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Wprowadzenie

Celem Projektu Strategicznego POIG 01.01.02–14-034/09 pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, realizowanego w latach 2010–2015, było opracowanie innowacyjnych
rozwiązań praktycznych, przygotowanych do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych, oraz nowatorskich
rozwiązań systemowych w obrębie transformacji wiedzy i transferu technologii. Projekt realizowany był przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu (ITeE – PIB) we współpracy z innymi, krajowymi i zagranicznymi,
instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami w ramach współfinansowanego z europejskich funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Stanowił on kontynuację, koordynowanego przez ITeE – PIB, Programu Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie
systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji”, a zakres zrealizowanych badań był zgodny z priorytetami wygenerowanymi przez Narodowy Program Foresight – „Polska 2020”.
Projekt Strategiczny obejmował kilkadziesiąt zadań badawczych ulokowanych w pięciu grupach problemowych. Dla każdej z nich zdefiniowano szczegółowe cele naukowe (metody, modele i metodyki badawcze) oraz aplikacyjne,
tj. zaawansowane produkty i materiały, prototypy urządzeń, modelowe technologie oraz nowatorskie systemy informatyczne i kontrolno-pomiarowe. Jednym z najistotniejszych obszarów badawczych była IV Grupa Problemowa pn.
„Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji”. Tematyka tego obszaru obejmowała metody i systemy
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wspomagania zrównoważonej eksploatacji maszyn i obiektów technicznych
oraz ekologiczne technologie wytwarzania, recyklingu i utylizacji materiałów
eksploatacyjnych. Celem prac zrealizowanych w ramach tej grupy problemowej było zmniejszenie uciążliwości ekologicznej procesów wytwarzania i eksploatacji materiałów poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska surowców do ich wytwarzania, redukujących emisję CO2 nośników energii, a także
wykorzystanie surowców wtórnych do wytwarzania materiałów eksploatacyjnych i produkcji energii. Racjonalizację zużycia zasobów rozpatrywano
w aspekcie wydłużenia czasu eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
poprzez zwiększenie ich trwałości i zdatności eksploatacyjnej oraz rozwój organizacyjno-technicznych systemów recyklingu. Kompleksowe podejście do
zagadnienia pozwoliło na opracowanie innowacyjnych technologii i urządzeń,
pozwalających na obniżenie materiało- i energochłonności procesów eksploatacyjnych, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających
odpadów. Tematyka zrealizowanych prac wpisuje się w założenia zrównoważonej polityki ekologiczno-energetycznej kraju, zmierzającej przede wszystkim
do wyraźnego zwiększenia udziału surowców odnawialnych i czystej energii
w strukturze energii pierwotnej, a także do przetwarzania i ponownego wykorzystania surowców.
W opracowaniu zaprezentowano wybrane rezultaty prac badawczych
zrealizowanych w ramach Projektu Strategicznego w zakresie systemów
i metod racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania
i eksploatacji. W rozdziale pierwszym zarysowano problematykę całej grupy
badawczej, ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne oszczędnego
gospodarowania surowcami i ich powtórnego wykorzystania. W rozdziale
drugim przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem metod redukcji zużycia surowców kopalnych i zbadaniem możliwości zastąpienia ich surowcami
odnawialnymi do wytwarzania biodegradowalnych materiałów smarowych
i cieczy technologicznych, dedykowanych do systemów pracujących w warunkach zaostrzonych rygorów środowiskowych. Kolejny rozdział został poświęcony metodom racjonalnego gospodarowania płynami eksploatacyjnymi,
a także ekologicznym technologiom utrzymywania sprawności maszyn i urządzeń. Zostały w nim opisane systemy wspomagania bezodpadowej eksploatacji cieczy technologicznych i środków smarowych, metody monitorowania
ich jakości i zdatności eksploatacyjnej oraz technologie regeneracji elementów
maszyn z wykorzystaniem mikro- i nanokompozytów polimerowych. Rozdział czwarty dotyczył systemów recyklingu i utylizacji zużytych materiałów.
Główny nacisk położono w nim na omówienie bezpiecznych i efektywnych,
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a przy tym niskokosztowych technologii regeneracji glikolowych cieczy niskokrzepnących, naftowych i syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących,
zużytych plastycznych materiałów smarowych oraz zużytych wodnych cieczy technologicznych stosowanych do oczyszczania powierzchni metalowych
i z tworzyw sztucznych. Wszystkie te technologie są wspierane opracowanymi
i wytworzonymi w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu prototypowymi urządzeniami do ich realizacji,
które mogą być przemieszczone do miejsca powstania odpadu. Dzięki temu
odpad może być zagospodarowany w miejscu powstawania i w zdecydowanej większości przypadków ponownie wykorzystany w pierwotnym procesie,
a więc proces taki nabiera charakteru bezodpadowego. W rozdziale piątym
skoncentrowano się na metodach odzyskiwania materiałów pochodzących
z wyeksploatowanych obiektów technicznych oraz energii z organicznych odpadów przemysłowych. W podsumowaniu przedstawiono naukowe i praktyczne efekty zrealizowanych prac badawczych.
Efektem realizacji zadań badawczych IV Grupy Problemowej pn. „Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania
i eksploatacji” Projektu Strategicznego jest opracowanie kilkudziesięciu nowatorskich rozwiązań naukowych i praktycznych. Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć technologie: oczyszczania organicznych ścieków przemysłowych
i wytwarzania biogazu, współspalania odpadów stałych i ciekłych z paliwami
konwencjonalnymi, wytwarzania mikro- i nanokompozytów do regeneracji
elementów maszyn oraz komponowania cieczy obróbkowych i wielofunkcyjnych materiałów smarowych z wykorzystaniem odnawialnych, biodegradowalnych surowców. W ramach zrealizowanych zadań powstało także wiele
ekologicznych materiałów użytkowych, tj. wielofunkcyjne smary łożyskowe,
dodatki uszlachetniające z naturalnych surowców odpadowych, olej smarowy
przeznaczony do smarowania węzłów tarcia pokrytych cienkimi twardymi
powłokami oraz katalityczne wypełnienia bioreaktorów do oczyszczania wytypowanych rodzajów ścieków przemysłowych. Ponadto opracowano liczne
prototypowe, modułowe urządzenia do regeneracji i recyklingu wodnych cieczy technologicznych, odzyskiwania glikolu oraz wody ze zużytych cieczy
niskokrzepnących stosowanych w układach chłodzenia i klimatyzacji oraz
agregat do recyklingu odpadowych kompozytowych wyrobów z tworzyw
sztucznych.
Innowacyjność tych rozwiązań została udokumentowana kilkunastoma
zgłoszeniami patentowymi oraz licznymi wdrożeniami do praktyki przemysłowej. Podczas realizacji projektu nawiązano współpracę z licznymi
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krajowymi jednostkami naukowymi (m.in. Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia” i Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu)
oraz przedsiębiorstwami, które brały udział w testowaniu i przygotowaniu
opracowanych rozwiązań do wdrożenia. Wyniki zrealizowanych prac zostały
szeroko rozpowszechnione i są przedmiotem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach krajowych
i zagranicznych, tym kilkanaście w czasopismach znajdujących się w wykazie JCR. Zaproponowane rozwiązania technologiczne stwarzają dla Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu nowe możliwości badawcze i wdrożeniowe oraz znacznie wzmacniają jego wiodącą pozycję w Polsce w zakresie
racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji.
Adam Mazurkiewicz
Marian Grądkowski

