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PROBLEMY UNIESZKODLIWIANIA PESTYCYDÓW METODAMI TERMICZNYMI

Streszczenle. W artykule przedstawiono główne problemy zwięzane 
z unieszkodliwianiem metodami termicznymi, bazującymi na procesach 
prażenia i spalania, odpadowych, przeterminowanych środków ochrony 
roślin.

i. WPROWADZENIE

Powstawanie niepełnowartościowych, odpadowych środków ochrony roślin 
w zależności od źródła ich powstawania lub pochodzenia przedstawiono w 
postaci schematu na rys. 1.

Odpadowe środki ochrony roślin powetsjęce w trzech pierwszych grupach 
charakteryzuję się tym, że znane jest źródło ich powstawania, skład 
chemiczny, ilość oraz właściwości toksyczne i trujęca. Środki chemiczne 
zmagazynowane w "mogielnikach" zawleraję najczęściej znaczne ilości 
znanych preparatów, w uszkodzonych i zniszczonych opakowaniach tek 
wymieszanych ze aobę, częściowo przereegowanych, źe ich rozróżnianie 
jeat niemożliwe.

Metody zagospodarowania lstniejęcych odpadowych środków ochrony 
roślin w zależności od sposobu ich wykorzystania przedstawiono schema
tycznie na rye. 2.

Pierwezę grupę stanowię preparaty przeznaczone do ponownego 
wykorzystania poprzez zwracanie do producenta lub specjalietycznago 
zakładu celem odzyeku substancji aktywnej lub ze względu na rodzaj 
występujęcych w nich substancji jako dodatki do bieżęcej produkcji
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2 : R p D f c O O D P A D Y
SOURCE MSEC

Rys. 1. Scheaat powstawania odpadowych środków ochrony roślin 
Fig. l. Ways of foraation of waste pesticides

/np. Betoxon; Horaonit H-5 1 Pielik 2,4-01 P0aonlt; Chwastox płynny 30ft i 

Miedzian 50i Funaben 50/.
Druga grupa to preparaty /Pielik E płynny i Atrezin 50 WPj Siaozine 

SOWP, 80 WP: KVK - 2,4,5Ti Antywylygaczi Uikotex 40 i 80; Regions; 
Graaaxone; Sys 67 Oanidal; Sys 67 Prop; Sye 67 M Prop; Tenoran; Venzar;
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Gesagsrd-Promatryn; Afalon; Patoran 50 WP; Amlnoplelik P.M 1 Dj 
Chwastux O, DE, F I M ;  Do*anex, Py ramio, Ram rod 1 Inna herbicydy nala- 
iece do grupy pochodnych trlazyny, mocznika 1 kwasów fanoksyalkllowych/, 
która nalaZy wykorzystać na taranach nleuiytków rolniczych /torowiska, 
place budowy Itp./ dla zniszczenia roślinnoóci i ograniczania Jaj 
wzrostu. Preparaty ta mogę podlegać procesowi degradacji, ale z uwagi 
na możliwości ioh wykorzystania powinny być zagospodarowano pozarolniczo. 

Trzecia grupa to preparaty przeznaczona wyłącznie do degradacji. 
Unieszkodliwiania tych preparatów aoZna przeprowadzić metodami chemicz
nymi, biologicznymi i termicznymi. Osobne grupę w składzie tych prepa
ratów stanowię zwigzki arsenowe, rtecioorganiczne oraz herbicydy z gru
py kwasów fonokeyalkilowych, która wymagaje, ze względu na akłsd 
chaaiczny i specyficzna własności, stosowania specjalnych aatod 
unieszkodliwiania.

Rys. 2. Schaaat zagospodarowania odpadowych środków ochrony roślin 
Fig. 2. Ways of wasta pesticidea aanagsaant
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Mttod specjalnych wymaga równia* likwidacja praparatów chemicznych 
ochrony roślin składowanych w nogiolnikach. Z uwagi na brak rozaznanla 
co do Ich akładu /aoga wy«typować związki rtycl i araanu/ nlamoZllwa 
jaat opróżniania aoglalnika 1 «agregowania praparatów za wzglydu na 
uazkodzona opakowania, wywlaazanla lub brak owldenejl.

2. DEGRADACJA PESTYCYOi*» METODAMI TERMICZNYMI
Jednym za opoeobów degradacji odpadowych środków ochrony roślin 

/obok metod chaalcznych i biologicznych/ joat termiczny rozkład 
eubetanejl aktywnych /trujących 1 toksycznych/ poprzaz proco« apalonla 
czy prażenia w określonych tamparoturach. Na podstawia danych litera
turowych XI, 4, S, 6 ] oraz badać własnych E3, 7, 8] nalały uznać. Za 
procaa termicznego rozkładu jest najskuteczniejszy l najczyściej 
otoaowany metody unieszkodliwiania odpadowych pestycydów.

