny wodoru i tlenku węgla). W dalszej kolejności tworzony gaz wodny 

spalany jest przy zwiększonym dostępie powietrza do zwykłych produktów 

spalania. W spalinach można znaleźć dodatkowo niewielkie ilości CO, NO oraz 

SO2 [21, 36]. 

 Spalanie stało się w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo ważną 

metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ale też przemysłowych,  
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a zwłaszcza niebezpiecznych. Niezbędne jest dokładne poznanie odpadów 

przeznaczonych od spalenia, by dobrać właściwą technologię termicznego 

przetwarzania. W przypadku odpadów garbarskich istotnymi czynnikami są 

niewielka zawartość chloru obecna w połączeniach organicznych, duży udział 

części palnych oraz możliwość użytecznego zagospodarowania powstających 

odpadów wtórnych. Utrudnieniami w stosunku do klasycznego spalania 

odpadów komunalnych jest zawartość związków chromu w odpadach, 

stosunkowo duża zawartość wody oraz udział azotu i siarki w składzie białek 

obecnych w odpadach. Wysoka zawartość chromu, korzystna po względem 

opłacalności jako recyklingu, stanowi jednocześnie utrudnienie dla samego 

procesu obróbki. Należy bowiem liczyć się z lotnością niektórych jego związków 

oraz uwzględnić potencjalną możliwość powstawania kancerogennych 

związków chromu(VI). 

 Badania ukierunkowane na odzysk chromu z odpadów przedstawiono  

w pracach [38, 39]. Spalanie prowadzono w instalacji laboratoryjnej, złożonej  

z pieca i komory dopalającej, wyposażonych w palniki gazowe. Temperatura 

spalania wyniosła 900oC. Jako wsad zastosowano mieszaninę cyplowin, 

strużyn oraz ścinków z przemysłu skórzanego.  Na uwagę zasługuje fakt,  

iż  zawartość chromu(VI) w popiele wyniosła zaledwie 260 ppm, co wskazuje, 

że jedynie niewielka ilość chromu obecnego w odpadach ulega utlenieniu  

w trakcie procesu. Popiół zawierał 63% tlenku chromu(III) zanieczyszczonego 

chlorkiem sodu. Zadaniem autorów stanowił on odpowiedni substrat do 

produkcji chromianu(VI) sodu. 

 Porównując powyższe obserwacje z wynikami badań zawartymi np.  

w pracy [40], uwagę zwraca znaczna rozbieżność zawartości związków 

chromu(VI)  w popiele. Pokrótce: w publikacji [40] przedstawiono zmiany 

zawartości chromu(VI) w popiele w zależności od temperatury spalania 

odpadów. Zawartość chromu(VI) w popiele w opisywanym eksperymencie 

zmienia się z kilku tysięcy ppm (dla niskich temperatur) poprzez kilkaset ppm 

(dla temp. ok 600oC) do kilkunastu tysięcy ppm (powyżej 800oC). Powyższy test 

ma na celu udowodnienie, iż to temperatura jest głównym czynnikiem 

odpowiedzialnym za powstawanie kancerogennych związków chromu(VI), co 

też ma odstraszać od wszelkich metod termicznych utylizacji odpadów 

chromowych. Nie ma jednakże żadnej wzmianki o pozostałych warunkach 
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prowadzenia procesu (wpływ rodzaju pieca, czasu przebywania odpadów  

w strefie spalania, dozowania powietrza itp.). Wyniki prac w [38] pokazują, iż 

możliwe jest minimalizowanie emisji chromu(VI) poprzez umiejętny dobór 

warunków.  

 Metody termiczne w literaturze zazwyczaj rozpatrywane są w kontekście 

utylizacji odpadów garbowanych, niemniej można je stosować również  

w przypadku odpadów niegarbowanych. Niektórzy autorzy określają spalanie 

odpadów zawierających znaczny udział białka, które ma cenne wartości 

odżywcze, jako budzące „wątpliwości natury etycznej” [21]. Takie wątpliwości 

byłyby uzasadnione w sytuacji idealnej, w której wszystkie grupy odpadów 

byłyby w pełni poddane odzyskowi materiałowemu, niemniej gdy zdecydowana 

większość odpadów jest składowana na przyzakładowych hałdach, jak to ma 

miejsce obecnie, wątpliwości te są nieuzasadnione. 

 

4.4. Składowanie odpadów 

 Przedstawione w rozdz. 4.1-4.3 metody zagospodarowania odpadów 

garbarskich nie wszędzie stosowane są powszechnie, wiele z nich nie wyszło 

poza fazę testów laboratoryjnych czy instalacji pilotażowych. W praktyce 

najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów garbarskich jest ich 

składowanie. Szacuje się, iż jedynie połowa powstających odpadów garbarskich 

poddawana jest jakiejkolwiek obróbce [2, 38] – reszta trafia na składowiska 

odpadów komunalnych lub składowiska przyzakładowe. Odnotowywane są 

nawet przypadki nielegalnego spalania odpadów w zakładowych kotłowniach, 

co niesie ze sobą poważne zagrożenie skażenia atmosfery. Składowanie jest  

w zasadzie jedyną kompleksową metodą stosowaną do unieszkodliwiania 

odpadów garbarskich, tzn. stosowaną dla wszystkich bądź dla większości grup 

odpadów [24, 41].  

Co należy podkreślić, sytuacja na rynku zagospodarowania odpadów 

garbarskich w ciągu ostatnich lat wcale się nie poprawia, a wręcz staje się 

coraz gorsza. O ile dawniej przetwórcy odpadów na nawozy czy pasze płacili za 

odpady i opłacali ich transport, tak teraz garbarnie same muszą dopłacać do 

transportu i produkcja nawozów z odpadów [3]. Zalew tanich produktów  

z sektora obuwniczego z Dalekiego Wschodu wpłynął z kolei negatywnie na 
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przedsiębiorstwa produkujące z odpadów garbowanych skórę wtórną i wyroby 

skóropodobne, używane do produkcji obuwia. W stan upadłości likwidacyjnej 

popadł m.in. cieszący się przez lata dobrą renomą Zakład Produkcji Skóry 

Wtórnej w Chełmku. Brak uzasadnienia ekonomicznego, a także możliwości 

technicznych przyczynia się do dominacji składowania jako głównej metody 

unieszkodliwiania odpadów garbarskich. 
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5. Ocena ilo ści odpadów garbarskich na świecie oraz w krajach Unii 
Europejskiej, w tym w Polsce 

Jak podają statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, FAO), roczna produkcja skór bydlęcych wynosi ok. 6 milionów Mg 

(liczonych jako masa skór solonych; por. tabela 5.1). Skór owczych, jagnięcych, 

koźlich i koźlęcych produkuje się rocznie ok. 600 tysięcy Mg (liczonych jako 

sucha masa skór) [42]. Zgrubna kalkulacja wskazuje zatem, iż stałych odpadów 

garbarskich powstaje rocznie ok. 4-4,5 miliona Mg. Produkcja garbarska  

w ostatnich latach zwiększa się, głównie w krajach rozwijających się.  

W krajach Unii Europejskiej przerabia się 11% światowej produkcji skór 

bydlęcych oraz 12% skór owczych i koźlich. Wiodącymi krajami w UE są 

Włochy, Hiszpania i Niemcy). W Polsce ilości skór bydlęcych poddawanych 

garbowaniu w ostatnich latach nieznacznie się zmniejszają, niemniej ciągle są 

to duże wartości – 22,7 tysięcy Mg w 2009 r [42]. Z kolei inne źródła podają 

wielkość produkcji skór wyprawionych – w 2008 r. wyprodukowano w Polsce 

9,5 tysiąca Mg gotowych skór z surowca bydlęcego [43]. Wiodącą rolę  

w produkcji skór pełnią województwa: małopolskie, śląskie oraz mazowieckie 

(okręg radomski) [44]. 

Na podstawie powyższych danych można oszacować, iż roczna podaż 

stałych odpadów garbarskich utrzymuje się na poziomie ok. 15 tysięcy Mg. 

Dodatkowo należy uwzględnić odpady skór z produkcji obuwia i wyrobów 

skórzanych, a także osady z chromowych ścieków garbarskich. Tylko  

w województwie małopolskim całkowita ilość odpadów oznaczonych kodem 

04 01 (odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego) w 2009 r. wyniosła 

24 tys. Mg [45]. 

Tabela 5.1. Produkcja skór bydlęcych w wybranych latach (skóry solone, tys. Mg) [42] 

 2000 2003 2007 2008 2009 

Świat 5860,0 6065,7 6025,8 6056,7 6042,4 

UE (27) - - 701,6 701,5 708,7 

UE (15) 679,0 666,4 626,0 625,9 633,5 

Polska 31,6 31,2 23,0 22,9 22,7 
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6. Uwarunkowania prawne gospodarki odpadami 

6.1. Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami 

 Kluczowe w kwestii odpadów dyrektywy unijne to [46]: 

− Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów 

(tzw. dyrektywa ramowa) [47], 

− obecnie obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów [48]. 

W dyrektywie 75/442/EWG wprowadzona została hierarchia 

postępowania z odpadami, obowiązująca wszystkie państwa Unii Europejskiej. 

Hierarchia ta podaje pożądaną kolejność działań związaną z gospodarką 

odpadami – zawsze preferowane jest działanie, które jest wyżej w hierarchii:  

− zapobieganie, 

− przygotowywanie do ponownego użycia, 

− recykling, 

− inne metody odzysku, np. odzysk energii, 

− unieszkodliwianie. 

Składowanie odpadów uznawane jest za metodę unieszkodliwiania. 

Biorąc pod uwagę hierarchię postępowania z odpadami, składowanie jest 

najmniej akceptowanym rozwiązaniem dotyczącym zagospodarowania 

odpadów.  

Kolejne istotne w zakresie gospodarki odpadami dyrektywy to: 

− Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli [49], 

− obecnie obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 

zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli [50] 

Dyrektywy te wprowadzają pojęcie BAT – czyli Najlepszych Dostępnych 

Technik, których realizacja jest wskazana w przypadku najważniejszych  

i najbardziej zagrażających środowisku gałęzi przemysłu. BAT-y obejmują 

również przemysł garbarski. 
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6.1.1. Dyrektywa 96/61/WE 

Dyrektywa Unii Europejskiej nr 96/61/WE z 24 września 1996 r.  

w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń, znana 

powszechnie pod nazwą dyrektywy IPPC, wprowadza koncepcję Najlepszych 

Dostępnych Technik (ang. Best Available Technuiqes, BAT) jako ogółu 

wymogów i wytycznych, do których zakłady produkcyjne winny się dostosować. 

Wytyczne dotyczą m.in. stosowanej technologii, procedur produkcyjnych,  

zużycia surowców, mediów, wody i energii, ilości i rodzajów wytwarzanych 

odpadów. Wymogi te określane są w dokumentach referencyjnych BREFs (BAT 

Reference Notes), a także mogą wynikać wprost z obowiązujących przepisów 

prawa oraz innych specyfikacji technicznych, poradników dobrych praktyk, norm 

technicznych itp. Dokumenty BREF opracowane są przez Europejskie Biuro 

IPPC w Sewilli dla gałęzi przemysłu objętych pozwoleniem zintegrowanym. 

Dyrektywę IPPC zastąpiła obecnie obowiązująca Dyrektywa 2008/1/WE z dnia 

15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i ich kontroli, koncepcja Najlepszych Dostępnych Technik 

została w niej utrzymana. 

 W lutym 2013 r. opublikowany został najnowszy dokument BREF dla 

branży garbowania skór (Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for the Tanning of Hides and Skins [4]). W dokumencie tym zawarto 

również wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów powstających  

w procesach garbowania skór. W rozdziale 4 przedstawiono techniki, które 

należy wziąć pod uwagę określając BAT-y. Podkreślono, iż składowanie 

odpadów jest skrajnie niekorzystne, a w przypadku niektórych grup odpadów 

wręcz niedozwolone. W rozdziale 5 natomiast przedstawiono końcowe wnioski 

dotyczące stosowania BAT-ów. Podrozdział 5.7 dotyczy zagospodarowania 

odpadów. W przypadku niektórych grup odpadów wskazane jest ich 

wykorzystanie jako półprodukt do dalszego zastosowania w innych gałęziach 

produkcji (tabela 6.1.) 
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Tabela 6.1. Zgodne z BAT możliwe kierunki zagospodarowania odpadów garbarskich 
jako półproduktu do zastosowań w innych gałęziach przemysłu [4] 

Rodzaj odpadów Wykorzystanie jako produkt uboczny 
(Use as a by-poroduct) 

Włosy, sierść, wełna 
• Materiał wypełniający 

• Produkcja tekstyliów wełnianych 

Cyplowiny wapniowane  • Produkcja kolagenu 

Dwoiny niegarbowane 

• Produkcja skór 

• Produkcja osłonek do kiełbas 

• Produkcja kolagenu 

• Produkcja zabawek do gryzienia dla 
psów  

Cyplowiny garbowane 

• Produkcja drobnych przedmiotów 
skórzanych 

• Produkcja kolagenu 

 

W celu ograniczenia ilości składowanych odpadów garbarskich 

Najlepsze Dostępne Techniki powinny określać takie operacje w zakładach, 

które zapewnią wykorzystanie odpadów, lub w przypadku gdy to nie jest 

możliwe – recykling odpadów, lub gdy i to nie jest możliwe – inne metody 

zastosowania, zgodne z wytycznymi z tabeli 6.2. 

 Odzysk energii, wymieniony w tabeli 6.2 w kolumnie Inne zastosowanie, 

odnosi się praktycznie do wszystkich rodzajów odpadów. Przez odzysk energii 

rozumieć tu należy przede wszystkim procesy termiczne, które umożliwiają 

odzysk energii cieplnej, niezbędnej do prowadzenia procesów garbarskich. 

Termiczne przekształcanie odpadów garbarskich wymienione jest  

w dokumencie BREF jako technika, która jest w fazie badań i rozwoju, i która 

może zostać wykorzystana do spalania większości rodzajów odpadów.  

W rozdziale 6, dotyczącym nowatorskich metod, które w przyszłości mogą 

zastąpić istniejące BAT-y, wymienione są m.in. procesy gazyfikacji odpadów 

garbarskich. Autorzy dokumentu BREF zalecają prowadzenie dalszych badań 

nad termicznym unieszkodliwianiem odpadów garbarskich. 
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Tabela 6.2. Wytyczne do zagospodarowania odpadów garbarskich zgodne z BAT [4] 

Rodzaje odpadów 

Ponowne 
wykorzystanie po 
obróbce 
(Reuse after 
preparation) 

Metody recyklingu 
(Recycling as) 

Inne zastosowanie 
(Other recovery) 

Włosy, sierść, 
wełna 

• Produkcja 
hydrolizatu 
białkowego 

• Produkcja 
nawozów 

• Odzysk energii 

Cyplowiny surowe  
• Produkcja 

klejów 
• Odzysk energii 

Cyplowiny 
wapniowane 

• Produkcja łoju 
• Produkcja 
żelatyny 

• Produkcja 
klejów 

 

Odzierki  

• Produkcja łoju 
• Produkcja 

hydrolizatu 
białkowego 

• Produkcja 
klejów 

• Produkcja 
zastępczych 
paliw 

• Odzysk energii 

Dwoiny 
niegarbowane 

• Produkcja 
hydrolizatu 
białkowego  

• Produkcja 
żelatyny 

• Produkcja 
klejów 

• Odzysk energii 

Garbowane 
cyplowiny i dwoiny 

• Produkcja płyt 
typu fibreboard  z 
niewykończonych 
cyplowin 

• Produkcja 
hydrolizatu 
białkowego  

 • Odzysk energii 

Strużyny 

• Produkcja płyt 
typu fibreboard 

• Produkcja 
hydrolizatu 
białkowego  

 • Odzysk energii 

Osad ściekowy z 
oczyszczalni   • Odzysk energii 
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6.2. Prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie gospodarki 
odpadami 

Zalecenia dyrektyw unijnych dotyczące gospodarki odpadami zostały 

implementowane do prawodawstwa polskiego w szeregu ustawach  

i rozporządzeniach, przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach [51]. 

Istotne jest również Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [52], które podaje kody 

poszczególnych grup odpadów. W przypadku odpadów garbarskich są to: 

 

04  Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i 

tekstylnego  

04 01  Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego  

04 01 01  Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)  

04 01 02  Odpady z wapnienia  

04 01 03*  Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez 

fazy ciekłej)  

04 01 04  Brzeczka garbująca zawierająca chrom  

04 01 05  Brzeczka garbująca niezawierająca chromu  

04 01 06  Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków  

04 01 07  Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych 

oczyszczalni ścieków  

04 01 08  Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, 

obcinki, pył ze szlifowania skór)  

04 01 09  Odpady z polerowania i wykańczania  

04 01 99  Inne niewymienione odpady 

 

W niniejszej pracy przedmiot badań stanowiły odpady z grup 04 01 01, 

04 01 02, 04 01 06, 04 01 07, 04 01 08 oraz 04 01 08. 

Ważnym dokumentem dla prowadzonych badań jest Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów [53]. 

Rozporządzenie to określa m.in., że: 
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„Podczas procesu termicznego przekształcania odpadów minimalna 

temperatura w komorze spalania nie może być niższa niż: 

− 1100°C — dla odpadów zawierających powyżej 1% związków 

chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor, 

− 850°C — dla odpadów zawierających do 1% związków 

chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.” 

oraz: 

„Proces prowadzi się w sposób zapewniający utrzymywanie gazów spalinowych 

w komorze spalania przez co najmniej 2 sekundy przy zawartości co najmniej 

6% tlenu.” 

 Prowadząc badania opisane w niniejszej pracy przyjęto, iż podczas prób 

spalań będą czynione wszelkie starania, by wymogi prawne były spełnione. 

Określona w rozporządzeniu minimalna temperatura (850oC dla odpadów 

garbarskich) oraz czas przebywania spalin w komorze spalania zostały 

uwzględnione w planowaniu przebiegu badań.  

 Kolejne wytyczne dotyczące spalania odpadów, które w ramach prac 

badawczych starano się wypełnić, zostały podane w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych  

z instalacji [54]. W rozporządzeniu tym przedstawiono standardy emisyjne, 

które obowiązują przy spalaniu odpadów (tabela 6.3). 

 Szczegółowy wykaz obowiązujących uregulowań w prawodawstwie 

polskim dotyczących gospodarki odpadami zestawiono w załączniku Z.1. 
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 Tabela 6.3. Standardy emisyjne dla instalacji spalania lub współspalania odpadów [54] 
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6.2.1. Definicje wybranych poj ęć z zakresu gospodarki odpadami 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [51] podaje szereg 

definicji. Najistotniejsze dla tematu niniejszej dysertacji spośród tych definicji 

przytoczono poniżej. 

„Odpady  – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których 

posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest 

obowiązany.” 

Przepisy wykonawcze ustawy wydzielają kategorie i rodzaje odpadów, 

które według ich składu, właściwości i działania kwalifikuje się jako 

niebezpieczne . Właściwości powodujące, iż odpady są odpadami 

niebezpiecznymi podane są w osobnym załączniku. Należą do nich takie 

właściwości jak: szkodliwe, toksyczne, żrące, rakotwórcze, mutagenne itp. 

Zakwalifikowanie danej grupy odpadów do odpadów niebezpiecznych  

w praktyce ułatwia wyróżnienie grup odpadów niebezpiecznych w katalogu 

odpadów. 

„Odzysk – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym 

wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez 

zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte 

do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane 

do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.” 

„Recycling  – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są 

ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane 

w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie 

materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku 

energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane 

jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.” 

Pojęcie odzysku odpadów jest zatem szersze od pojęcia recyklingu  

i recykling odpadów jest zawsze równocześnie ich odzyskiem. Główna różnica 

wynika z określenia efektu procesu – efektem recyklingu odpadu jest gotowy 

produkt, efektem odzysku odpadu natomiast jest wciąż odpad, tyle że inny,  

o innym kodzie, zwykle łatwiejszy do zastosowania w dalszych procesach.  
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„Unieszkodliwianie odpadów  – rozumie się przez to proces niebędący 

odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk 

substancji lub energii.” 

Taka definicja unieszkodliwiania jest bardziej ogólna, niż definicja 

zapisana w poprzednio obowiązujacej ustawie o odpadach z roku 2001 [55]: 

„Unieszkodliwianie odpadów  – rozumie się przez to poddanie odpadów 

procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych […] w celu 

doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia 

ludzi lub dla środowiska.”  

Ustawa z 2001 r. zawierała w załączniku listę procesów, które są 

uznawane za unieszkodliwianie. Obecnie obowiązująca ustawa w załączniku 2 

podaje jedynie „niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania.” Pojęcie 

unieszkodliwiania jest bardzo istotne w niniejszej pracy, dlatego też używane 

jest w niej w myśl nieobowiązującej ustawy, jako iż definicja ta jest 

precyzyjniejsza od obecnie obowiązującej i dokładniej oddaje charakter 

badanych zjawisk. Nie stoi ponadto w sprzeczności z nową, obecnie zalecaną 

definicją, ponieważ każdy proces będący unieszkodliwianiem w myśl starej 

definicji zawiera się również w obecnej. 

Potocznie stosowany termin utylizacja odpadów nie posiada definicji 

prawnej. Zwykle rozumie się poprzez ten termin zarówno procesy odzysku 

odpadów (utylizacja jako wykorzystanie odpadów do pożytecznych celów), jak 

również ich unieszkodliwianie (aspekt utylitarności wynika ze zmniejszenia 

zagrożenia dla ludzi i środowiska, jakie odpady mogłyby stwarzać). 

Odnośnie procesów termicznych obecnie obowiązująca ustawa podaje 

następującą ważną definicję: 

„Termiczne przekształcanie odpadów  – rozumie się przez to:  

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,  

b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów,  

w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające 

podczas tych procesów są następnie spalane.” 

Gdy termiczne przekształcanie odpadów odbywa się w celu odzyskania 

energii to w myśl ustawy jest to odzysk energii . 

W załączniku 1 do ustawy podany jest „niewyczerpujący wykaz 

procesów odzysku”, wśród których z numerem R1 zapisany jest proces 
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„Wykorzystania głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii”. 

Proces ten rozumiany jest jako proces, którego głównym celem jest uzyskanie 

energii, a odpady są traktowane jedynie jako jej nośnik. Dlatego też celom 

niniejszej pracy jest bliższy jeden z procesów zapisanych w załączniku 2 pt. 

„niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania”, mianowicie proces D10 

„Przekształcanie termiczne na lądzie”. Biorąc pod uwagę  definicję termicznego 

przekształcania odpadów jak również przyjętą w tej pracy definicję 

unieszkodliwiania odpadów to właśnie proces D10 najlepiej opisuje proces, 

którym poddawane są odpady garbarskie w instalacji do ich spalania. Jego 

głównym celem jest bowiem przede wszystkim przekształcenie odpadów do 

stanu niezagrażającego środowisku i ludziom, a uzyskane w ten sposób 

korzyści (potencjalnie użyteczne popioły, energia cieplna) są wartością dodaną 

procesu (tym samym spełniona jest również obecnie obowiązująca definicja 

unieszkodliwiania odpadów).  
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7. Spalanie odpadów 

7.1. Termiczne przekształcanie odpadów 

 Jak podaje ustawa o odpadach spalanie odpadów jest jedną z metod 

termicznego przekształcania odpadów. Rozszerzając definicję podaną  

w ustawie termiczne przekształcanie odpadów można określić jako procesy 

rozkładu składników organicznych w temperaturze powyżej 600oC [56]. Do 

najważniejszych procesów termicznego przekształcania oprócz spalania 

należą: piroliza i zgazowanie.  

 

7.1.1. Spalanie  

7.1.1.1. Definicja spalania 

Termin spalanie może być definiowany na wiele sposobów. Najogólniej 

ujmując, jest to „proces utleniania przebiegający z wydzieleniem dużej ilości 

ciepła i świeceniem. Potocznie spalanie oznacza energiczne łączenie się  

z tlenem” [57]. Szereg bardziej szczegółowych definicji podaje praca [64]: 

1) Spalanie jest to złożony fizyko-chemiczny proces wzajemnego 

oddziaływania paliwa i utleniacza uzewnętrzniający się wydzieleniem 

ciepła i światła. Zgodnie z tą definicją spalanie jest możliwe nie tylko  

w tlenie – liczne metale palą się na przykład w chlorze, parach siarki. 

Ciepło i światło wydzielają się także w wyniku rozkładu niektórych 

związków – towarzyszą np. przy wybuchu sprężonego acetylenu. 

2) Spalanie jest chemicznym i aerotermodynamicznym procesem 

zachodzącym w poruszającej się lub nieporuszającej, aktywnej 

chemicznie, mieszance gazowej. Za spalanie zgodnie z tą definicją 

będzie się więc uważać przepływ powietrza za silną fala uderzeniową, 

gdzie cząsteczki azotu i tlenu dysocjują na atomy i tworzą mieszankę 

palną, w której proces spalania polega na powtórnym łączeniu się 

atomów w cząsteczki. 

3) Spalanie – silna egzotermiczna reakcja zachodząca w gazach. Ta 

koncepcja wyłącza reakcje jakie zachodzą na przykład na powierzchni 

węgla, nie wymaga natomiast w procesie ani udziału tlenu ani emisji 

światła. 
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4) Zgodnie z koncepcją twórców aerotermochemii (dyscypliny naukowej na 

pograniczu chemii fizycznej, termodynamiki i dynamiki gazów) spalanie 

jest to przepływ połączony z reakcją chemiczną. Związane z tym efekty 

wyjaśnić można w pojęciach właściwych dla kinetycznej teorii gazów, 

kinetyki reakcji chemicznych, termodynamiki procesów nieodwracalnych 

itd. 

5) Spalanie to egzotermiczna reakcja chemiczna syntezy, zdolna do 

samoczynnego przemieszczania się w przestrzeni wypełnionej 

substratami. Wywiązywanie się ciepła i zdolność do propagacji jest więc, 

w myśl tej definicji, istotną cechą wyróżniającą proces spalania wśród 

innych „zwykłych” reakcji chemicznych. Egzotermiczność reakcji 

warunkuje zdolność do jej samoczynnego, tzn. bez interwencji  

z zewnątrz, przemieszczania się. Pewne fazy procesu mogą mieć jednak 

charakter endotermiczny (np. parowanie, sublimacja, piroliza). W tej 

definicji nie poczyniono żadnych zastrzeżeń co do udziału tlenu  

w reakcji, stanu fizycznego składników, ani też konieczności emitowania 

przez płomień energii promienistej 
 

 Przytoczenie powyższych definicji ma na celu pokazanie, jak złożonym i 

wieloaspektowym procesem jest z pozoru oczywista reakcja spalania. Dla 

potrzeb niniejszej pracy spalaniem nazywana będzie egzotermiczne reakcja 

utlenienia tlenem materii organicznej odpadów zdolna do propagacji  

w obszarze, w którym znajdują się substraty. W wyniku spalania następuje 

emisja energii promienistej (świecenie). 

 

7.1.1.2. Podstawowe poj ęcia w opisie procesów spalania 

 Dla prawidłowego opisu procesów spalania niezbędne jest wyjaśnienie 

szeregu pojęć.  