1

Ekologiczne aspekty oszczędnego
gospodarowania surowcami i materiałami

Obecnie jednym z najistotniejszych determinantów rozwoju gospodarczego na świecie jest ograniczony dostęp do kopalnych surowców. Problem
ten pogłębia się wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię intensywnie
rozwijających się regionów. W Polsce zasoby ropy naftowej są niewielkie, natomiast węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego wystarczą tylko
na kilkadziesiąt lat pod warunkiem racjonalnego gospodarowania nimi [1].
Rozwiązaniem w tym zakresie może być zrównoważona polityka ekologiczno-energetyczna, polegająca na wyraźnym zwiększeniu udziału czystej energii ze
źródeł odnawialnych w strukturze energii pierwotnej oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących przede wszystkim ze spalania węgla
[2]. Wymaga to zmniejszenia uciążliwości ekologicznej procesów wytwarzania
i eksploatacji materiałów, stosowanie przyjaznych dla środowiska nośników
energii, a także wykorzystanie surowców wtórnych jako paliw zastępczych
[3–6]. Z technicznego punktu widzenia racjonalizacja zużycia surowców energetycznych może być także rozpatrywana w aspekcie wydłużenia czasu eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych poprzez zwiększenie ich trwałości
oraz rozwój organizacyjno-technicznych systemów recyklingu. Kompleksowe
podejście do tego zagadnienia wymusza konieczność opracowywania i doskonalenia innowacyjnych technologii pozwalających na obniżenie materiałoi energochłonności procesów przemysłowych, przy jednoczesnym racjonalnym zagospodarowaniu powstających odpadów.
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Zgodnie z ustawą o odpadach [7] przy wytwarzaniu produktów, a także
w trakcie i po zakończeniu ich użytkowania, należy w pierwszej kolejności
zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. W innym przypadku konieczne jest
przestrzeganie procedur zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną techniką (rys. 1.1). Odpady, których powstaniu
nie udało się zapobiec, należy poddać odzyskowi poprzez przygotowanie ich
do ponownego użycia lub recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione ekologicznie lub ekonomicznie
(oszczędności energetyczne muszą przewyższać koszty związane z wdrożeniem energooszczędnych technologii) – należy poddać innym procesom odzysku. W myśl ustawy składowane mogą być wyłącznie te odpady, których
unieszkodliwienie jest w danym okresie niemożliwe.
zapobieganie, unikanie wytwarzania
minimalizacja
ponowne wykorzystanie

