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Henryk Ko³oczek, Pawe³ Kaszycki, Albert Wolañski

BIODEGRADACJA T£USZCZOWYCH ODPADÓW
PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO I FARMACEUTYCZNEGO
W WARUNKACH TLENOWYCH

Wstêp
Przemys³owe zanieczyszczenie rodowiska odpadami t³uszczowymi stanowi powa¿ny
problem ekologiczny i sanitarny. T³uszcze s¹ typowym odpadem przemys³u spo¿ywczego
(barów i restauracji, produkcji margaryn, przemys³u mleczarskiego, zak³adów masarskich,
rzeni), jak równie¿ ubocznym produktem niektórych ga³êzi przemys³u chemicznego, a
zw³aszcza farmaceutycznego i kosmetycznego (produkcja leków, maci i kremów).
T³uszcze s¹ szczególnie uci¹¿liwe ze wzglêdu na osi¹gany niezwykle wysoki ³adunek
zanieczyszczeñ. W ciekach przemys³owych zak³adów uboju zwierz¹t oraz masarni, wartoci BZT5 przekraczaj¹ 7000 g O2/m3, a ChZT 20000 g O2/m3 [Bednarski, Malec 1994].
Oznacza to, ¿e przy przepustowoci 70 m3/d cieków rzeniczo-masarskich, biologiczna
oczyszczalnia cieków odpowiada instalacji dla miasta o relatywnej liczbie mieszkañców
(RLM) ok. 70008000. Ponadto t³uszcze, ze wzglêdu na ich znaczn¹ hydrofobowoæ, trudno jest przeprowadziæ w stan jednorodnej zawiesiny, tak aby sta³y siê substratem dostêpnym dla mikroflory. Dopiero zastosowanie odpowiednich rodków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) pozwala uzyskaæ wodne emulsje tych zwi¹zków, aczkolwiek wówczas
kolejnym problemem staje siê intensywne pienienie zawartoci komór napowietrzania.
Jednoczenie, odpady t³uszczowe charakteryzuj¹ siê nierzadko toksycznoci¹, zwi¹zan¹ m.in. z obecnoci¹ metali ciê¿kich oraz szeregu innych, szkodliwych substancji chemicznych, stosowanych w procesach technologicznych. Inn¹ przyczyn¹ istotnego utrudnienia efektywnej biodegradacji t³uszczów poprodukcyjnych, jest czêste wystêpowanie
modyfikacji chemicznych, prowadz¹cych do powstania z³o¿onych po³¹czeñ oraz cytotoksycznych izomerów i pochodnych.
Wobec powy¿szych faktów, skuteczne zagospodarowanie odpadów przemys³u t³uszczowego wymaga znacznej intensyfikacji procesu biologicznego oraz stosowania nowoczesnych technologii i rozwi¹zañ konstrukcyjnych.
Dotychczas, w urz¹dzeniach wykorzystuj¹cych proces biologicznego rozk³adu substancji
pochodnych t³uszczów stosowano z powodzeniem zarówno technologie fermentacji beztlenowej [Buraczewski, Bartoszek 1990], jak i degradacjê tlenow¹ [Bednarski 1998; Volkering, Breure, Rulkens 1998]. Odpowiednio przygotowane konsorcja bakterii beztlenowych w specjalnie skonstruowanych fermentorach pozwalaj¹ na pozyskanie znacz¹cych iloci biogazu (metanu) na bazie substratów t³uszczowych. Jednak¿e instalacje takie s¹ stosunkowo drogie i wymagaj¹ cis³ej kontroli warunków prowadzenia procesu.
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T³uszcze mo¿na poddaæ biologicznemu rozk³adowi w rodowisku cieków przemys³owych i komunalnych przez aerobowe biocenozy osadu czynnego oczyszczalni biologicznych [Bednarski 1998], albo te¿ w rekultywacji zat³uszczonych gruntów [Eisermann 1995;
Kaszycki, Solecki, Krawczyk, Ko³oczek 2000]. W tym przypadku, odpowiednio przygotowane pryzmy technologicz-ne, utworzone z ziemi zmieszanej z odpadami, zostaj¹ zadane
biopreparatami, zawieraj¹cymi wyselekcjonowane i biochemicznie aktywne drobnoustroje [patrz: Kaszycki, Szumilas, Ko³oczek 2001].
Praca ta dotyczy optymalizacji warunków biologicznej degradacji odpadów t³uszczowych w napowietrzanych zawiesinach wodnych. T³uszcze by³y rozk³adane przez wyspecjalizowane i zaadaptowane biocenozy, utworzone z szeregu szczepów wspó³dzia³aj¹cych ze
sob¹ drobnoustro-jów, wczeniej starannie dobranych i namno¿onych. Badania i testy przeprowadzono w skali laboratoryjnej w Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie, przy wspó³pracy i z inicjatywy firmy Ekos-Poznañ.

Cel badañ
G³ównym celem badañ by³o okrelenie przydatnoci bazowego biopreparatu bakteryjnego do rozk³adu t³uszczowych substancji odpadowych. Biopreparat ten cechuje siê podwy¿szon¹ aktywnoci¹ rozk³adu d³ugo³añcuchowych zwi¹zków organicznych, g³ównie wêglowodorów, a jego charakterystykê podano we wczeniejszych opracowaniach [Kaszycki,
Szumilas, Ko³oczek 2001]. Ponadto, celem prac by³a izolacja z poszczególnych prób odpadowych szczepów drobnoustrojów autochtonicznych, charakteryzuj¹cych siê wysokimi
zdolnociami rozk³adu substratów t³uszczowych, a tak¿e wzbogacenie biocenozy biopreparatu w nowo pozyskane szczepy bakteryjne.
Wykonano standardowe testy toksycznoci substancji t³uszczowych oraz dokonano
oceny ich przyswajalnoci przez mikroorganizmy. Okrelono optymalne parametry procesu tlenowej biodegradacji odpadów.

Materia³y i metody
Badaniami objêto t³uszcze o konsystencji mazistej, bêd¹ce odpadami przemys³u spo¿ywczego  próby oznaczone 1,2,3 i  farmaceutycznego  próba 4.
Próby 13 stanowi³y t³uszczowe pozosta³oci i produkty pochodz¹ce z trzech niezale¿nych barów i restauracji. ród³em próby 4 by³y t³uszcze pobrane po flotatorze, pochodz¹ce z produkcji maci i kosmetyków.
Materia³ biologiczny. Do analiz mikrobiologicznych zastosowano szczepy bakteryjne pochodz¹ce z kolekcji w³asnej Zak³adu Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie oraz
drobnoustroje autochtoniczne, izolowane z dostarczonych odpadów. Hodowle wstêpne prowadzono w p³ynnych pod³o¿ach wzrostowych, zawieraj¹cych mieszaninê stymulatorów
wzrostu bakteryjnego (ekstrakt dro¿d¿owy i bakto-pepton) w iloci 0,025%. Jako ³atwo
przyswajalne ród³o wêgla podawano 0.2% octan sodu. Substraty t³uszczowe w odpowiednich rozcieñczeniach emulgowano za pomoc¹ 0.01%, nietoksycznego preparatu Atlantol
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AT23 i nastêpnie zadawano biopreparatem o okrelonej gêstoci zawiesiny komórkowej
(patrz: Wyniki). Próby kontrolne stanowi³y mineralne pod³o¿a p³ynne szczepione aktywn¹
biocenoz¹, zawieraj¹ce niezbêdne sk³adniki od¿ywcze, lecz bez obecnoci zanieczyszczeñ
t³uszczowych.
Wstêpne analizy mikrobiologiczne, t.j. oznaczenia rodzajowe oraz kontrolê biopreparatów pod k¹tem obecnoci bakterii patogennych, prowadzono z wykorzystaniem
zestalonych agarem pod³o¿y selektywnych, t. jak ENDO  dla bakterii z grupy coli, oraz
Pseudomonas F.Agar dla bakterii rodzaju Pseudomonas. Wielokrotnie prowadzone
testy wykluczy³y zagro¿enie epidemiologiczne, zwi¹zane z obecnoci¹ wzglêdnych patogenów: E. coli oraz P. aeruginosa. Analizy liczebnoci populacji bakteryjnych wykonywano metod¹ posiewu powierzchniowego odpowiednich rozcieñczeñ zawiesiny komórkowej (ok. 104  108 raza) na optymalne pod³o¿a namna¿aj¹ce, zestalone 2% agarem.
Zastosowanie metody p³ytkowej pozwoli³o jednoczenie na zliczenie rzeczywistej liczby ¿ywych, aktywnych enzymatycznie komórek mikroorganizmów oraz okrelenie morfotypów kolonii bakteryjnych.
W analizach toksycznoci oraz przyswajalnoci badanych odpadów jako kryterium
oceny przyjêto spadek lub wzrost gêstoci biomasy, w stosunku do gêstoci pocz¹tkowego
inoculum.
W celu okrelenia oddechowej aktywnoci drobnoustrojów podczas biologicznego
rozk³adu ksenobiotyków (tutaj: t³uszczowych substancji odpadowych) wykonano pomiary
tlenometryczne zawartoci tlenu rozpuszczonego w p³ynie hodowlanym. Do pomiaru wykorzystano odpowiednio skonstruowany reaktor roboczy sprzê¿ony z mikrokomputerowym tlenomierzem typu CO-551.
Efektywnoæ biodegradacji, mierzona jako spadek zawartoci substancji odpadowych
w zawiesinie w trakcie ich inkubacji z biopreparatem, oznaczano wagowo metod¹ Soxhleta,
w oparciu o zalecenia zgodne z polskimi normami: PN-75/C-04573/10, PN-75/C-04616/01
oraz PN-75/C-04616/02, przy zastosowaniu szeregu modyfikacji procedur standardowych. Ekstrakcje t³uszczów z prób hodowlanych wykonywano z u¿yciem trichlorometanu.
Do wodnej zawiesiny t³uszczu, po zakwaszeniu 1 ml HCl (1:1), dodawano odpowiedni¹
iloæ sproszkowanego, jednowodnego siarczanu magnezu. Ekstrakty suszono w 105 °C przez
3 h do uzyskania sta³ej masy.

Wyniki
Standardowa analiza toksycznoci odpadów t³uszczowych polega³a na inkubacji prób
testowych o odpowiednich wariantowych stê¿eniach zanieczyszczeñ z biopreparatem podanym w du¿ej pocz¹tkowej gêstoci biomasy (tutaj: 0.22 × 109 komórek/ml). Nastêpnie
dokonywano analizy liczebnoci bakterii w funkcji czasu prowadzenia hodowli. Jak pokazano na rys.1., t³uszcze spo¿ywcze (próby 13) nie wykazywa³y negatywnego wp³ywu na
biocenozê w obu zastosowanych wariantach stê¿eñ (0.5% i 10% w/v). Co wiêcej, po dwóch
dobach obserwacji zanotowano przyrost gêstoci mikroflory, widoczny zw³aszcza w dowiadczeniu z wy¿szym (10%) stê¿eniem substratów t³uszczowych, i wiadcz¹cy o wykorzystywaniu substancji odpadowych jako dogodnych substratów wzrostowych.
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Rys. 1. Test toksycznoci odpadów t³uszczowych przemys³u spo¿ywczego (próby 13) oraz farmaceutycznego (próba 4) o stê¿eniu 0.5% (s³upki ciemne) i 10% (s³upki jasne). Próby zadano biopreparatem o gêstoci zawiesiny komórkowej 2.2 × 108 komórek/ml (linia przerywana). Czas inkubacji: 2 doby.
W próbach 13, zaobserwowany wzrost liczebnoci populacji komórek wiadczy o braku toksycznego
oddzia³ywania i o wykorzystywaniu substancji odpadowych jako dogodnych substratów wzrostowych.

W przypadku t³uszczu poprodukcyjnego przemys³u farmaceutycznego (próba nr 4),
obecnego w stê¿eniu 10%, zaobserwowano natomiast nieznaczny spadek liczebnoci komórek (do 0.20 × 109 komórek/ml), co wskazuje na czêciow¹ toksycznoæ preparatu podanego w wysokim stê¿eniu.
W celu oznaczenia potencja³u przyrostu biomasy z wykorzystaniem poszczególnych
odpadów t³uszczowych, stosowano ok. 10-krotnie rozcieñczon¹ zawiesinê biopreparatu
(0.20 × 107 komórek/ml) w minimalnej po¿ywce p³ynnej. Testowane próby t³uszczów, podanych w stê¿eniu 1% w/v (10 g/l), stanowi³y jedyne ród³o wêgla dla bakterii. Po trzech
dobach inkubacji, próby hodowlane analizowano pod wzglêdem liczebnoci mikroorganizmów. Wyniki testów, przedstawione na rys. 2., wskazuj¹ jednoznacznie na ³atw¹ przyswajalnoæ odpadów spo¿ywczych (próby 13). Asymilacja tych substratów umo¿liwi³a ponad
dwukrotny wzrost biomasy w badanym okresie. W przypadku odpadu farmaceutycznego (nr
4) nie zaobserwowano znacz¹cego przyrostu liczebnoci komórek, co wiadczy o mniejszej dostêpnoci tego substratu. Niemniej jednak, t³uszcz ten nadal stanowi³ ród³o wêgla
organicznego, wystarczaj¹cego do d³ugotrwa³ego podtrzymania procesów ¿yciowych w
ustabilizowanej liczbowo populacji bakterii.
Analizy aktywnoci oddechowej biopreparatu o zawartoæ biomasy 5.0 x 109 kom./ml
(rys. 3), dostarczy³y niezale¿nych dowodów na zdolnoæ badanych biocenoz do wykorzystywania odpadów t³uszczowych jako ród³a wêgla, a jednoczenie potwierdzi³y ró¿nice w
stopniu przyswajalnoci poszczególnych substratów: pochodzenia spo¿ywczego (rys. 3 A,
przyk³adowa próba nr 3) oraz farmaceutycznego (rys. 3 B, próba nr 4). Testy oddechowe
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Rys. 2. Przyrost biomasy biocenozy bakteryjnej, inkubowanej z odpadami t³uszczowymi o stê¿eniu 1% w/v
przez 3 doby. Próby zadano rozcieñczonym biopreparatem o gêstoci 2.0 × 107 komórek/ml (linia przerywana).
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Rys. 3. Pomiar aktywnoci oddechowej biopreparatu inkubowanego z 1% odpadem t³uszczowym przemys³u spo¿ywczego (A, próba nr 3) oraz farmaceutycznego (B, próba nr 4). Gêstoci zawiesiny biopreparatu:
5.0 × 109 komórek/ml. Obserwowany pocz¹tkowy brak tlenu w p³ynie hodowlanym wiadczy wysokiej konsumpcji tlenu, bêd¹cej efektem aktywnego metabolizmu. W drugim etapie nastêpuje wzrost zawartoci tlenu w rodowisku, sugeruj¹c stopniowe wykorzystywanie przez mikroflorê trudniej przyswajalnych frakcji organicznych.

11

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 7

okrelaj¹ stan fizjologiczny mikroorganizmów obecnych w próbach hodowlanych, a stopieñ zu¿ycia tlenu jest parametrem niezwykle pomocnym podczas optymalizacji warunków
bioremediacji tlenowej. Obecnoæ substratu stymuluje intensywnoæ poboru tlenu, zwiêkszaj¹c tempo zachodzenia procesów biochemicznych. Jest to szczególnie widoczne w pierwszej fazie eksperymentu, gdzie iloæ rozpuszczonego tlenu w p³ynie jest niemierzalna wiadcz¹c o wysokim poziomie metabolizmu ³atwo przyswajalnych frakcji organicznych. Czas
trwania tego etapu by³ w przypadku odpadu spo¿ywczego znacznie wyd³u¿ony w stosunku
do odpadu farmaceutycznego, i wynosi³ odpowiednio 5 i 3 doby. Pozwala to wnioskowaæ o
efektywniejszym procesie w³¹czania substancji t³uszczowych pochodzenia spo¿ywczego
w procesy metaboliczne bakterii. W drugiej fazie eksperymentu obserwowano stopniowy
wzrost poziomu tlenu rozpuszczonego w zawiesinie, co sugeruje os³abienie respiracji zwi¹zane z wyczerpywanie siê ³atwo dostêpnych róde³ wêgla i przestawieniem na utylizacjê
trudniej przyswajalnych zwi¹zków.
Powy¿sze wyniki koreluj¹ z danymi przedstawionymi na zbiorczym Rys. 4., na którym
ukazano efektywnoæ degradacji testowanych prób odpadowych po 10 dniach inkubacji z
biopreparatem (gêstoæ zawiesiny 5.0 × 109 kom./ml). We wszystkich przypadkach uzyskano ponad 50% redukcjê poziomu zanieczyszczeñ, chocia¿ mikroflora biopreparatu szybciej wykorzystywa³a t³uszcze spo¿ywcze (np. 92.3% ubytek substratu w próbie nr 3). Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e odpady farmaceutyczne, równie¿ ulega³y degradacji, aczkolwiek
tempo procesu by³o znacznie wolniejsze. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ jednoczenie du¿y
potencja³ badanej mikroflory w kierunku wykorzystania domieszkowanych odpadów jako
substratów dla przebiegu procesów metabolicznych.
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Rys. 4. Efektywnoæ biodegradacji odpadów t³uszczowych spo¿ywczych (13) oraz farmaceutycznych
(4) uzyskana po 10 dobach inkubacji prób o stê¿eniu 1% w/v z biocenoz¹ preparatu bakteryjnego o
gêstoci 5.0 × 109 komórek/ml.
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Zró¿nicowana mikroflora zastosowanego przez autorów biopreparatu bazowego, zawieraj¹cego ponad 30 gatunków i szczepów bakteryjnych, charakteryzuje siê znacznym
potencja³em wykorzystania ró¿nych substratów i znajduje siê w stanie równowagi dynamicznej, pozwalaj¹c na dominacjê szczepów drobnoustrojów o istotnej aktywnoci lipolitycznej w obecnoci odpowiednich substratów (t³uszczów).
Z drugiej strony, posiewy powierzchniowe zawiesin t³uszczowych na pod³o¿a sta³e
umo¿liwi³y izolacjê z substancji odpadowych autochtonicznych szczepów bakteryjnych.
Pozwoli³o to na modyfikacjê sk³adu u¿ytego biopreparatu i skonstruowanie nowej, udoskonalonej biocenozy, bogatszej o nowo pozyskane aktywne szczepy.
W testach mikrobiologicznych, obejmuj¹cych barwienie metod¹ Grama, a tak¿e hodowle na niewybiórczych oraz wysoce selektywnych pod³o¿ach okrelono liczebnoæ, strukturê i morfotypy rozmaitych szczepów bakteryjnych. Izolanty komórkowe z hodowli wzbogacanych w substraty t³uszczowe nale¿a³y w wiêkszoci do bakterii gramujemnych typu
bacterium. Sporód bakterii gramdodatnich stwierdzono wystêpowanie typu coccus. Zarówno w biopreparacie bazowym, jak i wród izolowanych autochtonicznych mikroorganizmów, liczbowo przewa¿a³y bakterie z rodzaju Pseudomonas oraz Acinetobacter.

Wnioski koñcowe
· Przedstawione wyniki potwierdzaj¹ mo¿liwoæ skutecznego przeprowadzenia mikro-

biologicznej degradacji tlenowej dostarczonych odpadów.

· Drobnoustroje biopreparatu szybciej przyswajaj¹ t³uszcze pochodzenia spo¿ywczego.

·
·
·

·

·

Odpady przemys³u farmaceutycznego równie¿ podlegaj¹ degradacji, ale znacznie wolniej i mniej efektywnie. W wysokich stê¿eniach (ponad 5%) odpad ten mo¿e wywieraæ
hamuj¹cy lub toksyczny wp³yw na biocenozê biopreparatu.
Znaczny ubytek (5292%) analizowanych substancji odpadowych w ci¹gu stosunkowo
krótkiego czasu obserwacji (10 dni) sugeruje op³acalnoæ ekonomiczn¹ proponowanej koncepcji biologicznego rozk³adu zanieczyszczeñ.
Zastosowana metoda jest  w porównaniu do fizykochemicznych metod unieszkodliwiania odpadów  przyjazna rodowisku.
Utlenianie zanieczyszczeñ za pomoc¹ mikroflory bakteryjnej nie stanowi zagro¿enia
mikrobiologicznego, a wprowadzenie technologii na skalê przemys³ow¹ z zastosowaniem wydzielonych zbiorników-bioreaktorów, umo¿liwi sprawowanie pe³nej kontroli
nad prawid³owym i optymalnym przebiegiem procesu.
Zró¿nicowana mikroflora zastosowanego biopreparatu charakteryzuje siê znacznym potencja³em wykorzystania ró¿norodnych substratów i znajduje siê w stanie równowagi dynamicznej, pozwalaj¹c na selektywn¹ adaptacjê i stopniow¹ dominacjê szczepów drobnoustrojów o istotnej aktywnoci enzymatycznej, ukierunkowanej pod k¹tem okrelonego odpadu.
W celu usprawnienia procesu bioutylizacji odpadów przewiduje siê mo¿liwoæ dodatkowego zasilania prób t³uszczowych uprzednio namno¿on¹ zawiesin¹ drobnoustrojów
autochtonicznych, wyizolowanych z dostarczonego odpadu, jak równie¿ wzbogacania
stosowanego biopreparatu bazowego w szczepy pozyskanych, wyspecjalizowanych mikroorganizmów.
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Pawe³ Kaszycki, Andrzej Krawczyk, Henryk Ko³oczek

STAN I PERSPEKTYWY BIODEGRADACJI
ROPOPOCHODNYCH ZANIECZYSZCZEÑ
W GLEBACH PO£UDNIOWEJ CZÊCI POLSKI

Wprowadzenie
Mikrobiologiczne metody oczyszczania rodowiska s¹ z powodzeniem stosowane od
wielu lat. Zastosowanie tych metod zwi¹zane jest z analiz¹ biologicznych parametrów wp³ywaj¹cych na jakoæ i szybkoæ procesów bioremediacji ksenobiotyków  parametrów, które decyduj¹ o op³acalnoci. Wród praktyków stosuj¹cych mikrobiologiczne metody czêsto obserwuje siê niechêæ zwi¹zan¹ z wykonywaniem dodatkowych testów optymalizuj¹cych dzia³anie biopreparatów. Jednak rzetelna analiza takich parametrów jak:
 szybkoæ biodegradacji i okrelenie inhibitorów procesu,
 optymalizacja kinetyki procesu w celu okrelenia maksymalnej iloci oczyszczonej
gleby/wody w jednostce czasu i w danej objêtoci reaktora,
 stopnia degradacji ksenobiotyku tak, aby intermediaty nie by³y wtórnym zanieczyszczeniem owocuje optymalnym wyborem metody i w efekcie jest ekonomicznie op³acalna, pomimo nieznacznie wy¿szych kosztów.
Szczególnie wa¿ne jest rozró¿nienie pomiêdzy kinetyk¹ procesu a wydajnoci¹ biodegradacji. Wydajnoæ biodegradacji jest wa¿na dla inwestora ze wzglêdów ekonomicznych,
podczas gdy kinetyka procesu wi¹¿e siê z residualnymi stê¿eniami ksenobiotyku, czasem
stanowi¹cymi powa¿ne zagro¿enie dla rodowiska (rys.1). W dotychczasowej praktyce
zwraca siê uwagê g³ównie na wydajnoæ bioremediacji porównuj¹c pocz¹tkowe i koñcowe
stê¿enia zanieczyszczenia, pomijaj¹c kompleksow¹ i niezbêdn¹ analizê procesów i wzajemnych zale¿noci biologiczno-chemicznych (Muller-Markgraf, 1995).
Znacz¹cym b³êdem inwestorów jest ponadto czasowa ekstrapolacja procesu biodegradacji wynikaj¹ca z analizy pocz¹tkowego okresu najszybszej biodegradacji (rys. 1. I faza
zaniku). Prowadzi to czêsto do niedoszacowania okresu ca³kowitej degradacji, tzn czasu
potrzebnego do osi¹gniêcia stê¿enia ksenobiotyku w granicach dopuszczalnych przez odpowiednie normy. B³êdy takiej ekstrapolacji mog¹ wynikaæ z:
 nieprzewidywanej inhibicji wzrostu mikroflory przez toksyny zawarte w glebie lub
powstaj¹ce w wyniku reakcji intermediatów z sk³adnikami gleby/wody,
 niedoszacowania zapotrzebowania mikroflory na makro- i mikroelementy,
 niskiego stopienia areacji lub braku innych akceptorów elektronów,
 procesów adsorpcji lub desorpcji i wynikaj¹cych st¹d problemów z ekspozycj¹ ksenobiotyku na dzia³anie enzymów,
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Rys. 1. Hipotetyczny przyk³ad zale¿noci wydajnoci bioremediacji od czasu






zmian temperatury i pH,
obecnoci ko-substratów,
pojawienie siê innych, dzia³aj¹cych niespecyficznie mikroorganizmów oraz
heterogennoci sk³adu utylizowanego odpadu.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika wniosek o koniecznoci prowadzenia pe³nej kontroli
procesu oczyszczania oraz okresowych, biologicznych i analitycznych, badañ oczyszczanego terenu.

Kontrola parametrów jakoci bioremediacji
Podstawowym parametrem, przed przyst¹pieniem do oczyszczenia np. gleby zanieczyszczonej zwi¹zkami ropopochodnymi, jest pomiar aktywnoci oddechowej autochtonicznej
mikroflory. Parametr ten mo¿na ³atwo i szybko zmierzyæ (rys. 2).
Krzywa A na rys. 2, charakteryzuj¹ca d³ug¹ faz¹ lag, obrazuje obecnoæ mikroflory
ma³o aktywnej, dopiero adaptuj¹cej siê do ksenobiotyku. W takim przypadku mo¿na siêgn¹æ po inne, specyficzne kultury mikroorganizmów lub wykonaæ niezbêdne prace zwi¹zane z namno¿eniem mikroflory autochtonicznej. Krzywa B ilustruje wysokie zapotrzebowanie tlenowe (BZT) i charakteryzuje mikroorganizmy o wysokiej aktywnoci biodegradacyjnej. Analizuj¹c zapotrzebowanie tlenowe mikroflory dokonuje siê pomiarów w
BZT w optymalnych warunkach dostêpnoci azotu, fosforu, pH i innych makroelementów. Brak fazy lag (krzywa B) jest warunkiem wystarczaj¹cym, lecz niekoniecznym, do
stwierdzenia obecnoci aktywnej mikroflory. Obecnoæ krótkiej fazy lag mierzonej parametrem BZT mo¿e byæ artefaktem wywo³anym obecnoci¹ zwi¹zków rozprzêgaj¹cych
fosforylacjê oksydatywn¹, np. 2,4 dinitrofenolu [Urano i Kato 1986]. Dlatego dobór
mikroorganizmów, szczególnie w przypadku braku autochtonów, oraz pe³na kontrola i
optymalizacja procesowa wymaga cis³ej wspó³pracy pomiêdzy praktyk¹ przemys³ow¹ a
laboratoriami badawczymi.
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Rys. 2. Zale¿noæ parametru BZT od czasu dla dwóch próbek zanieczyszczonej gleby,
A  gleba nie zawieraj¹ca adaptowanej mikroflory autochtoniczn¹,
B  zawieraj¹ca rozwiniêta mikroflorê autochtoniczn¹.

Przyk³ady zastosowañ wyselekcjonowanych biocenoz w likwidacji
zanieczyszczeñ rodowiska
W po³owie lat 90-tych w Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie wyselekcjonowano
szereg kultur mikroorganizmów charakteryzuj¹cych siê zwiêkszon¹ aktywnoci¹ degradacji zwi¹zków ropopochodnych i innych ksenobityków [Fedorovych i in. 2001]. Wyselekcjonowane szczepy pochodzi³y z wielu ró¿nych róde³ zanieczyszczonej gleby pobranej z
terenów ca³ej Polski. Identyfikacja systemowa wyizolowanych szczepów wykaza³a, ¿e mikroorganizmy autochtoniczne nale¿a³y zarówno do Procariota jak i Eucariota.
Dowiadczalnie stwierdzono, ¿e szczepy bakterii posiadaj¹ zdolnoæ synergistycznego dzia³ania we wzajemnej wspó³zale¿noci z mikroorganizmami eukariotycznymi w procesie biodegradacji ropopochodnych i innych ksenobiotyków [Kaszycki i Ko³oczek, 2000;
Kaszycki i in. 2001].
Wyselekcjonowane mikroorganizmy poddano dalszej presji selekcyjnej. Czynnikiem
selekcyjnym by³ ekstrakt eterowy substancji ropopochodnych ze ska¿onej gleby pobranej
z ró¿nych róde³. Selekcjê powy¿sz¹ prowadzono w kilku etapach z coraz wiêkszym stê¿eniem czynnika selekcyjnego a¿ do osi¹gniêcia koñcowego stê¿enia równego 5%. W tych
warunkach mikroflora narasta³a do gêstoci ok. 109 komórek w 1 cm3.
Jako ród³o wêgla pocz¹tkowo podawano proste zwi¹zki organiczne w stê¿eniu 0.5%
(octan sodu, metanol), których stê¿enie w procesie przygotowania preparatu mala³o do
zera na korzyæ czynnika selekcyjnego. Nale¿y unikaæ podawania glukozy nawet w ladowych ilociach ze wzglêdu na mo¿liwoæ zahamowania szlaków biochemicznych degradacji ropopochodnych, poprzez represjê metaboliczn¹.
Hodowlê prowadzono przez 6 miesiêcy i w tych warunkach nastêpuje dalsza sukcesja
mikroorganizmów poprzez przejcie w 4 do 9 tygodnia przez stadium rozwoju charakteryzuj¹ce siê burzliwym wydzielaniem substancji glejowych. Zastosowanie preparatu w tym
stadium rozwoju w celach praktycznych jest utrudnione. Po tym czasie nastêpuje proces
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Tabela. 1. Koñcowy sk³ad biocenozy zawiera nastêpuj¹ce mikroorganizmy z rodzajów
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spontanicznego up³ynnienia substancji glejowej i pojawia siê dojrza³a biocenoza mikroorganizmów aktywnie i efektywnie degraduj¹ca substancje ropopochodne. Tak przygotowana
biocenoza mikroorganizmów tworzy biopreparat bazowy stosowany do procesów oczyszczania gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnym.
Proces przygotowania biopreparatu wyklucza obecnoæ bakterii bêd¹cych bezwzglêdnymi paso¿ytami cz³owieka i zwierz¹t i niektórych bakterii oportunistycznych symbiot/
paso¿yt, a w szczgó³noci bakterie z rodzaju: Bacillus anthracis, Pseudomonas aeruginosa, Salmoneplla sp., Escherichia coli.
Aktywnoæ biopreparatu przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki przedstawia rys. 3. W przypadkach oczyszczania gleby zanieczyszczonej substancjami
zalegaj¹cymi d³u¿szy czas, sposób przygotowania biopreparatu jest odmienny. Biopreparat
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Rys. 3. Wydajnoæ oczyszczenia gleby zadanej biopreparatem o sk³adzie podanym w tabeli 1
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bazowy zostaje wzbogacony mikroorganizmami autochtonicznymi pochodz¹cymi z gleby
przeznaczonej do oczyszczania, (oczywicie pod warunkiem, ¿e mikroflora zd¹¿y³a siê rozwin¹æ) a nastêpnie adaptowany do wzrastaj¹cych stê¿eñ eterowego ekstraktu substancji
ropopochodnych uzyskanego z próbki gleby.
Korzyci p³yn¹ce z zastosowania biopreparatu bazowego polega na wysokiej zdolnoci
adaptacyjnej do heterogennicznego sk³adu organicznego zanieczyszczeñ ropopochodnych.
Jak równie¿ przydatna jest w nag³ych przypadkach zanieczyszczenia gleby (wycieki z ruroci¹gów, awarie cystern i pomp, wysokim ska¿eniu gleby powoduj¹cym zanik ¿ycia biologicznego oraz potrzebê jej natychmiastowego oczyszczenia).
Biomasa w dojrza³ym preparacie, przygotowanym bezporednio do wykorzystania w
praktyce, wynosi³a zwykle min. 109 kom./ml, a w razie koniecznoci, przy wyd³u¿onym
czasie inkubacji osi¹ga³a 5 × 1010 kom./ml. Tak wysoka gêstoæ komórek u³atwia ich transport w odpowiedniej iloci w celu zaszczepiania pryzm technologicznych w terenie. Standardowo w technologii off site pryzma inokulowana jest w iloci ok. 106 komórek/cm3
gleby. Jednoczenie powstaje mo¿liwoæ intensyfikacji procesu poprzez zwiêkszenie gêstoci zaszczepu, jak np. w przypadku ska¿eñ szczególnie trudno poddaj¹cych siê degradacji biologicznej. Przedstawiona powy¿ej ró¿norodnoæ gatunkowa jest, w naszej opinii,
czynnikiem warunkuj¹cym wysoki potencja³ biopreparatu pod wzglêdem rozk³adu szeregu
substancji ropopochodnych. Jak wskazuj¹ badania, wiêkszoæ oznaczonych szczepów wykazuje b¹d konkretne aktywnoci enzymatycznego rozk³adu zwi¹zków o d³ugich ³añcuchach wêglowych, b¹d te¿ wystêpuje w preparacie jako symbionty, u³atwiaj¹c innym gatunkom proliferacjê w zawiesinie. W preparacie stwierdzono dominacjê mikroflory bakteryjnej nale¿¹cej do gramujemnych pa³eczek rodzaju Pseudomonadaceae. Bakterie te osi¹gaj¹ do 80% udzia³u w ca³kowitej liczebnoci populacji biopreparatu.
Dotychczas, w okresie minionych 5 lat, oznaczano w preparacie nastêpuj¹ce gatunki
Pseudomonas: P. stutzerii, P. fluorescens, P. pseudomalei, P. mendocina, P. vesicularis, oraz P. diminuta. Cech¹ charakterystyczn¹ tej grupy systematycznej jest niezwyk³e
bogactwo nietypowych szlaków metabolicznych, co jest wa¿ne z punktu widzenia degradacji z³o¿onych i czêsto toksycznych pochodnych wêglowodorów, a tak¿e wysoka zdolnoæ adaptacyjna do ró¿nych warunków rodowiskowych, w tym równie¿ fakultatywne
prze³¹czanie aparatu metabolicznego na warunki beztlenowe. Ta ostatnia w³aciwoæ stanowi bardzo wa¿n¹ zaletê opisywanej biocenozy, pozwalaj¹c¹ na rozszerzenie stosowalnoci biopreparatu w warunkach ograniczonego dostêpu tlenu przy likwidacji podpowierzchniowych ska¿eñ ropopochodnych metod¹ in situ. Reasumuj¹c korzyci p³yn¹ce z
zastosowania biopreparatu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Biocenoza bazowa charakteryzuje siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ gatunkow¹ i zapewnia wysok¹ zdolnoæ adaptacyjn¹ do heterogenicznego sk³adu organicznego zanieczyszczeñ ropopochodnych. Szczególnie przydatna jest w nag³ych przypadkach zanieczyszczenia rodowiska (wycieki z ruroci¹gów, awarie cystern i pomp), a tak¿e przy wysokim poziomie
ska¿enia, powoduj¹cym zanik ¿ycia biologicznego oraz potrzebê natychmiastowej likwidacji ska¿eñ. D¹¿enie do uzyskania w preparatach bioró¿norodnoci w po³¹czeniu z
wysok¹ specjalizacj¹ mikroorganizmów jest dzi wa¿nym kierunkiem badawczym ekologicznej biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii.
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2. Mo¿liwoæ przygotowania wysoce aktywnej, ¿ywotnej, wie¿ej biomasy o du¿ej gêstoci i ¿ywotnoci, z przeznaczeniem do natychmiastowego wykorzystania praktycznego,
bez koniecznoci prowadzenia wstêpnej inkubacji i namna¿ania - w przeciwieñstwie do
preparatów stabilizowanych, zagêszczanych lub liofilizowanych.
3. Jako biocenoza dynamiczna, wzbogacana i doskonalona, biopreparat okaza³ siê skuteczny znajduj¹c zastosowanie w procesach:
 biologicznego oczyszczania ska¿onej gleby metod¹ off site;
 biodegradacji podpowierzchniowych ska¿eñ gruntu i wód gruntowych w warunkach
ograniczonego dostêpu tlenu, metod¹ in situ;
 biologicznego rozk³adu odpadów t³uszczowych przemys³u spo¿ywczego i farmaceutycznego;
 oczyszczania cieków przemys³owych zawieraj¹cych wysoki poziom fenoli i pochodnych ropy naftowej.
Biopreparat bazowy wzbogacany o mikroorganizmy autochtoniczne stosowano w procesach oczyszczania zaolejonej gleby w przypadkach prezentowanych w tabeli 2.
Spektakularnym przyk³adem zastosowania in situ biopreparatu by³a likwidacja bezporedniego zagro¿enia zanieczyszczeniem wód Dunajca, Kamienicy i potoku Lubinka w rejonie stacji paliw w Nowym S¹czu [Kaszycki i in. 2001].
W tej sytuacji podjêto natychmiastowe dzia³ania oczyszczaj¹ce zagro¿ony teren, a intensywna inokulacja biopreparatem zapobieg³a katastrofie ekologicznej.
Tabela 2. Przyk³ady zastosowañ biopreparatu opracowanego w Zak³adzie Biochemii AR w Krakowie
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Rys. 4. Charakterystyka spektralna w zakresie promieniowania UV ekstraktów ska¿eñ styrenem,
poddanych inkubacji z zawiesin¹ wyselekcjonowanych bakterii o du¿ej gêstoci (1010 kom./ml).
Widmo (1)  otrzymano bezporednio po rozpoczêciu eksperymentu, widmo (2)  po 16 godzinach
inkubacji z bakteriami

Jednym z wa¿niejszych zastosowañ biopreparatów jest utylizacja silnie toksycznych zwi¹zków aromatycznych. Przyk³adem mo¿e byæ oczyszczenie gruntu ska¿onego
styrenem w wyniku awarii cysterny. Styren (winylobenzen) jest metabolizowany przez
nietypowe szlaki enzymatyczne, jednak¿e powstaj¹ce intermediaty s¹ silnie kancerogenne. W literaturze opisano warunki biologicznej degradacji tego zwi¹zku przez bakterie, wykazuj¹ce aktywnoci rzadkich enzymów z grupy tzw. monooksygenaz, jak np.
wyspecjalizowane i adaptowane bakterie z grupy Pseudomonadaceae. Ca³kowite utlenienie styrenu jest procesem powolnym i zachodzi z powstaniem szeregu zwi¹zków
porednich, m.in. o charakterze epoksydów. Podobnie jak w przypadku innych wêglowodorów aromatycznych, enzymatyczny rozk³ad styrenu biegnie poprzez przekszta³cenie go do struktury fenolowej  katecholu.
Po przeprowadzeniu niezbêdnych badañ i selekcji kultur mikroorganizmów szczególnie aktywnych przeprowadzono proces biologicznego oczyszczania ska¿onej gleby. Wyniki przedstawiono na rys. 4.
Wykorzystanie naturalnych, biologicznych metod z u¿yciem ró¿norodnych biocenoz
w po³¹czeniu z innymi fizyko-chemicznymi sposobami wychwytu zanieczyszczeñ jest przedmiotem prac wielu polskich zespo³ów badawczych i firm. Przyk³adem s¹ prace Zespo³u
Katedry Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej, którzy równie¿ zwracaj¹ uwagê na koniecznoæ fachowego stosowania biopreparatów. Nie we wszystkich przypadkach dostêpne na rynku biopreparaty s¹ efektywne i wykazuj¹ zdolnoæ integracji z dzia³aj¹cym osadem czynnym.
W literaturze dotycz¹cej praktycznego wykorzystania biopreparatów coraz wiêcej prac
powiêconych jest problemom poszukiwania i wydobycia ropy naftowej. Obecnoæ specyficznych kultur bakterii mo¿e wskazywaæ na wystêpowanie z³ó¿ tego surowca, a inne znaj-
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duj¹ zastosowanie w technologiach odzyskiwania ropy. Aspekty technologii mikrobiologicznych w górnictwie naftowym s¹ przedmiotem pracy dr P. Kapusty z Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Stosowanie metod biotechnologicznych w ochronie rodowiska jest podyktowane wieloma wzglêdami. Przede wszystkim aspekt ekonomiczny i mo¿liwoæ usuwania residualnych stê¿eñ ksenobiotyków w daleko wiêkszym stopniu ni¿ w przypadku metod nie-biologicznych, bêdzie decydowaæ o ich dynamicznym rozwoju w bie¿¹cej dekadzie.
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Jan Suryga³a, Ewa liwka

EMISJA WÊGLOWODORÓW LOTNYCH
I METODY JEJ OGRANICZANIA

Wstêp
Emisja wêglowodorów lotnych czyni zmiany klimatyczne i chemiczne atmosfery, szczególnie pojemnoæ oksydacyjn¹ troposfery, co jest przyczyn¹ nadmiernej koncentracji ozonu i tworzenia tzw. smogu fotochemicznego.
Wêglowodory lotne nale¿¹ do grupy lotnych sk³adników organicznych (ang. Volatile
Organic Compounds). Grupa ta obejmuje obok wêglowodorów tak¿e po³¹czenia organiczne zawieraj¹ce tlen oraz wêglowodory chlorowcowane. S¹ to po³¹czenia pochodz¹ce z ró¿nych róde³, do których nale¿¹:
 wydobywanie, przetwarzania, magazynowania i dystrybucji paliw;
 u¿ytkowanie (spalanie) paliw p³ynnych, gazowych i sta³ych;
 zagospodarowanie paliw niskouwêglonych, odpadów organicznych i biomasy;
 stosowanie rozpuszczalników i emisje przemys³owe;
 emisje biogenne.
Emitowane po³¹czenia maj¹ bardzo ró¿norodny charakter fizyczny i chemiczny, z czym
wi¹¿e siê ich reaktywnoæ atmosferyczna, okres ¿ycia w atmosferze i potencja³ ozonotwórczy.

Wydobywanie, przetwarzanie, magazynowanie i dystrybucja paliw
Podstawowymi surowcami do produkcji paliw gazowych s¹: gaz ziemny, gaz koksowniczy, metan z demetanizacji kopalñ wêgla, gazy wêglowodorowe uzyskiwane w procesach przeróbki ropy naftowej, gaz z fermentacji metanowej biomasy (w tym odpadów organicznych).
Z wymienionych, gaz ziemny jest surowcem zasadniczym i bilansowym. Emisje zwi¹zane z gazem ziemnym wystêpuj¹ na etapach: wierceñ poszukiwawczych, eksploatacji z³ó¿,
oczyszczania gazu, magazynowania, przesy³ania i dystrybucji gazu.
Podstawowym wêglowodorem emitowanym z paliw gazowych jest metan (ponad 95%).
Przesy³anie i dystrybucja gazu odpowiedzialne s¹ za oko³o 46% emisji metanu, dzia³alnoæ
t³oczni za 14% emisji, procesy oczyszczania i magazynowania gazu za 4% emisji. Ogólnie,
gazownictwu przypisuje siê 510% emisji antropogenicznego metanu.
Sk³adniki lotne emitowane s¹ z ropy naftowej na ca³ej drodze tego surowca od otworu
wydobywczego do u¿ytkownika gotowego produktu. Ci¹g procesów technologicznych na
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tej drodze obejmuje: poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, separacjê ropy naftowej od
gazu i wody, transport, przetwarzanie ropy naftowej w rafineriach na produkty handlowe,
transport, magazynowanie i dystrybucja paliw.
Rodzaj i iloci wêglowodorów emitowanych w trakcie wydobycia, transportu i magazynowania ropy naftowej zale¿¹ od rodzaju z³o¿a, warunków eksploatacji oraz stosowanych
technologii i praktyk ruchowych. W pierwszym rzêdzie ulatniaj¹ siê wêglowodory parafinowe C1C8, znacznie mniej jest ich odpowiedników naftenowych i aromatycznych.
Na sk³ad i iloæ wêglowodorów emitowanych w trakcie przeróbki rafineryjnej ropy
wp³ywa przede wszystkim rodzaj procesu technologicznego. W procesach destrukcyjnych
emitowane s¹ wêglowodory olefinowe, procesy reformingu dostarczaj¹ do atmosfery wiêksze iloci wêglowodorów aromatycznych.
Ilociowo szacuje siê, ¿e przeróbka 1 m3 surowca powoduje emisjê 0,05 kg wêglowodorów w procesie destylacji pró¿niowej, 0,250,63 kg w procesie krakingu katalitycznego, 0,4 kg w trakcie koksowania, a 27 kg podczas rafinacji chemicznej i produkcji asfaltów.
Transport, magazynowanie i dystrybucja produktów naftowych jest najwiêkszym, potencjalnym ród³em emisji wêglowodorów. Szczególnej troski wymaga manipulacja benzyn¹. £añcuch dystrybucji benzyny obejmuje: zbiorniki w rafinerii, terminale za³adowcze,
nape³nianie zbiorników stacji paliw, nape³nianie zbiorników samochodowych, magazynowanie w zbiorniku samochodowym, przemieszczanie benzyny ze zbiornika do silnika.
Emisja stacjonarna zale¿y od nastêpuj¹cych parametrów: cinienia par produktu, konstrukcji zbiornika (rodzaj dachu), warunków pracy zbiornika (kolor, wiek), sposobu nape³niania, warunków meteorologicznych, iloci cieczy w zbiorniku. Emisja na terminalu za³adowczym rafinerii mo¿e dochodziæ do 0,3 kg/t benzyny, podczas transportu i magazynowania oko³o 0,7 kg/t, a przy nape³nianiu zbiorników stacji paliw do 3 kg/t.
Sk³ad par jest inny ni¿ sk³ad benzyn. Wêglowodory emitowane z benzyny zawieraj¹
ponad 85% alkanów C3C6, 10% alkenów, a tylko oko³o 5% BTX, podczas gdy sama benzyna zawiera znacz¹ce iloci tych ostatnich (2545%).
Wed³ug CONCAWE1) rafinerie europejskie odpowiedzialne s¹ za 3% emisji ca³kowitej wêglowodorów, sektor dystrybucji benzyny za kolejne 5%.
Udostêpnienie niektórych z³ó¿ wêgla kamiennego, szczególnie koksuj¹cego, zwi¹zane jest z koniecznoci¹ demetanizacji szybów, chodników i kana³ów w trakcie budowy
kopalñ oraz ci¹g³¹ demetanizacj¹ eksploatacyjn¹.
W zale¿noci od sposobu demetanizacji kopalñ uzyskuje siê trzy rodzaje gazu o odmiennej koncentracji metanu. Metan pok³adowy o koncentracji 9098% pozyskiwany jest w czasie wstêpnego drena¿u nie eksploatowanych pok³adów wêgla. Gaz z odmetanowania z³ó¿ pozyskiwany z eksploatowanych pok³adów wêgla, zawieraj¹cy 3590% metanu oraz zu¿yte powietrze wentylacyjne, zawieraj¹ce do 0,75% metanu odprowadzane s¹ do atmosfery.
Iloæ metanu emitowanego do atmosfery w tych operacjach jest znacz¹ca i szacowana
jest na 11% emisji globalnej metanu. Nie stwierdzono natomiast emisji metanu w kopalniach wêgla brunatnego.

1) European Organization for Conservation of Clean Air and Water in Europe
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Innym znacz¹cym ród³em emisji wêglowodorów do atmosfery s¹ procesy koksowania
wêgla kamiennego realizowane celem uzyskania wysokoenergetycznego koksu hutniczego.
Produktami koksowania s¹ ponadto: gaz koksowniczy, benzol i smo³a koksownicza. Utylizacja tych produktów zwi¹zana jest emisj¹ znacz¹cych iloci benzenu i jego homologów.

U¿ytkowanie paliw
Energetyczne wykorzystanie gazu ziemnego jest wielorakie i wynika ono ze stosunkowo du¿ej poda¿y tego paliwa, umiarkowanej ceny, prostego sposobu przetwarzania, ³atwoci transportu i dystrybucji. U¿ytkowanie gazu ziemnego jest wród innych surowców
energetycznych najmniej uci¹¿liwe. Gaz ziemny jako paliwo znajduje zastosowanie: w gospodarce komunalnej, w przemyle i gospodarce energetycznej, jako paliwo silnikowe, w
hutnictwie ¿elaza i stali.
Ucieczki gazu do atmosfery na urz¹dzeniach doprowadzaj¹cych gaz do palników s¹ kontrolowane nawaniaczami. Emisje metanu w spalinach s¹ niewielkie i zale¿¹ od techniki spalania, stosowanych urz¹dzeñ. Du¿e znaczenie w ocenie emisji metanu ma sposób monitoringu.
W wyniku przetwarzania ropy naftowej w rafineriach otrzymuje siê paliwa p³ynne,
stanowi¹ce 8082% surowca naftowego poddanego przeróbce. Podstawowe rodzaje paliw,
wytwarzane przez rafinerie s¹ nastêpuj¹ce: benzyna silnikowa, paliwa lotnicze, oleje gazowe,
paliwa dieslowe, oleje grzewcze, ciê¿kie oleje opalowe.
Benzyna  frakcja C4C12 o zakresie wrzenia 30220 °C, stosowana jest do napêdu
silników z zap³onem iskrowym. Nafta i paliwa lotnicze to frakcje wêglowodorowe C9C16
o zakresie wrzenia 150300 °C; stosowane s¹ do napêdu silników odrzutowych. Oleje gazowe s¹ mieszaninami wêglowodorów C11C25 o zakresie wrzenia 160400 °C; s¹ komponentami nastêpuj¹cych produktów handlowych; paliw dieslowych, lekkich olejów grzewczych, paliw ¿eglugowych destylowanych. Ciê¿kie oleje opa³owe s¹ w wiêkszoci frakcjami pozosta³ociowymi ropy naftowej >C20 o zakresie wrzenia >350 °C. W handlu spotyka
siê oleje opa³owe stosowane na l¹dzie oraz paliwa ¿eglugowe pozosta³ociowe.
Wielkoæ emisji wêglowodorów wynikaj¹ca z u¿ytkowania wymienionych paliw naftowych zale¿y w pierwszym rzêdzie od zakresu wrzenia paliwa. Najczêciej emisjê spalania
paliw ciek³ych odnosi siê do benzyny, gdy¿ paliwa lotnicze i dieslowe uczestnicz¹ w emisjach wêglowodorów o jeden lub dwa rzêdy wielkoci mniejszych.
Emisje wêglowodorów z silników wewnêtrznego spalania mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce rodzaje: emisje tankowania, jazdy (gor¹cy silnik i uk³ad paliwowy), parkowania (zmiany temperatury w ci¹gu doby), emisje z rury wydechowej.
Iloæ i sk³ad emitowanych wêglowodorów zale¿y od takich czynników jak: rodzaj pojazdu (osobowy, transportowy, motocykl, traktor), rodzaj silnika (z zap³onem iskrowym, z
zap³onem samoczynnym), rodzaj i sk³ad paliwa, warunki jazdy (szybkoæ, temperatura otoczenia, wiek pojazdu, rodzaj terenu), stosowanie katalitycznego konwertora spalin.
W ogólnym ujêciu transport drogowy odpowiedzialny jest za 40% wêglowodorów
emitowanych do atmosfery, z czego oko³o 25% przypada na emisjê z rury wydechowej,
10% to emisje odparowania z pojazdów w czasie ruchu i parkowania a 5% przypada na
dystrybucjê i tankowanie pojazdów.
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Emisja wêglowodorów z samochodów osobowych stanowi oko³o 90% emisji komunikacyjnych w USA i oko³o 70% w krajach UE.
Sk³ad fazy parowej powstaj¹cej w trakcie tankowania jest inny ni¿ uwolnionej na skutek odparowania i emitowanej przez rurê wydechow¹. W trakcie tankowania emitowane s¹
najwiêksze iloci wêglowodorów parafinowych, w tym n-butanu i izo-pentanu, podczas gdy
z pojazdu odparowuje kilkakrotnie wiêcej wêglowodorów aromatycznych. Emisje z rury
wydechowej charakteryzuj¹ siê znacznymi udzia³ami wêglowodorów aromatycznych (w tym
benzenu) i olefinowych (w tym 1,3-butadienu).
W wiatowym bilansie energetycznym paliwa sta³e dostarczaj¹ oko³o 24% energii
potrzebnej do funkcjonowania gospodarki. Udzia³ paliw sta³ych w energetyce krajowej jest
trzykrotnie wiêkszy (73,5%). Surowcami energetycznymi s¹: wêgiel kamienny i wêgiel
brunatny.
Spalanie paliw sta³ych wi¹¿e siê z emisj¹ znacz¹cych iloci CO2, SO2, NOx i py³ów.
Iloæ emitowanych wêglowodorów nie jest w tym przypadku du¿a w porównaniu z paliwami
p³ynnymi i gazowymi i zale¿y od: rodzaju paliwa, rodzaju, mocy i stanu technicznego instalacji do spalania, rodzaju stosowanej technologii.
Wiêkszej emisji wêglowodorów sprzyjaj¹: niska temperatura spalania, krótki czas spalania, z³e wymieszanie paliwa z powietrzem, ma³a moc energetyczna urz¹dzeñ.
Emisja lotnych sk³adników organicznych powsta³ych w wyniku spalania wêgla w piecach domowych wynosi oko³o 400 mg/MJ, w piecach przemys³owych jest o rz¹d wielkoci mniejsza, a w elektrociep³owniach zawodowych o dwa rzêdy wielkoci mniejsza.
Sk³adniki lotne z instalacji spalania wêgla zawieraj¹ oko³o 75% metanu, 7,5% homologów metanu, oko³o 10% alkenów, oko³o 2% arenów C6C9. Spalanie wêgli niskouwêglonych takich jak lignity i wêgle brunatne prowadzi do emisji wiêkszych iloci tlenowych
pochodnych wêglowodorów (aldehydów, kwasów, alkoholi, ketonów).