 Przez termin paliwa  rozumie się w technice materiały, które spełniają 

następujące najbardziej ogólne wymagania [64]: 

− W procesie spalania paliwa wywiązują dużą ilość energii przypadającej 

na jednostkę masy; 

− Produkty spalania paliw stanowią mieszaninę gazów, która może być 

wykorzystana w dalszych procesach jako czynnik termodynamiczny 
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− Paliwa mają własności czyniące proces spalania sprawnym, 

ekonomicznym i łatwym w eksploatacji; 

− Paliwa są łatwo dostępne, tak ze względu na duże zapasy w naturze, jak 

i na możliwość zastosowania racjonalnych metod wydobycia; 

− Utleniaczami paliw mogą być tak samo łatwo dostępne materiały, przede 

wszystkim powietrze atmosferyczne. 

 Zgodnie z powyższą definicją pewne grupy odpadów można uznać jako 

paliwo, m.in. większość rodzajów odpadów garbarskich (zew względu na 

wysoką wartość opałową). Inaczej jest w przypadku prawnej definicji paliw, 

zgodnie z którą paliwo to dowolna palna substancja stała, ciekła lub gazowa,  

z wyjątkiem odpadów [54]. Wyjątek ten nie ma uzasadnienia technicznego, 

jedynie prawne – wykorzystywanie odpadów do spalania i innych procesów 

termicznych jest regulowane odrębnymi przepisami. Dlatego też zgodnie  

z definicją techniczną odpady o odpowiednich właściwościach w niniejszej 

pracy uznawane są za paliwo. 

 Płomieniem nazywany jest obszar rozgrzanych wskutek 

przebiegającego w nim spalania gazów. Płomień nad palącym się ciałem stałym 

świadczy o wydzielaniu się palnego gazu wskutek rozkładu paliwa. Strefa 

płomieni jest mała w porównaniu z wymiarami reaktora. Powierzchnia tej strefy 

od strony napływających świeżych składników nazywana jest czołem 

płomienia [64]. 

 Części instalacji czy ciągów technologicznych, w których zachodzą 

procesy spalania, to komory spalania  lub inaczej paleniska . Między tymi 

pojęciami nie ma głębszej różnicy, a używanie tych terminów ma swe 

uzasadnienie w tradycyjnych powiązaniach z dwoma nurtami techniki spalania, 

inspirowanymi z jednej strony przez rozwój kotłów parowych (palenisko),  

z drugiej zaś – silników spalinowych (komora spalania) [56, 64].  

 Zadaniem palników  jest wytwarzanie mieszanki paliwa i utleniacza  

o kontrolowanym składzie i stopniu wymieszania. Ich konstrukcja zależy przede 

wszystkim od rodzaju paliwa, charakteru pracy oraz usytuowania. Palnikiem 

mogą być np. przednia część płomienicy komory spalania silnika turbinowego 

lub też ruszt  z leżącym na nim węglem i przepływającym przezeń powietrzem 

w palenisku.  
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 Ogólnie ujmując, urządzenie do realizacji procesu spalania składa się  

z jednego lub kilku palników oraz komory, w której usytuowany jest płomień. Do 

komory doprowadzany jest utleniacz (w jednym bądź kilku etapach) [65]. 

 Spalanie poprzedzone jest zapłonem. Proces zapłonu  paliwa następuje 

po powstaniu odpowiednio sprzyjających warunków, to jest przede wszystkim 

po odparowaniu, wymieszaniu się par i podgrzaniu ich do odpowiedniej 

temperatury (temperatura zapłonu ). Dopiero wtedy między cząstkami paliwa  

i utleniacza zachodzą wstępne reakcje chemiczne,  które doprowadzą do 

reakcji płomieniowych. Gdy zapłon następuje bez kontaktu z otwartym 

płomieniem (tzn. rozpoczyna się samoczynne zainicjowanie i rozprzestrzenianie 

reakcji spalania) zachodzi samozapłon . Minimalna temperatura przy której 

samozapłon zachodzi nazywana jest temperatur ą samozapłonu [64, 65]. 

 

7.1.1.3. Przebieg procesu spalania 

 Charakterystyczną cechą procesu spalania jest złożoność występujących 

w nim zjawisk. Poszczególne jego stadia zachodzą w kolejnych łatwiej lub 

trudniej dających się wydzielić strefach.  Rodzaj paliwa ma zasadniczy wpływ 

na organizację procesów, szczególnie przygotowawczych. I tak w przypadku 

spalania węgla proces rozdrobnienia paliwa, decydujący z znacznej mierze o 

szybkości procesu spalania, musi być realizowany poza komorą spalania, 

podczas gdy spalając paliwa płynne, np. naftę, rozdrobnienie może zachodzić 

już w komorze spalania za pomocą wtryskiwaczy paliwa.  

 O przebiegu procesu spalania jako całości decyduje szereg czynników, 

które stanowią kryteria do klasyfikowania go. Są to [64, 65]: 

1) charakter przepływu przez strefę reakcji, to jest – czy przepływ jest 

laminarny czy turbulentny. Ten czynnik ma zasadniczy wpływ na procesy 

wymiany ciepła, masy i pędu. 

2) stopień wymieszania utleniacza z paliwem na wejściu do strefy reakcji. 

Przyjmuje się dwa ekstremalne przypadki modelowe: 

− gdy paliwo i utleniacz są wstępnie wymieszane – tu o szybkości 

przebiegu reakcji decyduje kinetyka i dlatego ten typ spalania 

nazywa się kinetycznym;  
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− gdy mieszanie zachodzi równocześnie z reakcją – o szybkości 

przebiegu procesu decyduje szybkość tworzenia się mieszanki 

zdolnej do reakcji. Ten typ spalania nazywa się dyfuzyjnym. 

3) Stan fizyczny składników reakcji. Może on się wyrażać trzema 

przypadkami: 

a) paliwo i utleniacz znajduje się w stanie gazowym – spalanie 

homogeniczne; 

b) paliwo i utleniacz znajdują się w różnych początkowych stanach 

fizycznych, np. paliwo w stanie stałym lub ciekłym, a utleniacz 

gazowym – spalanie heterogeniczne; 

c) paliwo i utleniacz stanowią wstępnie przygotowaną mieszaninę mniej 

lub bardziej jednorodną i znajdują się w stanie skondensowanym (np. 

stałym). Przykładem może być materiał pędny stosowany w silnikach 

rakietowych. 

 Organizacja procesu zależy przede wszystkim od rodzaju paliwa, 

wymaganej intensywności spalania, końcowej temperatury spalin oraz ich 

przeznaczenia. Zadania jakie mają do spełnienia spaliny dadzą się zgrupować 

następująco: 

− wykonanie pracy mechanicznej (tłokowe silniki spalinowe itp.), 

− ogrzewanie – tu wyróżnia się: 

− ogrzewanie przeponowe – gdy spaliny jedynie doprowadzają 

ciepło i nie ingerują w proces (jak w kotle parowym); 

− ogrzewanie bezprzeponowe – gdy spaliny biorą udział w procesie 

technologicznym (np. ochrona wsadu w piecu kuźniczym przed 

utlenianiem itp.) 

 W przypadku spalania paliw stałych, takich jak odpady, wyróżnia się trzy 

etapy spalania [56, 59]: 

1. Dostarczone do paleniska odpady suszą się i nagrzewają do temperatury 

rozkładu termicznego. 

2. Podczas termicznego rozkładu następuje wydzielanie się lotnych  

i ciekłych produktów, a stała pozostałość ma formę bogatego w węgiel 

koksu. W konwencjonalnym systemie spalania, w którym udział tlenu jest 

w nadmiarze, w tym etapie następuje także spalanie lotnych produktów 

rozkładu termicznego. 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

64 
 

3. W trzecim etapie spalana jest pozostałość koksowa, proces ten ma 

zwykle dyfuzyjny charakter – szybkość utleniania zależy od dostępu 

tlenu do wnętrza porowatych cząstek. 

 

7.1.2. Piroliza [60] 

 Proces przetwarzania odpadów za pomocą pirolizy (nazywanej też 

odgazowaniem) uważany był (głównie w latach 80 –tych XX wieku) za proces 

alternatywny wobec spalania, z powodu znacznej redukcji emitowanych do 

atmosfery zanieczyszczeń. 

 Piroliza – w przeciwieństwie do spalania – jest reakcją endotermiczną, 

czyli wymaga dopływu energii ze źródła zewnętrznego. Odbywa się również bez 

wpływu dodatkowych substratów, w szczególności tlenu – jest zatem procesem 

beztlenowym. Odpady podlegają beztlenowej degradacji poprzez ich 

ogrzewanie w dostatecznie wysokich temperaturach, maksymalnie 10000C [56, 

57]. Celem procesu jest redukcja ilości odpadów, unieszkodliwienie sanitarne 

oraz wytworzenie tzw. gazu wytlewnego (pirolitycznego), który następnie można 

konwencjonalnie spalić z odzyskiem energii. Jego wartość opałowa może 

wynosić od 8 do 30 MJ/m3. Oprócz gazowych produktów, powstają również 

stałe i ciekłe: koks pirolityczny (często również o znacznej wartości opałowej) 

oraz mieszanina olejów, smół, składników organicznych i wody. 

 

7.1.3. Zgazowanie [60] 

 Zgazowanie (nazywane quasi-spalaniem lub quasi-pirolizą) polega na 

transformacji paliwa stałego w paliwo gazowe. Prace nad zgazowaniem 

wynikały początkowo z dążeń do zmian paliw konwencjonalnych w gazowe, 

gdyż kontrola procesu spalania paliwa gazowego jest łatwiejsza, a przy tym 

emisje szkodliwych substancji są mniejsze. Proces zgazowania jest podobny  

w przebiegu do pirolizy, ale do zgazowywanych odpadów dodaje się dodatkowy 

substrat, tzw. czynnik zgazowujący. Może to być tlen lub powietrze, ale także 

para wodna, wodór albo ditlenek węgla. Produktem zgazowania jest gaz  

o właściwościach paliwowych, a także popioły i żużle, które ze względu na 

swoje właściwości można powtórnie wykorzystać (np. w budownictwie 

drogowym). Zgazowanie można też postrzegać jako kontynuację procesu 
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pirolizy tj. oba procesy mogą być następującymi po sobie etapami, co zwiększa 

uzysk gazu energetycznego. 

 

7.1.4. Porównanie metod termicznego przekształcania odpadów 

 Piroliza i zgazowanie, w przeciwieństwie do spalania, nie są 

powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej gospodarowania odpadami. 

Największą zaletą spalania odpadów jest fakt, że ta metoda została dobrze 

sprawdzona i zbadana, a jej opłacalność, chociażby ekonomiczna – 

potwierdzona. Niestety nie jest to takie pewne w przypadku pirolizy  

i zgazowania, które w znaczącej skali występują tylko w Japonii.  Drugi problem 

z instalacjami tego typu polega na ograniczonej wydajności, które po 

zestawieniu z wydajnością przeciętnej spalarni są często bardzo małe. Znaczną 

zaletą pirolizy i zgazowania jest natomiast redukcja zanieczyszczeń do 

atmosfery, które w zasadzie pojawiają się dopiero na etapie spalania produktów 

gazowych –  jest ich oczywiście mniej niż w przypadku konwencjonalnego 

spalania. 

 Piroliza czy zgazowanie stosowane są natomiast z powodzeniem  

w technologiach kilkuetapowego spalania odpadów, w których w jednym ciągu 

technologicznym (ale w osobnych modułach) po pirolizie czy zgazowaniu 

następuje spalanie. Przykładem może być technologia Duotherm (piroliza  

i spalanie w palenisku rusztowym) czy Öko-Gas-Verfahren (zgazowanie  

i spalanie w złożu fluidalnym). Spalarnie modułowe w porównaniu z 

klasycznymi jednoetapowymi charakteryzują się mniejszą emisją szkodliwych 

zanieczyszczeń w gazach odlotowych, niemniej wymagają większych nakładów 

inwestycyjnych oraz w niektórych przypadkach wzbogacania powietrza do 

spalania tlenem [56]. 

 

7.2. Najważniejsze wła ściwo ści odpadów jako paliwa 

7.2.1. Warto ść opałowa 

 Wartość opałowa to ilość energii wydzielanej na sposób ciepła przy 

spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa. Przyjmuje się, że 

spalanie jest całkowite i zupełne. Od ciepła spalania wartość opałowa różni się 

założeniem, iż para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo 
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że spaliny osiągają temperaturę początkową paliwa. Dlatego też wartość 

opałowa jest zawsze nie większa niż ciepło spalania. Wartość opałową podaje 

się najczęściej w MJ/kg lub MJ/m3 (czasem również w kJ/kg lub kJ/m3) [58, 65]. 

 

7.2.2. Temperatura spalania 

 W procesie spalania odpadów najważniejszym czynnikiem jest 

temperatura spalania, od której zależy szybkość i stabilność spalania, a więc  

i parametry konstrukcyjne paleniska.  

 W oparciu o parametry paliwa, takie jak wartość opałową, udział 

substancji mineralnej w odpadach oraz udział wilgoci można obliczyć 

temperaturę adiabatyczną spalania, czyli najwyższą możliwą temperaturą jaką 

osiągają niezdysocjowane spaliny w wyniku adiabatycznego i izobarycznego 

spalania paliwa z teoretyczną ilością powietrza. 

 Rzeczywista temperatura spalania jest różna od teoretycznej i na jej 

wartość wpływ ma m.in. inny niż adiabatyczny charakter procesu,  starty cieplne 

od płomienia, niezupełne spalanie itp. Niemniej wartość adiabatycznej 

temperatury spalania konkretnego rodzaju paliwa jest istotna dla zaplanowania 

warunków procesu, a także dla późniejszego jego przebiegu [66].  

 

7.2.3. Autotermiczno ść procesu spalania  

 Autotermiczność procesu spalania oznacza możliwość stabilnego 

spalania odpadów bez konieczności podawania paliwa dodatkowego.  

 Przyjmuje się jako kryteria autotermiczności spalania minimalną 

temperaturę spalania lub minimalną wartość opałową odpadów [56, 66]. 

 Rozpatrując minimalną temperaturę spalania jako kryterium 

autotermiczności procesu spalania, można posłużyć się temperaturą 

samozapłonu paliw stałych. W przypadku odpadów komunalnych bezpiecznie 

jest przyjąć, że dopiero temperatura spalania 850-900oC zapewnia 

autotermiczność  spalania, kiedy straty ciepła wynoszą ok. 50% oraz ok. 600oC 

– gdy spalanie przebiega w warunkach bliskich adiabatycznemu. 

 Kryterium minimalnej wartości opałowej wynika z doświadczeń w 

zakresie spalania odpadów. Przyjmuje się, że proces spalania odpadów jest 

autotermiczny, jeśli ich wartość opałowa będzie co najmniej 6 MJ/kg. Należy 
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jednak zaznaczyć, iż na autotermiczność procesów spalania odpadów wpływ 

mają obok wartości opałowej również takie parametry jak zawartość części 

palnych, części mineralnych oraz wilgoci w odpadach. Te wielkości posłużyły do 

skonstruowania wykresu Tannera, który określa obszar spalania 

autotermicznego (rys. 7.1).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Rys. 7.1. Wykres Tannera [56] 
 

 Autotermiczność procesu spalania jest pożądana, ponieważ umożliwia 

termiczne przekształcane odpadów bez podawania dodatkowego paliwa  

i ułatwia odzyskiwanie części energii zawartej w palnych składnikach odpadów. 

Nie należy jednak utożsamiać warunków autotermicznego spalania odpadów z 

warunkami bezpiecznego ich przekształcania. Efekt energetyczny spalania 

odpadów jest podporządkowany takim celom jak zmniejszenie objętości 

odpadów, ich detoksyfikacja oraz zachowanie standardów środowiskowych  

i bezpieczeństwa. Niezależnie zatem od warunków autotermiczności spalania 

należy zadbać o osiągnięcie takiej temperatury spalania, żeby zapewnić 

wymaganą skuteczność termicznego przekształcania odpadów [59, 61].  
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7.3. Rozwi ązania techniczne do termicznego przekształcania odpa dów 
wykorzystuj ące ró żne typy pieców 

 Istnieje wiele różnych rozwiązań technologicznych systemów do 

termicznego przekształcania odpadów. Stosuje się je zwykle w przypadku 

spalania odpadów, niemniej analogiczne konstrukcje mogą być użyte do 

prowadzenia pirolizy czy zgazowania. Ze względu na konstrukcję pieców dzieli 

się je następująco [60, 63]: 

− komorowe, 

− rusztowe, 

− fluidalne, 

− obrotowe, 

− półkowe. 

 

7.3.1. Komorowe 

 Paleniska komorowe są najczęściej stosowane do spalania odpadów 

niebezpiecznych. Istnieją paleniska komorowe strumieniowe do spalania 

odpadów ciekłych oraz przepychowe. W systemach komorowych często stosuje 

się dwie komory spalania. W pierwszej (pirolitycznej) następuje termiczny 

rozkład wsadu z niedoborem tlenu, w drugiej (wtórnej) gazowe produkty 

rozkładu dopala się z nadmiarem powietrza. Zaletą tego typu palenisk jest niski 

koszt, prosta budowa oraz łatwość kontrolowania parametrów; wadą natomiast 

mała wydajność [63]. 

 

7.3.2. Rusztowe 

 Paleniska rusztowe są szeroko stosowane w spalarniach odpadów 

komunalnych. Odpady spalają się na ruszcie, którego konstrukcja umożliwia 

mieszanie się odpadów z powietrzem oraz powolne przemieszczanie spalanego 

wsadu. Stosuje się ruszty różnej konstrukcji – posuwiste, posuwisto-zwrotne, 

walcowe i inne. Ogólnie w palenisku rusztowym można wyróżnić trzy strefy –  

w pierwszej strefie odbywa się suszenie wsadu, w drugiej odgazowanie  

i spalanie, a w ostatniej dopalanie. Nadmiar powietrza powinien być w zakresie 

100-200%. Palenisko rusztowe powinno być izolowane termicznie poprzez 

wyłożenie odpowiednim materiałem ogniotrwałym. Typowe temperatury 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

69 
 

spalania odpadów komunalnych na ruszcie to 1000-1200oC. Zaletą paleniska 

rusztowego jest przede wszystkim możliwość spalania odpadów o różnych 

wymiarach i równej formie, bez konieczności wstępnego rozdrabniania. 

Ponadto paleniska te cechuje duża niezawodność oraz szeroki zakres zmian 

obciążenia cieplnego. Wadami są natomiast: skomplikowany napęd, 

konieczność starannej konserwacji oraz znaczny koszt inwestycyjny  

i eksploatacyjny [56, 62, 63]. 

 

7.3.3. Fluidalne 

 Paleniska fluidalne stosowane są do spalania odpadów bardzo 

wilgotnych, m.in. szlamów, osadów ściekowych itp., jak również rozdrobnionych 

odpadów stałych. Cechą charakterystyczną tych palenisk jest dobre mieszanie  

i kontakt z dużą powierzchnią materiału złoża, które zapewniają długie 

przebywanie spalanych odpadów w palenisku jak również pełne wypalenie przy 

niewielkim nadmiarze powietrza i w stosunkowo niskich temperaturach (ok. 

850oC). Wadami palenisk fluidalnych są: trudności eksploatacyjne, 

skomplikowany układ podawania paliwa, a także duża emisja pyłów [60]. 

 

7.3.4. Obrotowe 

 Piec obrotowy ma postać długiego (zazwyczaj kilka – kilkanaście 

metrów), lekko pochylonego, wolno obracającego się cylindra. Piece te znalazły 

zastosowanie przede wszystkim do spalania i odgazowania odpadów ciekłych 

(po rozpyleniu), szlamów i past, oraz odpadów stałych. W piecach obrotowych 

następuje dobre wypalenie części stałych, ale na skutek słabego mieszania  

z powietrzem wypalenie gazów nie jest zadowalające, dlatego zwykle instaluje 

się wtórną komorę spalania do dopalania gazów. Są stosowane do spalania 

odpadów niebezpiecznych, rzadziej do odpadów komunalnych ze względu na 

niedużą wydajność. Cechuje je uniwersalność, duży zakres możliwych 

temperatur spalania (800-1300oC), długi czas przebywania wsadu w piecu (0,5-

1,5 h), możliwość spalania odpadów o znacznej zawartości wilgoci oraz  

o różnych kształtach i rozmiarach. Wadami pieców obrotowych są wspomniana 

wyżej niska wydajność oraz skomplikowana konstrukcja. Warto zaznaczyć, iż  

w piecach obrotowych wykorzystywanych w przemyśle cementowym  
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w ostatnich latach stosuje się współspalanie odpadów wraz z paliwem 

konwencjonalnym (m.in. zużyte opony, tworzywa sztuczne i inne o odpowiednio 

dużej wartości opałowej) [56, 63]. 

 

7.3.5. Półkowe 

 Piece półkowe przeznaczone są głównie do spalania odpadów w postaci 

szlamów, osadów ściekowych, osadów tłuszczowych itp. Można w nich spalać 

również rozdrobnione odpady stałe. Piec półkowy jest stalowym, wyłożonym 

wewnątrz materiałem ogniotrwałym , cylindrem z zamocowanymi od 2 do 12 

półkami. Centralnie obraca się w nim chłodzony powietrzem wał  

z umocowanymi do niego grabiami, które służą do przesypywania odpadów  

z półki na półkę. Podawane na najwyższą półkę odpady przemieszczają się 

stopniowo w dół pieca, w przeciwprądzie do gorących spalin. Kolejno wyróżnić 

można strefy suszenia, spalania oraz dopalania. W dołu pieca popiół jest 

chłodzony. Zaletą tego typu konstrukcji jest strefa suszenia, która umożliwia 

spalanie bardzo wilgotne paliwa, a także zapewnienie dobrego wypalenia 

odpadów poprzez długi czas przebywania w strefie wysokich temperatur. 

Wadami są natomiast: skomplikowana konstrukcja, wymagająca stosowania 

wielu napędów (duże koszty) oraz mała wydajność. Konstrukcje tego typu 

stosowane są rzadko, obecnie częściej wybierane są paleniska obrotowe oraz 

fluidalne [56]. 

 

7.3.6. Tunelowe 

 Piec tunelowy jest typem pieca przemysłowego, w którym komorę 

grzejną stanowi długi tunel poziomy, wewnątrz którego przesuwa się wsad [58]. 

Piece tunelowe wykorzystywane są w przemyśle do wypalania różnego typu 

materiałów ceramicznych (ogniotrwałych cegieł, kształtek ceramicznych, 

wyrobów szklanych, elementów katalizatorów przemysłowych, ceramiki 

sanitarnej itp.), niektórych wyrobów stalowych, a ostatnio również elementów 

elektronicznych zawierających ceramikę. Piece te charakteryzują się 

możliwością pracy ciągłej, umożliwiają utworzenie w tunelu pieca stref  

o określonych parametrach termicznych, możliwe jest również sterowanie 

atmosferą w piecu w różnych strefach (utleniająca, redukująca). Ponadto piece 
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te są wydajne energetycznie, m.in. dzięki możliwości pracy ciągłej oraz odzysku 

ciepła z gazów chłodzących czy spalin. W celu doprowadzenia ciepła do 

typowego pieca tunelowego do wypalania ceramiki stosuje się ogrzewanie 

elektryczne lub palniki gazowe [72, 73]. Schemat typowego pieca tunelowego  

z przykładowym profilem temperaturowym przedstawiono na rys. 7.2. 

 
Rys. 7.2. Schemat typowego pieca tunelowego do wypalani ceramiki wraz z profilem 
temperaturowym [74] 
 

 Powszechnie stosowane piece tunelowe są urządzeniami, w których 

prowadzone są procesy wymagające dostarczenia ciepła z zewnątrz. Możliwe 

jest wszakże zastosowanie pieców tunelowych do procesów, w których ciepło 

jest wydzielane, m.in. do procesów spalania odpadów. Odpowiednie 

zaprojektowanie stref i możliwość kontroli warunków w każdej z nich sprzyja 

spalaniu tych odpadów, które np. ze względu na znaczną zawartość wilgoci 

stanowią problem przy spalaniu w tradycyjnych instalacjach rusztowych czy 

obrotowych. Koncepcja zastosowania pieców tunelowych do spalania odpadów 

jest stosunkowo nowa, opracowano kilka patentów z jej wykorzystaniem [75- 

77], niemniej nie znalazła jeszcze aplikacji przemysłowych. Ewentualne 

aplikacje powinny zostać poprzedzone odpowiednimi badaniami. 
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7.4. Emisja zanieczyszcze ń podczas spalania odpadów  

 Podczas spalania odpadów wraz ze spalinami do powietrza emitowane 

są zanieczyszczenia typowe dla kotłów energetycznych (popioły lotne, SO2, 

NOx, CO2, CO), ale ponadto wiele związków organicznych, w tym WWA oraz 

dioksyny i furany, ponadto chlorowodór i fluorowodór oraz metale ciężkie. 

Szczególnie liczna jest grupa związków organicznych, wśród których wyróżnia 

się związki lotne (LZO) [78].  

 W celu kontroli emisji zanieczyszczeń podczas spalania odpadów  

w instalacjach do spalania lub współspalania odpadów należy prowadzić  

w sposób ciągły bądź okresowy pomiary stężenia zanieczyszczeń w spalinach 

emitowanych do powietrza.  W sposób ciągły należy mierzyć: pył ogółem, NOx, 

HCl, CO, LZO, HF, SO2 oraz O2 (do oceny prawidłowości przebiegu procesu  

i przeliczania pozostałych wartości). W sposób okresowy mierzone są Pb, Cr, 

Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co oraz dioksyny i furany [67]. Standardy 

emisyjne dla spalania oraz współspalania odpadów podane zostały w tabeli 6.3 

(rozdz. 6). 

 Wymagania środowiskowe dotyczące oczyszczania spalin spowodowały, 

iż spalarnie odpadów musiały zostać wyposażone w odpowiednie węzły 

usuwające zanieczyszczenia ze spalin. Standardowy ciąg technologiczny 

obejmuje zatem odpylanie spalin, ich odsiarczanie (wiązanie tlenków siarki), 

redukcję tlenków azotu, płuczki wyłapujące zanieczyszczenia kwaśne ze spalin, 

filtry (najczęściej z węgla aktywowanego) absorbujące metale ciężkie, LZO oraz 

dioksyny i furany. Dlatego też we współczesnych spalarniach odpadów 

palenisko i ewentualny kocioł stanowią jedynie jeden z wielu węzłów 

technologicznych całego ciągu [78, 79]. 

 

7.5. Stałe odpady paleniskowe 

 Powstające podczas spalania odpadów popiół i żużel stanowią istotny 

problem dla operatorów instalacji spalających odpady, zawierają bowiem 

zazwyczaj szereg substancji, które powodują, iż popioły te kwalifikowane są 

jakie odpady niebezpieczne. Są to m.in. metale ciężkie, ponadto na cząstkach 

popiołów osadzają się dioksyny i furany. Część z tych zanieczyszczeń jest 

łatwo wymywalna, co może zagrażać skażeniem wód gruntowych. Dlatego 
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magazynowanie popiołów ze spalania odpadów, w przypadku braku możliwości 

ich bezpiecznego wykorzystania, wymaga składowania na składowiskach 

odpadów niebezpiecznych. Z tych samych powodów współspalanie odpadów  

z węglem także stwarza problemy, ponieważ utrudnia gospodarcze 

wykorzystanie popiołów [71]. 