W procesie tym moZna wyróżnić naetypujyce grupy zagadnieći
• utylizacja opakować.

Zawiarajy ona na ogół rasztkl praparatów, a także sy wyeycone posty- 
cydaml np.i pollotylan ozy te* lakier ochronny w opakowaniach 
aluminiowych. Oagradacjl srymagajy opakowania papierowa, papierowo- 
pollotyłanowo, tekturowa, polietylenowe oraz motolosw 1 szklano. 
Obecnie opakowania po pestycydach traflajy na wyeypieka, ey zakopy
wana w zlani, opalana w ogniskach lub eo gorsza sy wykorzystywane 
przoz rolników niezgodnie ze awola przeznaczeniem, skaZajyc przecho
wywano w nloh produkty. Obrót opakowaniami, leh akup 1 ponowna wyko
rzystanie joat uclylllwe, wymaga zaangalotMnla znacznych środków 
zwlyzanych z myciem, suszanian l segregacja i

• unieszkodliwianie claczy 1 środków myjyeych.
Podczas myola opakować, urzydzać rozpylających oraz sprzytu 1 odzieży 
ochronnej powetajy znaczna ilości cieczy zawierajycych środki ochrony 
roślin 1 detergenty. Stykania składników toksycznych w śeiakach wahaj* 
siy w szerokich granicach, na ogół jednak przakraozajy bardzo znaczni*
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wartości dopuszczalna, co unleaotllwia Ich bezpośrednie klarowania do 
zbiorników wodnych. Obecnla stosują sic następująco sposoby oczyszcza
nia ¿cieków zawierających pestycydy [9}s 
a/ Magazynowanie w zbiornikach bezodpływowych, 
b/ neutralizacja chenlozna,
c/ adeorpcja na węglu aktywny«, jonitach lub oorbentach naturalnych, 
d/ neutralizacja blochewiczna w typowych oczyszczalniach ¿cieków 

z oeadew czynny«, 
e/ oczyszczalnie rstencyjns /doły wypełnione ciecz«, baseny ewapo-

racyjne z wypełnienie« «atsrlała«i naturalnyal, baaeny filtracyjne/» 
unieszkodliwianie wyaelakcjonowanych pestycydów.
Środki ochrony roślin zawieraj«ce preparaty rt«cloorganlczns oraz 
arsenowe /np. Csresan Universal Nasubslzei zaprawa nasienna płynna 
0,8; zaprawa nasienna R; zaprawa nasienna uniwersalna/ wyaagaj« 
specjalnej lnatalacji, ponieważ w wyniku spalania wydziela się rtęć 
skataJ«ca produkty procesu spalania /popioły oraz spaliny/. Produkty 
stała procesu opalenia skalone s« ponadto plęclotlenkle« arsenu. 
Wstępujęco w ty» wypadku skalenia popiołów rtęci« lub zwi«zkaal arsenu 
unienolliwlaj« ich bezpieczne składowanie /rozsypywanie/ na składo
wiskach lub nlaulytkach rolniczych;
unieszkodliwianie preparatów zawartych w mogielnikach.
Z uwagi na skład substancji zawartych w «ogialnikach /rtęcioorganiczne. 
arsenowe/ istnieją konieczność budowy 1 badania osobnej Instalacji, 
degradacja preparatów o znany« akładzla.
Przykłady Instalacji przeznaczonych do spalania odpadowych środków 
ochrony roślin przedstawiono w opracowaniach (l, 3, 4, 5, 8J. Warunki 
prowadzenia procesu spalania oraz probleay zwlęzane z właściwy» Jego 
przebiegle« przedstawiono w pracy [3] oraz w niniejszy« artykulo.
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3. PROBLEMY DEGRADACJI PESTYCYDÓW METODAMI TERMICZNYMI

Na podstawia danych literaturowych oraz badań własnych [3J, Jak 
również wyników badań dostarczonych próbek popiołów i produktów epala- 
nie odpadowych środków ochrony roślin przeprowadzonych przez Instytut 
Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice można wyróżnić następujące zagadnie
nia i

- w procesie prażenia i spalenia opakowań po pestycydach ważne jest 
odpowiednie rozdrobnienie opakowań metalowych i szklanych. Znajdujęcs 
się resztki pestycydów w zamkniętych przestrzeniach zgniecionych 
opakowań metalowych nie ulegaJę spalenia, a tylko częściowemu rozkła
dowi na subetancje smoliste 1 produkty połowicznego rozkładu, np.
c£-naftol? 3-metylo-4-nitrofenol.
Ważnym czynnikiem jest również temperatura procesu, czas przebywania 
opakowań niepalnych w komorze, nadmiar powietrza, obecność materiałów 
inertnych i wymuszony ruch częstek. Prawidłowym rozwięzaniem jest 
prażenie 1 spalanie rozdrobionych opakowań w komorze fluidalnej 
albowiem występuje tu ruch materiału inertnego /np. warstwy SiOg/, 
który powoduje mechaniczne czyszczenie rozdrobnionych opakowań z resz
tek pestycydów, jak również umożliwia prawidłowe wypalenie opakowań 
polietylenowych?