Energetyczne wykorzystanie biomasy (w tym odpadów organicznych)
Wykorzystuje siê odpady komunalne, odpady rolnicze, zr¹bki drewna, szlamy z oczyszczalni cieków. Emisja sk³adników lotnych w trakcie spalania zr¹bków drewna, s³omy i
innych niskouwêglonych paliw jest du¿a. Na przyk³ad, stosowanie drewna w kuchniach domowych powoduje emisjê 2000 mg sk³adników lotnych na ka¿dy MJ energii, w piecach
przemys³owych 210 mg/MJ, a w elektrociep³owniach 65 mg/MJ. S¹ to zatem emisje przewy¿szaj¹ce o rz¹d wielkoci emisjê z wêgla kamiennego w podobnych instalacjach i o dwa
rzêdy wielkoci przewy¿szaj¹ce emisje w trakcie spalania gazu.
Sk³ad substancji lotnych powsta³ych w wyniku spalania paliw niskouwêglonych jest
inny ni¿ w przypadku wêgla: metan stanowi 25%, inne alkany 11%, alkeny 29%, kilkakrotnie wiêcej jest alkynów (8%), 10-krotnie wiêcej jest po³¹czeñ aromatycznych (17%), znacz¹cy udzia³ maj¹ aldehydy i ketony (ponad 10%).
Innym sposobem wykorzystania odpadów komunalnych, osadów ciekowych i biomasy rolniczej jest fermentacja metanowa. Podstawowym wêglowodorem emitowanym w tego
typu wytwórniach jest metan, obok którego wystêpuj¹ ma³ocz¹steczkowe alkohole, aldehydy, ketony, kwasy, wodór i CO2. Emisje metanu s¹ znacz¹ce, gdy¿ wytwórnie nie s¹ szczel-
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nie zamkniête. Czêsto zamkniêciem jest warstwa gleby. Szacuje siê, ¿e emisja metanu z
800 krajowych wysypisk mieci przekracza 5×105 Mg/rok.

Stosowanie rozpuszczalników organicznych i emisje przemys³owe
Stosowanie rozpuszczalników jest przyczyn¹ emisji do atmosfery oko³o 40% globalnie emitowanych wêglowodorów. Rozpuszczalniki zawarte s¹ w takich produktach codziennego u¿ytku jak: farby i lakiery, farby drukarskie, atramenty i tusze, kleje, rodki czyszcz¹ce, rodki higieny osobistej. W sk³ad tych rozpuszczalników wchodz¹ zarówno wêglowodory indywidualne, jak i ich mieszaniny.
Farby i lakiery na rozpuszczalnikach organicznych zawieraj¹ od 30 do 80% rozpuszczalników; farby wodne zawieraj¹ ich znacznie mniej. Najwiêksze iloci farb zu¿ywa siê w
nastêpuj¹cych dziedzinach: budowie statków, produkcji wyrobów z metali nie¿elaznych,
produkcji wyrobów z drewna, produkcji samochodów, w in¿ynierii mechanicznej, produkcji ¿elaza, blach i drutów, produkcji taboru kolejowego, produkcji tworzyw sztucznych,
naprawy samochodów.
Ró¿norodnoæ emisji sk³adników lotnych z rozpuszczalników jest wiêksza ni¿ w przypadku paliw. Udzia³ emisji wêglowodorów do emisji ca³kowitej rozpuszczalnika dochodzi
w przypadku klejów do 50%, w przypadku farb drukarskich oraz rodków czyszcz¹cych do
40%. Popularniejsze w Polsce rozpuszczalniki wêglowodorowe to: benzyna ekstrakcyjna,
nafta-zmywacz (antykor), benzyna wzorcowa, benzyna apteczna, nafta kosmetyczna, rozcieñczalnik do oleju impregnacyjnego i kilka innych.
Emisje przemys³owe wi¹¿¹ siê z profilem produkcyjnym danego zak³adu. Nale¿¹ do
nich: procesy rafineryjne, procesy petrochemiczne, procesy koksowania wêgla, wytwarzanie
farb i lakierów, produkcja polimerów i tworzyw sztucznych, produkcja rodków czyszcz¹cych i kosmetyków, wytwarzanie indywiduów chemicznych. W procesach produkcyjnych
emitowane s¹ wêglowodory, bêd¹ce surowcami, pó³produktami, produktami koñcowymi.

Emisje biogenne
Wiêkszoæ ¿ywych organizmów wymienia lotne sk³adniki organiczne z atmosfer¹; s¹
to CO2, O2, N2, a tak¿e gazy ladowe, w tym wêglowodory lotne.
W 1960 roku postawiono w USA tezê, ¿e b³êkitna mgie³ka widoczna w lecie w rejonach lenych, takich jak np. Blue Mountains (Australia) i Smoky Mountains (USA) jest
rezultatem reakcji fotochemicznych lotnych sk³adników organicznych emitowanych przez
rolinnoæ. Reakcje te prowadz¹ do wytwarzania w rejonach emisji ozonu (O3), bardzo
reaktywnego oksydanta, niszcz¹cego roliny i zwierzêta. Dalsze obserwacje doprowadzi³y
do identyfikacji rodzajów rolin emituj¹cych reaktywne wêglowodory, a nastêpnie zidentyfikowano wiele lotnych sk³adników emitowanych przez rolinnoæ. Obecnie przypuszcza
siê, ¿e liczba biogennych lotnych sk³adników organicznych mo¿e wynosiæ kilka tysiêcy.
Próby ilociowej oceny emisji biogennej nie zawsze s¹ udane, a to g³ównie w zwi¹zku
z du¿¹ reaktywnoci¹ emitowanych wêglowodorów (krótkim czasem ¿ycia w atmosferze)
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i trudnociami analitycznymi. Orientacyjne dane wskazuj¹ na najwiêksze emisje metanu 
wytwarzanego przez bakterie ziemne, osady sedymentacyjne i inne rodowiska beztlenowe
(tereny bagienne, pola ry¿owe), izoprenu  produkowanego przez roliny, ca³ej rodziny
monoterpenów  wytwarzanych przez roliny, bakterie ziemne i plankton morski. Z innych
lotnych i bardzo reaktywnych sk³adników organicznych nale¿y wymieniæ: siarczek dimetylu  produkowany g³ównie przez plankton morski, ma³ocz¹steczkowe alkohole (metanol,
etanol), kwasy (mrówkowy, octowy), aldehydy (octowy, ketony (aceton). Za wyj¹tkiem
metanu i siarczku dimetylu, których g³ównymi producentami s¹ bakterie i plankton morski,
pozosta³e wêglowodory s¹ produkowane g³ównie przez rolinnoæ. Przypuszcza siê, ¿e jedynie oko³o 10% wytwarzanych wêglowodorów trafia do atmosfery, wp³ywaj¹c na jej chemizm, pozosta³a iloæ ulega oksydacji prawie natychmiast po uwolnieniu.

Szacunki ilociowe emisji wêglowodorów
Dane w tym wzglêdzie s¹ niekompletne. wiatowa emisja metanu wg IEA/OECD2) wynosi³a w 1994 roku 560 Mton, z czego 175 Mton przypada³o na ród³a biogenne (tereny
bagienne, oceany, zbiorniki wody s³odkiej, termitiery), a 385 Mton na ród³a antropogeniczne (manipulacje paliwami wêglowodorowymi, gazy kopalniane, utylizacja biomasy,
sk³adowiska odpadów i oczyszczalnie cieków, produkcja ry¿u, fermentacja jelitowa zwierz¹t i odchody zwierzêce).
Wed³ug IPCC3) udzia³y poszczególnych róde³ w emisji metanu antropogenicznego
by³y w 1992 roku nastêpuj¹ce:
· fermentacja jelitowa zwierz¹t 24%
· uprawa ry¿u 17%
· manipulacje rop¹ i gazem 14%
· u¿ytkowanie biomasy 11%
· górnictwo wêglowe 11%
· wysypiska mieci 9%
· oczyszczalnie cieków 7%
· odchody zwierzêce 7%.
Poza przedstawionym bilansem s¹ emisje wêglowodorów wynikaj¹ce z u¿ytkowania
rozpuszczalników i emisje ze rodków transportu.

Metody ograniczania emisji wêglowodorów lotnych
Istnieje wiele strategii w tym wzglêdzie. Najbardziej po¿¹dane polegaj¹ na usprawnianiu procesów technologicznych, co powoduje minimalizacjê emisji u róde³.

2) International Energy AGENCY/Organization for Economic Cooperation and Development
3) Intergovernmental Panel for Climate Change
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W wielu ga³êziach gospodarki zaczynaj¹ byæ realizowane takie idee jak: wiadoma
ekologicznie produkcja, zielona in¿ynieria, czy ekologicznie przyjazny projekt. Te idee
mog¹ byæ wdro¿one w dwojaki sposób: jako ulepszenia procesowe lub jako przeprojektowywania procesów technologicznych. Ulepszenia obejmuj¹ poprawê funkcjonowania wêz³ów produkcyjnych jak np. zwiêkszenie wydajnoci reaktora, zwiêkszenie stopnia separacji, czy zwiêkszenie szczelnoci elementów instalacji. Przeprojektowywanie obejmuje fundamentalne zmiany w procesie jak np. przejcie z reakcji w fazie organicznej do fazy wodnej, zamiana procesu termicznego na katalityczny, przejcie ze sposobu periodycznego na
ci¹g³y. We wszystkich tych przypadkach emisje ograniczane s¹ w miejscu powstawania,
zapobiegaj¹ce dzia³aniu koñca rury.
Emisji wêglowodorów z instalacji produkcyjnych nie da siê jednak wykluczyæ ca³kowicie. Aby ograniczyæ iloæ wêglowodorów przedostaj¹cych siê do atmosfery stosowaæ
mo¿na szereg ró¿nych metod. Wybór jednej lub kilku z nich zale¿ny jest od rodzaju wêglowodorów, poziomu ich koncentracji, temperatury, cinienia, szybkoci przep³ywu. Najpopularniejsze metody to: kondensacja, adsorpcja, absorpcja, spalanie termiczne, dopalanie
katalityczne, dysocjacja, biodegradacja, rozcieñczanie powietrzem, separacja membranowa, degradacja przy pomocy promieniowania UV, katalityczne utlenianie ozonem.

Summary
VOLATILE HYDROCARBONS EMISSION AND ITS CONTROL
Emissions of hydrocarbons cause perturbations in the chemical composition of the atmosphere, particularly, they combine with oxides of nitrogen and sunlight to form ozone, an oxidant that has harmful
effects on plant and animal life. Emissions comprise a board spectrum of species and they come from
number and variety of sources. They include: production, transport, storage and distribution of fossil fuels;
combustion processes; industrial production processes; solvent use; biological processes. Some emission
data have been done. Verious strategies to control of hydrocarbon release have been mentioned.

prof. dr hab. in¿. J. Suryga³a, dr in¿. E. liwka
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla
Politechnika Wroc³awska
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tel. (71) 320 65 32, e-mail surygala@nafta1.nw.pwr.wroc.pl
tel. (71) 320 65 45, e-mail sliwka@nafta1.nw.pwr.wroc.pl
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Ewa liwka, Jan Suryga³a

ZAGRO¯ENIA RODOWISKA TLENOWYMI
KOMPONENTAMI PALIW

Wstêp
Na wiecie zu¿ywa siê ponad 1 mld ton benzyny silnikowej, a w Polsce ponad 6 mln ton
rocznie [Radler 2001]. Powoduje to bezporednie i porednie zagro¿enia.
Bezporednie to kontakt rodowiska, ludzi i zwierz¹t, z paliwem w formie ciek³ej lub
parowej na etapach: wytwarzania, transportu, magazynowania, dystrybucji i u¿ytkowania.
Paliwo mo¿e dostawaæ siê wówczas do organizmów poprzez uk³ad oddechowy, pokarmowy
lub poprzez skórê. Niektóre sk³adniki paliw s¹ toksyczne, st¹d mog¹ umiercaæ ni¿sze organizmy lub zatruwaæ organizmy bardziej rozwiniête.
Oddzia³ywanie porednie to emisje do atmosfery produktów spalania benzyny: ditlenku wêgla (CO2), tlenku wêgla (CO), ditlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), zwi¹zków
o³owiu, niespalonych wêglowodorów (HC), produktów niezupe³nego spalenia wêglowodorów np. formaldehydu, aldehydu octowego, butadienów, wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA). Emitowane wêglowodory reaguj¹c z NOx tworz¹ troposferyczny ozon (O3), a powstaj¹cy w wyniku niezupe³nego spalenia wêglowodorów aromatycznych CO jest przyczyn¹ powstawania tzw. smogu komunikacyjnego. Pojazdy osobowe (z silnikami benzynowymi) emituj¹ 80% CO i 33% wêglowodorów licz¹c na emisjê
globaln¹ [Marshal, Owen 1995]. Koniecznoæ zmniejszenia emisji CO i HC zmusza do
wytwarzania benzyny nowej formu³y.

Benzyna reformu³owana
Wprowadzenie w 1990 r. w USA poprawki do ustawy Clean Air Act (CAA) mia³o na
celu poprawê czystoci powietrza. Akt ten nak³ada³ obowi¹zek wprowadzenia na rynek amerykañski dwóch rodzajów benzyn nowej formu³y; nie zawieraj¹cych metali ciê¿kich i wiêkszych ni¿ 1% v/v benzenu, a zawieraj¹cych komponenty tlenowe. By³a to benzyna reformu³owana (RFG) i oksy-paliwo (OxyFuel). Wed³ug EPA (Environmental Protection Agency) stosowanie paliw reformu³owanych redukowa³o emisje CO, NOx, HC, WWA oraz substancji
toksycznych: benzenu, 1,3-butadienu, formaldehydu, aldehydu octowego [Bisio, Boots 1997].
Benzyna reformu³owna komponowana jest w zasadzie z tych samych strumieni co konwencjonalna, jednak¿e w innych proporcjach. Zawiera znacz¹ce iloci produktów izomeryzacji, alkilacji i hydrokrakingu oraz po³¹czeñ tlenowych kosztem mniejszego udzia³u wysokoaromatycznego reformatu oraz bogatych w olefiny produktów krakingu (tab. 1) [Marshal, Owen 1995].
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Tabela 1. Proporcje komponentów w benzynie konwencjonalnej i reformu³owanej
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W Polsce prace nad stosowaniem po³¹czeñ tlenowych jako komponentów benzyn prowadzone s¹ od ponad 10 lat [Bednarek, Ma³ysak, Kossowicz 1997]. Podstawowa krajowa
benzyna Eurosuper 95 jest benzyn¹ reformu³owan¹, zawieraj¹c¹ w swym sk³adzie po³¹czenia tlenowe oraz ladowe iloci o³owiu.

Rodzaje komponentów tlenowych w benzynie
Skonstruowany w 1876 r. przez Nicholasa Otto pierwszy silnik spalinowy, podobnie
jak i silnik zainstalowany w 1908 r. przez Henry Forda w pierwszym samochodzie, napêdzane by³y etanolem jako paliwem. Metanol jako paliwo zastosowano w latach 30-tych do
napêdu samochodów wycigowych. Od tamtego czasu a¿ do chwili obecnej oba z wymienionych alkoholi stosowane s¹ jako paliwa, b¹d jako komponenty benzyny silnikowej. Etery
alkilowe jako komponenty benzyny silnikowej wprowadzono w latach 70-tych i by³ to eter
metylo-tert-butylowy [Suryga³a 2000].
Aktualnie podstawowymi komponentami tlenowymi s¹ alkohole: metylowy (MeOH),
etylowy (EtOH), izopropylowy (IPA), izobutylowy (IBA), tert-butylowy (TBA) oraz etery:
metylo-tert-butylowy (MTBE), etylo-tert-butylowy (ETBE), metylo-tert-amylowy (TAME),
diizopropylowy (DIPE).
W tabeli 2 podano istotniejsze w³aciwoci kilku alkoholi i eterów stosowanych jako
komponenty benzyny. Korzystne cechy eterów i alkoholi jako komponentów benzyny to
wysoki indeks oktanowy (100115) i mniejsze zapotrzebowanie powietrza do spalenia.
Etery i TBA obni¿aj¹ prê¿noæ par paliwa, a tym samym emisjê wêglowodorów, natomiast
alkohole MeOH i EtOH mog¹ j¹ zwiêkszaæ, co jest w³aciwoci¹ niekorzystn¹. Rozpuszczalnoæ alkoholi w wodzie jest nieograniczona, a eterów rednio o 2 rzêdy wielkoci przewy¿sza rozpuszczalnoæ innych sk³adników benzyny, co ze wzglêdów ekologicznych jest
cech¹ niekorzystn¹. Reaktywnoæ atmosferyczna ETBE i TAME jest kilkakrotnie wy¿sza
ni¿ pozosta³ych komponentów tlenowych, co sugeruje du¿y potencja³ ozonotwórczy tych
po³¹czeñ. Zgodnie z zaleceniami UE, etery mog¹ stanowiæ 1015% v/v benzyny, TBA 
7%, EtOH  5%, a MeOH  3%.
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Tabela 2. Podstawowe w³aciwoci tlenowych komponentów benzyny
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1) Wspó³czynnik reaktywnoci z grupami hydroksylowymi.
2) Wg Dyrektywy 85/536/EEC.

Korzyci ze stosowania MTBE
MTBE zaw³adn¹³ rynkiem dodatków przeciwstukowych do benzyny zaraz po uruchomieniu w 1973 r. przez firmê Snamprogetti pierwszej przemys³owej instalacji (100 tys.
t/rok) w Ravennie (W³ochy) [Puicci, Florist 1997]. Od tego czasu jego produkcja ros³a
wyk³adniczo, osi¹gaj¹c w 1999 r. wielkoæ ponad 26,5 mln ton. W okresie przed 1990 r.
MTBE traktowany by³ jako nonik liczby oktanowej w miejsce tetraetyloo³owiu. Potem zauwa¿ono i inne korzyci z jego stosowania, m.in. obni¿anie prê¿noci parcjalnej
par benzyny (RVP) i emisji HC, redukcjê zawartoci w spalinach sk³adników uwa¿anych
za kancerogenne; mniejsze iloci benzenu, 1,3-butadienu i aldehydu octowego, wiêksz¹
natomiast formaldehydu.
Korzyci dla zdrowia, wynikaj¹ce ze stosowania benzyny zawieraj¹cej MTBE wynikaj¹
nie tylko ze zmniejszenia emisji sk³adników uwa¿anych za kancerogenne, ale tak¿e ze zmniejszenia emisji podstawowych sk³adników spalin: CO2, CO i gazów ozonotwórczych (NOx i
HC). Z uwagi jednak na inne niekorzystne w³aciwoci MTBE Californian Air Resources
Board (CARB) podjê³a w 1990 roku decyzjê o stopniowym wycofywaniu MTBE z benzyny
u¿ywanej w Kalifornii (najwiêkszy konsument na wiecie).
W Europie MTBE stosowany jest jako komponent benzyny w Skandynawii, W³oszech, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Polsce i w kilku innych krajach. Przewidywany
na lata 20002005 program Auto/Oil nak³ada ograniczenie zawartoci aromatów w benzynach do poziomu 35% v/v, co jak siê przypuszcza spowoduje wzrost zu¿ycia MTBE w
Europie [Weirauch 1999].
W Polsce MTBE produkowany jest w PKN Orlen S.A. w P³ocku. Wielkoæ produkcji przekracza 90 tys. m3 w skali roku. Aktualnie prowadzone s¹ próby przestawienia produkcji MTBE na ETBE [Grzeczkowski i in. 1996].
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Toksycznoæ MTBE
Badania toksycznoci MTBE rozpoczê³y siê prawie w tym samym czasie, co jego stosowanie jako komponentu benzyny RFG i oxy-paliwa. Przyczyn¹ podjêcia badañ by³o stwierdzenie obecnoci MTBE w studniach wody pitnej rejonów, w których te benzyny stosowano. Wody gruntowe zawiera³y w niektórych przypadkach ponad 20 ppb MTBE, a wody g³êbinowe rednio 0,6 ppb. Mieszkañcy uskar¿ali siê na z³y smak wody, bóle g³owy, nudnoci.
Badania EPA wykaza³y, ¿e redni próg wykrywalnoci wêchowej i smakowej MTBE w
wodzie jest na poziomie 40 ppb, jakkolwiek szczególnie wra¿liwe organizmy wyczuwaj¹
go ju¿ przy 2 ppb. Norma CARB, ustalona w 1992 r., dopuszcza zawartoæ 35 ppb w wodzie
pitnej, ale proponuje siê ju¿ drastyczne obni¿enie tego progu do 5 ppb. Normy federalne s¹
bardziej liberalne i dopuszczaj¹ zawartoæ 70 ppb MTBE w wodzie pitnej.
MTBE w wodzie bierze siê z wycieków benzyny zawieraj¹cej ten komponent powsta³ych na skutek nieszczelnoci zbiorników, z³¹cz, armatury itp. oraz z faktu u¿ytkowania w
USA niektórych zbiorników wody pitnej do celów rekreacyjnych (p³ywanie ³odzi motorowych). Poniewa¿ MTBE jest prawie o 2 rzêdy wielkoci lepiej rozpuszczalny w wodzie ni¿
inne sk³adniki benzyny i nie sorbuje siê na glebie, migruje na znacznie wiêksze odleg³oci,
ska¿aj¹c du¿e obszary [Yeh, Novak 1995].
Badania toksycznoci MTBE prowadzono zarówno w USA jak i krajach cz³onkowskich
CONCAWE (Organization for Conservation of Clean Air and Water in Europe), zarówno
na zwierzêtach (myszy, szczury, króliki, winki morskie) jak i na ludziach [Duffy i in. 1992;
Clarg 1997; Mennear 1997; Mc Kee, Moleneus 1997].
Ostra toksycznoæ (LD50) by³a niska dla wymienionych wy¿ej zwierz¹t, toksycznoæ
chroniczna zosta³a oceniona dla szczurów na 800 ppm, toksycznoæ teratogenna nie wystêpowa³a u myszy i szczurów przy koncentracjach do 1000 ppm, a w przypadku królików do
8000 ppm. U samców szczura stwierdzono doæ liczne przypadki nowotworów j¹dra przy
dawkach doustnych powy¿ej 1000 mg/kg. U samic szczurów dawki doustne powodowa³y
leukemiê i problemy limfatyczne. Stwierdzono chwilowe depresje i zmiany neurotoksyczne, nie by³o natomiast zmian histopatologicznych w tkankach uk³adu nerwowego. Nie stwierdzono akumulacji lub zmian metabolicznych po kolejnych inhalacjach (okres po³owicznego rozpadu MTBE ® TBA = 0,50,6 godz..
Badania kliniczne na ludziach by³y nieliczne, wykaza³y wszak¿e, ¿e stê¿enie 25 ppm
MTBE w powietrzu wywo³ywa³o ju¿ u niektórych osób objawy ociê¿a³oci g³owy, podra¿nienie b³on luzowych, a nawet k³opoty z oddychaniem. Wyniki te s¹ spójne z wynikami
badañ prowadzonymi w wytwórniach MTBE i na stacjach paliw z benzyn¹ reformu³own¹. W
tym przypadku md³oci, bóle g³owy, podra¿nienie oczu i dróg oddechowych wystêpowa³y
rednio przy stê¿eniach powy¿ej 100 ppm, ale w niektórych przypadkach ju¿ przy stê¿eniu
1 ppm MTBE (w centrum wysepki dystrybucyjnej stê¿enie dochodzi³o do 1347 mg/m3)
[Vainiatalo 1998].
Na podstawie omówionych badañ oraz setek innych w padzierniku 1998 r. World Health Organizations International Agency for Research on Cancer zaklasyfikowa³a MTBE do
trzeciej kategorii szkodliwoci, czyli zwi¹zków, dla których badania nie wykaza³y kancerogennoci [Romanow-Garcia 1999].
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Degradowalnoæ MTBE
Podstawowym warunkiem czystoci ekosystemu jest degradowalnoæ przedostaj¹cych
siê do niego sk³adników do produktów ekologicznie akceptowalnych. Stosowany jako komponent benzyny MTBE jest obecny w wodach gruntowych, powietrzu urbanistycznym i w
spalinach samochodowych. Prace nad jego losem w rodowisku prowadzone s¹ od stosunkowo niedawna i jedno z nielicznych optymistycznych doniesieñ przekazuje w swej pracy
Bradley [1993]. Uzyska³ on znaczn¹ konwersjê MTBE i TBA do CO2 w aerobowo-anaerobowych warunkach osadów dennych.
MTBE rozpuszczony w wodzie nie by³ degradowany przez autochtoniczne bakterie aerobowe (przez 100 dni) w próbach prowadzonych w obecnoci H2O2 jako akceleratora
utleniania i jonów ¿elaza jako katalizatora tworzenia rodników hydroksylowych. Sonalityczna degradacja MTBE zachodzi³a opornie, a dodatek ozonu przypiesza³ jej przebieg.
Produktami reakcji by³y: TBA, mrówczan-tert-butylu, octan metylu i aceton. Degradacja
MTBE zawartego w spalinach samochodowych na monolitycznych katalizatorach Pt/Rh
wykaza³a, ¿e produktami pierwotnymi by³y metanol i izo-buten, a wtórnymi: formaldehyd,
aceton i 2-metoksy-2-metylo-propanal [1993eh, Novak 1995; Kang, Hoffman 1998; Fields,
Lim, Roberts 1998]. Reaktywnoæ tego ostatniego jest 10-cio krotnie wiêksza ni¿ reaktywnoæ MTBE, co oznacza du¿y potencja³ ozonotwórczy.

Podsumowanie
Zu¿ycie MTBE mo¿e w najbli¿szych latach ulec wyranemu zmniejszeniu, ale g³ównie
u najwiêkszego konsumenta  USA. Zu¿ycie w Europie i w innych regionach bêdzie prawdopodobnie rosn¹æ.
Awersja do MTBE wynika g³ównie z jego niskiego progu wykrywalnoci wêchowej i
smakowej, jest zatem indykatorem szczelnoci zbiorników, armatury i urz¹dzeñ, w których
przechowuje siê lub u¿ytkuje benzyny zawieraj¹ce MTBE. Pod wzglêdem toksycznoci
MTBE nie zosta³ zaklasyfikowany do kategorii kancerogennych.
Mimo tych pozytywnych refleksji nie nale¿y lekcewa¿yæ doniesieñ o kancerogennoci
MTBE, stwierdzonej przez niektórych autorów w badaniach na szczurach.
Dalszych badañ wymaga tak¿e degradowalnoæ MTBE i to zarówno w rodowisku wodnym, powietrzu jak i w spalinach samochodowych.
Zastêpowanie MTBE innym komponentem tlenowym by³oby najmniej drastyczne w
przypadku rozwoju produkcji ETBE. Ten ostatni ma wy¿szy próg wykrywalnoci wêchowej,
jest lepiej biodegradowalny, ma ni¿sz¹ prê¿noæ par ni¿ MTBE [Pucci, Florist 1997; Fields
i in. 1998]. Czas ¿ycia ETBE w wodzie i w powietrzu jest dwukrotnie krótszy od czasu ¿ycia
MTBE, a rozpuszczalnoæ ETBE w wodzie jest 4-ro krotnie mniejsza. Jednak¿e ETBE jak i
produkty jego degradacji maj¹ bardzo du¿e potencja³y ozonotwórcze (du¿a reaktywnoæ z
rodnikami hydroksylowymi). Ma³o znana jest ich toksycznoæ.
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Summary
ENVIRONMENTAL HAZARDS OF OXYGEN COMPONENTS OF FUEL
The problems of environmental impact of gasoline reformulation with oxygenates (alcohols, ethers)
have been elucidated. Applications and advantages of MTBE as gasoline component, MTBE toxicity,
degradability and cancerogenicity have been discussed. So far there is no safe substitute for MTBE.
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Barbara Ko³wzan

WYKORZYSTANIE MIKROORGANIZMÓW DO OCZYSZCZANIA
GRUNTÓW SKA¯ONYCH PRODUKTAMI NAFTOWYMI

Wprowadzenie
Produkty naftowe zanieczyszczaj¹ powszechnie rodowisko, stanowi¹c coraz bardziej
problem ekologiczny. ród³ami zanieczyszczeñ s¹ ropa naftowa, benzyny, paliwa dieslowe,
oleje opa³owe, rodki smarowe, woski, substancje ¿ywiczne i asfaltowe, rozpuszczalniki.
S¹ to mieszaniny zwi¹zków, g³ównie wêglowodorów, o zró¿nicowanych w³aciwociach
fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Zanieczyszczenie wód i gruntów produktami naftowymi wp³ywa niekorzystnie na produkcjê rolinn¹, a tak¿e stwarza niebezpieczeñstwo dla zdrowia ludzi i zwierz¹t gdy¿ wiêkszoæ z nich dzia³a toksycznie na organizmy ¿ywe.
Do szczególnie niebezpiecznych nale¿¹ zwi¹zki aromatyczne, w tym g³ównie wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne oraz niektóre metabolity rozk³adu wêglowodorów [Gipson, Subramanin 1984]. Wiadomo, ¿e niektóre wêglowodory, (np. benzen, benzo(a)piren) ju¿ w bardzo ma³ych stê¿eniach dzia³aj¹ kancerogennie. Z badañ epidemiologicznych wynika, ¿e wiele zwi¹zków ropy naftowej odgrywa wa¿n¹ rolê w etiologii chorób
nowotworowych u ludzi.
Ze wzglêdu na toksycznoæ produktów naftowych, grunty zanieczyszczone powinny
byæ niezw³ocznie oczyszczane. Ostatnio stosuje siê coraz czêciej mikrobiologiczne
oczyszczania rodowiska z ropopochodnych substancji. W rodowisku zanieczyszczonym ropopochodnymi sk³adnikami ¿yje wiele grup mikroorganizmów [Leahy, Colwell 1990].
Wykorzystanie zdolnoci degradacyjnych tych mikroorganizmów pozwala na opracowanie
technologii efektywnych ekologicznie i ekonomicznie.

Mikroorganizmy rozk³adaj¹ce produkty naftowe
Populacje takich mikroorganizmów wystêpuj¹ w rodowisku, g³ównie zanieczyszczonym tymi substancjami.
Stwierdzono, ¿e w rodowisku ska¿onym produktami naftowymi szybkoæ rozk³adu
oraz liczebnoæ drobnoustrojów zdolnych do ich degradacji stopniowo wzrasta od momentu zaistnienia ska¿enia. Zjawisko to wynika z selekcji drobnoustrojów polegaj¹cej na eliminacji gatunków wra¿liwych na toksyczne oddzia³ywanie wprowadzonych zwi¹zków i
umo¿liwienie w ten sposób rozwoju drobnoustrojów wykorzystuj¹cych wêglowodory jako
substraty pokarmowe oraz wskutek stopniowej adaptacji mikroorganizmów do nowego sub-
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stratu wzrostowego. Podstawowymi mechanizmami adaptacji jest indukcja b¹d derepresja
specyficznych enzymów oraz zmiany genetyczne prowadz¹ce do powstania nowych mo¿liwoci metabolicznych.
Szczególn¹ rolê w adaptacji genetycznej odgrywaj¹ plazmidy. S¹ to pozachromosomalne czynniki dziedziczenia, z których wiele charakteryzuje siê wysok¹ mobilnoci¹. Mog¹
byæ one przekazywane miêdzyrodzajowo b¹d miêdzygatunkowo na drodze koniugacji, transformacji lub transdukcji. W wielu przypadkach prowadzi to do powstania nowego fenotypu
charakteryzuj¹cego siê zdolnoci¹ do rozk³adu wêglowodorów. U szczepów nale¿¹cych do
rodzaju Pseudomonas wykazano obecnoæ plazmidów, na których zakodowana zosta³a zdolnoæ drobnoustrojów do rozk³adu naftalenu, oktanu, ksylenu i toluenu.
Omówione drobnoustroje uzyskane na drodze selekcji i adaptacji stanowi¹ sk³adnik
naturalnej mikroflory gleby lub wody. W technologiach mikrobiologicznego oczyszczania
czêsto stosuje siê mutanty uzyskane na drodze in¿ynierii genetycznej, zdolne do wyj¹tkowo aktywnego rozk³adu poszczególnych ksenobiotyków. Wielu badaczy wskazuje, ¿e stosowanie tego typu drobnoustrojów jest problematyczne z uwagi na niebezpieczeñstwo utraty
mo¿liwoci sterowania ich metabolizmem w warunkach naturalnych [Kilbane 1986].
Szlaki biologicznego rozk³adu wêglowodorów s¹ bardzo zró¿nicowane. Dla niektórych typów zwi¹zków ograniczaj¹ siê do kilku reakcji, dla innych s¹ bardzo rozbudowane.
Stosunkowo ³atwo przebiega rozk³ad wêglowodorów alifatycznych, natomiast biodegradacja wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych jest w wielu przypadkach procesem skomplikowanym, przebiegaj¹cym z udzia³em kilku ró¿nych mikroorganizmów wspó³pracuj¹cych w procesach kometabolicznych [£ebkowska i in. 1996].
Podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o podatnoci produktów naftowych na biodegradacjê jest ich sk³ad chemiczny oraz stê¿enie. Poszczególne zwi¹zki ró¿ni¹ siê toksycznoci¹; smary i oleje w stê¿eniu powy¿ej 10% dzia³aj¹ toksycznie i w tych warunkach biodegradacja ulega zahamowaniu [£ebkowska i in. 1997].
Warunkiem niezbêdnym prawid³owego przebiegu procesu biodegradacji wêglowodorów jest zapewnienie mikroorganizmom rozk³adaj¹cym produkty naftowe optymalnych
warunków wzrostu i rozmna¿ania. Wród nich wyró¿niæ nale¿y: natlenienie, temperaturê,
odczyn (pH), zawartoæ azotu i fosforu, eliminacjê zwi¹zków toksycznych oraz odpowiedni¹ zawartoæ wody [Manilal, Alexander 1991]. Postêp procesu biodegradacji uzale¿niony
jest tak¿e od czynników biologicznych. Liczebnoæ mikroorganizmów w glebie limitowana jest bowiem obecnoci¹ ich naturalnych wrogów: paso¿ytów i drapie¿ników, które ograniczaj¹ rozwój i zdolnoæ do odnawiania populacji mikroorganizmów [Alexander 1994].

Mo¿liwoci zastosowania biologicznych metod oczyszczania
Wybór metody oczyszczania gruntu wymaga znajomoci wielu parametrów, w tym danych dotycz¹cych iloci, rodzaju i rozmieszczenia zanieczyszczeñ w gruncie, budowy geologicznej terenu, po³o¿enia warstw wodononych i kierunku przep³ywu wód gruntowych.
Efektywnoæ procesów oczyszczania zale¿y od sk³adu granulometryczego, chemicznego
oraz pochodzenia geologicznego gruntów.
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Metody biologiczne wspomagaj¹ fizykochemiczne technologie usuwania ska¿eñ produktami ropopochodnymi, bêd¹c ostatnimi ogniwami procesu. Oznacza to, ¿e w miejscu
ska¿enia nale¿y na pocz¹tku:
· zlikwidowaæ ród³o emisji ska¿enia
· zebraæ wolny produkt z powierzchni ziemi i wód powierzchniowych
· zahamowaæ lub ograniczyæ migracjê zanieczyszczenia
· usun¹æ paliwo z warstwy wodononej.
Zastosowanie metod biologicznych mo¿liwe jest tylko wówczas, gdy ich stê¿enie nie
przekracza progu toksycznoci. Kryteria decyduj¹ce o mo¿liwoci zastosowania bioremediacji do neutralizacji zanieczyszczeñ s¹ nastêpuj¹ce [Alexander 1994]:
· rodowisko podlegaj¹ce bioremediacji powinno zawieraæ mikroorganizmy, u których
zachodz¹ wymagane procesy kataboliczne,
· mikroorganizmy wykorzystywane w procesie bioremediacji powinny byæ zdolne do
przetwarzania zwi¹zków chemicznych w odpowiednim tempie i obni¿aæ ich koncentracje do poziomu nie przekraczaj¹cego wyznaczonych norm,
· metabolity powstaj¹ce podczas mikrobiologicznego rozk³adu nie mog¹ posiadaæ w³aciwoci toksycznych, mutagennych czy rakotwórczych,
· rodowisko podlegaj¹ce bioremediacji nie mo¿e zawieraæ zwi¹zków chemicznych dzia³aj¹cych toksycznie i inhibituj¹co na drobnoustroje przeprowadzaj¹ce proces biodegradacji
(w takich przypadkach nale¿y zapewniæ rodki je rozcieñczaj¹ce b¹d unieszkodliwiaj¹ce),
· zwi¹zek b¹d zwi¹zki, które maj¹ byæ usuniête w procesie bioremediacji musz¹ byæ
dostêpne dla mikroorganizmów a wiêc biodegradowalne,
· warunki w miejscu przeprowadzania procesu lub w bioreaktorze powinny sprzyjaæ rozwojowi i dzia³alnoci drobnoustrojów (np. dostateczna iloæ sk³adników pokarmowych,
tlen lub inny elektronobiorca, sprzyjaj¹ca wilgotnoæ, odpowiednia temperatura oraz
dodatkowe ród³o wêgla w sytuacji, gdy biodegradacja ma zachodziæ w oparciu o zjawisko kometabolizmu),
· koszt technologii powinien byæ tañszy lub nie dro¿szy w porównaniu do innych technologii dotychczas opracowanych i stosowanych.
Zalet¹ biologicznych metod oczyszczania gruntów s¹ stosunkowo niskie koszty opracowanych technologii oraz mo¿liwoæ póniejszego wykorzystania gruntów w zale¿noci
od stopnia zanieczyszczenia do celów rolniczych, przykrywania wysypisk czy rekultywacji
terenów przemys³owych.

Biopreparaty
Szybkoæ przebiegu procesów mikrobiologicznego rozk³adu produktów naftowych
zale¿y w g³ównej mierze od liczebnoci i aktywnoci mikroorganizmów glebowych. Dlatego te¿ w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie znajduj¹ biopreparaty. Zawieraj¹
one mieszaninê mikroorganizmów aktywnie rozk³adaj¹cych wybrane ksenobiotyki, nonik oraz substancje biogenne.
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Mikroorganizmy wyspecjalizowane w degradowaniu poszczególnych zwi¹zków s¹ selekcjonowane w laboratoriach mikrobiologicznych w oparciu o proces adaptacji lub operacji genetycznych. Dobór szczepów mog¹cych s³u¿yæ do inokulacji ska¿onych gruntów nastrêcza jednak wiele problemów. Szczepy takie powinny  oprócz wysokiej skutecznoci
rozk³adu wêglowodorów, posiadaæ wiele dodatkowych cech umo¿liwiaj¹cych ich adaptacjê
i rozwój w nowym rodowisku. Warunkiem adaptacji inokulantów w gruncie jest brak antagonistycznych oddzia³ywañ z naturaln¹ mikroflor¹ gleby.
Biopreparaty powinny byæ ca³kowicie bezpieczne dla cz³owieka i rodowiska. Dlatego
te¿ musz¹ one posiadaæ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny, w którym gwarantuje siê, ¿e
nie zawieraj¹ drobnoustrojów chorobotwórczych.
Szczepy zawarte w biopreparatach s¹ przechowywane w formie liofilizatów, zamra¿ane
b¹d umieszczane w specjalnej zawiesinie.
W zale¿noci od sk³adu biopreparaty stosowane do biologicznego oczyszczania cieków dzielimy na: bakteryjne, enzymatyczne i bakteryjno-enzymatyczne. Zalet¹ tzw. preparatów mikrobiologicznych w stosunku do tzw. preparatów enzymatycznych jest fakt, ¿e
mikroorganizmy namna¿aj¹ siê w oczyszczanych rodowiskach, za preparaty enzymatyczne dodawane s¹ w okrelonej dawce  bez mo¿liwoci ilociowego powiêkszenia.
O efektach procesu biodegradacji wêglowodorów w gruncie decyduje w du¿ej mierze
tak¿e sposób inokulacji gruntu mikroorganizmami. Musi on zapewniaæ równomierne rozmieszczenie mikroorganizmów w gruncie i mo¿liwoæ dotarcia do zawartego w nim substratu pokarmowego. Biopreparaty mog¹ byæ wprowadzane do gleby w postaci zawiesiny lub
osadzone na noniku sta³ym (immobilizowane). Powierzchniowe wprowadzanie inokulatu jest
ma³o efektywne z uwagi na zbyt woln¹ migracjê mikroorganizmów, szczególnie w przypadku
gliniastych i ilastych gruntów. Stwierdzono, ¿e korzystne jest zastosowanie do tego celu:
· iniekcji za pomoc¹ urz¹dzeñ pracuj¹cych z wykorzystaniem nadcinienia,
· immobilizacji mikroorganizmów na nonikach sta³ych,
oraz
· pola elektromagnetycznego do przyspieszenia migracji bakterii w gruncie.
W sk³ad biopreparatów wchodz¹ ¿ywe organizmy, tote¿ ich stosowanie wymaga zarówno fachowego doboru jak i nadzorowania procesu oczyszczania. Prawid³owy przebieg procesów biologicznych wymaga bowiem spe³nienia szeregu warunków umo¿liwiaj¹cych optymalny wzrost i wysok¹ aktywnoæ drobnoustrojów.

Ocena skutecznoci stosowania preparatów mikrobiologicznych
do likwidowania produktów naftowych w gruncie
Badania lizymetryczne
W Zak³adzie Biologii i Ekologii Politechniki Wroc³awskiej przeprowadzono szereg
badañ nad mo¿liwoci¹ zastosowania inokulantów bakteryjnych do stymulacji procesu
biodegradacji produktów naftowych [Grabas i in. 1999; Ko³wzan, Steiniger 1996; liwka
i in. 2000; Piekarska i in. 1998]. Porównano skutecznoæ biodegradacji oleju napêdowego przez mikroflorê autochtoniczn¹ gleby i szczepy obce o du¿ej aktywnoci degrada-
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cyjnej. Eksperymenty prowadzono w lizymetrach polowych o powierzchni 3000 cm2,
zawieraj¹cych 450 kg gleby. Ka¿dy lizymetr zaopatrzony by³ w system zbierania odcieków.
Powierzchniowa warstwa gleby (30 kg) w lizymetrach zosta³a ska¿ona olejem napêdowym do g³êbokoci 15 cm. Koñcowe stê¿enie oleju w glebie wynosi³o 9.5% suchej masy.
Biodegradacjê prowadzono za pomoc¹ mikroflory autochtonicznej (lizymetr KO), szczepu Acinetobacter (lizymetr H29) oraz szczepu Psedomonas (lizymetr B3). Uzupe³niono
poziom azotu i fosforu w glebie zgodnie z proporcj¹ C:N:P = 10:1:0,1. Wilgotnoæ gruntu
wynosi³a 1215% (5060% WHC). Odczyn gruntu ustalono w granicach pH = 6,57,5.
Stwierdzono, ¿e ubytek oleju w gruncie by³ najwy¿szy w pierwszych trzech tygodniach
biodegradacji w lizymetrach H29 i B3 (tab. 1). Nastêpnie proces przebiega³ znacznie wolniej, z tym, ¿e najszybszy by³ w lizymetrze z mikroflor¹ autochtoniczn¹. Po 17 tygodniach
stê¿enie oleju we wszystkich lizymetrach by³o zbli¿one. Oznacza to, ¿e inokulacja gleby
aktywnymi szczepami przyspiesza jedynie proces biodegradacji natomiast uzyskane efekty
s¹ zbli¿one.
Eksperymenty polowe  metoda pryzmowania
Wyniki badañ uzyskane w eksperymentach lizymetrycznych by³y podstaw¹ do przeprowadzenia eksperymentów polowych. Bioremediacjê gruntu ska¿onego produktami naftowymi prowadzono metod¹ pryzmowania w oparciu o biopreparat uzyskany na bazie mikroflory autochtonicznej.
Na pryzmie zgromadzono grunt o nastêpuj¹cych parametrach:
 kubatura gruntu zanieczyszczonego  ok. 960 m3
 stê¿enie zanieczyszczeñ produktami naftowymi  68,6 do 3042 mg/kg s.m.
 rodzaj gruntu  piasek gliniasty, gliny piaszczyste i pylaste, gliny
 wspó³czynnik filtracji [m/s]  k = 1,4 × 105  7,6 × 105 m/s
 pH odcieku z pryzmy  6,0
Schemat technologii bioremediacji gruntu przedstawia rysunek 1. Mikroorganizmom
zapewniono tak¿e optymalne warunki rozwoju a wiêc: natlenienie, odczyn, wilgotnoæ oraz
odpowiednie stê¿enie biogenów.
Tabela 1. Stê¿enie oleju napêdowego w gruncie w badaniach lizymetrycznych [mg/kg s.m. gleby]
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Rys. 1. Schemat procesu bioremediacji gruntu
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Efektywne prowadzenie procesu bioremediacji wymaga³o uzupe³nienia zawartoci w
gruncie niektórych zwi¹zków niezbêdnych dla ¿ycia drobnoustrojów [Alexander 1994].
Osi¹gniêto to poprzez wprowadzenie nawozów mineralnych i aktywatorów w ilociach
dobieranych na podstawie badañ monitoringowych intensywnoci przebiegu procesów
degradacyjnych.
W³aciwe natlenienie gruntu uzyskano w wyniku zastosowania systemu rur drena¿owych, przez które wt³aczano powietrze. Powietrze z pryzmy kierowano na filtr wykonany z wêgla aktywnego (ok. 30 kg) co zabezpiecza³o przed ska¿eniem otaczaj¹cej
atmosfery zwi¹zkami lotnymi uwalniaj¹cymi siê z gruntu podczas przewietrzania. Ponadto dodatkowo w gruncie umieszczono na g³êbokoci od 1,5  3 m lance, wykonane
z perforowanych rur winidurowych, zapewniaj¹ce dostêp powietrza: s³u¿y³y one tak¿e
do wprowadzania namno¿onych bakterii oraz biogenów. Odczyn gruntu utrzymywano
na poziomie pH = 6  8, wilgotnoæ 10  20 % w zale¿noci od pogody. Nadmiar wody
w okresie deszczowym odprowadzano do trzech zbiorników paletowych o pojemnoci
1 m3 ka¿dy, znajduj¹cych siê w pobli¿u pryzmy. Zebrany odciek s³u¿y³ do namna¿ania
bakterii, zraszania pryzmy w okresach suszy oraz do rozpuszczania nawozów mineralnych, w które wzbogacany by³ grunt.
Przygotowano biopreparat uzyskany na bazie mikroflory autochtonicznej. Selekcji
dokonano w naturalnych warunkach temperaturowych w celu uzyskania mieszanej kultury drobnoustrojów efektywnie rozk³adaj¹cych produkty naftowe w warunkach polowych.
Przed przyst¹pieniem do namna¿nia wykluczono obecnoæ w jej sk³adzie mikroorganizmów patogennych. Badania diagnostyczne zosta³y wykonane przy zastosowaniu testu ID
32 GN firmy Biomerieux i wykaza³y przynale¿noæ wyizolowanych aktywnych szczepów
zaledwie do dwóch gatunków: Stenomonas maltophilia i Pseudomonas putida.
Bakterie po namno¿eniu w bioreaktorze polowym wprowadzano do gruntu poprzez
zraszanie oraz dozowanie do g³êbszych warstw gruntu systemem lanc. Po zaszczepieTabela 2. Liczebnoæ bakterii w gruncie w toku procesu bioremediacji metod¹ pryzmowania
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Tabela 3. Zawartoæ produktów naftowych w gruncie w toku procesu bioremediacji metod¹ pryzmowania
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niu pryzmy przygotowanym biopreparatem zanotowano znaczny wzrost liczebnoci
bakterii w gruncie, który utrzymywa³ siê w toku prac bioremediacyjnych (tab. 2). W
koñcowej fazie procesu liczebnoæ bakterii spad³a z uwagi na obni¿enie stê¿enia substratu pokarmowego.
Prace remediacyjne prowadzono w okresie letnim w ci¹gu 3 miesiêcy. Ich skutecznoæ
by³a wysoka, zawartoæ produktów naftowych spad³a do poziomu kilkudziesiêciu mg w kg
suchej masy gruntu (tab. 3).
Dziêki przyjêtej technologii unikniêto wtórnego zanieczyszczenia otaczaj¹cego terenu toksycznymi zwi¹zkami chemicznymi, mog¹cymi stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska.