recykling
odzysk energii

unieszkodliwanie

Rys. 1.1. Hierarchia postępowania z odpadami [8]

Problematyka ograniczania zużycia surowców energetycznych stanowi aktualnie jeden z najważniejszych obszarów badawczych i aplikacyjnych
w skali światowej. Wynika to z kluczowych potrzeb rozwoju zrównoważonej
gospodarki, sygnalizowanych w strategicznych dokumentach, np.: w protokole
z Kioto w zakresie poprawy efektywności energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarek narodowych lub w programach europejskich dotyczących
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ograniczania zużycia energii elektrycznej oraz racjonalizacji gospodarki zasobami technicznymi. Badania te koncentrują się na zadaniach aplikacyjnych,
dotyczących opracowywania energooszczędnych produktów, w szczególności produktów powszechnego zastosowania oraz pracach badawczo-rozwojowych w obszarze opracowywania nowych technologii, charakteryzujących
się możliwie małą materiałochłonnością oraz ograniczonym zużyciem energii. Niezwykle istotne są również badania nad tzw. „zielonymi technologiami” informatycznymi, zintegrowanymi z układami pomiarowo-kontrolnymi,
umożliwiającymi inteligentne monitorowanie zużycia mediów energetycznych
i technologicznych [9, 10]. Wdrażanie zaawansowanych systemów wczesnego
wykrywania zagrożeń zwiększa bezpieczeństwo techniczne monitorowanych
obiektów, dzięki diagnozie opartej na ciągłej analizie zużycia surowców. Znajduje to także odzwierciedlenie w nowej perspektywie finansowej 2014–2020
Unii Europejskiej, która premiuje projekty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i szeroko rozumianej efektywności energetycznej [11]. Odnosi się to
przede wszystkim do wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także promowania strategii niskoemisyjnych [12]. Szczególnie istotne w tym zakresie są
działania służące zmniejszeniu śladu węglowego (ang. carbon footprint) [13],
czyli ilości gazów cieplarnianych (ditlenku węgla, metanu, podtlenku azotu,
fluoropochodnych węglowodorów, perfluoropochodnych związków węgla,
sześciofluorku siarki), emitowanych w związku z bezpośrednią i pośrednią
działalnością człowieka, oraz nowoczesny transport publiczny spełniający wysokie standardy środowiskowe.
W wyniku długotrwałej pracy maszyn i urządzeń w materiałach eksploatacyjnych, jakimi są oleje, smary i chłodziwa, pojawiają się substancje niebezpieczne dla środowiska lub systemu technicznego w postaci produktów
oksydacji, produktów zużycia, wody i zanieczyszczeń pochodzących z otoczenia. Obecność w środowisku przepracowanych środków smarowych i cieczy
technologicznych zagraża zdrowiu człowieka, życiu biologicznemu w wodach
powierzchniowych, gruntowych oraz w glebie. W związku z wywoływanym
zagrożeniem w myśl obowiązujących krajowych i unijnych przepisów substancje te zostały zaliczone do grupy odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Wymaga to systemowego opracowania metod postępowania w zakresie
zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz odzysku surowców
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
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Efektywne gospodarowanie surowcami energetycznymi wymaga przede
wszystkim dostępności nowoczesnych metod redukcji zużycia surowców energetycznych poprzez wykorzystanie zasobów odnawialnych, monitorowanie
jakości eksploatowanych materiałów pod kątem możliwości ich ponownego
użycia, a także regeneracji, utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych
oraz odzysku z nich energii, m.in. z wykorzystaniem procesów biochemicznych [14]. Minimalizacja zużycia surowców energetycznych wpływa na spowolnienie tempa wyczerpywania zasobów naturalnych, obniżenie kosztów
produkcji oraz na poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.
Znaczna część obecnie stosowanych materiałów eksploatacyjnych przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest więc zintensyfikowanie prac nad opracowaniem przyjaznych środowisku materiałów
eksploatacyjnych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
zmniejszających ilości powstających odpadów. Dotyczy to m.in. cieczy chłodząco-smarujących oraz środków smarowych, komponowanych w taki sposób, aby nie zawierały szkodliwych składników i łatwo ulegały biodegradacji
bez wydzielania toksycznych metabolitów [15].
Zdecydowana większość obecnie stosowanych cieczy eksploatacyjnych
zawiera składniki szkodliwe lub toksyczne, które mogą powodować silne
skażenie środowiska. W związku z tym, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie sytuacji przypadkowego przenikania płynów eksploatacyjnych
do środowiska, to rozwiązaniem problemu możne być rozszerzenie zakresu
stosowania ekologicznych płynów eksploatacyjnych na bazie nietoksycznych
składników syntetycznych i naturalnych. Na rynku istnieje zapotrzebowanie
