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LACJI DOŚWIADCZALNEO B.P. "BIPROWOD" OODZIAŁ ZABRZE

Streszczenie. Referat zamiera krótkę charakterystykę pestycy
dów poddanych termicznemu zniszczeniu /kaptan, aylllt, zineb, 
sevin, tlurara, atrazyna/, ople Instalacji doświadczalnej spalania 
odpadów oraz podstawowe parametry procesu spalania osiągnięte
w trakcie badsó.
Zamieszczono również wyniki analityczne dotyczęca zawartości zanie
czyszczeń w spalinach w tya pestycydów.
Określono stopień degradacji pestycydów.
Ze względu na charakter odpadów i wymogi technologiczna procesu 
ich spalenia najkorzystniejszym rozwiązaniem technicznym Jest za
stosowanie pieca obrotowego z komorę dopalania.

1. WPROWADZENIE
Póważnę pozycję wśród zwięzków chemicznych potrzebnych a Jednocześ

nie skażających środowisko człowieka stanowię pestycydy. Znalazły one 
wielostronne zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, przechowalnic
twie, leśnictwie, weterynarii 1 ałużbie zdrowia oraz w różnych przemy
słach.
Terminem pestycydy objęte sę wszystkie substancje lub mieszaniny sub
stancji, która sę przeznaczone do:
- zapobieganie rozwojowi lub zwalczenie wszelkiego rodzaju niepożąda
nych organizmów roślinnych i zwierzęcych,

- regulowanie wzroatu roślin, ich odlistniania i wysuszenia.
Uwzględniajęc przeznaczenie pestycydów wyodrębnia się wśród nich 

następujące grupy:
- zoocydy - środki do zwalczania szkodników zwierzęcych,
- fungicydy - środki grzybobójcze,
- herbicydy - środki chwastobójcze.
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- regulatory wzrostu,
- atraktanty - środki zwabiajęce,
- repelenty - środki odstraszajęce.

Formy uZytkowe pestycydów zawierają oprócz koncentratu eubstencjl 
czynnej nośniki /talk, męczka fyllltowa, krzemionka naturalna, krze
mionka syntetyczna, pyły dymnicowe/ oraz dyspergatory /nekallna, 
emulgator P-3, rokafenol, rokacety, pochodne lignino-aulfonowe/.

Szerokie atoeowanie pestycydów stwarza duZe problemy związane z 
unieszkodliwianiem opakowań zarówno po surowcach. Jak 1 po formach 
użytkowych pestycydów.

Przedmiotem niniejszego referatu jest unieszkodliwianie odpadów 
stałych z Z.Ch. "ORGANIKA - AZOT" w Jaworznie metodo spalania ze 
szczególnym uwzględnieniem opakowań po surowcach, wśród których 
znacznę część stanowię opakowania po koncentratach pestycydów. 
Koncentraty pestycydów sę sprowadzane z zagranicy, przy czym w zależ
ności od rodzaju pestycydu i od kontrahenta opakowania eę różne 
/worki papierowe, worki papierowe z wkładkę tworzywowę, worki z folii 
polietylenowej, z polipropylenu a także kombinowane/.

Będęce przedmiotem badań koncentraty peatycydów poeiadaję wysokę 
zawartość składnika czynnego:
- kaptan 92 - 93 %  /USA/,
- sylllt min. 95 %  /Szwecja, Włochy/,
- zineb 85 %  /Bułgaria/,
- sevin 99 % /USA/,
- tiuram 98 % /Polska, Francja/,
- atrezyna 97 % /Szwajcaria, Anglia/.
W Zakładach Chemicznych "ORGANIKA - AZOT" ww. koncentraty przeprowa
dza eię w formy uZytkowe przy zastosowaniu róZnych nośników i dysper- 
gatorów.
Skład odpadów przewidzianych do zniszczenia metodę spalania przedsta
wia się nestępujęco:



- drewno - 9,7 % ,

- papier - 70,19 % ,
- folia PE - 12,54 % ,
- surowiec - 7,57 % ,
w tym pestycydy - 5,01 % , 

sur.nieorg.- 2,56 % .

Jeżeli chodzi o pestycydy, to ich wzajemne udziały przedstawiają się 
neBtępuJgco: kaptan - 15,50 %, eyllit - 3,88 %, tiuram - 27,91 % ,
sevin - 7,75 %, zineb - 6,20 ^ i atrazyna - 38,76 %. Udziały te ae 
o tyle istotne, że skład poszczególnych pestycydów Jest różny. 
Natomiast zawartość niektórych pierwiastków. Jak siarka, chlor czy 
azot może mieć znaczny wpływ na Jakość spalania, a co za tym idzie 
na zawartość niepożądanych składników w spalinach.