Podsumowanie
Badania lizymetryczne i polowe wykaza³y du¿¹ efektywnoæ biodegradacji ropopochodnych zanieczyszczeñ. Celowym jest stosowanie preparatów mikrobiologicznych do
stymulacji procesu bioremediacji. Dobre efekty daje wprowadzenie szczepów autochtonicznych i obcych odpowiednio przystosowanych. Nale¿y jednak mieæ na uwadze wiêksze bezpieczeñstwo stosowania szczepów rodzimych.
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Piotr Kapusta

TECHNOLOGIE MIKROBIOLOGICZNE
W GÓRNICTWIE NAFTOWYM:
OBECNE ZASTOSOWANIE I DALSZE PERSPEKTYWY

Intensyfikacja wydobycia ropy naftowej
Zainteresowanie praktycznym wykorzystaniem mikroorganizmów w górnictwie naftowym zosta³o rozpoczête przez ZoBella [1953], który w latach 40-tych zesz³ego stulecia przeprowadzi³ szereg prac laboratoryjnych nad uwalnianiem ropy z piasków i ³upków
bitumicznych. Obecnie przemys³ naftowy ponownie zwraca uwagê na zastosowanie technologii mikrobiologicznych ze wzglêdu na ich niski koszt i brak szkodliwego wp³ywu na
rodowisko.
Jednym z najpowa¿niejszych problemów przed jakimi staje wiatowy przemys³ naftowy jest pozyskanie znacznych iloci ropy naftowej, która pozostaje po wyczerpaniu siê
naturalnych warunków energetycznych z³o¿a oraz na skutek wydzielania siê frakcji smolisto-asfaltowych i wypadania parafiny w strefie przyodwiertowej. wiatowe zasoby ropy
któr¹ mo¿na wydobyæ dopiero przy zastosowaniu technologii intensyfikacjnych (tzw. EOR
 ang.  Enhanced Oil Recovery) szacuje siê na ok. 2.5 bilionów bary³ek. Technologie te
obejmuj¹ miêdzy innymi wprowadzenie rozpuszczalników i zwi¹zków powierzchniowo
czynnych, jak równie¿ nagazowanie i nawadnianie z³o¿a. Zastosowanie technologii intensyfikacyjnych (zwanych równie¿ wtórnymi metodami odzysku ropy) napotyka jednak szereg ograniczeñ. Przede wszystkim drastycznie wzrasta ca³kowity koszt wydobycia co w
wielu przypadkach czyni sam proces pozyskiwania ekonomicznie nieop³acalnym. St¹d
szerokie zainteresowanie technologiami mikrobiologicznymi. Znacz¹cy wk³ad w rozwój
mikrobiologicznych technologii intensyfikacji mia³ J. Karaskiewicz [1974], który nie tylko opracowa³ w³asn¹ metodê, ale jako pierwszy z powodzeniem zastosowa³ j¹ w przemyle.
By³o to niema³e osi¹gniêcie, poniewa¿ na wiecie pierwsze znacz¹ce sukcesy w skali przemys³owej uzyskano dopiero na pocz¹tku lat 90-tych [Brown, 1992]. Obecnie t¹ technologiê (czyli MEOR  Microbial Enhanced Oil Recovery) stosuje siê w wielu krajach, miêdzy innymi Argentynie [Maure i wsp., 1999], Chinach [Zhang i wsp., 1999], Kanadzie
[Peiger, 1992], USA [Dietriech i wsp., 1996] i Wenezueli [Trebbau i wsp., 1999].
Kluczowym warunkiem do sukcesu w stosowaniu technologii mikrobiologicznych jest
posiadanie odpowiednich mikroorganizmów. Mikroorganizmy mog¹ wp³ywaæ na pozyskanie ropy dzia³aj¹c w rozmaity sposób:
· produkuj¹c gazy, które zwiêkszaj¹ cinienie z³o¿owe i zmniejszaj¹ lepkoæ ropy,
· produkuj¹c kwasy, które rozpuszczaj¹ ska³ê zbiornikow¹ zwiêkszaj¹c tym samym ca³kowit¹ przepuszczalnoæ,
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· modyfikuj¹c przepuszczalnoæ stref o wysokiej przepuszczalnoci przez wzrost bio-

masy i produkcjê polimerów, a tym samym uniemo¿liwiaj¹c ucieczkê wody w procesie
nawadniania z³o¿a.
· zmieniaj¹c zwil¿alnoæ,
· wydzielaj¹c rodki powierzchniowo czynne, które obni¿aj¹ napiêcie powierzchniowe,
· redukuj¹c lepkoæ ropy poprzez degradacjê wêglowodorów nasyconych o d³ugim ³añcuchu [Dietrich i wsp., 1996].

Oprócz tego wszystkie mikroorganizmy wprowadzane do z³o¿a musz¹ wykazywaæ nastêpuj¹ce cechy
· ruchliwoæ,
· zdolnoæ wzrostu w warunkach tlenowych i beztlenowych (fakultatywne anaeroby),
· brak patogennoci,
· brak zdolnoci wytwarzania siarkowodoru i luzu,
· naturalne pochodzenie (tzn. nie modyfikowane genetycznie),
· tolerancja stê¿enia soli do 10%,
Kilka wyspecjalizowanych firm biotechnologicznych zajmuj¹cych siê technologi¹ intensyfikacji na skalê przemys³ow¹. Badania prowadzi równie¿ Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które pozwoli³y nad wstêpne opracowanie preparatu do odropienia ska³
(w symulowanych warunkach z³o¿owych). Podstawowym kryterium rozstrzygaj¹cym o
ewentualnym zastosowaniu proponowanych technologii mikrobiologicznych jest op³acalnoæ ekonomiczna. Poniesione koszty zabiegu musz¹ zostaæ pokryte z dodatkowej produkcji odwiertu oraz oszczêdnoci poczynionych na zaniechaniu lub zminimalizowaniu skali
ewentualnych konwencjonalnych zabiegów stymulacyjnych.

Prace z zakresu in¿ynierii z³o¿owej
Podczas przewiercania poziomów ska³ zbiornikowych gazu ziemnego lub ropy naftowej w wyniku oddzia³ywania na nie faz sta³ej i ciek³ej, pochodz¹cych z p³uczki wiertniczej (lub p³ynu szczelinuj¹cego), nastêpuje zmniejszenie przepuszczalnoci tych ska³ w
strefie przyodwiertowej. Jest to wynikiem zatkania por ska³y przez cz¹stki mineralne i
zwi¹zki polimerowe (naturalne, pó³syntetyczne i syntetyczne). Problemy uszkodzenia
przepuszczalnoci ska³ zbiornikowych w czasie dowiercania i opróbowania z³ó¿ surowców p³ynnych (gazu ziemnego ropy naftowej lub wody), ze wzglêdu na powszechne wykonywanie wierceñ g³êbokich metod¹ obrotow¹ z zastosowaniem coraz nowszych p³uczek wiertniczych, pozostaj¹ nie w pe³ni rozwi¹zane pomimo wieloletnich badañ. Pomijanie tego problemu, zw³aszcza w pracach poszukiwawczych z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego, mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje, które w skrajnych przypadkach mog¹ sprowadziæ siê do uznania danego poziomu perspektywicznego za nieproduktywny. W takim
przypadku istnieje koniecznoæ stosowania dodatkowych zabiegów stymulacyjnych. Najbardziej powszechn¹ metod¹ jest kwasowanie lub zastosowanie utleniaczy (³amaczy) do
rozpuszczania osadów filtracyjnych i polimerów. Najczêciej stosuje siê roztwory kwasu solnego oraz roztwory podchlorynu litu lub sodu (LiOCl, NaOCl), wzglêdnie tiosiar-
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czan amonu. Zabiegi te stosowane z wiêkszym lub mniejszym powodzeniem w otworach
pionowych okazywa³y siê ma³o skuteczne w przypadku otworów poziomych, ponadto koszt
takiego zabiegu jest znacz¹cy. Alternatywnym rozwi¹zaniem jest u¿ycie selektywnego
preparatu mikrobiologicznego. Ze wzglêdu na to, ¿e p³uczki wiertnicze same w sobie
stanowi¹ korzystne rodowisko dla rozwoju mikroorganizmów [Kapusta i Turkiewicz
2001], celowe wydaje siê zastosowanie bakterii w celu przywrócenia przepuszczalnoci
ska³y zbiornikowej. Firmy biotechnologiczne takie jak MicroBac International posiadaj¹
w swojej ofercie selektywne preparaty takie jak GumBac i FracBac przeznaczone
do usuwania uszkodzeñ strefy przyodwiertowej wywo³anej odpowiednio przez polimery
guarowe i skrobiowo-celulozowe. W Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
równie¿ opracowano preparat, który charakteryzuje siê doskona³¹ zdolnoci¹ usuwania
uszkodzeñ strefy przyodwiertowej spowodowanych przez p³uczki polimerowe zawieraj¹ce polimery skrobiowe, celulozowe i ksantanowe. Jego zalet¹ jest optimum dzia³ania w
zakresie temperatur 4050 °C i w szerokim zakresie przepuszczalnoci ska³y zbiornikowej [Falkowicz i Kapusta 2002]. Trwaj¹ prace nad przemys³owym wdro¿eniem tego preparatu. Ze wzglêdu na coraz ostrzejsze wymogi dotycz¹ce rodowiska naturalnego ta tania metoda ma realn¹ szansê na zast¹pienie kosztownych i nieobojêtnych dla rodowiska
technologii stymulacyjnych.
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Summary
Microbial technologies gain a broad interest in oil industry. They are principally used in secondary oil
recovery and as stimulation methods in reservoir engineering. There is a growing demand for cost-effective and environmentally safe solutions. Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR is a technology application which utilizes microorganisms to facilitate, increase or extend oil production from reservoir. Specially selected natural bacteria are capable of metabolizing hydrocarbons to produce organic solvents,
biosurfactants, gases and weak acids that are known to be efficient in encouraging oil mobility. The other
microbial technology deals with formation damage, a process caused by mineral particles and polymer
compounds present in drilling fluids.
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Justyna Zamorska, Dorota Papciak, Alicja Puszkarewicz

ZASTOSOWANIE BIOPREPARATÓW
W TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA CIEKÓW

Wstêp
Zanieczyszczenie ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych oraz cieków substancjami ropopochodnymi nale¿y do najpowa¿niejszych problemów ekologicznych.
Stosowanie metod biotechnologicznych w ostatnim etapie oczyszczania cieków zaolejonych stanowi najlepszy sposób uzdatniania wody. Dysponowanie odpowiednimi biopreparatami (wyselekcjonowanymi zestawami drobnoustrojów) oraz znajomoæ warunków
ich skutecznego i bezpiecznego u¿ywania stwarza du¿e mo¿liwoci. Przygotowanie tego
typu preparatów wymaga kompleksowych badañ:
· dobór warunków izolowania i selekcji szczepów,
· w³aciwoci fizjologiczno-biochemicznych  warunkuj¹cych tworzenia biosurfaktantów i aktywnoci wybranych uk³adów enzymatycznych,
· efektywnoci wykorzystania ró¿nego typu wêglowodorów, produktów metabolizmu,
analizy zjawisk kometabolizmu itp [Gierak 1995; Piekarska 2000].
Istnieje du¿a grupa drobnoustrojów (bakterii, dro¿d¿y i grzybów strzêpkowych) wykazuj¹cych zdolnoæ do rozk³adu wêglowodorów. Do najbardziej aktywnych zalicza siê gatunki: Pseudomonas, Acetobacter, Corynebacterium, Bacillus, Xantomonas, Candida,
Picha, Torulopsis, Aspergillus, Cladosporium, Penicillum [Malicka, lusarczyk 1997].
Biodegradacja ropopochodnych (wêglowodorów o ró¿nej d³ugoci ³añcucha, stopnia
nasycenia i konfiguracji) wymaga wspó³dzia³ania kompleksu mikroorganizmów, nale¿¹cych
do ró¿nych grup taksonomicznych o z³o¿onych powi¹zaniach ekologicznych i fizjologicznych [Piekarska 2000; Malicka, lusarczyk 1997; Kiepurski 1995].
Biologiczne oczyszczanie cieków metod¹ osadu czynnego mo¿e napotkaæ trudnoci,
bowiem coraz czêciej zdarza siê, ¿e w ciekach bytowo-gospodarczych mog¹ znajdowaæ
siê domieszki zanieczyszczeñ pochodzenia przemys³owego, w tym zwi¹zki ropopochodne.
Procesy adaptacji osadu czynnego do nowych warunków s¹ d³ugotrwa³e, dlatego alternatyw¹ staje siê zwiêkszenie wydajnoci oczyszczania na drodze wspomagania biologicznego
[Piekarska 2000; Bleszkiewicz i in. 1993; Buraczewski 1994].
Celem pracy jest okrelenie przydatnoci biopreparatu (wspomagaj¹cego degradacjê
zwi¹zków ropopochodnych) do oczyszczania zaolejonych cieków oraz ocena jego wp³ywu na biocenozê osadu czynnego. Do badañ u¿yto biopreparat o nazwie handlowej DBC
plus typ R-5.
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Metodyka badañ
Eksperyment przeprowadzono w uk³adach:
· I bioreaktor wype³niony spreparowanymi ciekami, zawieraj¹cymi olej napêdowy oraz
osad czynny z dodatkiem biopreparatu,
· II bioreaktor nie zawiera³ biopreparatu, pozosta³e warunki by³y jak w uk³adzie I.
Do bioreaktorów wprowadzano po 1,2 dm3 osadu czynnego (pobranego z komór oczyszczalni cieków w Rzeszowie i wstêpnie kondycjonowanego przez napowietrzanie) oraz po
1,2 dm3 cieków spreparowanych z po¿ywk¹ i dodatkiem oleju napêdowego (200 mg/dm3).
Zawartoci obydwu uk³adów pozostawiano na 24 h, po czym do pierwszego z nich wprowadzano biopreparat w iloci 0,5 g/dm3. Nadmienia siê, ¿e producent preparatu nie podaje
jego dawkowania. Cykl pracy bioreaktorów trwa³ 24 h, nastêpnie zawartoæ komór poddawano 1-godzinnej sedymentacji i analizie fizykochemicznej. Eksperyment prowadzono przez
40 dni, dodaj¹c co 5 dni do bioreaktora (I) kolejn¹ porcjê biopreparatu (0,5 g/dm3).
Efektywnoæ oczyszczania cieków kontrolowano oznaczaj¹c: pH, mêtnoæ, ChZT met.
nadmanganianow¹, BZT5, zawartoæ tlenu, ekstrakt eterowy.
Wp³yw biopreparatu na organizmy osadu czynnego oceniano mikroskopowo, wyznaczaj¹c zdolnoci osadu do sedymentacji (zwanej dalej opadalnoci¹).

Wyniki badañ
Biodegradowalne ubytki oleju napêdowego (w %) okreslano na podstawie oznaczeñ:
ekstraktu eterowego, BZT5 i ChZT (tab. 1). Nie zaobserwowano znacznego wp³ywu biopreparatu na biodegradacjê oleju. Niewielkie ró¿nice (rednio 10%) miêdzy wartociami ekstraktu eterowego w obu komorach wiadcz¹ o ma³ej przydatnoci tego biopreparatu do
oczyszczania cieków zaolejonych. Równie¿ w wartociach BZT5 zanotowane ró¿nice miêdzy efektywnoci¹ dzia³ania osadu konwencjonalnego i doszczepianego by³y niewielkie
(rednio 2%). Znacznie wiêksza redukcja BZT5 (w porównaniu z redukcj¹ ekstraktu eterowego) mo¿e wiadczyæ o pewnej zawartoci substancji nie biodegradowalnych. Du¿e wahania wartoci ekstraktu mog³y byæ spowodowane zjawiskami koalescencji i desorpcji oleju
wczeniej zaadsorbowanego na k³aczkach osadu i cianach komór.
Ubytki oleju okrelano te¿ pomiarami wartoci ChZT metod¹ nadmanganianow¹. Jednak wyniki utlenialnoci wydaj¹ siê ma³o wiarygodne i mog¹ wskazywaæ na to, i¿ metoda ta
nie nadaje siê do oceny efektywnoci biodegradacji oleju napêdowego
Osad bez biopreparatu zawiera³ mniejsze iloci skoagulowanych k³aczków o czym
wiadczy³y ma³e iloci osadu w cylindrach po sedymentacji i wiêksza mêtnoæ cieczy
nadosadowej. W komorze z biopreparatem proces sedymentacji przebiega³ prawid³owo
(rys. 1).Wskanik mêtnoci cieczy nadosadowej waha³a siê od 14 do 180 mg SiO2/dm3,
a bez biopreparatu od 24 do 230 mg SiO2/dm3. Ka¿dorazowy dodatek biopreparatu powodowa³ nieco wolniejsz¹ sedymentacjê. Mniejsza mêtnoæ cieczy nadosadowej oraz
mniejsza iloæ wolnych bakterii w ciekach wiadczy³y o korzystnym wp³ywie biopreparatu na opadalnoæ osadu.
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Tabela 1. Efektywnoæ usuwania oleju napêdowego (I osad czynny z biopreparatem, II osad czynny
bez biopreparatu)
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Rys. 1. Opadalnoæ osadu czynnego w cylindrze miarowym

Zawartoæ pH w komorze osadu czynnego wynosi³a 7,18,1, a bez biopreparatu 7,6
8,6. Dla organizmów osadu czynnego (optymalne warunki czyni pH 7,27,4 [Buraczewski
1994]) korzystniejsze warunki by³y w I uk³adzie.
Iloci organizmów osadu czynnego w komorze z dodatkiem biopreparatu przedstawiono na rys. 2. Ka¿dorazowy dodatek biopreparatu powodowa³ wzrost liczby wolnych bakterii
w osadzie czynnym. Pocz¹tkowy, nag³y spadek liczby orzêsek osiad³ych i wolnop³ywaj¹cych móg³ wynikaæ z adaptacji osadu do zmienionego rodowiska. W kolejnych dobach
obserwowano wzrost liczby orzêsek wolnop³ywaj¹cych po ka¿dorazowym dodaniu biopreparatu. Organizmy te w zwiêkszonej iloci odnotowywano tylko przez oko³o 24h po czym
nastêpowa³o ich bardzo szybkie obumieranie. Mog³o to byæ spowodowane du¿ymi zmianami w iloci tlenu rozpuszczonego (tab. 2).
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Rys. 2. Zmiany liczby organizmów osadu czynnego w komorze z biopreparatem
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Tabela 2. Zawartoæ tlenu rozpuszczonego w komorach osadu czynnego (I osad czynny z biopreparatem, IIosad czynny bez biopreparatu)
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Rys. 3. Zmiany liczby organizmów osadu czynnego w komorze bez biopreparatu

Zawartoæ tlenu rozpuszczonego w komorze napowietrzania, pomimo ci¹g³ego natleniania osadu niejednokrotnie wynosi³a 0,5 mg/dm3. Wi¹za³o siê to z dodatkiem biopreparatu i intensywnymi przemianami metabolicznymi bakterii (rys. 3).
Liczebnoæ wolnych bakterii by³a mniejsza ni¿ w osadzie z biopreparatem. Odnotowano te¿ bardzo ma³e iloci organizmów II poziomu troficznego, które wymagaj¹ stabilnych
warunków rodowiskowych. W obu uk³adach badawczych nie odnotowano organizmów
III poziomu troficznego.
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Podsumowanie
Nie zaobserwowano znacz¹cego wp³ywu badanego biopreparatu DBCplus typ R5 na
efektywnoæ rozk³adu oleju napêdowego. Stwierdzono natomiast dodatni wp³yw na opadalnoæ i pH w komorze osadu czynnego.
Osad czynny w hodowli stanowi sztuczny ekosystem, w którym organizmy tworz¹ ³añcuch troficzny. Badany biopreparat jest bakteryjnym. Wzbogacano nim wybiórczo pierwsze ogniwo ³añcucha troficznego  bakterie heterotroficzne. Nast¹pi³o wiêc zachwianie
obiegu materii i energii w ³añcuchu troficznym osadu czynnego [Odum 1982].
Wiadomo, ¿e sprzedawcy oferuj¹ biopreparaty bez szczegó³owego opisu dawkowania,
przechowywania i stosowania. Ka¿dorazowo nale¿y wiêc testowaæ biopreparaty w celu
sprawdzenia ich przydatnoci.
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Summary
Presented are the results of the studies on biological treatment of wastewater containing fluel oil and
the possibility of increacing of effectivenes of this process by biopreparation. The paper present influences biopreparation on actived sludge organisms.
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Ryszard Kapuciñski

BIOPREPARATY W OCHRONIE I U¯YTKOWANIU
RODOWISKA LENEGO
Jedn¹ z metod ochrony lasu przed czynnikami szkodotwórczymi jest metoda biologiczna polegaj¹ca na u¿yciu biopreparatów. Czynnym sk³adnikiem biopreparatów s¹ mikroorganizmy /wirusy, bakterie, pierwotniaki, nicienie, grzyby/. Znajduj¹ one zastosowanie zarówno w stosunku do szkodników owadzich (bioinsektycydy), jak i chorób grzybowych (biofungicydy).
Szkodliwe dla gospodarki lenej owady posiadaj¹ wielu wrogów naturalnych, którzy w
warunkach równowagi w ekosystemie stanowi¹ jeden z czynników reguluj¹cych liczebnoæ
ich populacji. Nale¿¹ do nich organizmy entomopatogeniczne, wywo³uj¹ce choroby owadów, np. bakterie. Przyk³adem udanego wykorzystania organizmów entomopatogenicznych
s¹ biopreparaty oparte o produkty przemiany materii bakterii Bacillus thuringiensis Berl.,
do których nale¿¹: DIPEL, EKOTECH, FORAY, THURICIDE oraz THURIDAN-KREM,
s³u¿¹ce do ograniczaj¹ce populacje g¹sienic motyli (Lepidoptera). W Polsce rodki te s¹
stosowane do biologicznego zwalczania brudnicy mniszki, brudnicy nieparki, barczatki sosnówki, strzygonia choinówki, poprocha cetyniaka. W warunkach naturalnych bakteria ta
wytwarza kryszta³y bia³kowe, które po przedostaniu siê do przewodu pokarmowego g¹sienic powoduj¹ jego perforacjê, co w konsekwencji prowadzi do ich zamierania. Bakteria
wystêpuje w postaci licznych szczepów, charakteryzuj¹cych siê zró¿nicowanym wp³ywem
na ró¿ne grupy systematyczne owadów. Jej zaletami s¹ przede wszystkim: wysoka skutecznoæ, naturalna ró¿norodnoæ i specyficznoæ toksyn, stosunkowo du¿a ³atwoæ i niski koszt
produkcji oraz mo¿liwoæ tworzenia ró¿nych formulacji bioinsektycydu. Najczêciej stosuje siê szczep kurstaki, skuteczny zw³aszcza na motyle. Inny szczep tej bakterii, tenebrionis, przejawia aktywnoæ w stosunku do chrz¹szczy. Oparty na nim biopreparat NOVODOR, jak dot¹d nie zarejestrowany dla lenictwa, przeznaczony jest do zwalczania stonkowatych [Grodzki 2001].
Oprócz stosowanych w ochronie rolin biopreparatów opartych na Bacillus thuringiensis, trwaj¹ badania nad wykorzystaniem innych szczepów do zwalczania kolejnych gatunków szkodników lenych. Dotychczas bia³ko Bacillus thuringiensis otrzymywano przez
hodowlê bakterii w warunkach laboratoryjnych uzyskuj¹c kryszta³ki bêd¹ce sk³adnikiem
wymienionych preparatów. Obecnie laboratoria in¿ynierii genetycznej posiadaj¹ w swojej
ofercie drzewa, które bezporednio produkuj¹ bia³ko Bt i daj¹ odpornoæ przeciwko Lepidoptera. Wymaga³o to izolacji genu kodujacego bia³ko Bt i wprowadzenia tego genu do
genomu gatunku drzewiastego. Ostatnio pojawi³y siê doniesienia (Uniwersytet Ottawa) o
uzyskaniu syntetycznego genu bia³ka Bt [Hauke 2002].
Jednym z kierunków rozwoju biologicznych metod ochrony lasu jest wykorzystanie wirusów, wywo³uj¹cych choroby szkodliwych owadów lenych zwane wirozami. Najczêciej
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stosuje siê wirusy powoduj¹ce granulozê (GV) i poliedrozê j¹drow¹ (NPV). Wirusy te maj¹
zdolnoæ tworzenia tzw. cia³ wtrêtowych  otoczek w postaci tworów krystaliczno-bia³kowych o kszta³cie granul lub poliedrów (wielocianów), odpornych na dzia³anie kwasów i
rozpuszczalników organicznych. Otoczki te przedostaj¹ siê wraz z pokarmem do przewodu
pokarmowego owadów, gdzie nastêpuje ich rozk³ad i uwolnienie wirionów  jednostek zawieraj¹cych informacjê genetyczn¹ wirusa, powoduj¹c¹ mno¿enie siê go w ustroju ¿ywiciela. Zainfekowane larwy trac¹ apetyt, wiotczej¹ i zamieraj¹. Wirusy s¹ patogenami specyficznymi, tzn. atakuj¹ okrelone grupy ¿ywicieli, a nawet ich komórek. Ich bioinsektycydy s¹ wysoce selektywne. Metodê tê stosuje siê w wielu krajach do zwalczania szkodników
w sadownictwie. W Polsce prowadzono udane próby jej zastosowania do zwalczania zwójki
sosnóweczki (GV) oraz borecznika rudego (NPV) [Grodzki 2001].
Przyk³adem bioprepatatu opartego na wykorzystaniu entomopatogenicznych grzybów jest BOVERIN. W jego produkcji stosuje siê zarodniki grzyba Beauveria bassiana
Vuill. Preparat ten testowano do zwalczania korowca sosnowego, szeliniaka sosnowca i
cetyñca wiêkszego. Wyniki badañ nie da³y podstawy do praktycznego zastosowania tego
biopreparatu.
Najbardziej znanym w Polsce biopreparatem do zwalczania grzybów patogenicznych,
zw³aszcza huby korzeni, jest preparat Pg-IBL oparty na gatunku grzyba o nazwie Phlebiopsis gigantea. Wykorzystano w tym przypadku antagonizm miêdzygatunkowy u grzybów.
Biopreparat, zawieraj¹cy zarodniki Phlebiopsis gigantea nak³ada siê na pniaki po ciêtych
drzewach. Rozrastaj¹ca siê w pniaku grzybnia powoduje przyspieszenie rozk³adu pniaka /
likwidacja bazy pokarmowej huby korzeni/ a jednoczenie hamuje lub uniemo¿liwia rozwój patogena. Opracowany w Instytucie Badawczym Lenictwa biopreprat Pg-IBL znalaz³
szerokie zastosowanie w gospodarce lenej, zw³aszcza w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych.
Ponadto w ochronie lasu stosuje siê biopreparaty oparte na grzybach z rodzaju Trichoderma, zw³aszcza nale¿¹ce do gatunków T. viride i T. harzianum. Organizmy te znajduj¹
siê w preparacie do zwalczania zgorzeli siewek w szkó³kach lenych. Zarodniki T. viride
zmieszane z trocinami bukowymi, zastosowane doglebowo, skutecznie ogranicza³y liczbê
gatunków grzybów zgorzelowych w dowiadczeniu.
Coraz wiêkszego znaczenia w ochronie lasu nabieraj¹ metody biotechniczne. Narzêdziami najczêciej stosowanymi w tej metodzie s¹ naturalne lub syntetyczne analogi zwi¹zków chemicznych wytwarzanych przez owady i drzewa. S¹ to regulatory i inhibitory wzrostu i rozwoju, a tak¿e rodki wewn¹trzgatunkowej i miêdzygatunkowej ³¹cznoci biologicznej organizmów. Nale¿¹ do nich feromony, kairomony, allomony, hormony, antyhormony i
antyfidanty. Pu³apki feromonowe stosuje siê doæ powszechnie w lasach do monitoringu
motyli i korników w celu stwierdzenia ich obecnoci w drzewostanie, wczesnego wykrycia
obszarów o podwy¿szonej liczebnoci ich populacji, ledzenia przebiegu rójki i d³ugoterminowych trendów gêstoci populacji. Pu³apki feromonowe mog¹ te¿ byæ wykorzystywane do ustalania optymalnych terminów wykonania zabiegów ochronnych przeciw niektórym szkodnikom oraz do oceny skutecznoci zabiegów zwalczania. Feromony i kairomony
mo¿na wykorzystywaæ nie tylko do od³owu korników do sztucznych pu³apek, ale równie¿
do podniesienia skutecznoci tradycyjnych metod walki z tymi szkodnikami /umocowanie
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do pu³apki klasycznej  d³u¿ycy drewna  torebki z feromonem agregacyjnym lub kairomonem/. Zdaniem Kolka [2000] dotychczasowe próby wykorzystania syntetycznych feromonów seksualnych brudnicy mniszki w celu zak³ócenia informacji pomiêdzy samicami i
samcami w populacjach motyli stwarzaj¹ du¿e nadzieje na stosowanie tej metody w okresach miêdzygradacyjnych w tzw. pierwotnych ogniskach gradacyjnych. Upowszechnienie
tej metody bêdzie zale¿a³o od postêpów chemii w zakresie syntezy zwi¹zków wchodz¹cych
w sk³ad feromonów i obni¿enia kosztów produkcji syntetycznych atraktantów. Przysz³oæ
metod biotechnicznych le¿y w in¿ynierii genetycznej. Ostatnie osi¹gniêcia biotechnologii
rolinnej tworz¹ perspektywy w ulepszaniu drzew lenych. Pierwsz¹ drzewiast¹ rolin¹ transgeniczn¹ odporn¹ na ¿ery owadów jest topola. Do jej komórek wprowadzono gen owadobójczy bakterii Bacillus thuringiensis.
Rozwój biotechnologii umo¿liwia poznanie szkodników na poziomie molekularnym
oraz produkcjê specyficznych biopreparatów. Mimo wielu mo¿liwoci, istniej¹ powa¿ne
opory przed szerokim zastosowaniem biotechnologii w lenictwie. Zdaniem Hauke [2002]
g³ówne obawy przeciwników s¹ nastêpuj¹ce:
· biotechnologia ogranicza zmiennoæ genetyczn¹ i ró¿norodnoæ biologiczn¹;
· sztuczne cechy rolin oraz wynikaj¹ce st¹d nieznane skutki uboczne, mog¹ byæ przeniesione do rolin dzikich;
· zak³ócona równowaga ekologiczna (krzy¿owanie z innymi gatunkami, czy zachwaszczenie);
· mechanizmy przenoszenia materia³u genetycznego miedzy organizmami s¹ bardzo skomplikowane i nie do koñca poznane.
Stosowane w ochronie lasu metody biologiczne, oparte o biopreparaty /bioinsektycydy i biofungicydy/, s¹ traktowane jako bezpieczne dla rodowiska lenego, gdy¿ s¹ bliskie
naturze. Ich mocn¹ stron¹ jest selektywne dzia³anie, a s³ab¹  stosunkowo niska trwa³oæ i
wra¿liwoæ na czynniki zewnêtrzne. Jak na razie, nie wygrywaj¹ konkurencji z pozosta³ymi
metodami ochrony lasu, zw³aszcza opartymi o ca³¹ gamê preparatów chemicznych do zwalczania ró¿nych grup organizmów szkodliwych: owadów (insektycydy), pajêczaków (akarycydy), gryzoni (rodentycydy), chwastów (herbicydy), grzybów (fungicydy).
Permanentne stosowanie rodków chemicznych w tak skomplikowanych ¿ywych uk³adach, jak biocenozy lene, nie mo¿e jednak stanowiæ trwa³ego rozwi¹zania problemu
szkodników. Mimo ci¹g³ego wzrostu zu¿ycia rodków ochrony rolin, nie maleje zagro¿enie ekosystemów lenych ze strony owadów. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: uodpornienie siê wielu gatunków stawonogów na preparaty, ograniczenie liczebnoci organizmów po¿ytecznych, skrócenie cyklów gradacyjnych i pojawienie siê nowych gatunków szkodników [Kolk 2000].
Wzrost obecnych zagro¿eñ lasu, przejawia siê g³ównie w:
· zwiêkszeniu liczby po¿arów lenych a ostatnio tak¿e wielkoci po¿arzysk;
· czêstym wystêpowaniu anomalii pogodowych /susze, huragany, wielkoobszarowa okiæ,
póne i wczesne przymrozki, a nawet silne mrozy ju¿ w koñcu sezonu wegetacyjnego;
· masowym wystêpowaniu rolino¿erców, które poprzednio szkód nie wyrz¹dza³y lub w
ogóle w Polsce nie by³y notowane;
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· skróceniu okresów miêdzygradacyjnych licio¿ernych owadów i coraz wiêkszymi are-

a³ami ich masowego wystêpowania;

· zak³óceniu rytmu rozwojowego rolino¿erców komplikuj¹cym prace prognostyczne i

zwalczanie;

· zamieraniu drzew i drzewostanów nie tylko pod wp³ywem imisji ale i bez wykrytej

przyczyny;

· zwiêkszaj¹cej siê synantropozacji zbiorowisk lenych czêsto kolonizowanych przez

organizmy eutroficzne;

Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e przynajmniej wiêkszoæ opisanych zagro¿eñ ma swoje
pod³o¿e w zmianach klimatu i zmianach stanu chemicznego atmosfery [Szujecki 1995].
Przygotowanie ekosystemów lenych do egzystencji w zmienionym rodowisku globalnym staje siê g³ównym celem nauk i praktyki lenej. Nowoczesna ochrona ekosystemów lenych ró¿ni siê od tradycyjnej kompleksowym poznaniem mechanizmów homeostatycznych oraz zasadami rehabilitacji i restytucji ekosystemów z zastosowaniem in¿ynierii ekologicznej i in¿ynierii genetycznej. Osi¹gniêcia nie nad¹¿aj¹ jednak za oczekiwaniami praktyki lenej.
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Barbara Filipek-Mazur, Krzysztof Gondek

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW W KRAKOWIE

Wstêp
Stale pogarszaj¹ca siê sytuacja polskiego rolnictwa, zwi¹zana ze zwiêkszaj¹cymi siê
nak³adami finansowymi m.in. na rodki ochrony rolin, paliwo, nawozy mineralne, a tak¿e
pog³êbiaj¹cy siê deficyt w produkcji obornika wynikaj¹cy ze zmniejszaj¹cego siê pog³owia
zwierz¹t gospodarskich, narzuca koniecznoæ poszukiwania innych róde³ sk³adników pokarmowych i substancji organicznej [Mazur i in. 2000]. Produkcja kompostu z ró¿nego
rodzaju odpadów organicznych nabiera wiêc coraz wiêkszego znaczenia.
Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne (ustawa o nawozach i nawo¿eniu)
[Dz. U. Nr. 89, poz. 991], mog¹ byæ stosowane tylko te nawozy, które s¹ bezpieczne dla
rodowiska. Kompost jest nawozem kompleksowym. Stanowi on po¿ywienie dla rolin
oraz mikroflory i fauny glebowej, w tym dla reducentów i konsumentów [Mazur i FilipekMazur 2001].
Surowce i technologiê produkcji kompostu opisano w licznych publikacjach [Krogulec 1995; Maækowiak i in. 1999; Siuta 1995, 1999; Siuta i in. 1996]
Wzoruj¹c siê na miastach krajów Unii Europejskiej, gdzie przyjmuje siê, ¿e dla aglomeracji miejskich i dzielnic od 60 do 100 tys. mieszkañców mo¿na urz¹dzaæ i eksploatowaæ kompostownie, równie¿ w Polsce w wielu miastach funkcjonuj¹ tego typu obiekty
[Mazur i Filipek-Mazur 2001]. Kompostownie dzia³aj¹ m.in. w Warszawie, Katowicach,
Zabrzu a ostatnio (od wiosny 2000 r.) w Krakowie.
Pierwszorzêdnym celem kompostowania jest produkcja nawozu humusowego z odpadów organicznych. Drugim niemniej wa¿nym jest unieszkodliwienie odpadów przez ich
zagospodarowanie [Siuta 1999]. Proces kompostowania polega na czêciowej humifikacji
i mineralizacji biomasy (g³ównie rolinnej), skupionej w tym celu na powierzchni ziemi
lub w pojemnikach (otwartych lub zamkniêtych) zwanych bioreaktorami [Siuta 1999]. Mineralizacja substancji organicznej postêpuje w ca³ym okresie kompostowania. Zmniejsza
siê sukcesywnie udzia³ czêci organicznych, a zwiêksza czêci mineralnych.
W kompostowni wybudowanej przez firmê Ekokonsorcjum Efekt Sp. z o.o. w Krakowie funkcjonuje system M-U-T Kyberferm [System MUT Kyberferm, Projekt 1999].
G³ównym ród³em surowców dla krakowskiej kompostowni jest masa rolinna pochodz¹ca z pielêgnacji miejskich terenów zielonych. Najwiêkszy udzia³ wród tych surowców
ma trawa zieleñców miejskich, terenów rekreacyjnych i przemys³owych (30% wsadu).
Znaczny udzia³ maj¹ te¿ licie (15% wsadu), konary, ga³êzie drzew i krzewów z pielêgnacji
pasów zieleni i stref ochronnych zak³adów (20% wsadu). Do krakowskiej kompostowni
dostarczane s¹ równie¿ odpady organiczne z miejskich targowisk, w tym przeterminowane
warzywa i owoce oraz zielone ich czêci (10% wsadu). Jako dodatek do kompostowanej
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biomasy stosuje siê py³ tytoniowy (do 5% wsadu) oraz poekstrakcyjny odpad z produkcji
kawy (20% wsadu).
Instalacja kompostowania wed³ug systemu M-U-T Kyberferm ma zasadniczo trzy grupy funkcjonalne (schemat 1), s¹ to:
· organizacja procesu,
· gospodarka cieplna,
· kontrola emisji.
Przez zintegrowanie tych grup i w³¹czenie takich komponentów, jak:
1. a  instalacja przyjmowania odpadów,
b  system przewietrzania,
c  nawil¿anie,
2. a  kondycjonowanie wie¿ego powietrza,
b  och³adzanie powietrza poprocesowego,
3. a  oczyszczanie powietrza poprocesowego na mokro,
b  filtr biologiczny.
dochodzi do jakociowego i ilociowego po³¹czenia wszystkich elementów niezale¿nych
od pojedynczych grup i sk³adowych projektowanej instalacji, co umo¿liwia realizacjê ca³ego przedsiêwziêcia.
Technika systemu M-U-T Kyberferm pozwala na:
· pe³ne intensywne dojrzewanie pozyskiwanego kompostu,
· podniesienie temperatury materia³u wsadowego do warunków umo¿liwiaj¹cych proces rozk³adu lekkiej frakcji organicznej,
· mo¿liwoæ wzrostu temperatury niezbêdnej do higienizacji wsadu,
· osuszenie materia³u wsadowego,
· stabilizacjê (celowe zakwaszenie),
· oziêbienie,
· skrócenie czasu intensywnego dojrzewania,
· zapobie¿enie wczeniejszemu za³amaniu siê procesu dojrzewania,
· prowadzenie dojrzewania koñcowego na p³ycie z wymuszonym przewietrzaniem (fot. 2).
W sk³ad instalacji kompostuj¹cej odpady organiczne lub instalacji biologiczno-mechanicznej obróbki odpadów pozosta³ych (w dalszej kolejnoci przeznaczonych do ich termicznej obróbki) wchodz¹, oprócz wyposa¿enia dla intensywnego dojrzewania:
· stanowisko przyjmowania materia³u do kompostowania,
· stanowisko wstêpnej obróbki (fot. 1).
Dostarczone do kompostowni surowce s¹ wa¿one, a nastêpnie sk³adowane. Kompostowany materia³ jest rozdrabniany. Na kilka dni przed kompostowaniem (na utwardzonej
p³ycie) kompostowy surowiec jest nawil¿any i mieszany frezark¹ bêbnow¹ w celu zainicjowania procesu kompostowania (schemat 1). Nastêpnie materia³ jest przemieszczany (³adowark¹) do bioreaktora. Jednorazowy wsad bioreaktora wynosi ok. 40 t. Dojrzewanie intensywne trwa 14 do 21 dni, zale¿nie od intensywnoci biochemicznych procesów kompostowanej masy, sterowanych iloci¹ przep³ywaj¹cego powietrza i wody. W stosunkowo krót-
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Schemat 1. Technologiczne i techniczne prowadzenie procesu kompostowania w/g systemu
M-U-T Kyberferm [Projekt 1999]

kim czasie dochodzi do dekompozycji czêci organicznych. W tlenowym procesie powstaje CO2, du¿e iloci pary wodnej i ciep³a poprocesowego. Gazowe produkty rozk³adu s¹
odsysane z bioreaktora i przechodz¹ kolejno przez p³uczkê do wy³apywania gazów i filtr
kompostowy, który pozbawia je nieprzyjemnego zapachu, a nastêpnie s¹ one wydalane do
atmosfery. Przypieszone dojrzewanie powoduje, ¿e temperatura w rdzeniu masy kompostowanej mo¿e dochodziæ do 42 °C. Nastêpuje redukcja masy w stosunku do materia³u
wsadowego o 2535%. Po opadniêciu biologicznego zapotrzebowania na tlen, przewie-
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Fot. 1. Przygotowanie biomasy do kompostowania (fot. Micha³ Kopeæ)

Fot. 2. Dojrzewanie kompostu z wymuszonym napowietrzaniem (fot. Micha³ Kopeæ)

Fot. 3. Produkt koñcowy Eko-kompost (fot. Micha³ Kopeæ)
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trzeniu bioreaktora nastêpuje jego otwarcie i opró¿nienie z powsta³ego kompostu za pomoc¹ ³adowarki. Kompostowa masa jest przemieszczana do hali dojrzewania poredniego
i uk³adana w pryzmy, a nastêpnie okresowo przewietrzana i nawil¿ana za pomoc¹ frezarki
bêbnowej. Nastêpnie masa kompostowa jest przewo¿ona na utwardzony plac, gdzie postêpuje proces kompostowania. Dojrzewanie kompostu na placu trwa 1 do 2 miesiêcy, zale¿nie od biomasy. Wydzielenie kompostu na sitach o ró¿nej rednicy (zale¿nie od jego przeznaczenia) stanowi ostatni etap jego produkcji.

W³aciwoci nawozowe kompostu
Produktem finalnym jest kompost o nazwie handlowej Eko-kompost (fot. 3).
Kompost wykazuje du¿e zró¿nicowanie suchej masy, a w niej sk³adników mineralnych
(tab. 1). Zawartoci sk³adników pokarmowych (N, P, K, Ca, Mg) stanowi¹ o znacz¹cej wartoci nawozowej kompostu.
Zawartoci metali ciê¿kich s¹ znacznie mniejsze od dopuszczonych przepisami ustawy
o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. 2000 r. Nr 89, poz. 991).
Porównuj¹c omawiany kompost z kompostem w Warszawie i Pile oraz z obornikiem,
stwierdza siê wiêksz¹ wartoæ nawozow¹. Dotyczy to zw³aszcza azotu, potasu i magnezu
(tab. 2). Zawartoci metali ciê¿kich s¹ analogiczne w kompostach. S¹ one wiêksze w kompostach ni¿ w oborniku.
Eko-kompost krakowski jest wartociowym nawozem organicznym o wszechstronnym
zastosowaniu w rolnictwie, na terenach zieleni miejskiej, w rekultywacji gruntów bezglebowych [Dz. U. Nr. 89, poz. 991].
W Katedrze Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w Krakowie przeprowadzono wstêpne
badania (dowiadczenie wazonowe) nad dzia³aniem nawozowym kompostu zastosowanego
w dwóch dawkach, w porównaniu do nawo¿enia mineralnego i obornikiem. Rolin¹ testow¹
by³ owies odmiany Dragon. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzaj¹, ¿e dzia³anie
nawozowe kompostu jest równorzêdne z dzia³aniem obornika, a wy¿sze jego dawki mog¹
stymulowaæ przyrost biomasy rolin (rys. 1). Pe³niejszy obraz nastêpczego dzia³ania nawozowego kompostów mo¿e byæ wyjaniony po przeprowadzeniu dowiadczeñ wieloletnich nie tylko w odniesieniu do plonowania rolin ale tak¿e ich sk³adu chemicznego i w³aciwoci gleby.
Tabela 1. Sk³ad chemiczny Eko-kompostu [Mazur i Filipek-Mazur 2001]
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Tabela 2. Zawartoæ sk³adników nawozowych i metali ciê¿kich w kompostach i oborniku
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Rys. 1. Plony owsa z dowiadczenia wazonowego
I  dawka pojedyncza, II  dawka podwójna
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Wnioski
W wyniku zastosowanej technologii firmy M-U-T uzyskujemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cenny nawóz organiczny o wszechstronnym zastosowaniu.
Wysoki wspó³czynnik utylizacji biomasy odpadowej.
Uniezale¿nienie od warunków pogodowych i klimatycznych.
Brak uci¹¿liwoci odorowej.
Niskie koszty eksploatacji oraz ma³e zu¿ycie energii elektrycznej.
Oszczêdnoæ pojemnoci sk³adowisk odpadów komunalnych, a przez to wyd³u¿enie
okresu ich eksploatacji.
7. Nawóz organiczny Eko-kompostu, którego dzia³anie nawozowe jest równowa¿ne dzia³aniu obornika a wy¿sze jego dawki stymuluj¹ przyrost biomasy.
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1. Krogulec N. J. 1995. Techniczne mo¿liwoci kompostowania odpadów komunalnych. Ekologia i
Technika, 1, (13), 1618.
2. Maækowiak Cz., ¯ebrowski J., Giergielewicz B. 1999. Wartoæ nawozowa kompostów produkowanych wed³ug technologii spó³ki wodno-ciekowej GWDA Pi³a-Leszków. Mat. I Konf.
Nauk.-Techniczna Kompostowanie i u¿ytkowanie kompostu, 1618.06.1999, Pu³awyWarszawa, 8196.
3. Mazur K., Filipek-Mazur B. 2001. Produkcja i wartoæ nawozowa kompostów z terenu miasta
Krakowa. Mat. Konf. Nauk. Produkcja i wykorzystanie kompostów z terenu miasta Krakowa,
06. 2001, 2832.
4. Mazur K., Filipek-Mazur B., Gondek K. 2000. Mineral and organic fertilization in Poland. Mat.
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Kompostowanie i u¿ytkowanie kompostu, 1618.06.1999, Pu³awyWarszawa, 720.
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9. Siuta J., Wasiak G., Ch³opecki K., Kamierczuk M., Joñca M., Mamelka D., Su³ek S. 1996. Przyrodniczo-techniczne przetwarzanie osadów ciekowych na kompost. Wyd. IO Warszawa, ss. 40.
10. Ustawa o nawozach i nawo¿eniu opublikowana 26.07.2000, Dz. U. Nr. 89, poz. 991.
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Edward Krzywy, Stanis³aw Baran, Józefa Krzywy

WARTOÆ NAWOZOWA G£ÓWNYCH SK£ADNIKÓW
POKARMOWYCH W KOMUNALNYCH OSADACH CIEKOWYCH
W krajach Europy Zachodniej 50  70% osadów ciekowych jest u¿ytkowane przyrodniczo. Wed³ug Oleszkiewicza [1999] w Polsce wykorzystuje siê rolniczo 3  5% osadów
ciekowych. Wykorzystanie komunalnych osadów ciekowych do nawo¿enia zale¿y od zawartoci sk³adników pokarmowych rolin, zawartoci metali ciê¿kich oraz chorobotwórczych organizmów. Osady ciekowe powinny byæ ustabilizowane i higienizowane. Skutecznym sposobem uzdatniania (w tym higienizowania) osadów ciekowych do rolniczego u¿ytkowania jest ich kompostowanie z mas¹ rolinn¹.
Wartoæ nawozowa g³ównych sk³adników pokarmowych w osadach z komunalnych
oczyszczalni cieków w Nowogardzie, S³awnie, Stargardzie Szczeciñskim jest przedmiotem tego doniesienia.
Analizy chemiczne osadów ciekowych wykonano zgodnie z metodami stosowanymi
w chemii rolnej (Ostrowska i in. 1991; Krzywy i in. 1997).

Wyniki badañ
redni sk³ad chemiczny osadów w Nowogardzie, S³awnie i Stargardzie Szczeciñskim
przedstawia tabela 1. Osady te zawieraj¹:.
 du¿o azotu (2,53  6,05%), fosforu (1,19  2,68%) i ma³o potasu (0,21  0,57%),
 ma³o suchej masy (13  20%).
Zawartoæ metali ciê¿kich w osadach nie przekroczy³a norm dopuszczalnych rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z roku 1999.
W obliczeniach wartoci nawozowej g³ównych sk³adników pokarmowych rolin przyjêto 2500 kg jako dzienn¹ iloæ otrzymanego osadu z oczyszczalni, zawartoæ suchej masy
oraz g³ównych sk³adników pokarmowych jako rednie z tabeli 1. Dawkê s³omy ustalono na
poziomie 20% w stosunku do masy ogólnej osadu.
Przy powy¿szym za³o¿eniu otrzymuje siê w ci¹gu roku 912 500 kg osadu mazistego.
Dodatek 20% s³omy wynosi 182 500 kg. Ca³kowita masa kompostowych surowców wyniesie 1.095.000 kg (147 825 kg s.m.). W trakcie procesu kompostowania nast¹pi³ ubytek
oko³o 15% kompostowanej masy ogólnej. Uzyska siê wiêc 930 750 kg kompostu. Stosuj¹c 20 t/ha kompostu bêdzie mo¿na nawoziæ oko³o 46 ha ziemi. Przyjmuj¹c, ¿e nawozy
organiczne stosuje siê raz na cztery lata, uzyskana iloæ kompostu wystarczy dla 184 ha
gruntów ornych. Na podstawie w³aciwoci osadu podanych w tabeli 1 oraz przyjmuj¹c, ¿e
s³oma zawiera 0,5% N, 0,13% P, 1,24% K w tabeli 2 przedstawiono roczne zasoby nawozowe w postaci kompostu.
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Tabela 1. redni sk³ad chemiczny komunalnych osadów ciekowych z oczyszczalni cieków w Nowogardzie, S³awnie i Stargardzie Szczeciñskim
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Tabela 2. rednia roczna iloæ N, P, K uzyskana w formie kompostu
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Bior¹c za podstawê aktualne ceny (jesieñ 2001) 1 kg sk³adników pokarmowych rolin
wyliczono przychód ze sk³adu chemicznego produkowanego kompostu (tab. 3), który wyniesie 30.073,47 z³ rocznie. Kwota ta zapewne nie pokryje nak³adów na wyprodukowanie i
stosowanie kompostu, a tak¿e kosztów eksploatacji i amortyzacji urz¹dzeñ w oczyszczalni
cieków. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie niezbêdne koszty unieszkodliwiania osadów,
które mog¹ byæ wy¿sze od jego kompostowej utylizacji.
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Tabela 3. Przewidywana kwota przychodu w z³ wynikaj¹ca ze sk³adu chemicznego otrzymanego kompostu
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Ponadto do korzyci niewymiernych zalicza siê:
 wzbogacenie gleby w masê organiczn¹, a wiêc istnieje mo¿liwoæ zwiêkszenia jej ¿yznoci i urodzajnoci,
 zaopatrzenie gleb i rolin w inne sk³adniki pokarmowe (Ca, Mg, S oraz pierwiastki
ladowe).