na płyny eksploatacyjne, które pod względem funkcjonalnym nie ustępują stosowanym dotychczas środkom, a jednocześnie są znacznie bardziej bezpieczne pod względem ekologicznym. Dotyczy to głównie systemów, w których
zachodzi interakcja środka smarowego ze środowiskiem naturalnym. Ma to
miejsce przede wszystkim w urządzeniach z otwartymi systemami smarowania oraz pracujących na wolnym powietrzu (maszyny i pojazdy rolnicze,
budowlane i leśne, sprzęt pływający, urządzenia funkcjonujące w oczyszczalniach ścieków). Ponadto stosowanie biodegradowalnych środków smarowych
jest konieczne w maszynach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, a także włókienniczego.
Rozszerzaniu obszarów aplikacji biodegradowalnych materiałów smarowych sprzyja rozwój stosowania materiałów ceramicznych w budowie współpracujących elementów maszyn (powłoki wielowarstwowe i diamentopodobne
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DLC – ang. Diamond Like Coatings [16–18]). W warunkach tarcia suchego
pokrycie powierzchni stali powłoką DLC jest rozwiązaniem niezwykle skutecznym, dlatego też do ich smarowania nie stosuje się klasycznych środków
zawierających składniki toksyczne. W warunkach smarowania, ze względu
na „obojętność chemiczną” powłok ceramicznych, problemem jest tworzenie
się warstw granicznych, które mogłyby zapewnić ochronę powierzchni tarcia
przed zużywaniem. Na skutek niskiej energii powierzchniowej twardych powłok cząsteczki środka smarowego wiążą się z ich powierzchnią tylko poprzez
bardzo słabe oddziaływania dyspersyjne i wiązania wodorowe [19]. W praktyce oznacza to, że zamiast oczekiwanej poprawy może nastąpić pogorszenie wytrzymałości mechanicznej układu. Wymaga to pilnego rozwiązania,
gdyż obecnie większość elementów maszyn pracuje w warunkach smarowania i w najbliższych latach – z różnych powodów – to się nie zmieni. Duży
nacisk w tym zakresie kładzie się na rozwój nowej generacji ekologicznych
materiałów smarowych dedykowanych do tego typu systemów. Potencjalnym
źródłem takich środków są odnawialne surowce naturalne (np. rzepak, mikroalgi), w tym materiały odpadowe powstające m.in. w procesach przetwórstwa
spożywczego. Nowatorskie koncepcje wciąż wymagają jeszcze szczegółowych
badań nad określeniem zasad komponowania i eksploatacji takich środków.
Innym rozwiązaniem – w ramach oszczędnego gospodarowania surowcami energetycznymi – jest ponowne wykorzystanie cieczy technologicznych
i środków smarowych. Wymaga jednak ono dostępności systemów wspomagania bezodpadowej eksploatacji takich materiałów, metod monitorowania ich
jakości i przydatności funkcjonalnej oraz nowoczesnych technologii zwiększania trwałości maszyn i urządzeń. Takim przykładem może być bezinwazyjna,
szybka metoda oceny zdatności eksploatacyjnej (m.in. stopień chemicznego
zestarzenia, zawodnienia) olejów hydraulicznych poprzez pomiar ich właściwości dielektrycznych, realizowany za pomocą przenośnego cyfrowego czujnika. Opiera się ona na macierzy zależności właściwości dielektrycznych od
stopnia chemicznego zestarzenia, zawodnienia i jakości olejów hydraulicznych. Ze względu na fakt, że istotnym składnikiem większości urządzeń oraz
systemów technicznych i technologicznych stanowiących potencjalne źródło
skażeń środowiskowych są oleje przemysłowe, prowadzone są również prace
badawcze nad opracowaniem skutecznych metod monitorowania ich jakości.
Systematyczna kontrola właściwości oleju umożliwia śledzenie procesów zużycia maszyn i urządzeń, co pozwala na wyeliminowanie awarii grożących
destrukcją systemu technicznego, a w konsekwencji zanieczyszczenia środowiska. Obecnie badanie jakości olejów odbywa się najczęściej z zastosowaniem
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metod laboratoryjnych. Ocenia się kilka, a czasami kilkanaście wskaźników
oleju, często przy wykorzystaniu skomplikowanych urządzeń. Dopiero zbiór
uzyskanych wyników określa przydatność użytkową oleju. Skomplikowane
procedury oceny nie sprzyjają częstemu kontrolowaniu ich jakości, dlatego
też coraz bardziej popularne stają się metody możliwe do stosowania w warunkach eksploatacji, które znacznie ograniczają lub wręcz zastępują pracoi czasochłonną ocenę przeprowadzaną w laboratorium.
Możliwość ponownego użycia materiałów wyeksploatowanych dotyczy
w dużym stopniu także elementów maszyn i urządzeń technicznych, które
dzięki odpowiednim zabiegom regeneracyjnym mogą dalej skutecznie pełnić
swoje funkcje. Wymaga to opracowania tanich i skutecznych, a najlepiej bezodpadowych technologii zwiększania ich trwałości, a tym samym wydłużania
czasu eksploatacji. Taką możliwość daje nowa generacja mikro- i nanokompozytów polimerowych, które mogą być wykorzystane do odtwarzania kształtu
zużytego elementu [20]. Ich właściwości mechaniczne ograniczają jednak zakres ich stosowania.