 W celu uniknięcia składowania popiołów ze spalania odpadów 

prowadzone są prace nad alternatywnymi sposobami, które zabezpieczą przed 

wymywaniem metali ciężkich z popiołów. Do metod immobilizacji metali ciężkich 

w popiołach należą: stabilizacja z użyciem cementu, zeolitizacja, pelletyzacja  

oraz witryfikacja. Zwłaszcza witryfikacja, polegająca na przetapianiu popiołu, 

charakteryzuje się dużą skutecznością zabezpieczenia przed wymywaniem 

metali ciężkich [56].  

 Należy podkreślić, iż skład popiołów oraz ich właściwości silnie zależą od 

rodzaju paliwa oraz warunków prowadzenia procesu spalania [62]. 
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8. Koncepcja kompleksowego unieszkodliwiania odpadów garbarskich  
w piecu tunelowym 

Jak wykazały wyniki analizy termicznej, największy ubytek masy próbek 

odpadów występuje do temperatury 200oC. Związany jest on z odparowaniem 

wody oraz lotnych związków organicznych (silny efekt endotermiczny). 

Podwyższanie temperatury powoduje dalsze etapowe straty masy. W zakresie 

temperatur 230-330oC następuje zapłon materiału odpowiadający utlenianiu 

substancji organicznych (silny efekt egzotermiczny). Wyniki analizy termicznej 

dają podstawy do założeń projektowych dla spalania odpadów w skali 

przemysłowej. Pierwszy etap obróbki termicznej powinien obejmować usuwanie 

wilgoci z materiału wsadowego w zakresie 200-300 oC. W tym etapie następuje 

również odgazowanie części związków organicznych. Dopiero wysuszony 

materiał poddany może zostać działaniu wyższych temperatur, nastąpi wtedy 

zapłon oraz właściwe spalanie. Powinno on przebiegać odpowiednio długo, tak 

by całość materii organicznej mogła ulec pełnemu wypaleniu [16, 68, 69].  

Spalanie odpadów wedle powyższych założeń możliwe jest w układzie 

pieca tunelowego. Materiał wsadowy podawany byłby w perforowanych 

pojemnikach do tunelu pieca. Pierwsza strefa pieca, w której temperatura 

wzrastałyby do ok. 400 oC umożliwiałaby odparowanie wilgoci oraz usunięcie 

części lotnych związków organicznych. Pojemnik przesuwany byłby następnie 

do kolejnej strefy, gdzie palniki gazowe inicjowałyby właściwy proces spalania, 

prowadzony w temperaturze 850 oC. Ciepło spalin odbieranych z tej strefy 

wykorzystywane byłoby m.in. do ogrzania strefy pierwszej. Następnie pojemnik 

przemieszczany byłby do strefy studzenia, gdzie następowałoby chłodzenie 

popiołów powietrzem, które po nagrzaniu można użyć jako powietrze podawane 

do strefy spalania. Popioły odbierane byłyby przy wyjściu pojemnika z tunelu 

pieca, z podziałem na popioły zawierające związki chromu oraz popioły bez 

związków chromu [16, 68, 69]. 

Opisany system umożliwia kompleksowe unieszkodliwianie wszystkich 

stałych odpadów garbarskich, łącznie z osadami ściekowymi, które  

w odpowiednich proporcjach można dodawać do wsadu. Ponadto, 

umiejscowienie takiego systemu w zakładach garbarskich pozwala jako 

powietrze spalania użyć powietrze zasysane z hal produkcyjnych garbarni lub 

znad zakładowych składowisk odpadów, gdzie obecne są lotne związki 
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organiczne oraz odory. Dzięki takiemu rozwiązaniu związki te również mogłyby 

zostać spalone. Ciepło wytworzone podczas procesu można by wykorzystać do 

prowadzenia procesów technologicznych bezpośrednio w garbarni.  

 

 
Rys. 8.1. Przykładowy schemat instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
garbarskich [69] 
 

Na rys. 8.1 przedstawiono schemat instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów przemysłu garbarskiego. Na stacji przygotowania 1 wsad umieszcza 

się w pojemnikach 2 i podaje za pomocą przenośnika rolkowego 3 poprzez 

zespół zamknięcia komory suszenia 5 do przelotowego pieca tunelowego 4, 

zawierającego strefę suszenia i wytlewania I, strefę wypalania II, nad którą jest 

umieszczony zespół kominowo-rekuperacyjny IV, strefę studzenia III 

zakończoną zespołem zamknięcia komory studzenia 6, za którym jest strefa 

odciągu popiołu bez związków chromu V, połączona z zespołem wyłapywania  

i przetwarzania popiołu bez związków chromu 7 oraz strefa odciągu popiołu ze 

związkami chromu VI połączona z zespołem wyłapywania i przetwarzania 

popiołu ze związkami chromu 8. Kierunek przepływu powietrza i spalin uzyskuje 
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się dzięki ciągowi wentylatorów 9, przy czym obieg i ilość powietrza reguluje się 

poprzez zespoły regulacyjne 10, natomiast do strefy wytlewania i spalania I 

dostarcza się powietrze podgrzane w rekuperatorach 11 i 12. Układ zawiera 

pulpit sterowniczy 14 oraz system czujników temperatury 15, analizatory spalin 

16. W strefach suszenia i wytlewania I oraz strefie wypalania II zamontowane 

są zespoły palników gazowych lub grzałek elektrycznych 18 inicjujących proces 

spalania. W strefie wypalania II unieszkodliwia się tlenki siarki poprzez reakcję  

z tlenkiem wapnia. 

  



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

77 
 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

 

9. Charakterystyka instalacji do termicznego unieszk odliwiania odpadów 
przemysłu garbarskiego 

Do badań doświadczalnych wykorzystano prototypową instalację do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów garbarskich. Instalacja ta została 

wyprodukowana na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. 

„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów garbarskich” NR14 0028 06, który 

realizowany był w latach 2009-2012 przez Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Wykonawcą instalacji jest firma CZYLOK 

z Jastrzębia Zdroju. Instalacja ulokowana została na terenie Krakowskich 

Zakładów Garbarskich S.A. (KZG S.A.), które współpracowały z Politechniką 

Krakowską w realizacji grantu. KZG S.A. są obecnie jedną z największych 

garbarni w Polsce. 

Głównym elementem instalacji jest piec tunelowy, tunel pieca składa się 

z trzech segmentów, odpowiadających kolejno strefom suszenia, spalania  

i chłodzenia. Łączna długość pieca wynosi 7 m. Piec ogrzewany jest 

elektrycznie, poprzez system grzałek umieszczonych w tunelu pieca o łącznej 

mocy 90 kW. Ponadto wykonana została komora dopalająca oraz nagrzewnica 

powietrza podawanego do spalania. Łączna moc całej instalacji wynosi 155 kW. 

Odpady umieszczane są na pojemnikach o wymiarach 350x450x150 mm, dno 

pojemników jest perforowane, tak by powietrze mogło swobodnie dyfundować. 

Przenośnik rolkowy zainstalowany w tunelu pieca umożliwia przemieszczanie 

się pojemników wewnątrz pieca. Przewidywana wydajność pieca wynosi ok. 50 

kg odpadów na godzinę. Pojemniki przesuwane są na rolkach umieszczonych 

na całej długości pieca. Przednie i tylne drzwi pieca podnoszone są 

automatycznie. Zainstalowane zostały czujniki temperatury i ciśnienia wewnątrz 

pieca, jak również sonda tlenu. Gorące spaliny przechodzą przez rekuperator 

wodny oraz powietrzny, dzięki czemu możliwe jest odzyskiwanie ciepła. 

Sterowanie umożliwia  panel umieszczony na szafie sterowniczej [70]. Schemat 

instalacji przedstawiono na rys. 9.1. Instalację na terenie KZG S.A. podczas 

prowadzenia badań przedstawia fotografia na rys. 9.2.  
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Rys. 9.1. Schemat instalacji doświadczalnej do termicznego unieszkodliwiania odpadów garbarskich [70] (czerwonym kolorem zaznaczono 
usytuowanie termopar w tunelu pieca, niebieskim – usytuowanie grzałek elektrycznych)  
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 Rys. 9.2. Fotografia instalacji do unieszkodliwiania odpadów garbarskich 

Na rys. 9.3 przedstawiono pulpit sterujący instalacji. Podgląd instalacji 

widoczny na panelu sterującym wraz z parametrami, które są rejestrowane, 

widoczny jest na rys. 9.4. Nazwy nadane poszczególnym parametrom używane 

są w dalszej części opracowania. 

 
            Rys. 9.3. Fotografia pulpitu sterującego instalacji 
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Rys. 9.4. Podgląd schematu instalacji widoczny na panelu sterowniczym  
z przykładowymi wartościami pomiarowymi 

 

Rys. 9.5 przedstawia fotografię modelu pojemnika do spalania odpadów. 

Pojemnik z przygotowanym wsadem do spalenia zaprezentowano na fotografii 

na rys. 9.6.  

Instalacja doświadczalna do unieszkodliwiania odpadów garbarskich 

składa się z następujących zespołów: 

− nagrzewnicy powietrza, 

− pieca z przenośnikiem rolkowym, 

− dopalacza spalin, 

− zespołu rekuperatorów, 

− filtra cząstek stałych z zespołem wyciągowym 

− zespołu zasilająco-sterującego. 
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Rys. 9.5. Fotografia modelu pojemnika do spalania odpadów 

 
Rys. 9.6. Fotografia pojemnika z mieszanką odpadów przygotowaną do załadunku do 
tunelu pieca 
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9.1. Nagrzewnica powietrza  

Nagrzewnica powietrza to ceramiczna komora z prostek szamotowych  

o wymiarach 300x550x1110 mm z osadzonym wewnątrz niej 

wieloelementowym układem grzejnym ze spiralą typu „jeżozwierz” („zygzak” 

rozłożony spiralnie wokół rury ceramicznej), osadzona w obudowie ze stali 

konstrukcyjnej pokrytej powłoką lakierniczą o podwyższonej odporności 

termicznej. Wlot powietrza został zamontowany w górnej części nagrzewnicy, 

dzięki czemu powietrze ogrzewa się już wstępnie poprzez konwekcję jeszcze 

przed układem grzejnym, następnie przetłoczone zostaje pomiędzy elementami 

grzejnymi i przetransportowane rurociągiem średnicy 200 mm do komory pieca. 

Maksymalna temperatura pracy nagrzewnicy wynosi 600°C, natomiast 

maksymalny przepływ powietrza wynosi 2200 m3/h. Maksymalna temperatura 

przy maksymalnym przepływie wynosi 350°C. 

 

9.2. Piec  

Piec to trójsekcyjny trójstrefowy piec tunelowy z przenośnikiem 

rolkowym. Tunel stanowi komora wykonana z murowanych prostek 

szamotowych oraz łukowego stropu wykonanego z elementów odlewanych  

z betonu szamotowego. Konstrukcja warstwy gorącej oparta jest na elementach 

szamotowych aby umożliwić wysoką akumulację ciepła, co pozwala na 

zaoszczędzenie dostarczonej energii. Izolację termiczną zapewniają izolacyjne 

prostki wysokoglinowe uzupełnione matą ceramiczną. Tunel zabudowany jest 

wewnątrz konstrukcji ramowo-szkieletowej ze stali konstrukcyjnej  

z elementami ze stali odpornych na działanie podwyższonej temperatury  

w miejscach koniecznych. Dostęp do tunelu w sytuacjach awaryjnych 

umożliwiają okienka rewizyjne rozmieszczone na ścianach bocznych pieca. 

Cały piec podzielony jest na trzy sekcje – suszącą, spalającą  

i chłodzącą. 

Sekcja pierwsza (największa) to część susząca, gdyż z uwagi na 

wysokie zawilgocenie spalanego materiału (do 60%) ta część procesu jest 

niezbędna. W początkowej strefie następuje suszenie gorącym powietrzem 

dostarczonym z nagrzewnicy o ustalonym w sposób doświadczalny przepływie  

i temperaturze powietrza. Konstrukcja wlotu powietrza umożliwia zmianę kąta 
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wlotu strumienia podawanego powietrza. Druga część strefy suszenia to strefa 

suszenia z dogrzaniem za pomocą elementów grzejnych umieszczonych 

bezpośrednio nad przesuwającymi się pojemnikami ze wsadem. 

Sekcja druga to strefa karbonizacji i spalania gdzie początkowo 

następuje spiekanie wsadu, a następnie zapłon i jego spopielenie. W tej części 

układ grzejny podzielony jest na dwie niezalenie regulowane strefy grzejne. 

Sekcja trzecia to strefa swobodnego chłodzenia oraz dopalania. 

W celu prawidłowego ustalenia parametrów (temperatury elementów 

grzejnych, prędkości przenośnika, przepływu powietrza) piec wyposażony jest 

w sondę tlenową w sekcji spalania, punkty pomiaru ciśnienia oraz kilka punktów 

pomiaru temperatury. Informacje te są wyświetlane na pulpicie sterującym. 

Elementy grzejne zainstalowane w piecu są konstrukcją i wyrobem firmy 

CZYLOK składają się z prętowych elementów grzejnych z drutu APM 

zabudowanych na przekładkach ceramicznych wewnątrz rury stalowej  

z końcówkami przyłączeniowymi wyprowadzonymi poza element, na zewnątrz 

pieca, gdzie zostały połączone po pięć sztuk w strefę grzejną. Każda strefa 

grzejna sterowna jest osobno odpowiednio zabezpieczona. W szczególnych 

przypadkach (np.: znaczne różnice zawartości wilgoci materiału) może nastąpić 

przemieszczenie poszczególnych stref procesu spalania. 

Piec wyposażony jest w napędzany elektrycznie przenośnik rolkowy  

z napędem łańcuchowym o nominalnej prędkości ruchu 4,5 m/h (nominalna 

prędkość obrotowa na wyjściu z motoreduktora to 1,2 obr/min przy 

częstotliwości 50 Hz) z możliwością regulacji w zakresie +/- 50%. Na 

przenośniku przenoszone są pojemniki wykonane z blachy żaroodpornej  

o wymiarach 470x360x195 mm z rusztem umożliwiającym lepszy dostęp 

powietrza do materiału i pojemności nasypowej ok. 17,5 dm3. 

Załadunek i wyładunek z pieca odbywa się za pomocą nienapędzanych 

podajników rolkowych. Załadunek i rozładunek wsadu odbywają się ręcznie.  

O konieczności rozładunku (pojemnik na pozycji) informuje operatora sygnał na 

pulpicie sterującym oraz na kolumnie świetlnej (kolor pomarańczowy). Dostęp 

do tunelu pieca umożliwiają drzwi unoszone za pomocą dźwigników linowych 

napędzanych motoreduktorem. W celu ograniczenia strat ciepła oraz by nie 

zakłócać przepływu powietrza ograniczono zakres podnoszenia drzwi do 

wysokości umożliwiających swobodny załadunek i wyładunek pojemników.  
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W trybie ręcznym (serwisowym) istnieje możliwość dostępu do pełnej wysokości 

otwarcia. Drzwi pieca podnoszone są w sposób niezależny. 
 

9.3. Dopalacz spalin  

Kolejny element układu mający na celu zapewnienie odpowiedniej 

czystości spalin (brak związków palnych w gazach odlotowych). Konstrukcja to 

izolowana komora z wyłożeniem szamotowym z prostek glinokrzemianowych, 

zaopatrzona w zespół elementów grzejnych, na których zachodzi dopalanie 

związków lotnych. Konstrukcja elementów grzejnych jest podobna jak 

elementów grzejnych pieca, natomiast ich rozmieszczenie zapewnia 

maksymalne pokrycie powierzchni przekroju kanału wylotowego polem 

podwyższonej temperatury 
 

9.4. Zespół rekuperatorów  

Zespół rekuperatorów ma za zadanie odzyskanie części ciepła 

powstałego w procesie ze spalin przed skierowaniem ich na filtr, a następnie do 

komina, jednocześnie pozwalając obniżyć poniesione koszty. Głównym 

elementem jest rekuperator „wodny”, zainstalowany bezpośrednio za 

dopalaczem. Jego konstrukcja to prostopadłościenny wymiennik płaszczowo-

rurowy wykonany ze stali kotłowej, pozwalający wstępnie podgrzać wodę na 

potrzeby użytkownika. Następnie spaliny przekierowane są na wymiennik 

spaliny-powietrze, podgrzewający powietrze kierowane do nagrzewnicy, co 

obniża zapotrzebowanie nagrzewnicy na energię elektryczną. Przepływ 

powietrza zasilającego zapewnia wentylator MPB-200T firmy Venture Industries 

do maksymalnej wydajności 2200 m3/h wyposażony w regulowaną przesłonę 

wlotu powietrza. Dzięki opomiarowaniu rekuperatorów można skutecznie 

sterować przepływami mediów chłodzących. 
 

9.5. Filtr czą stek stałych z zespołem wyci ągowym  

Filtr cząstek to filtr szufladowy wykonany z blachy nierdzewnej z dwiema 

szufladami z wkładami filtracyjnymi, w dolnym przewidziano siatkę metalową o 

oczku 0,5 mm, w górnym przewidziano możliwość instalacji mat filtracyjnych z 

„adsorbertem” związków złowonnych. „Sercem” zespołu wyciągowego jest 

wentylator promieniowy MSB-HT-2-355 o wydajności 6500 m3/h zamocowany 
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na jednej podstawie z rekuperatorem powietrznym. Spaliny wyprowadzane są 

na zewnątrz budynku systemem kominowym preizolowanym firmy Komin Flex o 

średnicy 350 mm i wysokości 10 m. W systemie zainstalowano dwa króćce 

pomiarowe z gwintem M64x4. 
 

9.6. Zespół zasilaj ąco-steruj ący    

Zespół zasilająco-sterujący rozmieszczony został w dwóch szafach  

i dwóch pulpitach sterujących: 

− szafa mocy, 

− szafa sterowania, 

− pulpit sterowniczy drzwi przód, 

− pulpit sterowniczy drzwi tył. 

W szafie mocy znajdują się zabezpieczenia główne systemu (wkładki 

nożowe 250A zabudowane w rozłączniku izolacyjnym bezpiecznikowym typu 

RBK), zabezpieczenia poszczególnych podzespołów stanowiska, wyłącznik 

główny, który jest zabudowany w dolnej części szafy, amperomierze i  

woltomierz z przełącznikiem zabudowano na płycie czołowej. Szafa sterowania 

zawiera wszystkie niezbędne elementy ułatwiające obsługę pracy  pieca.  Na  

płycie  czołowej  znajduje  się  panel  dotykowy  (sterownik  panelu),  przy 

pomocy  którego  operator  programuje  pracę  systemu,  kontrolki  zasilania 

poszczególnych podzespołów wchodzących w skład stanowiska, przycisku 

procesowe „Start proces”, „Stop proces” oraz wyłącznik bezpieczeństwa. 

System wyposażono w dwa pulpity sterownicze, sterujące pracą drzwi 

przednich   oraz   tylnych pieca   Zostały  one  zamocowane  na  ramieniu   

przymocowanym   do konstrukcji pieca. Na płycie czołowej pulpitu znajdują się 

trzy przyciski (Unoszenie drzwi, Opuszczanie drzwi oraz Wyłącznik 

bezpieczeństwa). W celu uniesienia drzwi pieca, należy nacisnąć i przytrzymać 

łącznik „Unoszenie drzwi” wówczas nastąpi podniesienie drzwi. W celu 

opuszczenia drzwi należy nacisnąć i przytrzymać łącznik „Opuszczanie drzwi” 

wówczas nastąpi  opuszczenie  drzwi.   Mechanizm  drzwi  ograniczony  jest  

trzema  wyłącznikami krańcowymi zabudowanymi na konstrukcji. W normalnym 

trybie unoszenie drzwi ograniczone jest wyłącznikiem krańcowym dolnym  

i wyłącznikiem krańcowym środkowym. Całkowite uniesienie drzwi możliwe jest 

tylko w trybie serwisowym.  
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10. Założenia do bada ń 

10.1. Przygotowanie wsadu 

 Pod pojęciem wsadu rozumiana jest mieszanina odpadów 

przygotowywana do spalania w instalacji doświadczalnej. Jest wiele wariantów 

jej przygotowania, w zależności od rodzajów odpadów oraz ich proporcjach.  

 Wariant optymalny obejmuje takie proporcje odpadów, które  

w przybliżeniu odpowiadają strukturze  odpadów generowanych przez 

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A., które umożliwiały dostęp do odpadów dla 

celów badań. Wartość opałowa mieszanki wynosi ok. 8 600 kJ/kg, średnia 

zawartość wilgoci wynosi 56%. Z racji dużej zawartości wilgoci oraz małej 

wartości opałowej nie dodawano osadów ściekowych. Skład tej mieszanki 

przedstawiono poniżej: 

 

Rodzaj odpadów % mas. 

Odzierki 40 

Cyplowiny skór surowych 35 

Strużyny 20 

Pył 1 

Cyplowiny skór garbowanych 4 

 

 Powyższy wariant uległ modyfikacji z racji zmian w strukturze 

produkcyjnej Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. Jako surowiec  

w garbarni w okresie prowadzenia badań zaczęto stosować skóry poddane 

uprzednio wstępnej obróbce, dlatego też nie wytwarzano odpadów 

niegarbowanych. Zastosowano więc wariant mieszanki o składzie: 

 

Rodzaj odpadów % mas. 

Strużyny 40 

Pył 20 

Cyplowiny skór garbowanych 40 

 

  Mieszanka przygotowana z odpadów garbowanych posłużyła do 

rozruchu instalacji oraz nauki jej eksploatacji, dlatego też tą mieszankę 
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wykorzystano do dalszej części badań. Wartość opałowa mieszanki wynosi ok. 

13 900 kJ/kg, średnia zawartość wilgoci wynosi 28%. Przygotowanie wsadu 

obejmowało zmieszanie odpowiednich ilości trzech rodzajów odpadów. 

Cyplowin oraz strużyn nie poddawano rozdrobnieniu, jedynie brykiety pyłu, 

które otrzymywano do spalania, należało rozkruszyć. Ręczne kruszenie na 

fragmenty wielkości kilku centymetrów okazywało się wystarczające. Fotografię 

wsadu przygotowanego do spalania przedstawiono na rys. 10.1.  

 

 
Rys. 10.1. Mieszanka odpadów do spalania; widoczne czarne fragmenty skór  
(cyplowiny skór garbowanych), popielate strużyny oraz brązowe fragmenty 
skruszonych brykietów pyłu skórzanego 
 

10.2. Wyznaczenie zapotrzebowania powietrza do spalania i temperatury 
spalania 

 Zapotrzebowanie powietrza oraz temperatura spalania są jednymi  

z najważniejszych wielkości przy określaniu założeń prowadzenia procesu. 

Przyjęto stosunek nadmiaru powietrza λ = 1,5 (odpowiedni dla spalania 

odpadów stałych). W obliczeniach przyjęto średnie ciepło właściwe ditlenku 
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siarki c�,��� oraz ditlenku azotu ��,��� równe 2 kJ/kg·K. W pozostałych 

przypadkach dane odczytano  z tabel w  [80]. 

 Obliczone zapotrzebowanie powietrza do spalania oraz temperatura są 

wielkościami teoretycznymi, w praktyce wartości tych parametrów różniły się od 

obliczonych, niemniej obliczenia teoretyczne umożliwiły określenie 

przybliżonych warunków panujących w komorze spalania oraz (w przypadku 

obliczeń temperatury spalania) szacunek ilości energii niezbędnej do 

podtrzymania wymaganej temperatury w komorze spalania. 

 

 Dane do obliczeń: 

− udział tlenu w pow. such. (war. normalne) ���,���
� = 0,233 kg O2/kg pow.such. 

− gęstość powietrza suchego   ����= 1,293 m3/kg pow.such 

− wartość opałowa odpadów   ��� = 13 900 kJ/kg odp. 

− zawartość wilgoci w odpadach   ����,���= 0,39 kg/kg odp.such. 

− temperatura otoczenia    ���= 20oC 

  

 Średni udział masowy składników mieszanki paliwowej (por. rozdz. 3.1) 

w odpadach suchych: 

��,��� = 47% 

��,���= 22% 

��,��� = 14% 

��,��� = 6% 

��,��� = 1% 

  

 Spalanie przebiega zupełnie, zgodnie z równaniami: 

 

 C + O2 → CO2
  (10.I) 

 N + O2 → NO2  (10.II) 

 H + ¼O2 → ½H2O  (10.III) 

 S+O2 → SO2  (10.IV) 
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 Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu ���,���� obliczono zgodnie ze 

wzorem: 

 

 ���,���� =
 !

"!
× ��,��� +

 !

"%
× ��,��� + 8 × ��,��� + ��,��� − ��,���  (10.1) 

  

 Po podstawieniu wartości i wyliczeniu otrzymuje się: 

 

���,����  = 1,84 kg/kg odp.such. 

 

 Zapotrzebowanie powietrza (masowe ����,���� oraz objętościowe 


���,����� ) obliczono w oparciu o wzory: 

 

 ����,���� =
()�,*+,-

.)�
  (10.2) 

 
���,����� =
(/,0,*+,-

1/,0
  (10.3) 

  

 Po podstawieniu wartości otrzymano: 

 

����,����  = 7,91 kg/kg odp.such. 


���,�����
  = 6,11 m3/kg odp.such. 

  

 Rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza 
����    dla λ = 1,5 wynosi: 

 

 
���� = 
���,����� × 2     (10.4) 

  

 Po wyliczeniu otrzymuje się wartość: 

 


���� = 9,18 m3/kg odp.such. 

 

 Objętości składników spalin obliczono według równań: 

 

 
��,3�
� = 0,79 × 
����   (10.5) 
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��,3�
� = 0,21 × (2 − 1) × 
����   (10.6) 

 
���,3�
� = !!,%

"!
× [C]  (10.7) 

 
���,3�
� = !!,%

 !
× [S]  (10.8) 

 
���,3�
� = !!,%

"%
× [N]  (10.9) 

 
���,3�
� = !!,%

!
× [H] + !!,%

"A
× ����,��� (10.10) 

  

 Otrzymano następujące wartości: 

 


��,3�
� = 7,25 m3/kg odp.such. 


��,3�
� = 0,64 m3/kg odp.such. 


���,3�
� = 0,88 m3/kg odp.such. 


���,3�
� = 0,01 m3/kg odp.such. 


���,3�
� = 0,22 m3/kg odp.such. 


���,3�
� = 1,16 m3/kg odp.such. 

 

 Sumaryczna objętość spalin 
3��  wynosi: 

 


3��= 10,16 m3/kg odp.such. 

 

 Masy składników spalin wyliczono w oparciu o wzór: 

 

 �B,3� =
CD

!!,%
× 
B,3�

�   (10.11) 

 

gdzie: �B,3� – masa i-tego składnika spalin, kg/kg odp.such., 

 �B  – masa molowa i-tego składnika spalin, kg/kmol, 

 
B,3�
� – objętość i-tego składnika spalin w war. normalnych, m3/kg odp.such. 

 Otrzymano następujące wartości: 

 

���,3�= 9,06 kg/kg odp.such. 