Wnioski
1. Optymalne wykorzystanie azotu z nawozów organicznych zale¿y od w³aciwego stosunku N:P:K. Poniewa¿ w osadach ciekowych jest ma³o potasu, a du¿o azotu i fosforu, to
niezbêdne jest uzupe³niaj¹ce nawo¿enie potasem.
2. Wobec ograniczenia chowu zwierz¹t gospodarskich komposty z osadów ciekowych
mog¹ uzupe³niæ niedobór nawozów organicznych.
3. Kompostowanie osadów ciekowych zmniejszy ich deponowanie na sk³adowiskach
odpadów.

Literatura
1. Krzywy E., Nowak W., Wo³oszyk Cz., 1997: Chemia rolna przewodnik do æwiczeñ. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie.
2. Ostrowska A., Gawliñski S., Szczubia³ka Z., 1991: Metody analizy i oceny w³aciwoci gleb i
rolin. Instytut Ochrony rodowiska. Warszawa.
3. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z 11 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystaniu osadów ciekowych
na cele nieprzemys³owe (Dz.U. Nr 72, poz. 813).
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Krzysztof Kuczewski, Janusz £omotowski

KOMPOSTOWANIE OSADÓW CIEKOWYCH
NIEUSTABILIZOWANYCH

Wstêp
Osady s¹ nieroz³¹cznym produktem oczyszczania cieków. Szacuje siê, ¿e w Polsce w
2000 r. powsta³o oko³o 400 000 ton suchej masy osadów ciekowych [Siuta 1999]. Zawieraj¹ one substancje organiczne i mineralne, przyswajalne dla rolin formy azotu, fosforu,
magnezu, wapnia i potasu a tak¿e metale ciê¿kie, szkodliwe zwi¹zki organiczne oraz mikroorganizmy chorobotwórcze.
Osady ciekowe mog¹ byæ u¿ywane jako cenny nawóz organiczny, ale musz¹ spe³niaæ
chemiczne i sanitarne normy oraz agrotechniczne wymagania okrelone rozporz¹dzeniem
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa i opisane przez Siutê i
Wasiak [2001].
Kompostowanie osadów ciekowych z mas¹ rolinna to najlepszy sposób ich uzdatniania do przyrodniczego (w tym rolniczego) u¿ytkowania.

Materia³ i metoda badañ
Do badañ u¿yto wie¿ego nadmiernego osad czynnego pobranego z oczyszczalni cieków w Namys³owie. Udzia³ bakterii nitryfikacyjnych stanowi³ ok. 3% suchej masy osadu.
Osad (z dodatkiem polielektrolitu) by³ odwodniony na prasie tamowej do 22% s.m. Jego
sucha masa zawiera³a 76,89% substancji organicznej, 5,64% azotu ogólnego i 0,05% azotu
amonowego. Ca³kowita zawartoæ azotu wynosi³a 5,69%, wêgla organicznego 38,5%, wodoru 5,8% w suchej masie.
Osad kompostowano ze s³om¹ pszeniczn¹, zawieraj¹c¹ 0,58% azotu, 44,74% wêgla i
5,47% wodoru. Kompostowana masa zawiera³a 37% osadu i 63% s³omy w przeliczeniu na
such¹ masê. Pryzmê kompostow¹ o wymiarach 1,5 × 3,0 m, u³o¿ono na gruncie z foli¹.
Masa kompostowa zawiera³a (w stanie wyjciowym) 68,5% wody.
Dowiadczenie prowadzono od 09.04 do 22.10.2001 r. (197 dni). Prze³o¿ono j¹ czterokrotnie. Codziennie mierzono temperaturê kompostu i powietrza. Okresowo oznaczano
zawartoæ azotu ogólnego Kjeldahla, amonowego metod¹ kolorymetryczn¹ na analizatorze
firmy Braun & Luebbe oraz ca³kowite zawartoci azotu, wêgla i wodoru w suchej masie na
analizatorze CHNS EA 1110 firmy CE Instruments.
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Wyniki i dyskusja
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Wyrazem przemian biochemicznych kompostowanej masy jest wysokoæ i dynamika temperatury w pryzmie. Wyniki pomiarów temperatury w kompostowej pryzmie i otaczaj¹cego
powietrza przedstawia rysunek 1. Najwy¿sz¹ temperaturê stwierdzono w trzecim dniu badañ
(71,3 oC). W nastêpnych 20 dniach temperatura w pryzmie wynosi³a 6068,1 oC, która niszczy chrobotwórcze organizmy. Temperatura otaczaj¹cego powietrza wynosi³a 0,96,2 oC.
Po 55 dniach temperatura przyzmy kompostowanej wynosi³a poni¿ej 38 oC.
W dowiadczeniu Stuczyñskiego [1999]  kompostowanie osadu wapnowanego z trocinami (w ró¿nej proporcji objêtociowej)  temperatura pryzmy kompostowej nie przekracza³y 25 oC.
W dowiadczeniu Czy¿yka i in. [2001] kompostowanie p³ynnych osadów (po stabilizacji beztlenowej) ze s³om¹ i dodatkiem saletry amonowej oraz wapna  maksymalna temperatura pryzmy nie przekroczy³a 57 oC. Temperatura powy¿ej 50 oC utrzymywa³a siê przez
dwa tygodnie.
W trakcie kompostowania zmniejszy³a siê zawartoæ substancji organicznej (rys. 2).
Najwiêkszy jej ubytek (z 87,68% do 57,28%) nast¹pi³ w ci¹gu 86 dni. Po 197 dniach kompostowania zawartoæ substancji organicznej wynios³a 45,18% (51,28% stanu wyjciowego).
Zmiany zawartoci azotu ogólnego w kompostowanej masie wie¿ego osadu przedstawia rys. 3. Na pocz¹tku eksperymentu by³o go 24,28 g×kg1s.m.. Po 72 dniach kompostowania uby³o 9% azotu. Po dalszych 125 dniach kompostowania zawartoæ azotu wynosi³a
16,2 g×kg1 s.m. Po 197 dniach kompostowania uby³o 7,98 gN×kg1 s.m., (32,9%). Stosunek wyjciowy C/N zmniejszy³ siê z 15,0 do 10,9.
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Rys. 1. Zmiany temperatury zachodz¹ce w pryzmie w trakcie kompostowania mieszanki
osad nieustabilizowany 37%, s³oma 63%
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Rys. 2. Zmiany w trakcie kompostowania zawartoci substancji organicznej w mieszance
nieustabilizowany osad 37%, s³oma 63%
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Rys. 3. Zmiany w trakcie kompostowania zawartoci azotu ogólnego w mieszance
nieustabilizowany osad 37%, s³oma 63%
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Wnioski koñcowe
1. Nieustabilizowany nadmierny osad czynny z powodzeniem mo¿e byæ u¿yty do kompostowania ze s³om¹.
2. Eksperyment wykaza³, ¿e przy stosunku pocz¹tkowym C/N = 15, poni¿ej stosunku optymalnego (20¸30), w mieszance osadu wie¿ego i s³omy prawid³owo przebiega biotermiczna faza kompostowania.
3. Kompostowanie wie¿ego nadmiernego osadu ze s³om¹ wyd³u¿a czas fazy biotermicznej do 20 dni, co jest korzystne dla biologicznej higienizacji osadu.
4. Kompost ze wie¿ego osadu nadmiernego i s³omy, zawiera³ wiêksze iloci azotu ogólnego, ni¿ komposty z osadów ustabilizowanych.

Literatura
1. Czy¿yk F., Kuczewska M., Sieradzki T. 2001: Wstêpne wyniki badañ kompostowania p³ynnych
osadów ciekowych ze s³om¹. Zeszyty Problemowe Postêpu Nauk Rolniczych nr 475, s. 263270.
2. Siuta J. Wasiak G. 2000: Kompostowanie odpadów i u¿ytkowanie kompostu. IO. Warszawa.
3. Siuta J. Wasiak G. 2001: Zasady wykorzystywania osadów ciekowych na cele nieprzemys³owe
przyrodnicze. In¿ynieria Ekologiczna 3, s. 1342.
4. Rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 11 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków, jakie musz¹ byæ spe³nione przy wykorzystaniu osadów ciekowych
na cele nieprzemys³owe (Dz. U. Nr 72, poz. 813)
5. Stuczyñski T. 1999: Kompostowanie osadów z oczyszczalni cieków w Brzesku-Okocimiu. Materia³y I Konferencja naukowo-techniczna pt. Kompostowanie i u¿ytkowanie kompostu. Pu³awyWarszawa.

Summary
COMPOSTING OF RAW WASTE ACTIVATED SLUDGE
Raw waste activated sludge from municipal sewage at purification plants at Namys³ów were mixed
with straw (63% straw and 37% activated sludge). This material processed composting. The researches
have been that raw activated sludge better composting than aerobic and anaerobic stabilization sludge.
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Joanna Kostecka

ODPADY ORGANICZNE RÓ¯NYCH GOSPODARSTW
DOMOWYCH PRZYDATNE DO KOMPOSTOWANIA

Wstêp
Badania w latach 19942001 dotyczy³y: odpadów: kuchennych rodziny miejskiej [1,7],
gospodarstwa rolniczego [2], domów studenckich [4,7], biura [6], domu wielorodzinnego i
wiejskiego gospodarstwa rolno-us³ugowego [7]. Celem badañ by³o poznanie dynamiki wytwarzania odpadów organicznych, które nale¿y gromadziæ selektywnie do kompostowania.
Zastosowanie d¿d¿ownic pozwala na kompostowanie ma³ych iloci odpadów w miejscach
ich wytwarzania.
Propagowanie wermikompostowania odpadów w skrzynkach ekologicznych nale¿y
opieraæ o znajomoæ dynamiki powstawania i jakoæ odpadów organicznych.

Wyniki badañ
W badaniach wykazano, ¿e odpady z poszczególnych róde³ ró¿ni¹ siê, zale¿nie od trybu ¿ycia producentów, tradycji, kultury i zamo¿noci. Najwiêcej odpadów (na jednego mieszkañca) powsta³o w gospodarstwie wiejskim (7,6 ± 1,5 kg/miesi¹c), mniej w bloku wielorodzinnym (3,9 ± 1,3 kg). Najmniej odpadów by³o w domach studenckich (0,7 ± 0,3 kg).
We wszystkich ród³ach dominowa³y odpady organiczne (4268%).
Niektóre kategorie odpadów wystêpowa³y szczególnie obficie w okrelonym czasie.
Iloæ odpadów organicznych gospodarstw domowych w bloku i w gospodarstwie wiejskim
wzrasta³a szczególnie w czerwcu, lipcu i wrzeniu. Przyczyn¹ tego jest robienie zapasów na
zimê. W domach studenckich masa odpadów organicznych ros³a w padzierniku, styczniu,
marcu i czerwcu stanowi¹cych miesi¹ce nasilonego sprz¹tania lub aktywniejszej nauki.
W tym okresie wyranie wzrasta³a iloæ makulatury. W domu wielorodzinnym masa odpadów organicznych mala³a w sierpniu (okres urlopów) [7]. Rodziny miejskiego bloku i gospodarstwa wiejskiego tradycyjnie przygotowywa³y posi³ki oraz przetwory warzyw i owoców. Mieszkaniec tych gospodarstw dostarcza³ rednio 92 i 42 kg/rok odpadów organicznych, a student tylko 6 kg.
Studenci wyrzucali wiele ró¿norodnych resztek jedzenia (ciasto dro¿d¿owe, pierogi
ruskie, pierogi z miêsem, resztki wêdliny, sery topione, bia³e i ¿ó³te, p³ynne resztki obiadowe, zepsute kompoty, splenia³e soki, resztki zup, resztki konserw miêsnych i rybnych
itp.), których obecnoci nie stwierdzano w innych gospodarstwach domowych.
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Tabela 1. rednia roczna suma odpadów produkowanych przez studenta, mieszkañca gospodarstwa
miejskiego i gospodarstwa rolno-us³ugowego w badanych kategoriach [wg 4 i 7]
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Wród odpadów gospodarstw domowych wyró¿niono osiem kategorii (tab. 1). Czêæ z
nich mo¿na gromadziæ w odrêbnych pojemnikach wystawianych np. w klatkach lub przy
kontenerach na odpady (chleb, makulatura, szk³o i plastik, puszki metalowe). Czêstokroæ
lepsza sytuacja panuje w ma³ych gminach, gdzie mieszkañcy samodzielnie organizuj¹ dobrze funkcjonuj¹ce systemy segregacji i odbioru odpadów. Na miejscu zagospodarowywane s¹ odpady organiczne [3]. Skutecznym motorem postêpu bywa czêsto zapa³ dzieciêcy,
sterowany przez nauczycieli [11].
Odpady organiczne mog¹ byæ kompostowane na dzia³kach, w ogrodach przydomowych
i w skrzynkach ekologicznych. Kompostowaæ (wermikompostowaæ) mo¿na jednak biofrakcjê gromadzon¹ selektywnie. W miejskich gospodarstwach domowych gromadzono
selektywnie tylko pieczywo. Najoszczêdniej chlebem gospodarowali mieszkañcy bloku,
gdzie jego resztki stanowi³y zaledwie 0,9% odpadów, a w domach studenckich  2%. Najwiêcej suchego pieczywa stwierdzono w gospodarstwie rolno-us³ugowym, ale karmiono
nim zwierzêta domowe (tab. 1). W gospodarstwie tym na pasze lub opa³ wykorzystywano
tak¿e pozosta³e p³ynne i sta³e odpady kuchenne. Tylko 16% odpadów tego gospodarstwa
skierowano na wysypisko gminne (rys.1).
Z danych £omotowskiego i in. [8] oraz Siuty [9] wynika, ¿e w krajach zachodnich
sk³ad wiejskich odpadów bytowych niewiele ró¿ni siê od odpadów z miejskich gospodarstw domowych. W polskich odpadach bytowych z miast najwiêkszy udzia³ (30%) maj¹
odpady biologiczne rozk³adalne  resztki jedzenia, papier, tektura i kartony (ok. 20%).
Wydzielona biofrakcja stanowi doskona³y surowiec do produkcji kompostu [10], w tym
wermikompostu [5].
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Rys. 1. Iloæ odpadów wyrzucanych do mieci i zagospodarowywanych na miejscu powstawania [%]
A student, B mieszkaniec domu wielorodzinnego, C mieszkaniec gospodarstwa rolno-us³ugowego

Wnioski
1. Czas maksymalnego wytwarzania odpadów organicznych (w badanych ród³ach) pokrywa siê z najwiêksz¹ aktywnoci¹ ¿ycia d¿d¿ownic. Stwarza to mo¿liwoci wykorzystania d¿d¿ownic do kompostowania tych odpadów w miejscach ich powstawania.
2. Zalecaj¹c wermikompostowanie odpadów w skrzynkach ekologicznych, nale¿y mieæ na
wzglêdzie korzyci z posiadania cennego nawozu w uprawie kwiatów i warzyw oraz pomniejszenia op³aty za wywóz odpadów.
3. Selektywne gromadzenie odpadów organicznych w gospodarstwach domowych oraz ich
kompostowanie nale¿y upowszechniaæ wszelkimi dostêpnymi metodami.
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Summary
ORGANIC WASTES FROM DIFFERENT HOUSEHOLDS AS A COMPOSTABLE
MATERIAL
Kitchen organic waste is a valuable raw product for processing into natural fertilizers. It may be
neutralized in ecological boxes with earthworms, at the spot of its origin, i.e. in household gardens, cellars
or even balconies of apartment blocks, or in the kitchens.
This paper contains the specification of the chosen producers organic waste origin. There have also
been presented the benefits of segregating organic waste and its vermicomposting in ecological boxes at
the place of its production.

dr hab. J. Kostecka
Zak³ad Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej
Wydzia³ Ekonomii, Uniwersytet w Rzeszowie
Po³udniowo-wschodni Oddzia³ PTIE w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Æwikliñskiej 2
e-mail: jkosteck@univ.rzeszow.pl
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Janusz £omotowski, Magdalena Radosz, A. Markowska

MIKROFALOWA HIGIENIZACJA OSADÓW CIEKOWYCH

Wstêp
Osady ciekowe zawieraj¹ liczne chorobotwórcze bakterie, wirusy, pierwotniaki,
dro¿d¿e i inne grzyby oraz jaja paso¿ytów jelitowych (tab. 1). Tabela 2 przedstawia typowe liczebnoci wybranych mikroorganizmów patologicznych w wie¿ych i ustabilizowanych osadach ciekowych. Osady ciekowe mo¿na u¿ywaæ do nawo¿enia po higienizacji,
je¿eli zawartoæ metali ciê¿kich, nie przekracza dopuszczalnych norm [Rozporz¹dzenie
1999]. Sposoby higienizacji osadów ciekowych oraz warunki, jakie nale¿y spe³niæ dla
usuniêcia drobnoustrojów patologiczych przedstawia tabela 3.
Dotychczas stosowane metody higienizacji osadów ciekowych maj¹ liczne ograniczenia. Nadal poszukuje siê nowych metod, mo¿liwych do stosowania w ma³ych i
du¿ych oczyszczalniach cieków. Jedn¹ z nich jest sterylizacja przy u¿yciu mikrofal,
które znalaz³y szeroki zakres zastosowañ w radiokomunikacji, radionawigacji, medycynie i technologii [Litwin, Suski 1972]. Mikrofale bardzo czêsto stosuje siê do ogrzewania materia³ów.
Tabela 1. Organizmy patogenne wykrywane w osadach ciekowych [Carrington 2001]
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Tabela 2. Typowe liczebnoci mikroorganizmów patologicznych w osadach ciekowych [Carrington 2001]
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Tabela 3. Stosowane metody higienizacji osadów ciekowych [Carrington 2001; £omotowski, Szpindor 1999]
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Podstawy ogrzewanie mikrofalowego
Promieniowanie mikrofalowe to fale elekromagnetyczne o niskiej energii, które z
punktu widzenia fizyki podobne s¹ do fal wietlnych. D³ugoæ tych fal mieci siê w przedziale 0,011,0 m, co odpowiada czêstotliwoci od 300MHz do 30GHz [Haque 1999].
Mikrofale mog¹ byæ odbijane od powierzchni materia³u, przenikaæ go lub ulegaæ poch³anianiu (rys. 1).
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Rys. 1. Wzajemne oddzia³ywanie mikrofal i materia³ów [1] a) odbijanie, b) przenikanie, c) poch³anianie

W dielektrykach pod wp³ywem mikrofal obserwuje siê ich ogrzewanie. Energia elektromagnetyczna mikrofal powoduje polaryzacjê cz¹stek wchodz¹cych w sk³ad orodka.
Cz¹stki te obracaj¹ siê i zderzaj¹ z innymi cz¹stkami, a w wyniku si³ tarcia ich energia
zamieniana jest na ciep³o[Bogda³ 1992]. Zdolnoæ orodka do absorbowania energii mikrofalowej i jej zamiany na ciep³o okrela wspó³czynnik rozproszenia energii definiowany
zale¿noci¹ [Sparr Eskilsson, Biõrklund 2002; Thostenson, Chou 1999]:

WDQ G

H
H

gdzie: tan d  wspó³czynnik rozproszenia,
e½  wspó³czynnik strat dielektrycznych,
e  sta³a dielektryczna orodka
W tabeli 4 przedstawiono przyk³adowe wartoci sta³ej dielektrycznej, wspó³czynnika
rozpraszania oraz wspó³czynnika strat dielektrycznych energii mikrofalowej. Bardzo wysok¹ wartoci¹ wspó³czynnika strat dielektrycznych charakteryzuje siê woda. Z tego wzglêdu
orodki materialne silnie uwodnione szybko ulegaj¹ podgrzaniu pod wp³ywem mikrofal.

Cel i metodyka badañ
Celem badañ jest ocena skutecznoci mikrofal w higienizacji osadów ciekowych.
Wp³yw energii mikrofalowej na osady ciekowe w du¿ej mierze zale¿y od ich sk³adu.
Osady ciekowe charakteryzuj¹ siê du¿ym uwodnieniem i z tego powodu bêd¹ szybko ulegaæ
ogrzewaniu mikrofalowemu. W komórkach bakteryjnych ilociowo najwa¿niejszym sk³adnikiem jest woda, która stanowi 70  85,9% wilgotnej masy [Kunicki-Goldfinger 1994].
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Tabela 4. Wartoci sta³ych dielektrycznych, wspó³czynnika rozproszenia i wspó³czynnik strat dielektrycznych dla wybranych rozpuszczalników [Kunicki-Goldfinger 1994]
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Energia mikrofalowa poch³oniêta przez osad pozwala otrzymaæ wysok¹ temperaturê
osadu. Wzrost temperatury sprzyja intensywnemu parowaniu wody z wnêtrza osadu w kierunku jego powierzchni. Powstaj¹ca para dzia³a sterylizuj¹co na mikroorganizmy obecne w
osadach. Parowanie wody zachodzi tak¿e w komórkach mikroorganizmów np. uwodnionej
cytoplazmie. Prowadzi to do wzrostu cinienia wewn¹trz komórek, a w konsekwencji do
ich pêkania. Przy wysokiej temperaturze i cinieniu pary wodnej zachodz¹ zmiany w budowie bia³ek strukturalnych i enzymów. Denaturacja bia³ek podobnie jak pêkniêcie komórki
s¹ przyczyn¹ mierci mikroorganizmów.
Dzia³aniu energii mikrofalowej poddano osady ciekowe po procesie fermentacji metanowej. Uwodnienie pocz¹tkowe osadów wynosi³o 80%. Badania prowadzono na próbach osadu o masie 20 g przy czasie napromieniowania 1, 2, 3, 4 i 8 minut, dla mocy energii mikrofalowej: 500 W i 1000 W. Do badañ u¿yto mikrofale o czêstotliwoci 2450 MHz. W celu
scharakteryzowania efektywnoci usuwania bakterii chorobotwórczych wykonano badania liczebnoci bakterii psychrofilnych, mezofilnych i termofilnych, bakterii rodzaju Salmonella,
Escherichia coli i Clostridium w osadach pobranych z oczyszczalni oraz po napromieniowaniu.

Omówienie wyników badañ
Stwierdzono, ¿e energia mikrofalowa niszczy bakterie obecne w osadach ciekowych.
Ogólna liczba bakterii psychrofilnych, mezofilnych i termofilnych dla krótkiego czasu
przebywania osadów w polu dzia³ania mikrofal zmala³a 300-krotnie (dla mocy 1000 W)
i 10-krotnie (dla mocy 500 W). Przy d³u¿szym czasie napromieniowania uzyskano bardzo
wysoki stopieñ higienizacji osadów (tab. 5 i 6). Mikrofale szczególnie bakteriobójczo dzia³aj¹ na bakterie Salmonella i Escherichia coli. Ginê³y one ju¿ po 1 minucie napromieniowania. W przypadku bakterii przetrwalnikuj¹cych Clostridium, uzyskano mniejszy efekt
sterylizacji. Niezale¿nie od czasu dzia³ania mikrofal iloæ bakterii przetrwalnikowych pozosta³a na poziomie 3000 komórek w 100 cm3 osadu (rys. 2).
W czasie napromieniowania oprócz higienizacji osadu dochodzi³o do suszenia osadów. Zmniejszenie uwodnienia osadów ciekowych by³o zwi¹zane z odparowywaniem wody.
Badania wykaza³y, ¿e poziom mocy energii mikrofalowej ma ma³y wp³yw na efekty bakteriobójcze. W przypadku bakterii psychrofilnych minimalnie lepsze efekty uzyskano dla
mocy 1000 W, w szczególnoci dla krótkiego czasu napromieniowania. Dla Clostridium
niezale¿nie od zastosowanej poziomu mocy ubytek liczby bakterii kszta³towa³a siê na tym
samym poziomie. Zaobserwowano, ¿e wielkoæ mocy ma wiêksze znaczenie na zmniejszenie masy osadów (rys. 3). Wy¿szy ubytek wody zarejestrowano dla mocy 1000 W.
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Rys. 2. Liczba bakterii Clostridium dla mocy mikrofal 1000 W i 500 W
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Rys. 3. Procentowy ubytek ogólnej masy osadów dla mocy mikrofal 1000 W i 500 W
Tabela 5. Wp³yw energii mikrofalowej na mikroorganizmy dla mocy mikrofal 1000 W
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Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych wstêpnych badañ wykazano, ¿e energia mikrofalowa
mo¿e byæ wykorzystywana w procesach higienizacji osadów ciekowych. Mikrofale dzia³aj¹ bakteriobójczo na mikroorganizmy znajduj¹ce siê w osadach a ponadto powoduj¹ ich
osuszanie. Bardziej podatne na niszczenie s¹ bakterie nieprzetrwalnikuj¹ce.
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Tabela 6. Wp³yw energii mikrofalowej na mikroorganizmy dla mocy 500 W
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Summary
MICROWAVE PROCESSING FOR PATHOGEN REDUCTION IN SEWAGE SLUDGE
In microwave processing energy is supplied to the material. This results in rapid heating throughout
the material. This phenomenon used to killing or inactivation of pathogens in sewage sludge. Experiment
was showed that microwaves processing maybe applied to effective and rapid hygienised of the sewage
sludge. The lower lethal effect was the endosporous bacteria.

dr hab. in¿. J. £omotowski prof. nadzw.
Akademia Rolnicza we Wroc³awiu
mgr in¿. M. Radosz, mgr A. Markowska
Politechnika wiêtokrzyska
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Czes³awa Rosik-Dulewska, Urszula Karwaczyñska

WP£YW PROCESU STABILIZACJI
NA CA£KOWIT¥ ZAWARTOÆ METALI LADOWYCH
I ICH FRAKCJE W KOMUNALNYCH OSADACH CIEKOWYCH

Wstêp
Komunalne osady ciekowe mog¹ byæ surowcem nawozowym i energetycznym.
Badania w³aciwoci osadów ciekowych zapocz¹tkowano dopiero w po³owie lat szeædziesi¹tych. Fizyczne, chemiczne i biologiczne w³aciwoci osadów zale¿¹ od sk³adu oraz
pochodzenia cieków, oraz od technologii oczyszczania i transformacji (stabilizacji) wydzielonych sedymentów (osadów). Stabilizacja i odwodnianie osadów zmniejsza objêtoæ i
zwiêksza efektywnoæ higienizacji. Osady zawieraj¹ wszystkie wskaniki cieków, ale ich
koncentracja jest du¿o wiêksza.
Badania prowadzono w celu poznania relacji pomiêdzy ca³kowitymi zawartociami
metali a ich po³¹czeniami (sekwencyjna ekstrakcja chemiczna wg Tessiera) w osadach odmiennie stabilizowanych.

Materia³y i metodyka badañ
Badano osady dwóch oczyszczalni cieków oczyszczaj¹cych w 75  95% cieki bytowo-gospodarcze o zbli¿onym sk³adzie oraz 525% opadowe (w DG-S  dodatkowo
cieki ma³ych zak³adów przemys³owych), ale ró¿ni¹cych siê procesem przeróbki osadów.
W oczyszczalni D¹browa Górnicza-Strzemieszyce (DG-S) osad jest stabilizowany w zamkniêtych wydzielonych komorach fermentacyjnych i odwadniany na poletkach. Oczyszczalnia w Bytomiu-Miechowicach (BM) osad stabilizuje tlenowo, który po zagêszczeniu
jest kierowany na poletka odwadniaj¹ce.
Reprezentatywne próbki osadów pobrano zgodnie z wymogami Rozporz¹dzenia
MOZNiL [1999] i okrelono:
 ca³kowite zawartoci metali ciê¿kich (sk³ad ilociowy),
 sekwencyjn¹ ekstrakcjê chemiczn¹ metali ciê¿kich (sk³ad jakociowy).
Ca³kowit¹ zawartoæ metali ciê¿kich oznaczono wed³ug metody IUNG w Pu³awach.
Analizê wyci¹gów wodnych wykonano metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)
przy u¿yciu spektrometru PHILIPS PU 9100X. Analiza obejmowa³a metale ciê¿kie takie
jak: Pb, Cu, Cd, Cr, Zn, Ni.
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Do oznaczenia jakociowego sk³adu metali ciê¿kich zastosowano metodê sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej wg A.Tessiera, P.G.C.Campbella i M.Bissona [1979]. Wyodrêbniono frakcje:
I  metale wymienne
II  metale zwi¹zane z wêglanami
III  metale zwi¹zane z tlenkami ¿elaza i manganu
IV  metale zwi¹zane z substancj¹ organiczn¹
V  metale zwi¹zane z krzemianami (pozosta³oæ).
Osad ekstrahowano kolejnymi roztworami ³uguj¹cymi. Ekstrakty osadu rozdzielano
przez odwirowanie. W wyci¹gach wodnych metale oznaczano równie¿ metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA).

Wyniki badañ
Parametry fizyko-chemiczne obu osadów s¹ zbli¿one. Odczyn (pH 5,7  B-M i 6,6 
DG-M) kwalifikuje je do osadów kwanych, le przefermentowanych. Przewodnoæ elektrolityczna obu grup osadów jest podobna i wynosi 2,42 mS/cm i 2,38 mS/cm. Zawieraj¹
one odpowiednio 69% i 73% wody.
Ca³kowite zawartoci metali ciê¿kich w osadzie B-M (184 mg Pb, 7 mg Cd, 126 mg
Cu, 35 mg Cr, 2402 mg Zn, 27 mg Ni) nie przekraczaj¹ maksymalnych wartoci okrelonych w rozporz¹dzeniu [1999] dla osadów wykorzystywanych rolniczo.
Osad DG-S nie spe³nia wymogów odnonego rozporz¹dzenia, ze wzglêdu na nadmiern¹
zawartoæ o³owiu, kadmu i cynku  odpowiednio 1759, 102 i 6631 mg/kg s.m. (rys. 13).
Sekwencyjna ekstrakcja metali ciê¿kich z osadów obu oczyszczalni wykaza³a, ¿e:
· Procentowo najmniej metali ciê¿kich zawiera³y frakcje II i I osadów B-M i DG-S.
Wyj¹tek stanowi bardzo du¿a ró¿nica zawartoci kadmu  19% we frakcji I B-M, a
ladowe iloci w DG-S.
· Tlenkami ¿elaza i manganu (frakcja III) zwi¹za³y najwiêcej: cynku (66% DG-S i 48% B
M), kadmu (ok.48% DGS i 40% BM), niklu (ok.36% DGS i 12% BM), chromu
(ok.16% DGS i 2% BM), o³owiu (3% DG-S i 1% BM), miedzi (1% DGS i 2% B
M). Zawartoci metali we frakcji III by³y wiêksze (oprócz miedzi) w osadzie z DGS,
stabilizowanym fermentacj¹ metanow¹.
· We frakcji IV  najwiêcej by³o o³owiu (93% BM i 81% DGS), miedzi (89% DGS
i 82% BM), kadmu (47% DG S i 40% BM), chromu (42% DGS i 49% BM),
niklu (30% DGS i 45% BM), cynku (27% DGS i 41% BM). Zawartoci Cu i Cd
we frakcji by³y wiêksze w osadzie B-M, stabilizowanym tlenowo w Biomixach.
· Metale trwale zwi¹zane z krzemianami, (zawarte we frakcji V) to: chrom (38% DGS
i 47% BM), nikiel (24% DGS i 23% BM), o³ów (16% BM i 6% DGS), mied
(7% DGS i 10% BM), cynk (5% DGS i 4% BM) i kadm (3% DG-S i zawartoæ
ladowa BM). Mimo ró¿nic w technologii przeróbki osadów udzia³y metali zwi¹zanych z krzemianami (frakcja V) by³y zbli¿one w B-M i DG-S. Ró¿nica wyst¹pi³a jednak
w zawartoci o³owiu. By³o go 2 razy wiêcej w B-M (stabilizacja tlenowa).
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Rys. 1. Ca³kowita zawartoæ metali ciê¿kich w osadach ciekowych w %
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Rys. 2. Zawartoæ % metali ciê¿kich we frakcjach I-V
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Rys. 3. Zawartoæ % metali ciê¿kich we frakcjach I-V
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Podsumowanie
Ca³kowite zawartoci metali ciê¿kich w osadzie DG-S s¹ wielokrotnie wiêksze ni¿ w
osadzie B-M (rys. 1) wy¿sza jest od 2 (Cu, Cr, Zn) do 7 (Pb), a nawet 14 (Cd) razy w
osadach z D¹browy Górniczej  Strzemieszyc. Przyczyny takiego stanu nale¿y doszukiwaæ
siê w kilkunastoprocentowym udziale cieków przemys³owych dop³ywaj¹cych do oczyszczalni w DG-S.
Sekwencyjna ekstrakcja pierwiastków ladowych wykaza³a, ¿e we frakcjach, które maj¹
najwiêksze znaczenie przy przyrodniczym wykorzystaniu osadów, tzn. I (wymiennej) i II
(wêglanowej) procentowy udzia³ metali w osadach z obu oczyszczalni jest stosunkowo niewielki i porównywalny. Wyj¹tek stanowi Cd, który z frakcj¹ I zwi¹zany jest w 19% oraz Zn
w 6% sumarycznej zawartoci metalu w osadzie z oczyszczalni BM (stabilizacja tlenowa
tylko cieków bytowo-gospodarczych), natomiast w DG-S odpowiednio w 1% i 2%.
Metale frakcji V (trwale zwi¹zane z krzemianami), uznawane za nieszkodliwe dla rodowiska  wykaza³y nieco wiêksze iloci ni¿ we frakcjach I i II.
Najwiêkszy procent metali zawiera³a frakcja IV (organiczna). Ponadto zaobserwowano, ¿e w ka¿dym przypadku, poza Cu i Cd, zawartoæ metali frakcji by³a wy¿sza w osadach z
oczyszczalni B-M, gdzie osady by³y stabilizowane tlenowo w Biomixach i zagêszczane z
flokulantem.
Z tlenkami ¿elaza i manganu (frakcja III), zawartoæ metali (oprócz Cu) by³a wiêksza w
osadzie z oczyszczalni DGS, stabilizowanym beztlenowo.
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Summary
THE IMPACT OF STABILIZATION PROCESS ON TOTALAMOUNT OF TRACE
METALS AND THEIR FRACTIONS IN MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE
The article presents the results of sewage sludge investigations, coming from two water treatment plants purifying similar household sewage with 7595% efficiency.
Despite different technology of sludge processing in each plant, physico-chemical
parameters of sludge were similar. Total content of heavy metals in Bytom-Miechowice
did not exceed standard, maximum values reguired for sludge being used in agriculture.
Sludge from D¹browa Górnicza-Strzemiszyce did not meet reqirements because of excessive amount of Pb, Cd, Zn.
Seqential trace element extraction revealed, that in the two fractions of the greatest
importance for the environment, i.e. exchangeable (I) and bound with carbonates (II), percentage of metals in sludge from both plants was relatively small and comparable. For both
investigated plants metals were bound mostly with organic fraction (IV). The greatest amount of metals in every fraction were found in sludge coming from anaerobic fermentation
process in D¹browa Górnicza-Strzemieszyce.

prof. dr hab. Cz. Rosik-Dulewska, dr U. Karwaczyñska
Zak³ad Gospodarki Odpadami i ciekami
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Uniwersytet Opolski
45-052 Opole, ul. Oleska 22
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Dirk Wewetzer, Ewa Lisicka

PROEKOLOGICZNE UNIESZKODLIWIANIE
ODPADÓW MEDYCZNYCH

Wprowadzenie
Technologiczny postêp unieszkodliwiania odpadów medycznych daleko wyprzedza
mo¿liwoci wdra¿ania go w szpitalnictwie polskim. G³ównym powodem tego jest niedostatek rodków finansowych. Nie bez istotnego znaczenia s¹ tak¿e:
· personel medyczny (lekarze, pielêgniarki) zajmuje siê przede wszystkim pacjentami,
niechêtnie podejmuj¹ dzia³ania w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
· unieszkodliwianie odpadów jest postrzegane jako problem dopiero, gdy zagra¿a zdrowiu lub czyni dolegliwoæ techniczn¹,
· techniczny personel szpitali jest czêsto niedostatecznie przygotowany do pokonywania rosn¹cych wymogów unieszkodliwiania odpadów.

Stan gospodarki odpadami medycznymi
Odpady medyczne s¹ postrzegane jako szczególnie niebezpieczne, mimo ¿e przy fachowym postêpowaniu, pocz¹wszy od zbiórki, poprzez przechowywanie, transport i unieszkodliwianie, nie powinny stanowiæ wiêkszego zagro¿enia ni¿ odpady komunalne. W tym
kontekcie nieodzowne jest uporz¹dkowanie gospodarki odpadami medycznymi
Z wielu kontaktów (wizyt) wynika, ¿e w ogromnej iloci placówek s³u¿by zdrowia ¿aden
etap postêpowania z odpadami medycznymi nie funkcjonuje prawid³owo. W najlepszym przypadku odpady dzielone s¹ na dwie grupy i gromadzone w dwóch oddzielnych workach: na odpady medyczne i na komunalne. Wród drugich nierzadko stwierdzono obecnoæ niebezpiecznych odpadów medycznych, z czêciami cia³a ludzkiego w³¹cznie. Worki, nie posiadaj¹ce
wzmocnionego dna (identyczne, jak na odpady komunalne odbierane np. od mieszkañców),
pêkaj¹, ich zawartoæ, w tym m.in. krew, zanieczyszcza pomieszczenia, w których s¹ przechowywane, a personel, dokonuj¹cy póniej za³adunku tych worków (celem ich transportu do
miejsca unieszkodliwiania) jest ca³y czas nara¿ony na kontakt z zainfekowanymi odpadami.
Niemal jedyn¹ praktykowan¹ metod¹ pozbywania siê odpadów medycznych w Polsce
jest ich spalanie Odbywa siê to najczêciej w bardzo prymitywnych, przestarza³ych spalarniach przyszpitalnych (niejednokrotnie zwyk³ych kot³owniach), nie spe³niaj¹cych dopuszczonych granicznych wartoci emisji gazów odlotowych (potwierdzaj¹ ta wyniki licznych
badañ przeprowadzonych przez specjalistyczne jednostki na zlecenie urzêdów ochrony rodowiska).. Instalacje ekologicznie szkodliwe i nie nadaj¹ce siê do dalszej eksploatacji,
powinny byæ jak najszybciej zamykane.
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Ustawodawstwo polskie, w tym tak¿e o emisjach do powietrza i wiele innych, cile
okrelaj¹ wymogi, jakie musz¹ byæ spe³nione przy spalaniu. ¯adna z przyszpitalnych spalarni
nie jest w stanie spe³niæ restrykcyjnych przepisów, okrelaj¹cych graniczne wartoci dla gazów emitowanych do atmosfery. Zamontowanie skutecznej instalacji do oczyszczania spalin
to koszt kilku miliardów z³otych, czyli wydatek poza zasiêgiem mo¿liwoci finansowych szpitali i gmin. Unieszkodliwiania wymaga te¿ popió³, powstaj¹cy w wyniku spalania odpadów.
W Polsce istnieje tylko ok. 20 spalarni odpadów medycznych, których standard techniczny mia³, przynajmniej w za³o¿eniu, spe³niaæ wymogi europejskie. Niestety w wielu
przypadkach zdecydowano siê na tañsze (a w konsekwencji dro¿sze) oferty firm, które niejednokrotnie nie mia³y dowiadczenia w tego typu inwestycjach. Ze wzglêdu na przestarza³¹ technologiê i niedotrzymywanie wymagañ odnonie emisji, równie¿ te nowo powsta³e
spalarnie nie mia³yby racji bytu w krajach Unii Europejskiej.
Niezale¿nie od tego spalarnie zlokalizowano w du¿ym rozproszeniu, transport odpadów
medycznych ma du¿e odleg³oci, przez tereny o zabudowie mieszkalnej, stanowi zagro¿enie
dla ludzi i rodowiska. Budzi to sprzeciw mieszkañców i organizacji ekologicznych.

Bariery wdra¿ania proekologicznych rozwi¹zañ
W krajach Unii Europejskiej oprócz stosowanej powszechnie termicznej przeróbki odpadów medycznych (skutecznej lecz drogiej, g³ównie z powodu wysokich kosztów systemu oczyszczania spalin i ci¹g³ego monitoringu), coraz czêciej stosuje siê równolegle inne metody.
Tylko ok. 8% ca³ej masy odpadów w placówkach s³u¿by zdrowia wymaga spalenia. Do
pozosta³ych mo¿na stosowaæ znacznie tañsze metody. Mimo ewidentnych zalet tych technologii, wdro¿enie napotyka na trudnoci, wynikaj¹ce z poni¿szych przyczyn:
· Koniecznoæ selektywnego gromadzenia odpadów w placówkach medycznych.
Segregowanie odpadów na 3 grupy (a nie, jak dotychczas 2), tj. komunalne, inne ni¿
niebezpieczne i niebezpieczne oraz odpowiedniego zorganizowania odbioru ka¿dej z
tych grup odpadów i ich transportu do miejsc przeznaczenia, jest przez wiele placówek
medycznych odrzucana jako zbyt trudne, a wrêcz nierealne. Najchêtniej pozosta³yby
one przy dotychczasowej organizacji zbiórki i unieszkodliwiania, mimo ¿e analiza kosztów przemawia za innym rozwi¹zaniem.
· Brak konsekwentnego egzekwowania uregulowañ prawnych (np. odnonie spalin emitowanych do atmosfery, produktów spalania). Nastêpstwem tego jest dopuszczenie do
dalszej eksploatacji spalarni, lub mówi¹c precyzyjniej, kot³owni przyszpitalnych o standardzie, jak opisany powy¿ej. Koszty unieszkodliwiania odpadów w takiej spalarni s¹
dla szpitala tak minimalne, ¿e równie¿ w aspekcie ekonomicznym nie istnieje dla niego
¿adna motywacja dla wdro¿enia innej technologii.
· Tylko unieszkodliwianie termiczne niszczy bakterie, wirusy, grzyby, formy przetrwalnikowe wykluczaj¹c mo¿liwoæ infekcji. Nad ukszta³towaniem takiego pogl¹du pracowali przez lata m.in. tak¿e ustawodawcy, dopuszczaj¹c do unieszkodliwiania odpadów
medycznych wy³¹cznie technologie termiczne. Nasuwa siê pytanie, dlaczego np. technologia sterylizacji, uznana i powszechnie stosowana w placówkach medycznych m.in.
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do dezynfekcji narzêdzi chirurgicznych u¿ywanych tak¿e na oddzia³ach zakanych, mia³aby byæ nieskuteczna wobec takich samych bakterii zgromadzonych w odpadach.
· Silny lobbing na rzecz spalarni  czyli obawa zarz¹dzaj¹cych spalarniami odpadów
medycznych przed utrat¹ klienta, a tym samym zysków
· Ustawodawstwo ci¹gle jeszcze nie w pe³ni sprzyjaj¹ce rozwi¹zaniom proekologicznym Dopuszczenie przez ministra gospodarki tylko spalania (A1) lub pirolizy (A4)
jako metod unieszkodliwiania odpadów medycznych zamyka praktycznie drzwi wszelkim innym technologiom, nawet jeli po stronie placówek medycznych istnia³aby chêæ
do ich wdro¿enia.

Proekologiczne technologie unieszkodliwiania odpadów medycznych
Racjonalna gospodarka odpadami medycznymi ma charakter systemowy, polegaj¹cy na
powi¹zaniu poszczególnych elementów, wród których jedno z czo³owych miejsc zajmuje
w³aciwa segregacja na poszczególne kategorie. Wyselekcjonowane odpady mog¹ byæ poddawane przeróbce za pomoc¹ ró¿nego rodzaju noników energii: pary nasyconej, mikrofal,
makrofal, metod chemicznych. Technologiami najbardziej rozpowszechnionymi w Europie
Zachodniej s¹ sterylizacja parowa lub parowo-pró¿niowa oraz mikrofalowa. Szacuje siê, ze
ok. 45% szpitali zachodnich unieszkodliwia odpady medyczne z zastosowaniem tych metod.
Szczególnie godne polecenia s¹ technologie, w których odpady najpierw podlegaj¹ sterylizacji, a dopiero póniej rozdrobnieniu celem zmniejszenia objêtoci produktu koñcowego. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w przypadku wyst¹pienia ew. awarii i koniecznoci ingerencji
cz³owieka, materia³ jest ju¿ sterylny, a wiêc nie stanowi zagro¿enia dla obs³ugi instalacji.
Wród podstawowych zalet metod alternatywnych do spalania nale¿y wymieniæ:
· znacznie mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
· wyeliminowanie uci¹¿liwoci produktów spalania
· odpady po procesie maj¹ w³aciwoci i cechy odpadów komunalnych
· redukcja objêtoci odpadów (przeciêtnie w stosunku 8:1)
· mo¿liwoæ wyboru instalacji stacjonarnej lub mobilnej
· bezpieczeñstwo i ³atwoæ obs³ugi (najczêciej pe³ne oprogramowanie komputerowe)
oraz niezawodnoæ dzia³ania
Instalacje takie znacznie ³atwiej s¹ akceptowane spo³ecznie, a procedura udzielania
zezwoleñ administracyjnych jest wyranie krótsza ni¿ dla spalarni.
Do unieszkodliwiania odpadów medycznych stosuje siê miêdzy innymi:
· Sterylizacjê w autoklawach. Autoklawy najnowszej generacji dzia³aj¹ w systemie para
 pró¿nia  para. Cykl ten powtarza siê 6-krotnie. Temperatura (121  134 °C), du¿a
wilgotnoæ i odpowiednio dobrany czas sterylizacji (ok. 30 minut) gwarantuj¹ pe³n¹ sterylizacjê materia³u wsadowego (zabicie bakterii, zarodków, form przetrwalnikowych). Skutecznoæ procesu kontrolowana jest za pomoc¹ bioindykatorów Bacillus subtilis i Bacillus stearothermothilus. redukcja objêtoci 8:1. Koszt przeróbki 1 kg odpadów ok. 1 z³.
Technologia ta zyska³a pozytywn¹ opiniê m.in. Polskiego Zak³adu Higieny w Warszawie.
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· Such¹ dezynfekcjê termiczn¹. Temperatura procesu wynosi 110  140 °C, nonikiem

energetycznym jest pozostaj¹cy w obiegu cyrkulacyjnym olej, czas trwania sanitacji
wynosi ok. 20 min. Pozosta³y odpad wtórny jest zagêszczany, a gaz odlotowy filtrowany. Redukcja objêtoci 8:1.
· Sanitacjê mikrofalow¹. Urz¹dzenia te maj¹ charakter in situ lub off site. Wykorzystuje siê parê podgrzan¹ za pomoc¹ mikrofal. Wiêkszoæ mikroorganizmów ulega zniszczeniu pod wp³ywem dzia³ania fal o czêstotliwoci 2450 MHz i d³ugoci fali 12,24.
Odpady s¹ nawil¿ane, nastêpnie nasycane gor¹ca par¹ do temperatury 110 °C, powietrze
jest usuwane przez system filtrów. System jest ca³kowicie zamkniêty, nie powoduje
wiêc ¿adnych emisji,. Technologia ta nie mo¿e byæ stosowana do p³ynnej krwi i niebezpiecznych substancji chemicznych.
· Dezynfekcjê chemiczn¹. Najczêciej u¿ywanymi rodkami dezynfekuj¹cymi s¹ aldehydy, zwi¹zki chloru, sole amonowe, zwi¹zki fenolowe. Metoda ta mo¿e byæ stosowana
g³ownie do sanitacji zainfekowanych wydzielin fizjologicznych, odpadów mikrobiologicznych oraz przedmiotów ostrych (skalpele, lancety itp.). Wydajnoæ i szybkoæ procesu zale¿y od rodzaju i iloci zastosowanego rodka chemicznego oraz czasu i powierzchni jego kontaktu z odpadem, temperatury procesu, wilgotnoci, pH itp. Niektóre urz¹dzenia, dzia³aj¹ce w oparciu o te metodê, s¹ w pe³ni zautomatyzowane i wyposa¿one w system filtrów powietrznych. Powoduje to mniejsze oddzia³ywanie na rodowisko. Dezynfekcja chemiczna jest w nich po³¹czona z procesami termicznymi (sucha lub
parowa dezynfekcja chemiczna). Redukcja objêtoci ok. 6::1.
Podane przyk³ady nie wyczerpuj¹ listy dostêpnych technologii. Analiza kosztów inwestycyjnych wykaza³a, ¿e s¹ one rednio 35 krotnie, a koszty eksploatacyjne 4  10 krotnie
mniejsze od spalarni.
Odpady medyczne stanowi¹ ok. 40% ogólnej iloci odpadów, powstaj¹cych w s³u¿bie
zdrowia, z czego termicznego unieszkodliwienia wymaga tylko ok. 3%. £atwo wyliczyæ
korzyci finansowe z przejcia na wielokrotnie tañsze technologie w odniesieniu dla 37%
odpadów medycznych,

Uwarunkowania proekologicznego postêpu
Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów medycznych pozwalaj¹ wydatnie zmniejszyæ koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, gwarantuj¹c pe³ne bezpieczeñstwo
dla ludzi i rodowiska. Do ich upowszechnienia niezbêdne s¹:
1. Przeprowadzenie audytu ekologicznego istniej¹cych spalarni, g³ównie spalarni przyszpitalnych, poniewa¿ one stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla ludzi i rodowiska
Przeprowadzenie analiz spalin nale¿a³oby zleciæ licencjonowanym, obiektywnym laboratoriom, a nie bazowaæ na wynikach wczeniejszych badañ, przed³o¿onych przez placówkê medyczn¹. Spalarnie, nie spe³niaj¹ce wymogów emisyjnych, bez zaplecza gwarantuj¹cego w³aciwe przechowywanie odpadów, przestarza³e w sensie technicznym
musz¹ byæ od zaraz i konsekwentnie zamykane.
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2. Rygorystyczna kontrola postêpowania z produktami, powstaj¹cymi w wynika spalania
(popió³). Wprowadzenie odpowiednio wysokich cen za przyjêcie tych produktów na
sk³adowisko (sektor dla odpadów niebezpiecznych)
3. Trwa³e skrelenie przecie¿ tylko pozornych modernizacji istniej¹cych spalarni z listy
przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków funduszy ekologicznych.
4. W zamian za to preferowanie technologii alternatywnych w przydzielaniu dotacji lub
dogodnych kredytów przez fundusze ochrony rodowiska na poszczególnych szczeblach
(krajowym, wojewódzkim itd.).
5. Spowodowaæ jak najszybsze wdro¿enie projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, dopuszczaj¹cego technologie alternatywne do unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Projekt ten okrela te¿ zasady gromadzenia, przechowywania i transportu odpadów medycznych, a tak¿e wprowadza wymóg segregowania odpadów, powstaj¹cych w placówkach s³u¿by zdrowia przynajmniej na trzy grupy:
6. W nowym rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki (poprzednie zosta³o anulowane ustaw¹
wprowadzaj¹c¹ z 27 lipca 2001 r.) wprowadziæ zapis, dopuszczaj¹cy do unieszkodliwiania odpadów medycznych poza spalaniem i piroliz¹ tak¿e inne metody.
7. Zobowi¹zaæ stosowne urzêdy (inspektor sanitarny, urzêdy wojewódzkie) do max. skrócenia procedur wydawania zezwoleñ dla uruchomienia technologii alternatywnych (pozwolenie na budowê, u¿ytkowanie i.in.).
8. Uporz¹dkowaæ zasady stosowania instalacji mobilnych; obecne regulacje prawne s¹ niepe³ne i zupe³nie niejasne, pozostawiaj¹c absolutn¹ dowolnoæ ich interpretacji zarówno
ew. u¿ytkownikowi takiej instalacji, jak i jednostkom decyzyjnym (urzêdy wojewódzkie
i.in.). Instalacje mobilne mog³yby doskonale rozwi¹zaæ problem unieszkodliwiania odpadów z mniejszych placówek medycznych, prywatnych praktyk lekarskich itp.
9. Wdro¿yæ dla wybranego szpitala ew. grupy szpitali projekt pilotowy, który obejmowa³by:
· opracowanie studium wykonalnoci dla wykazania m. in. korzyci ekonomicznych
dla szpitala, wynikaj¹cych z zastosowania alternatywnej technologii unieszkodliwiania
odpadów,
· uruchomienie proekologicznej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych,
np. metod¹ sterylizacji. Instalacja ta powinna pe³niæ rolê demonstracyjn¹ dla innych
placówek medycznych. Projekt taki musia³by byæ finansowany przez fundusz ochrony rodowiska, np. NFOiGW.