Ograniczeniu zużycia materiałów powinien towarzyszyć recykling materiałów zawartych w wyeksploatowanych obiektach technicznych (m.in. maszynach, pojazdach). Pomimo iż obecny stopień rozwoju wiedzy i techniki
w dużym stopniu umożliwia ich racjonalne zagospodarowanie, to – poza metalami – odzysk jest wciąż niewystarczający. Głównym problemem w tym zakresie jest ich ogromna różnorodność, a także stochastyczny charakter zmian
zachodzących w nich podczas użytkowania. Z tego powodu nie ma możliwości opracowania uniwersalnej technologii recyklingu, nawet dla – w miarę jednorodnych – grup materiałów, jakimi są np. oleje smarowe, materiały
włókninowe i tekstylne czy tworzywa sztuczne. Niski poziom recyklingu
dotyczy przede wszystkim materiałów i surowców zawartych w odpadach,
powstających w małych ilościach u licznej populacji bardzo rozproszonych
użytkowników. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że niewystarczające rozwiązanie tych zagadnień wynika zarówno z problemów technologicznych, jak i logistycznych. Zwiększenie poziomu zagospodarowania
materiałów zawartych w wyeksploatowanych obiektach wymaga dostępności
tanich technologii recyklingu, które mogłyby być realizowane w miejscu powstawania odpadu lub w jego pobliżu i nie wymagałyby skomplikowanych
instalacji i urządzeń. Innym, równie efektywnym, podejściem w przypadku
materiałów eksploatacyjnych jest istotne wydłużenie czasu ich eksploatacji.
Zabiegi takie są efektywne jedynie w odniesieniu do dużych użytkowników,
przede wszystkim przemysłowych.
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Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia szczególnie istotne
jest wdrażanie do praktyki przemysłowej technologii racjonalnej eksploatacji, regeneracji i utylizacji cieczy technologicznych (m.in. cieczy chłodząco-smarujących), środków smarowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych
(materiały tekstylne i włókninowe, tworzywa sztuczne). Do tego celu często
wykorzystuje się urządzenia dedykowane do ich realizacji, przeznaczone do
bezpośredniego stosowania u wytwórców odpadów. Skutkiem wprowadzania takich innowacyjnych rozwiązań jest ograniczenie kosztów działalności
organizacji gospodarczych, a przez to wzrost ich konkurencyjności na rynku
globalnym, a także poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa pracy. Do
takich rozwiązań należy systematyczne uzdatnianie płynów eksploatacyjnych
w czasie użytkowania, stanowiące nierozłączną część systemu eksploatacji
maszyn. Najbardziej uzasadnionym ekonomicznie jest prowadzenie zabiegów
uzdatniania na szczeblu firm lub indywidualnego użytkownika. Z punktu
widzenia przedsiębiorstw korzystnie jest, by proces uzdatniania realizowany był za pomocą niezbyt skomplikowanych, ale skutecznych i efektywnych
ekonomicznie metod. Można to osiągnąć, wykorzystując mobilne urządzenia,
które w sposób okresowy są podłączane bocznikowo do instalacji olejowej.
Stosowanie bocznikowego systemu oczyszczania i regeneracji płynów eksploatacyjnych eliminuje konieczność wyłączenia instalacji olejowej z eksploatacji,
co pozwala na ciągłe prowadzenie procesu wytwarzania oraz wyeliminowanie
strat związanych z przerwaniem produkcji.
W przemysłowych układach chłodzenia i klimatyzacji użytkowane są
duże ilości cieczy niskokrzepnących, najczęściej na bazie wody i glikolu etylenowego. W trakcie konserwacji tych instalacji część płynów jest uwalniana,
część się starzeje na skutek ubytku dodatków funkcjonalnych, dlatego też muszą być okresowo wymieniane. Przyjazne dla użytkownika technologie regeneracji i recyklingu płynów niskokrzepnących pozwalają na znaczne wydłużenie okresu efektywnej eksploatacji. Obecnie w technice coraz powszechniej
są stosowane wodne płyny eksploatacyjne. Oprócz taniej wody zawierają one
wiele substancji chemicznych i po zużyciu wymagają skomplikowanej utylizacji. Najskuteczniej jest ona realizowana przy zastosowaniu procesów membranowych, z użyciem membran ceramicznych [21]. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń filtracyjnych możliwa staje się pielęgnacja cieczy w trakcie
eksploatacji, recykling wody i niskocząsteczkowych substancji chemicznych
oraz racjonalna utylizacja wodnych cieczy technologicznych z odzyskiem materiałów bezpośrednio w miejscach powstawania tego rodzaju odpadów.
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Głównym problemem związanym ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi jest utylizacja cieczy obróbkowych i smarów plastycznych. Wynika
to z obecności na rynku wielu bardzo różnych cieczy i smarów o złożonym
składzie chemicznym i ogromnego rozproszenia źródeł ich powstawania.
W przypadku cieczy obróbkowych, które są stosowane jako 2–5% roztwory
wodne, wykorzystywane jest rozdzielenie fazy wodnej i organicznej oraz maksymalne odzyskanie surowcowych składników w miejscu powstawania odpadu. Natomiast smary plastyczne stosowane przez zakłady w małych ilościach