���,3�= 0,92 kg/kg odp.such. 

����,3�= 1,72 kg/kg odp.such. 
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����,3�= 0,02 kg/kg odp.such. 

����,3�= 0,46 kg/kg odp.such. 

����,3�= 0,93 kg/kg odp.such. 

 

 Sumaryczna masa spalin �3� wynosi: 

 

�3�= 13,11 kg/kg odp.such. 

 

 W odniesieniu do jednostkowej masy odpadów w stanie roboczym (28% 

wilgoci) otrzymuje się sumaryczną masę spalin równą: 

  

�3� = 13,11	 GH

GH	���.3JKL.
× 0,72 GH	���.3JKL.

GH	���   = 9,44 kg/kg odp. 

 

 Udziały masowe składników spalin wynoszą: 

 

���,3�= 71,4% 

���,3�= 6,3% 

����,3� = 8,6% 

����,3� = 0,1% 

����,3� = 11,4% 

����,3�= 2,2% 

 

 Średnie ciepło właściwe spalin ��,3� wyraża się wzorem: 

 

 ��,3� = ∑��,B × �B,3� (10.12) 

 

gdzie: ��,B – średnie ciepło właściwe i-tego składnika spalin, kJ/kg·K, 

 �B,3� – udział masowy i-tego składnika spalin, %. 

 Przyjęto następujące wartości średnich ciepeł właściwych (dla temp. 

1100oC) [80]: 
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c�,N�  = 1,230 kJ/kg·K 

c�,�� = 1,133 kJ/kg·K 

c�,O�� = 1,313 kJ/kg·K 

c�,P�� = 2,544 kJ/kg·K 

c�,��� ≈ 2 kJ/kg·K 

c�,N��≈ 2 kJ/kg·K 

 

 Otrzymano średnie ciepło właściwe spalin równe: 

 

��,3�= 1,285 kJ/kg·K 

 

 Teoretyczną temperaturą spalania �3,���� można wyliczyć ze wzoru: 

 

 �3,���� = ��� +	
Q0-

K/,R/×(R/
  (10.13) 

 

gdzie: ���  – temperatura otoczenia, ���= 20oC, 

 ���  – wartość opałowa odpadów w stanie roboczym, 

��� = 13 900 kJ/kg odp., 

 ��,3� – średnie ciepło właściwe spalin, ��,3�= 1,285 kJ/kg·K, 

 �3� – masa spalin, �3�= 9,44 kg/kg odp. 

 Temperatura teoretyczna spalania przy założonym stosunku nadmiaru 

powietrza λ = 1,5 wynosi: 

 

�3,���� = 1106,2oC 

 

Obliczona temperatura jest nieznacznie wyższa niż temperatura, dla 

której dobrane zostały ciepła właściwe składników spalin, dlatego też można 

przyjąć, iż obliczenia są poprawne. Temperatura teoretyczna spalania 

przekracza znacznie wymaganą w przepisach temperaturę 850oC. Należy 

jednak wziąć pod uwagę możliwe inne stosunki nadmiaru powietrza  

w rzeczywistych warunkach prowadzenia procesu. Według szacunkowych 

obliczeń już dla wartości stosunku nadmiaru powietrza λ = 2 temperatura 
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spalania tylko nieznacznie przekracza 850oC. Biorąc pod uwagę niewątpliwe 

straty ciepła i niższą wartość rzeczywistej temperatury spalania w stosunku do 

teoretycznej należy przepuszczać, iż dla procesów w których stosunek 

nadmiaru powietrza będzie bliski wartości λ = 2, lub ją przekroczy, niezbędne 

będzie dostarczenie dodatkowego ciepła do układu, by wymogi prawne zostały 

spełnione.  
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11. Pomiary parametrów procesu spalania odpadów w instalacji 
doświadczalnej 

Istnieje wiele możliwości regulacji parametrów pracy instalacji: czasu 

przebywania odpadów w piecu (czas ten sterowany jest prędkością przesuwu 

pojemników w piecu), ilością podawanych odpadów, temperatur pracy 

poszczególnych stref, temperatur w dopalaczu i nagrzewnicy, ilości powietrza 

podawanego do spalenia. Podczas badań zdecydowano ustawić pewne 

parametry jako stałe, obserwując zmianę pozostałych. Zadawano temperatury 

poszczególnych stref oraz temperaturę dopalacza i nagrzewnicy. Zmieniano 

prędkość transportera (a co za tym idzie czas przebywania odpadów w piecu), 

ilość odpadów, a także prędkość przepływu gazów w piecu (poprzez regulację 

prędkości obrotowej wentylatorów ciągu i nadmuchu). Prędkości te reguluje się 

poprzez ustawienie częstotliwości odpowiednich falowników. Przykładowo:  

częstotliwość falownika transportera wynosząca 25 Hz odpowiada czasowi 

przebywania pojemnika z odpadami równemu 1godz. 48 min. 

Wstępne próby umożliwiły zapoznanie się z przebiegiem procesu. 

Zasadniczą różnicą w stosunku do założeń jest to, iż suszenie materiału 

wsadowego zachodzi w krótkim czasie, na stosunkowo małej długości tunelu 

pieca. Ma to związek z faktem, iż spalają na mieszanka odpadów garbowanych 

zawierała mniej wilgoci niż przewidywano przy projektowaniu pieca. Zapłon  

i znaczny wzrost temperatury zachodziły już w pierwszej strefie, projektowanej 

jako strefa suszenia. W związku z tym kolejne strefy stają się strefami 

właściwego spalania. W rezultacie jest to korzystne dla procesu, gdyż zarówno 

materiał jak i palące się gazy przebywają przez dłuższy czas w rejonie 

wyższych temperatur. W dalszych próbach ustawiano jednakową temperaturę II 

i III strefy, tak by osiągnąć wymaganą temperaturę spalania, tj. min. 850oC. 

Ustalono też, iż wprowadzanie pojemników z odpadami można 

rozpoczynać, gdy temperatury II i III strefy przekroczyły 600oC. Warunki te są 

wystarczające, by zaszło całkowite spalanie, zaś ciepło uzyskane podczas 

spalania pomaga szybciej osiągnąć zakładaną temperaturę pracy pieca.  

Jednorazowy ładunek odpadów (jeden pojemnik) wynosił 3±0,1 kg.  

W czasie badań zmieniano strumień masowy odpadów, ustalając go 

ostatecznie na 15 kg/h.  

Podczas badań rejestrowane były następujące parametry:  
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− temperatury: 

− na wejściu tunelu pieca,  

− przed strefami grzejnymi,  

− I, II i III strefy,  

− za strefami grzejnymi,  

− na wyjściu z tunelu pieca,  

− spalin przed dopalaczem,  

− spalin przed i za rekuperatorem powietrznym, 

− powietrza przed nagrzewnicą, 

− powietrza w nagrzewnicy; 

− ciśnienia (tj. różnicę ciśnienia w stosunku do ciśnienia 

atmosferycznego): 

− na wejściu tunelu pieca, 

− wewnątrz tunelu pieca (na wysokości początku kanału 

spalinowego); 

− stężenie tlenu w spalinach. 

 Powyższe parametry rejestrowane były z dziesięciosekundową 

częstotliwością. 

 Monitorowana była ponadto wielkość strumienia objętościowego 

powietrza podawanego do spalania (przy zastosowaniu mikromanometru 

HD2114P.0, producent: DeltaOhm) oraz wielkość przepływu i temperatury (na 

wejściu i wyjściu) wody chłodzącej w rekuperatorze wodnym. 

Rys. 11.1-11.6 przedstawiają fotografie kolejnych faz procesu, od 

załadunku pojemnika z wsadem do wyładunku pojemnika z popiołem. 
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Rys. 11.1. Fotografia strefy załadunku pieca 

 
   Rys. 11.2. Fotografia zapłonu porcji odpadów w tunelu pieca 
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 Rys. 11.3. Fotografia spalania odpadów w tunelu pieca 

 
Rys. 11.4. Fotografia strefy wyładunku pieca 
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Rys. 11.5. Fotografia pozostałości po spaleniu mieszanki cyplowin, strużyn i pyłu 
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12. Analiza gazów odlotowych 

Do pomiarów stężenia zanieczyszczeń wykorzystano następujące 

urządzenia: 

− Analizator ecom-SG Plus, producent: rbr Computertechnik GmbH, 

pomiar metodą czujników elektrochemicznych – pomiary SO2, NO i NO2, 

oraz CO w spalinach 

Sondę analizatora umieszcza się w przewodzie kominowym, następuje 

zassanie porcji spalin do analizatora, w którym w trybie ciągłym zachodzi 

pomiar. Bieżące wskazania analizatora były zapisywane co 30 sekund. 

− Pyłomierz grawimetryczny P-10ZA, producent: ZAM Kęty sp. z o.o. – 

pomiary pyłów lotnych w spalinach 

Pomiar polega na zassaniu spalin do pyłomierza, w którym pyły osadzają 

się filtrze bibułowym. Do wyliczenia stężenia potrzebna jest znajomość 

czasu trwania pomiaru, masy pyłu osadzona na filtrze, oraz strumienia 

objętościowy spalin. Procedura pomiarowa zgodna jest z normą PN-2-

04030-7 [29]. 

− Analizator zawartości lotnych związków organicznych AWE-PW, 

producent ZAM Kęty sp. z o.o., pomiar w oparciu o detektor 

płomieniowo-jonizacyjny – pomiar stężenia lotnych związków 

organicznych (węglowodorów lotnych) w spalinach 

Analizator wyposażony jest w sondę pomiarową, którą umieszcza się w 

króćcu pomiarowym na pionowym odcinku przewodu kominowego. 

Spaliny są zasysane i podawane do systemu detektorowego, który 

prowadzi analizę w trybie ciągłym. Rejestrowane są wskazania w 

jednosekundowym przedziale czasowym. Procedura pomiarowa jest 

zgodna z normami: PN-EN 12619:2002 i PN-EN 13526:2005 [82, 83] 

 Do przeliczeń stężeń zanieczyszczeń niezbędna jest znajomość wartości 

stężeń tlenu w spalinach, które rejestrowane są przez sondę tlenu umieszczoną 

w instalacji doświadczalnej na początku kanału spalinowego.  
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13. Analiza popiołów 

13.1. Analiza pierwiastkowa popiołów 

Analizę pierwiastkową popiołów pozostałych po spaleniu mieszanki 

odpadów wykonano na spektrometrze emisyjnym z plazmą wzbudzoną 

indukcyjnie OPTIMA 7300DV firmy Perkin Elmer. Próbkę popiołów poddano 

uprzednio mineralizacji w reaktorze mikrofalowym firmy Perkin Elmer  

w stężonym (65%) kwasie azotowym sp.cz., w temperaturze 230oC pod 

ciśnieniem 30 atm.  

 

13.2. Analiza fazowa XRD 

Analizę fazową XRD popiołów otrzymanych w wyniku spalania odpadów 

garbarskich oraz ich mieszanek wykonano na aparacie X’pert Phillips,  

z wykorzystaniem promieniowania CuKα λ=1,54178 Å,  w zakresie kątów 2θ 

10o-60o. 

 

13.3. Analiza elementarna CHN 

Analizę elementarną CHN wykonano z wykorzystaniem analizatora CHN 

firmy Perkin Elmer typ 2400. 

 

13.4. Oznaczenie zawarto ści chromu(VI) w popiołach [90, 91] 

Odczynniki 

− sól Mohra (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, cz.d.a., roztwór o stężeniu 0,1135 

mol/dm3 

− nadmanganian potasu, KMnO4, cz.d.a., roztwór o stężeniu 0,01944 

mol/dm3 

Przygotowanie próbki 

Wysuszony do stałej masy popiół roztarto w moździerzu i odważono ok. 

1 g próbki. Odważkę przeniesiono ilościowo do zlewki o pojemności 400 cm3. 

Dodano następnie ok. 100 cm3 wody destylowanej i podgrzano do wrzenia. Po 

ochłodzeniu zawartość zlewki przeniesiono ilościowo do kolby miarowej  

o pojemności 250 cm3, dopełniono wodą do kreski i wymieszano. 
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Przebieg oznaczenia analitycznego 

Po odstaniu, z kolby miarowej znad osadu odmierzono pipetą 25 cm3 

próbki i przeniesiono ilościowo do kolby stożkowej, rozcieńczono wodą 

destylowaną do objętości ok. 100 cm3, dodano z biurety 10 cm3 roztworu soli 

Mohra i dokładnie wymieszano. Miareczkowano roztworem KMnO4 do 

pojawienia się trwałego bladoróżowego zabarwienia.  
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14. Pomiary parametrów pracy instalacji do oblicze ń bilansu energii 

 Do obliczeń bilansowych wykorzystano pomiary prowadzone podczas 

cyklu pracy instalacji doświadczalnej. Odpady zaczęto podawać do instalacji po 

4 godzinach rozgrzewania pieca. Po ok. 7 godzinach pracy temperatury  

w strefach spalania utrzymywały się na stabilnym poziomie przekraczającym 

850oC. Pomiary temperatur o zużycia energii elektrycznej podczas tego etapu 

pracy instalacji wykorzystano do obliczeń większości strumieni energii 

niezbędnych do bilansu. Uwzględniono pomiary dla pełnej godziny trwania 

procesu. Do oszacowania strumienia strat ciepła do otoczenia wykonano 

pomiary temperatury ścian pieca oraz innych jego elementów. Ponieważ 

temperatura ścian zewnętrznych w różnych punktach jest różna, pionowe 

ściany instalacji podzielono wirtualnie na prostokątne sekcje o polach  

w granicach ok. 0,5-1 m2, tak by temperatury mierzone dla danej sekcji były 

bliższe prawdziwej średniej temperaturze na danej powierzchni. Schematyczny 

podział na sekcje przedstawiono na rys. 14.1. Pozostałe elementy instalacji, 

których temperaturę mierzono to: 

− górna i dolna zewnętrzna  powierzchnia pozioma pieca, 

− element łączący piec z dopalaczem, który jest jednocześnie początkiem 

przewodu spalinowego (osobno powierzchnie pionowe i poziome), 

− dopalacz (osobno powierzchnie pionowe i poziome), 

− klapa przednia i tylna, 

− nagrzewnica powietrza (osobno powierzchnie pionowe i poziome) 

Pomiary dokonano przy zastosowaniu miernika Almemo 2290-5 firmy Ahlborn  

z wykorzystaniem termometru kontaktowego do pomiarów temperatury ścian.  

 W celu oszacowania strumienia ciepła akumulowanego w ścianach 

instalacji zmierzono temperatury ścian w kilku odstępach czasowych. Do 

obliczeń wykorzystano pomiary wykonane w odstępie dwóch godzin 

(oznaczone w dalszych obliczeniach indeksami czasu dokonania pomiaru: 

11:30 oraz 13:30).  

 Przy pomocy zestawu miernika (Almemo 2290-4, Ahlborn) i termopary 

(typ „K”, NiCr-NiAl) zmierzono również temperaturę pojemników i popiołów 

opuszczających piec. 

 Temperatura otoczenia wynosiła ok. 20oC, taką temperaturę przyjęto 

jako temperaturę odniesienia w obliczeniach bilansowych.  
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Rys. 14.1. Podział pionowych ścian instalacji na wirtualne sekcje do pomiarów temperatur do wyznaczenia strat ciepła do otoczenia 
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WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

15. Analiza przebiegu procesu spalania w oparciu o dane pomiarowe 

 Badania spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym prowadzono 

w latach 2012-13. Głównym ich celem było określenie przez dobór na drodze 

eksperymentalnej parametrów procesu spalania odpadów, przy których proces 

cechowałoby: 

− stabilność procesu, 

− całkowite wypalenie materii organicznej z odpadów, 

− brak zagrożeń bezpieczeństwa obsługi, 

− możliwie minimalna ilość zanieczyszczeń w spalinach. 

 Niektóre z parametrów mogły zostać w danej serii pomiarowej zadane, 

inne z kolei wynikały z przebiegu doświadczenia w konkretnych warunkach. 

Parametry zadawane obejmowały: 

− temperatury w tunelu pieca oraz nagrzewnicy  

System sterowania pieca umożliwiał ustawienie temperatur w czterech 

punktach i następnie dążył (poprzez regulowanie pracy grzałek elektrycznych) 

do osiągnięcia tych temperatur oraz ich utrzymania. Punkty te obejmowały I, II  

i III strefę oraz nagrzewnicę powietrza.  

− strumień masowy spalanych odpadów  

Strumień ten regulować można na trzy sposoby: ilością odpadów w pojemniku, 

ilością pojemników podawanych w ciągu jednostki czasu, czas przebywania 

odpadów w tunelu pieca (regulowany prędkością przesuwania się rolek). 

Oczywiście parametry te były ze sobą sprzężone – kolejny pojemnik z wsadem 

można było umieścić w tunelu pieca dopiero, gdy te obecne w piecu przesunęły 

się w głąb tunelu o taką odległość, która umożliwiała wsunięcie  kolejnego 

pojemnika. 

− prędkość obrotową wentylatora wyciągowego oraz wentylatora 

nadmuchu  

Prędkości te regulowane są poprzez ustawienie częstotliwości falowników 

sterujących ich pracą. W czasie badań porównując parametry pracy nie 
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przeliczano tych częstotliwości na konkretne prędkości obrotowe,  posługiwano 

się wartościami częstotliwości podawanymi w Hz. 

 Prowadzone badania można podzielić na kilka etapów:  

1. Celem pierwszego było zapoznanie się z obsługą instalacji, działaniem 

czujników i rejestratorów oraz określenie podstawowych parametrów 

prowadzenia procesu.  

2. Kolejnym etapem było ustalenie parametrów pracy instalacji, przy 

których proces jest stabilny, a spalanie przebiega prawidłowo. 

Posługiwano się w tym celu rejestratorem lotnych związków 

organicznych, który umożliwiał pomiar stężenia węglowodorów lotnych  

z spalinach i przez to ocenę przebiegu procesu.  

3. W dalszych etapach przy różnych wariantach pracy instalacji 

(określonych na podstawie wyników wcześniejszych doświadczeń) 

mierzono stężenia tlenków siarki, azotu oraz tlenku węgla w spalinach,  

a także stężenie pyłów lotnych.  

 Łącznie podczas badań spaleniu poddano ok. 600 kg odpadów, 

sumaryczny czas pracy instalacji (obejmujący również fazy rozgrzewania  

i wygaszania) wyniósł ok. 250 godzin. Poniżej przedstawiono przykładowe 

wyniki z doświadczeń, które ilustrują przebieg procesu spalania. Nie 

przedstawiono natomiast szczegółowych raportów z kolejnych prób spalania, 

przede wszystkim z racji znacznej ich objętości. Część raportów zamieszczona 

jest w [84]. 

 

15.1. Określenie parametrów pracy instalacji 

Rozpoczynając badania przyjęto, iż głównym kryterium oceny przebiegu 

procesu będzie to, w jakim stopniu można uzyskać parametry określone  

w przepisach prawnych dotyczących instalacji do spalania odpadów. 

Najważniejszym parametrem jest temperatura spalania. Dla odpadów 

garbarskich (zawierających poniżej 1% związków chlorowcoorganicznych  

w przeliczeniu na chlor) minimalna temperatura spalania określona została na 

poziomie 850oC. Dlatego też taką podczas programowania temperatur 

zadawano dla III strefy grzewczej pieca, która mimo iż nie wydzielona fizycznie, 

miała stanowić właściwą komorę spalania. Oznaczało to, iż układ sterujący 
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będzie dążył do osiągniecia i utrzymania tej temperatury poprzez odpowiednie 

załączanie grzałek. Ciepło wydzielane podczas spalania odpadów zmniejsza 

obciążenie grzałek. W sytuacji idealnej, po wstępnym rozgrzaniu pieca nie 

zachodziłaby potrzeba podtrzymywania temperatury poprzez włączanie grzałek, 

temperatura byłaby utrzymywana na skutek wydzielania się wystarczającej 

ilości ciepła podczas spalania. W rzeczywistych warunkach prowadzenia 

doświadczeń okazało się, iż dogrzewanie komory spalania podczas spalania 

odpadów było konieczne. Nastawa temperatury strefy III wynosiła zawsze min. 

850oC. W niektórych kolejnych próbach ustawiano 860oC lub 870oC, co 

wynikało z uwzględnienia pewnego „buforu” związanego z bezwładnością 

układu, który w tak dynamicznym systemie nie był w stanie precyzyjnie 

panować nad temperaturą. Wyższa nastawa dawała pewność, iż średnia 

temperatura przekroczy 850oC. 

Podczas początkowych prób spalania zaobserwowano, że zapłon 

następował stosunkowo szybko, zaledwie 1-1,5 min po włożeniu pojemnika  

z odpadami, w wyniku kontaktu z podgrzanym powietrzem poddawanym od 

góry w początkowej części tunelu pieca. Wynikało to m.in. z mniejszej 

zawartości wilgoci w odpadach, niż ta którą zakładano projektując instalację. 

Rejestrowane temperatury wskazywały na to, iż już w II strefie osiągane są 

temperatury maksymalne spalania, dlatego też wykorzystano II strefę jako 

przedłużenie komory spalania i w kolejnych próbach nastawa temperatury dla II 

strefy była identyczna jak dla III. Nastawę I strefy ustawiano na wartość o 50oC 

niższą niż wartość nastaw dla II i III strefy. 

Czas przebywania odpadów w piecu i ich ilość określono na podstawie 

obserwacji pozostałości po spaleniu oraz pomiarach zawartości lotnych 

związków organicznych w spalinach. Założeniem było to, by spalanie 

przebiegało całkowicie, tzn. w popiołach nie pozostawała nie spopielona 

materia organiczna oraz by spełnione były standardy emisyjne dotyczące 

zawartości lotnych związków organicznych w spalinach. Gdy pojemniki zbyt 

szybko przemieszczały się przez tunel pieca nie następowało całkowite 

spalanie i część materii organicznej paliła się jeszcze w pojemnikach po ich 

wyjęciu z tunelu pieca. Ustalono, że najlepszym wariantem prowadzenia 

procesu spalania dla badanych odpadów jest czas przemieszczenia jednego 

pojemnika na długości całego pieca równy 1godz. 48 min, który osiągany był 
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przy nastawie falownika transportera równej 15 Hz. Czas ten był najkrótszym 

czasem, przy którym nie obserwowano niedopalonych cząstek w popiele.  

Przy takiej nastawie transportera najkrótszym przedziałem czasowym 

pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami był czas 10 min, co oznacza 6 

pojemników na godzinę. Przy takim strumieniu masowym zarejestrowano 

stężenie lotnych związków organicznych, które przekraczało standard emisyjny. 

Zdecydowano się zmniejszyć strumień masowy (kolejny pojemnik co 12 minut, 

5 pojemników w ciągu godziny, strumień masowy 15 kg/h), tak by dozwolona 

wartość stężenia nie była przekroczona (wyniki analizy stężeń lotnych związków 

organicznych opisane są szerzej w rozdz. 16).  

Pierwsze próby prowadzono bez załączania wentylatora wyciągowego. 

Ciąg naturalny komina nie wystarczał jednak do dobrego odprowadzenia spalin 

i zwykle, gdy następowało spalanie odpadów czwartego czy piątego kolejnego 

pojemnika część spalin zaczynała przedostawać się przez nieszczelności 

instalacji (przestrzenie wokół rolek transportujących), co zagrażało 

bezpieczeństwu obsługi. Dlatego tez niezbędne było uruchamianie wentylatora 

wyciągowego, utrzymywano jego pracę przy możliwie niskich obrotach, by 

spaliny nie były zbyt gwałtownie porywane ze strefy spalania i by ograniczyć 

straty ciepła związane ze stratą wylotową (zwiększony ciąg kominowy 

powodował, iż spaliny szybciej przemieszczały się przez system rekuperatorów 

i oddawały w nich mniej ciepła). Częstotliwość falownika wentylatora ciągu 

ustawiono na wartość 15 Hz. 

Temperaturę nagrzewnicy ustawiono na wartość 350oC, natomiast 

częstotliwość falownika wentylatora ustawiono na wartość 25 Hz. Przepływ 

powietrza do spalania w warunkach regularnej pracy instalacji wynosił 90-

100 dm3/s. 

Dopalacz w instalacji tego typu nie spełniał swojej określonej nazwą 

funkcji, głównie z racji tego, iż nie było doprowadzone żadne zewnętrzne 

paliwo, które umożliwiałoby dopalanie ewentualnych palnych związków  

w spalinach. Konstrukcyjnie był on raczej przeznaczony do prowadzenia 

dopalania katalitycznego, niemniej w czasie prowadzonych badań nie 

dysponowano odpowiednim złożem katalizatora, w związku z czym ta część 

instalacji nie była używana. 
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15.2. Zmiany temperatur w funkcji czasu  

Na rys. 15.1 przedstawiono wykresy temperatur w różnych punktach 

pomiarowych w funkcji czasu. Czas na wykresie na osi odciętych podany jest  

w formacie godzina:minuta, który oznacza rzeczywistą godzinę w danym dniu 

pomiarowym. Ze względów technicznych (synchronizacja różnych 

zarejestrowanych pomiarów) prostszym rozwiązaniem było stosowanie 

rzeczywistego czasu, a nie przeliczanie na wymiar bezwzględny, dlatego też 

taką konwencję zastosowano w przypadku wszystkich wykresów dotyczących 

procesu spalania, w którym rejestrowane wielkości wyrażane były w funkcji 

czasu. Przykładowo: w dniu, w którym dokonano prezentowanych poniżej 

pomiarów, instalację włączono o godzinie 6:12. Odpady zaczęto podawać  

o godzinie 8:48, gdy temperatury w II i III strefie przekraczały 600oC. 

Periodyczne wahania temperatur odpowiadają wprowadzaniu kolejnych 

pojemników z odpadami do tunelu pieca. Zapłon kolejnej porcji wsadu 

następował ok. 1-1,5 min po włożeniu pojemnika do tunelu pieca. Sam zapłon 

był bardzo intensywnym procesem, gwałtownie rosła wtedy temperatura na 

wejściu – amplituda temperatury w tym punkcie wynosiła nawet 300oC. Gazy 

uwolnione podczas zapłonu i spalające się natychmiast w tej i dalszych strefach 

pieca podnoszą rejestrowaną temperaturę na wszystkich kolejnych punktach 

pomiarowych. Gwałtowne zjawiska towarzyszące zapłonowi po ok. 2 min 

zanikają, odpady spalają się spokojnie przesuwając się w głąb tunelu pieca do 

stref o wyższych temperaturach. 

Począwszy od ok. godz. 13:00 można zaobserwować stabilizację 

temperatur w II i III strefie, czyli w odcinku tunelu pieca, który stanowi właściwą 

komorę spalania. Średnie temperatury dla przedziału czasu 13:00-14:00 

wynoszą:  

− II strefa  853,2oC 

− III strefa  841,1oC 

Można więc przyjąć, iż wymagania prawne odnośnie temperatur zostały 

spełnione. 

 W I strefie, a także w odcinku za strefami grzejnymi oraz na wejściu do 

tunelu, również można zaobserwować stabilizowanie się temperatur. 