Podsumowanie
Dynamiczny rozwój gospodarczy w Polsce ostatnich 12 lat stwarza szansê, a jednoczenie stawia wymóg poprawy stanu rodowiska. W wietle przygotowywanego na rok 2004
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej nale¿y ju¿ dzi podejmowaæ dzia³ania, zmierzaj¹ce do dostosowania polskich standardów rodowiskowych do wymogów unijnych. Dotyczy to równie¿ proekologicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Odpady medyczne, postrzegane przez spo³eczeñstwo jako niebezpieczne nie musz¹ byæ
grone pod warunkiem fachowego postêpowania z nimi na ka¿dym etapie (zbiórka, magazynowanie, transport, unieszkodliwienie).
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Adam Piech

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W RZESZOWIE

System selektywnej zbiórki odpadów
Wed³ug Orodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast [Jarosz 2000] w latach 2000
2001 selektywn¹ zbiórkê odpadów komunalnych prowadzono w 577 gminach (oko³o 23%).
Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie tak¹ zbiórkê prowadzi
od 1993 r. Zbierane s¹ :
· makulatura (papier zadrukowany i tektura),
· szk³o (z podzia³em na kolorowe i bezbarwne),
· tworzywa sztuczne (g³ównie butelki PET).
W latach 1996 i 1997 szko³y zbiera³y puszki aluminiowe (uzyskano 570 kg). Ze wzglêdu na ich zanieczyszczenie i trudnoci zbytu, zbiórki zaprzestano. Obecnie Rzeszów ma
140 gniazd pojemników (1 na oko³o 1150 mieszkañców). Szk³o gromadzi siê w pojemnikach Igloo (1,1 m3), tworzywa sztuczne w U1, metalowe, ocynkowane w SM (2,2 m3),
papieru w SM i kontenerach KP-7. W koñcu roku 2001 dysponowano:
· 362 pojemnikami Igloo,
· 32 pojemnikami Ul,
· 241 pojemnikami SM (makulatura 90 i tworzywa 151),
· 36 kontenerami KP7.
Najwiêksze iloci pojemników ma zabudowa wysoka. Osiedla domów jednorodzinnych pozostaj¹ bez pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. W 1999 roku
wycofano pojemniki na makulaturê. Wprowadzono je ponownie w roku 2000  po zwiêkszeniu popytu na ten surowiec.
Pojemniki opró¿niano nieregularnie (raz w miesi¹cu), niezale¿nie od stanu ich wype³nienia. Szk³o jest przemieszczane do miejsca czasowego sk³adowania, sk¹d odbiera je firma Recykling Centrum w Jaros³awiu. Makulatura i tworzywa sztuczne s¹ przemieszczane
bezporednio z pojemników do odbiorców.
Rzeszów nie prowadzi obecnie akcji edukacyjnej wród mieszkañców. W pierwszej
po³owie lat 90-tych akcjê edukacyjn¹ prowadzi³a firma MB Rzeszów, utworzona do budowy i zarz¹dzania Zak³adem Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), zale¿y od Kopalni
Piasku Maczki-Bór. Niestety budowa ZUOK zosta³a wstrzymana.
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Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w Rzeszowie
W roku 2001 zebrano blisko 290 ton st³uczki szklanej (w roku 2001 blisko 290 ton),
143 ton makulatury, 69 ton tworzyw sztucznych (rys. 1).. Trendy wzrostu pozyskiwanych
surowców s¹ proporcjonalne do liczby pojemników (tab. 1).
W przeliczeniu na jeden pojemnik w latach 19982001 zebrano:
· 525  733 kg szk³a/rok,
· 136  376 kg makulatury/rok,
· 72  175 kg tworzyw sztucznych/rok,
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Rys. 1. Iloæ zebranych surowców w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w latach
1993  2001 z terenu miasta Rzeszowa (dane MPGK Rzeszów)
Tabela 1. Masa surowców wtórnych przypadaj¹ca na jeden pojemnik
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Tabela 2. Masa surowców wtórnych przypadaj¹ca na jednego mieszkañca
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W przeliczeniu na 1 mieszkañca zebrano (tab. 2):
· 1,28  1,78 kg szk³a/rok
· 0,33  0,98 kg makulatury/rok,
· 0,18  0,43 kg tworzyw sztucznych/rok.
Uzyskane wyniki s¹ daleko mniejsze od rednich europejskich. Przyczyn tego stanu
jest wiele. Aa najwa¿niejsze uznaje siê:
· w Rzeszowie nie ma planowej edukacji ekologicznej dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
· MPGK nie ma motywacji do regularnego opró¿niania pojemników ze wzglêdu na wysoki koszt, w niewielkim stopniu rekompensowany przychodami ze sprzeda¿y surowców. Ponadt brakuje rodków transportu z dwigiem HDS nie tylko do odbierania surowców lecz tak¿e do transportu pojemników na odpady niesortowane.

Jakoæ pozyskanych surowców
W latach 2001  2002 analizowano sk³ad morfologiczny surowców zgromadzonych w
pojemnikach papier i jeden raz na tworzywa sztuczne. Analizê wykonano wed³ug wytycznych European Recovery & Recycling Association (ERRA)  Europejskiego Stowarzyszenia Odzysku i Recyklingu szczegó³owo zaprezentowano w pracy [Plech 2000]. Grupy materia³owe zestawiono wed³ug pochodzenia surowców ze szczególnym uwzglêdnieniem odpadów opakowaniowych (tab. 3 i 4).
W pojemniku na papier opakowania stanowi³y 31,8% ca³oci, a papier biurowy i zadrukowany 63,8%. Ponad po³owê papieru stanowi³y gazety i inne materia³y drukowane. Stwierdzono 4% zanieczyszczeñ. Z punktu widzenia ekonomiki ta struktura nie jest korzystna,
gdy¿ popyt na rynku surowców wtórnych dotyczy makulatury twardej, miêkka jest odbierana niechêtnie. Dodatkowo, papier zadrukowany nie jest opakowaniem, i w wietle ustawy
Tabela 3. Wyniki analizy pojemników na papier
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Tabela 4. Wyniki analizy pojemnika na tworzywa sztuczne
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o op³acie produktowej i depozytowej nie ma obowi¹zku jego zagospodarowania materia³owego b¹d energetycznego.
Udzia³ zanieczyszczeñ w tworzywach sztucznych siêga 20%. Butelki PET stanowi³y
blisko 60% masy surowców. Opakowania z tworzyw sztucznych stanowi¹ oko³o 72% wszystkich zebranych tworzyw.
Niezbêdne dzia³ania na rzecz rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Rzeszowie.
1. Edukacja ekologiczna mieszkañców (akcje w szko³ach po³¹czone z konkursami; ulotki,
plakaty, foldery przypominaj¹ce o korzyciach ze zbierania surowców; dzia³ania medialne w prasie, radiu i telewizji; ankiety itp.),
2. Utworzenie wydzielonego stanowiska w Urzêdzie Miasta dla specjalisty, b¹d grupy
specjalistów odpowiedzialnych za nadzór nad edukacj¹ ekologiczn¹, monitoruj¹cych
system gospodarki odpadami, a tak¿e maj¹cych wp³yw na decyzje podejmowane w tym
zakresie,
3. Objêcie programem selektywnej zbiórki mieszkañców domów jednorodzinnych,
4. Utworzenie sortowni (zak³adu) zebranych surowców wtórnych przed ich sprzeda¿¹.
Za czysty surowiec mo¿na uzyskaæ wy¿sz¹ cenê, a ponadto unika siê niebezpieczeñstwa
odrzucenia nadmiernie zanieczyszczonego surowca.
5. Objêcie selektywnym gromadzeniem wszystkich materia³ów mo¿liwych do powtórnego wykorzystania, a zw³aszcza aluminiowych puszek po napojach,
6. Optymalizacja harmonogramu i tras zbiórki surowców.
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1. Jarosz W. 2000: Edukacja i komunikacja spo³eczna we wdra¿aniu selektywnej zbiórki odpadów,
Recykling 02.
2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)
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Kazimierz Grabas

LIKWIDACJA ZAGRO¯EÑ NA OBSZARZE EKSPLOATACJI
I PRZERÓBKI RUD URANOWYCH W KOWARACH

Wprowadzenie
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych badania radzieckich geologów potwierdzi³y wczeniejsze informacje o wystêpowaniu w Sudetach (po stronie polskiej) z³ó¿ rud uranu. Rozpoznane w rejonach kopalñ rud metali z³o¿a uranu, które po wojnie ze wzglêdu na jego
strategiczne znaczenie, nabra³y szczególnego znaczenia i zainteresowania Zwi¹zku Radzieckiego. Na podstawie zawartej 15.09.1947 umowy miêdzy Polsk¹ a ZSRR w roku 1948
utworzono specjalistyczne przedsiêbiorstwo pañstwowe, które zajmowa³o siê poszukiwaniem, wydobywaniem, przerobem i eksportem rudy uranu. Przedsiêbiorstwo to od roku
1951 nosi³o nazwê Zak³ady Przemys³owe R-1. Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Wyodrêbnione [Zdulski 1999]. Wszelk¹ dzia³alnoæ tych Zak³adów opatrzono klauzul¹ tajnoci.
Ca³oæ prac prowadzono w pierwszym okresie pod nadzorem radzieckiej administracji
wojskowej, obejmuj¹c prace poszukiwawcze i eksploatacjê rud uranu w istniej¹cych ju¿
kopalniach. Od 1953 roku, kiedy ³atwo dostêpne z³o¿a uleg³y wyczerpaniu, najintensywniejsza eksploatacja przebiega³a tylko w kopalni Radoniów oddalonej od Kowar o ok. 40
kilometrów i trwa³a do 1963 roku.
W roku 1957 powsta³a koncepcja produkcji koncentratów uranowych z tzw. ubogich
rud sk³adowanych dotychczas na ha³dach. W 1958 roku w Instytucie Badañ J¹drowych rozpoczêto badania nad opracowaniem technologii otrzymywania koncentratów uranowych z
ubogich rud, przede wszystkim ze z³o¿a Radoniów, Grzmi¹ca, Okrzeszyn i Staszic
[Domanus i in. 1962; Kotu³a 1969; Zdulski 1999]. Zaprojektowano i utworzono zak³ad
produkcji koncentratów uranowych (uruchomiony w 1967 r.) na terenie zlikwidowanej
kopalni Wolnoæ w Kowarach. Wybudowano te¿ sk³adowisko odpadów (staw osadowy)
poprodukcyjnych z przerobu zwa³ów górniczych na t³uczeñ i grysy [Adamski, Gawor 1986].
Surowiec stanowi³a zwa³owana uboga ruda (0,083% uranu) z Radoniowa.
W roku 1972 Zak³ady Przemys³owe R-1 zlikwidowano [Zdulski 1999; Zarz¹dzenie
1972]. Zak³ady te w okresie swojej dzia³alnoci eksploatowa³y 9 kopalni i wyeksportowa³y
do ZSRR 704 tony uranu w rudzie [Zdulski 1999].
Teren i maj¹tek ZP R-1 decyzj¹ Pe³nomocnika Rz¹du ds. Wykorzystania Energii J¹drowej przekazano Politechnice Wroc³awskiej. Przejêty maj¹tek wykorzystano do utworzenia orodka dowiadczalnego specjalizuj¹cego siê w hydrometalurgii i nowych technologiach.
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Zapora ziemna nadpoziomowego stawu osadowego
Budowê sk³adowiska odpadów pouranowych rozpoczêto na istniej¹cym do 1962 roku
obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni Wolnoæ, na stoku góry Rudnik w roku 1965
a zakoñczono w 1967. Szacuje siê, ¿e zgromadzono w nim ok. 250 tys. ton odpadów z
produkcji koncentratów uranowych. Lustro wody nadosadowej mia³o kszta³t owalny a
g³êbokoæ wody nadosadowej rednio ok. 1,0 m. Maksymalne nachylenie zbocza obwa³owañ od strony odpowietrznej wynosi³o 1:2,25 [Brz¹ka³a, Koszela 2000]. Struktura odpadów zgromadzonych w osadniku jest zró¿nicowana, przewa¿a materia³ drobnoziarnisty, barwy ¿ó³tawo-siwej, stanowi¹cy zmielon¹ rudê po procesie ³ugowania, rozdrobnion¹ do frakcji 0,1 mm oraz siarczan wapnia, który powstawa³ przy neutralizacji kwasu
siarkowego wapnem. W mniejszej iloci wystêpuj¹ odpady z przerobu zwa³ów kopalnianych na t³uczeñ i grysy.
Na potrzeby Zak³adów R-1 i Zak³adów Dowiadczalnych Hydromech podwy¿szono zaporê o ok. 1,5  2 m formuj¹c na namytej warstwie przepuszczalnych osadów nasyp
z glin zboczowych. Od roku 1972 do stawu wprowadzano odpady technologiczne z dzia³alnoci Zak³adów Dowiadczalnych Hydromech i póniej spó³ki Hydromet. By³y
to odpady z: produkcji dowiadczalnej koncentratów miedziowych, szlamów anodowych z galwanizerni, produkcji siarczanu niklu, odpady poflotacyjne, odpady z produkcji
katalizatorów, przeróbki rudy lantanowcowej, cieki z produkcji pow³ok galwanicznych.
Te deponowane odpady skoncentrowa³y siê na powierzchni ok. 0,5 ha w cienkiej warstwie od 5 do 20 cm w postaci mu³u stanowi¹cego g³ównie osad denny w stawie oraz
osad na pla¿ach [Steininger i in. 1999].
Zadania bezodp³ywowego sk³adowiska i zlewiska odpadów spe³nia³ osadnik do roku
2000, kiedy to zaprzestano wprowadzania do niego cieków produkcyjnych, g³ównie z produkcji galwanicznej i cieki gospodarczo-bytowe ska¿one mikrobiologicznie.

Charakterystyka osadnika
Podstawowe dane osadnika:
· Okres deponowania odpadów pouranowych 19671971.
· Okres deponowania odpadów produkcyjnych 19722000.
· Ogólna objêtoæ zdeponowanych odpadów 90 000 m3.
· Ogólna objêtoæ osadnika 113 000 m3.
· Powierzchnia osadnika 13 000 m2.
· D³ugoæ obwa³owania (3 istotnych stron) 300 m.
· Ca³kowita wysokoæ obwa³owañ [Brz¹ka³a, Koszela 2000]:
 od strony zach. 1315 m,
 od strony p³n. i pd. 810 m,
 od strony wsch. 12 m.
· Zawartoæ uranu [Steiniger i in. 1999] 7231 ppm.
· Zawartoæ toru 16123 ppm.
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· Stê¿enia radonu w powietrzu glebowym [Charewicz i in. 1999]:

 p³n. anomalia 12,286,8 kBq/m3,
 grobla osadnika 1,35,1 kBq/m3.
· Maksymalna zawartoæ izotopu Ra226  pd anomalia [Charewicz i in.1999] 42,2 kBq/kg.
· Maksymalna moc dawki promieniowania jonizuj¹cego na wysokoci 1 m  p³n. anomalia 10,14 mSv/rok.
· Zawartoæ metali ciê¿kich [Steiniger i in. 1999]:
 Ni 1121416 mg/kg s.m. (powierzchniowa warstwa osadu),
 Cu 3730112 mg/kg s.m.,
 Zn 3915033 mg/kg s.m.,
 Cr 1213692 mg/kg s.m.

Zagro¿enia ekologiczne
Specyficzna dzia³alnoæ przemys³owa prowadzona w przesz³oci a zwi¹zana z eksploatacj¹ i przerobem rud uranowych w Kowarach Górnych, w sposób istotny wp³ynê³a na
rozmiar szkód spowodowanych w poszczególnych elementach biosfery. Eksploatacja i przerób rud uranowych, w tym dostarczanych z innych kopalni, zniekszta³ci³a strukturê geologiczn¹, hydrologiczn¹, biologiczn¹ i chemiczn¹. Usytuowanie osadnika, jego budowa oraz
zgromadzony w nim odpad zniekszta³ci³y rodowisko wodno-gruntowe. Budowa nadpoziomowego stawu osadowego zniekszta³ci³a pokrywê glebow¹ terenu.
Ze wzglêdu na: zgromadzony depozyt, jego rodzaj i iloæ, natê¿enie promieniowania
jonizuj¹cego, z³y stan techniczny zagra¿aj¹cy statecznoci skarp, po³o¿enie na stoku góry i
terenie dzia³alnoci górniczej, staw stanowi³ rzeczywiste zagro¿enie dla rodowiska i okolicznych mieszkañców. Istnia³a realna mo¿liwoæ ska¿enia wód rzeki Jedlicy, przep³ywaj¹cej u podnó¿a zapory, zawartoci¹ zdeponowan¹ w osadniku.
Uchwa³¹ Rady Ministrów 21/83 z dnia 4 marca 1983 w sprawie projektu Narodowego
Planu Spo³eczno-Gospodarczego na lata 19831985 wydzielono na terenie ówczesnego
województwa jeleniogórskiego trzy obszary ekologicznego zagro¿enia, w tym jeleniogórski obejmuj¹cy Kowary, zaliczony do specjalnie chronionych o zaostrzonych wymogach z punktu widzenia ochrony rodowiska. Usytuowanie osadnika w górzystym krajobrazie na obrze¿ach Karkonoskiego Parku Narodowego i Rudawskiego Parku Krajobrazowego w utworzonym w roku 1986, decyzj¹ ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej obszarze chronionego krajobrazu Karkonosze  Góry Izerskie sprawia³o, ¿e konieczne stawa³y siê wyj¹tkowe dzia³ania zmierzaj¹ce do zahamowania dalszej degradacji rodowiska
jak równie¿ dzia³ania na rzecz rekultywacji terenów zniszczonych. Poczucie odpowiedzialnoci zwi¹zanej z zagro¿eniem rodowiska i gro¿¹c¹ katastrof¹ ekologiczn¹, szczególnie
po powodzi w 1997 roku spowodowa³y, ¿e Politechnika Wroc³awska wobec braku nastêpcy
prawnego po zlikwidowanych zak³adach R-1, jako u¿ytkownik terenu, uzna³a za pilne i konieczne podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do kompleksowego uregulowania zagro¿eñ rodowiska. Rekultywacja stawu osadowego jako dzia³anie minimalizuj¹ce skutki negatywnego
oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze by³a piln¹ koniecznoci¹ wobec wystêpuj¹cych
tu zagro¿eñ zwi¹zanych z:
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· bezporednim nara¿eniem na promieniowanie radioaktywne ludzi oraz zwierz¹t,
· mo¿liwoci¹ migracji metali ciê¿kich, pierwiastków promieniotwórczych oraz zanie-

·
·
·

·
·
·
·

czyszczeñ mikrobiologicznych ze stawu osadowego i z gleby do wód rzeki Jedlica stanowi¹cej ród³o wody do picia dla mieszkañców Kowar, a tak¿e ich migracji do wód
studziennych na przyleg³ym terenie,
ska¿eniem gleby w otoczeniu metalami ciê¿kimi i pierwiastkami promieniotwórczymi,
statecznoci¹ obwa³owañ stawu osadowego i mo¿liwoci¹ bezporedniego przedostania siê cieków w nim zawartych do rzeki Jedlica,
pobieraniem metali ciê¿kich i ich biokumulacj¹ w materiale rolinnym oraz mo¿liwoci¹ zatê¿ania w ³añcuchu troficznym (szczególnie niebezpieczeñstwo zwi¹zane by³o z
obecnoci¹ w glebie i osadach dennych stawu metali ciê¿kich o w³aciwociach mutagennych i rakotwórczych),
spiêtrzeniem wód nadosadowych, niekorzystnie wp³ywaj¹cym na statecznoæ zapory,
biologicznym ska¿eniem osadów i wód nadosadowych,
z³ym stanem technicznym obwa³owañ,
po³o¿eniem nadpoziomowego osadnika na terenie dzia³alnoci górniczej.

Likwidacja zagro¿eñ rodowiska
Program likwidacji zagro¿eñ
Prace przygotowawcze do likwidacji zagro¿eñ skoncentrowano na zapewnieniu finansowania ca³oci programu, opracowaniu program badawczego identyfikacji i oceny wielkoci poszczególnych zagro¿eñ przygotowaniu bazy danych do projektowania, wykonaniu
niezbêdnych projektów technicznych, eliminacji istniej¹cych zagro¿eñ.
Prace zosta³y sfinansowane przez:
· Politechnikê Wroc³awsk¹
19,7%
· Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
29,3%
· Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
13,9%
· European Commision  DG XI, Bruxelles
29,7%
· Komitet Badañ Naukowych
7,4%
Dla realizacji za³o¿onych celów:
· Powo³ano zespo³y badawcze: 1) geologii, górnictwa i geotechniki, 2) chemii, 3) mikrobiologii, 4) radiologii,
· Przeprowadzono wieloaspektowe badania terenowe i laboratoryjne:
 budowy geologicznej pod³o¿a osadnika i zapory w oparciu o specjalistyczne wiercenia i badania w otworach wiertniczych,
 stanu technicznego i statecznoci zapory,
 mineralogiczne osadów,
 wp³ywu górniczych wyrobisk podziemnych na osadnik, w szczególnoci geofizyczne wyznaczanie przebiegu sztolni odwodnieniowej (georadar, metody elektrooporowe),
 bilansu wodnego osadnika (wody powierzchniowe i podziemne),

100

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

 sozologiczne i ocena ¿ycia mikrobiologicznego w osadniku,
 sk³adu chemicznego osadów ze szczególnym uwzglêdnieniem metali ciê¿kich i sub-

stancji organicznych,
sk³adu wysiêków wodnych z obwa³owañ, ze sztolni, z cieków powierzchniowych,
sk³adów wód porowych w osadzie i tzw. wody nadosadowej,
wymywalnoci kationów i anionów i okrelono warunki ich migracji,
natê¿enia promieniowania jonizuj¹cego na terenie osadnika i w jego otoczeniu,
oraz
 sporz¹dzono mapê dopuszczalnych na obszarze osadnika i w jego otoczeniu czasów
przebywania pracowników
 zbadano i okrelono udzia³ naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach gruntu i w osadach,
 zbadano w terenie stê¿enie radonu w powietrzu atmosferycznym i sporz¹dzono mapê
rozk³adu stê¿eñ,
 przeprowadzono radiometryczne badania wytypowanych materia³ów mineralnych pod
k¹tem t³umienia przez nie promieniowania jonizuj¹cego,
 opracowano dokumentacjê zagro¿enia radiologicznego pracowników uczestnicz¹cych w pracach rekultywacyjnych,
 okrelono aktualn¹ morfologiê i topografiê terenu i opracowano program sukcesywnych badañ zmian,
 poznano opiniê spo³eczn¹ mieszkañców Kowar na temat zagro¿eñ wynikaj¹cych z
istnienia osadnika,
 dokonano teoretycznego i dowiadczalnego wyboru materia³ów syntetycznych i naturalnych materia³ów mineralnych, spe³niaj¹cych wymagania za³o¿eñ technicznych,
ekonomicznych i formalno-prawnych.





W przypadku tego nietypowego osadnika, pewn¹ trudnoæ stanowi³o prawne zakwalifikowanie obiektu i zgromadzonego w nim osadu, odpowiednio do przepisów:
a) prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994; Dz.U. nr 89, poz.414, ze zmianami),
b) prawa wodnego (Ustawa z 24 padziernika 1974; Dz.U. nr 38, poz.230, ze zmianami),
c) prawa o kszta³towaniu i ochronie rodowiska (Ustawa z 31 styczeñ 1980; Dz.U. nr 49,
poz.196, ze zmianami),
d) prawa o odpadach (Ustawa z 27 czerwiec 1997; Dz.U. nr 96, poz.592, ze zmianami),
e) prawa atomowego (Ustawa z 10 kwietnia 1986; Dz.U. nr 12, poz.70, ze zmianami),
f) prawa geologicznego i górniczego (Ustawa z 4 luty 1994; Dz.U. nr 27, poz.96, ze zmianami).
W zwi¹zku z tym koncepcja rekultywacji i projekty techniczne musia³y przejæ d³ug¹
drogê uzgodnieñ i zatwierdzeñ w ró¿nych organach administracji. Pañstwowa Agencja Atomistyki (PAA) jako organ odpowiedzialny z mocy prawa za nadzór i kontrolê obiektów
zawieraj¹cych odpady i materia³y promieniotwórcze, zajê³a nastêpuj¹ce stanowiska w sprawie planowanej rekultywacji stawu osadowego:
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· rekultywacja stawu osadowego wobec braku stosownych przepisów w polskim prawo-

dawstwie winna byæ prowadzona wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/29 Euroatom.
Wprowadza ona pojêcie dzia³añ interwencyjnych, prowadzonych w sytuacjach nara¿enia chronicznego zwi¹zanego ze skutkami dowolnej przesz³ej albo dawnej dzia³alnoci. Czynnoci zwi¹zane z likwidacj¹ osadnika nale¿y traktowaæ jako takie w³anie dzia³anie interwencyjne, których g³ównym celem jest: trwa³a izolacja materia³ów o podwy¿szonej aktywnoci od rodowiska naturalnego, obni¿enie promieniowania gamma
do poziomu rejestrowanego w otaczaj¹cym osadnik obszarze,
· Zarz¹dzenie Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki z dnia 19 maja 1997 r. W sprawie zaliczania odpadów do odpadów promieniotwórczych...  materia³ zdeponowany
w osadniku Kowary nale¿y traktowaæ jako materia³ o zwiêkszonej zawartoci naturalnych izotopów promieniotwórczych,
· projekt rekultywacji powinien zostaæ zaopiniowany przez Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki.
Projekt rekultywacji powinien zawieraæ:
1) ocenê nara¿enia radiacyjnego pracowników uczestnicz¹cych w pracach rekultywacyjnych,
2) propozycjê monitoringu radiacyjnego zrekultywowanego terenu.
Na potrzeby likwidacji wystêpuj¹cych zagro¿eñ zespo³y projektowe Politechniki Wroc³awskiej opracowa³y projekty techniczne, wchodz¹ce w kompleksowy program:
· projekt odbudowy muru oporowego [Rogala 2000],
· projekt prac geologiczno-in¿ynierskich [Koszela 2000],
· projekt sieci urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych [Machajski 1999],
· projekt dendrologiczny na wycinkê drzew i krzewów [Weretelnik 2000],
· projekt uporz¹dkowania gospodarki wodno-ciekowej [W³odyga 1998],
· projekt oczyszczalni biologicznej i chemicznej [W³odyga 1998],
· projekt techniczny stabilizacji mechanicznej i chemicznej osadu stawu osadowego
Kowary. Tom 1: Projekt techniczny stabilizacji mechanicznej [Koszela 2000],
· projekt techniczny stabilizacji mechanicznej i chemicznej osadu stawu osadowego
Kowary. Tom 2: Projekt stabilizacji chemicznej osadu [Grabas 2000],
· projekt techniczny rekultywacji osadnika Kowary. Tom 1: Projekt remontu zapory
[Koszela 2000],
· projekt techniczny rekultywacji osadnika Kowary. Tom 2: Drena¿ powierzchniowy
[Pawlik 2000],
· projekt zabudowy biologicznej [Weretelnik 2000],
· projekt brodu przez rzekê Jedlica, umocnienia brzegów i pog³êbienia dna koryta
[Lecyk W. 2001].
Ze rodków Unii Europejskiej wykonano projekty techniczne (które uzupe³niaj¹ ca³oæ prac projektowych):
· projekt wype³nienia niecki osadnika [Koszela 2000],
· projekt przykrycia osadnika [Koszela 2000].

102

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Zadania inwestycyjne
Politechnika Wroc³awska przed pracami rekultywacyjnymi stawu osadowego, przes³a³a do PAA, dokumentacjê projektow¹. Analiza tych dokumentów (projektów) przeprowadzona przez PAA stwierdza³a, ¿e realizacja prac wg przed³o¿onych projektów umo¿liwia
osi¹gniêcie za³o¿onych celów. Koncepcja rekultywacji i projekty techniczne zosta³y równie¿ pozytywnie zatwierdzone w ró¿nych organach administracji. oraz przekazane Komisji
Europejskiej, która odbiera³a projekty pod wzglêdem jakoci, kompletnoci i wyceny prac
oraz finansowa³a fizyczne wykonanie rekultywacji stawu osadowego. Projekty te zosta³y w
ca³oci zaakceptowane. Na ich podstawie og³oszono europejski przetarg na wykonanie rekultywacji. W wyniku og³oszonego przez Komisjê Europejsk¹ w Brukseli przetargu na realizacjê wg projektów Politechniki Wroc³awskiej rekultywacji, generalnym realizatorem
inwestycji zosta³a niemiecka firma G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft Freiberg, która przyjê³a
do wspó³pracy na zasadach konsorcjum polsk¹ firmê proGEO sp. z o.o. Wroc³aw. Proces
uzgodnieñ i zatwierdzeñ zakoñczono na wiosnê 2001 r.
W latach 19992002 wykonano nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne kompleksowego
programu likwidacji zagro¿eñ ekologicznych w obrêbie stawu osadowego:
· budowa gabionowego muru oporowego u podstawy zapory wzd³u¿ biegu rzeki Jedlica
na d³ugoci 72 m,
· budowa sieci urz¹dzeñ pomiarowych (piezometry, piezoinklinometry, s³upy, repery)
powierzchniowe, ³ata wskanikowa,
· wycinka drzew i krzewów w miejscach przewidzianych prac,
· budowa chemicznej i biologicznej oczyszczalni cieków,
· spompowanie i oczyszczenie cieczy nadosadowej ze stawu w oczyszczalni chemicznej
cieków,
· wpiêcie sieci komunalnych cieków do oczyszczalni biologicznej,
· wykonanie dróg dojazdowych i placów sk³adowych materia³ów budowlanych,
· po spompowaniu cieczy, strop osadu pokryto preparatami chemicznymi i biologicznymi,
· wykonano 3 przypory ziemne po stronie odpowietrznej u podstawy zapory w czêci:
SE, SW, W,
· z pó³ki po³udniowej zebrano materia³ mineralny o podwy¿szonej radioaktywnoci i
zdeponowano go w specjalnie wykonanym wykopie w pó³nocnej czêci pla¿y, przykrywaj¹c go materia³em alkalicznym (wapno i grys dolomitowy) i warstw¹ piasku, dolomitu, grysu i t³ucznia o gruboci t³umi¹cej dostatecznie promieniowanie,
· z drogi przy budynku oczyszczalni zebrano materia³ o podwy¿szonej radioaktywnoci i
zdeponowano w odpowiednim wykopie, drogê odbudowano materia³em dowiezionym
· wykonano przekop przez po³udniowo-wschodni¹ czêæ zapory i zainstalowano dwie rury
do odprowadzania wód powierzchniowych i podziemnych z terenu stawu osadowego; po
obu stronach zapory zamontowano studzienki rewizyjne, wybudowano studniê zbiorcz¹ i
w³¹czono do niej odprowadzenie cieczy ze stawu i wyprowadzenie ze studni,
· wykonano drena¿ czo³owy z odprowadzeniem wód do rzeki Jedlica,
· powy¿ej stopnia wodnego znajdowa³ siê most przez rzekê Jedlicê dla drogi dojazdowej
do zak³adu, który stanowi¹c naturaln¹ zaporê dla wezbranych wód podczas obfitych
opadów deszczu, by³ przyczyn¹ znacznych szkód m.in. uszkodzenia drogi asfaltowej,
brzegów i stopnia wodnego, dla ich eliminacji zlikwidowano most i wybudowano bród,
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· na odcinku powy¿ej stopnia wodnego pog³êbiono koryto rzeki i umocniono brzegi rze-

ki zabezpieczaj¹c stopê zapory przed skutkami powodzi.

Prace rekultywacyjne stawu osadowego rozpoczêto w lipcu 2001, a zakoñczono w padzierniku 2001 r. Zakres robót rekultywacyjnych obejmowa³ prace:
1. Stabilizacja chemiczna stropu osadu, w tym przygotowanie i rozcielenie w niszy stawu, na powierzchni osadu, warstwy materia³u wapienno-dolomitowego o konsystencji
pó³p³ynnej, zgodnie z przyjêtym projektem,
2. Stabilizacja mechaniczna, w tym prace zgodnie z projektem t.j.:
 wykonanie przekopu przez obwa³owanie dla odprowadzenia wód drena¿owych z niszy stawu do studni zbiorczej po stronie zewnêtrznej obwa³owania,
 wykonanie w stropie osadu drena¿u liniowego,
 rozcielenie geow³ókniny na stabilizuj¹cej warstwie mieszanki wapienno-dolomitowej,
 rozcielenie geokraty na geow³ókninie,
 rozprowadzenie na geokracie warstwy kruszywa dolomitowego,
 przykrycie warstwy dolomitowej geow³óknin¹.
3. Wype³nienie niszy stawu osadowego materia³em mineralnym, z równoczesn¹ korekt¹
obwa³owañ na podstawie przyjêtego projektu t.j.:
 pozyskanie materia³u miejscowego do wype³nienia niszy, poprzez koryguj¹ce cinanie obwa³owania w pó³nocnej czêci osadnika i czêciowe wyrównanie powierzchni pla¿,
 przemieszczenie pozyskanego materia³u do niszy stawu i wyrównanie powierzchni
zgodnie z projektowanymi rzêdnymi,
 przykrycie wyrównanej powierzchni bentomat¹,
 u³o¿enie rury drenarskiej na obwodzie rozcielonej bentomaty.
4. Prace na po³udniowym obwa³owaniu zgodnie z przyjêtym projektem t.j.:
 zdjêcie wierzchniej warstwy gruntu z korony po³udniowego obwa³owania,
 przemieszczenie zdjêtego materia³u na pó³kê poredni¹ obwa³owania i jego podnó¿e,
 wyrównanie i wyprofilowanie powierzchni uzyskanej skarpy.
5. Przykrycie stawu warstwami materia³ów mineralnych zgodnie z projektem t.j.:
 rozcielenie warstwy dolomitu (kruszywo)
 rozcielenie warstwy humusu na powierzchni rozcielonego dolomitu, z zachowaniem odpowiednich spadków.
6. Wykonanie odwodnienia powierzchni wg stosownych projektów oraz wpisów do dziennika budowy:
 wykonano rów ze spadkiem w kierunku przekopu na po³udniowy-wschód,
 w³¹czono do rowu ujcia rury drenarskiej
 wykonano drena¿ obwiedniowy i promienicie dochodz¹cy do drena¿u g³ównego.
7. Biozabudowa zgodnie z przyjêtym projektem:
 zasadzono krzewy i drzewa,
 wykonano obsiew mieszank¹ traw wraz z wykonaniem niezbêdnych zabiegów agrotechnicznych.
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Przebieg i zakoñczenie prac inwestycyjnych
Poszczególne rodzaje prac i zakoñczone fazy prac, w szczególnoci prace ulegaj¹ce
zakryciu, by³y odbierane sukcesywnie. Zakoñczenie tych prac i przedk³adanie ich do odbioru wpisano do dziennika budowy lub odpowiednio adresowanymi pismami. Za przebieg
prac i ich jakoæ odpowiada³ kierownik robót i kierownik budowy. Kontrolê bie¿¹c¹ prowadzi³ inspektor nadzoru. Niezale¿nie od tego do odbioru istotnych etapów prac zapraszani
byli autorzy projektów (nadzór autorski) i przedstawiciele Politechniki Wroc³awskiej oraz
przedstawiciele Pañstwowej Agencji Atomistyki.
Faktycznym potwierdzeniem i weryfikacj¹ tego stanowiska okaza³ siê protokó³ koñcowy robót rekultywacyjnych z dnia 29.10.2001 r. oraz raport Sytuacja radiologiczna w rejonie osadnika Kowary po ukoñczeniu prac rekultywacyjnych wykonany przez Laboratorium Badañ Izotopowych Politechniki Wroc³awskiej w grudniu 2001 r.
W czasie prac inwestycyjnych i po ich zakoñczeniu prowadzono monitoring:
 wód,
 geotechniczny,
 radiometryczny obszaru stawu osadowego,
 geodezyjny,
 radiometryczny podczas prowadzenia prac ziemnych rekultywacyjnych i podczas spompowywania i oczyszczania cieków.
Przeprowadzone prace zapewni³y w sposób maksymalny eliminacjê zagro¿eñ ekologicznych w rejonie zak³adów wydobycia i przeróbki rud uranowych.
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DZIKIE WYROBISKA PIASKU I ¯WIRU
W REGIONIE RODKOWOPOMORSKIM

Wprowadzenie
Negatywnych przyk³adów gospodarowania rodowiskiem w kraju jest niema³o. Dotyczy to nie tylko wielkoobszarowego zniekszta³cania powierzchni ziemi w odkrywkowej
eksploatacji kopalin podstawowych, lecz tak¿e powszechnego pozyskiwania piasku, ¿wiru,
gliny na potrzeby lokalne.
Takie skalpowanie ziemi czyni okrelone problemy spo³eczno-gospodarcze i ekologiczne. Pomniejsza to zasoby rolniczej i lenej przestrzeni, a zwiêksza area³y ziemi zdegradowanej, w tym bezglebowe.
Dotychczasowe zagospodarowywanie wyrobisk pokopalnianych jest skromne. W wiêkszoci przypadków nie rekultywuje siê gruntów pokopalnianych, które s¹ coraz bardziej
zamiecane. Niepokoi to nie tylko ekologów lecz tak¿e szerokie krêgi obywateli.
Specyficznym problemem s¹ dzikie wyrobiska, g³ównie kruszyw naturalnych na potrzeby miejscowej ludnoci. W regionie rodkowopomorskim zarejestrowano a¿ 195 tego
rodzaju wyrobisk.
Bez³adne (dzikie) usuwanie odpadów bytowo-gospodarczych do wyrobisk pokopalnianych stanowi powa¿ny problem ekologiczny i spo³eczno-wychowawczy. Na omawianym
terenie zidentyfikowano a¿ 50 wyrobisk zamieconych odpadami.

Przyczyny powstawania dzikich wyrobisk
Tego rodzaju punkty eksploatacyjne z zasady powstaj¹ na gruntach stanowi¹cych wspóln¹ w³asnoæ (komunalnych, skarbu pañstwa), rzadziej na gruntach prywatnych.
Zasady i warunki wydobywania kopalin ze z³ó¿ reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. Prawo górnicze i geologiczne (art. 1). Dla surowców o znaczeniu lokalnym koncesji
udziela wojewoda i starosta. Proces jej udzielania jest czasoch³onny, a nierzadko kosztowny. Ubiegaj¹cy siê o koncesjê powinien przedstawiæ dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a, przewidywany wp³yw na rodowisko oraz program dzia³añ zabezpieczaj¹cych przed
dewastacj¹, dokumentacjê ruchow¹, za³o¿enia rekultywacji gruntów po eksploatacji. Procedura wydawania koncesji zniechêca, zw³aszcza wtedy gdy eksploatacja ma byæ nieci¹g³a i ma³a. Najczêciej podejmuje siê nielegalna dzia³alnoæ wydobywcza, chocia¿ ustawa przewiduje karê nawet pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 118). Ustawa z 1960 r.
(prawo geologiczne) sankcjonowa³a eksploatacje na w³asne potrzeby, czego nie w ustawie obowi¹zuj¹cej obecnie. Wydobywanie kopalin z punktów eksploatacyjnych przewa¿-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Lp.

Barwice
Będzino
Białogard
Biały Bór
Biesiekierz
Bobolice
Borne Sulinowo
Brzeźno
Czaplinek
Darłowo
Drawsko Pomorskie
Dygowo
Gościno
Grzmiąca
Kalisz Pomorski
Karlino
Kołobrzeg
Koszalin
Malechowo
Manowo
Mielno
Ostrowice
Polanów
Połczyn Zdrój
Rąbino
Rymań
Sianów
Siemyśl
Sławoborze
Szczecinek
Świdwin
Świeszyno
Tychowo
Ustronie Morskie
W ierzchowo
Złocieniec

Gmina

Powierzchnia
gminy
[km2 ]
253
181
354
270
117
368
490
111
365
290
344
129
116
204
480
141
171
83
227
189
63
150
393
343
180
146
227
107
189
547
270
133
351
57
237
194
6
5
7
3
3
14
5
3
8
4
3
4
5
6
2
5
3
1
3
4
4
4
15
16
4
6
5
4
4
13
7
5
4
2
5
3

Ilość
wyrobisk

Powierzchnia
wyrobisk
[m2]
1600
1738
625
80
1840
4585
1475
155
811
5549
350
500
1500
970
250
520
425
50
11000
1936
720
694
29665
810
565
820
2254
600
950
3578
570
7720
306
450
270
230
2,0–7,0
1,5–4,5
1,5–5,0
1,5–2,5
2,0–5,0
1,0–10,0
2,0–5,0
2,0–12,5
2,0–4,5
1,5–2,5
2,0–3,5
1,5–3,5
3,0–4,5
1,5–4,0
4,0–8,0
2,0–4,5
3,0–5,0
3,0
2,5–10,0
2,0–3,0
1,5–3,0
2,5–4,0
1,2–9,0
2,0–23,0
2,0–4,0
1,5–4,0
2,0–10,0
1,5–3,0
2,0–7,0
1,5–7,0
2,0–6,0
1,5–7,0
1,5–4,5
1,5–3,5
2,0–6,0
2,0–8,0

Głębokość
[m]

Ilość wyrobisk
zanieczyszczonych
odpadami
E*
0
2 – E; 3 – Z
0
E
4
E
0
E
1
E
2
E
3
E
0
E
1
E
1
E
2
E
0
E
0
E
2
E
0
E
1
E
1
E
1
2 – E; 1 – Z
3
E
1
E
1
E
0
E
3
E
5
E
2
E
1
E
1
E
1
E
1
12 – E; 1 – Z
4
E
3
E
2
E
0
1 – E; 1 – Z
1
E
1
E
1
Stan
wyrobiska

Tabela 1. Wykaz zinwentaryzowanych punktów eksploatacyjnych regionu œrodkowopomorskiego
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Objanienia do tabeli 1:
E
 eksploatacja czynna,
Z
 eksploatacja zaniechana,
AWRSP  grunty Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa,
L.P.
 grunty Lasów Pañstwowych,
K
 grunty komunalne,
Pr.
 grunty prywatne.

nie nie przynosi sta³ej korzyci. Z tego wzglêdu nie podlega przepisom ustawy prawo
geologiczne i górnicze. Powinny mieæ tu zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych.

Ogólna charakterystyka eksploatowanych z³ó¿
Przedmiotem eksploatacji w omawianym regionie s¹ przede wszystkim kopaliny powszechnie wystêpuj¹ce, nie wymagaj¹ce uzdatniania. Dominuje kruszywo naturalne, maj¹ce szerokie zastosowanie w pracach budowlanych i ziemnych. G³ównie wydobywane s¹
piaski od drobno- do gruboziarnistych, czêsto z udzia³em materia³u grubszego (¿wiry, otoczaki). Rzadko spotyka siê odkrywki z przewag¹ ¿wirów. Piaski w wielu przypadkach zawieraj¹ znaczne iloci czêci py³owych i gliniastych. O ile to ostatnie jest wad¹ w przypadku
budownictwa o tyle przy robotach ziemnych (drogach, wymianach gruntów) jest raczej po¿¹dane (lepsze zagêszczanie). Inne typy kopalin wydobywane s¹ raczej sporadycznie, g³ownie z uwagi na ograniczone mo¿liwoci ich zastosowania w stanie nieprzetworzonym. Jest
to bardzo dobrze widoczne na przyk³adzie glin i mu³ków zastoiskowych.

Stan liczbowy, powierzchniowy i w³asnociowy wyrobisk
Przeprowadzona w regionie rodkowopomorskim inwentaryzacja wyrobisk jednoznacznie wykaza³a, i¿ dotychczas eksploatuje siê tu na dziko 195 z³ó¿ piaskowo-¿wirowych
(tab. 1). Zebrane informacje potwierdzi³y obecnoæ tego rodzaju wyrobisk w 36 gminach,
przy czym najwiêcej zlokalizowano ich w gminie Po³czyn Zdrój (16 obiektów), Polanów
(15), Bobolice (14) oraz Szczecinek (13). Tylko te cztery gminy na swoim terenie grupuj¹
58 miejsc eksploatacyjnych, co stanowi 29,7% ich ogólnej liczby. Ponadto nie trudno dostrzec, ¿e na 36 analizowanych gmin, tylko w gminie Koszalin stwierdzono jedno wyrobisko. We wszystkich pozosta³ych stwierdzono dwa i wiêcej wyrobisk, przy czym najliczniejsz¹ (9) grupê tworz¹ gminy z czteroma dzikimi punktami eksploatacji. ¯eby obraz by³
pe³niejszy dodajmy, i¿ piasek i ¿wir pozyskuje siê w 189 wyrobiskach (tab. 1). W trzech
wydobycie czêciowo zaniechano, natomiast w trzech pozosta³ych usta³o ono ca³kowicie.
Trudno o bardziej ra¿¹cy przyk³ad nierespektowania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa dotycz¹cych wydobywania kopalin ze z³ó¿.
Ze zbioru informacji (tab. 1) wynika, ýe ogólna powierzchnia wszystkich punktów
eksploatacyjnych wynosi 86,2 tys. m2 (8,62 ha). Chociaý zajmujà one zaledwie 0,1%
obszaru byùego województwa koszaliñskiego, to jednak degradujà ekologiczne i estetyczne walory krajobrazu.
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Najwiêksz¹ powierzchniê (oko³o 3,0 ha) zajmuj¹ wyrobiska /15 obiektów/ w gminie
Polanów, nastêpnie 1,1 ha 3 wyrobiska w gminie Malechowo oraz 0,8 ha 5 wyrobisk w
gminie wieszyno. Bardzo ma³a powierzchnia (810 m2) przypada na 16 odkrywek w gminie Po³czyn Zdrój. W tym przypadku rozk³ad punktów eksploatacyjnych sugeruje, ¿e w
gminie tej wyrobiska obs³ugiwa³y ma³e osady. St¹d i zapotrzebowanie na kruszywo by³o
mniejsze.
Najwiêcej dzikich wyrobisk znajduje siê na gruntach Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa
i komunalnych /23,1%/. Wyrobiska na gruntach Lasów Pañstwowych powsta³y g³ównie
wskutek pozyskiwania kruszywa do naprawy dróg lenych.

Dyskusja
Nie nale¿y spodziewaæ siê, ¿e dzikie wyrobiska znikn¹ w nieodleg³ej przysz³oci,
poniewa¿ czêæ z nich bêdzie nadal eksploatowana na potrzeby miejscowej ludnoci. Zasadne by³oby uznanie niektórych obiektów jako baz surowcowych na potrzeby lokalne.
Pojawiaj¹ siê tu jednak problemy natury koncesyjnej  kto mia³by wyst¹piæ o koncesjê i
ponosiæ wynikaj¹ce z niej powinnoci. Istnienie 195 dzikich wyrobisk piasku i ¿wiru na
Pomorzu rodkowym wiadczy o ewidentnym ³amaniu przepisów prawa geologicznego i
górniczego oraz o znikomym zainteresowaniu w³adz samorz¹dowych i s³u¿b ochrony rodowiska tym zagadnieniem.
Pewna iloæ wyrobisk piaskowo-¿wirowych w omawianym regionie jest zrekultywowana izalesiona [Harabin i in. 1999, Harabin i in. 2001]. Niektóre wyrobiska (o odpowiedniej budowie geologicznej) mog¹ byæ przeznaczone pod budowê lokalnych sk³adowisk odpadów.
Niezwykle istotne dla jakoci rodowiska jest sk³adowanie odpadów w wyrobiskach.
Co prawda ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
jednoznacznie okrela, ¿e dzikie sk³adowiska odpadów powinny byæ systematycznie likwidowane przez w³adze gminne, a tak¿e powinna byæ zahamowana ich samowolna lokalizacja, to jednak nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e pojawi¹ siê trudnoci w realizacji zapisów tej
ustawy, m.in. zwi¹zane z brakiem rodków finansowych przeznaczanych na te cele. W tej
sytuacji w³adze gminne mog³yby siê zastanowiæ nad mo¿liwoci¹ likwidacji wysypisk odpadów, m.in. w ramach organizowanych, corocznych akcji przebiegaj¹cych pod has³em
Sprz¹tanie wiata.
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Summary
THE PROBLEM OF ILLEGAL SAND AND GRAVEL EXCAVATIONS IN MIDDLEPOMERANIA
The paper presents problem of illegal sand and gravel excavations in Middlepomerania. Investigations discovered 195 places in Middlepomerania, where these minerals were exploited without suffitient
permission. Additional problem is dumping of municipal and building waste. These dumpings were found
in 50 of 195 mentioned excavations.
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Grzegorz Kusza, Aleksandra Gola

METALE CIÊ¯KIE I PODATNOÆ MAGNETYCZNA GLEB
REZERWATU LENEGO SMOLNIK

Wstêp
Gleba jest g³ównym sk³adnikiem ekosystemów lenych. Podlega ona dzia³aniu ró¿norodnych czynników zewnêtrznych, w tym niekorzystnym czynnikom antropogenicznym. Ekosystemy lene s¹ szczególnie wra¿liwe na zanieczyszczenia przemys³owe, do
których nale¿¹ metale ciê¿kie. Monitorowanie antropogenicznych zanieczyszczeñ ekosystemów lenych jest niezbêdne, a jednoczenie kosztowne. Poszukiwanie skutecznych sposobów monitorowania zanieczyszczeñ ekosystemów lenych jest przedmiotem wielu badañ. Temu celowi ma s³u¿yæ tak¿e poni¿sza próba okrelenia wspó³zale¿noci pomiêdzy zawartoci¹ metali ciê¿kich a podatnoci¹ magnetyczn¹ gleb w rezerwacie przyrody Smolnik.