są zwykle utylizowane w specjalistycznych przedsiębiorstwach. Prowadzone
w czołowych ośrodkach prace są skoncentrowane na rozwoju skutecznych
i wydajnych metod regeneracji, recyklingu i powtórnego wykorzystania odpadów w celu budowy systemów minimalizujących wpływ niebezpiecznych
substancji odpadowych na poziom bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego [22]. Na polskim rynku stosowane są urządzenia do obróbki zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych, brak jest natomiast urządzeń do utylizacji smarów plastycznych.
Nierozwiązanym dotychczas zagadnieniem pozostaje również zagospodarowanie zużytych materiałów tekstylnych i włókninowych oraz tworzyw
sztucznych pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych (m.in.
z samochodów, wagonów). Kluczowym problemem utrudniającym efektywne ich wykorzystanie jest duża różnorodność materiałowa, wysoki stopień
zużycia eksploatacyjnego oraz zanieczyszczenie innymi substancjami i materiałami. Z technicznego punktu widzenia recykling tych materiałów jest niezwykle trudny, a bez jego rozwiązania praktycznie niemożliwe jest uzyskanie
wymaganych wskaźników recyklingu założonych w strategii zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowe badania wykazują, że recykling materiałów
tekstylnych, włókninowych i tworzyw sztucznych powinien być prowadzony
kompleksowo, np. odpady włókninowe mogą stanowić wzmocnienie mechaniczne tworzywa sztucznego.
Konieczność ochrony środowiska i bezpieczeństwo energetyczne państwa
wymagają wykorzystania w produkcji energii także palnych odpadów przemysłowych. W przemyśle spożywczym, produkcji paliw odnawialnych oraz
rolnictwie i leśnictwie powstają duże ilości odpadów organicznych o wysokiej
wartości opałowej. Posiadają one wiele dodatkowych zalet, do których można
zaliczyć: małą zawartość siarki i metali ciężkich, śladową zawartość chloru
(brak możliwości powstawania dioksyn), odnawialność, biodegradowalność
i dobre właściwości ekologiczne. Przykładem takiego potencjalnego surowca
energetycznego, powstającego przy produkcji biopaliw z oleju rzepakowego,
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jest frakcja glicerynowa. Jest ona odpadem o zróżnicowanym składzie chemicznym, wymagającym przy przerobie na inne produkty skomplikowanych
instalacji przemysłowych. Jednym z kierunków zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest ich współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. Współspalanie odpadów organicznych o wysokiej wartości opałowej z paliwami
konwencjonalnymi, stałymi i ciekłymi, pozwoli na bezpieczne dla środowiska
wykorzystanie ich potencjału energetycznego.
Jednym ze sposobów powstrzymania globalnych zmian klimatycznych
jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednak wymagania strategii zrównoważonego rozwoju praktycznie wykluczają zmniejszenie produkcji energii. Przy
obecnych technologiach można zachować produkcję energii na obecnym poziomie lub nawet zwiększyć, redukując przy tym emisję dwutlenku węgla.
Możliwość taką stwarza szersze wykorzystanie w energetyce biomasy [23].
Niezbędne są jednak w tym zakresie prace badawcze nad opracowaniem technologii dedykowanych lub tzw. technologii współspalania [24–26]. Znaczące
źródło bioenergii stanowią procesy utylizacji odpadów przemysłu organicznego i spożywczego prowadzone w taki sposób, aby powstawały w nich produkty o wysokiej wartości energetycznej, np. biogaz [27]. Uzyskanie optymalnych warunków, w których biogaz powstaje z maksymalną i stabilną w czasie
wydajnością, często wymaga opracowania odpowiednich katalizatorów stanowiących wypełnienia bioreaktorów i pozwalających na kontrolowanie procesu wytwarzania biogazu oraz zmniejszenie zależności jego efektywności od
składu odpadu i warunków termicznych.
Z powodu konieczności współspalania biomasy z węglem w kotłach pyłowych istotnego znaczenia przemysłowego nabrał w ostatnich latach proces toryfikacji biomasy, który polega na termochemicznej obróbce surowca
w temperaturze 250–300°C, bez dostępu tlenu, przy ciśnieniu zbliżonym do
atmosferycznego [28]. Biomasa podlega suszeniu, pirolizie i zgazowaniu (wydziela się tzw. torgaz o stosunkowo wysokiej wilgotności), co prowadzi do
poprawy jej przemiałowości. Toryfikat (biowęgiel) wykorzystywany jest na
dużą skalę w energetyce jako paliwo odnawialne, a także jest rozpatrywany
jako potencjalna metoda długookresowego przechowywania pierwiastka C
w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych [29]. Można go spalać w kotłach pyłowych bez konieczności zmian układów nawęglania i paleniskowego
kotła. Technologie toryfikacji integrowane są często z paletyzacją, w wyniku
której biomasa (tj. trociny, łuski, ziarna, wióry, zrębki, słoma) jest zagęszczana,

