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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów tapicerskich z przemysłu
motoryzacyjnego przeprowadzone pod kątem unieszkodliwienia w procesie współspalania
w piecach cementowych. Szybki rozwój cywilizacji jest ściśle związany z intensywnym
wytwarzaniem odpadów. Na całym świecie kwestia odpadów stała się problemem
globalnym, w związku z tym opracowuje się coraz to nowsze technologie ich utylizacji
bądź przekształcania. Jedną z możliwości optymalnego wykorzystania odpadów
tapicerskich jest potraktowanie ich jako potencjalnego źródła energii. Przemysł cementowy
jest tą gałęzią gospodarki, która wykorzystuje paliwa odpadowe z powodzeniem już od
ponad 20 lat.

Abstract
Testing of basic fuel parameters of the upholstery wastes in the light of their
utilization in cement furnace
The article presents the results of tests of upholstery wastes from the automobile industry
performed to render them harmless in the process of joint burning in cement furnace. Fast
development of the civilization is tightly related to the intense production of wastes. In the
whole world the issue of the wastes become a global problem. Therefore, newer and newer
technologies are being prepared in order utilize or transform the wastes. One of the
possibility to use upholstery wastes is to treat them as a potential source of power. Cement
industry is the branch of the economy which successfully has been using waste fuels for
over 20 years.

1. Wstęp
Szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą konieczność rozsądnego gospodarowania
odpadami, które pochodzą z eksploatacji i złomowania pojazdów. Ilość samochodów wciąż
wzrasta co przyczynia się do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.
Istotne staje się utworzenie warunków, zarówno o charakterze prawnym, technicznym
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i organizacyjnym, aby w kraju dochodziło do zbiórek,
unieszkodliwiania powstających odpadów motoryzacyjnych.

wykorzystywania

i

Materiały tapicerskie z przemysłu samochodowego są najbardziej wartościowymi
tkaninami technicznymi na światowym rynku. Ich postęp był wspierany przez nowości w
dziedzinie nauki i technologii włókien oraz tkanin. Innowacje te doprowadziły do rozwoju
przemysłu włókienniczego oraz włókien na bazie komponentów dla szerokiej gamy
zastosowań
w branży motoryzacyjnej, które są w stanie sprostać wymaganiom technicznym związanym
z wysoką jakością podczas użytkowania [1, 2, 3].
Tkaniny samochodowe obejmują szeroki zakres zastosowań takich jak: tapicerka
i siedzenia, wykładziny podłogowe, bagażnika, panele sufitowe, drzwi, wykładziny filaru,
osłony przeciwsłoneczne, a także pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna itp. Materiały
do wystroju wnętrz są przede wszystkim z tkaniny, dzianiny, czy laminowanej tkaniny
i włókniny. Wygląd, estetyka oraz komfort mają priorytetowe znaczenie dla przemysłu
motoryzacyjnego.
Materiały tapicerskie są zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi
określonymi przez przemysł, a także muszą spełnić oczekiwania samych użytkowników,
takie jak: wysoka odporność na różnego rodzaju działania mechaniczne, odporność
w trudnych warunkach środowiskowych względem temperatury, wilgotności,
nasłonecznienia czy zabrudzeń. Pokrowce samochodowe nie są czyszczone dlatego muszą
w pewnym stopniu maskować zabrudzenia [2, 4, 5].
Właściwości konstrukcyjne i eksploatacyjne tkanin tapicerskich obecnych we wnętrzu
samochodu są jednym z najważniejszych kryteriów zadowolenia konsumenta.
Odpady tapicerskie z przemysłu motoryzacyjnego uważane są za materiały o niskiej
uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, jednak włókna chemiczne stosowane do ich
produkcji nie ulegają rozkładowi nawet w ciągu kilkuset lat.
Jedną z proponowanych metod unieszkodliwiania odpadów tapicerskich z przemysłu
motoryzacyjnego jest ich współspalanie w piecach cementowych. W piecach cementowych
panują idealne warunki do współspalania paliw z odpadów. Wpływ na to mają takie
czynniki, jak: wysoka temperatura, duża długość pieca, długi czas przebywania paliwa
w piecu oraz alkaliczne środowisko. Dzięki wymienionym parametrom termiczna
degradacja odpadów w piecach cementowych uważana jest za metodę bezpieczną dla
środowiska przyrodniczego [1, 3, 4].
Odpady ze względu na swoją różnorodność cechują się zmiennymi właściwościami
fizykochemicznymi i niestabilną kalorycznością, natomiast od paliw wymaga się stabilnych
właściwości, ponieważ ma to wpływ na proces spalania. Czynniki wpływające na przebieg
procesu termicznego to: niejednorodność rozmiarów ziaren, zmienna kaloryczność, wysoka
wilgotność lub obecność substancji mogących pogarszać spalanie (metale czy szkło).
W związku z niestabilnością składu odpadów producenci cementu wykorzystujący je jako
paliwa w procesie współspalania ustalili własne standardy dotyczące właściwości
paliwowych. W polskim przemyśle cementowym obowiązują następujące kryteria [1, 2]:
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wartość opałowa (Wd) powyżej 14 MJ/ kg,
zawartość chloru (Cl) poniżej 0,5 %,
zawartość siarki (S) poniżej 2,5 %,
stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) poniżej 5 ppm,
stężenie metali ciężkich poniżej 2500 ppm.