Obiekt, metodyka i zakres badañ
Rezerwat Smolnik utworzono na podstawie Zarz¹dzenia nr 82 MLiPD z dnia 11
lutego 1958 r. w celu zachowania ze wzglêdów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych stawu ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. oraz przylegaj¹cego lasu o charakterze naturalnym. Ogólna powierzchnia wynosi 24,94 ha z tego 13,06
stanowi powierzchnia lena a 11,80 zajmuje staw i linie oddzia³owe. Administracyjnie
rezerwat znajduje siê w miejscowoci Szumirad, gminie Lasowice Wielkie, powiat, nadlenictwo Olesno [Dajdok, K¹cki 1998].
Gleby rezerwatu Smolnik, wed³ug systematyki PTG [1998] zaliczono do:
· dzia³  gleby hydrogeniczne, rz¹d  pobagienne, typ gleby murszowe, podtyp torfowo
murszowe (profil nr 1) oraz podtyp gleba mineralno murszowa (profil nr 3);
· dzia³  semihydrogeniczne, rz¹d  glejobielicoziemne, typ  gleba glejobielicowa,
podtyp  murszasta (profil 2) i gleba glejobielicowa, podtyp w³aciwa (profil nr 4).
Do analiz fizyczno-chemicznych i magnetycznych wykonano cztery odkrywki glebowe, kieruj¹c siê nastêpuj¹cymi kryteriami: wystêpuje ten sam sk³ad gatunkowy drzewostanu, identyczny typ gleby, minimalna odleg³oæ od ciany lasu  100 m, 200 m od zabudowañ o dróg dostêpnych dla ruchu samochodowego. Ogó³em pobrano 27 próbek z odpowiednich poziomów genetycznych.
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Oznaczono:
· zawartoci kadmu, cynku, o³owiu, ¿elaza, manganu, miedzi, chromu i niklu metod¹ ASA
po trawieniu 2M HNO3,
· podatnoæ magnetyczn¹ miernikiem MS2 E firmy Bargtington (Anglia),
· pH  potencjometrycznie.
Wyniki oznaczeñ metali ciê¿kich porównano z wartociami progowymi Szwajcarii [1987].

Dyskusja wyników badañ
Stwierdzone zawartoci metali ciê¿kich wykaza³y du¿e zró¿nicowanie pomiêdzy poszczególnymi poziomami genetycznymi.
¯elazo. Koncentracje ¿elaza w glebach zale¿¹ g³ównie od jakoci ska³y glebotwórczej,
czyli od jego naturalnej zawartoci. W glebie torfowo-murszowej najwiêksz¹ zawartoæ
¿elaza stwierdzono w poziomie M2 i Ot1, odpowiednie 1530 i 1290 mg/kg. W pozosta³ych
gleba najwiêcej ¿elaza zawiera³a warstwa wierzchnia  podpoziom fermentacyjny próchnicy nadk³adowej( profil nr 2  1465 mg/kg, profil nr 4 1320 mg/kg). Gleba mineralnomurszowa najwiêcej ¿elaza (2450 mg/kg) mia³a w poziomie AOM. Mo¿e to wiadczyæ o
antropogenicznej kumulacji ¿elaza [Strzyszcz 1995].
Mangan. Podobnie jak ¿elazo wystêpuje w du¿ych ilociach. Najwiêksz¹ koncentracjê
Mn stwierdzono w poziomie surowinowym wszystkich profili glebowych (od 117,8 mg/kg
w profilu nr 4 do 365,0 mg/kg w profilu nr 3). Dla ¿elaza i manganu Szwajcarskie Biuro
Ochrony rodowiska i Krajobrazu nie wyznaczy³o wartoci progowych.
Cynk. Stwierdzono niewielkie iloci tego sk³adnika. Wartoci przekraczaj¹ce 120 mg/kg
wyst¹pi³y tylko w poziomie murszowym gleby torfowo-murszowej oraz w poziomach fermentacyjnym i próchnicznym. Stwierdzone zawartoci Zn nie osi¹gnê³y wartoci progowych (200 mg/kg) ustalonych w Szwajcarii.
O³ów. Wartoci progowe (50 mg Pb/kg) zosta³y przekroczone w poziomach: fermentacyjnym Of, humifikacyjnym Oh, murszowym M1 i próchnicznym A. Najwiêksz¹
koncentracjê o³owiu (140,8 mg/kg) stwierdzono w warstwie próchnicznej gleby mineralno murszowej.
Kadm. Przekroczenia wartoci progowych (0,8 mg/kg) wyst¹pi³y w warstwie próchnicznej gleby mineralno-murszowej (1,65 mg/kg) i w warstwie murszowej M1 i M2 gleby
torfowo-murszowej (1,181,28 mg/kg).
Ma³e zawartoci o³owiu i cynku w skale macierzystej gleb daj¹ podstawê do wnioskowania o antropogenicznej kumulacji tych sk³adników w poziomach organicznych i próchnicznych. Podobne wyniki otrzymali Gworek [1986] i Strzyszcz [11989, 1993, 1995, 1999].
Du¿a zawartoæ kadmu w poziomach organicznych, a ladowa w poziomach wskazuj¹
na pochodzenie antropogeniczne [Strzyszcz 1995].
Stwierdzone niewielkie zawartoci miedzi, niklu i chromu mo¿na uznaæ za naturalne
[Kabata-Pendias, Pendias 1993].
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Podatnoæ magnetyczna
Pomiar magnetyczny gleb mo¿e zastosowanie w ocenie zanieczyszczenia gleb. Najwy¿sze wartoci podatnoci magnetycznej stwierdzono w poziomie fermentacyjnymi i humifikacyjnym w profilu gleby glejobielicowej murszastej, kszta³tuj¹c siê na poziomie 46,3
i 47,6 × 10 5m3kg1.
Analiza statystyczna wyników wykaza³a wysok¹ dodatni¹ korelacjê (istotn¹ przy p < 0,05)
we wszystkich profilach glebowych, miêdzy zawartoci¹ o³owiu a podatnoci¹ magnetyczn¹, kszta³tuj¹c siê na poziomie 0,9596  0,9925 Najwiêksz¹ korelacjê dla tego pierwiastka
i parametru magnetycznego stwierdzono w profilu gleby glejobielicowej murszastej 
0,9925 (p = 0,001).
Wysoki wspó³czynnik korelacji kadmu i podatnoci magnetycznej, wykazywa³ istotnoæ w profilu gleby glejobielicowej murszastej (0,8762, przy p = 0,04) i mieneralnomurszowej (0,9741, przy p = 0,001)(tab. 1).
Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiêdzy zawartoci¹ cynku a podatnoci¹ magnetyczn¹ gleb.
Najwiêksze korelacje miêdzy zawartociami o³owiu, kadmu, niklu i miedzi a podatnoci¹ magnetyczn¹ stwierdzono w glebie glejobielicowej murszastej, najmniej zale¿noci
odnotowano w glebie torfowo-murszowej.
Tabela. 1. Korelacja pomiêdzy zawartoci¹ metali ciê¿kich a podatnoci¹ magnetyczn¹
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*istotnoæ przy p < 0,05.

Wnioski
1. Poziomy organiczne i próchniczne badanych gleb wykaza³y wyran¹ akumulacjê o³owiu
i kadmu. Wraz z g³êbokoci¹ gleby zmniejsza siê zawartoæ odnosnych sk³adników.
2. Du¿e nagromadzenie kadmu, cynku i o³owiu w wierzchnich warstwach gleb ma przemys³ow¹ genezê.
3. Stwierdzono istotn¹ korelacjê miêdzy zawartoci¹ metali ciê¿kich (szczególnie dla
o³owiu i kadmu) a podatnoci¹ magnetyczn¹, szczególnie w glebie glejobielicowej
murszastej.
4. Podatnoæ magnetyczna mo¿e byæ parametrem do szacowania stanu zanieczyszczenia
gleby.
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Summary
The paper presents the results of the investigation which aimed at the comparative analysis of the
slected elements content (Fe, Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, Cr) and magnetic susceptibility of soils of the
Smolnik forest reserve. Durnig the study, the following soil types were taken into account peaty 
muck, mineral muck, gleypodzolic soils, subtypes muck soils and specific ones. High amount of particular
heavy metals (Pb, Cd) stated in the upper layers of the forest litter indicated thier anthropogenic origin.
This was comfirmed by the measurement of magnetic susceptibility of the particular genetic horizons.
The essential correlation among Pb, Cd, Cu content and magnetic susceptibility was noted.
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Stanis³aw W³aniewski

NIKIEL W GLEBACH PODKARPACIA

Wstêp
Wyniki monitoringu regionalnego WIO w Rzeszowie [1997] wskaza³y na stopniowy
wzrost zawartoci metali ciê¿kich w opadzie py³ów. W³aniewski i Hajduk [2002] stwierdzili, ¿e opad Cd, Pb, Cu i Zn (w mg/m2/rok) na Podkarpaciu jest zbli¿ony b¹d nieznacznie
przekracza redni ich opad w Polsce [Grodziñska i in.1997]. Depozycja niklu jest kilkakrotnie wy¿sza.
Warunki klimatyczne Podkarpacia  szczególnie du¿a liczba dni mglistych i czêste
okresy ciszy  sprzyjaj¹ znacznym koncentracjom zanieczyszczeñ w powietrzu, szczególnie py³ów o rednicy mniejszej ni¿ 2 mm. Nadmierne koncentracje metali w rodowisku
mog¹ byæ szkodliwe dla chemizmu rolin [Brümmer 1986, Kabata-Pendias, Pendias 1999].

Materia³ i metody
Analizowano próbki glebowe pobrane w latach 19911995 z poziomu Ap (020 cm).
Zbadano ró¿ne typy gleb, proporcjonalnie do ich udzia³u w gruntach ornych. Pobrano 260
próbek w pó³nocnej (P³askowy¿ Kolbuszowski) i rodkowej czêci (Podgórze Rzeszowskie) województwa podkarpackiego.
W materiale glebowym oznaczono [Ostrowska i in. 1991]:
· sk³ad granulometryczny metod¹ Bouyoucosa-Casagrande w modyfikacji Prószyñskiego,
· odczyn (pH) w 1 M KCl, potencjometrycznie,
· zawartoæ wêgla organicznego (C-org.) metod¹ Tiurina,
· kwasowoæ hydrolityczn¹ (Hh) metod¹ Kappena,
· sumê kationów zasadowych (S) metod¹ Kappena,
· pojemnoæ wymienn¹ w stosunku do kationów (T = S + Hh).
Ogóln¹ zawartoæ niklu, oraz Cu, Ni, Pb i Zn w glebach oznaczono w roztworze po
trawieniu próbek w 70% kwasie chlorowym (VII) na aparacie Tecator. Do ekstrakcji rozpuszczalnych form niklu zastosowano 1 M HCl. W ostatnich latach metoda ta jest czêsto
stosowana do oznaczania potencjalnie przyswajalnych form metali ciê¿kich. W roztworach zawartoæ metali ciê¿kich okrelano za pomoc¹ spektrofotometru absorpcji atomowej, technik¹ p³omieniow¹ z korekcj¹ t³a przeprowadzon¹ lamp¹ deuterow¹. Zawartoæ niklu oznaczono po zagêszczeniu i oddzieleniu od innych sk³adników wystêpuj¹cych w analizowanym roztworze. Wykorzystano metodê ekstrakcji do fazy organicznej (MIBK).
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Wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu Statgraphics. Wartoæ redniej geometrycznej (G) i odchylenia geometrycznego (SG) wykorzystano do okrelenia
zakresu oczekiwanego, czyli zakresu naturalnych zawartoci badanej zmiennej, b¹d inaczej wartoci t³a geochemicznego. Doln¹ granicê zakresu stanowi iloraz redniej geometrycznej i kwadrat odchylenia geometrycznego (G/SG2), a górn¹ ich iloczyn (G.SG2). Mieci siê w nim 95% obserwacji, wykluczone zosta³y wartoci skrajne, które s¹ prawdopodobnie wynikiem przypadkowych zanieczyszczeñ [Dudka 1991].
Do prognozowania zdolnoci akumulacji niklu w badanych glebach wykorzystano zmodyfikowan¹ metodê Blumego i Brümmera [1991]. Oryginalna metoda wykorzystuje polowy pomiar pH w roztworze 0,01 M CaCl2, oszacowanie zawartoci materii organicznej na
podstawie jej barwy i okrelenie sk³adu granulometrycznego metod¹ organoleptyczn¹. Klasyfikacja gleb pod k¹tem mo¿liwoci wi¹zania niklu zawiera 6 klas zdolnoci akumulacji:
od klasy 0, w której metal w ogóle nie jest wi¹zany, do klasy 5, w której jest bardzo
silnie wi¹zany. Najwiêkszy wp³yw na ustalenie klasy zdolnoci gleby do akumulacji niklu
ma jej pH (tab. 1). Znaczna zawartoæ materii organicznej (powy¿ej 2%) i wiêkszy udzia³
czêci sp³awialnych (powy¿ej 20%) mog¹ zwiêkszyæ klasê o 0,5 do 1 jednostki.

Wyniki i dyskusja
Fizjografia terenu. P³askowy¿ Kolbuszowski i Podgórze Rzeszowskie s¹ jednostkami fizyczno-geograficznymi w randze mezoregionu. Zajmuj¹ one ³¹cznie oko³o 50% powierzchni województwa podkarpackiego. Stanowi¹ wielkie zapadlisko tektoniczne w pasie
kotlin podkarpackich powsta³e w wyniku ruchów górotwórczych w trzeciorzêdzie. W starszym plejstocenie ca³y obszar objêty by³ zlodowaceniem krakowskim.
P³askowy¿ Kolbuszowski. Utworami powierzchniowymi s¹ tu osady czwartorzêdowe plejstoceñskie i holoceñskie o zró¿nicowanym sk³adzie mechanicznym z przewag¹ piasków s³abo gliniastych i gliniastych. Z nich powsta³y gleby bielicowe i p³owe oraz brunatne
Tabela 1. Wp³yw pH gleby, zawartoci materii organicznej i frakcji glebowej o rednicy < 0,02 mm na
zdolnoæ gleby do akumulacji* niklu [Blume, Brümmer 1991]
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wy³ugowane i kwane. £¹cznie stanowi¹ one oko³o 85% gruntów ornych. Dominuj¹ gleby
bardzo lekkie i lekkie (oko³o 90%). Gleby te s¹ bardzo kwane. Wprawdzie ich odczyn
mieci siê w doæ szerokim przedziale, ale niska wartoæ wspó³czynnika zmiennoci wskazuje na ma³e zró¿nicowanie badanej cechy (tab. 2).
Wród zbadanych próbek 72% stanowi³y gleby bardzo kwane stanowi¹ 72%, a 20%
kwane. Gleby s¹ ubogie w kationy zasadowe. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi wynosi od 10% do 96% przy niewielkiej jego pojemnoci.
Podgórze Rzeszowskie. Pokrywê glebow¹ stanowi¹ plejstoceñskie utwory lessowe i
lessopodobne. Dominuj¹ gleby brunatne wy³ugowane i kwane oraz p³owe (stanowi¹ oko³o
80% powierzchni gruntów ornych). Odczyn pH oraz kwasowoæ hydrolityczna gleb s¹ analogiczne jak w glebach P³askowy¿u Kolbuszowskiego. Gleby bardzo kwane stanowi¹ 62%,
a kwane 22%. Pojemnoæ sorpcyjna oraz pozosta³e w³aciwoci gleb py³owych, s¹ ma³o
zró¿nicowane.
Ca³kowite zawartoci niklu wynosz¹ 0,54  14,16 mg . kg-1 w glebach piaszczystych i
8,836,0 mg . kg-1 w glebach lessowych. Analiza wariancji wskazuje na du¿e regionalne
zró¿nicowanie zawartoci niklu. rednia geometryczna zawartoæ niklu w glebach lessowych jest prawie czterokrotnie wy¿sza od redniej w glebach piaskowych (tab. 2). rednia
zawartoæ niklu w glebach Polski wynosi 6,3 mg . kg-1, najczêciej 2,615,2 mg . kg-1
[Terelak i in. 1995]. Wed³ug Dudki [1991] 2,048,0 mg . kg-1. Za dopuszczalny próg zanieczyszczenia gleb niklem przyjêto 50 mg . kg-1 [Kabata-Pendias, Pendias 1999]. Wed³ug Dudki [1991] naturalna zawartoæ niklu w glebach Polski wynosi 2,0  30,0 mg . kg-1,
Tabela 2. W³aciwoci fizykochemiczne gleb piaszczystych i lessowych
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a obliczone dla zbadanych gleb piaszczystych i lessowych maj¹ nieco wê¿sze przedzia³y
(tab. 3). Niemal wszystkie gleby piaskowe i oko³o 95% gleb lessowych wykaza³o naturalne
zawartoci niklu.
Stwierdzono statystycznie istotn¹ wspó³zale¿noæ pomiêdzy zawartociami niklu i czêci sp³awialnych w glebach obu regionów, oraz miêdzy sum¹ kationów zasadowych w glebach piaszczystych. Dane te ³¹cznie z siln¹ zale¿noci¹ pomiêdzy zawartociami Ni, Cu i
Zn pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e koncentracje niklu w zbadanych glebach s¹ naturalne.
Rysunek 1 przedstawia przebieg funkcji opisuj¹cej zale¿noæ pomiêdzy zawartociami
niklu i jego koncentracj¹ z iloci¹ czêci sp³awialnych w glebie. Zmiennoæ zawartoci
niklu w glebach lessowych zale¿y od zawartoci czêci sp³awialnych.
Tabela 3. Charakterystyka statystyczna ogólnej zawartoci (mg/kg) niklu w powierzchniowej warstwie
gleb piaskowych i lessowych
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Rys. 1. Zale¿noæ miêdzy ca³kowit¹ zawartoci¹ niklu i iloci¹ czêci sp³awialnych
(< 0,02 mm) w glebach piaszczystych i lessowych
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£¹czne ujêcie wszystkich w³aciwoci gleb w równaniach regresji wielokrotnej pozwala z jeszcze wiêkszym prawdopodobieñstwem przewidywaæ zawartoæ niklu w glebach
piaskowych. W sk³ad równania regresji wielokrotnej w³¹czono zmienne okrelaj¹ce zawartoæ kationów zasadowych (S), frakcji py³u (F2), czêci sp³awialnych (F3) oraz ogóln¹
zawartoæ miedzi (Cu ) i cynku (Zn):
Ni =  2,506  0,140(S) + 0,093(F2) + 0,001(F3) + 0,435(Cu) + 0,122(Zn), R2 = 79.
Uwzglêdnienie tylko w³aciwoci gleb z wy³¹czeniem zawartoci ca³kowitych form
metali obni¿y³o wartoæ wspó³czynnika determinacji (R2), w sk³ad równania wesz³y dwie
cechy gleby  kwasowoæ hydrolityczna (Hh) i zawartoæ czêci sp³awialnych (F3):
Ni = 2,144  0,293 (Hh) + 0,259 (F3), R2 = 49.
W równania regresji wielokrotnej opisuj¹cym zawartoæ niklu w glebach lessowych
uwzglêdniono zmienne okrelaj¹ce poziom wêgla organicznego (C), frakcji py³u (F2) i ogóln¹
zawartoæ Cu w glebie:
Ni = 31,393  5,635 (C)  0,342 (F2) + 0,908 (Cu), R2 = 58.
W obu rodzajach gleb wystêpuje du¿e podobieñstwo rozpuszczalnoci niklu w 1 M HCl.
Kwas solny by³ ma³o wydajnym ekstrahentem niklu. Odnosz¹c rozpuszczalnoæ metalu w
kwasie solnym do ca³kowitej zawartoci w glebach (zawartoæ ca³kowita = 100), udzia³
form potencjalnie przyswajalnych w glebach piaszczystych wynosi³ 17% a w glebach
lessowych 12%.
Wspó³czynniki korelacji prostej (r) opisuj¹ce zale¿noæ miêdzy ogóln¹ i rozpuszczaln¹ zawartoci¹ metali by³y nieco bardziej zró¿nicowane: w glebach piaszczystych (r = 0,65),
w glebach lessowych (r = 0,24). wiadczy to, ¿e o rozpuszczalnoci niklu oprócz zawartoci ca³kowitej decyduj¹ równie¿ inne w³aciwoci gleb.
Ocena zdolnoci wi¹zania niklu w glebach [wed³ug zmodyfikowanej metody Blumego
i Brümmera 1991], wskazuje, ¿e gleby piaskowe znacznie mniej akumuluj¹ niklu ni¿ gleby
lessowe (tab. 4).
Tabela 4. Zdolnoæ akumulowania niklu w glebach piaskowych i lessowych
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Du¿e kwasowoæ i ma³a pojemnoæ sorpcyjna gleb piaskowych s¹ g³ównymi czynnikami s³abego wi¹zania tego metalu. Stwarza to ³atwoæ przemieszczania siê niklu do wód
gruntowych i pobierania przez roliny. Jedynie 14% gleb piaskowych i 32% gleb lessowych wykazuje du¿¹ i bardzo du¿¹ zdolnoæ akumulowania niklu. Gambu [1997] stwierdzi³
ponad dwukrotnie wiêksz¹ zdolnoæ gleb lessowych i lessopodobnych regionu krakowskiego do gromadzenia niklu.
Ze wzrostem zdolnoci wi¹zania niklu ronie jego nagromadzenie, szczególnie wyranie w glebach piaskowych. Potwierdza to wspó³czynnik korelacji prostej (r = 0,44) pomiêdzy stê¿eniem niklu i wartoci¹ klasy akumulacji, który jest istotny przy p = 0,001. Nie
stwierdzono tej zale¿noci w glebach lessowych. Wspó³czynnik korelacji prostej przyjmuje tu nisk¹ wartoæ i jest statystycznie nieistotny.

Wnioski
1. Ogólna zawartoæ niklu w wierzchniej warstwie gleb piaskowych (0,9019,6 mg/kg)
i lessowych (8,624,9 mg/kg) w regionie podkarpackim mieci siê w przedziale naturalnej jego zawartoci. Zró¿nicownie litogeniczne gleb odzwierciedla siê w zawartoci niklu.
2. Zawartoæ niklu w glebach koreluje z zawartociami Cu i Zn oraz sk³adem granulometrycznym. Zale¿noæ zawartoci niklu od odczynu, zawartoæ materii organicznej i
pojemnoæ kompleksu sorpcyjnego jest niewielki.
3. Gleby Podkarpacia wykazuj¹ ma³¹ zdolnoæ do akumulacji niklu, du¿e zakwaszenie
stwarza ryzyko przechodzenia niklu do roztworu glebowego i ³atwego pobierania przez
roliny.
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Summary
NICKEL IN SELECTED AGROECOSYSTEMS IN THE PODKARPACIE REGION
Paper presents the results of nickel content determination in sandy and loess soils of the Podkarpacie region. The range of expected concentrations (corresponding to natural contents of that element in soil), as calculated from the relationship between geometric average (G) and geometric deviation (SG) according to formula: (G/SG 2)  (G . SG 2), ranges between 0,90  19,6 mg/kg in sandy soils
and 8,6 24,9 mg/kg in loess soils, may be used as a starting point of reference for the evaluation of
contamination of soil with nickel in the studied region. Comparison of the actual range (determined)
nickel concentrations with the expected range indicates no detectable effect of anthropogenic factors
on its level in soils. Nickel content in soils is related to natural soil generation process. This is also confirmed by statistically significant coefficients of simple correlation (r) (at significance level of p = 0,001)
obtained for nickel content and the share of soil fractions of dia. < 0,02 mm (r = 0,77) in sandy soils, and
(r = 0,49) and loess soils, as well as low, statistically insignificant relationship to the content of organic
carbon and reaction.
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35-601 Rzeszów, ul. Æwikliñskiej 2
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Izabella Pisarek, Aleksandra Gola

SK£ADNIKI PRÓCHNICY
W GLEBACH REZERWATU PRZYRODY SMOLNIKI

Obiekt i metodyka badañ
Sk³ad jakociowy próchnicy glebowej na tle fizycznych i chemicznych w³aciwoci
gleb rezerwatu lenego Smolnik s¹ obiektem naszych badañ. Wykonano 5 odkrywek
glebowych, z których pobrano i przeanalizowano laboratoryjnie próbki. Zbadano nastêpuj¹ce gleby:
· torfowo-murszow¹ (profil 1),
· glejobielicow¹ murszast¹ (profil 2, 4),
· mineralno-murszow¹ (profil 3),
· glejobielicow¹ w³aciw¹ (profil 5).
Wykonano nastêpuj¹ce oznaczenia:
· sk³ad granulometryczny oznaczono metod¹ areometryczn¹ Casagrandea w modyfikacji Prószyñskiego,
· pH  potencjometrycznie w zawiesinie roztworu 1 mol · dm-3 KCl,
· kwasowoæ hydrolityczn¹ (Hh) i kationy wymienne metod¹ Kappena.
Dysponuj¹c wartociami Hh i S wyliczono pojemnoæ sorpcyjn¹ (T) i stopieñ wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (V). Wêgiel organiczny oznaczono metod¹ Tiurina,
azot ogólny metod¹ Kjeldahla. Na tej podstawie obliczono wspó³czynnik humifikacji materii organicznej C/N.
Dla niektórych poziomów organicznych i próchnicznych wykonano analizê sk³adu frakcyjnego próchnicy metod¹ Tiurina w modyfikacji Ponomariewej i P³otnikowej. Próbki gleby
traktowano kolejno roztworami:
· 0.05 M H2SO4 (dekalcytacja)  wyodrêbnienie wolnych kwasów fulwowych, s³abo
zwi¹zanych z ruchliwymi pó³toratlenkami  frakcja 1a,
· 0.1 M NaOH  wyodrêbnienie kwasów fulwowych i huminowych (wolnych i zwi¹zanych z niekrzemianowymi formami pó³toratlenków)  frakcja 1,
· 0.1 M NaOH  wyodrêbnienie kwasów huminowych i fulwowych zwi¹zanych z wapniem  frakcja 2,
· 0.02 M NaOH  wyodrêbnienie kwasów huminowych i fulwowych silnie zwi¹zanych z
mineraln¹ czêci¹ gleby  frakcja 3.
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Wyniki i dyskusja
Cztery profile (2, 3, 4 i 5) to gleby piaskowe lune. Nie wykazuj¹ one istotnego zró¿nicowania sk³adu granulometrycznego. Glebê organiczn¹ torfow¹ reprezentuje profil 1.
Wyniki oznaczeñ fizyko-chemicznych przedstawiono w tabeli 1. Odczyn gleb jest kwany (pH 2,5  4,9). Najni¿sze wartoci pH wykaza³y poziomy próchnicy nadk³adowej. Kwasowoæ hydrolityczna waha³a siê od 0.71 do 170.40 cmol(+)/kg. Najwy¿sze jej wartoci
stwierdzono w poziomach organicznych powierzchniowych, a najni¿sze w poziomach glejowych (profile 2, 4, 5) i skale macierzystej (profil 3).
Suma kationów zasadowych waha³a siê od 0.20 do 23.60 cmol(+)/kg w glebach glejobielicowych (profile 2, 4, 5) i od 2.30 do 52.20 cmol(+)/kg w glebie murszowatej
(profil 3). Najwy¿sze wartoci S stwierdzono w poziomach organicznych (podpoziom
Ol) z jednoczesn¹ tendencj¹ spadkow¹ w g³¹b profilu (tab. 1).
Wierzchnia warstwa (020 cm) gleb mineralnych, zasobna w substancje organiczn¹,
ma du¿¹ pojemnoæ (sorpcyjn¹ 158.20 do 195.60 cmol(+)/kg), a warstwy g³êbsze bardzo
ma³¹ (1.8  3.3).
Stosunek C/N (wyra¿aj¹cy stopieñ humifikacji materii organicznej), wynosi³ 22 do 47
w poziomach organicznych. W sk³adzie próchnicy dominuje frakcja kwasów huminowych
(wysoki stosunek CKH/CKF). Najwy¿sz¹ wartoci¹ wspó³czynnika CKH/CKF wykaza³ siê
poziom AeEes profilu 4, a najni¿sz¹ poziom AOM profilu 3 (tab. 2).
Rozpatruj¹c zawartoæ frakcji, w ró¿nym stopniu zwi¹zanych z mineraln¹ czêci¹ gleby, stwierdzono, ¿e we wszystkich poziomach glebowych dominuje frakcja kwasów fulwowych i huminowych wolnych i zwi¹zanych z niekrzemianowymi formami pó³toratlenków
(f1). Stanowi ona 40.52% (profil 3) do 51.28% (profil 5) ca³kowitej zawartoci wêgla.
Frakcja f3  kwasy huminowe i fulwowe silnie zwi¹zane z mineraln¹ czêci¹ gleby  stanowi od 19.89% w profilu 2 do 33.66% w profilu 5. Wynika to z ma³ego udzia³u mineralnej
fazy gleby w poziomach próchnicznych. Jedynie w profilu 4 i 5 odnotowano nieznaczn¹
domieszkê czêci mineralnych. Du¿e wahania wykazuje frakcja wêgla niehydrolizuj¹cego
(huminy i ulminy). Najwiêksze udzia³y tej frakcji wystêpuj¹ w profilach 1, 2 i 3 (37,36 w
profilu 1 do 39,1 w profilu 3). W profilu 4 i 5 wartoci te kszta³tuj¹ siê na poziomie 16,56%
i 14,20%. Mo¿e to byæ spowodowane obecnoci¹ niezupe³nie zhumifikowanych resztek
rolinnych, na co wskazuje wysoka zawartoæ wêgla organicznego ogó³em. Frakcja wolnych kwasów fulwowych s³abo zwi¹zanych z ruchliwymi pó³toratlenkami (f1a) stanowi 0.21%
w profilu 3 do 0.86% w profilu 5. Wród zwi¹zków humusowych badanych nie stwierdzono
frakcji kwasów fulwowych i huminowych zwi¹zanych z wapniem (f2), co jest charakterystyczne dla gleb kwanych (tab. 2, 3).
Ca³kowita zawartoæ wêgla organicznego w glebach 2, 3, 4, 5 maleje wraz ze wzrostem
g³êbokoci (25.80 do 48.38% w poziomach organicznych i 0.10 do 0.26% w poziomach
glejowych). Wysok¹ zawartoci¹ wêgla w ca³ym swoim profilu charakteryzuje siê zawartoæ wêgla w glebie torfowo-murszowej i wynosi 39.70  46.28%, osi¹gaj¹c maksimum w
podpoziomach Ol, Of oraz w poziomie Ot2 (tab. 1).
Stosownie do istniej¹cego podzia³u [Charakterystyka 1989] wyró¿niono nastêpuj¹ce
typy próchnicy lenej: mursz w profilu 1, mor w profilach 2 i 4, moder (wilgotny) w profilu
3 i mor wilgotny w profilu 5.
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Tabela 1. Podstawowe w³aciwoci fizyko-chemiczne badanych gleb
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M1

AeEes

AOM

AeEes

Ah

1
torfowo
murszowa

2
glejobielicowa
murszasta

3
mineralno
murszowa

4
glejobielicowa
murszasta

5
glejobielicowa
właściwa

10 – 20

8 – 20

15 – 20

15 – 25

3 – 20

8,17

9,42

33,50

25,49

42,53

Głębokość
C
pobrania ogółem
[cm]
[%]

3,09
37,82

3,58
38,00

10,17
30,36

7,59
29,78

11,75*
27,63**

f1

n.o

n.o

n.o

n.o

n.o

f2

1,85
22,64

2,32
24,63

3,26
9,73

3,73
14,63

6,33
14,88

f3

4,94
60,46

5,90
62,63

13,43
40,09

11,32
44,41

18,08
42,51

suma

Frakcje kwasów huminowych

* – % C w stosunku do masy gleby , ** – % C w stosunku do C ogó³em

Poziom
genetyczny

Numer
profilu
i nazwa
gleby

Tabela 2. Sk³ad frakcyjny zwi¹zków humusowych.

0,07
0,86

0,05
0,53

0,07
0,21

0,12
0,47

0,34
0,80

f1a

1,10
13,46

1,22
12,95

3,37
10,06

3,02
11,85

5,48
12,88

f1

n.o

n.o

n.o

n.o

n.o

f2

0,90
11,02

0,69
7,32

3,53
10,54

1,34
5,26

2,74
6,45

f3

2,07
25,34

1,96
20,81

6,97
20,81

4,48
17,58

8,56
20,13

suma

Frakcje kwasów fulwowych

7,01
85,80

7,86
83,44

20,40
60,90

15,80
61,99

26,64
62,64

Suma
frakcji

1,16
14,20

1,56
16,56

13,10
39,10

9,69
38,01

15,89
37,36

C
niehydrolizujący

2,39

3,01

1,93

2,53

2,11

CKH
CKF
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Tabela 3. Zawartoæ poszczególnych frakcji w ró¿nym stopniu zwi¹zanych z mineraln¹ czêci¹ gleby
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Tabela 4. Wspó³czynniki korelacji (r) miêdzy badanymi w³aciwociami zwi¹zków próchnicznych a parametrami fizykochemicznymi gleb
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Summary
INFLUENCE OF SOME SOIL PARAMETERS ON HUMIC SUBSTANCES PROPERTIES FROM FOREST SOILS
Humic substances have important function in soil processes and are significant factors determining
the soil components circulation and its morphology. We report the studies on humus in some forest profiles, developed from sandy parent material and possessing different chemical properties. Humic substances were characterised according Ponomarieva method. The relations between some soil properties and
humus concentration were tested. The correlation coefficients between sorption capacity, degree of soil
saturation complex with basic soil cations and organic carbon concentration were positive and showed
dependence between them.
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Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak, Jan G¹sior

W£ACIWOCI GLEB W OTOCZENIU ZAK£ADÓW
PRZEMYS£OWYCH PO£UDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI

Materia³ i metody
Przemys³owe zanieczyszczenie gleby w latach 19921995 badano w otoczeniu:
· Fabryki Maszyn w Strzy¿owie (FM)
· Elektrociep³owni w Za³ê¿u ko³o Rzeszowa (EC)
· £añcuckiej Fabryki rub w £añcucie (£F).
W czerwcu ka¿dego roku pobierano próbki ziemi na g³êbokociach 025 cm i 2650 cm
w ró¿nych odleg³ociach (58 punktów) od róde³ emisji. W próbkach oznaczano:
· Cd, Ca, Mg, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn metod¹ AAS zawartoci:
 po mineralizacji w stê¿onym HClO4 na gor¹co,
 rozpuszczalne w kwasie solnym (1 moldm-3) przez 1 godzinê, przy stosunku gleba : roztwór jak 1:10,
· sk³ad mechaniczny gleby metod¹ Cassagrande«a w modyfikacji Prószyñskiego,
· pH gleby w zawiesinie KCl o stê¿. 1 moldm-3
· kwasowoæ hydrolityczn¹ metod¹ Kappena
· sumê zasad wymiennych i pojemnoæ kompleksu sorpcyjnego gleby metod¹ Kappena
· zawartoæ wêgla organicznego metod¹ Tiurina
oraz korzystaj¹c z programu Statgrapchics obliczono wspó³czynniki korelacji pomiêdzy
zawartoci¹ kadmu a wymienionymi parametrami.

Wyniki i dyskusja
Badane gleby to mady ró¿nego wieku o sk³adzie mechanicznym py³ów ilastych, glin
rednich lub i³ów pylastych. rednia zawartoæ czêci sp³awialnych (tab. 1) waha³a siê w
zakresie od 41% (Fabryka Maszyn w Strzy¿owie) do oko³o 47% (£añcucka Fabryka rub),
przy rozpiêtoci 2466%. W warstwie 2650 cm stwierdzono rednio 4348%.
Najwiêcej wêgla organicznego (rednio 1,813%) zawiera³y gleby otoczenia £F.
Odczyn gleb by³ zró¿nicowany. Niskie pH (rednio 5,2) i wysok¹ kwasowoci¹ hydrolityczn¹ wykazywa³y siê gleby z Za³ê¿a. Wysokie pH (7,1) stwierdzono w glebach Strzy¿owa. Wszystkie gleby mia³y wysoki stopieñ wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami
zasadowymi (74,599,0%).
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Tabela 1. Podstawowe w³aciwoci badanych gleb
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Zawartoæ o³owiu ogólnego wynosi³a 7,098,0 mgkg-1 powietrznie suchej masy gleby (tab. 2). Wiêksze iloci Pb stwierdzono w warstwie 025 cm (rednio 26,7 mgkg-1),
ani¿eli w podpowierzchniowej  21,8 mgkg-1. Akumulacjê o³owiu w próchnicznych poziomach gleb nara¿onych odnotowa³o wielu autorów [Gworek 1985, Czarnowska 1989,
Kabata-Pendias i Pendias 1993, Shamsham 1993, Malczyk i Kêdzia 1996, Kaniuczak 1998].
Misztal i Lizêga [1995] w podpowierzchniowej warstwie (1020 cm) gleby (w otoczeniu
huty cynku) stwierdzili wy¿sz¹ zawartoæ o³owiu. Stwierdzone przez nas maksymalne zawartoci tego pierwiastka s¹ dopuszczalne w glebach u¿ytkowanych rolniczo [Gorlach 1993,
Baran i Turski 1996, Kabata-Pendias 1997]. S¹ one jednak wy¿sze (12,647,0 mgkg-1) od
rednie geometrycznej (13,7 mgkg-1) dla gleb Polski [Terelak i in.1997]. Stwierdzone
rednie (12,647,0 mgkg-1) mieszcz¹ siê w zakresie podanym przez Dudkê [1992] jako
zakres oczekiwany w grupie gleb gliniastych i py³owych Polski. Najwy¿sze iloci o³owiu
notowano w rejonie £añcuckiej Fabryki rub, przy czym oko³o 12,5% próbek z warstwy
ornej nale¿a³o by zaliczyæ do I stopnia zanieczyszczenia gleb (zawartoæ podwy¿szona)
wed³ug kryteriów podanych przez Kabatê-Pendias i in. [1993].
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Tabela 2. Zawartoæ (w mgkg-1 p.s.m.) i rozpuszczalnoæ (w % ogólnej iloci) o³owiu w glebach badanych rejonów
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rednia zawartoæ rozpuszczalnej w 1 mol HCldm-3 formy Pb waha³a siê od 7,6 (FM)
do 17,0 (£F) mgkg-1. Stanowi³o to 39,5-49,6% (rednio 43,6%) o³owiu ca³kowitego.
Kopeæ i in. [1989] stwierdzili znacznie wy¿sze (15,0108 mgkg-1) iloci Pb rozpuszczalnego w roztworze 0,5 mol HCldm-3. Czeka³a i in [1996] stwierdzali w poziomie próchnicznym gleby p³owej dwukrotnie mniejsze iloci Pb wyekstrahowa-nego roztworem 1
mol HCldm-3, za % rozpuszczalnoci podobny do obserwowanego w przeprowadzonych
badaniach (tab. 2). Analogicznie jak Misztal i Lizêga [1995] nie stwierdzono wp³ywu odczynu gleby na rozpuszczalnoæ o³owiu. Ch³opecka i in. [1996] uwa¿aj¹, ¿e metale pochodzenia antropogenicznego s¹ bardziej mobilne od wystêpuj¹cych w ska³ach macierzystych.
Wielu autorów [Gworek 1985, Czarnowska 1989, Gworek i Jeske 1996, Jakubus i Czeka³a 1998] podaj¹ statystycznie istotne wartoci wspó³czynników korelacji pomiêdzy zawartoci¹ o³owiu i innych metali w glebach. W naszych badaniach uzyskano dodatni¹ istotn¹ korelacjê pomiêdzy zawartoci¹ o³owiu ogólnego a zawartoci¹ Fe i Zn oraz Pb rozpuszczalnego i iloci¹ rozpuszczalnych form Zn, a w glebie z g³êbokoci 2650 cm tak¿e
Mn, Cd, Co (tab.3). Jednak¿e nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy iloci¹ form rozpuszczalnych Pb i Fe w rejonie £F w £añcucie.
Wy¿sze wspó³zale¿noci pomiêdzy zawartoci¹ Pb ogólnego a ca³kowit¹ zawartoci¹
metali ciê¿kich (Cd, Cu, Zn) i Corg stwierdzano przewa¿nie w warstwie podpowierzchniowej. Tendencja ta jest jeszcze wyraniejsza dla form metali rozpuszczalnych. Korelacje
pomiêdzy ca³kowit¹ zawartoci¹ Pb i Ca oraz rozpuszczalnymi formami Pb i Mg by³y nieistotne. W glebach Za³ê¿a stwierdzono wysokie wartoci wspó³czynników korelacji prostej (r>0,8) pomiêdzy iloci¹ Pb i Cr.
W glebach Strzy¿owa stwierdzono istotn¹ statystycznie, dodatni¹ wspó³zale¿noæ pomiêdzy zawartoci¹ Pb ca³kowitego i rozpuszczalnego a iloci¹ frakcji czêci sp³awialnych
i i³u koloidalnego. W Za³ê¿u takie zale¿noci wyst¹pi³y jedynie w warstwie powierzchniowej, za w okolicy £F wspó³czynniki korelacji by³y nieistotne.
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Tabela 3. Wspó³czynniki korelacji pomiêdzy zawartoci¹ Pb w glebie a niektórymi w³aciwociami badanych gleb oraz odleg³oci¹ od emitorów i latami badañ
)RUP\

5R]SXV]F]DOQHZPRO+&OGP±

&DáNRZLWH

2ELHNW

6WU]\ yZ

=Dá H

àD FXW

6WU]\ yZ

=Dá H

/LF]EDSUyE

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

D

±





±

























 



&D
&G
&R
&U
&X
)H
0J
0Q
1L
=Q
PP
PP
S+.&O
&RUJ
/DWDEDGD 
2GOHJáR ü

a
*
**
***



 

 



 
















Q 








 

 








±



 









±

 

 















 



 





 





 



 





 





 

 



 




 














 





±









±







 



 







 



±

 













 









 

 



 



 

 

 

 

 
































 













 

 







 



 



±







±

±

±



±

±



±





± 





±

 





 









 



 

 

 



±





 



 

±



±







± 









± 



±

 górna wartoæ dla poziomu 025 cm, dolna 2650 cm
 istotny przy a = 0,05
 istotny przy a = 0,01
 istotny przy a = 0,001
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W przeciwieñstwie do Czeka³y i in. [1996] na ogó³ nie notowano istotnych statystycznie wspó³czynników korelacji pomiêdzy zawartoci¹ Pb i pHKCl. Równie¿ odmiennie ani¿eli wielu autorów [Gworek 1995, Gworek i Jeske 1996, Czarnowska 1989, Czeka³a i in.
1996] nie notowano (z wyj¹tkiem 025 cm warstwy gleby z okolic EC) istotnych statystycznie korelacji pomiêdzy iloci¹ Pb ca³kowitego a zawartoci¹ wêgla organicznego.
Wyrany wzrost wartoci tych wspó³czynników wykaza³y rozpuszczalne formy o³owiu.
Wystêpowanie istotnych statystycznie, dodatnich wspó³czynników korelacji pomiêdzy zawartoci¹ Pb ogólnego a latami badañ (tab. 3) mo¿e wiadczyæ o tendencjêi kumulacji tego pierwiastka w glebach. Jednak¿e tylko w okolicy £F w £añcucie stwierdzono
istotne statystycznie, ujemne wspó³czynniki korelacji pomiêdzy iloci¹ obu form o³owiu a
odleg³oci¹ od emitora, co wskazywa³o by na wymieniony zak³ad jako g³ówne ród³o emisji tego pierwiastka. Zawartoæ Pb w glebie w ró¿nych odleg³ociach od emitorów przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. rednie zawartoci Pb (mgkg-1 p.s.m.) w glebach badanych rejonów w ró¿nych odleg³ociach
od emitorów zanieczyszczeñ
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Wnioski
1. Analizowane gleby aluwialne wykaza³y redni¹ zawartoæ Pb ogólnego od 18,5 (FM) do
34,3 (£F) mgkg-1 . Ca³kowite zawartoci Pb w nie przekracza³y wartoci dopuszczalnych dla gleb uprawnych.
2. Rozpuszczalnoæ o³owiu w roztworze 1 mol HCldm-3 w odniesieniu do jego ca³kowitej iloci wynosi³a 39,5 (EC)  49,6 % (£F). Wy¿sze iloci obu form tego pierwiastka
i wiêksz¹ jego rozpuszczalnoæ stwierdzono w przypowierzchniowej warstwie gleby
3. We wszystkich badanych obiektach uzyskano dodatni¹ istotn¹ korelacjê pomiêdzy zawartoci¹ o³owiu ogólnego a ca³kowit¹ zawartoci¹ Fe i Zn oraz rozpuszczaln¹ form¹
Pb a rozpuszczalnymi formami Zn. Na ogó³ wy¿sze wspó³zale¿noci pomiêdzy iloci¹
Pb a zawartoci¹ metali ciê¿kich (Cu, Cd, Zn) i Corg stwierdzano w warstwie 2650 cm.
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Summary
THE CONTENT OF LEAD AND SOME PROPRIETIES OF SOILS ON INFLUENCE
OF INDUSTRY IN SELECTED REGIONS OF SOUTH-EASTERN POLAND
Analysed alluvial soils were characterised average content of total Pb in range 18.534.3 mgkg-1.
Entire contents of Pb in examined soils did not exceeded permissible value for arable soils. Solubility of
lead in solution 1 mol HCldm-3 in relation to his entire quantities was shaped on level 39.549.6%. Higher
quantities of both examined forms of this element and greater solubility was in the surface layer of soil, in
comparison with deeper situated layer. In all investigated regions a positive significant correlation among
content of total lead and entire content of Fe, Zn, Cu, and soluble forms of Pb and soluble forms of Zn was
obtained Usually the higher correlation among quantity Pb and content of heavy metals (Cu, Cd, Zn) were
found in layer 2650 cm then in layer 025 cm.
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Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Katedra Agroekologii
35-959 Rzeszów, ul. M. Æwikliñskiej 2
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Beata J. Go³uchowska

PODATNOÆ MAGNETYCZNA I ZAWARTOÆ METALI CIÊ¯KICH
W ODPADACH U¯YWANYCH DO PRODUKCJI CEMENTU

Wprowadzenie
W publikacjach dotycz¹cych wykorzystania odpadów w produkcji cementu autorzy
koncentruj¹ siê g³ównie na zagro¿eniach termicznego przekszta³cania odpadów (przemys³owych i komunalnych) w piecach obrotowych, dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz dla rodowiska [Nowak 1997; Oleniacz 1998; Paj¹k, Ing 1999; Przyby³a 1999; Sebastian, Szpadt, Górnikowski 2001].
Wykorzystanie odpadów do produkcji cementu rozpatrywane jest w literaturze g³ównie pod k¹tem ich wp³ywu na jakoæ klinkieru i cementu, a aspekt rodowiskowy jest traktowany marginalnie. Badania dowodz¹, ¿e jakoæ odpadów ma du¿y wp³yw na emisjê metali
ciê¿kich i podatnoæ magnetyczn¹ py³ów cementowych, które mog¹ powodowaæ wzrost
podatnoci magnetycznej i zawartoci metali w glebach [Go³uchowska, Strzyszcz 1999;
Go³uchowska 2001].
Wobec ró¿norodnoci potencjalnych surowców wtórnych (odpadów), nasuwa siê pytanie, które z nich stosowaæ w produkcji cementu z korzyci¹ dla gospodarki i rodowiska.
W tym celu niezbêdne jest pog³êbianie wiedzy i wzbogacanie bazy danych o technologicznych w³aciwociach odpadów.
Celem badañ by³o okrelenie podatnoci magnetycznej i zawartoci metali ciê¿kich w
odpadach stosowanych w produkcji cementu na Opolszczynie i wytypowanie odpadów
spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska.

Charakterystyka obiektów badañ
Badania prowadzono w cementowniach: Groszowice, Odra, Strzelce Opolskie, Góra¿d¿e,. które w latach ubieg³ych 19931997 stosowa³y odpady do korygowania sk³adu
mieszanin surowcowych oraz jako dodatki mielone z klinkierem na cement. Stosowano
dwa rodzaje surowców koryguj¹cych w mieszaninach surowcowych: ¿elazonone i krzemonone. Pochodzi³y one z hutnictwa (py³ wielkopiecowy, py³ krzemionkowy, szlam rudziany), przemys³u chemicznego (krzemionka, odpad z produkcji siarczku baru) oraz ze
wzbogacania kopalin (wysiewki posyderytowe, wypady pirytowe z wêgla kamiennego).
Podstawowymi surowcami do produkcji klinkieru by³y kopaliny: triasowe wapienie,
kredowe margle oraz i³.
Do opalania pieców obrotowych stosowano py³ wêgla kamiennego. Wypalony klinkier
wraz z dodatkami gipsu, ¿u¿la wielkopiecowego granulowanego, py³u krzemionkowego i
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popio³u lotnego mielono na cement. Wiêkszoæ cementowni stosowa³a mokr¹ metodê produkcji klinkieru, która w wielu krajach zosta³a ju¿ zaniechana, a tylko jeden zak³ad stosowa³
dominuj¹c¹ w wiecie metodê such¹.

Materia³y i metody
Badano:
· podatnoæ magnetyczn¹ odpadów stosowanych jako surowce koryguj¹ce do wypalania
klinkieru oraz dodatki do cementu,
· zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach,
· zale¿noci miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹ a zawartoci¹ metali ciê¿kich oraz innymi parametrami okrelaj¹cymi w³aciwoci fizykochemiczne odpadów, jak pH i przewodnictwo w³aciwe.
W ka¿dej cementowni pobrano do badañ próby odpadów:
 u¿ywanych jako surowce koryguj¹ce do produkcji klinkieru,
 stosowanych jako dodatki do mielenia cementu.
W próbach (³¹cznie 17) oznaczono:
 w³aciw¹ (specyficzn¹) podatnoæ magnetyczn¹ (c) przy pomocy miernika ferromagnetycznoci Bartington MS 2,
 zawartoæ metali ciê¿kich (Fe, Cr, Zn, Mn, Cu, Ni, Pb, Cd, Hg, Tl) metod¹ absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (ASA); do oznaczeñ Cr, Zn, Mn, Cu, Ni, Pb i Fe próby stopiono z Na2CO3 i roztwarzano w stê¿onym HClO4; do oznaczeñ Cd, Hg i Tl próby roztwarzano na gor¹co w wodzie królewskiej, a nastêpnie zastosowano ekstrakcjê metod¹
MAGIC.
 pH metod¹ elektrometryczn¹ (w wyci¹gu wodnym 1 : 2,5),
 przewodnictwo w³aciwe metod¹ konduktometryczn¹ (w wyci¹gu wodnym 1 : 5).
Na podstawie wyników oznaczeñ obliczono wspó³czynniki korelacji liniowej miêdzy
podatnoci¹ magnetyczn¹ a zawartoci¹ metali, pH i przewodnictwem w³aciwym.