Kaptan o wzorze sumarycznym CgHgOgNSCl^ Jest biała, krystaliczny 
substancje, nierozpuszczalne w wodzie, słabo rozpuszczalne w chloro
formie, ksylenie i acetonie /V klasa toksyczności/.
Należy do grupy fangicydów.

Sylllt - C15h33N302 jsst to biała, krystaliczna substancja, ałabo 
rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholach.
Ma szereg własności biologicznych i fizykochemicznych warunkujących 
jej wysoka aktywność grzybobójcze /IV klasa toksyczności/.
Należy do grupy fungicydów. *

Tiuram - C6H12N2S4 Jest to biała, krystaliczna substancja, prak
tycznie nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w chloroformie i 
innych rozpuszczalnikach /IV klasa toksyczności/.
Należy do grupy fungicydów.

Sevln - c 12Hh °2N " Je8t t0 substancja bezbarwna, krystaliczna, 
w wodzie praktycznie nierozpuszczalna. W rozpuszczalnikach organicz
nych rozpuszcza się w różnym stopniu /IV klasa toksyczności/. Należy 
do grupy zoocydów /insektycydy/.
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Zineb - C4HgN2S4Zn - jest kremowym proszkiem, nierozpuszczalnym 
w wodzie, rozpuszczalny w pirydynie /V klasa toksyczności/.
Należy do grupy fungicydów.

Atrazyna - C8H14N 5C1 - jest to substancja biała krystaliczna, bez- 
nonne, 3łabo rozpuszczalna w wodzie, dość dobrze w chloroformie i al
koholu metylowym /IV klasa toksyczności/.
Należy do grupy herbicydów.

Problem składowania odpadowych pestycydów i opakowań po pestycydach 
mimo że był bardzo dokładnie badany, stwarza w dalszym cięgu kłopoty 
na całym świacie.

W zwięzku z tym w wielu krajach m.in. w USA do unieszkodliwiania pe
stycydów zalecono zastosowanie procesów termicznej degradacji. Dwie 
placówki badawcze w USA /Midwest Research Institute Kansas City, 
Missouri 1 Solid and Hazardous Waste Research Laboratory National 
Environmental Research Center Cincinnali, Ohio/ podjęły się przepro
wadzenia badań nad spalaniem pestycydów i opracowania wytycznych do
zastosowania tego procesu w technice./
W programie badań uwzględniono i DDT, aldrin, malathion, pic.loram, 
toxaphene, etrazine, captan, zineb i mirex, Do spalania zastosowano 
specjalnie skonstruowany piec dwukomorowy o przepustowości 45,4 kg/ 
godz.

Przeprowadzone badania wykazały, żeupestycydy ulegaJę rozkładowi w 
procesie spalania i można uzyskać stopień degradacji większy od 
99.99 %.

Zagadnienie spalania odpadów z Z.Ch. “ORGANIKA-AZOT" w Jaworznie 
sprowadzało się w zasadzie do spalania pestycydów i do osięgnięcia 
takich wyników, aby produkty spalania nie stanowiły zagrożenia dla 
środowiska.
Badania prowadzone w USA wykazały, że trzy spośród sześciu pestycydów 
stanowięcych główne zanieczyszczenie w Z.Ch. "ORGANIKA-AZOT“, a mia
nowicie atrazyna, kaptan i zineb zostały spalone a stopień ich degra
dacji wyniósł pow. 99,99 ij.
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2. BADANIA TECHNOLOGICZNE
Badania nad apalaniem odpadów przeprowadzono w instalacji doświad

czalnej B.P. "BIPROWOQ" zlokalizowanej na teranie oczyszczalni ścieków 
WPWiK Zakład nr 8 w Zabrzu.
IV skład instalacji wchodzę cztery podstawowe węzły:
> magazynowania, preparowania- i dozowania odpadów,
- spalania odpadów,
- schładzania, oczyszczania i neutralizowania spalin,
- ewakuacji epalin.
Oo prowadzenia procesu spalania wytypowano piec obrotowy /w skład węz
ła spalania wchodzi również piec fluidalny i piec cyklonowy/, przy 
czym w skład zespołu pieca obrotowego wchodzę:
- piec obrotowy z płytę czołowę /Oz - 0,92 m ; Ow ■» 0,4 m ; regulowana 

ilość obrotów 3-5 /min; regulowane nachylenie; moc silnika 1,1 kW/,

- komora dopalania pieca obrotowego /wym.zewn. 1,9 x 1,4 ; wewn.
1,3 x 0,9 m ; wysokość 3,0 m/,

- zbiornik oleju napędowego,
- palnik olejowy,
- palniki gazowe niskociśnieniowe /na gaz miejski nlskoprężny; 
wyd. 2-16 m3/h/,

- żuraw obrotowy do podawania odpadów stałych /udźwig G ■ 1250 N, wy u.#
podnoszenia 4,5 m; wysięg ramienia 2,5 m/.