Temperatura na wyjściu (czyli w końcowej części tunelu) z kolei średnio 
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nieznacznie, ale ciągle rosła. Jak zostanie to wyjaśnione dokładniej w rozdz. 19 

nawet w tej fazie procesu ciągle zachodzi akumulowanie ciepła w tunelu pieca, 

jednak z braku możliwości prowadzenia dłuższych wielodniowych obserwacji 

spalania, przyjęto, iż faza, w której temperatura w komorze spalania przekracza 

850oC stanowi właściwy proces spalania i dla tej fazy wykonywano kolejne 

badania. 

 

15.3. Zmiany ci śnienia w tunelu pieca  

 Na rys. 15.2 przedstawiono wykres zarejestrowanych ciśnień na wejściu 

do tunelu pieca oraz wewnątrz tunelu pieca w funkcji czasu. W początkowej 

fazie rozgrzewania pieca ciśnienia były niewielkie, bliskie 0 kPa. Wentylator 

wyciągowy włączono wraz z podaniem pierwszej porcji odpadów (godz. 8:48), 

co widoczne jest w postaci niewielkiego „schodka” na wykresie. Następnie  

w marę rozgrzewania się pieca i przebiegu procesu spalania wyraźny jest 

wzrost wartości podciśnienia w tunelu pieca, do 0,2-0,3 kPa. Z kolei ciśnienie 

na wejściu utrzymuje się przez długi czas blisko zera, z niewielką tendencją 

wzrostową (która wynika najprawdopodobniej stąd, że zwiększające się  

podciśnienie wewnątrz tunelu pieca wpływało na odczyty czujnika 

umieszczonego na początku tunelu pieca, ponadto blisko tego miejsca 

wtłaczane było powietrze do spalania). Różnica obu wartości (ciśnienie na 

wejściu – ciśnienie wewnątrz) pokazuje sumaryczne podciśnienie w tunelu 

pieca. Wartość podciśnienia świadczy przede wszystkim o tym, iż spaliny są 

prawidłowo odciągane do przewodu kominowego, ponadto jego ciągły 

nieznaczny wzrost informuje o ustalaniu się warunków procesu w miarę jak on 

przebiega. 

 

15.4. Zmiany st ężenia tlenu w spalinach 

 Na wykresie zmian stężenia tlenu (rys. 15.3) podobnie jak w przypadku 

wykresu temperatur widoczna jest periodyczność związana z zapłonem 

kolejnych porcji podawanych odpadów. Ponieważ zapłon przebiega gwałtownie, 

stężenie tlenu w spalinach znacząco maleje. Następnie z powrotem rośnie do 

wyższych wartości, co odpowiada fazie spokojnego, stabilnego spalania 

odpadów w piecu. Biorąc pod uwagę charakterystykę zachodzących procesów, 
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idealnym rozwiązaniem technicznym byłoby dynamiczne sterowanie ilością 

podawanego powietrza do spalania. Podczas zapłonu kolejnej porcji odpadów 

zapotrzebowanie na tlen jest gwałtownie większe, dlatego też w tej fazie 

powinna być zwiększona podaż powietrza. Instalacja doświadczalna nie 

posiada takiego systemu sterowania, dlatego też ze względów bezpieczeństwa 

ustawiano podaż powietrza na wysokim poziomie, który odpowiada jego 

zapotrzebowaniu w momencie zapłonu. Chwilowe stężenie tlenu w spalinach 

spada wtedy do wartości 8-10% obj. (na wykresie minima osiągają 11% obj., 

przy czym rejestrowane są wartości w odstępach dziesięciosekundowych, 

dlatego też właściwe minima odczytywane z bezpośrednich wskazań były  

z reguły niższe). Gdy zjawiska towarzyszące zapłonowi ustają, stężenie tlenu  

w spalinach wraca do wysokiego poziomu ok. 18% obj. Średnie stężenie tlenu 

dla przedziału czasowego 13:00-14:00 wynosiło 17,6% obj. Jest to wartość 

bardzo wysoka, niemniej ze względu na przebieg procesu oraz brak 

wystarczających możliwości technicznych nie można było utrzymywać tego 

stężenia na niższym poziomie. Pojedyncze piki dochodzące do 20-21% obj. na 

wykresie są to z reguły zaburzenia wskazań stężeń związane z błędami 

rejestracji pomiarów, lub też zaburzenia wynikające z otwarcia tylnej klapy 

tunelu w celu wyjęcia pojemnika z popiołami (por. rozdz. 16.1). 
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Rys. 15.1. Wykres zmian temperatur w czasie procesu spalania w kolejnych punktach pomiarowych  
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Rys. 15.2. Wykres zmian ciśnienia gazów na wejściu i wewnątrz tunelu pieca 
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Rys. 15.3. Wykres zmian stężenia tlenu w spalinach 
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16. Analiza składu spalin 

16.1. Pomiary st ężeń lotnych zwi ązków organicznych 

 Dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych (inaczej 

węglowodorów lotnych; w skrócie LZO) wyrażonych jako całkowity węgiel 

organiczny uśredniony dla przedziału 30 minut wynosi 20 mg/m3 (w warunkach 

normalnych, w przeliczeniu na 11% obj. tlenu w spalinach; por. rozdz. 6.2). Jak 

wspomniano w rozdz. 15, ustalając parametry pracy instalacji uwzględniano 

wyniki pomiarów stężeń LZO. Zarejestrowane wyniki przeliczono na stężenia 

przy określonym w rozporządzeniu stężeniu tlenu równym 11% obj. w oparciu  

o wzór [54]: 

 

 E" =
!"U""

!"U[��]R/
× E!     (16.1) 

 

gdzie: E1 – stężenie substancji w gazach odlotowych przy standardowej 

zawartości tlenu w gazach odlotowych, 

[V!]3� – zmierzona zawartość tlenu w spalinach wyrażona w procentach 

obj., 

E2 – zmierzone stężenie substancji w gazach odlotowych. 

 Analizator rejestruje wartości stężeń co sekundę. Wyniki uśredniono dla 

przedziałów dziesięciosekundowych i następnie przeliczono w oparciu o wzór 

(16.1) podstawiając jako stężenie tlenu wartości zarejestrowane przez system 

sterowania instalacją (rejestracja stężenia tlenu w spalinach następuje co 10 

sekund).  

 W czasie pomiaru, którego wyniki przestawiono na wykresie na rys. 16.1, 

odpady podawano do tunelu pieca co 10 minut (od 13:00 do 13:30), a następnie 

co 12 minut (od 13:30 do 14:30). Średnie stężenie dla przedziału czasu 13:00 -

13:30 wynosi 27,63 mg/m3, natomiast dla przedziału 14:06-14:42  wynosi 12,86 

mg/m3. W drugim przypadku uśredniono wskazania dla okresu 36 min, by 

uwzględnić pełne trzy cykle ładowania odpadów do pieca. Dla cyklu 

dwunastominutowego spełniony jest standard emisyjny i dlatego ten cykl 

stosowano w dalszych próbach. 
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Rys. 16.1. Wykres zmian stężenia lotnych związków organicznych skorygowanych do 11% obj. tlenu w spalinach 

 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

116 
 

 
Rys. 16.2. Wykresy zmian stężenia tlenu i LZO w spalinach oraz temperatury na 
wejściu  
  

 Na rys. 16.2 przedstawiono zestawienie wykresów stężeń węglowodorów 

(stężenie skorygowane do 11% obj. tlenu w spalinach i stężenie 

nieprzeliczone), tlenu i temperatury na wejściu uzyskanych na podstawie jednej 

z kolejnych serii pomiarowych. Wprowadzenie kolejnych porcji odpadów do 

pieca w tym doświadczeniu następowała o godz. 13:36, 13:48 i 14:00. Po ok. 

dwóch minutach od wprowadzenia odpadów następuje zapłon, który 

obserwowany jest poprzez znaczny wzrost temperatury na wejściu. Na 

wykresie stężeń węglowodorów uwagę zwracają wąskie piki poprzedzające 

zapłon. W momencie zapłonu stężenie węglowodorów z kolei spada, spada 

również stężenie tlenu. Jednak tuż po tym następuje kolejny wzrost stężenia 

węglowodorów, związany z intensywnymi procesami spalania, co na wykresie 

widoczne jest w postaci drugiego, nieco szerszego piku. Stężenie tlenu w ciągu 

ok. trzech kolejnych minut stopniowo wraca do poprzedniego poziomu. 

 Wyjaśnienie tej obserwacji wiąże się z procesem odgazowania materii 

organicznej, które zachodzi intensywnie po wprowadzeniu kolejnej porcji 

odpadów. Wzrasta stężenie LZO w tunelu pieca, część z tych związków spala 

się w dalszej części tunelu, część jednak jest obserwowana w spalinach lub też 

nie spala się zupełnie, co objawia się wzrostem stężenia LZO przed zapłonem  

(piki poprzedzające zapłon na wykresie stężeń węglowodorów). Gdy następuje 
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zapłon stężenie LZO oraz tlenu spada. Spalanie tuż po zapłonie jest jednak 

intensywne i może zachodzić niezupełnie, dlatego też obserwowany jest kolejny 

szerszy pik stężenia LZO [85, 86].  

 Wahania na wykresie stężeń węglowodorów dla czasów: 13:34, 13:45, 

13:47, 13:58, wiążą się z zaburzeniami, które spowodowane były otwieraniem 

tylnej klapy instalacji w celu wyjęcia pojemników z popiołami. W takich 

sytuacjach ma miejsce zasysanie powietrza z tylnej części tunelu pieca, co 

zaburza chwilowo przebieg spalania oraz wpływa na „skoki” stężenia tlenu  

w spalinach.  

 Średnie stężenie LZO dla przedziału czasu 13:36-14:12 wyniosło w tym 

doświadczeniu 18,84 mg/m3, tak więc spełniony został standard emisyjny. 

 

16.2. Pomiary st ężeń pyłów lotnych w spalinach 

 Standard emisyjny dla okresu 0,5 godziny odnośnie pyłów lotnych  

w spalinach wynosi 30 mg/m3 (w warunkach normalnych, przy 11% obj. tlenu  

w spalinach; por. rozdz. 6.2). 

 Pomiary z wykorzystaniem pyłomierza prowadzono dla warunków 

ustabilizowanego spalania, gdy temperatury w komorze spalania przekraczały 

850oC. Na podstawie wyników pomiarów masy pyłów osadzonych na filtrze, 

temperatury spalin i ich prędkości oraz znajomości geometrii przewodu 

kominowego wyliczono stężenie pyłów lotnych w warunkach pomiarowych.  

Z prostej proporcji wyliczono stężenie dla warunków normalnych, które 

następnie podstawiono do wzoru (16.1). Zmierzone stężenie pyłów lotnych  

w spalinach w warunkach normalnych przy 11% obj. tlenu w spalinach wyniosło 

122 mg/m3. Jest to wartość przekraczająca standard emisyjny, stąd też 

oczywisty wniosek, iż należy instalację wyposażyć w system filtrowania spalin. 

Komora osadcza umiejscowiona w przewodzie kominowym, w której znajduje 

się metalowa siatka, nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed 

unoszeniem pyłów lotnych ze spalinami. 

 W dalszym etapie badań wykonano doświadczenie polegające na 

umieszczeniu w komorze osadczej na obecnej tam siatce tkaniny filtracyjnej 

wykonanej z włókna szklanego. Tkaniny tego typu stosowane są do wyrobu 

koców gaśniczych. Materiał przysłaniał ok. 90% przekroju komory, płaszczyzna 
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tkaniny usytuowana była prostopadle do kierunku przepływu spalin. Stężenie 

pyłów spadło w czasie tego doświadczenia do wartości 44 mg/m3
 (warunki 

procesu spalania były analogiczne jak w poprzedniej próbie). Jest to wartość, 

która z znacznie mniejszym stopniu przekracza standard emisyjny. 

Doświadczenie to pokazuje, iż za pomocą prostych metod możliwe jest znaczne 

obniżenie emisji pyłów lotnych z instalacji. Zastosowanie specjalistycznych 

tkanin filtracyjnych z pewnością zwiększyłoby wydajność filtrowania spalin, 

równocześnie nie wpływając negatywnie na ciąg kominowy. W wykonanym 

doświadczeniu zaobserwowano bowiem stopniowe zmniejszanie prędkości 

przepływu spalin w przewodzie kominowym, co po kilku godzinach pracy 

instalacji wymusiło zwiększenie obrotów wentylatora wyciągowego.  

 

16.3. Pomiary st ężeń tlenków azotu, siarki i w ęgla 

 Pomiary stężeń tlenków azotu, siarki i węgla z wykorzystaniem 

analizatora ecom-SG Plus prowadzono w warunkach stabilnego przebiegu 

spalania (temperatura w komorze spalania ok. 850oC). Wykonano pomiary dla 

dwunastominutowego i dziesięciominutowego cyklu podawania odpadów. 

Stężenia przeliczono na warunki normalne oraz standardowy udział tlenu  

w spalinach (11% obj.). Obliczając NOx przeliczono zgodnie z wymogami 

stężenie NO na stężenie NO2.  

 W przypadku pomiarów stężenia SO2 średnie stężenie zależy od 

obciążenia instalacji. Średnia dla przedziału odpowiadającego  trzem wsadom 

odpadów do pieca wyniosła 1322 mg/m3 w przypadku cyklu 

dwunastominutowego oraz 1712 mg/m3 dla cyklu dziesięciominutowego. 

Wzrost ilości spalanych odpadów przyczynia się do wzrostu stężenia SO2. 

Obecność tlenku siarki w spalinach wynika z zawartości siarki w paliwie. 

 Dla stężeń NOx nie zaobserwowano takiej zależności jak dla SO2. 

Stężenie średnie utrzymywało się na stałym poziomie (881 mg/m3 w cyklu 

dziesięciominutowym oraz 880 mg/m3 w cyklu dwunastominutowym) 

niezależnie od obciążenia pieca. Co istotne – stężenie tlenków azotu jest 

mniejsze niż tlenków siarki, mimo iż azotu jest w odpadach znacznie więcej 

(por. rozdz. 3.1). Wynika to stąd, iż reakcje tworzenia się tlenków azotu 

podczas spalania mają skomplikowany przebieg, na który, oprócz zawartości 
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azotu w paliwie, wpływ mają również takie czynniki jak: obecność wolnych 

rodników oraz tlenu w komorze spalania, temperatura, sposób związania azotu 

w związkach organicznych w paliwie i in. Można przypuszczać, iż pewien udział 

w zachodzących reakcjach w strefie spalania mają te, produktem których jest 

azot cząsteczkowy. Nie można ponadto wykluczyć innych związków azotu 

emitowanych do atmosfery, np. N2O czy HCN [87]. Z braku możliwości nie były 

mierzone  ich stężenia. Należy podkreślić, iż w temperatura w komorze spalania 

jest stosunkowo niska i dlatego nie zachodzi tworzenie się tzw. termicznych 

tlenków azotu – obserwuje się je dopiero w przypadkach, w których temperatura 

spalania przekracza 1000oC. 

 W przypadku stężenia tlenku węgla nie zaobserwowano istotnych zmian 

związanych ze zwiększaniem obciążenia pieca. Zaobserwowano natomiast 

stopniowe zmniejszanie się średnich stężeń CO w miarę przebiegu procesu, co 

wiąże się przede wszystkim z ustabilizowaniem się procesu, rozgrzaniem 

wymurówki pieca i spokojniejszym przebiegiem spalania. Pod koniec 

opisywanych powyżej doświadczeń notowano półgodzinne średnie stężenia CO 

wynoszące ok. 520-530 mg/m3.  

 Powyższe wyniki znacznie przekraczają standardy emisyjne, które 

wynoszą:  

− dla SO2 – 200 mg/m3 (0,5 h),  

− dla CO – 100 mg/m3 (0,5 h),  

− dla NOx – 400 mg/m3 (średnia dobowa).  

 Dlatego też logicznym wnioskiem jest konieczność zastosowania 

środków ograniczenia emisji zanieczyszczeń w spalinach. Ewentualne 

wdrożenie technologii spalania odpadów opartej na zastosowaniu pieca 

tunelowym do zastosowań komercyjnych możliwe będzie bowiem jedynie 

wtedy, gdy standardy będą spełnione. 

  

16.3.1. Wyniki pomiarów st ężeń dla procesu spalania odpadów  
z dodatkiem wapna hydratyzowanego.  

 W celu oceny zdolności do ograniczenia emisji tlenków siarki wykonano 

pomiary dla procesów spalania odpadów z dodatkiem wapna hydratyzowanego 

(CaO∙xH2O). Jednym ze znanych sposobów ograniczania emisji tlenków siarki 

podczas procesów spalania jest wiązanie siarki w cząsteczki gipsu, które są 
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następnie wypłukiwane bądź odfiltrowywane ze spalin. Może to być realizowane 

np. poprzez rozpylenie mleczka wapiennego do spalin (metody mokre) lub też 

poprzez dodatek wapna palonego lub hydratyzowanego do paliwa (metody 

suche) [88, 89].  

 CaO reaguje z SO2 w atmosferze utleniającej zgodnie z równaniem, 

rutynowo przytaczanym, jako: 

 

 CaO(Z) + SO!([) +
"

!
O!([) → CaSO%(Z)  (16.I) 

 

Faktyczny mechanizm siarczanowania CaO tlenkami siarki opisuje jednak 

następująca sekwencja reakcji [89]: 

 

 CaO(Z) + SO!([) → CaSO (Z)  (16.II) 

 CaSO (Z) +
"

!
O!([) → CaSO%(Z)  (16.III) 

 CaSO (Z) →
 

%
CaSO%

(Z)
+ "

%
CaS(Z)  (16.IV) 

 

Siarczek wapnia utlenia się częściowo do CaSO4: 

 

 CaS(Z) + 2O!([) → CaSO%(Z)  (16.V) 

  

 Do mieszanki odpadów dodano wapno hydratyzowane w ilości ok. 200 g 

na porcję w jednym pojemniku (3 kg). Dodatek tej ilości wystarczał, by 

fragmenty odpadów były w zauważalny sposób pokryte cząstkami wapna. 

Następnie przeprowadzono proces spalania w warunkach porównywalnych do 

warunków w poprzednich doświadczeniach. Zarejestrowane stężenia tlenków 

siarki, azotu oraz węgla przeliczono na warunki normalne oraz standardową 

zawartość tlenu w spalinach w analogiczny sposób jak poprzednio. 

 Wykresy zależności stężeń zanieczyszczeń, a także tlenu w spalinach 

przedstawiono na rys. 16.3.  
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Rys. 16.3. Wykres zmian stężeń tlenu oraz zanieczyszczeń gazowych w spalinach 

 

 Przebieg stężeń na wykresie na rys. 16.3 wykazuje cechy 

periodyczności, która wynika z cykliczności załadunku wsadu do spalania.  

W przypadku tlenków azotu oraz tlenku węgla istnieje korelacja wzrostu 

stężenia podczas zapłonu lub tuż przed jego zajściem. W mniejszym stopniu 

korelacja ta zachodzi dla tlenków siarki.  

 Średnie półgodzinne stężenia zanieczyszczeń wynosiły w tym 

doświadczeniu: 

− NOx 743 mg/m3, 

− CO  256 mg/m3,  

− SO2  604 mg/m3.  

 Stężenie tlenków azotu nie różni się znacząco od poprzednio mierzonych 

wartości. Dlatego właściwym wydaje się wniosek, iż stężenie tlenków azotu 

zależy od konkretnych warunków w komorze spalania.  

 W przypadku tlenku węgla – zanotowano średnią wartość niższą 

znacząco od poprzednio mierzonych. Spalanie w tym doświadczeniu 

prowadzono po długim czasie rozgrzewania instalacji, co niewątpliwie miało 

wpływ na stabilny i dobrze prowadzony proces, czego wynikiem jest też 

zmniejszanie średniego stężenia tlenku węgla w spalinach. Wciąż wartość ta 

przekracza standard emisyjny. Koniecznym jest w takim wypadku zastosowanie 

systemu dopalania spalin. Najlepszym rozwiązaniem technicznym wydaje się 
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zastosowanie systemu dopalania katalitycznego na złożu, które można 

umieścić w fragmencie przewodu kominowego, w miejsce części opisywanej 

jako dopalacz (por. rys. 9.4). Dopalacz ten w czasie badań nie spełniał 

określonej nazwą funkcji. 

 Stężenie tlenku siarki znacznie spadło w stosunku do poprzednich 

wartości (o więcej niż. 50%), co wskazuje na skuteczne działanie dodatku 

wapna do odpadów. W przypadku zastosowanej metody ograniczenia stężenia 

tlenku siarki, podobnie jak w przypadku tlenków azotu, istotna jest temperatura 

procesu. W temperaturze przekraczającej 900oC obserwuje się bowiem reakcję 

powstałej w wyniku reakcji dysproporcjonacji siarczanu(IV) wapnia (równanie 

16.IV) mieszaniny siarczku i siarczanu(VI) wapnia do CaO oraz SO2: 

 

 
 

%
CaSO%

(Z)
+ "

%
CaS(Z) → CaO(Z) + SO!([)  (16.VI) 

 

Powyższa reakcja obniża sumaryczną wydajność wiązania SO2 ze spalin  

w siarczan(VI) wapnia. Ponieważ proces spalania w instalacji doświadczalnej 

przebiegał w temperaturze 850oC, reakcja (16.VI) prawdopodobnie nie 

zachodziła.  

 Z pewnością konieczne jest dalsze usprawnienie procesu odsiarczania 

spalin, gdyż ciągle standardy emisyjne są przekraczane. Przepuszczalnie 

zmiana wapna hydratyzowanego na palone zwiększy skuteczność 

odsiarczenia, niezbędne byłyby również kolejne badania, m.in. w zakresie 

doboru odpowiedniej dawki wapna oraz wpływu tego dodatku na skład 

popiołów. Niemniej, jak wykazały powyżej opisane doświadczenia, ograniczanie 

emisji tlenku siarki procesu spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym 

jest wykonalne. 
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17. Charakterystyka fizykochemiczna stałych pozostało ści po procesie 
spalania odpadów garbarskich 

 Stałą pozostałość po spaleniu odpadów garbarskich stanowią popioły 

(odbierane z pieca w pojemnikach poprzez wylot tunelu usytuowany na jego 

końcu) oraz pyły lotne unoszone wraz z gazami odlotowymi. Pyły lotne są 

częściowo wyłapywane poprzez system filtrów w przewodzie kominowym.  

Popioły po opuszczeniu tunelu pieca mają kolor zielonkawy i postać 

bardzo drobnego proszku. W niektórych przypadkach pozostałości po spaleniu 

utrzymują kształt spalonych fragmentów skór, jednak rozsypują się one w po 

skruszeniu w palcach na popiół. W momencie opuszczania tunelu pieca 

widoczne są w popiołach żarzące się ziarna, można zaobserwować też 

wydostawanie się z popiołów dymów, jednak zjawiska te znikają po chwili,  

w miarę ochładzania (kilka-kilkanaście minut). W przypadku spalania mieszanki 

odpadów typu cyplowiny/strużyny/pyły masa popiołów stanowi ok. 9% masy 

odpadów podawanych do spalania, czyli w przybliżeniu 1,5 kg popiołów / 1 h. 

 Poniżej przedstawiono wyniki analizy pierwiastkowej popiołów, analizy 

fazowej XRD, analizy elementarnej CHN, a także oznaczenia chromu(VI)  

w popiele.  

 W przypadku analiz XRD i CHN przedstawiono również wyniki dla pyłów 

lotnych złapanych na filtrze siatkowym oraz na filtrze tkaninowym. 

 

17.1. Analiza pierwiastkowa  

 Wyniki analizy pierwiastkowej popiołów przedstawiono w tabeli 17.1. 

Przyjmując, iż chrom obecny w popiołach występuje jedynie w postaci 

tlenku chromu(III) Cr2O3, obliczono jego zawartość w popiołach, która wynosi 

82,49 %. Ponieważ popioły po procesie spalania przechowywane są  

w pojemnikach nieizolowanych od otoczenia (tzw. stan roboczy), otrzymany 

wynik należy skorygować o zawartość wilgoci popiołów (tlenek chromu łatwo 

absorbuje wodę z powietrza). Udział wilgoci w popiołach wyniósł 8,29%, tak 

więc zawartość tlenku chromu(III) w analitycznie suchych popiołach wynosi 

89,95%.  

Stosunkowo znaczny udział żelaza i sodu w popiołach jest wynikiem 

stosowania w procesach garbarskich związków tych pierwiastków.  
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Tabela 17.1. Skład pierwiastkowy popiołów po spaleniu 

Pierwiastek Udział masowy 
 [%] 

Al 0,31 
B 0,02 

Ba 0,01 
Bi 0,04 
Co 0,04 
Cr 56,4 
Cs 0,02 
Cu 0,02 
Fe 7,41 
K 0,15 

Mg 0,43 
Mn <0,01 
Mo <0,01 
Na 4,41 
Ni <0,01 
Sb 0,20 
Sr 0,01 
Ti <0,01 
Tl 0,01 
V 0,07 

 

 

17.2. Analiza fazowa XRD 

Dyfraktogramy rentgenowskie dla popiołów otrzymanych w wyniku 

spalania odpadów garbarskich oraz ich mieszanek przedstawiono na rys. 17.1-

17.5. Zaznaczono związki chemiczne odpowiadające poszczególnym sygnałom 

(pikom). 
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Rys. 17.1. Dyfraktogram rentgenowski XRD popiołów ze spalania cyplowin 
 

Rys. 17.2. Dyfraktogram rentgenowski XRD popiołów ze spalania strużyn 
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Rys. 17.3. Dyfraktogram rentgenowski XRD popiołów ze spalania mieszanki trzech 
frakcji odpadów: strużyn, cyplowin i pyłu skórzanego 
 

Rys. 17.4. Dyfraktogram rentgenowski XRD popiołów ze spalania odzierek 
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Rys. 17.5. Dyfraktogram rentgenowski XRD pyłów lotnych zebranych z filtra 
siatkowego 
 
 W przypadku spalania strużyn, cyplowin oraz mieszanki trzech frakcji 

dominującą fazą obecną w popiołach jest tlenek chromu(III). W przypadku 

popiołów strużyn wyraźne są ponadto trzy piki pochodzące od chlorku sodu. 

Niemniej w przypadku mieszanki faza ta nie jest już zauważalna na 

dyfraktogramie. Pozostałe mniejsze piki na wspomnianych trzech widmach 

pochodzą od innych faz, których zidentyfikowanie nie jest jednoznaczne.  

W przypadku popiołów ze spalania odzierek dominującymi fazami jest węglan 

wapnia oraz tlenek wapnia. Wynika to z zastosowania dodatku wapna palonego 

do skór surowych przed etapem technologicznym, w którym powstają odzierki. 

Widmo XRD pyłów lotnych (rys. 17.5) zawiera znaczną liczbę pików, tylko 

niektóre można jednoznacznie przypisać do związków chemicznych, konkretnie 

do tlenku chromu(III). „Wybrzuszenie” w zakresie kątów 2θ 20o-30o wynika 

najprawdopodobniej z obecności amorficznych faz w pyłach lotnych.  