W przypadku odpadów stałych i ciekłych otrzymywanych z zewnątrz, cementownie obok
wyżej wymienionych parametrów biorą dodatkowo pod uwagę takie czynniki jak [1, 2]:
•
temperatura zapłonu,
•
wilgotność,
•
zawartość popiołów,
•
rozrzut wielkości ziaren, itp.
2. Metodyka badań
Celem badań było określenie właściwości paliwowych odpadów tapicerskich pod kątem
możliwości ich utylizacji w piecach cementowych. Zakres badań odpadów obejmował [6,
7]:
• oznaczenie wilgotności całkowitej (w),
• oznaczenie zawartości siarki całkowitej (S),
• oznaczenie zawartości chloru (Cl),
• oznaczenie zawartości popiołu (p),
• oznaczenie części palnych i lotnych,
• określanie temperatury zapłonu,
• oraz określenie ciepła spalania (Wg) i wartości opałowej (Wd).
Obróbkę wstępną odpadów tapicerskich stanowiło rozdrobnienie do uziarnienia
analitycznego. Rozdrobnienie zostało przeprowadzone w sposób ręczny, z powodu braku
odpowiedniego młyna do materiałów tekstylnych.
Wszystkie oznaczenia zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami,
a każde oznaczenie zostało kilkakrotnie powtórzone [6, 7].
3.Charakterystyka analizowanych odpadów
Badania wykonano na czterech rodzajach odpadów tapicerskich, które są powszechnie
stosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Materiał badawczy stanowiły następujące
odpady:
• wykładzina samochodowa, jest ona stosowana do wykładania podłogi, półek,
bagażnika. Jest to filc – wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie
(rys.3.1)
• tkanina samochodowa laminowana pianką, przeznaczona jest w samochodzie
między innymi na fotele samochodowe, podsufitkę, pokrowce samochodowe czy
wyklejenie tylnej półki. Tkanina jest podklejona cienką warstwą pianki
o grubości około 5 mm. Jest to tkanina welurowa charakteryzująca się
właściwościami trudno zapalnymi, wysoką odpornością kolorów na działanie
promieniowania słonecznego oraz odpornością mechaniczną na rozrywanie (rys.
3.2),
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tkanina laminowana sprasowaną włókniną, przeznaczona na tapicerkę
samochodową, pokrowce samochodowe, wyklejenie tylnej półki, boczki,
podsufitkę itp. Jest to tkanina żakardowa o bardzo rozbudowanych,
wielkoformatowych wzorach (rys. 3.3),
skaj samochodowy czarny, to materiał obiciowy przeznaczony przede wszystkim
do tapicerek samochodowych. Idealnie nadaje się do tapicerowania foteli i kanap
samochodowych. Stosowany jako pokrowce samochodowe jest wykonany
w całości z dermy imitującej tapicerkę skórzaną. Wykorzystanie derm
samochodowych znacznie zwiększa żywotność pokrycia ze względu na wysoki
współczynnik odporności na ścieranie (rys. 3.4).