W skład węzła spalania wchodzi również zespół zasilania powietrzem 
/wentylator wysokoprężny I i II stopnia - promieniowy; wyd. 0,5 m /s, 
spręż, max ■ 100 hPa; moc silnika 18,5 kW/.
Węzeł schładzania, oczyszczania i neutralizowania spalin to:
- zeapół płuczki schładzaJęceJ /schładzacz spalin, zwężka Venturiego

z dyszę zraszajęcę, separator płuczki, zbiornik separatora, zbiornik 
wody do schładzania, pompa wody schładzaJęceJ/,
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- zespół płuczki absorpcyjnej /zwężka Venturiego, kolumna płuczki ab
sorpcyjnej wypełniona pierścieniami Białeckiego, zbiornik roztworu 
recyrkulacyjnego, zbiornik - roztwarzalnik roztworu neutralizacyj- 
nego, pompa roztworu recyrkulacyjnego/.

W skład węzła ewakuacji spalin wchodzę:
- wentylator wycięgowy I i II stopnia /promieniowy; typ LRH 140; wyo. 

400-1500 m 5/h; moc silnika 5.5 kW/.
- komin /Q ■ 0,18 ra; H ■ 12 m/.

Przygotowania odpadów do spalania obejmowało:
- rozdrobnienie odpadów,
- sporządzenie mieszanki do spalania zgodnie z bilansem.

Odpady papierowe oraz płaty folii rozdrobniono za pomocę obcinarki 
introligatorskiej do wielkości około 10 cm x 10 cm.
Odpady drewniane rozdrobniono do wielkości 10 cm x 2 cm x 2 cm. 
Rozdrobnione i wymieszane odpady wprowadzano do pieca przez specjalny 
zasypnik z popychaczem pracujęcym ruchem posuwisto-zwrotnym. 
Zasadniczy proces spalania przebiegał w piecu obrotowym, a spaliny 
dopalano w komorze dopalania.
Spaliny z pieca przechodzę przez schładzacz spalin, gdzie zostaję 
wstępnie schłodzone do zwężki Venturiego. Dzięki odparowaniu części 
doprowadzonej tam wody, zostaję one ochłodzone i nawilżone. Unoszone 
z pieca pyły oraz krople wody zostaję wydzielone ze strugi spalin 
w cyklonowym separatorze i dostaję się do zbiornika separatora, skęd 
usuwane sę okresowo wraz z nadmiarem wody chłodzęcej.
Schłodzone spaliny przepływaję do dyszy Venturlego płuczki absorpcyj
nej, gdzie następuje ich zraszanie roztworem NaOH doprowadzonym za 
pomocę pompy. Oczyszczone spaliny sę tłoczone wentylatorami do atmos
fery.

Podczas prób spalania kontrolowano następujęce parametry:
- temperaturę w piecu obrotowym, komorze dopalania, w separatorze
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płuczki schładzajęcej, na różnych poziomach kolumny płuczki absorp

cyjnej,
- ciśnienie w komorze dopalania, na wylocie spalin z płuczki schładza
jącej, przed wentylatorami wycięgowyml,

- Ilość spalanych odpadów, gazu niskoprężnego, wody doprowadzanej do 
płuczki schładzającej.

Jako paliwo pomocnicze stosowano w procesie gaz miejski niskoprężny.
Osko medium absorpcyjne stosowano w obiegu zamkniętym 5-procentowy

roztwór wodorotlenku sodowego.
Nadawa do pieca posiadała następuJęcę charakterystykę:
- ciepło spalania
- gęstość nasypowa
- zawartość węgla
- zawartość wodoru
- zawartość azotu
- zawartość siarki
- zawartość chloru
- zawartość wody
- pozost. po spopieleniu

około 21000 kO/kg 
około 65 kg/m3 

49,06 % 
6,39 %
1,03 %
0,96 % 
0.63 %
5.33 %
2.16 %

Podstawowe parametry i wyniki analityczne oaięgnlęte w trakcie bedaó 
przedstawiaję się następujęco:
- temperatura w piecu
- temperatura w komorze dopalania
- temperatura w płuczce schładzajęcej
- temperatura w płuczce neutralizującej
- podciśnienie w płuczce schładzajęcej
- podciśnienie przed wentylatorami wycięg.
- szybkość podawania odpadów
- średni nadmiar powietrza

■3- zaw. HC1 w spalinach po piecu śr. 260 mg/m'

780 - 990 C 
7B0 - 900°C 
160 - 240°C 
42 - 50°C 
500 Pa 

7000 Pa 
5 i 10 kg/godz 
1,72 - 1,93



- zaw. S02 w spalinach po piecu śr. 880 mg/m3
- zaw. CN w spalinach po piecu 0,0 — 1,6 mg/m3
- zaw. HCl w spalinach po absorpcji śr. 170 mg/m3
- zaw. S02 w spalinach po absorpcji śr. 435 mg/m3
- zaw. CN w spalinach po absorpcji 0,0 - 0,1 mg/m3
- zapylenie spalin śr. 516-2295 mg/m3
- ilość powstającego popiołu 3,20 - 3,40 %.