 Brak wyraźnych sygnałów od faz innych niż tlenek chromu(III)  

w przypadku widma popiołów ze spalania mieszanki trzech fakcji wskazuje na 

to, iż pierwiastki obecne w tych popiołach (m.in. żelazo i sód) występują  

w związkach głównie amorficznych, „niewykrywalnych” na widmach XRD. 
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17.3. Analiza elementarna CHN 

Wykonano analizę zawartości pierwiastków węgla, azotu i wodoru  

w popiele i pyłach lotnych pochodzących z procesu termicznego 

unieszkodliwiania odpadów przemysłu garbarskiego.  

 

Tabela 17.2. Wyniki analizy zawartości węgla, azotu i wodoru w popiołach i pyłach 
lotnych 

Lp. Próbka C [%] H [%] N [%] Uwagi 

1 Popioły ze 
spalania odzierek 7,97 Brak Brak  

2 

Popioły ze 
spalania 
mieszaniny trzech 
frakcji (cyplowin, 
strużyn i pyłu 
skórzanego) 

0,21 Brak Brak  

3 
Pył lotny 
zatrzymany na 
filtrze tkaninowym 

1,42 0,52 1,42 

Odpady podawane do 
spalenia zawierały 
dodatek wapna, 
możliwy znaczny udział 
wapna w pyle lotnym 

4 
Pył lotny 
zatrzymany na 
filtrze siatkowym 

37,99 0,92 3,86  

 

Wyniki analizy wskazują na to, iż popioły ze spalania mieszanki frakcji 

suchych  (próbka nr 2) są praktycznie całkowicie dopalone i nie zawierają 

materii organicznej. Świadczy o tym nieznaczna zawartość węgla oraz brak 

azotu i wodoru w popiołach. Azot mógłby wskazywać na obecność 

niecałkowicie spalonych białek w popiele. 

Odzierki spalane są w instalacji incydentalnie. Popioły z ich spalania 

(próbka nr 1) nie są całkowicie dopalone, wykazują w swoim składzie 

elementarnym pewną zawartość węgla. 

Pył lotny zatrzymywany na filtrze siatkowym (próbka nr 4) zawiera 

stosunkowo dużo węgla pierwiastkowego, który pochodzi najprawdopodobniej 

od niecałkowicie dopalonych cząstek paliwa. Zawartość wodoru oraz azotu 

świadczą o obecności w tym pyle związków pochodzących z reakcji jakim 

poddane zostały białka obecne w paliwie w dużej ilości. Można wnioskować, iż 

pewna część materii organicznej dostarczanej do spalania w paliwie nie spala 
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się całkowicie, a związki pochodzące z niecałkowitego spalania wchodzą  

w skład pyłów lotnych.  

W pyle, który stanowił próbkę nr 3, również obecne są produkty 

niecałkowitego spalania, ich udział jest wszakże znacznie mniejszy niż  

w przypadku próbki nr 4. Wiąże się to najprawdopodobniej z tym, iż pył ten 

zawierał również związki wapnia (przede wszystkim tlenek) pochodzące  

z wapna, które dodawane było do paliwa. Bez wątpienia pewna część wapna 

porywana była z gazami odlotowymi i osadzała się na filtrze. Tak więc 

przypuszczalnie udział związków wapnia w pyle był znaczny. Pył ten również 

zawierał produkty niecałkowitego spalenia materii organicznej, w tym związków 

białkowych.   

 

17.4. Oznaczenie zawarto ści chromu(VI) w popiołach 

Popioły zawierają głównie tlenek chromu(III), niemniej z racji warunków 

prowadzenia procesu spalania (wysoka temperatura, środowisko utleniające) 

istnieje prawdopodobieństwo, iż część chromu ulega utlenieniu do chromu(VI). 

Związki chromu sześciowartościowego są niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz 

środowiska przyrodniczego, dlatego należy dążyć do zapobiegania ich 

powstawania podczas procesów spalania.  W celu zbadania zawartości 

chromu(VI) w popiołach wykonano oznaczenie zawartości chromu 

rozpuszczalnego w wodzie w popiołach. Tlenek chromu(III) jest związkiem 

nierozpuszczalnym w wodzie i w rozcieńczonych kwasach. Natomiast 

chrom(VI) przechodzi do roztworu w postaci łatwo rozpuszczalnych chromianów 

(CrO4
2-) lub dichromianów (w środowisku kwaśnym, Cr2O7

2-).  

Opis oznaczania przedstawiono w rodz. 13.4. 

Po dodaniu soli Mohra w roztworze następuje reakcja: 

 

 Cr6+ + 3Fe2+ → Cr3+ + 3Fe3+  (17.I) 

 

Pozostałe w roztworze jony Fe2+ reagują z nadmanganianem: 

 

 5Fe2+ + MnO4
- + 8H3O

+  → 5Fe2+ + Mn2+ + 12H2O  (17.II) 

 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

130 
 

W oparciu o powyższe równania można zapisać równość: 

 

 ]^��_ =
"

 
]��`_ + 5]C��b

c     (17.1) 

 

gdzie: ]^��_  – całkowita ilość moli Fe2+ w roztworze, 

 ]��`_   – ilość moli Cr6+ w próbce, 

 ]C��b
c– ilość moli MnO4

- zużyta na zmiareczkowanie nadmiaru jonów 

Fe2+. 

Stąd ilość moli Cr6+ wyraża się wzorem: 

 

 ]��`_ = 3(]^��_ − 5]C��b
c)  (17.2) 

 

Należy zauważyć, iż w przypadku ślepej próby (czyli roztworu, do 

którego nie dodano popiołów) następuje równość: 

 

 ]^��_ = 5]C��b
c
d  (17.3) 

 

gdzie: ]C��b
c
d
– ilość moli MnO4

- zużyta na zmiareczkowanie ślepej próby. 

Dlatego równanie (17.2) można przedstawić następująco: 

 

 ]��`_ = 15(]C��b
c
d
− ]C��b

c)  (17.4) 

 

Biorąc pod uwagę masę molową chromu (���= 52 g/mol), masę naważki 

�, stężenie nadmanganianu potasu �eC��b = 0,01944 mol/dm3 oraz zużyte 

objętości nadmanganianu w ślepej próbie (
f, w cm3) oraz dla roztworu 

popiołów (
", w cm3), procent masowy chromu(VI) (���) w popiołach wynosi: 

 

 ��� =
"f×"g×Khij)b×Ck-×

ldclm
mddd

(
	 (17.5) 

 

 Po podstawieniu znanych wartości otrzymuje się: 
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 ��� =
f,f"g"n(odUom)

(
  (17.6) 

 

Jako błąd oznaczenia przyjąć można błąd związany z różnicą 0,1 cm3 

objętości titranta zużytej podczas miareczkowania. Błąd ten wiąże się m.in. z 

niemożliwością idealnego ustawienia zera w biurecie, niedokładności odczytu 

itp. Masa naważki � wynosiła 1,0293 g. Stąd też błąd ∆��� wynosi: 

 

∆��� = 0,01516×0,1/1,0293 = 0,001473 g = 0,1473% 

 

17.4.1 Wyniki oznaczenia zawarto ści chromu(VI) 

Dla ślepej próby uzyskano  objętość nadmanganianu równą 11,7 cm3  

(w dwóch kolejnych oznaczeniach), natomiast dla próbki badanej otrzymano 

objętość  równą 11,6 cm3 (również w dwóch kolejnych oznaczeniach).  Różnica 

obu wartości daje 0,1 cm3, co jest równe przyjętemu błędowi oznaczenia. 

Dlatego też uznano, iż oznaczenie wykluczyło obecność chromu(VI) w popiele 

w ilościach większych niż wynosi błąd oznaczenia, tj. 0,15% (czyli 

1,5 mg/g próbki).   

 

17.4.2. Chrom(VI) rozpuszczalny w rozcie ńczonym kwasie 

Powtórzono oznaczenie zawartości chromu(VI) w popiołach z jedną 

zmianą – przygotowując próbkę naważkę rozpuszczono w 100 cm3 wody 

destylowanej oraz dodano 50 cm3 akumulatorowego kwasu siarkowego (kwas 

siarkowy stężony + woda destylowane w stosunku 1:1). Celem tego oznaczenia 

było sprawdzenie czy obecne są w popiołach chromiany słabiej rozpuszczalne 

w wodzie (np. metali ciężkich). W dwóch miareczkowaniach uzyskano wyniki: 

11,6 oraz 11,7 cm3.  Średnia wartość nie odbiega od wyniku dla ślepej próby 

znaczniej niż różnica dla możliwego błędu. Masa naważki wynosiła � = 1,0432, 

co daje błąd ∆���= 0,1453%, czyli praktycznie identyczny jak dla poprzedniego 

oznaczenia. Tak więc ponownie można przyjąć, iż w granicach błędu 

oznaczenia, nie stwierdzono obecności chromu(VI) w popiele. 

 

 



Proces spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym jako metoda ich unieszkodliwiania 

132 
 

17.4.3. Analiza wyników oznaczenia chromu(VI) w popiele 

 Błąd przedstawionych powyżej oznaczeń jest stosunkowo duży – ok. 

0,15% czyli 1500 ppm. To, iż w granicach błędu nie stwierdzono obecności 

chromu(VI) w popiele, nie oznacza, iż nie jest on obecny w ilości mniejszej niż 

1500 ppm. W rzeczywistości prawdopodobnie popioły zawierają pewne ilości 

chromianów(VI). Istotny jest fakt, iż nie są to znaczne ilości. Dla porównania –  

w pracy [92] przedstawiono wyniki oznaczeń chromu(VI) pochodzące z szeregu 

doświadczeń związanych ze spalaniem fragmentów skóry w piecu 

elektrycznym. W większości opisywanych tam przypadków (a w szczególności 

w przedziale temperatur, w jakich zachodzi spalanie w opisywanych w tej 

dysertacji biadaniach) chrom(VI) obecny był w popiele w ilości kilkunastu-

kilkudziesięciu tysięcy ppm. Podane były wyniki szeregu eksperymentów 

różniących się temperaturami spalania i czasem przebywania skór w piecu, 

niemniej autorzy publikacji w ogóle nie wspominają o pozostałych warunkach 

prowadzenia procesu (np. sposobie doprowadzania i odprowadzania gazów do 

pieca, ilości podawanego powietrza, rozmiarów komory pieca itp.). Są to na tyle 

istotne parametry, iż ich zmiana może w drastyczny sposób zmienić skład 

popiołów czy gazów odlotowych. Wątpliwości budzi tez zastosowana procedura 

oznaczenia chromu(VI) – jak sugerują przytoczone w pracy [93] opinie badaczy, 

procedura oznaczenia poprzedzona wyłapywaniem chromu(VI) w buforze 

fosforanowym często przyczynia się do zafałszowanych wyników.  

W tym kontekście warto odnieść się do zastosowanej w powyżej 

opisanych oznaczeniach metodzie miareczkowania manganometrycznego – 

jest to metoda prosta i dokładna. Założeniem do jej stosowania jest to, iż  

w popiele oprócz chromianów(VI) nie są obecne inne związki podatne na 

utlenianie, m.in. związki organiczne. Jak wykazała analiza CHN, w popiołach 

obecne są jedynie śladowe ilości węgla. Ze względu na to założenie nie 

przeprowadzono analizy pyłów lotnych – otóż obecność związków organicznych 

(co wynika z analizy CHN) nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników 

analogicznej analizy.  

Podsumowując kwestię zawartości chromu(VI) w popiołach warto 

przytoczyć wyniki oznaczeń zaprezentowanych w pracy [38], które wydają się 

wiarygodne. Zawartość chromu(VI) w popiele autorzy pracy [38] oznaczyli jako 
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równą 260 ppm, podczas gdy w pyłach lotnych może ona dochodzić do 

680 ppm. Wartości te wskazują na fakt, że popioły oraz pyły nie są pozbawione 

chromu(VI), jednakże nie stanowią one znacznego zagrożenia dla środowiska, 

pod warunkiem ich odpowiedniego, szczelnego przechowywania. 

(uniemożliwienie wypłukiwania chromu(VI) przez wody opadowe lub inne). 

Przygotowanie odpowiednich procedur i rozwiązań technicznych 

zabezpieczających stałe pozostałości poprocesowe wymaga niewielkich 

nakładów finansowych. 
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18. Bilans masowy procesu spalania 

 Bilans masowy, zwany również w literaturze materiałowym, obejmuje 

zestawienie wprowadzonych do pieca ilości materiałów wsadowych, paliwa  

i powietrza do spalania po stronie przychodów oraz ilości produktów i gazów 

odlotowych po stronie rozchodów. Zgodnie z prawem zachowania masy suma 

strumieni masowych wpływających do układu ∑�� B� jest równa sumie strumieni 

masowych wypływających z układu ∑�� �J�. 

 

 ∑�� B� =∑�� �J�	 (18.1) 

 

 Równanie (18.1) jest prawdziwe, gdy w układzie nie następuje 

akumulacja masy.  

 W przypadku procesu spalania odpadów garbarskich w piecu tunelowym 

strumieniami masy wpływającymi do układu są: 

− strumień odpadów, 

− strumień powietrza do spalania. 

Po stronie rozchodów znajdują się następujące strumienie masowe: 

− strumień popiołów, 

− strumień spalin. 

 W obliczeniach bilansu masowego nie uwzględniono strumienia 

masowego pojemników na odpady, które wykonane są one ze stali nierdzewnej 

i nie biorą udziału w żadnej z reakcji w piecu. Bilans opracowano dla 

dwunastominutowego cyklu załadunku pojemników z odpadami do pieca (pięć 

pojemników w ciągu godziny), spalanie zachodziło w warunkach 

ustabilizowanych temperatur w komorze spalania (850oC). Pozycje bilansu 

materiałowego rozpatrzono w odniesieniu do pełnej godziny pracy instalacji. 

 

18.1. Strumie ń masowy odpadów 

 W ciągu pełnej godziny pracy instalacji umieszczono pięć pojemników  

z odpadami w tunelu pieca. Każdy pojemnik zawierał 3 kg odpadów, dlatego też 

strumień odpadów �� ��� wyniósł: 

 

�� ���= 15 kg/h 
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 Odpady są w badanych procesach paliwem, dlatego też strumień 

masowy odpadów stanowi równocześnie zużycie paliwa �� .  

 Biorąc pod uwagę zawartości poszczególnych pierwiastków w odpadach 

garbowanych całościowy strumień odpadów można zapisać jako sumę: 

 

�� ��� = �� ���, ��� + �� �, ��� + �� �, ��� + �� �, ��� + �� �, ��� + �� �, ��� + �� q, ���  (18.2) 

 

gdzie: �� ���, ��� – strumień masowy wilgoci zawartej w odpadach, kg/h, 

 �� �, ��� – strumień masowy węgla w odpadach, kg/h, 

 �� �, ��� – strumień masowy azotu w odpadach, kg/h, 

 �� �, ���  – strumień masowy siarki w odpadach, kg/h, 

 �� �, ���– strumień masowy tlenu w odpadach, kg/h, 

 �� �, ��� – strumień masowy wodoru w odpadach, kg/h, 

 �� q, ��� – strumień masowy substancji mineralnej w odpadach, kg/h. 

 Spalanymi odpadami były odpady garbowane o zawartości wilgoci 

równej ����,����  = 28%. Ze względy na niejednorodność spalanego materiału 

udziały poszczególnych pierwiastków mogą się wahać, przyjęto średnie 

wartości przedstawione w tabeli 3.1. Wynoszą one (w odpadach wilgotnych): 

− ��,���� = 33,8% 

− ��,���� = 10,1% 

− ��,���� = 0,7% 

− ��,����  = 15,8% 

− ��,����  = 4,3% 

− �q,����  = 7,2% 

Strumienie masowe wynoszą zatem: 

 

 �� ���, ��� =  4,20 kg/h 

 �� �, ��� = 5,08 kg/h 

 �� �, ��� = 1,51 kg/h 

 �� �, ��� = 0,10 kg/h 
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 �� �, ��� = 2,37 kg/h 

 �� �, ��� = 0,65 kg/h 

 �� q, ���= 1,08 kg/h 

  

 Dla opisywanego procesu istotne jest wyodrębnienie strumienia chromu 

�� ��, ��� z całościowego strumienia odpadów. Jest on składową strumienia 

�� q, ���. Udział chromu w odpadach oraz jego strumień wyliczono uwzględniając 

proporcje rodzajów odpadów w mieszance do spalania oraz dane z tabeli 3.2: 

 

���,���� = 3,94% 

�� ��, ��� = 0,59 kg/h 

 

18.2. Strumie ń masowy powietrza do spalania 

 Strumień masowy powietrza do spalania �� ��� obliczono na podstawie 

pomiaru strumienia objętościowego powietrza do spalania 
����. Pomiar 

strumienia objętościowego powietrza następuje w przewodzie 

doprowadzającym powietrze do nagrzewnicy. Średnia mierzona wartość 

wynosiła: 

 


���� = 250 m3/h 

 

 Po przeliczeniu na warunki normalne (temperatura powietrza wynosiła 

33oC) otrzymuje się wartość: 

 


����� = 223,0 m3/h 

 

 Gęstość powietrza dla warunków normalnych wynosi 1,29 kg/m3 stąd 

strumień masowy powietrza do spalania wynosi: 

 

�� ��� = 287,7 kg/h 
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 Przyjmując standardową zawartość wilgoci w powietrzu na poziomie 

����, ��� = 0,01 kg/kg pow. such. Można wyliczyć strumień wilgoci w powietrzu 

�� ���, ���, który wyniósł: 

 

�� ���, ���= 2,8 kg/h 

 

 Przyjmując dla uproszczenia, iż powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu  

w stosunku objętościowym 79:21 (co przekłada się na stosunek masowy 

76,7:23,3) wyliczono strumienie azotu �� ��, ��� i tlenu �� ��, ��� w powietrzu do 

spalania: 

 

�� ��, ���= 218,5 kg/h 

�� ��, ���= 66,4 kg/h 

 

Suma strumieni składników powietrza wynosi: 

 

�� ���, ��� + �� ��, ��� + �� ��, ��� = 2,8 kg/h + 218,5 kg/h + 66,4 kg/h = 

= 287,7 kg/h = �� ��� 

  

18.3. Strumie ń masowy popiołów 

 Sumaryczna masa popiołów uzyskiwanych w wyniku procesu w ciągu 

pełnej godziny wynosi 1,20 kg. Popioły ważone były po ostygnięciu, absorbują 

one parę wodną z powietrza, dlatego też masa suchych popiołów jest 

pomniejszona o zawartość wilgoci (która wynosi 8,29 %). Strumień masowy 

popiołów �� ��� wynosi zatem: 

 

�� ���= 91,31%×1,20 kg/h = 1,10 kg/h 

 

 Udział chromu (por. rozdz. 17) w popiołach wynosi 56,4%, uwzględniając 

tę wartość otrzymuje się strumień masowy chromu �� ��, ��� w popiołach równy: 
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�� ��, ���= 56,4%×1,10 kg/h = 0,62 kg/h 

 

 Biorąc pod uwagę błąd pomiarów (głównie należy uwzględnić błąd 

odważenia odpadów przy przygotowywaniu wsadu do pieca) można stwierdzić, 

iż strumień chromu wprowadzony do układu (�� ��, ���= 0,59 kg/h) jest równy 

strumieniowi chromu opuszczającemu tunel pieca (�� ��, ���= 0,62 kg/h).  

 

18.4. Strumie ń masowy spalin 

 Strumień masowy spalin �� 3� równy jest sumie strumieni składników 

spalin: 

 

 �� 3� = �� ���, 3� + �� ��, 3� + �� ��, 3� + �� ���, 3� + �� rs�, 3�  (18.3) 

 

gdzie: �� ���, 3� – strumień masowy wilgoci w spalinach, kg/h, 

 �� ��, 3� – strumień masowy azotu w spalinach, kg/h, 

 �� ��, 3� – strumień masowy tlenu w spalinach, kg/h, 

 �� ���, 3� – strumień masowy ditlenku węgla w spalinach, kg/h, 

 �� rs�, 3� – strumień masowy zanieczyszczeń w spalinach, kg/h. 

 

18.4.1. Strumie ń masowy azotu w spalinach 

 Przyjęto, iż strumień masowy azotu w spalinach �� ��, 3� jest równy 

strumieniowy masowemu azotu w powietrzu spalania. 

 
�� ��, 3� =  �� ��, ���= 218,5 kg/h 

 

18.4.2. Strumie ń masowy ditlenku w ęgla w spalinach 

 Strumień masowy ditlenku węgla w spalinach �� ���, 3� obliczono  

w oparciu o stechiometrię spalania (przyjęto, iż spalanie jest całkowite  

i zupełne) oraz udział masowy węgla w odpadach �� �, ���. 

 
�� ���, 3� = 18,6 kg/h 
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18.4.3. Strumie ń masowy wilgoci w spalinach 

 Udział wilgoci w spalinach wynika z zawartości wilgoci w spalanych 

odpadach i w powietrzu do spalania, a także związany jest z powstawaniem 

pary wodnej jako produktu reakcji spalania wodoru zawartego w paliwie. Stąd 

strumień �� ���, 3� jest równy: 

 

�� ���, 3� = �� ���, ��� + �� ���, ��� + 9 × �� �, ��� = 4,2 kg/h + 2,8 kg/h + 9×0,65 kg/h = 

= 12,85 kg/h 

 

18.4.4. Strumie ń masowy tlenu w spalinach 

 Strumień masowy tlenu w spalinach wyliczono w oparciu o średnie 

stężenie tlenu z pomiarów rejestrowanych podczas pracy instalacji ([O2]sp = 

15,3% obj.) oraz znajomość strumieni objętościowych pozostałych składników 

spalin. 

   Strumień objętościowy spalin 
�3� jest równy: 

 

 
�3� = 
����, 3� + 
���, 3� + 
����, 3� + 
���, 3� + 
�rs�, 3�  (18.4) 

 

gdzie: 
����, 3� – strumień objętościowy pary wodnej w spalinach, m3/h,   

 
���, 3� – strumień objętościowy azotu w spalinach, m3/h,  

 
����, 3� – strumień objętościowy ditlenku węgla w spalinach, m3/h, 

 
���, 3� – strumień objętościowy tlenu w spalinach, m3/h, 

 
�rs�, 3� – strumień objętościowy zanieczyszczeń w spalinach, m3/h. 

 Stosunek strumienia objętościowego tlenu do strumienia objętościowego 

spalin jest równy średniemu stężeniu tlenu w spalinach: 

 

 
o� )�, R/

o�R/
= [O!]3� (18.5) 

 

 Podstawiając równanie (18.4) do wzoru (18.5) można wyliczyć strumień 

objętościowy tlenu w spalinach. Ponieważ strumień objętościowy 
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zanieczyszczeń przyjmuje znacznie mniejszą wartość od pozostałych strumieni 

w dalszych obliczeniach został pominięty. Po elementarnych przekształceniach 

otrzymuje się wyrażenie: 

 

  
���, 3� = [��]R/
"U[��]R/

× (
� t2V, uv + 
� w2, uv + 
� xV2, uv) (18.6) 

 

 Przeliczając strumienie masowe na objętościowe otrzymuje się (dla 

warunków normalnych): 

 


����, 3�
�  = 16,0 m3/h 


���, 3�
�  = 174,8 m3/h 


����, 3�
�  = 9,47 m3/h 

 

 Strumień objętościowy tlenu w spalinach (w warunkach normalnych) 

wynosi: 

 


���, 3�
�  = 36,2 m3/h 

 

 Strumień objętościowy tlenu przeliczono na strumień masowy 

otrzymując: 

 

�� ��, 3� = 51,7 kg/h 

 

18.4.5. Strumie ń masowy zanieczyszcze ń w spalinach 

 Strumień masowy zanieczyszczeń w spalinach jest sumą strumieni 

masowych poszczególnych substancji uznawanych za zanieczyszczenia, 

emitowanych w czasie spalania. W związku z ograniczoną możliwością 

prowadzone pomiarów przedstawione zostaną jedynie strumienie tych 

zanieczyszczeń, które były mierzone, tj. LZO, pyłów lotnych, NOx, SO2 i CO. 

Strumień masowy zanieczyszczeń w spalinach �� rs�, 3� można wyrazić wzorem: 
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 �� rs�, 3�= �� yz�, 3� + �� �{ł, 3� + �� ��}, 3� + �� ���, 3� + �� ��, 3�  (18.7) 

 

gdzie: �� yz�, 3� – strumień masowy LZO w spalinach, g/h,  

 �� �{ł, 3� – strumień masowy pyłów lotnych w spalinach, g/h, 

 �� ��}, 3� – strumień masowy NOx w spalinach, g/h, 

 �� ���, 3� – strumień masowy SO2 w spalinach, g/h, 

 �� ��, 3� – strumień masowy CO w spalinach, g/h. 

 Strumień masowy kolejnego zanieczyszczenia �� B, 3� obliczyć można  

w oparciu o znajomość jego średniego stężenia oraz sumaryczny strumień 

objętościowy spalin: 

 

 �� B, 3� = �B,ś� × 
� 3�
�   (18.8) 

 

gdzie:  �B,ś� – średnie stężenie i-tego zanieczyszczenia, dla warunków 

normalnych, wyrażone w odniesieniu do jednostki objętości spalin, bez 

przeliczenia na standardowy udział tlenu w spalinach, mg/m3,  

 
� 3�
�  – sumaryczny strumień objętościowy spalin w warunkach 

normalnych, m3/h. 

 Strumień 
� 3�
�  obliczyć można w oparciu o wzór (18.4), wynosi on: 

 


� 3�
�  = 236,5 m3/h 

 

 Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 18.1. 
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Tabela 18.1. Wyniki obliczeń strumieni masowych zanieczyszczeń w spalinach 

Zanieczyszczenie 
Średnie  
stężenie �B,ś�  
[mg/m3] 

Strumień  
masowy �� B, 3� 
[g/h] 

LZO 10,7 2,53 

pyły lotne 69,5 16,4 

SO2 753,2 178,1 

NOx 502,1 118,7 

CO 296,4 70,1 

Suma  385,8 

  

 Obecność LZO i CO w spalinach jest wynikiem niezupełnego spalania, 

węgiel w tych związkach pochodzi z węgla obecnego w odpadach. Strumienie 

masowe tych związków są w porównaniu ze strumieniem masowym CO2 o 3-4 

rzędy wielkości mniejsze, dlatego założenia przy obliczeniu strumienia  

o spalaniu zupełnym zostało spełnione.  

 Pyły lotne zawierają m.in. substancje mineralne, dlatego też w ich 

składzie podobnie jak w przypadku popiołów jest obecny tlenek chromu(III). 

Niemniej biorąc pod uwagę, iż strumień masowy pyłów lotnych jest nieznaczny 

w porównaniu ze strumieniem popiołów (dwa rzędy wielkości różnicy) można 

przyjąć, że całościowy strumień chromu opuszczający instalację jest równy 

�� ��, ���. Błąd wynikający z nieuwzględnienia chromu z pyłów lotnych jest  

z pewnością mniejszy niż zakres błędów związany z obliczeniami i pomiarami. 

 Strumień masowy SO2 jest równy 178,1 g/h. Porównując go ze 

strumieniem siarki z odpadów �� �, ���, który wynosi ok. 100 g/h, można 

zauważyć, iż strumień �� ���, 3� jest w przybliżeniu dwa razy większy  od �� �, ���, 

co odpowiada stosunkowi molowemu ditlenku siarki do siarki. Strumień masowy 

dla siarki po stronie przychodów i rozchodów jest więc zgodny.  