Wyniki badañ
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska [2001], badane cementownie wykorzystywa³y odpady grup: 01  odpady kopalin, 06  odpady z przemys³u chemii nieorganicznej i 10  odpady z procesów termicznych (tab. 1).
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e odpady u¿ywane do produkcji cementu jako surowce koryguj¹ce sk³ad mieszanin surowcowych i dodatki, z którymi klinkier jest mielony na cement
maj¹ bardzo zró¿nicowan¹ podatnoæ magnetyczn¹, od 5 (odpady z wydobywania gipsu) do
26439 × 10-8 m3/kg (py³ wielkopiecowy z Huty Zawiercie). Wartoci te s¹ znacznie ni¿sze dla odpadów kopalin (grupa 01) i z przemys³u chemii nieorganicznej (grupa 06), ni¿ z
procesów termicznych (grupa 10) (rys. 1.a).
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Tabela 1. Klasyfikacja badanych odpadów (wg rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dn. 27. 09. 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 112, poz. 1206)
.RGLQD]ZDJUXS\
2GSDG\SRZVWDM FH
SU]\SRV]XNLZDQLX
Z\GRE\ZDQLX
IL]\F]QHMLFKHPLF]QHM
SU]HUyEFHUXGRUD]
LQQ\FKNRSDOLQ

.RGLQD]ZDSRGJUXS\
2GSDG\
]Z\GRE\ZDQLDNRSDOLQ

1D]ZDRGSDGX
2GSDG\
]Z\GRE\ZDQLDJLSVX

2GSDG\]IL]\F]QHM
:\VLHZNL
LFKHPLF]QHMSU]HUyENL
SRV\GHU\WRZH
UXGPHWDOL

3RFKRG]HQLHRGSDGX
.RSDOQLHZ%XVNX
=GURMX6]DUWNRZLH=*
Ä6WDZLDQ\´
+XWDÄ&] VWRFKRZD´

2GSDG\]SURGXNFML
SU]\JRWRZDQLDREURWX
LVWRVRZDQLD
SURGXNWyZSU]HP\VáX
FKHPLLQLHRUJDQLF]QHM
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PHWDOL
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2GSDG]SURGXNFML
LVWRVRZDQLD]ZL ]NyZ
VLDUF]NXEDUX
VLDUNLRUD]]FKHPLF]Q\FK
SURFHVyZSU]HWZyUVWZD
VLDUNLLRGVLDUF]DQLD

2GSDG\
]HOHNWURZQLLLQQ\FK
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3RSLyáORWQ\
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X HOZLHONRSLHFRZ\
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:3(&Z2SROX
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+XWDÄàD]LDVND´
+XW\Ä=DZLHUFLH´
LÄ&] VWRFKRZD´
+XWDÄ&] VWRFKRZD´



1), 2)  informacje uzyskane w cementowniach

Du¿e ró¿nice wykaza³y te¿ zawartoci metali ciê¿kich. Dotyczy to zw³aszcza Zn (od 75
w odpadach gipsu do 120000 mg kg-1 w pyle wielkopiecowym z Huty Zawiercie), Cd (od
poni¿ej 0,23 w wypadach pirytowych do 814,0 mg kg-1 w pyle wielkopiecowym z Huty
Zawiercie) oraz Pb (od 85 w wypadach pirytowych do 36500 mg kg-1 w pyle wielkopiecowym z Huty Zawiercie) (rys. 1.b-d). Najni¿sze zawartoci metali wykaza³y odpady kopalin (grupa 01), a najwy¿sze z procesów termicznych (grupa 10). Wyj¹tek stanowi Cr,
którego znaczn¹ iloæ stwierdzono w odpadach z przemys³u chemii nieorganicznej (grupa
06), a tak¿e Mn i Fe wystêpuj¹ce w du¿ej iloci w wysiewkach posyderytowych (grupa 01).
Przewodnoæ badanych odpadów wynosi³a od 280 (py³ wielkopiecowy z Huty Czêstochowa) do 10360 mS cm-1 (py³ wielkopiecowy z Huty Zawiercie). Przewodnictwo odpadów z grupy 01 jest mniej zró¿nicowane (od 1875 do 2030 mS cm-1), ni¿ odpadów z dwóch
pozosta³ych grup: 06 (1675 i 3780 mS cm-1) oraz 10 (od 280 do 10360 mS cm-1), w których
stwierdzono najwy¿sze wartoci, przekraczaj¹ce 2100 mS cm-1 (krzemionka str¹cana, ¿u¿el
wielkopiecowy, py³ krzemionkowy, py³ wielkopiecowy) (rys. 2a).
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Rys. 1a  e. Podatnoæ magnetyczna (PM) i zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach stosowanych do
produkcji cementu (0l, 06, 10  grupy odpadów wg rozp. Min. rod. z 27. 09. 2001 r.  Dz. U. 112, poz. 1206)
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Rys. 1f  j. Podatnoæ magnetyczna (PM) i zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach stosowanych do produkcji cementu (0l, 06, 10  grupy odpadów wg rozp. Min. rod. z 27. 09. 2001 r.  Dz. U. 112, poz. 1206)
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Rys. 1k. Podatnoæ magnetyczna (PM) i zawartoæ metali ciê¿kich w odpadach stosowanych do produkcji cementu (0l, 06, 10  grupy odpadów wg rozp. Min. rod. z 27. 09. 2001 r.  Dz. U. 112, poz. 1206)
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Rys. 2a, b. Przewodnictwo w³aciwe (PW) oraz pH odpadów stosowanych do produkcji cementu
(01, 06, 10  grupy odpadów wg rozp. Min. rod. z 27. 09. 2001 r.  Dz. U. 112, poz. 1206).

W obrêbie grupy 10 (odpady z procesów termicznych), najwiêksz¹ podatnoci¹
magnetyczn¹, zawartoci¹ metali ciê¿kich i przewodnictwem w³aciwym charakteryzuj¹ siê odpady hutnictwa ¿elaza i stali (podgrupa 10 02). Wyj¹tek stanowi Tl, który w
wypadach pirytowych z wêgla kamiennego, nale¿¹cych do podgrupy 10 01, wystêpuje
w wiêkszej iloci (2,80 mg kg-1), ni¿ w wielkopiecowych py³ach hutniczych (poni¿ej
0,55 i 1,90 mg kg-1).
Stwierdzono pH od 7,86  wysiewki posyderytowe do 12,23 - ¿u¿el wielkopiecowy.
W grupie 01 stwierdzono ni¿sze wartoci pH (od 7,86 do 9,89), ni¿ w grupie 06 (9,28 i
9,56) oraz 10 (od 9,20 do 12,17) (rys. 2b).
Odpady przemys³owe (grupy 06 i 10) wykaza³y istotne, dodatnie korelacje liniowe
miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹ a zawartociami metali, jak Zn, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg,
Fe oraz przewodnictwem w³aciwym. Wspó³czynniki korelacji wynosz¹ od 0,7582 dla Ni
do 0,9556 dla Zn i s¹ istotne z prawdopodobieñstwem powy¿ej 97%. W odpadach kopalin
(grupa 01) podatnoæ magnetyczna jest skorelowana z mniejsz¹ iloci¹ metali (Cr, Cd, Mn,
Ni, Pb, Fe), wpó³czynniki korelacji przyjmuj¹ ni¿sze wartoci (od 0,5214 dla Ni do 0,9216
dla Cr) i s¹ nieco mniej istotne (z prawdopodobieñstwem powy¿ej 52%).
Obliczenia ³¹czne dla wszystkich odpadów wskazuj¹ na istotne, dodatnie korelacje liniowe miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹, a zawartoci¹ prawie wszystkich badanych metali
(Zn, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg i Fe) oraz przewodnictwem w³aciwym. Wspó³czynniki kore-
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Rys. 3. Wspó³czynniki korelacji liniowej miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹ a zawartoci¹ metali,
przewodnictwem w³aciwym i pH wszystkich badanych odpadów, nale¿¹cych do grup: 01, 06 i 10

lacji przyjmuj¹ wartoci od 0,760 dla Ni do 0,953 dla Zn i s¹ istotne z prawdopodobieñstwem powy¿ej 99% (rys. 3).

Dyskusja wyników
Z badañ wynika, ¿e odpady kopalin grupy 01 maj¹ ni¿sz¹ podatnoæ magnetyczn¹ i zawieraj¹ mniej metali ciê¿kich (szczególnie Cr, Cd, Zn, Cu i Pb), s¹ mniej stopniem zasolone i mniej alkaliczne, ni¿ odpady przemys³owe grup 06 i 10. Wyj¹tek stanowi¹ Mn i Fe,
które w rudzie syderytowej wystêpuj¹ w wiêkszej iloci, ni¿ w odpadach chemii nieorganicznej oraz niektórych odpadach z procesów termicznych.
Bardzo wysoka podatnoæ magnetyczna, zawartoæ metali ciê¿kich i ³atwo rozpuszczalnych soli w odpadach hutnictwa ¿elaza i stali (podgrupa 10 02), czyni¹ je najszkodliwszymi dla rodowiska.
Potwierdzaj¹ to wyniki badañ Strzyszcza i Go³uchowskiej [1999] które wykaza³y, ¿e
hutnicze odpady ¿elaznonone maj¹ decyduj¹cy wp³yw na podatnoæ magnetyczn¹ i zawartoæ metali ciê¿kich w py³ach cementowych. Mimo, ¿e udzia³ tych odpadów w zestawach
surowcowych wynosi³ oko³o 1% wag., by³y one g³ównym ród³em minera³ów ferrimagnetycznych w py³ach z pieców obrotowych.
Z porównania stwierdzonych zawartoci metali ciê¿kich do norm szwajcarskich [Sebastian, Szpadt, Górnikowski 2001], w trzech grupach odpadów stosowanych w przemyle
cementowym wynika, ¿e omawiane odpady zawieraj¹ nadmiern¹ iloæ metali. W grupie 01
s¹ to Pb i Zn, a w grupie 06: Pb, Cr, Cd, Zn, Tl, Cu i Ni.
Najwiêksze przekroczenia do norm szwajcarskich wykaza³y metale w grupie 10. Zawartoæ Cd jest od 2,4 do 1017,5 razy wiêksza od dopuszczalnej, Pb  od 1,7 do 730 razy, Zn 
od 17,5 do 300 razy, natomiast Hg 13,9 razy, Cu  od 1,2 do 13 razy, Cr  od 2,9 do 12,8
razy, Ni od 1,3 do 4,6 razy, a Tl od 1,9 do 4,4 razy. Najbogatsze w metale by³y odpady hutnicze
(podgrupa 10 02), zw³aszcza pochodz¹ce z oczyszczania gazów odlotowych wielkich pieców.
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Z porównania wynika ponadto, ¿e w grupie odpadów wprowadzanych do pieców obrotowych jako surowce koryguj¹ce sk³ad zestawów surowcowych, wystêpuj¹ znacznie czêstsze przekroczenia zawartoci metali, a ich krotnoæ jest du¿o wiêksza, ni¿ w odpadach wprowadzanych do m³ynów cementu jako dodatki, z którymi mielony jest klinkier. Odpady wykorzystywane do wypalania klinkieru mo¿na wiêc uznaæ za bardziej niebezpieczne dla rodowiska, ni¿ u¿ywane do przemia³u cementu.
Wyniki wiadcz¹, ¿e stosowanie odpadów w przemyle cementowym wymaga szczególnej kontroli. Odnosi siê to tak¿e [Nowak 1997; Oleniacz 1998; Paj¹k, Ing 1999; Przyby³a 1999] do paliw alternatywnych. Po przyst¹pieniu Polski do UE, minimalizacja zawartoci szkodliwych sk³adników w surowcach i paliwach stanie siê dla przemys³u cementowego koniecznoci¹. W wietle przepisów unijnych [Sebastian, Szpadt 2001], zak³ady produkcyjne, w ramach zintegrowanego ograniczenia i kontroli emisji zanieczyszczeñ, bêd¹
zobowi¹zane do stosowania najlepszych dostêpnych technologii (BAT), a to z kolei wi¹¿e
siê ze starannym doborem i kontrol¹ surowców oraz paliw w zakresie ograniczenia zawartoci takich sk³adników, jak metale ciê¿kie, S, Cl, N oraz lotne zwi¹zki organiczne w materia³ach wyjciowych.
Za koniecznoci¹ prowadzenia przez cementownie sta³ej kontroli surowców odpadowych, zw³aszcza wprowadzanych do pieców obrotowych, przemawiaj¹ wynikaj¹ce z badañ
du¿e ró¿nice w zawartoci metali nawet w obrêbie odpadów tego samego rodzaju. Przyk³adem s¹ odpady sta³e z oczyszczania gazów odlotowych w hutnictwie (py³y wielkopiecowe
oraz py³ krzemionkowy, oznaczone kodem 10 02 08), w których np. zawartoæ Cd zmienia siê
od 1,92 do 814,0 mg kg-1, Pb od 250 do 36500 mg kg-1, a Zn od 310 do 120000 mg kg-1.
Nastêpnym powodem, dla którego krajowe cementownie powinny zwróciæ wiêksz¹
uwagê, ni¿ dotychczas, na rodzaj stosowanych odpadów s¹ wzglêdy rynkowe, które zmuszaj¹ zak³ady do czêstych zmian i poszukiwañ wtórnych surowców, dodatków i paliw [Trautner 1996]. W 1994 roku jeden z badanych zak³adów a¿ czterokrotnie zmienia³ surowce
¿elazonone wprowadzane do pieców obrotowych. Zamiast odpadów kopalin, do produkcji klinkieru coraz czêciej stosowane s¹ znacznie bogatsze w metale ciê¿kie odpady
pochodzenia przemys³owego, zw³aszcza z hutnictwa i energetyki. Tymczasem z badañ
wynika, ¿e nawet niewielki udzia³ tych odpadów w zestawie surowcowym (oko³o 1% wag.)
mo¿e prowadziæ do znacznego wzbogacenia py³ów unoszonych z pieców obrotowych w
metale oraz wzrostu podatnoci magnetycznej tych py³ów [Go³uchowska, Strzyszcz 1999;
Go³uchowska 2001].
Stwierdzone wspó³zale¿noci miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹, a zawartoci¹ metali
ciê¿kich i ³atwo rozpuszczalnych soli w odpadach wskazuje na mo¿liwoæ wykorzystania
pomiarów podatnoci magnetycznej do wstêpnej oceny zawartoci metali ciê¿kich oraz
stopnia zasolenia surowców odpadowych stosowanych w przemyle cementowym. Ze wzglêdu na szybkoæ i prostotê wykonania, pomiary podatnoci magnetycznej mog³yby zast¹piæ
analizy chemiczne odpadów tradycyjnymi metodami, znacznie u³atwiaj¹c selekcjê i dobór
surowców odpadowych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
Wyniki badañ mog¹ byæ pomocne do opracowania podstaw do podejmowania decyzji o
wykorzystaniu surowców odpadowych do produkcji cementu. Staranny dobór i kontrola
odpadów wprowadzanych do pieców obrotowych i m³ynów cementu mo¿e s³u¿yæ czystszej produkcji cementu.
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Wnioski
1. Za najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska nale¿y uznaæ odpady
kopalin, nale¿¹ce do grupy 01, w których stwierdzono mniejsz¹ zawartoæ metali (zw³aszcza Cr, Cd, Zn, Cu i Pb) oraz ³atwo rozpuszczalnych soli w porównaniu do odpadów
pochodzenia przemys³owego, nale¿¹cych do grup 06 i 10. Charakteryzuj¹ siê one równie¿ mniejsz¹ podatnoci¹ magnetyczn¹.
2. Bardzo du¿e zawartoci metali ciê¿kich oraz ³atwo rozpuszczalnych soli w odpadach hutnictwa ¿elaza i stali (nale¿¹cych do grupy 10) stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla rodowiska. Odpady przemys³u chemii nieorganicznej wykazuj¹ nadmierne iloci chromu Cr.
3. Stwierdzone w badaniach du¿e ró¿nice zawartoci metali w obrêbie tego samego rodzaju odpadów wskazuj¹ na potrzebê starannego doboru i kontroli jakoci stosowanych w
cementowniach surowców koryguj¹cych do wypalania klinkieru i dodatków mielonych
z klinkierem na cement, w celu minimalizacji zawartoci metali ciê¿kich oraz zagro¿enia dla rodowiska.
4. Ze wzglêdu na wysok¹ zawartoæ metali, odpady wprowadzane do pieców obrotowych
jako surowce koryguj¹ce nale¿y uznaæ za bardziej niebezpieczne dla rodowiska, ni¿
stosowane w procesie przemia³u cementu.
5. Z badañ wynika, ¿e istnieje wspó³zale¿noæ miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹, a zawartoci¹ metali ciê¿kich i ³atwo rozpuszczalnych soli w surowcach odpadowych, o czym wiadcz¹ istotne, dodatnie korelacje liniowe miêdzy podatnoci¹ magnetyczn¹, a zawartoci¹
prawie wszystkich badanych metali (Zn, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg i Fe) oraz przewodnictwem w³aciwym. Wspó³czynniki korelacji przyjmuj¹ wartoci od 0,760 dla Ni do 0,953
dla Zn i s¹ istotne z prawdopodobieñstwem powy¿ej 99%. Wskazuje to na mo¿liwoæ
wykorzystania pomiarów podatnoci magnetycznej do wstêpnej oceny zawartoci metali
oraz stopnia zasolenia odpadów wykorzystywanych w przemyle cementowym.

Summary
MAGNETIC SUSCEPTIBILITYAND HEAVY METALS CONTENT IN WASTE METERIALS BEING USED IN CEMENT INDUSTRY IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION ASPECT
The aim of the research was to determine magnetic susceptibility (m.s.) and heavy metals content
(h.m.c.) in waste materials being used in cement factories in Opole Province, as well as to make the
choice of the most advantageous wastes from the environmental protection point of view. In addition to
m.s and the content of 10 metals, pH and specific conductivity (s.c.) of samples were determined.
According to Polish classification of wastes, investigated samples belonged to 3 groups: 01, 06 and 10.
The result shows, that the most advantageous are waste raw materials (01) having less m.s., h.m.c.
and s.c, in comparison to industrial wastes (06 and 10). Very high content of metals and s.c. of metallurgical wastes indicates, that they are the most harmful to the environment. Statistically important
correlations between m.s. and other parameters (h.m.c. and s.c.) show the possibility of usage of m.s.
measurements in assessment of h.m.c. and s.c. of wastes. Correlation coefficient values ranged from
0, 760 (Ni) to 0,953 (Zn) and were important with a probability above 99%. M.s. measurement method
could make it easier to cement factories to come to the decisions concerning the usage of wastes in
cement production technology.

144

EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU

Pimiennictwo
1. Nowak E. 1997: Unieszkodliwianie odpadów przemys³owych i komunalnych sposobem ekologicznie czystego spalania w cementowniczych piecach obrotowych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 5/97, s. 159164.
2. Oleniacz R. 1998: Spalanie odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych. Czêæ 2. Destrukcja paliwa i emisja zanieczyszczeñ, Ekoin¿ynieria nr 9 (34), padziernik 1998, 2128.
3. Paj¹k T., Ing E. 1999: Wspó³spalanie odpadów w piecach cementowych a problem powstawania i emisji dioksyn, V Seminarium Paliwa alternatywne w przemyle cementowym, Kamieñ
l¹ski 56 maja 1999, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, s. 3341.
4. Przyby³a H. 1999: Ocena technologii termicznej utylizacji odpadów w aspekcie ochrony rodowiska, V Seminarium Paliwa alternatywne w przemyle cementowym, Kamieñ l¹ski 56 maja 1999,
Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, s. 2332.
5. Sebastian M., Szpadt R., Górnikowski W. 2001: Materia³owe i energetyczne wykorzystanie odpadów w przemyle cementowym, IV Miêdzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Systemy
gospodarki odpadami Poznañ-Pi³a, Polska, 2730 maja 2001, s. 303323.
6. Go³uchowska B., Strzyszcz Z. 1999: Wp³yw technologii produkcji klinkieru cementowego na zawartoæ metali ciê¿kich w py³ach powstaj¹cych przy jego wypalaniu, Chemia i In¿. Ekologiczna
T.6, Nr 23, Opole 1999, s.217227.
7. Go³uchowska B., Strzyszcz Z. 1999: Niektóre nowo poznane czynniki zagra¿aj¹ce rodowisku
glebowemu wywo³ane dzia³alnoci¹ przemys³u cementowo-wapienniczego w woj. opolskim, Prace Komisji Naukowych PAN, Z. 23, Katowice 1999, s. 6971.
8. Go³uchowska B. 2001: Some factors affecting an increase in magnetic susceptibility of cement
dusts, Journal of Applied Geophysics 48 (2001), 103112.
9. Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 27. 09. 2001 w sprawie katalogu odpadów, Dziennik
Ustaw RP Nr 112, poz. 1206.
10. Trautner N. 1996: Wykorzystanie surowców odpadowych i paliw w produkcji cementów portlendzkich w cementowni Góra¿d¿e, Cement-Wapno-Beton 4/96, s. 153.

dr B.J. Go³uchowska
Uniwersytet Opolski, Wydzia³ Przyrodniczo-Techniczny,
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Zak³ad Gospodarki Odpadami i ciekami
45-052 Opole, ul. Oleska 22
tel. +48 (77) 454 1816, 4545 5877, fax. +48 (77) 454 54 67
e-mail: beska@uni.opole.pl

145

IN¯YNIERIA EKOLOGICZNA NR 7

Janina Kaniuczak, Jan G¹sior, J. B³a¿ej

POBRANIE SK£ADNIKÓW MINERALNYCH PRZEZ TRZCINÊ
POSPOLIT¥ Z BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI CIEKÓW
Wstêp
Roliny bagienne, w tym trzcina pospolita (Phragmites australis) pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w
oczyszczaniu ekosystemów wodnych [Owit 1980, Sawicki 1999]. Rolinnoæ bagienna
metabolizuje sk³adniki organiczne (fenole, cyjanki, rodanki) i pobiera du¿e iloci sk³adników pokarmowych (biogennych). W wielu krajach wykorzystuje siê j¹ do oczyszczania
cieków [Owit 1980, Hauptman-Mieszczuk 1993, Sawicki 1999]. Przyrodnicze metody
oczyszczania cieków s¹ atrakcyjne, ze wzglêdu na ich prostotê i niewielkie koszty.
Celem badañ by³o okrelenie pobrania sk³adników mineralnych przez trzcinê pospolit¹
w ró¿nych stanach jej wegetacji.

Materia³ i metody
Badania nad pobieraniem przez trzcinê pospolit¹ mikro i makrosk³adników w biologicznej
oczyszczalni cieków prowadzono (w latach 19971999) w miejscowoci Werynia na P³askowy¿u Kolbuszowskim. Oczyszczalnia ma 3 zbiorniki (po 400 m2) z trzcin¹ pospolit¹ i komor¹
wstêpnej fermentacji (z mo¿liwoci¹ rêcznej dystrybucji cieków do poszczególnych zbiorników). cieki po przejciu przez z³o¿e trzciny sp³ywa³y do otwartego cieku wody. Zawartoci
sk³adników (N, P K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Co) badano w okresie 3 lat, w piêciu terminach.
Pierwszy pobór materia³u ustalono, gdy wysokoæ rolin wynosi³a 0,51 m (co przypada³o na ostatnie dni maja). Kolejne próby pobierano: II  po 20 czerwca, III  po 20 lipca,
IV  po 20 sierpnia i V  w koñcu wrzenia. Materia³ rolinny pobierano z 1 m2. Wa¿ono i
nastêpnie suszono je w temperaturze 105 oC, oznaczaj¹c such¹ masê. W suchej masie oznaczano azot metod¹ Kjeldahla. Po mineralizacji materia³u rolinnego w mieszaninie stê¿onych kwasów HNO3 : HClO4 : H2SO4 w proporcjach 20 : 5 : 1, w zestawie Tecator, oznaczano fosfor metod¹ wanadowo-molibdenow¹, potas z zastosowaniem fotometrii p³omieniowej. Wapñ, magnez, sód i mikroelementy oznaczano metod¹ ASA. Pobranie sk³adników
biogennych przez trzcinê pospolit¹ obliczono na podstawie ich zawartoci w suchej masie
rolin oraz plonu suchej masy z powierzchni 1 m2.

Wyniki badañ i dyskusja
Trzcina pospolita wykazywa³a du¿¹ dynamikê wzrostu i produkcji suchej masy z jednostki powierzchni (tab. 1). Wed³ug Sawickiego [1999] trzcina pospolita naturalnych ³êgów zastoiskowych doliny rzek Tynienicy i Wieprza da³a ponad dwukrotnie wiêkszy plon suchej
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masy ni¿ z oczyszczalni biologicznej, do której systematycznie wprowadzano cieki. Wed³ug
Hauptman-Mieszczuk [1993] osad przefermentowany czêciowo ogranicza wzrost trzciny.
Pomimo najwiêkszej zawartoci azotu w rolinach m³odych, I i II zbioru (tab. 1), ca³kowite
jego pobranie ros³o w kolejnych terminach, osi¹gaj¹c maksimum w terminie V. Wed³ug Kaniuczak i in. [2000a] trzcina pospolita w biologicznej oczyszczalni cieków dobrze wykorzystywa³a azot, o czym wiadczy wiêksza zawartoæ tego sk³adnika w stosunku do jego zawartoci w trzcinie ze zbiornika kontrolnego, do którego nie wprowadzano cieków. O dobrym
wykorzystaniu ciekowego azotu przez roliny donosz¹ Owit 1980; Bary³a, Kotowski 1999;
Filipek, Olek 1999. Niektórzy Filipek i Olek [1999] w mechaniczno-biologicznym oczyszczaniu cieków stwierdzili redukcjê o oko³o 63% azotu i o 10% fosforu.
Trzcina pospolita zawiera³a znacznie mniej fosforu, potasu, wapnia i magnezu ni¿ azotu
(tab. 2). Stwierdzono wyranie ni¿sz¹ zawartoæ fosforu w trzcinie zbiorników ze ciekami, ni¿ w wariancie bez cieków [Kaniuczak i in. 2000a]. Stwierdzono zbli¿one zawartoci
azotu sodu i manganu w trzcinie. Wed³ug Falkowskiego [1982], trzcina jest fakultatywnym
halofitem, odpornym na niesprzyjaj¹ce warunki siedliskowe. Stosunkowo du¿e pobranie
sodu przez trzcinê pospolit¹ mo¿e wynikaæ z du¿ego zasolenia cieków bytowo-gospodarczych. Nadmierne zasolenie cieków mog³o ograniczyæ pobierania K, Ca i Mg. Roliny
pobra³y mniej ¿elaza ni¿ manganu. Zawartoæ cynku, miedzi i kobaltu w rolinach zwiêksza³a siê w kolejnych pobraniach ich masy do analizy (tab. 2).
Trzcina pospolita zbiornika kontrolnego zawiera³a wiêcej potasu a mniej wapnia i sodu
ni¿ w wariantach ze ciekami [Kaniuczak i in. 2000a]. Zak³ócenia w pobieraniu niektórych
sk³adników przez trzcinê mog³y byæ spowodowane przez zmieniaj¹ce siê proporcje pomiêdzy sk³adnikami, wskutek dawkowania cieków. Trzcina w wariancie ciekowym zawiera³a
wiêcej ¿elaza i kobaltu (niekiedy tak¿e manganu i cynku) a mniej miedzi ni¿ w wariancie
kontrolnym [Kaniuczak i in. 2000b].
Tabela 1. Zawartoæ suchej masy oraz makro- i mikroelementów w trzcinie pospolitej z biologicznej
oczyszczalni cieków (rednia z 3 lat)
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Tabela 2. Pobranie sk³adników przez trzcinê pospolit¹ w biologicznej oczyszczalni cieków (g/m2)
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Wnioski
Trzcina pospolita w biologicznej oczyszczalni cieków zawiera³a du¿e i podwy¿szone
koncentracje azotu i sodu, manganu, ¿elaza i cynku oraz stosunkowo ma³o potasu, wapnia i
fosforu i magnezu.
Zawartoci sk³adników mineralnych w trzcinie pospolitej zwiêksza³y siê w kolejnych
zbiorach od maja do koñca wrzenia, czyli w miarê wzrostu i dojrzewania roliny.
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Summary
THE ACCUMULATION OF BIOGENES BY REED PHRAGMITES AUSTRALIS IN
BIOLOGICAL TREATMENT PLANT
The research was carried out in 19971999. The purpose of investigation was to evaluate the uptake
of biogenes (N, P, K, Ca, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, Co). The highest uptake of nitrogen, manganese,
sodium, iron and zinc by reed Phragmites australis was confirm.
The uptake potassium, calcium phosphorus cooper, magnesium and cobalt by Phragmites australis
in biological treatment plant were lower.
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Janusz Pollak

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
W OCHRONIE RODOWISKA W ENERGETYCE
 PRZYK£AD ZASTOSOWANIA DO OGRANICZENIA EMISJI
Z KOT£A OPALANEGO WÊGLEM BRUNATNYM

Wprowadzenie
Nowe metody kontroli procesów technologicznych okrelane jako metody sztucznej
inteligencji znajduj¹ coraz szersze zastosowanie w przemyle. Od pewnego czasu rozpowszechni³y siê one w dziedzinie ochrony rodowiska, g³ównie w energetyce, zarówno w
proekologicznych systemach ograniczania emisji jak i w zakresie monitoringu rodowiska. Do sztucznej inteligencji zalicza siê systemy ekspertowe, logikê rozmyt¹ i sztuczne
sieci neuronowe wraz z algorytmami optymalizacji. Ostatnio coraz czêciej w jednym zastosowaniu metody te s¹ wykorzystywane jednoczenie. Specyficzne cechy sieci neuronowych i logiki rozmytej polegaj¹ce na zdolnoci dzia³ania w warunkach niepewnoci i
prawdy czêciowej, zdolnoci uogólniania i odtwarzania zale¿noci nieliniowych kwalifikuj¹ je do stosowania w kot³ach z instalacjami do odsiarczania i odazotowania spalin,
czêsto w powi¹zaniu z optymalizacj¹ procesu spalania.
Znane s¹ wdro¿enia sieci neuronowych do redukcji emisji NOx i optymalizacji spalania w elektrowniach w kraju i za granic¹. W polskich elektrowniach opalanych wêglem
kamiennym (Ostro³êka, Dolna Odra, Jaworzno III) pracuj¹ uk³ady opracowane przez firmy
Transition Technologies [Arabas, Domañski, wirski 1998] i ABB Centrum. Dotychczasowe dowiadczenia wskazuj¹, ¿e osi¹ga siê redukcjê stê¿enia NOx w granicach 15¸25% i
jednoczenie polepszenie sprawnoci do 0,5%. ród³a zagraniczne (dane amerykañskich
firm Pavillion i Pegasus Technologies) potwierdzaj¹ te wyniki. Do tej grupy nale¿y prezentowana w dalszej czêci referatu próba zastosowania regulacji optymalizuj¹cej do kot³a na
wêgiel brunatny.
Wyodrêbniony obszar zastosowañ sieci neuronowych to realizacja analizatorów softwareowych. Model neuronowy zastêpuje skutecznie klasyczn¹, drog¹ i trudn¹ do utrzymania w ci¹g³ym ruchu aparaturê pomiaru stê¿eñ gazów szkodliwych. Znane s¹ realizacje
analizatorów softwareowych firmy Pavillion (Software CEM) i GENSYM [Keeler, Fergusson 1996; Colantuoni 2000]. W kraju podejmuje siê równie¿ podobne opracowania.
Warto zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ programowego ci¹g³ego wyznaczania zawartoci czêci palnych w popiele lotnym potwierdzon¹ m.in. pracami IASE. Praca IASE [2001] dotyczy³a kot³a bloku ciep³owniczego BC-100, gdzie pomiar czêci palnych w popiele lotnym
odbywa siê w sposób ci¹g³y. Chodzi³o o znalezienie sposobu rezerwowania tego pomiaru i
stworzenie modelu czêci palnych do celów optymalizacji.
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Równie¿ logika rozmyta potwierdzi³a swoj¹ przydatnoæ w uk³adach regulacji automatycznej zwi¹zanych z procesami ochrony rodowiska. Przy jej pomocy tworzy siê uk³ady
regulacji zastêpuj¹ce uk³ady konwencjonalne b¹d tylko elementy nadrzêdne steruj¹ce wartociami zadanymi podporz¹dkowanych uk³adów konwencjonalnych.
Przyk³adami tych zastosowañ s¹ regulacja podawania amoniaku do katalitycznej instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Staudinger [Kraushaan 1993] oraz regulacja
podawania sorbentu do kot³ów z instalacj¹ odsiarczania metod¹ such¹ w Elektrowni Turów [Pollak, Godowicz, Greñ 1997]. Takie rozwi¹zanie zosta³o wdro¿one przez IASE na
trzech kot³ach Elektrowni i dobrze sprawdza siê w praktyce.
Bardzo dobre wyniki uzyskano stosuj¹c regulacjê rozmyt¹ w elektrociep³owni HKW
Nord w Mannheim [Gierena 1996; Bory, Gierena 2001] spalaj¹cej ró¿ne paliwa, w tym
odpady komunalne. Zast¹pienie konwencjonalnych uk³adów regulacji uk³adami rozmytymi
spowodowa³o stabilizacjê produkcji pary i zmniejszenie emisji.

Kocio³ OP-650b w Elektrowni Turów i jego cechy eksploatacyjne
Praca badawcza, której wstêpne wyniki przedstawiono ni¿ej, jest prowadzona obecnie na
kotle nr 10 w Elektrowni Turów, o wydajnoci maksymalnej trwa³ej 650 t/h, o budowie dwuci¹gowej, posiadaj¹cy dwa niezale¿ne obiegi parowo-wodne, z oddzielnymi walczakami. Obieg
parowy sk³ada siê z trzystopniowego przegrzewacza pary pierwotnej i dwustopniowego przegrzewacza pary wtórnej. Ca³kowicie opromieniowana komora paleniskowa o przekroju omiok¹ta, z omioma py³owymi palnikami szczelinowymi i czterema palnikami mazutowymi jest
zasilana przez osiem m³ynów wentylatorowych z regulowanymi uk³adami recyrkulacji mieszanki i klapami powietrza gor¹cego. Dwa m³yny pracuj¹ w uk³adzie wtórnego spalania ¿u¿la.
Kocio³ w ramach modernizacji (w celu ograniczenie emisji) wyposa¿ono w instalacjê
do suchego odsiarczania spalin i instalacjê niskoemisyjnego spalania, której g³ówn¹ czêci¹ jest instalacja powietrza górnego: na poziomie 28,9 m na przedniej i tylnej cianie
umieszczono cztery dysze powietrza (OFA). Ponadto emisjê tlenków azotu wp³ywa ograniczaj¹ zmodernizowane palniki szczelinowe (nastêpuje w nich rozdzia³ mieszanki o ró¿nej
granulacji ziaren wzd³u¿ wysokoci, co polepsza równomiernoæ rozk³adu j¹dra p³omienia
i zmniejsza ryzyko powstawania termicznych tlenków azotu), uk³adów recyrkulacji mieszanki w m³ynach obni¿aj¹cych ich wentylacjê oraz dodatkowych dysz powietrza do leja
¿u¿lowego u³atwiaj¹cych dopalanie wêgla w leju i maj¹cych pewien wp³yw na po³o¿enie
strefy spalania i emisjê NOx.
Opisane modernizacje zdecydowanie poprawi³y wskaniki emisji. Uda³o siê doprowadziæ do zmniejszenia stê¿enia NOx, które waha siê w granicach od 220  380
mg/Nm3, g³ównie w zale¿noci od konfiguracji m³ynów, tj. poni¿ej dopuszczalnego
poziomu 400 mg/Nm3.
Ujawni³y siê jednak znane ogólnie negatywne skutki stosowania tzw. pierwotnych metod ograniczania emisji tlenków azotu. Wg badañ ENERGOPOMIARU [Sobotka 1996],
temperatury spalin s¹ ma³o zró¿nicowane na wysokoci komory paleniskowej i nie tworzy
siê wyranie j¹dro p³omienia. Jest to wynikiem stopniowania powietrza w komorze paleniskowej. Zmianom uleg³y rozk³ady i wartoci temperatur spalin w dalszej czêci kot³a. Generalnie obserwuje siê wzrost temperatur pary pierwotnej i wtórnej, co poci¹ga za sob¹
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du¿e zu¿ycie wody wtryskowej i wzrost straty zwi¹zanej z wtryskiem wody do przegrzewacza miêdzystopniowego. Zjawisko odwrotne, tj. niedogrzanie pary, zw³aszcza wtórnie przegrzanej, wystêpuje sporadycznie przy bardzo niskich obci¹¿eniach. Wprowadzenie stopniowania dop³ywu powietrza do komory jest te¿ w pewnej mierze przyczyn¹ wzrostu temperatur spalin wylotowych. G³ównym powodem wysokiej straty kominowej siêgaj¹cej 12
14% jest nieszczelnoæ kot³a (nieszczelnoæ komory paleniskowej wraz z uk³adem m³ynowym waha siê w granicach od 32 do 40%, za nieszczelnoæ obrotowych podgrzewaczy
powietrza od 14 do 20% wg [Sobotka 1996]). Bardzo uci¹¿liwym dla eksploatacji zjawiskiem jest szlakowanie powierzchni ogrzewalnych komory a zw³aszcza rurosuszarek m³ynów. Nadmierne szlakowanie mo¿e wynikaæ z utrzymywania siê atmosfery redukcyjnej w
komorze i zwi¹zanego z tym rozk³adu temperatur. Po wprowadzeniu instalacji ograniczania
NOx nie zaobserwowano tendencji do wzrostu emisji CO i wzrostu straty niedopa³u w popiele lotnym. wiadczy to o pewnym zoptymalizowaniu rozdzia³u powietrza miêdzy palniki
g³ówne i dysze powietrza OFA, chocia¿ uk³ad technologiczny dop³ywu powietrza do kot³a
jest skomplikowany i trudny do regulacji. Uk³ad ten jest przedstawiony na rys. 1. Powietrze
do palników, do leja ¿u¿lowego i do dysz OFA pobierane jest z kolektora (piercienia) i z
kana³ów powietrza gor¹cego za obrotowymi podgrzewaczami powietrza. Klapy powietrza
do palników s¹ ustawiane automatycznie proporcjonalnie do sumarycznych obrotów podajników wêgla ze zró¿nicowaniem w zale¿noci od usytuowania punktu poboru powietrza
na kolektorze. Cinienie w kolektorze gor¹cego powietrza jest zmienne w zale¿noci od
dop³ywu powietrza i po³o¿eñ klap regulacyjnych na poszczególnych odbiorach, co dodatkowo utrudnia regulacjê rozp³ywu powietrza przy zmieniaj¹cym siê obci¹¿eniu bloku, tym
bardziej ¿e nie ma pomiarów przep³ywów powietrza do palników. W zwi¹zku z du¿¹ iloci¹
m³ynów i zwi¹zanych z nimi palników, ró¿nymi konfiguracjami m³ynów, z których dwa mog¹
pracowaæ w uk³adzie wtórnego spalania (nale¿y siê liczyæ z mo¿liwoci¹ przerw w pracy
wtórnego spalania) i rêcznie sterowanymi klapami OFA prowadzenie kot³a wymaga du¿ego
dowiadczenia i uwagi ze strony personelu operatorskiego. W praktyce obserwuje siê wy¿ej podane wahania stê¿eñ NOx i zmiennoci temperatur spalin, przy czym wystêpuje czêsto nierównoæ rozk³adów temperatur spalin wiadcz¹ca o niesymetrycznym spalaniu.
Znany jest decyduj¹cy wp³yw stanu technicznego i warunków pracy m³ynów wentylatorowych na tworzenie siê tlenków azotu w kot³ach opalanych wêglem brunatnym [Niskoemisyjne 1996]. Wp³yw ten jest te¿ bardzo wyrany dla opisywanego tutaj kot³a OP-650b.
M³yny wentylatorowe ulegaj¹ szybkiemu zu¿yciu (okres miêdzy remontami planowymi
wynosi 2000 godzin). Nadmierna wentylacja m³ynów zwi¹zana z podawaniem do nich powietrza gor¹cego w celu regulacji temperatury mieszanki oraz zasysanie powietrza przez
nieszczelnoci wp³ywaj¹ na wzrost emisji NOx.
Opisane w³asnoci kot³a i wynikaj¹ce z nich trudnoci sk³oni³y do rozpoczêcia prac dla
zbadania mo¿liwoci usprawnienia eksploatacji przy pomocy metod sztucznej inteligencji.

Ogólna charakterystyka oprogramowania stosowanego do opracowania
sterowania optymalizuj¹cego kot³a
Do optymalizacji oraz innych zastosowañ sztucznej inteligencji IASE dostarcza oprogramowanie specjalistyczne zakupione w firmie amerykañskiej GENSYM. Umo¿liwia to
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zastosowanie w obiektach przemys³owych ró¿norodnych systemów ekspertowych, uk³adów wykorzystuj¹cych logikê rozmyt¹ oraz modeli s³u¿¹cych do optymalizacji procesów
lub np. pe³ni¹cych rolê czujników (analizatorów) softwareowych (w tym analizatory spalin). Podstawow¹ jego czêci¹ jest system G2 i zwi¹zane z nim NOL Classic (sieci neuronowe), NOL Studio i NOL Studio Deployment. W relacjonowanej pracy stosuje siê g³ównie te dwa ostatnie pakiety programowe. Pierwszy z nich s³u¿y do opracowania modeli i
doboru do nich odpowiedniego algorytmu optymalizacji, drugi do zastosowañ on-line modeli i optymalizacji. NOL Studio poszukuje rozwi¹zania optymalnego przy pomocy szybko
dzia³aj¹cego algorytmu genetycznego. Zadanie optymalizacji formu³uje siê przez dobór
funkcji celu zawieraj¹cej w sobie zmienne wyjciowe (dziel¹ siê one na w³aciwe zmienne
wyjciowe i zmienne stanu bêd¹ce zmiennymi porednimi wp³ywaj¹cymi na w³aciwe zmienne wyjciowe) i zmienne nastawcze. W funkcji celu okrela siê granice poszczególnych
zmiennych (hardwareowe, softwareowe) oraz wspó³czynniki wagowe przy zmiennych lub
ich uchybach od wartoci zadanych.
Oprogramowanie GENSYM jest jednym z najnowoczeniejszych a zarazem najbardziej
uniwersalnym sporód dostêpnych na rynku ze wzglêdu na dysponowanie wszystkimi mo¿liwymi metodami sztucznej inteligencji.
Przyk³ady sterowania optymalizuj¹cego  model kot³a, dobór rednich optymalnych
po³o¿eñ klap powietrza do palników, optymalizacja przez oddzia³ywanie na po³o¿enie klap
OFA i wartoæ zadan¹ tlenu O2Z
Cechy konstrukcyjne i stan kot³a utrudnia³y opracowanie wiernego modelu neuronowego. Du¿a iloæ konfiguracji m³ynów, znaczne i zmieniaj¹ce siê nieszczelnoci kot³a i m³ynów, zu¿ycie m³ynów, zmiennoæ cinienia w kolektorze powietrza, odchylenia rozk³adu temperatur i sk³adu spalin po lewej i prawej stronie kot³a to czynniki trudne do ujêcia w modelu i
przed³u¿aj¹ce cykl zbierania danych. W wyniku szeregu prób opracowano model, którego
wielkociami wyjciowymi s¹ temperatury spalin za przegrzewaczami grodziowymi oraz stê¿enie NOx i CO za podgrzewaczami wody. Temperatury spalin za przegrzewaczami grodziowymi s¹ pierwszymi za komor¹ paleniskow¹ temperaturami dostêpnymi pomiarowo, odzwierciedlaj¹ one zmiany w procesie spalania w komorze i s¹ te¿ zwi¹zane z poziomem emisji.
Mog¹ one stanowiæ miarê równomiernoci p³omienia w komorze (symetrii spalania).
Dla temperatur predykowanych (s¹ nimi temperatura za przegrzewaczem grodziowym
lewym oznaczona dalej Tgrl i temperatura rednia za przegrzewaczem grodziowym ST) uzyskano w modelu odpowiednio odchylenia standardowe na poziomie 7 °C i 4 °C za wspó³czynniki korelacji na poziomie 0,97. Jakoæ modelowania NOx i CO okrelaj¹ nastêpuj¹ce
wyniki dla NOx a dok³adniej dla sygna³u NoxM bêd¹cego odniesieniem NOx do bie¿¹cej
mocy bloku 0.03 mg/Nm3/MW i 0.98 oraz dla CO 1.0 mg/Nm3 i 0.98. Porównanie wyników
z przedzia³ami ufnoci stosowanych pomiarów tak samo jak wyniki dla testowania na seriach
danych nie stosowanych do uczenia modelu wskazuj¹ na dobre rezultaty modelowania.
Za³o¿ono, ¿e dzia³ania optymalizacyjne powinny polegaæ na jednoczesnym utrzymywaniu obydwu temperatur na zbli¿onym poziomie (symetryzacja spalania), obni¿eniu ich
wartoci, zw³aszcza przy wy¿szych mocach bloku w celu zmniejszenia przegrzewu pary, a
tym samym zapotrzebowañ na wodê wtryskow¹ (ograniczenie straty zwi¹zanej ze sch³adzaniem pary wtórnej) oraz obni¿enia temperatury spalin wylotowych (strata kominowa) przy
jednoczesnej minimalizacji NOx i CO. Przez dobór nastaw (wspó³czynników wagowych,
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wartoci zadanych) mo¿na poszukiwaæ takiego kryterium szczegó³owego, które wp³ynie na
ograniczenie szlakowania powierzchni ogrzewalnych i poprawê sprawnoci (w opisanym ujêciu zwraca siê g³ównie uwagê na stratê kominow¹ i stratê na sch³adzanie pary wtórnej, zmiennoæ strat w ¿u¿lu i popiele lotnym pozostaje do sprawdzenia w trakcie prób na kotle).
Opisany model sporz¹dzono w kilku wersjach ró¿ni¹cych siê wyborem wielkoci steruj¹cych (klapy OFA i wartoæ zadana O2Z; OFA, O2Z i klapy powietrza do palników z obrotami lub bez obrotów podajników poszczególnych m³ynów).
Model wraz z algorytmem optymalizacji realizuj¹cym wy¿ej podane za³o¿enia przed
zastosowaniem na obiekcie mo¿na zweryfikowaæ na seriach próbnych nie stosowanych
wczeniej do uczenia.
Oto dwa przyk³ady:.
Pierwszy przyk³ad dotyczy doboru po³o¿enia optymalnego redniego klap powietrza do
palników, klap OFA i wartoci zadanej tlenu O2Z. Do modelu wprowadzono dane rednie pochodz¹ce z kilkugodzinnej pracy bloku z wy³¹czonym m³ynem nr 1 przy mocy ok. 200 MW.
Wród danych wejciowych s¹ te¿ rednie wysterowania podajników wêgla pracuj¹cych
m³ynów. Wartoci zadane obydwu temperatur Tgrl i ST ustawiono na wartociach ni¿szych
od rednich w serii próbnej (635 °C wobec 640 °C) i wymuszono obni¿enie redniego
stê¿enia NOx i CO. Tak zaprogramowany algorytm optymalizacji steruj¹c klapami OFA,
wartoci¹ zadan¹ O2Z i klapami powietrza pracuj¹cych m³ynów ustawi³ je na nowych wartociach zapewniaj¹cych obni¿enie i równoæ temperatur oraz wyrane obni¿enie redniego
stê¿enia NOx (po przeliczeniu z NoxM wynosi ono 26 mg/Nm3, z poziomu 312 mg/Nm3 na
286 mg/Nm3) przy nieznacznym wzrocie redniego stê¿enia CO o 1 mg/Nm3. Jednoczenie nast¹pi³o obni¿enie redniego otwarcia klap OFA z 62% na 49%, a redniego zadanego
stê¿enia O2 z 5,0 na 4,8%. Wynik optymalizacji wskazuje na potrzebê przymykania klap
powietrza do palników. Po wykonaniu odpowiednich przeliczeñ otrzymano nastêpuj¹ce rednie stosunki otwarcia klap do wysterowania podajników m³ynów wiadcz¹ce o koniecznoci zredukowania nadmiaru powietrza w strefie palników:
· dla m³yna 2
zmniejszenie z 1,0 do 0,4
· dla m³yna 3
zmniejszenie z 1,3 do 0,5
· dla m³yna 4
zmniejszenie z 1,2 do 1,0
· dla m³yna 5
zmniejszenie z 2,1 do 1,0
· dla m³yna 6
zmniejszenie z 1,3 do 0,9
· dla m³yna 7
bez zmiany 2,0
· dla m³yna 8
zmniejszenie z 0,7 do 0,3
Drugi przyk³ad to próba optymalizacji prowadzona przy pomocy oprogramowania
NOL Studio Deployment w trybie symuluj¹cym pracê równoleg³¹ z obiektem. W tym przypadku seria danych zawieraj¹ca prze³¹czenie m³ynów (pocz¹tkowo nie pracowa³ m³yn 2,
potem wy³¹czono dodatkowo m³yn 5) przy zmianie mocy bloku w ci¹gu 1 godz. 10 min
od 175 MW do 145 MW by³a podawana na model z algorytmem optymalizacji obliczaj¹cym kolejne optymalne po³o¿enia klap OFA i wartoci zadane O2Z w celu utrzymania
¿¹danych i równych sobie temperatur spalin za grodziami oraz obni¿eniu NOx w obszarze
pracy, w którym obserwowano wczeniej jego wzrost. Zadane temperatury by³y prowadzone liniowo wg mocy poni¿ej wartoci wystêpuj¹cych w serii. Wyniki tej optymalizacji zgru-
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Rys. 2. Wyniki optymalizacji na serii próbnej

powano na rysunku 2. W rezultacie, przy nieco odmiennym ni¿ w serii próbnej przebiegu
otwarciu klap OFA i wartoci zadanej O2Z, uzyskano obni¿enie temperatur a stê¿enie NOx
po pocz¹tkowym podwy¿szeniu spad³o w obszarze wczeniej wystêpuj¹cego wzrostu.
W opisanym przyk³adzie model temperatur i stê¿eñ NOx wspó³pracowa³ z modelami predykcyjnymi cinieñ w kolektorze powietrza i mocy wentylatorów powietrza, gdy¿ zmieniaj¹ce siê wysterowania klap OFA i O2Z wp³ywaj¹ zwrotnie na przebiegi tych zmiennych.
Podane przyk³ady stanowi¹ tylko ilustracjê problemu optymalizacji kot³a OP-650b a
ostateczne rezultaty mo¿na bêdzie oceniæ po przewidywanych na najbli¿sze miesi¹ce próbach w Elektrowni Turów.
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Podsumowanie
Omówione przyk³ady zastosowañ sztucznej inteligencji w energetyce wskazuj¹ na ich
du¿¹ przydatnoæ do usprawnienia eksploatacji i optymalizacji instalacji i procesów maj¹cych na celu ochronê rodowiska. W instalacjach odsiarczania spalin oraz ograniczania emisji tlenków azotu (zarówno metodami pierwotnymi jak i wtórnymi) metody sztucznej inteligencji s¹ czêsto niezbêdnym sk³adnikiem uk³adów doradztwa dla operatorów i automatyki.
Przyk³ad próby optymalizacji kot³a OP-650b wskazuje na mo¿liwoæ osi¹gniêcia pozytywnych rezultatów dla tak z³o¿onego obiektu. W kraju znane s¹ dzia³aj¹ce uk³ady optymalizacji wdro¿one na blokach z kot³ami opalanymi wêglem kamiennym. Mo¿na s¹dziæ, ¿e
uk³ady takie znajd¹ wkrótce zastosowanie do optymalizacji coraz bardziej rozpowszechnionych w Polsce kot³ów fluidalnych.