Rys. 3.1. Wykładzina samochodowa (wyk. E. Gebauer).

Rys. 3.2. Tkanina samochodowa laminowana pianką (wyk. E. Gebauer).
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Rys. 3.3. Tkanina laminowana sprasowaną włókniną (wyk. E. Gebauer).

Rys. 3.4. Skaj samochodowy czarny (wyk. E. Gebauer).
4. Wyniki badań
W tabeli 4.1 oraz na rysunkach 4.1 – 4.3 zaprezentowano wyniki badań podstawowych
właściwości termicznych odpadów tapicerskich wymaganych przez cementownie w
procesie współspalania. Prezentowane wyniki są średnią arytmetyczną z wykonanych
pomiarów.
Największą zawartość wilgoci posiadała tkanina samochodowa laminowana pianką rzędu
0,58 %, z kolei najmniejszą zawartością wilgotności charakteryzował się odpad skaju
samochodowego 0,30 %. Porównując otrzymane wyniki z danymi literaturowymi dla
materiałów tapicerskich wilgotność całkowita jest określana średnio na poziomie 0,6 %,
żaden z badanych odpadów nie przekroczył tej wartości.
Z energetycznego punktu widzenia zawartość popiołu zmniejsza jakość paliwa, rozpatrując
to zagadnienie z punktu widzenia ekologicznego zawartość popiołu jest istotnym
elementem gdyż w jego składzie znajdują się metale ciężkie, które w wyniku deponowania
mogą przedostawać się do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.
Największą zawartością popiołu charakteryzował się odpad skaju samochodowego,

20

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 12 nr 4 (2010)

oznaczona wielkość dla tego materiału jest rzędu 3,54 %, najmniej popiołu pozostaje po
spaleniu odpadu tkaniny samochodowej laminowanej sprasowaną włókniną 0,12 %.
Temperatura zapłonu dla badanych odpadów tapicerskich mieści się w przedziale 190ºC292ºC. W czasie badania zaobserwowano, iż odpady tkaniny samochodowej laminowanej
pianką jak i odpady tkaniny laminowanej sprasowaną włókniną na skutek podgrzewania
zmieniały konsystencję na półpłynną, ich zachowanie jest identyczne jak tworzyw
sztucznych.
Tabela 4.1. Podstawowe właściwości paliwowe odpadów tapicerskich.
Rodzaj odpadu

Części
lotne
[%]

Części
palne
[%]

Zawartość
popiołu
[%]

Temperatura
zapłonu
[ºC]

0,41

88,57

99,84

0,16

-

0,58

90,73

99,74

0,26

292

0,41

88,08

99,88

0,12

276

0,30

86,32

96,46

3,54

190

Wilgotność
[%]

Wykładzina
samochodowa
Tkanina samochodowa
laminowana pianką
Tkanina laminowana
sprasowaną włókniną,
Skaj
samochodowy
czarny