 Strumień masowy tlenków azotu jest znacząco mniejszy (o rząd 

wielkości) od strumienia masowego azotu w odpadach �� �, ���, co świadczy  

o tym, że azot paliwowy tylko w niewielkim stopniu przechodzi w tlenki azotu. 

Można przepuszczać, iż ze względu na skomplikowany przebieg reakcji  

z udziałem azotu podczas spalania część azotu paliwowego przechodzi w azot 

cząsteczkowy lub też w inne związki organiczne nierejestrowane podczas 
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pomiarów. Stanowi do przesłankę do kontynuacji badań w celu prześledzenia 

drogi azotu podawanego z odpadami podczas procesu spalania odpadów 

garbarskich.  

 

18.5. Czas przebywania spalin w komorze spalania 

 W oparciu o wyniki obliczeń strumienia spalin w rozdz. 18.4. można 

wyliczyć czas przebywania spalin w komorze spalania. Zgodnie z przepisami 

czas ten winien być równy 2 s lub dłuższy. Komorą spalania w piecu tunelowym 

jest strefa, w której temperatury przekraczają 850oC, ma on długość  

w przybliżeniu równą � = 2 m, pole przekroju komory wynosi � = 0,42 m2. 

Przyjmując tłokowy przepływ strumienia gazów w komorze spalania czas � 

przebywania w niej spalin wyrazić można wzorem: 

 

 � = �
�R/

  (18.9) 

 

gdzie: � – długość komory spalania, � = 2 m, 

 �3� – prędkość spalin w komorze spalania, m/s. 

 Prędkość spalin �3� wyrażą wzór: 

 

 �3� = o�R/
�   (18.10)

  

gdzie: 
�3� – strumień objętościowy spalin, m3/s, 

 � – pole przekroju komory spalania � = 0,42 m2
. 

 Strumień objętościowy spalin w komorze spalania (temp. 850oC) wynosi: 

 

  
�3� = o� R/
j

�j × �G�(.3�. (18.11) 

 

gdzie: 
� 3�
�  – strumień objętościowy spalin w warunkach normalnych, 


� 3�
�  = 236,5 m3/h = 6,57·10-2 m3/s, 

 �� – temperatura dla warunków normalnych, �� = 273 K, 

 �G�(.3�. – temperatura w komorze spalania, �G�(.3�.= 1123 K. 
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 W wyniku obliczeń otrzymano następujące wartości: 

 


�3�= 0,270 m3/s 

�3�= 0,643 m/s 

� = 3,11 s 

 

 Czas przebywania spalin w strefie będącej komorą spalania wynosi 

3,11 s, jest więc dłuższy od wymaganego w przepisach czasu 2 s. Wymogi 

prawne w tym zakresie zostały zatem spełnione. 

 

18.6. Omówienie bilansu masowego 

 Obliczone dla potrzeb bilansu strumienie masowe z pewnością 

obarczone są pewnym błędem, związanym choćby z dokładnością pomiaru 

strumienia powietrza do spalania, która rzutuje na dokładność wyliczenia 

strumieni powietrza do spalania oraz spalin. Błąd wyznaczenia masy 

pojemników z odpadami wynosił ±0,1 kg, co również wpłynęło na dokładność 

obliczeń bilansowych. Dlatego należy przyjąć obliczenia te jako oszacowanie 

strumieni wpływających i wypływających. Nie można na podstawie takiego 

oszacowania dokładnie określać drogi poszczególnych substancji i ilościowo 

określić do jakich związków przeszły w wyniku procesu. Takie wykorzystanie 

bilansu masowego możliwe byłoby jedynie wtedy, gdyby pomiary obejmowały 

szerszy zakres związków w gazach odlotowych oraz szczegółową  

i wyczerpującą  analizę pierwiastkową odpadów podawanych do spalania, 

pyłów oraz popiołów. Niemniej przedstawiony bilans materiałowy daje dobre 

rozeznanie dotyczące podstawowych strumieni masowych wpływających  

i wypływających z badanego układu. Zestawienie wyliczonych strumieni 

masowych przedstawiono w tabeli 18.2.  
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Tabela 18.2. Bilans masowy – podsumowanie 
 
 

 Przychody Rozchody 

 
1. Strumień odpadów  

�� ���= 15 kg/h 

1. Strumień popiołów 

 �� ���= 1,10 kg/h 

 • Strumień wilgoci zawartej  

�� ���, ��� =  4,20 kg/h 

• Strumień chromu w popiołach  

�� ��, ���= 0,62 kg/h 

 • Strumień węgla  

�� �, ��� = 5,08 kg/h 

2. Strumień spalin  

�� �� = 302,0 kg/h 

 • Strumień azotu  

�� �, ��� = 1,51 kg/h 

• Strumień azotu  

�� ��, 3� =  �� ��, ���= 218,5 kg/h 

 • Strumień siarki  

�� �, ��� = 0,10 kg/h  

• Strumień ditlenku węgla  

�� ���, 3� = 18,6 kg/h 

 • Strumień wodoru  

�� �, ��� = 0,65 kg/h 

• Strumień wilgoci  

�� ���, 3�= 12,85 kg/h 

 • Strumień substancji mineralnej  

 �� q, ���= 1,08 kg/h 

• Strumień tlenu  

�� ��, 3� = 51,7 kg/h 

o strumień chromu 

 �� ��, ��� = 0,59 kg/h 

• Strumień zanieczyszczeń  

�� rs�, 3�= 385,8 g/h 

 2. Strumień powietrza do spalania  

�� ��� = 287,7 kg/h 

o Strumień LZO  

�� yz�, 3�= 2,53 g/h 

 • Strumień wilgoci w powietrzu  

�� ���, ���= 2,8 kg/h 

o Strumień pyłów lotnych  

�� �{ł, 3� = 16,4  g/h 

 • Strumienie azotu  

�� ��, ���= 218,5 kg/h 

o Strumień NOx  

�� ���, 3� = 178,1  g/h 

 • Strumień tlenu  

�� ��, ���= 66,4 kg/h 

o Strumień SO2  

�� ��}, 3� = 118,7  g/h 

  o Strumień CO 

�� ��, 3� = 70,1  g/h 

Suma 302,7 kg/h 303,1 kg/h 

 

 

Podsumowanie  

Uwzględniając niedokładności wyznaczenia niektórych strumieni można 

przyjąć, iż suma przychodów jest równa sumie rozchodów. 
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19. Bilans energetyczny procesu spalania 

Zgodnie z prawem zachowania energii suma strumieni energii 

wpływających ∑ �� B� do układu jest równa sumie strumieni energii z układu 

wypływających ∑ ���J�: 
 

 ∑ �� B� = ∑ ���J�	 (19.1) 

 

Równanie (19.1) jest prawdzie jedynie dla układów w stanie ustalonym, 

tzn. takim w którym w układzie nie następuje akumulacja energii ani też 

wyprowadzenie energii własnej układu. W stanie ustalonym całkowita energia 

wewnętrzna układu nie zmienia się w czasie. Gdy zatem układ nie znajduje się 

w stanie ustalonym równanie bilansowe  należy zapisać następująco: 

 

 ∑�� B� =∑���J� + ��sGJ (19.2) 

 

gdzie ��sGJ oznacza strumień energii akumulowanej w układzie lub też energii 

własnej układu wyprowadzonej z niego (wtedy strumień ten ma znak ujemny) 

[98]. 

Dla obliczeń bilansowych kluczowe jest określenie osłony bilansowej, tj. 

granic rozpatrywanego układu. W przypadku instalacji wykorzystywanej w pracy 

jest kilka możliwości poprowadzenia osłony. Przykładowo: w bilansie energii 

można uwzględniać, bądź nie uwzględniać, część przewodu kominowego  

z rekuperatorami lub nagrzewnicę powietrza. Na rys. 19.1. przedstawiono 

schemat instalacji z zaznaczoną osłoną bilansową przyjętą w obliczeniach. Taki 

wybór osłony bilansowej daje możliwość całościowego scharakteryzowania 

badanych procesów pod kątem energetycznym z uwzględnieniem odzysku 

energii w rekuperatorach. Poprowadzenie osłony bilansowej obejmującej 

rekuperator powietrzny, z pominięciem komory osadczej i komina, podyktowany 

był tym, iż ciepło spalin wychodzących z rekuperatora z punktu widzenia 

prowadzenia procesu jest ciepłem traconym. Czy ciepło to od razu oddawane 

jest do otoczenia, czy też przechodzi przez kolejne urządzenia, z punktu 

widzenia bilansu nie ma znaczenia. W kanale kominowym za rekuperatorem 

powietrznym umieszczona jest termopara mierząca temperaturę spalin w tym 
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punkcie. Jest to parametr uwzględniany w obliczeniach cieplnych straty ciepła 

ze spalinami, poszerzanie osłony bilansowej na kolejne elementy przewodu 

kominowego nie jest potrzebne do obliczeń bilansowych. 

Przebieg pomiarów parametrów wykorzystanych do obliczeń 

bilansowych opisano w rozdz. 14. Wymiarem strumieni w obliczeniach jest kW. 

 

 
Rys. 19.1. Schemat instalacji z zaznaczoną osłoną bilansową 

 

19.1. Strumienie energii wpływaj ące 

Suma strumieni energii wpływających ∑ �� B�	 w opisywanym przypadku 

jest równa: 

 

 ∑�� B� =	���s� + ����� + �����,B� + �����,B� + ����  (19.3) 

 

gdzie: ∑�� B�– suma strumieni energii wpływających, kW, 

 ���s� – strumień ciepła ze spalania paliwa, kW, 

 ����� – strumień ciepła powietrza podawanego do spalania, kW, 

 �����,B� – strumień ciepła wody podawanej do chłodzenia, kW, 
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 �����,B� – strumień ciepła (entalpii fizycznej) pojemników na odpady 

podawanych do pieca, kW, 

 ���� – strumień energii elektrycznej do rozgrzewania i utrzymywania 

temperatury pieca, kW. 

 

19.2. Strumienie energii wypływaj ące 

Sumę strumieni energii wypływających ∑ ���J�	 zapisać można 

równaniem: 

 

 ∑���J� =	��3� + ����� + �����,�J� + �����,�J� + ��3��  (19.4) 

 

gdzie:	∑���J� – suma strumieni energii wypływających, kW, 

 ��3� – strumień ciepła spalin, kW, 

 ����� – strumień entalpii (fizycznej i chemicznej) popiołów, kW, 

 �����,�J� – strumień ciepła wody wychodzącej z rekuperatora, kW, 

 �����,�J� – strumień ciepła (entalpii fizycznej) pojemników na odpady 

wychodzących z pieca, kW, 

 ��3�� – straty ciepła do otoczenia, kW. 

 Uwzględniając równania (19.3) i (19.4) równanie (19.2) można wyrazić 

następująco: 

 

 ���s� + ����� + ���� = ��3� + ����� + Δ����� + Δ����� + ��3�� 	+ ��sGJ (19.5) 

 

gdzie: Δ����� i Δ����� wynoszą odpowiednio: 

 

  Δ����� = �����,�J� − �����,B� (19.6) 

 

oraz 

 

 Δ����� = �����,�J� − �����,B� (19.7) 
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19.3. Strumie ń ciepła ze spalania paliwa 

Strumień ciepła uwalnianego podczas chemicznej reakcji spalania 

odpadów jest równy: 

 
 ���s� = �� × ���  (19.8) 

 

gdzie: ��  – zużycie paliwa, w omawianym przypadku średnie zużycie paliwa 

wynosi �	� = 15 kg/h, 

��� – wartość opałowa w stanie roboczym, średnia wartość opałowa 

odpadów wynosi ��� = 13 900 kJ/kg odp. 

 Obliczony wg wzoru (19.8) strumień ciepła ze spalania paliwa wynosi: 

 
���s� = 15 kg/h	×	13 900 kJ/kg = 208 500 kJ/h = 57,9 kW 

 
 Temperatura odpadów podawanych do spalania była równa 

temperaturze otoczenia, dlatego też entalpia fizyczna odpadów wynosi 0. 

 
19.4. Strumie ń ciepła powietrza do spalania 

Powietrze do spalania czerpane jest z otoczenia instalacji, nie wnosi ono 

zatem do układu żadnego strumienia energii.  

 
����� = 0 kW 

 
19.5. Strumie ń energii elektrycznej 

Strumień energii elektrycznej obliczono w oparciu o odczyty z licznika 

prądu. Licznik ten zamontowany jest na przyłączu elektrycznym, dzięki czemu 

podaje on wyłącznie całościowe zużycie prądu przez instalację, bez 

uwzględniania jakichkolwiek innych urządzeń działających na terenie zakładów 

garbarskich. Na podstawie odczytów oraz znajomości zużycia energii silników 

napędu oraz innych elementów elektrycznych instalacji określono, iż zużycie 

energii elementów grzejnych dla jednej pełnej godziny działania instalacji 

podczas prób pomiarowych wynosi 74 kWh. Tak więc strumień energii 

elektrycznej wyniósł: 

���� = 76 kWh / 1 h = 74 kW 
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19.6. Strumie ń ciepła spalin 

Ponieważ spalanie przebiega praktycznie całkowicie, w bilansie 

uwzględnia się jedynie entalpię fizyczną spalin, przyjmując entalpię chemiczną 

jako równą zero. Szukany strumień wyliczyć można w oparciu o wielkość 

określaną w literaturze jako strata wylotowa �� zdefiniowaną następująco [90, 

96]:  

 

 �� = (oR/×K/,R/�o��),R/×K/,��))×∆�R/
Q0-

∙ 100%   (19.9) 

 

gdzie: 
3� – jednostkowa ilość spalin suchych, m3/kg paliwa, 

 ��,3� – średnie ciepło właściwe spalin suchych, przyjęto standardową 

wartość ��,3� = 1,3 kJ/m3·K, 


���,3� – jednostkowa ilość pary wodnej w spalinach, m3/kg paliwa, 

��,��� – średnie ciepło właściwe pary wodnej, przyjęto wartość 

��,��� = 1,5 kJ/ m3·K, 

 ∆�3� – różnica temperatur spalin i otoczenia, w przypadku wykonywanych 

prób ∆�3� = 195oC – 20oC = 175oC. 

Strata wylotowa wyliczona według wzoru (19.9) jest wartością 

bezwymiarową, określającą stosunek energii traconej ze spalinami do wartości 

opałowej paliwa. W obliczeniu strumienia ciepła wartość licznika równania 

(19.9) (który ma wymiar kJ/kg paliwa) nie odniesiono do wartości opałowej lecz 

przemnożono przez strumień zużycia paliwa �� : 
 

 ��3� = (
3� × ��,3� + 
���,3� × ��,���) × ∆�3� × ��    (19.10) 

 

gdzie:  ��   – strumień zużycia paliwa, �� 	= 15 kg/h. 

 Ilość spalin suchych 
3��  (w warunkach normalnych) określa wzór: 

 

 
3�� =
22,4(�x,��v

� −�x,v�v)

12�[CO2�uv−[CO]uv)
  (19.11) 
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gdzie: ��,����  – procentowa zawartość węgla w stanie roboczym, ��,���� = 40%, 

 ��,��� – procentowa zawartość węgla w popiele, ��,���= 0, 

 [CO2]sp, [CO]sp – ułamek objętościowy ditlenku węgla oraz tlenku węgla  

w spalinach suchych, %. 

Ponieważ spalanie przebiega praktycznie całkowicie, przyjęto [CO]sp = 0. 

Wartość [CO2]sp wyliczyć można w oparciu o ilość tlenu w spalinach [O2]sp: 

 

 [CO2]sp = 21 – [O2]sp  (19.12) 

 

[O2]sp wynosiło średnio 15,3% obj. stąd : 

 


3�� = !!,%×%f
"!×(!"U"g, ) = 13,10 m3/kg odp. 

 

 Ilość pary wodnej w spalinach 
���,3��  w warunkach normalnych 

wyrażona jest wzorem: 

 


���,3�� = �.�,,�/-

! + .��),,�/-

"A � × 0,01 × 22,4 + 1,61 × 2 × 
���,����� × ����, ���  (19.13) 

 

gdzie: ��,����   – zawartość wodoru w paliwie w stanie roboczym, ��,���� = 6%, 

 ����,����  – zawartość wody w paliwie w stanie roboczym, ����,���� = 25%, 

 λ – stosunek nadmiaru powietrza, podczas wykonywanych prób 

pomiarowych wynosił on średnio λ = 6, 

 
���,�����  – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza,  


���,�����  = 7,5 m3 pow/kg odp., 

����, ��� – wilgotność względna, przyjęto standardową wartość 

����, ���= 0,01 kg/kg pow. such.  

Po wyliczeniu otrzymuje się następującą wartość ilości pary wodnej: 

 


���,3�� = �n
! + !g

"A� × 0,224 + 1,61 × 6 × 7,5 × 0,01 = 1,71 m3/kg odp. 
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 Podstawiając do wzoru (19.10) wyliczone wartości otrzymuje się: 

 

��3�= (13,10×1,3 + 1,71×1,5)	×175×15 = 51437 kJ/h = 14,3 kW 

 

19.7. Strumie ń ciepła wody chłodzą cej  

Różnicę Δ����� odczytano z licznika ciepła zainstalowanego w systemie 

chłodzenia spalin. Licznik wskazywał strumień ciepła równy 28 kW,  

z wahaniami rzędu dziesiątych części kW. Temperatura wody chłodzącej na 

wlocie do rekuperatora wynosiła ok. 55-60oC, dlatego też odzyskiwano  

stosunkowo małe ilości ciepła. 

 

19.8. Strumie ń ciepła pojemników  

Strumień ciepła (rozumiany jako strumień entalpii fizycznej) pojemników 

związany jest z różnicą ciepła wprowadzonego i ciepła wyprowadzonego do 

układu wraz z w pojemnikami. W efekcie końcowym jest to starta ciepła, która 

ogólnie ujmując wynika z wyprowadzania z instalacji rozgrzanych pojemników. 

Ponieważ pojemniki wprowadzane do systemu mają temperaturę otoczenia to 

�����,B�= 0, a zatem: 

 

 Δ����� = �����,�J�  (19.14) 

 

Strumień ten można obliczyć następująco: 

 

 Δ����� =	�� ��� × ��,^� × ∆����  (19.15) 

 

gdzie: �� ��� – strumień masowy pojemników; jeden pojemnik waży ok. 20 kg,  

w ciągu godziny do instalacji podawanych jest 5 pojemników, tak więc: 

�� ���= 100 kg/h, 

 ��,^� – ciepło właściwe żelaza, przyjęto ��,^�= 0,500 kJ/kg·K, 

 ∆���� – różnica temperatur pojemników i otoczenia, różnica ta wynosi: 

∆���� = 500oC – 20oC = 480oC. 
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Po podstawieniu do wzoru (19.15) otrzymuje się: 

 

Δ����� = 100·0,500·480 = 24000 kJ/h = 6,7 kW 

 

19.9. Strumie ń entalpii popiołów 

Pozostałe po procesie spalenia popioły wydostają się z instalacji  

w pojemnikach. Strumień masowy popiołów wynosi w przybliżeniu 1/10 

strumienia masy wsadu, tj. ok. �� ��� = 1,5 kg/h. Temperatura popiołów na 

wyjściu wynosi ok. 500oC. Ponieważ spalanie zachodzi całkowicie (strumień 

entalpii chemicznej równy zero) a głównym składnikiem popiołów jest tlenek 

chromu(III) to przyjęto, iż szukany strumień entalpii popiołów jest w przybliżeniu 

równy strumieniowi entalpii fizycznej tlenku chromu(III), którego strumień 

masowy oraz temperatura są takie same jak popiołów. W związku z małym 

strumieniem masowym popiołów oraz stosunkowo niewielkim ciepłem 

właściwym tlenku chromu(III) liczony strumień ma wartość znikomą. Dla 

porządku przedstawiono poniżej obliczenia: 

 

 ����� = 	�� ��� ×	��,����� × ∆����  (19.16) 

 

gdzie: ��,�����– ciepło właściwe tlenku chromu(III), przyjęto wartość 

��,�����= 0,650 kJ/kg·K [99, 101], 

 ∆���� – różnica temperatur popiołów i otoczenia, ∆����= 500oC – 

20oC = 480oC. 

 

�����= 1,5·0,650·480 = 463,125 kJ/h = 0,1 kW 

  

 Wyliczona wartość jest o co najmniej rząd wielkości mniejsza niż zakres 

błędu niektórych strumieni energii (por. rozdz. 19.12). 
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19.10. Strumie ń strat ciepła do otoczenia  

Straty obliczono w oparciu o pomiar temperatur ścian i elementów 

zewnętrznych instalacji (por. rozdz. 14) Strumień traconej energii wyliczono na 

podstawie wzoru: 

 

 ��3�� = ∑ � × (�B − ���) × �BB 	  (19.17) 

 

gdzie:  � – kolejny element/sekcja, 

 �B – temperatura i-tego elementu/sekcji, oC, 

 ��� – temperatura otoczenia, przyjęto ���= 20oC, 

 �B – pole powierzchni i-tego elementu/sekcji, m2, 

 � – współczynnik, który według normy [97] wynosi: 

− dla powierzchni pionowych: 

  9 W/m2 – jeśli różnica temperatur �B − ��� ≤ 50¡C, 

  13 W/m2 – jeśli różnica temperatur �B − ��� ≥ 120¡C; 

− dla powierzchni poziomych: 

  11 W/m2 – jeśli różnica temperatur �B − ��� ≤ 50¡C, 

  15 W/m2 – jeśli różnica temperatur �B − ��� ≥ 120¡C. 

Dla wartości pośrednich 50¡C < �B − ��� < 120¡C należy przyjąć 

pośrednie wartości współczynnika �.  

Wyniki wyliczeń przedstawiono w tabelach 19.1-19.3. 

 

Tabela 19.1. Strumienie strat dla lewej pionowej ściany zewnętrznej instalacji 

Strefa 
�B  

[m
2
] 

�B  
[

o
C] 

�B − ��� 
[
o
C] 

��3��,B 	
[W] 

1 0,90 45 25 203 

2 0,90 54 34 275 

3 1,08 72 52 505 

4 0,76 77 57 388 

5 0,72 66 46 298 

6 0,54 68 48 233 

7 0,72 68 48 311 

8 0,54 59 39 189 

9 1,08 43 23 224 

10 1,20 39 19 205 

suma    2832 
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Tabela 19.2. Strumienie strat dla prawej pionowej ściany zewnętrznej instalacji 

Strefa 
�B  

[m
2
] 

�B  
[

o
C] 

�B − ��� 

[
o
C] 

��3��,B  
[W] 

1 0,72 48 28 181 

2 0,72 63 43 279 

3 0,72 75 55 356 

4 0,72 86 66 475 

5 0,72 91 71 511 

6 0,84 93 73 613 

7 0,72 61 41 266 

8 0,72 51 31 201 

9 0,84 45 25 189 

suma    3072 

 

Tabela 19.3. Strumienie strat dla poszczególnych elementów zewnętrznych instalacji 

Strefa 
�B  

[m
2
] 

�B  
[

o
C] 

�B − ��� 

[
o
C] 

��3��,B 
[W] 

góra pieca 7,00 41 21 1617 

dół pieca 7,00 43 23 1771 

łączenie sonda 0,37 50 30 100 

łączenie tył pion 0,25 60 40 88 

łączenie poziom 0,77 45 25 212 

dopalacz pion 1,26 40 20 227 

dopalacz poziom 1,62 40 20 356 

klapa przód 1,20 36 16 173 

klapa tył  1,20 58 38 410 

wym. pow. pion 1,13 150 130 1901 

wym. pow. poz. 1,25 150 130 2438 

nagrzewnica poziom 1,05 40 20 232 

nagrzewnica pion 4,85 40 20 873 

suma   

 

10398 

 

Sumując straty dla kolejnych stref i elementów otrzymano całkowity 

strumień strat przez obudowę do otoczenia równy: 

 

 ��3��= 16,3 kW 

 

 Biorąc pod uwagę, iż nie uwzględniono wszystkich elementów instalacji, 

które podczas procesu nagrzały się powyżej temperatury otoczenia  

i wypromieniowują ciepło, w bilansie przyjęto, iż suma strat jest wyższa o 10% 

niż obliczona powyżej i wynosi 17,9 kW.  
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19.11. Strumie ń energii akumulowanej 

Ponieważ instalacja pracuje w trybie przerywanym w warunkach 

eksperymentów, nie było możliwe osiągnięcie stanu ustalonego pracy instalacji. 

Wymagałoby to prowadzenia eksperymentów bez przerw przez co najmniej 

kilka dób, co nie było możliwe przy dostępnych możliwościach organizacyjnych  

i finansowych. Dlatego też nawet w sytuacji, gdy temperatura w strefie komory 

spalania się ustabilizowała, to ciągle zachodziła akumulacja ciepła  

w wymurówce pieca (ściany, strop, dno, pozostałe elementy). Strumień 

akumulacji energii oszacowano w oparciu o pomiary temperatur ścian instalacji 

w funkcji czasu, charakterystykę termiczną wymurówki pieca oraz pomiary 

temperatur w tunelu pieca.  

Ciepło akumulowane �B w i-tym elemencie objętości wymurówki pieca 

wynosi: 

 

 �B = 	 ��,�{( ×�B × �ś�,B  (19.18) 

 

gdzie: ��,�{( – średnie ciepło właściwe wymurówki; przyjęto średnią wartość 

ciepła właściwego niezależną od temperatury w zakresie mierzonych 

temperatur równą: ��,�{( = 1,0 kJ/kg·K [100], 

 �B – masa i-tego elementu wymurówki; masę obliczono znając objętość 

danego elementu wymurówki oraz gęstość kształtek wymurówki 

(ρ = 2 000 kg/m3), 

�ś�,B – średnia temperatura i-tego elementu wymurówki, oC; przyjęto, iż 

jest równa średniej arytmetycznej temperatur wewnętrznej ����,B oraz 

zewnętrznej �r��,B ściany pieca na obszarze i-tego elementu; jako 

temperaturę wewnętrznej ściany przyjęto temperaturę wskazywaną przez 

termopary wewnątrz tunelu pieca, temperatury zewnętrznej ściany 

zmierzono przy użyciu termopar. 