Ponieważ główny probiera spalania stanowię pestycydy, a określenie 
ich ilości w produktach spalani* Jest zagadnieniem podstawowym, w 
związku z tym zlecono powyższe do wykonania specjalistycznej jednostce 
tj. Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu - oddział w Sośnicowicach.
Oo oznaczenia zawartości poszczególnych pestycydów pobrano próbki 
spalin po piecu, spalin po absorpcji, roztworu absorpcyjnego oraz 
popiołu. We wszystkich próbkach nie wykryto obecności kaptanu, syllltt 
tiuramu i zinebu.
W spalinach po piecu stwierdzono obecność:
- sevinu - 0,18 mg/ra3
- atrazyny - 0,73 mg/m3.
W spalinach po absopcji - Jedynie atrazynę w ilości 0,37 mg/m3.
Roztwór absorpcyjny obiegowy oraz popiół nie zawierały pestycydów. 

Przyjmując:
- ilość spalanych odpadów 5.0 kg/godz
- przepływ spalin przez piec 530 m3/godz
- zaw. atrazyny we wsadzie 1,94 %
- zew. sevinu we wsadzie 0,39 %
- zaw. atrazyny w spalinach 0,73 mg/m3
- zaw. sevinu w spalinach 0,18 mg/m3
obliczono stopień degradacji pestycydów, który wynosi 99,60 % dla 
atrazyny i 99,51 !*, dla sevlnu. Wielkości te są porównywalne z wynikami 
badań uzyskanymi przez amerykańskie placówki badawcze.
Pozostałe pestycydy - zostały zniszczone w 100 56.
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3. WNIOSKI

Badania przeprowadzone nad spalaniom odpadów stałych z Z.Ch. 
"ORGANIKA-AZOT" w Oaworznle w instalacji doświadczalnej B.P."BIPROWOO" 
w pełni potwierdziły skuteczność metody termicznego unieszkodliwiania. 
Uzyskanie pozytywnych wyników badań wyrażajęce się wysokim stopniem 
zniszczenia pestycydów, znacznym zmniejszeniem masy odpadów do ok.3 % 
popiołu. Jak równie! wysokie ciepło spalania odpadów ok. 21000 kO/kg 
preferuję tę metodę do technicznego zastosowania. Ze względu na cha
rakter odpadów i wymogi technologiczne procesu ich spalania najkorzyst
niejszym rozwiązaniem technicznym Jest zastosowanie pieca obrotowego 

z komorę dopalania.
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PRE-DESIGNING RESEARCH WORKS ON POST-PESTICIDES PACKAGES INCINERATION 
IN A PILOT PLANT IN "B.P. BIPROWOO"

S u m m a r y

The paper consists of a short characteristic of pesticides which 
have been thermally decomposed /kaptan, sylllt, zlneb, sevin, tluran, 
atrazyna/ and an Incineration pllot-plant description and presents 
basic parametres of the Incineration process measured during research 

works.
Analysis results refering to impurity contents together with pestici
des in flue gases are presented. The efficiency of pestlcedes degra
dation is evaluated.

Due to waste matter properties snd technical requirements of inci
neration process the best solution is an application of a rotary 
furnace with an after-burning chamber.

nPSHBAPkTTFJltHUE HCCJIEEOBAHHH CiHTAHHH yilAKOBOK OT IlECTKlKttOB HA 
OIIblTHOM yCTAHOBKE "EMPOBOJP

P e a n M e

B pefepere npraejieira KpaTKaa xapnFfepucTima necT*nnnoB, nojraepray- 
tux TepwiwecKoaiy paajyaeHFn; npHBonirrcfl onircnime oiththoII ycranoBKir jutn 
c M r a m w  otxoxob, a taxse ocFOBHwe nnpaMeTpu nponeeca c x v rm n m,  nojijven- 
m e  b xoae HccxeaoBamu.

iloxam i Taxite p e a y jib ra tH , xacammfecjT conepnaRFH aarpasH em rtl b to tio ffhx  
r a a a x ,  b  tcm  FMCJie necTF0FH<&. O npexejiera  CTertem> aerpaxanB H  necfifrrvcROB, 

IIo xapaKTepy o txo jiob  f  TexHomorFFecKFM TpedoBamwM f x  CBFram w , h b f- 
j t y m m  T e x n m e c x m  peacRieM  f b j i f c t c f  npiweHeHHe BpantamrqeltcR neFF c Kaiw- 
pott aoropaHHH.