- spaleniu w instalacji spalania środków ochrony roślin podlegaj# 
wszystkie preparaty z wyjętkiem rtęcloorganlcznych, arsenowych oraz 
herbicydów z grupy kwasów fenoksyalkilowych. Dla poszczególnych grup 
preparatów określono na podstawie badań własnych optyaalnę temperaturę 
spalania w komorze, stosunek nadmiaru powietrza, czas przebywania 
częstek pestycydów w strefie wysokich temperatur. Niedotrzymanie 
odpowiednich'parametrów procesu spalania prowadzi do niewłaściwego 
rozkładu substancji aktywnej zawartej w pestycydach jak również poło
wicznego rozkładu nośnika substancji aktywnej. W spalinach i popio
łach powstajęcych w procesie spalania mogę wtedy występie :
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o i-naftol, 3 metylo-A-nitrofenol, 1 .3-dwunitrobenzen, chlorobenzen 
oraz aaoły pochodząca z rozkładu nośnika 1 substancji aktywnych, 
która skażaj* środowisko. Nie jest aoZliwe zagospodarowania popiołów, 
a nawat ich wywóz na akładowlako odpadów;

- powstające w trakcie spalania gazy oprócz zanieczyszczeń gazowych 
powetałych z nlawłaściwia przeprowadzonego procoau spalania zawieraj* 
następujące nispoZedane składniki; dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
pięciotlenek fosforu, cyjanowodór, chlorowodór, tlenki cynku itp.
Z uwagi na ochron* środowiska konieczne joat usunięcie tych składni
ków przed odprowadzenie* spalin do otoczenia. W zwl«zku z powyższym 
procoa oczyszczania spalin realizowany joat w ci*gu absorberów 
zamierajgcych jako środek absorbuj«cyt wl*Z*ce substancja organiczna, 
dolomit, mocznik, ług oraz wodę.

4. WNIOSKI r

Prawidłowy przebieg degradacji pestycydów możliwy jest w instalacji, 
która pozwoli na osiągnięcie optymalnej dla tago procesu temperatury 
opalania, daje możliwość regulacji nadmiaru powietrza 1 czasu przeby
wania czeetek w komorze oraz posiada pełny układ absorpcji nlepoięda- 
nych zanieczyszczeń gazowych. /Instalacja taka budowana jest obecnie 
przaz Zakład Urzędzeń Chemicznych Energetycznego Wykorzystania Odpadów 
w Sośnicowicach/* Po polnym zakończeniu prób ruchowych /wydajność rz*du 
5+10 kg/h/ 1 eksploatacyjnych aoZliwe jaat zbudowania szeregu instala
cji w kraju umożliwiających rezwl*zanis problemu degradacji odpadowych 
peatycydów.

Osobnego rozwl*zanla /łącznie z dodatkowymi badaniami/ wymagaj* 
preparaty rtęcloorganiczna i arsenowe jak również herbicydy z grupy 
kwasów fenoksyalkllowych, przy spalaniu których aog* powstawać chloro- 
dtoksyny.
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PROBLEMS OF PESTICIDES NEUTRALIZATION BY THERMAL METHOOS

S u m m a r y
The p*par praaenta some problems baaed on own rasaarch works and 

on data praaantad by othar Investigators and connactad with pesticides 
waata utilization and tharaal dagradatlon. Classification according 
to the place of formation of pesticides being not of full valuse or 
waate pesticides and according to the nay of Its utilization la 
praaantad.

Specifications to be met by waste peeticidea Incineration plant 
considering In the active matter chemical decomposition as wall 
assnvironmental.protection are described.

llPOMiMbl 0EE3BPE&MBAHJW IlSCTlflKaOB TEFWMMECKVWM METQHAMH 

P e s H M e

B craTie npejtcTBBJiemi hb ockob8rwk .nwTepfiTypmJX dsttkhx h cortCTBeHrox 
BccjieflOBaRîiH irportJievw, cBH38nrae c yTJwnaaune& n nerpanaarelt OTrtpocoB 
cpezcTB oxpaiiH pacTewirtl.

IIpoBeaeHa kjiscchkstiiih, onirpaacB Ha hctohhvtkh odpaaoBamw Henojmo- 
aemwx orxonmix necrirnflnoB, a ra**« no cnocody rx ocaoemw. IIpuBeflero 
yCJIOBHB, KOTOpHM JKUIXHH OTBeTOTb yCTaHOBKH ZUin CXHraHKH OTXOHOB or 
cpeacTB oxpam pacTeHirt! R3-aa pacnaita 8Kthbhhx BemectB * oxpara oKpyxaio- 
qelt c p e iu f.