20

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

a wytworzone pelety (tzw. pelety drugiej generacji) charakteryzują się ujednoliconymi rozmiarami, podwyższoną gęstością energetyczną i wartością opałową oraz niską zawartością wilgoci [30].
***
Racjonalne i ekologiczne podejście do wykorzystywania surowców naturalnych i energii musi być systemowe i opierać się na prostej zasadzie 3R
(Reduce-Reuse-Recycle), w myśl której najlepszym rozwiązaniem jest unikanie
powstawania odpadów, wielokrotne wykorzystanie i ponowne przetwarzanie
surowców. Najważniejszym czynnikiem likwidacji zagrożenia środowiska jest
profilaktyka mająca na celu zapobieganie wprowadzaniu do produkcji i użytkowania materiałów nienadających się na surowce wtórne.
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Sposoby zastąpienia surowców
naftowych surowcami odnawialnymi

Zdecydowana większość maszyn i urządzeń może poprawnie funkcjonować jedynie wtedy, gdy ich użytkowanie wspomagane jest odpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi. Należą do nich między innymi środki smarowe.
Zwiększająca się precyzja wykonania i działania maszyn i urządzeń oraz rosnące w ślad za tym obciążenia ich ruchomych elementów powodują, że rosną
także wymagania co do jakości stosowanych w nich materiałów smarowych.
Aktualnie, pomimo rozwoju chemii, wciąż dominują materiały smarowe, których główne składniki uzyskiwane są z ropy naftowej. Z reguły surowcem
do wytwarzania środków smarowych są frakcje odpadowe z rafinacji ropy
naftowej. Można więc uznać, że naftowe środki smarowe pozwalają zagospodarować odpady z produkcji paliw. Istnieje jednak druga, negatywna, strona
takiego rozwiązania. O ile paliwa naftowe w procesie eksploatacji są praktycznie w całości przekształcane w CO2, H2O oraz – w mniejszych ilościach – inne
produkty, to środki smarowe nie ulegają tak daleko idącym przekształceniom.
Faktem jest, że emisja CO2 ze spalania paliw naftowych nie jest obojętna dla
środowiska, lecz w praktyce nie stanowi bezpośredniego zagrożenia toksykologicznego. Inaczej jest w przypadku środków smarowych. Składają się one
z całej gamy szkodliwych substancji, których różnorodność i ilość wzrasta
podczas eksploatacji. Przydatność eksploatacyjna środków smarowych lub
ich składników jest stosunkowo krótkotrwała, a po jej utracie stają się one
trudnym do zagospodarowania odpadem niebezpiecznym. Alternatywą dla
naftowych środków smarowych są materiały wytwarzane z wykorzystaniem
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dostępnych w przyrodzie surowców odnawialnych. Szczególną rolę mogą
tutaj spełnić oleje roślinne, będące źródłem nietoksycznych, a przy tym biodegradowanych surowców zdolnych do zastąpienia produktów naftowych.
Sprzyja temu rozwój materiałów używanych do budowy węzłów tarcia, które
przejmują część funkcji smarnych, dzięki czemu środki smarowe mogą być
komponowane z zastosowaniem składników mniej odpornych chemicznie niż
naftowe. Aktualne osiągnięcia biotechnologii umożliwiają efektywną transformację składników naturalnych do substancji o wyższym potencjale użytkowym. Skojarzenie tych czynników umożliwia zastępowanie – w technologiach
smarowania – materiałów naftowych bardziej bezpiecznymi dla środowiska
i ludzi składnikami uzyskiwanymi z surowców odnawialnych. Dodatkową
korzyścią jest przy tym zerowy wskaźnik emisji CO2 takich środków smarnych. Zagadnienia te stanowiły przedmiot prac zrealizowanych w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu w ramach Projektu Strategicznego
i zostały przedstawione w niniejszym rozdziale.