Literatura
1. Arabas J., Domañski P.D., wirski K. 1998: Soft computing  wybrane zastosowania w energetyce  w materia³ach konferencji Diagnostyka jakoci spalania w energetyce, Ustroñ-Zawodzie.
2. Keeler J.D., Ferguson B.B. 1996: Commercial Applications of Soft Sensors, IFPAC Conference Proceedings.
3. Colantuoni G. 2000: Neural Networks and Expert Systems in Monitoring Emissions Levels IFS
Workshop (firma GENSYM).
4. Praca zbiorowa: System Optymalizacji Spalania w kotle BC-100 EC Wroc³aw. Oprac. IASE
Nr 519/R-1  2001 r.
5. Kraushaar K.H. 1993: Verbesserte Rauchgasentstickung in Kraftwerken mit fuzzy-basiertem WARRegler ABB Technik.
6. Pollak J., Godowicz J., Greñ J. 1997: Opracowanie podstawowej wersji algorytmu regulacji IOS
oraz uruchomienie na wybranym bloku systemu pilotowego realizuj¹cego funkcjê regulacji. Oprac.
IASE, nr ewid. 752, 1997 r.
7. Gierend Chr. 1996: Feuerungsregelung durch Fuzzy Control VGB Kraftwerkstechnik 76 Heft 6,
487-497.
8. Born M., Gierend Chr. 2001: Process Command by Multivariable Control of Caracteristic Diagrams Showed by Thermal Waste Treatment VGB Power Tech 7, 47, 51.
9. Sobota J. 1996: Sprawozdanie z pomiarów poremontowych kot³a OP-650 nr 10 w El. Turów
Oprac. ENERGOPOMIAR-Gliwice, nr ewid. 86/96.
10. Niskoemisyjne techniki spalania w energetyce (red. W. Kordylewski). Wroc³aw 2000.

Summary
In this paper the importance of artificial intelligence for environment protection in power plant industry is briefly presented. In more detailed way the preliminary results of optimal control application for
brown coal fired boiler are described.
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Andrzej Kyzio³

EKOLOGICZNE OSI¥GNIÊCIA ELEKTROWNI OPOLE SA
Elektrownia Opole posiada oryginalne, nie spotykane w Polsce i bardzo rzadko spotykane w Europie wyposa¿enie technologiczne oraz system zarz¹dzania ochron¹ rodowiska wkomponowywany w tê strukturê ju¿ na etapie projektowania, a nastêpnie w trakcie
realizacji budowy i obecnie podczas eksploatacji elektrowni. System ten w okresie budowy elektrowni cechowa³ siê kompleksowoci¹ ³agodzenia ujemnych skutków dla rodowiska oraz ochrony odkrywanych wartoci kultury materialnej od neolitu poprzez kulturê
³u¿yck¹, przeworsk¹ i osadnictwo S³owian. Chroni³ on równie¿ wspó³czesne wartoci kulturowe i spo³eczne, integruj¹c za³ogê elektrowni z ludnoci¹ autochtoniczn¹ l¹ska Opolskiego. W trakcie realizacji inwestycji, osi¹gniêto harmoniê ze rodowiskiem przyrodniczym i spo³ecznym, i to w warunkach gwa³townie zmieniaj¹cych siê kryteriów ocen, wynikaj¹cych z przebudowy Polski w demokratyczne pañstwo.
System ochrony rodowiska w Elektrowni Opole SA zosta³ uhonorowany nagrod¹ w
presti¿owym konkursie Ministra rodowiska  elektrownia uzyska³a tytu³ Lider Polskiej
Ekologii 2000. Zdobycie tej nagrody przez podmiot o takim, jak Elektrownia charakterze
jest powodem do satysfakcji kierownictwa i za³ogi Elektrowni, tym wiêkszej, ¿e wyró¿niono nie tylko pojedyncze urz¹dzenia czy zespo³y, ale ca³okszta³t dzia³añ proekologicznych.
Elektrownia Opole SA usytuowana jest na pó³noc od ujcia rzeki Ma³a Panew do Odry
w pradolinie Ma³ej Panwi. W odleg³oci 12 km na po³udnie znajduje siê miasto Opole.
W ramach inwestycji elektrownia (przed jej uruchomieniem) sfinansowa³a i wybudowa³a w opolskiej ciep³owni dwa kot³y ciep³ownicze o ³¹cznej mocy 280 MW, co umo¿liwi³o likwidacjê przestarza³ych jednostek ciep³owniczych i wydatnie zmniejszy³o emisje zanieczyszczeñ.
Elektrownia posiada 4 bloki energetyczne o mocy osi¹galnej 1506 MW (1×386 MW;
2×370 MW; 1×380 MW). Podstawowym surowcem energetycznym w elektrowni jest wêgiel kamienny, a pomocniczym (do uruchamiania bloków) olej opa³owy. Pierwszy blok
oddano do eksploatacji w 1993 roku, drugi w 1994, trzeci w 1996 roku. W 1997 roku
przekazano do u¿ytkowania czwarty blok energetyczny i cztery instalacje odsiarczania spalin metod¹ mokr¹, wapienno-gipsow¹.
Elektrownia Opole sta³a siê najnowszym i pierwszym obiektem w polskiej energetyce zawodowej, w pe³ni odpowiadaj¹cym standardom ochrony rodowiska obowi¹zuj¹cym
w Unii Europejskiej, a wynikaj¹cym z Dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada
1988 roku w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych
obiektów energetycznego spalania paliw, zmienionej Dyrektyw¹ 2001/80/WE z dnia 23
padziernika 2001 roku.
Równolegle z budow¹ kolejnych bloków energetycznych poddano analizom najnowsze
rozwi¹zania techniczne. Przyk³adem mo¿e byæ modernizacja ju¿ na etapie budowy czêci
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niskoprê¿nej turbiny 18K360 bloku nr 4. Modernizacja ta polega na zast¹pieniu uk³adu
przep³ywowego czêci niskoprê¿nej turbiny (wirnik, kierownice) nowym, wysokosprawnym uk³adem z ³opatkami o profilu 8000.
W ramach remontu kapitalnego w 2001 roku wykonano tak¹ modernizacjê na bloku
nr 1. Modernizacja ta, oprócz bezporedniego efektu ekonomicznego przynios³a obni¿enie zu¿ycia paliwa na wyprodukowanie energii elektrycznej, a tym samym powoduje obni¿enie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery. Wyliczono, ¿e dla bloku 1 modernizacja przyniesie roczn¹ oszczêdnoæ ponad 25 000 ton wêgla. Spowoduje to w skali roku zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do powietrza: SO2  66 ton, NO2 88 ton, CO  22 ton, py³u 1,8 tony oraz CO2  55 000 ton.
W 2000 roku wdro¿ono w Elektrowni Opole eksploatacyjny system do wyznaczania strat energii i kosztów zwi¹zanych z uruchamianiem i wy³¹czaniem z ruchu bloków
360 MW. Straty te wp³ywaj¹ na koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a w stopniu uzasadniaj¹cym potrzebê ich wyznaczania i racjonalizacji. W efekcie zastosowania
systemu zu¿ycie energii i zwi¹zane z tym koszty rozruchowe obni¿ono o oko³o 1020%.
Dla rodowiska naturalnego oznacza to obni¿enie wielkoci emisji zanieczyszczeñ do
powietrza, zmniejszenie zu¿ycie wody i zrzutu cieków, oraz ograniczenie zu¿ycia zasobów energii pierwotnej.
Elektrownia Opole stanowi istotny element systemu energetycznego kraju i jego
bezpieczeñstwa - oprócz funkcji generowania mocy, spe³nia funkcje regulacyjne. Bloki
posiadaj¹ zdolnoæ do pierwotnej, wtórnej i trójnej regulacji mocy, do regulacji napiêcia i
mocy biernej oraz przystosowane s¹ do pracy w warunkach awarii systemowych.
Szczególne znaczenie dla bezpieczeñstwa ekologicznego kraju ma mo¿liwoæ pracy
elektrowni w warunkach awarii systemu elektroenergetycznego, co umo¿liwia w oparciu o
takie elektrownie odbudowanie pracy ca³ego systemu. Ewentualne awarie zasilania urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ powodowaæ wy³¹czenia urz¹dzeñ chroni¹cych rodowisko, a w
skrajnych przypadkach mog¹ byæ powodem katastrof o niewyobra¿alnych rozmiarach.
Dostosowanie polskich elektrowni (w tym Elektrowni Opole SA) do wymagañ Unii
do koordynacji produkcji i przesy³u energii elektrycznej (UCTE) umo¿liwi³o w³¹czenie
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do systemu elektroenergetycznego pañstw
Europy Zachodniej.
Wdro¿ony w 2001 roku system zarz¹dzania rodowiskowego wed³ug normy ISO 14001
jest integralnym elementem wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a.
Za przestrzeganie wymogów ochrony rodowiska odpowiedzialni s¹ wszyscy pracownicy Elektrowni, odpowiednio do zakresu czynnoci, a ochrona rodowiska jest ci¹gle doskonalona.

Instalacje i urz¹dzenia ochrony rodowiska
Wszystkie bloki energetyczne Elektrowni Opole SA s¹ wyposa¿one w komplet urz¹dzeñ chroni¹cych atmosferê:
· dwusekcyjne, trzystrefowe elektrofiltry o osi¹ganej skutecznoci odpylania 99,8% (przy
gwarantowanej 99,5%),
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· instalacje odsiarczania spalin metod¹ mokr¹ wapienno-gipsow¹ o osi¹ganej skutecz-

noci 95% (przy gwarantowanej 92%); zastosowana technologia zapewnia równie¿ czêciowe usuniêcie ze spalin metali ciê¿kich oraz ca³kowit¹ redukcjê chlorowodoru i
fluorowodoru,
· rozwi¹zania ograniczaj¹ce emisjê tlenków azotu w procesie spalania poprzez zastosowanie niskoemisyjnych palników, obni¿enie nadmiaru powietrza w procesie spalania,
zró¿nicowanie doprowadzenia py³u wêglowego do dysz palnika oraz w³aciwy przemia³ wêgla; ³¹czny stopieñ redukcji emisji tlenków azotu w stosunku do typowych kot³ów py³owych z suchym odprowadzeniem ¿u¿la wynosi oko³o 50%.

Wymienione urz¹dzenia zapewniaj¹ elektrowni uzyskiwanie sporód wszystkich polskich elektrowni wêglowych najni¿szych wskaników emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu
i iloci py³u na jednostkê produkcji energii elektrycznej.
Wskaniki te w kolejnych latach eksploatacji elektrowni s¹ stale poprawiane wskutek
optymalizacji procesu wytwarzania energii, a tak¿e dziêki konsekwentnie prowadzonemu
procesowi modernizacji. W kolejnych latach eksploatacji bloków, wprowadzane usprawnienia umo¿liwiaj¹ sta³¹ poprawê ich sprawnoci.
Elektrownia posiada:
· oczyszczalniê mechaniczno-biologiczn¹ cieków sanitarnych,
· chemiczn¹ oczyszczalniê cieków z odsiarczania spalin wraz z segmentem str¹cania
metali ciê¿kich,
· chemiczn¹ oczyszczalniê cieków agresywnych z procesów trawienia lub z regeneracji z³ó¿ jonowymiennych,
· oczyszczalniê mechaniczn¹ cieków deszczowo-przemys³owych.
Przy koñcowej oczyszczalni cieków wybudowano kompostowniê biomasy z pielêgnacji
zieleni i osadów ciekowych.
Ochrona rodowiska w Elektrowni Opole SA jest wpisana w technologiê wytwarzania energii elektrycznej, tote¿ urz¹dzenia zaprojektowano tak, aby nie tylko redukowaæ niekorzystne oddzia³ywania, ale tak¿e nie dopuszczaæ do ich powstawania. St¹d, poza wymienionymi urz¹dzeniami, do redukcji emisji zanieczyszczeñ zastosowano szereg zabezpieczeñ biernych. Nale¿¹ do nich:
· Wysokosprawna technologia przemiany energetycznej zapewniaj¹ca niskie zu¿ycie paliw
pierwotnych. Wskanik ten ma szczególne znaczenie dla redukcji emisji dwutlenku
wêgla, uznawanego za g³ówn¹ przyczynê efektu cieplarnianego,
· Hermetyzacja wszystkich procesów technologicznych zapobiegaj¹ca wtórnemu pyleniu. Transport wêgla, wywóz odpadów paleniskowych oraz dostarczanie sorbentów odbywa siê w wagonach cysternach. Za³adunek i roz³adunek materia³ów pyl¹cych odbywa
siê w urz¹dzeniach hermetycznych,
· Kompleksowe zabezpieczenia przed nadmiernym ha³asem, w sk³ad których wchodz¹
ró¿nego rodzaju t³umiki, ciany przeciwha³asowe, izolacje dwiêkoch³onne, itp.,
· Zabezpieczenia wód podziemnych przed wyciekami ze zbiorników olejowych, zbiorników chemikaliów, placów sk³adowych wêgla, zbiornika i pola osadczego ¿u¿la. Zbiorniki oleju opa³owego, transformatorowego i turbinowego posadowiono w betonowych
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misach, umo¿liwiaj¹cych zatrzymanie ca³ej objêtoci oleju w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia. W taki sam sposób zabezpieczono transformatory oraz zbiorniki
chemikaliów. Place wêglowe maj¹ powierzchnie wyprofilowane i utwardzone. Wody
deszczowe sp³ywaj¹ po powierzchni do rowów opaskowych. Zbiorniki i pole osadcze
¿u¿la s¹ szczelnymi, betonowymi budowlami, z których nie ma mo¿liwoci przes¹czania siê wody do ziemi. Sk³adowisko ¿u¿la utwardzono warstw¹ betonu, uszczelniono
foli¹ i wyposa¿ono w drena¿ ze spadkiem do kana³u opasuj¹cego,
· Awaryjne sk³adowisko odpadów paleniskowych umo¿liwiaj¹ce lokowanie popio³u w
postaci emulgatu. Jest to oryginalna technologia, której w³acicielem jest Elektrownia
Opole S.A., polega ona na przygotowaniu odpowiedniej mieszaniny popio³u i wody
(w stosunku wagowym popio³u do wody oko³o 2:1). Emulgat odznacza siê bardzo korzystnymi w³aciwociami tzn. szybko wi¹¿e siê w jednolit¹ masê o ma³ej wodoprzepuszczalnoci, ma stosunkowo du¿¹ wytrzyma³oæ mechaniczn¹ i po wyschniêciu nie
pyli. Emulgat dorównuje wymaganiom stawianym przes³onom i³owym.

Monitoring rodowiska
Automatyczne pomiary emisji zanieczyszczeñ do atmosfery prowadzi siê w systemie
ERWIN SICK: kontroluje siê stê¿enia dwutlenku siarki i tlenków azotu, py³u, tlenku wêgla,
tlenu, prêdkoæ spalin, temperaturê i cinienie. Na ka¿dym z przewodów spalinowych komina
jest odrêbny system pomiarowy. Wspó³pracuj¹cy system komputerowy pozwala na przeliczanie zmierzonych wartoci zgodnie z wymogami prawa, umo¿liwia wizualizacjê i archiwizacjê wyników, drukowanie raportów, obliczanie przekroczeñ i ³adunku zanieczyszczeñ. Dane
z systemu przekazywane s¹ Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony rodowiska w Opolu i
stanowi¹ podstawê do naliczania op³at za gospodarcze korzystanie ze rodowiska.
Automatyczne mierzy siê iloci pobieranej wody (powierzchniowej i podziemnej) oraz
iloci odprowadzanych cieków, ich temperaturê i odczyn oraz zawartoci chlorków. Pozosta³e parametry cieków kontrolowane s¹ laboratoryjnie z czêstotliwoci¹ jeden raz na
dobê, za wyj¹tkiem metali ciê¿kich i sk³adników biogennych kontrolowanych z czêstotliwoci¹ jeden raz na miesi¹c  zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
Badania hydrologiczne prowadzone wokó³ sk³adowiska odpadów paleniskowych Groszowice. Zgodnie z zatwierdzonym programem, zbudowano system siedmiu hydrowêz³ów,
umo¿liwiaj¹cy pobór i badanie jakoci wód podziemnych z poziomów wodononych cenomanu i turonu.

Gospodarka odpadami
Elektrownia Opole od pocz¹tku istnienia realizuje program gospodarczego wykorzystania odpadów. Wszystkie odpady paleniskowe s¹ wykorzystywane - w produkcji materia³ów budowlanych (¿u¿el, popió³ i wypady m³ynowe), w drogownictwie oraz w robotach
ziemnych i w rekultywacji terenów wyrobiskowych. Popió³ stosuje siê w produkcji betonów komórkowych. Jest tak¿e eksportowany do Niemiec.
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Gips z odsiarczania spalin jest surowcem do produkcji p³yt kartonowo-gipsowych.
Wytwórnia tych p³yt jest wspólnym przedsiêwziêciem Elektrowni Opole SA i norweskiej firmy NORGIPS.
Odpad z instalacji odsiarczania spalin, zwany plackiem filtracyjnym jest mieszany z
wêglem i wprowadzany do kot³ów energetycznych. Sposób ten jest powszechnie przyjêty w
pañstwach Unii Europejskiej, jako najbezpieczniejszy dla rodowiska, gdy¿ nie wymaga
budowy specjalnych sk³adowisk dla tego odpadu.
Osady z mechanicznej oczyszczalni cieków stosuje siê do zazieleniania sk³adowisk odpadów, natomiast osady z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej przerabia siê na kompost.
Z³om i makulatura stanowi¹ surowce wtórne, a odpady niebezpieczne (zu¿yte lampy
rtêciowe, wietlówki, akumulatory itp.) kierowane s¹ do specjalistycznych firm. Pou¿ytkowe oleje s¹ kierowane do rafinerii. Na sk³adowiskach deponuje siê tylko niewielkie iloci odpadów komunalnych. Elektrownia posiada miejsca do gromadzenia i czasowego przechowywania odpadów, co zwiêksza mo¿liwoæ ich gospodarczego wykorzystania.
W marcu 2000 roku oddano do u¿ytku zbiornik popio³u o pojemnoci ca³kowitej 50
000 m3. Jest to przedsiêwziêcie nie maj¹ce precedensu w polskim przemyle elektroenergetycznym, a unikalne równie¿ w skali wiatowej. G³ównym celem wybudowania tych nowoczesnych zbiorników jest zapewnienie mo¿liwoci magazynowania popio³u w okresie
zimowym, gdy ronie produkcja energii elektrycznej oraz masa odpadów, a jednoczenie
maleje zapotrzebowanie powodowane zmniejszeniem robót budowlanych.
Pneumatyczny system transportowania popio³u do zbiorników magazynowych, umo¿liwia jego segregowanie i gromadzenie zale¿nie od w³aciwoci popio³u zatrzymanego w ró¿nych strefach elektrofiltrów i blokach energetycznych. Zbiorniki maj¹ system recyrkulacji
umo¿liwiaj¹cy przesypywanie i mieszanie popio³ów. Zbiorniki te umo¿liwiaj¹ pozyskiwanie surowca o okrelonych w³aciwociach, zgodnych z wymaganiami odbiorcy.

Dzia³alnoæ Elektrowni w spo³eczno-gospodarczym rodowisku
Elektrownia Opole SA partycypuje w kosztach proekologicznego rozwoju gminy
Dobrzeñ Wielki. Wybudowane przez elektrowniê ujêcie wody podziemnej wraz ze stacj¹ jej uzdatniania oraz sieci¹ wodoci¹gów zaopatruj¹ w wysokiej jakoci wodê pitn¹
mieszkañców Brzezia, Kup, Borek, Dobrzenia Wielkiego i Ma³ego oraz wierkli. Sieæ
kanalizacyjna odbiera cieki, które oczyszczane s¹ w wybudowanych przez elektrowniê dwóch oczyszczalniach biologiczno-mechanicznych. Utworzona przez elektrowniê spó³ka ELKOM, poza eksploatacj¹ systemu wodno-kanalizacyjnego, zajmuje siê
równie¿ uciep³ownieniem gminy.
Tania energia cieplna jest dostarczana mieszkañcom i zak³adom dwóch miejscowoci
(Dobrzenia Wielkiego i Czarnow¹sów). Dziêki tym (miêdzy innymi) dzia³aniom, w konkursie organizowanym pod patronatem Prezydenta RP na najbardziej ekologiczn¹ gminê w
Polsce, gmina Dobrzeñ Wielki otrzyma³a w 1995 roku wyró¿nienie w kategorii gmin wiejskich, jako najlepsza pod wzglêdem ekologicznym gmina województwa opolskiego.
Wspólna inicjatywa wojewody opolskiego i zarz¹du Elektrowni Opole SA doprowadzi³a do przeznaczenia ze rodków elektrowni kwoty 19 mln. z³ na ochronê po³o¿onego
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w dorzeczu Jemielnicy i Ma³ej Panwi jednego z najwiêkszych i najczystszych zbiorników wód podziemnych w Polsce. To rozwi¹zanie przyjête zosta³o jako lepsze, stanowi¹ce alternatywê do budowy instalacji wyparnej do odsalania cieków z instalacji mokrego
odsiarczania spalin  i zosta³o to zapisane w pozwoleniu wodnoprawnym. Celem tego
porozumienia, zawartego w dniu 1. sierpnia 1997 roku, by³a ochrona jednego z najwiêkszych i najczystszych zbiorników wód podziemnych w Polsce oraz poprawa jakoci wód
w Jemielnicy i Ma³ej Panwi, z których korzysta Elektrownia. Program ujmuje szeæ gmin:
Strzelce Opolskie, Turawa, Izbicko, Tarnów Opolski, Jemielnica i Dobrzeñ Wielki. rodki te s¹ przeznaczane na budowê sieci kanalizacyjnych, kolektorów cieków oraz gminnych oczyszczalni.
Troska o zachowanie estetyki terenu elektrowni sprawia, ¿e harmonizuje ona z otaczaj¹cym krajobrazem. Wysokie budowle (ch³odnie kominowe, zbiorniki magazynowe popio³u), widoczne z du¿ej odleg³oci, wymagaj¹ okresowej konserwacji i malowania, pokrywane s¹ sukcesywnie rysunkami ze szkolnych konkursów. Celem tego dzia³ania jest nie tylko
oryginalne ubarwienie krajobrazu, ale istotny jest równie¿ efekt edukacyjny.

Konkluzje
System zarz¹dzania rodowiskiem w Elektrowni Opole SA zda³ egzamin. Efektem
tego jest nie tylko produkcja czystej energii, ale i sta³e zmniejszanie uci¹¿liwoci obiektu. Uruchomienie elektrowni nie spowodowa³o wzrostu zanieczyszczenia atmosfery Opolszczyzny oraz nie pogorszy³o jakoci wód w Odrze. Osi¹gniête najni¿sze (w Polsce) wskaniki emisji zanieczyszczeñ sprawi³y, ¿e elektrownia sta³a siê obiektem przyjaznym dla rodowiska. Zakoñczenie budowy czterech nowoczesnych bloków energetycznych spe³niaj¹cych stawiane im wymogi w zakresie ochrony rodowiska, nie wstrzyma³o podejmowania
dalszych proekologicznych dzia³añ.
Ochrona rodowiska w Elektrowni Opole SA ma charakter kompleksowy, wykracza
poza teren funkcjonowania elektrowni i ulega ci¹g³emu doskonaleniu.

mgr in¿. A. Kyzio³
Kierownik Wydzia³u Ochrony rodowiska
Elektrownia Opole SA
46-021 Brzezie k/Opola
tel. (0 77) 423 56 20
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Bogus³aw ¯ukowski

URZ¥DZANIE TERENÓW WIEJSKICH

Wprowadzenie
Terenem wiejskim jest obszar zdominowany przez rolnictwo i lenictwo. Przez urz¹dzanie terenów wiejskich rozumie siê organizacjê przestrzenn¹ gospodarstw rolnych wszystkich typów, wsi gmin oraz powiatów, a nawet województw [Urban 1981].
Tak rozumiane urz¹dzanie terenów wiejskich jest nierozerwalnie z³¹czone z planowaniem przestrzennym, ochron¹ rodowiska i krajobrazu oraz ekonomik¹ rolnictwa na ka¿dym etapie jego rozwoju. Poniewa¿ rozwój rolnictwa jest zale¿ny od stanu gospodarki narodowej i techniki, mo¿na w uproszczeniu przyj¹æ, ¿e wyrazem (miernikiem) stopnia rozwoju rolnictwa jest struktura agrarna, która w powi¹zaniu z polityk¹ roln¹ (na okrelonym
etapie rozwoju) powinna zapewniæ rolnikom dochody na poziomie porównywalnym z przeciêtnymi dochodami w innych dzia³ach gospodarki. Istotnym elementem jest struktura przestrzenna rolnictwa i gospodarstw rolnych.
W Polsce struktura przestrzenna rolnictwa jest wadliwa. Pomijaj¹c reformy strukturalne realizowane fragmentarycznie w ró¿nych okresach (m.in. niektóre miêdzywojenne
parcelacje, tzw. poniatówki, powojenne osadnictwo w województwach pó³nocnych i zachodnich), mo¿na powiedzieæ, ¿e z wielu przyczyn, g³ównie ekonomicznych, ale i politycznych, od lat 20-tych ubieg³ego wieku struktura ta siê pogarsza³a. Nastêpowa³o rozdrabnianie gospodarstw i dzia³ek gruntowych. Wzrasta³a liczba ludnoci rolniczej, zmuszonej do
poszukiwania róde³ utrzymania poza rolnictwem przy jednoczesnym zmniejszaniu siê
mo¿liwoci stosowania relatywnie nowoczesnej agrotechniki.
Procesy transformacji ustrojowej, spo³ecznej i gospodarczej, bêd¹ musia³y w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu, obj¹æ obszary wiejskie, zw³aszcza w zakresie urz¹dzenia.
W du¿ym uproszczeniu sprowadza siê ono do w³aciwego doboru i przeznaczenia poszczególnych terenów wiejskich pod okrelone funkcje (cele), przy jak najwiêkszym respektowaniu warunków przyrodniczych, spo³ecznych i ekonomicznych. Dzia³ania takie musz¹ byæ
prowadzone na wszystkich szczeblach administracji pañstwowej i samorz¹dowej, przy aktywnym udziale zainteresowanych spo³ecznoci.

Charakterystyka gospodarstw rolnych
Tereny wiejskie w roku 2000 (wg danych ewidencji gruntów) stanowi³y 29 159,1 tys.
ha (93,3% powierzchni ogólnej kraju).
Na obszarach wiejskich mieszka³o oko³o 14,8 mln osób (30,5% ludnoci Polski), w
tym 8,473 mln w wieku produkcyjnym (35,8% w kraju). Mieszkañców utrzymuj¹cych siê
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z pracy w swoich gospodarstwach rolnych by³o 4,068 mln osób, (27,2% ludnoci wiejskiej). W rolnictwie pracowa³o oko³o 3,5 mln osób, w lenictwie oko³o 50 tys. Osób pobieraj¹cych emerytury i renty rolnicze by³o oko³o 1,9 mln.
W ostatnich latach nastêpuj¹ dynamiczne zmiany. Wed³ug GUS [2001] w roku 2000
by³o 1842 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni wiêkssej od 1 ha u¿ytków rolnych (UR). Mo¿na przyj¹æ, ¿e oko³o 95% tych gospodarstw istnieje na terenach
wiejskich.
W latach 1996  2000 uby³o oko³o 200 tys. gospodarstw. Nie zmieni³a siê liczba gospodarstw o powierzchni do 2 ha UR. Zmala³a natomiast iloæ gospodarstw o powierzchni
2  20 ha UR. Liczba gospodarstw o powierzchni powy¿ej 20 ha UR zwiêkszy³a siê o ponad
17 tys. i obecnie wynosi oko³o 101 tys.
Z danych GUS [2001] wynika, ¿e w roku 2000 a¿ 56,1% ogó³u gospodarstw rolnych w
Polsce mia³o do 5 ha u¿ytków rolnych. Gospodarstwa takie poza nielicznymi przypadkami
nie stanowi¹ g³ównego ród³a utrzymania rodziny rolniczej. Gospodarstwa po powierzchni
510 ha UR (23,9%) te¿ w znacznym stopniu maj¹ charakter socjalny. Gospodarstwa o
powierzchni ponad 10 ha UR stanowi¹ 20%.
Wy¿szy od przeciêtnej krajowej (56,1%) odsetek gospodarstw o powierzchni do 5 ha
UR wystêpuje w województwach: ma³opolskim (85,4%), podkarpackim (84,8%), l¹skim
(71,3%) i wiêtokrzyskim (67,7%), natomiast wy¿szy od przeciêtnej krajowej (10,0%)
odsetek gospodarstw powy¿ej 15 ha UR wystêpuje w województwach: dolnol¹skim (11,4%),
Tabela 1. Struktura u¿ytków rolnych i lenych w roku 2000 (wg GUGiK)
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kujawsko-pomorskim (24,0%), lubuskim (21,4%), opolskim (20,0%), podlaskim (25,1%),
pomorskim (22,4%), warmiñsko-mazurskim (38,4%), wielkopolskim (17,7%) i zachodnio-pomorskim (22,2%).
Wród u¿ytków rolnych grunty orne stanowi¹ 13 485,3 tys. ha (76,4%%), sady 288,3
tys. ha (1,6%), ³¹ki trwa³e 2 252,2 tys. ha (12,8%) i pastwiska trwa³e 1 617,6 tys. ha
(9,2%).Udzia³ wymienionych u¿ytków w poszczególnych województwach przedstawia tabela 1.
Z punktu widzenia przydatnoci do produkcji rolniczej, u¿ytki rolne o najwy¿szym potencjale produkcyjnym  zaliczone do klas bonitacyjnych I  III stanowi³y oko³o 26% ich
ogólnej powierzchni, o przeciêtnym potencjale  zaliczone do klas IV, IVa i IVb stanowi³y
oko³o 40%, o najni¿szym potencjale  zaliczone do klas V, VI i VIz stanowi³y oko³o 34%.
Na ponad 30% powierzchni obszarów wiejskich wystêpuje erozja wodna, w¹wozowa i
wietrzna o ró¿nym nasileniu. Erozja silna i bardzo silna wystêpuje na 5% ich powierzchni
(1,5 mln ha). Administracyjnie mamy 314 powiatów, 2170 gmin i oko³o 42 tys. tzw. obrêbów ewidencyjnych, odpowiadaj¹cych przewa¿nie so³ectwom (tab. 2).
Obszary wiejskie maj¹ ponad 25 mln dzia³ek. rednia powierzchnia dzia³ki rolniczej
wynosi oko³o 0,8 ha (od 0,09 ha w by³ym województwie bielskim do 1,62 ha w by³ym
województwie toruñskim). wiadczy to o wadliwej strukturze roz³ogów, która utrudnia
stosowanie nowoczesnej agrotechniki. Niezale¿nie od trudnoci w uprawie, blisko 10%
powierzchni gruntów rolnych zajmuj¹ zbêdne miedze oraz nadmierna iloæ ródpolnych
dróg dojazdowych.
Tabela 2. Przeciêtne wielkoci powierzchni jednostek administracyjnych i geodezyjnych na terenach
wiejskich w roku 2002 (wg GUGiK)
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System planowania przestrzennego na obszarach wiejskich sprowadza siê do planowania lokalizacji inwestycji budowlanych. Do pojedyñczych przypadków zalicza sie gminy
wiejskie posiadaj¹ce miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar ca³ej gminy. Natomiast zdecydowana wiêkszoæ gmin wiejskich posiada ju¿ uchwalone b¹d znajduj¹ce siê w fazie opracowywania studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, których celem jest okrelanie polityki przestrzennej, jak¹
zamierza prowadziæ gmina, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego jej obszar.
W nik³ym procencie tych studiów okrelono granice podlegaj¹cych ochronie gruntów
rolnych i lenych a tak¿e gruntów do zalesienia.

Prace urz¹dzeniowe
Od wielu lat podejmowano próby poprawienia struktury roz³ogów przez prace scaleniowe. Scalenia gruntów w tradycyjnym ujêciu umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie redniej powierzchni dzia³ki przy równoczesnym zmniejszeniu ich liczby oraz wydzielenie odpowiednich kompleksów dzia³ek, obejmuj¹cych zarówno okrelone tytu³y i formy w³asnoci gruntów oraz
sposoby ich u¿ytkowania (w dostosowaniu do warunków przyrodniczych).
Wyniki ankiety pt. Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce opracowanej w 1990 r.
przez Akademiê Rolnicz¹ we Wroc³awiu i wykonana tam¿e w 1992 r. ekspertyza Potrzeby
scaleñ gruntów w Polsce w wietle kryteriów ekonomiczno-technicznych, wskazuj¹, ¿e
scalenia nale¿a³oby mo¿liwie szybko przeprowadziæ w ponad 8 tys. wsi (19,2% obrêbów
wg ewidencji gruntów), o powierzchni ogólnej oko³o 5,7 mln ha.
Do obszarów wymagaj¹cych scalenia gruntów zaliczono wsie, w których:
 na 1 gospodarstwo rolne przypada 8 lub wiêcej dzia³ek, a rednia powierzchnia dzia³ki
nie przekracza 0,6 ha (oko³o 6 tys, wsi),
 przewa¿aj¹ca iloæ dzia³ek ma proporcjê szerokoci do d³ugoci wiêksz¹ ni¿ 1:10 (oko³o
3 tys. wsi),
 rednia odleg³oæ dzia³ek od zagrody przekracza 3 km (oko³o 500 wsi).
W niektórych wsiach odnone cechy wystêpuj¹ jednoczenie.
Potrzeby scalania gruntów koncentruj¹ siê w po³udniowo-wschodniej czêci kraju (rys. 1).
W latach 19882001 scalenia wykonano na obszarze oko³o 300 tys. ha (5% potrzeb).
W latach 19881989 wykonywano rocznie ponad 50 tys. ha scaleñ, a w latach19962001
tylko 415 tys. ha rocznie.
Dodatkowym argumentem scalania gruntów jest koniecznoæ modernizacji dróg rolniczych. Uk³ad sieci dróg i ich stan techniczny ma istotne znaczenie dla racjonalizacji gospodarki tak¿e na przyleg³ych gruntach. Na terenach erodowanych, wadliwa sieæ dróg i ich z³y
stan techniczny, nasilaj¹ procesy erozyjne (rys. 1).
Wed³ug Stelmacha i in. [1990], z³y stan dróg rolniczych (po¿¹dana budowa nowej lub
rozbudowa istniej¹cej sieci drogowej) wystêpowa³ w 1988 roku w ponad 2,8 tys. wsi (6,6%
ogólnej ich liczby), g³ównie w województwach ³ódzkim, mazowieckim, podkarpackim,
podlaskim i wiêtokrzyskim. Potrzebê modernizacji (w tym m.in. poszerzenia, utwardzenia
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Rys. 1. Potrzeby scaleñ gruntów i zapobiegania erozji gleb w gminach

lub czêciowej likwidacji) stwierdzono w oko³o 26 tys. wsi (oko³o 60% ich liczby), g³ównie w województwach: ma³opolskim, mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, wiêtokrzyskim i warmiñsko-mazurskim. £¹czne zapotrzebowanie na budowê, rozbudowê i modernizacje dróg rolniczych wystêpuje w 2/3 ogólnej liczby wsi polskich.
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Prawne podstawy urz¹dzania terenów wiejskich
Od wielu dziesi¹tków lat zasadniczym aktem prawnym stosowanym przy urz¹dzaniu
terenów wiejskich (w skali wsi i gminy) by³y ustawowe przepisy o scalaniu gruntów.
Obecnie obowi¹zuje ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz. U. Z 1989 r. Nr 58 poz. 349, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1994 r. Nr 127 poz. 627, z
1995 r. Nr 141 poz. 692 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668).
Celem tej ustawy jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i lenictwie poprzez poprawê struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i
gruntów lenych, racjonalne ukszta³towanie roz³ogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomoci do systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych, dróg oraz rzeby terenu. Ustawa okresla szczegó³owo tryb i zasady postêpowania, definiuje obszar scalenia, zasady obejmowania scaleniem gruntów zabudowanych itd. Podejmowaæ postêpowanie scaleniowe mo¿na
na wniosek (wiêkszoci w³acicieli gospodarstw rolnych, po³o¿onych na projektowanym
obszarze scalenia albo w³acicieli gruntów, których ³¹czny obszar przekracza po³owê powierzchni projektowanego obszaru scalenia) lub z urzêdu, w cile okrelonych przypadkach.
Scalenie gruntów przeprowadza zarz¹d gminy na koszt Skarbu Pañstwa, jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Jedynie w przypadku prowadzenia scalania gruntów w zwi¹zku z budow¹ autostrady, koszty wykonania scalenia oraz poscaleniowego zagospodarowania gruntów stanowi¹ czêæ kosztów budowy.
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów obowi¹zuje na obszarze scalenia i w ¿adnym swoim fragmencie nie nawi¹zuje do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zasadnicze znaczenie dla urz¹dzania obszarów wiejskich maj¹ równie¿ przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst w Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z kolejnymi
zmianami w Dz. U. Z 1999 r. Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136).
Stanowi, ¿e ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu dokonywane jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warunków okrelonych w ustawach.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala siê m.in., w zale¿noci
od potrzeb:
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie,
 szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z
potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lenych,
 tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu,
 granice obszarów przekszta³ceñ obszarów zdegradowanych.
Koszty sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
wiejskich z regu³y obci¹¿aj¹ bud¿ety gminy, poza przypadkami sporz¹dzania planu z innych
przyczyn ni¿ wykonanie zadañ w³asnych gminy.
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Od 1 stycznia 2002 r. wesz³y w ¿ycie dwie wa¿ne dla urz¹dzania terenów wiejskich ustawy:
 z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52,
poz. 539), stwarzaj¹ca zainteresowanym rolnikom, którym brakuje nie wiêcej ni¿ 5 lat
do osi¹gniêcia wieku emerytalnego, mo¿liwoæ uzyskania wiadczeñ przedemerytalnych w zamian za przekazanie okrelonej osobie lub jednostce organizacyjnej swojego
gospodarstwa rolnego oraz zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci rolniczej,
 z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U.
Nr 73, poz. 764), która stwarza mo¿liwoæ ubiegaj¹cym siê o to rolnikom zalesienia
gruntów rolnych (wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych)  zaliczonych do klas V
i VI, po³o¿onych na stokach o nachyleniu powy¿ej 15% i okresowo zalewanych oraz
zdegradowanych  w zamian za wyp³acany w ka¿dym miesi¹cu przez okres do 20 lat lub
do uzyskania wieku emerytalnego ekwiwalent pieniê¿ny.

Ocena stanu dotychczasowego
Dokonuj¹ce siê zmiany na terenach wiejskich bêd¹ mia³y coraz bardziej dynamiczny
przebieg. W miarê up³ywu czasu bêdzie zmniejsza³a siê ogólna liczba gospodarstw rolnych. Bêdzie postêpowa³o rozwarstwianie siê gospodarstw na ogó³ obszarowo rednich,
przy równoczesnym wzrocie liczby gospodarstw obszarowo wiêkszych, towarowych (rynkowych). Te przemiany bêd¹ odbywa³y siê na coraz mniejszym obszarze (ale za to bardziej
wartociowej) rolniczej przestrzeni produkcyjnej, która w okresie perspektywicznym
zmniejszy siê prawdopodobnie o ponad 30%. Nale¿y liczyæ siê ze znacznym wzrostem
powierzchni lasów, ale równie¿ wzrostem powierzchni zajmowanej pod budownictwo mieszkaniowe i wypoczynkowe osób mieszkaj¹cych i zatrudnionych w miastach.
Oczywista potrzeba zapewnienia tym przemianom minimalnego ³adu jest praktycznie
niemo¿liwe bez zapewnienia planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cych ca³e
powierzchnie gmin wiejskich, a nie tylko znajduj¹cych siê na ich terenów zainwestowania
budowlanego, obejmuj¹cego na ogó³ budownictwo kubaturowe. Do g³ównych celów tych
planów nale¿a³oby zaliczyæ dostosowywanie projektowanych funkcji terenów do warunków przyrodniczych oraz kierunki i zasady kszta³towania rolniczej i lenej przestrzeni produkcyjnej, w tym granice gruntów rolnych i lenych wymagaj¹cych scalenia.
Dotychczasowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane
przez gminy na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, nie obejmuj¹ zasad zagospodarowania i technicznego wyposa¿enia terenów, przeznaczonych na cele produkcji rolniczej i gospodarki lenej.

Ocena realizacji przepisów
Uk³ad stowarzyszeniowy Polski ze Wspólnotami Europejskimi m.in. nak³ada na Polskê okrelone obowi¹zki w zakresie ulepszania swej struktury agrarnej, rozumianej szerzej
ni¿ to ma miejsce w polskim prawie i uwzglêdniaj¹cej tak¿e problematykê modernizacyjn¹
i demograficzn¹ w rolnictwie.
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Jednym z takich obowi¹zków bêdzie w najbli¿szych latach koniecznoæ doæ szybkiego podjêcia na znacznie szersz¹ skalê prac scaleniowych. Skromna skala prowadzonych
scaleñ wynika z kilku przyczyn. Do g³ównych zalicza siê:
 brak zainteresowania wród zarz¹dów gmin, zobowi¹zanych do prowadzenia spraw scaleñ gruntów, co jest spowodowane obaw¹ przed koniecznoci¹ rozpatrywania (we w³asnym rodowisku ¿ycia i pracy) skarg i sporów pomiêdzy uczestnikami postêpowania
scaleniowego,
 zbyt ma³e zainteresowanie specjalistycznych s³u¿b geodezyjnych resortu rolnictwa podjê-ciem na szersz¹ skalê prac scaleniowych, trudniejszych do realizacji od prostych
robót zwi¹zanych z aktualizacj¹ i modernizacj¹ ewidencji gruntów.
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Jan Siuta

O NIEZASADNEJ FRAGMENTARYZACJI ZAGADNIEÑ
OCHRONY I U¯YTKOWANIA RODOWISKA
W PODZIALE KBN NA ZESPO£Y I SEKCJE SPECJALISTYCZNE

Z³o¿onoæ problematyki ochrony i u¿ytkowania rodowiska czyni powa¿ne trudnoci
w prawid³owym ujêcia ca³ego kompleksu odnonych zagadnieñ, zw³aszcza merytorycznej
delimitacji tego kompleksu. Nie usprawiedliwia to jednak daleko id¹cej fragmentaryzacji,
niespójnoci i niekompletnoci tej problematyki w badaniach finansowanych przez KBN.
Problematykê ochrony i u¿ytkowania rodowiska pomieszczono g³ównie w nastêpuj¹cych sekcjach specjalistycznych KBN:
PO4G. Ochrona rodowiska Przyrodniczego ujmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
· przyrodnicze problemy zanieczyszczania wód,
· przyrodnicze aspekty zanieczyszczania powietrza,
· ochrona i rekultywacja gleb,
· monitoring przyrodniczy i bioindykacja,
· ska¿enie organizmów, populacji, biocenoz i ekosystemów,
· zagro¿enia i ochrona przyrody,
· przyrodnicze podstawy obszarów chronionych,
· skutki prawnych i spo³eczno-ekonomicznych koncepcji ochrony rodowiska.
PO6S. Nauka o Kszta³towaniu rodowiska i Gospodarce Wodnej ujmuje nastêpuj¹ce
zagadnienia:
· gospodarka wodna w rolnictwie i lenictwie,
· zaopatrzenie w wodê i sanitacja wsi,
· geodezja urz¹dzeñ rolnych i lenych oraz gospodarka przestrzenna,
· rekultywacja gleb i terenów rolnych zdegradowanych.
TO9D. In¿ynieria Ochrony rodowiska ujmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
· badania poznawcze i stosowane w dziedzinie in¿ynierii ochrony rodowiska,
· ochrona powietrza atmosferycznego (problemy emisji zanieczyszczeñ),
· ochrona gruntów i gospodarka odpadami (wp³yw sk³adowiska odpadów na rodowisko),
· technologia unieszkodliwiania odpadów,
· rekultywacja terenów zdegradowanych,
· zaopatrzenie w wodê i gospodarka ciekami (oczyszczanie cieków, odnowa wody i
unieszkodliwianie osadów ciekowych).
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Elementy ochrony i u¿ytkowania rodowiska mieszcz¹ siê tez w sekcjach:
PO4F. Ekologia:
· ekologia ekosystemów,
· ekologia krajobrazu,
· ekofizjografia,
· hydrobiologia.
PO6L Nauk Lenych i Drzewnych:
· ochrona lasu.
T10B.Energetyki:
· ochrona rodowiska zwi¹zana z oddzia³ywaniem energetyki.
T12A. Górnictwa:
· zagadnienia ekologiczne w górnictwie.
Analiza tematyki badawczej odnonych sekcji, zw³aszcza PO4G, PO6S i TO9D zadziwia sw¹ niekompletnoci¹, niepoprawnoci¹ sformu³owañ i powtarzalnoci¹ zagadnieñ.
Elementy ochrony i u¿ytkowania zasobów wodnych znajduj¹ siê w:
PO4G  przyrodnicze problemy zanieczyszczenia wody,
PO6S  gospodarka wodna w rolnictwie i lenictwie,
 zaopatrzenie w wodê i sanitacja wsi,
TO9D  zaopatrzenie w wodê i gospodarka ciekami (oczyszczanie cieków, odnowa wody
i unieszkodliwianie osadów ciekowych).
Jak wynika z powy¿szego, ka¿dy sobie rzepkê skrobie, a o mo¿liwie ca³ociowe ujêcia
zagadnieñ ochrony i u¿ytkowania rodowiska w badaniach naukowych nie zabiega nawet KBN.
Elementy ochrony powietrza atmosferycznego znajduj¹ siê w:
PO4G  przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza,
TO9D  ochrona powietrza atmosferycznego (problemy emisji zanieczyszczeñ),
T10B  ochrona rodowiska zwi¹zana z oddzia³ywaniem energetyki.
Czy s¹ to w³aciwe ramy dla badañ podstawowych i stosowanych w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego?
Problematykê badawcz¹ ochrony przyrody zawiera PO4G:
 zagro¿enia i ochrona przyrody,
 przyrodnicze podstawy obszarów chronionych,
 skutki prawnych i spo³eczno-ekonomicznych koncepcji ochrony rodowiska.
Czy zagadnienie pierwsze nie mieci w sobie pozosta³ych? Czy nale¿y badaæ skutki
prawnych i spo³eczno-ekonomicznych koncepcji ochrony rodowiska, a nie skutki uregulowañ prawnych, decyzji administracyjnych i realizacji projektów?
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Zagadnienia ochrony i rekultywacji gleb (gruntów) znajduj¹ siê w:
PO4G  ochrona i rekultywacja gleb,
PO6S  rekultywacja gleb i terenów rolniczych zdegradowanych,
TO9D  ochrona gruntów i gospodarka odpadami,
 rekultywacja terenów zdegradowanych,
T12A  zagro¿enia ekologiczne w górnictwie.
Czemu ma s³u¿yæ takie rozproszenie zagadnieñ ochrony i rekultywacji gruntów (powierzchni ziemi) i w jaki sposób zapewnia siê merytoryczn¹ ocenê projektów badawczych
finansowanych przez KBN?
Problematykê gospodarki odpadami w TO9D sprowadzono do:
 wp³ywu sk³adowisk odpadów na rodowisko,
 technologii unieszkodliwiania odpadów.
Zagadnienia planowania rozwoju i u¿ytkowania struktur ekologicznych pomieszczono w:
PO6S  geodezja urz¹dzeñ rolnych i lenych oraz gospodarka przestrzenna,
Po4E  planowanie przestrzenne,
TO7F  zagospodarowanie terenu,
 urbanistyka.
Gospodarka przestrzenna w PO6S stanowi przybudówkê geodezji urz¹dzeñ rolnych i
lenych. Planowanie przestrzenne w sekcji Geografii i Oceanologii (PO4E) ma luny zwi¹zek z planowaniem rozwoju i u¿ytkowania struktur ekologicznych.
Zagospodarowanie terenu i urbanistyka w sekcji Architektury i Urbanistyki (TO7F)
dotycz¹ g³ównie terenów du¿ego zainwestowania. W obliczu koniecznoci dynamicznej
przewa¿nie kompleksowej restrukturyzacji gospodarki przestrzennej, zw³aszcza na terenach wiejskich, istnieje pilna potrzeba integrowania badañ i wdro¿eñ w tym zakresie.
Zagadnienia monitoringu rodowiska w PO4G nazwano monitoringiem przyrodniczym i bioindykacj¹ Czy¿by bioindykacja nie stanowi³a g³ównego narzêdzia w monitoringu
przyrodniczym? Nie wiadomo te¿, czy monitoring przyrodniczy jest równoznaczny monitoringowi rodowiska? Je¿eli jest równoznaczny, to dlaczego zrobiono odstêpstwo od ustawowego monitoringu rodowiska? Je¿eli monitoring przyrodniczy ró¿ni siê od monitoringu rodowiska, to dlaczego nie stworzono dla niego odpowiedniego miejsca w ¿adnej sekcji specjalistycznej?
Fragmentaryzacja, niespójnoæ, niekompleksowoæ problematyki badawczej na rzecz
ochrony i racjonalizacji gospodarki rodowiskiem nie tworzy warunków do proekologicznego rozwoju nauki i technologii. Tworzy natomiast korzystne warunki do pozytywnego
opiniowania i finansowania miernych, czêsto zupe³nie niezasadnych, programów badawczych. Nierzadko urealnia siê wiêc porzekad³o o mêtnej wodzie.
Ten stan rzeczy mo¿na i nale¿y niezw³ocznie odmieniæ. Interdyscyplinowe badania
na rzecz ochrony i racjonalizacji gospodarki rodowiskiem nale¿y uj¹æ kompleksowo
w ramach wyodrêbnionego zespo³y Komitetu Badañ Naukowych. Mo¿e siê on nazywaæ
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Zespó³ Ochrony i Gospodarki rodowiskiem lub wprost Zespó³ rodowiska (wzorem
Ministerstwa rodowiska). W ramach zespo³u nale¿a³oby wyodrêbniæ sekcje:
· ochrony i u¿ytkowania zasobów wodnych,
· ochrony powietrza atmosferycznego,
· ochrony powierzchni ziemi,
· ochrony przyrody,
· gospodarki odpadami,
· ochrony klimatu akustycznego,
· gospodarki przestrzennej,
· monitoringu rodowiska.
Inicjatywa Komitetu Naukowego In¿ynierii rodowiska PAN przedyskutowania na I
Kongresie In¿ynierii rodowiska (2325.09.2001) koniecznoci i sposobu wyodrêbnienia miêdzydyscyplinowego zespo³u nauk ekoin¿ynieryjnych w KBN jest niezmiernie cenna. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e bêdzie tak¿e owocna.
Wiele odnonych zagadnieñ przedyskutowano (9 i 10 maja 2002 r.) na konferencji
krajowej EKOIN¯YNIERIA DLA EKOROZWOJU, a najwa¿niejsze jej treci zawarto w
uchwale konferencji (In¿ynieria Ekologiczna nr 6).
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