Znając obliczone według wzoru (19.18) ciepła dla dwóch różnych czasów 

pracy urządzenia (o godzinach 11.30 oraz 13.30 – por. dane w tabelach 19.4-

19.6) można obliczyć ile ciepła zakumulowane zostało w tym czasie. Następnie 

dzieląc przez czas otrzymuje się średni strumień energii akumulowanej, który 

jest szacunkową wartością uwzględnioną w bilansie. 
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Tabela 19.4. Dane do obliczeń akumulacji ciepła dla lewej pionowej ściany zewnętrznej 
instalacji 

Strefa 
�B  
/ kg 

�r��,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

�r��,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

�B  
(11.30) 

/  kJ 

�B   

(13.30)  

/ kJ 

∆�B 
/  kJ 

1 300 36 45 350 460 47100 62250 15150 

2 300 41 54 520 620 71850 84900 13050 

3 360 56 72 740 800 123120 131040 7920 

4 252 55 77 800 850 93870 97398 3528 

5 240 53 66 780 850 87240 94080 6840 

6 180 53 68 600 720 49230 58680 9450 

7 240 47 68 550 650 60360 69840 9480 

8 180 45 59 500 600 40950 48690 7740 

9 360 33 43 450 550 75060 91260 16200 

10 400 31 39 360 440 65800 80200 14400 

Suma 2812     714580 818338 103758 

 
Tabela 19.5. Dane do obliczeń akumulacji ciepła dla prawej pionowej ściany 
zewnętrznej instalacji 

Strefa 
�B  
/ kg 

�r��,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

�r��,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

�B  
(11.30) 

/  kJ 

�B   

(13.30) 

/  kJ 

∆�B 
/  kJ 

1 240 42 48 350 450 36960 48240 11280 

2 240 46 63 460 570 49680 60840 11160 

3 240 52 75 640 720 70560 77400 6840 

4 240 60 86 730 810 80400 86880 6480 

5 240 60 91 800 850 88800 91080 2280 

6 280 65 93 780 850 100100 105980 5880 

7 240 45 60 460 560 49800 60000 10200 

8 240 40 51 400 500 43200 53880 10680 

9 280 36 45 350 440 43960 55300 11340 

Suma 2240 

    

563460 639600 76140 

 
Tabela 19.6. Dane do obliczeń akumulacji ciepła dla pozostałych elementów instalacji 

Strefa 
�B  
/ kg 

�r��,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

�r��,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(11.30) 

/ 
o
C 

����,B 
(13.30) 

/ 
o
C 

�B  
(11.30) 

/  kJ 

�B   

(13.30) 

/  kJ 

∆�B 
/ k J 

Strop/dno 

pieca 
2520 35 45 550 640 651409 748858 97448 

Strop/dno 

pieca 
2520 35 45 550 640 651409 748858 97448 

Dopalacz 756 30 40 460 550 162540 192780 30240 

Suma 5796 
    

1465358 1690496 225136 
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Dodając sumy ∆�B z tabel 19.4-19.6 otrzymuje się wartość 405 034 kJ. 

Odnosząc ją do czasu (2 h) otrzymuje się strumień akumulowanego ciepła 

��sGJ = 56,2 kW. 

 

19.12. Oszacowanie bł ędów 

 Obliczenie zakresu błędów poszczególnych składowych bilansu jest  

w niektórych przypadkach możliwe w oparciu o wzory przedstawione  

w normach. 

Na podstawie normy [97] wyliczono błąd wyznaczenia straty wylotowej 

oraz błąd wyznaczenia strumienia strat.  

 

19.12.1. Błąd wyznaczenia straty wylotowej 

 Błąd wyznaczenia straty wylotowej ¤� (w %), który jest równy błędowi 

wyznaczenia strumienia ��3�, podaje wzór: 

 

 ¤� = ±¥¤!(CO! + CO) + ¤∆�! + 9   (19.19) 

 

gdzie:  

 ¤(CO! + CO) = ±100 f,A
O���O�   (19.20) 

oraz 

 ¤∆� = ±100 "f
∆�R/

   (19.21) 

 

Wstawiając pod wzory dane otrzymuje się: 

 

¤(CO! + CO) = ±100 f,A
"g, = ±5,23%  

 

¤∆� = ±100 10
175 = ±5,17% 

 

¤� = ±¥5,23! + 5,17! + 9 = ±8,31% 
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 Powyższy wynik daje błąd strumienia ciepła spalin równy:  

 

¤Q�R/	 = ±1,2 kW 

  

 Strumień ciepła spalin wynosi zatem: 

 

��3� = 14,3±1,2 kW 

 

19.12.2. Błąd wyznaczenia strumienia strat do otoczenia 

Błąd wyznaczenia strumienia strat może sięgać ¤Q�R*-	 = ±50%, co daje 

wartość:  

 

¤Q�R*-	 = ±9,0 kW. 

  

 Strumień ciepła spalin wynosi zatem: 

 

��3�� = 17,9±9,0 kW 

 

19.13. Omówienie bilansu energii  

Wyliczone powyżej wartości strumieni z równania (19.5) zebrano  

w tabelach 19.7-19.8. W tabeli 19.8 zaznaczono ponadto znane zakresy 

błędów. Lewa strona równania (wpływy) daje sumaryczną wartość 131,9 kW, 

podczas gdy prawa (wypływy oraz akumulacja) sumę 123,5 kW. Należy 

zaznaczyć, iż wyliczenie strumieni prawej strony było trudniejsze, wymagało 

uwzględnienia wielu parametrów (niektórych założonych, innych zaś 

pomierzonych) i przez to obarczone jest większym błędem (oszacowanie strat, 

obliczenia ciepła akumulowanego). Wartość strumienia ����� jest w porównaniu 

z innymi strumieniami minimalna, mniejsza niż znane dla innych strumieni 

zakresy błędów. Ponadto po prawej stronie nie uwzględniono m.in. strumienia 

ciepła związanego z wodą do chłodzenia sondy tlenu (kilka dm3 wody w ciągu 

1 h podgrzanej do ok. 60-70oC).  
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Tabela 19.7. Strumienie wpływające – podsumowanie 

Strumień 
Wartość  

[kW] 

���s� 57,9 

����� 0 

���� 74,0 

SUMA 131,9 

 
 

Tabela 19.8. Strumienie wypływające i akumulowane – podsumowanie 

Strumień 
Wartość  

[kW] 

Błąd 

[kW] 

��3� 14,3 ±1,2 

����� 0,1  

Δ����� 28,0  

Δ����� 6,7  

��3��  17,9 ±9,0 

��sGJ 56,2  

SUMA 123,5 ±10,2 

 
 

Różnica sum prawej i lewej strony równania (19.5) wynosi 8,4 kW, tj. ok. 

6% sumy wpływów, czyli jest mniejsza niż suma znanych zakresów błędów 

obliczonych powyżej (¤Q�R/	oraz ¤Q�R*-	, czyli łącznie 10,2 kW). Rzeczywisty 

zakres błędu jest z pewnością większy, nie oszacowano bowiem błędów innych 

strumieni. Należy przypuszczać, iż zakres błędu dla strumienia energii 

akumulowanej jest porównywalny lub nawet większy niż dla strumienia strat do 

otoczenia. 

Znając wyliczone wartości równanie (19.5) można zapisać: 

 

131,9 kW = 123,5±10,2 kW 

 

Bilans przedstawiono schematycznie w postaci wykresu Sankeya na 

rys. 19.2. 
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Rys. 19.2. Wykres Sankeya ilustrujący bilans energii układu 

 

Podsumowując, suma wpływów jest równa sumie wypływów i akumulacji 

energii w układzie w granicach błędu. Uprawnione jest więc stwierdzenie, iż 

bilans energii badanego układu się zamyka. Dlatego należy uznać, że 

prawidłowo rozpoznano i obliczono najważniejsze strumienie energii w układzie. 

Ma to istotne znaczenie dla opracowania założeń do technologii spalania 

odpadów w instalacjach podobnych do zastosowanej w wykonywanych 

badaniach.   

Spośród strumieni prawej strony równania (19.5) największą wartość ma 

strumień energii akumulowanej. Akumulowanie energii w wymurówce pieca 

następowało pomimo osiągnięcia i ustabilizowania się temperatury spalania 

przekraczającej 850oC w strefie pieca stanowiącej komorę spalania. Jest to 

przesłanką do tego, by praca instalacji była możliwie długa i nieprzerywana, 

wtedy można bowiem zapewnić możliwie ustabilizowane warunki, zbliżone do 

stanu ustalonego. W czasie prowadzonych badań takie rozwiązanie, z racji 

ograniczeń kadrowych, nie było możliwe. 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADA Ń I WNIOSKI PRZYSZŁOŚCIOWE 

 Przeprowadzone badania pozwalają na następujące stwierdzenia: 

1) Stałe odpady garbarskie są palne i możliwe jest ich zagospodarowanie  

w procesach termicznych, takich jak spalanie. 

2) Większość rodzajów stałych odpadów garbarskich (z pominięciem osadów 

ściekowych) charakteryzuje się wartością opałową, która spełnia umowny 

warunek autotermiczności procesu spalania odpadów (���  > 6 MJ/kg). 

3) W piecu tunelowym możliwe jest spalenie odpadów garbarskich  

z zachowaniem wymogów dotyczących temperatury w komorze spalania 

(min. 850oC) oraz czasu utrzymywania w niej gazów spalinowych  

(min. 2 s). 

4) W wyniku procesu otrzymuje się produkty stałe (popioły i pyły lotne) oraz 

gazowe (spaliny). 

5) Popioły zawierają w suchej masie ok. 90% tlenku chromu(III). Mogą one 

stanowić dobrej jakości źródło chromu do produkcji związków chromowych 

(m.in. chromianu(VI) sodu – podstawowego związku chromu do dalszych 

syntez), jak również do procesów metalurgicznych (produkcja stali 

chromowych). 

6) W powstałych popiołach nie wykryto związków chromu(VI),  co świadczy  

o braku lub znikomym udziale reakcji utleniania chromu(III) do chromu(VI) 

podczas procesu. (Uwaga: Użyta metoda analityczna cechuje się niezbyt 

dużą dokładnością.) 

7) Możliwe jest poprowadzenia procesu spalania odpadów w piecu 

tunelowym z zachowaniem standardów emisyjnych dotyczących LZO. 

Stężenia takich zanieczyszczeń jak: SO2, NOx oraz CO przekraczają 

standardy emisyjne. W przypadku zastosowań komercyjnych instalacji 

opartych o spalanie w piecu tunelowym podobnych do wykorzystanej  

w badaniach niezbędne jest uzupełnienie ciągu technologicznego  

o system ograniczania emisji zanieczyszczeń – m.in. dopalacz (możliwe 

dopalanie katalityczne), usuwanie tlenków azotu, odsiarczanie. 
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8) Ograniczanie emisji związków siarki do atmosfery można realizować 

poprzez dodatek wapna hydratyzowanego do odpadów. Wydajność tej 

metody w wykonanych doświadczeniach wyniosła ok. 55% 

9) Spaliny z procesu zawierają pyły lotne, których stężenie przekracza 

standard emisyjny. Zainstalowany system odpylania w postaci komory 

osadczej jest niewystarczający, dlatego też niezbędne było zastosowanie 

skuteczniejszej metody odpylania. Wykorzystanie włókniny filtracyjnej 

umieszczanej na siatce metalowej w komorze osadczej zmniejszyło 

stężenie pyłów w spalinach do wartości bliskich stężenia dopuszczalnego. 

10) Możliwy jest częściowy odzysk części ciepła spalin w rekuperatorze 

wodnym oraz powietrznym. Podgrzewane są:  

− powietrze podawane do procesu oraz  

− woda wykorzystywana do celów technologicznych przez 

garbarnię.  

W instalacji doświadczalnej istnieją ograniczenia techniczne odbioru 

ciepła. Można by je usunąć poprzez modyfikacje polegające na: 

− zamianie kolejności rekuperatorów,  

− zwiększeniu powierzchni wymiany ciepła w rekuperatorze 

powietrznym, 

− zastosowanie chłodniejszej wody do odbioru ciepła spalin  

w rekuperatorze wodnym (temperatura wody obiegowej 

odbierającej ciepło w KZG S.A. wynosi ok. 55-60oC). 

 Podsumowuj ąc, w oparciu o kompleksowo przeprowadzone 

badania wykazano, że możliwe jest prowadzenie procesu spalania stałych 

odpadów garbarskich w piecu tunelowym w taki sposób, by proces ten 

stanowił metod ę unieszkodliwiania odpadów. 

 Dlatego doświadczenia wynikające z przeprowadzonych w niniejszej 

dysertacji badań uzasadniają celowość kontynuacji prac nad wykorzystaniem 

procesu spalania w piecu tunelowym do unieszkodliwiania odpadów 

garbarskich. Istotne znaczenie ma przede wszystkim możliwość sterowania  

i dopasowywania warunków w kolejnych strefach pieca w zależności np. od 

konkretnych rodzajów spalanych odpadów. Dalsze badania powinny zatem 
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objąć zastosowanie innych mieszanek wsadowych odpadów zawierających 

również odpady niegarbowane, a także dodatek osadów ściekowych.  

 Problemem wykraczającym poza zakres dysertacji jest rozpoznanie 

możliwości odzysku chromu z popiołów po spaleniu stałych odpadów 

garbarskich wzbogaconych o pogarbarskie osady ściekowe  

w pirometalurgicznym procesie produkcji stali chromowych. Obecnie stosowane 

surowce (żelazochrom) są drogie i trudne do pozyskania, stąd potrzeba 

znalezienia alternatywnego źródła chromu, który mógłby być dodatkiem 

stopowym do stali. Przeprowadzone wstępne analizy wskazują, iż popioły ze 

spalania odpadów garbarskich spełniają kryteria stawiane surowcom do 

procesów pirometalurgicznych. Tak więc w pełni uzasadnione byłoby podjęcie 

badań w kierunku praktycznego wykorzystania popiołów („odpadu z odpadów”).  
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Streszczenie 

 Stałe odpady garbarskie powstają w znacznych ilościach a ich 
zagospodarowanie stanowi istotny problem dla zakładów garbarskich.  
W przeważającej mierze odpady te unieszkodliwiane są obecnie poprzez ich 
składowanie, co stwarza ryzyko skażenia wód oraz gleby. 
 W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących spalania odpadów 
garbarskich w prototypowej instalacji wyposażonej w piec tunelowy 
usytuowanej na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. Wykazano, że 
spalanie w takiej instalacji jest kompleksową metodą unieszkodliwiania wielu 
rodzajów stałych odpadów garbarskich. Ponadto w wyniku procesu 
odzyskiwane jest ciepło spalin oraz otrzymuje się popioły, które stanowią 
koncentrat chromu zawierający ok. 90% Cr2O3. Popioły te stanowią substrat do  
wielu potencjalnych zastosowań przemysłowych. 
 W ramach badań wykonano pomiary parametrów termicznych instalacji 
podczas prowadzenia procesu w różnych warunkach, a także analizy składu 
popiołów i spalin. Określono parametry pracy instalacji, w których proces 
przebiega stabilnie i całkowicie, a stężenia zanieczyszczeń w gazach są na 
możliwie niskim poziomie. Opracowano również bilans masy oraz energii 
prowadzonych procesów spalania. 
 Badania są przyczynkiem do rozwinięcia technologii spalania odpadów 
garbarskich na skalę przemysłową.  
 

Summary 

 Solid tannery waste is generated worldwide in significant amounts. 
However, its utilization is a severe problem for tannery facilities. At present the 
main method of tannery waste disposal is landfilling, which brings about a risk 
of water and soil contamination. 
 The dissertation contains the results of tannery waste incineration 
research which was conducted using a prototype tunnel incinerator system. As 
it was shown, incineration of solid tannery waste in such a system is a proper 
and comprehensive way of waste disposal. Moreover, as a result of the process 
the 90%-Cr2O3-containing ash and partial recovery of flue-gas heat are 
obtained. Ash may be used as a chromic substrate in many industrial 
applications. 
 During the research thermal parameters in various process conditions, 
as well as the concentrations of contaminants in flue-gas were measured. This 
allowed determining the parameters in which the incineration is complete and 
the concentrations of contaminants in flue-gas are at a minimum level. The 
energy and mass balances were calculated as well.  
 The research is a contribution to developing a tannery waste incineration 
technology, which could find a practical industrial implementation.  
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ZAŁĄCZNIKI 
 
Z.1. Lista aktualnych ustaw i rozporzą dzeń dotyczą cych gospodarki 
odpadami 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w 

sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie 

wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów (Dz.U. 2002 nr 37 poz. 339) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 

odpadów (Dz.U. 2004 nr 1 poz. 2) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. 2010 

nr 61 poz. 380) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 

składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 38) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

(Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 
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Z.2. Dane techniczne instalacji do świadczalnej 
 
Moc znamionowa stanowiska  - ~ 155 kW 
Napięcie zasilania    - 400/230V~, 50 Hz 
Prąd znamionowy    - ~ 215A  
Masa stanowiska    - ~7500 kg 
 
I. Elektryczny piec tunelowy z rolkowym systemem podawczym 
1. Temperatura maksymalna    - 950o C 
2. Wymiary gabarytowe pieca szer. x wys. x gł.  - 1340 x 2916 x 8796 mm 
3. Wymiary tunelu szer. x wys. x gł.   - 600 x 750 x 7000 mm 
4. Objętość komory grzejnej    - 3150 dm3 
5. Sposób ogrzewania elektrycznego - prętowe elementy 

grzejne w osłonie z rury 
żaroodpornej 

6. Moc zespołu grzejnego - P = P1  + P2  + P3  = 78 
kW P1  = P2  = P3  =  
= 26 kW 

7. Materiał elementów grzejnych - Kanthal AMP φ 6,0mm, 
ρ = 0,0513 Ω/m; 
l1-2 = 575 mm, ldr = 1153 
mm/szt. lgrzałki = 1153 x 7 = 
= 8071 mm 

8. Ilość grzałek na sekcję     - 5 szt. 
9. Napięcie zasilania grzałek    - 230V~ 
10. Rodzaj izolacji - prostki ceramiczne, 

prostki szamotowe, 
11. Prąd znamionowy pieca    - In = 113 A 
12. Ilość stref grzejnych - 3 (strefa suszenia, strefa 

karbonizacji, strefa 
spalania) 

13. Sposób załadunku/rozładunku - ręczny – stół 
załadowczy/ 
/odbioru 

14. Sposób transportu pojemników  - transportowy system 
rolkowy 

15. Wielkość pojemnika szer. x wys. x gł.  - 360 x 195 x 470 mm 
16. Ilość rolek napędowych    - 49 szt. 
17. Napęd rolek  - łańcuchowy z 

przekładni 
18. Sposób regulacji szybkości przesuwu - sterowanie 

częstotliwością z panelu 
 
II. Nagrzewnica 
1. Temperatura maksymalna    - 700o C 
2. Wymiary gabarytowe szer. x wys. x gł.  - 956 x 1775 x 706 mm 
3. Moc nagrzewnicy  - P = P1  + P2  + P3  + P4  

+ P5  + P6  = 42 kW P1  = 
P2  = P3  = P4  = P5  =  
= P6  = 7 kW 
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4. Materiał elementów grzejnych - Kanthal A1 φ 2,5mm, ρ = 
= 0,295 Ω/m; 
- R04 = 7,266 Ω, lc  = 
= 24,63m – 6 szt., l1-18  = 
= 8,2 m – 18 szt., p = 3,7 

5. Rodzaj izolacji - prostki ceramiczne, 
prostki szamotowe, 

6. Napięcie zasilania     - 230V~ 
7. Prąd znamionowy     - 60,86A 
 
III. Dopalacz gazów 
1. Temperatura maksymalna    - 900o C 
2. Wymiary gabarytowe szer. x wys. x gł.  - 900 x 1694 x 1007 mm 
3. Moc nagrzewnicy  - P = P1  + P2  + P3  = 21 

kW P1  = P2  = P3 = 
= 7 kW 

4 Materiał elementów grzejnych - Kanthal A1 φ 2,5mm, ρ = 
= 0,295 Ω/m; 
- R04 = 7,266 Ω, lc  =  
= 24,63m – 3 szt., l1 = l2  =  
= l3  = 8,21 m – 3 odcinki 
na fazę, φrdz = 40,5 mm 

5. Rodzaj izolacji - prostki ceramiczne, 
prostki szamotowe, 

6. Napięcie zasilania     - 230V~ 
7. Prąd znamionowy     - 30,4A 
 
IV. Pozostałe elementy 
Wymiary gabarytowe odpylacza szer. x wys. x gł.   - 1031 x 1325 x 575 mm 
Wymiary gabarytowe wymiennika szer. x wys. x gł - 714 x 1614 x 1400 
Wentylator ciągu - MSB-HT-2-355 z 

silnikiem 3SKG 90L- 2T 
2,2 kW 230/400V ∆/Y 
8/4,6A, 2890 obr/min  
– 1 szt. 

Wentylator nadmuchu - MPB 200T z silnikiem 
2SIEK 80-2B 1,1 kW 
230/400V ∆/Y  4,8/2,7A, 
2840 obr/min – 1 szt. 
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Z.3. Wykaz artykułów i prezentacji konferencyjnych dotycz ących tematu 
rozprawy doktorskiej 

Z.3.1. Recenzowane publikacje w czasopismach naukowych: 

1. K. Wieczorek-Ciurowa, S. Famielec , K. Fela, Z. Woźny;  
Proces spalania odpadów przemysłu garbarskiego;  
Chemik, 65 (10), 2011, s. 917-922, ISSN 0009-2886 

2. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa;  
Waste from leather industry – threats to the environment;  
Czasopismo Techniczne PK, 1-Ch, 2011, s. 43-48, ISSN 0011-4561 

3. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Incineration of tannery waste in a tunnel furnace system,  
Civil and Environmental Engineering Reports, 10, 2013, s. 63-72, ISSN 
2080-5187 

4. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Spalanie jako metoda unieszkodliwiania odpadów garbarskich,  
[w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 4, 
red. T. Traczewska, B. Kaźmierczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław, 2014, s. 237-243, ISBN 978-83-7493-836-5 

 
Z.3.2. Publikacje w materiałach konferencyjnych: 

1. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Waste materials from leather industry for thermal processes,  
54 Zjazd PTChem i SITPchem, Lublin, 18-22 września 2011 r., Materiały 
Zjazdowe,  S06_K1, s. 122,  ISBN 978-83-60988-04-4 

2. K. Wieczorek-Ciurowa, S. Famielec ,   
Waste from leather industry – threats to the environment,  
XV. Conf. „Waste Recycling”, 29-30 września 2011 r., Cracow, Poland, 
Book of Abstracts, s. 16  

3. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa, Z. Woźny, K. Fela, P. Dulian, T. 
Sikora, Z. Kowalski, S. Kirsek,  
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów przemysłu garbarskiego 
metodami termicznymi,  
7. Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, Polska, 8-12 lipca 2012 r., 
Chemik 7/2012, Suplement, Materiały Kongresowe, s. 114, ISSN 0009-
2886 

4. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa, Z. Woźny,  
Odzysk tlenku chromu(III) z procesu spalania odpadów garbarskich, 
Forum Innowacyjne Materiały, Lublin, 18-19 czerwca 2013 r., Materiały 
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Konferencyjne, Wyd. UMCS, s. 113-114,  
ISBN 978-83-63503-12-3 

5. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Unieszkodliwianie odpadów garbarskich w piecu tunelowym,  
56 Zjazd PTChem, Siedlce, 16-20 września 2013 r., Materiały Zjazdowe, 
Wyd. PTChem, s. 494, ISBN 978-83-60988-15-2  

 

Z.3.3. Referaty wygłoszone (S. Famielec) na konferencjach w j ęz. angielskim:  

1. K. Fela, K. Wieczorek-Ciurowa, S. Famielec , M. Konopka, Z. Woźny, 
Leather industrial waste characteristics for the thermal processing,  
XIV International Conference Waste Recycling, 2-3 grudnia 2010 r., 
Košice, Slovakia 

2. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Waste materials form leather industry for thermal processes,  
54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego I Stowarzyszenia 
Inżynierów I Techników Przemysłu Chemicznego, 18-22 września 
2011 r., Lublin 

3. K. Wieczorek-Ciurowa, S. Famielec ,   
Waste from leather industry – threats to the environment,  
XV International Conference Waste Recycling, 29-30 września 2011 r., 
Kraków 

 

Z.3.4. Referaty wygłoszone (S. Famielec) na konferencjach w j ęz. polskim:  

1. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa, Z. Woźny, K. Fela, P. Dulian, T. 
Sikora, Z. Kowalski, S. Kirsek, 
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów przemysłu garbarskiego 
metodami termicznymi,  
7 Kongres Technologii Chemicznej, 8-12 lipca 2012 r., Kraków 

2. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa, Z. Woźny, 
Odzysk tlenku chromu(III) z procesu spalania odpadów garbarskich, 
Forum Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013 r., Lublin 

3. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa, 
Unieszkodliwianie odpadów garbarskich w piecu tunelowym,  
56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego I Stowarzyszenia 
Inżynierów I Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20 września 
2013 r., Siedlce 

4. S. Famielec , K. Wieczorek-Ciurowa,  
Spalanie jako metoda unieszkodliwiania odpadów garbarskich,  
VI Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki EKO-DOK 
2014, 23-26 kwietnia 2014 r., Szklarska Poręba 
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Z.3.5. Postery w j ęz. angielskim:  

1. S. Famielec, K. Wieczorek-Ciurowa, Z. Woźny,    
Incineration of tannery waste in a tunnel furnace system,  
Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i Kształtowanie 
Środowiska”, 20-21 czerwca 2013 r., Zielona Góra 
 

Z.3.6. Udział w projektach badawczych (kierownik: prof. dr hab. Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa): 

1. Projekt badawczo-rozwojowy N R14 0028 06 pt. „Kompleksowe 
unieszkodliwianie odpadów przemysłu garbarskiego” realizowany w 
latach 2009-2012, zlecony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
Warszawie – wykonawca 
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Z.4. Pozostały dorobek naukowy  

Z.4.1. Publikacje w materiałach konferencyjnych: 

1. K. Wieczorek-Ciurowa, T. Sikora, S. Famielec, AFM as a method of 
identification and evaluation commercial colloidal solutions of nanosilver, 
3rd Intern. Symp. on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid 
Interface, Cracow, Poland, 27 maja – 1 czerwca 2012 r., Book of 
Abstracts, s. 160, ISBN 078-83-60514-17-7 

2. K. Wieczorek-Ciurowa, P. Dulian, V. Zazhigalov, D. Oleszak, T. Sikora,  
M. Kozlowski, S. Famielec, R. Moszumański, Zielone syntezy 
funkcjonalnych materiałów nieorganicznych na drodze 
wysokoenergetycznego mielenia, 
I Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków, Polska, 6-8 
grudnia 2012 r., Materiały Forum, s. 177, ISBN 978-83-62139-47-7 

3. K. Wieczorek-Ciurowa, P. Dulian, T. Sikora, S. Famielec, V. Zazhigalov, 
J. Nizioł, J. Rakoczy, W. Bąk, Cz. Kajtoch, Peculiarities of high-energy 
ball milling process – the key to green syntheses of engineering 
materials, Intern. Symposium on Mechanochemistry (ISMech 2013), 
Łochów, Poland, 21-24 września 2013 r., Abstracts 

 

Z.4.2. Udział w projektach badawczych (kierownik: prof. dr hab. Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa): 

1. Projekty w ramach Działalności Statutowej (C-1/DS/2013-2014) 
dotyczące „Mechanochemicznych syntez nanostrukturalnych materiałów 
w aspekcie ochrony środowiska” – wykonawca 

2. Projekt badawczy nr UDA-POIG.01.03.02-12-055/12-00 (POIG 1.3.2.), 
Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez 
mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych 
młynów rotacyjnych, realizowany w latach 2013/2014 

 
 
 
 

 

 

Z.5. Informacja o przyj ęciu raportu ko ńcowego z realizacji projektu 
rozwojowego nr N R 14-0028-06 pt. „Kompleksowe unieszkodliwianie 
odpadów przemysłu garbarskiego ”,  a tym samym uznaniu Umowy nr 
N R14-0028-06/2009 z dnia 07.09.2009 r. za wykonan ą 
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