Obecność chloru w paliwach z odpadów ma wpływ bezpośredni i pośredni na właściwości
cementu i emisję. Duże zawartości chloru mogą prowadzić do powstawania kwaśnych
gazów takich jak chlorowodór i fluorowodór. Związki chloru mogą także gromadzić się na
powierzchni pieca cementowego i prowadzić do korozji. Wymagania dotyczące zawartości
chloru w odpadach przeznaczonych do współspalania w piecach cementowych ustalone są
na wartości poniżej 0,5 %, w niektórych przypadkach ta wartość jest jeszcze bardziej
obniżana nawet do poziomu poniżej 0,2 %. Rysunek 4.1 prezentuje wyniki badań
zawartości chloru dla poszczególnych odpadów tapicerskich. Największą zawartością
chloru charakteryzowała się tkanina samochodowa laminowana pianką 0,30 %, jest to
stosunkowo duża zawartość chloru jednak nie przekracza ustalonej normy. W pozostałych
odpadach zawartość chloru nie przekroczyła wartości 0,1 %. Natomiast w odpadach skaju
samochodowego nie stwierdzono zawartości chloru.
Wymagania emisyjne dla dwutlenku siarki, które obowiązują dla pieców cementowych do
wypalania klinkieru podczas współspalania odpadów są bardzo rygorystyczne. O samym
stężeniu SO2 emitowanym przez cementownie decyduje przede wszystkim zawartość lotnej
siarki w surowcach. Siarka zawarta w paliwie z odpadów nie prowadzi do istotnego
wzrostu stężenia dwutlenku siarki, a to dzięki silnie alkalicznemu odczynowi w piecu.
Siarka zawarta w paliwie wiąże się z klinkierem. Zawartość siarki jest jednym z wymagań
dla współspalanych odpadów stawianych przez cementownie, aby odpad był uznany za
paliwo z odpadów zawartość siarki powinna być poniżej 2,5 %.
Rysunek 4.2 przedstawia wyniki analizy zawartości siarki w odpadach tapicerskich.
Zawartości siarki w badanych odpadach wahają się w graniach od 0,23 % dla odpadu skaju
samochodowego do 0,29 % w odpadzie z tkaniny samochodowej laminowanej pianką.
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Analizowane odpady tapicerskie mają wyższe wartości opałowe od wymaganego przez
cementownie minimum. Skaj samochodowy charakteryzuje się wartością opałową rzędu
26,21 MJ/ kg, natomiast najmniejszą wartością opałową charakteryzuje się tkanina
samochodowa laminowana pianką jest ona rzędu 22,93 MJ/ kg oraz tkanina samochodowa
laminowana sprasowaną włókniną wartość opałowa wyniosła 22,99 MJ/ kg (rys. 4.3).

Rys. 4.1. Zawartość chloru w badanych odpadach tapicerskich.

Rys. 4.2. Zawartość siarki w badanych odpadach tapicerskich.
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Rys. 4.3. Wartość opałowa dla badanych odpadów tapicerskich.
5. Podsumowanie
Przebadane wstępnie pod kątem właściwości paliwowych odpady tapicerskie ocenia się
jako paliwo spełniające wymagania stawiane przez cementownie do unieszkodliwienia w
procesie współspalania. Podsumowując otrzymane wyniki można stwierdzić, że:
• badane odpady charakteryzowały się niską wilgotnością, może to być wynikiem
składu, gdyż tego typu materiały zawierają spore ilości substancji syntetycznych
o małej chłonności wilgoci. Zawartość wilgoci w badanych odpadach nie
przekraczała poziomu 0,5 %.,
• odpady tapicerskie charakteryzują się śladową ilością popiołu, największą
zawartość popiołu oznaczono w odpadach skaju samochodowego, która była rzędu
3,5 %, w pozostałych odpadach zawartość popiołu zawierała się w przedziale 0,12
do 0,26 %,
•
zawartość chloru w badanych odpadach tapicerskich jest rzędu 0,03 –
0,07 %, natomiast w odpadzie skaju samochodowego nie stwierdzono obecności
chloru,
• zawartość siarki w badanych odpadach nie przekracza wymaganej przez
cementownie polskie wartości 2,5 %,
• wszystkie badane odpady cechują się wysoką wartością opałową, która
zdecydowanie przekracza wymagane 14 MJ/ kg,
• wymagana przez cementownie wielkość frakcji odpadów tapicerskich została
ustalona na kawałki o wymiarach 30 mm na 30 mm. W związku z takim kryterium
odpady przed procesem spalania będą musiały być rozdrabniane w celu uzyskania
wymaganej frakcji.
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