2.1.

Wykorzystanie naturalnych surowców odpadowych
do komponowania ekologicznych środków smarowych

Wymóg stosowania „bezpiecznych ekologicznie” środków smarowych
w wielu obszarach techniki sprawia, że zasadne stają się poszukiwania nowych surowców do wytwarzania biodegradowalnych dodatków uszlachetniających [1, 2]. Potencjalnym surowcem do otrzymania ekologicznych dodatków
uszlachetniających są produkty uboczne powstające podczas rafinacji olejów
roślinnych [3]. Surowe oleje roślinne zawierają wiele zanieczyszczeń, które
niekorzystnie wpływają na smak, zapach i barwę oraz ograniczają ich trwałość
[4, 5]. Zanieczyszczeniami oleju są lipofilne składniki (niebędące triacyloglicerolami), z których część jest związkami naturalnie występującymi w nasionach
oleistych (barwniki, sterole). W większości natomiast pochodzą one z procesu
technologii uprawy, zbioru i przechowywania nasion oraz ich przetwarzania.
Są one wydzielane z olejów w następujących po sobie operacjach: hydratacji
(usuwanie fosfatydów i substancji śluzowatych), odkwaszania (usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych), odbarwiania (usuwanie barwników: karotenów,
chlorofili, steroli) oraz dezodoryzacji (usuwanie ketonów, aldehydów). Obecność tych substancji wskazuje, że odpad może stanowić źródło wielu cennych
surowców. Wyizolowanie tych substancji z odpadów stwarza możliwość zastąpienia nimi klasycznych dodatków uszlachetniających w ekologicznych środkach smarowych. Zastosowanie do ich otrzymania metod biochemicznych,
które w porównaniu z metodami chemicznymi charakteryzują się wieloma zaletami, w tym m.in. prowadzeniem procesu w warunkach energooszczędnych
(temp. 30–40°C), wysoką efektywnością reakcji (reakcje przebiegają 108–1015
razy szybciej), reakcje mogą przebiegać w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych oraz czystością ekologiczną procesu (brak produktów ubocznych),
dodatkowo zwiększa walor ekologiczny biododatków [6, 7].
Przeprowadzono badania możliwości zastosowania produktów otrzymanych z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego metodami biochemicznymi jako skutecznych dodatków uszlachetniających do wybranych olejów
bazowych1.

1
Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody wykorzystania naturalnych surowców
odpadowych do komponowania ekologicznych środków smarowych” w ramach Projektu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
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Do otrzymania substancji triboaktywnych wykorzystano tłuszcz kanałowy (TK) oraz dwa rodzaje produktów ubocznych z rafinacji olejów roślinnych
(szlamy pohydratacyjne – L, kwasy tłuszczowe z kondensatu z procesu destylacji – TKT). Wybrane właściwości fizykochemiczne tych produktów przedstawiono w tab. 2.1.1. Produkty te poddano procesom biochemicznym i chemicznym. Otrzymano ponad 60 różnych substancji – potencjalnych, ekologicznych
dodatków uszlachetniających, w wyniku:
–– biokonwersji tłuszczów odpadowych przez szczepy: Mucor circinelloidesTB80300A i Mucor racemosus TB75231W w hodowli mikrobiologicznej
(wyizolowane z grzybni lipidy, różniące się składem od wyjściowych odpadów) (15),
–– reakcji chemoenzymatycznych – enzymatycznej transestryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych zawartych w odpadach po produkcji oleju
rzepakowego, w obecności biokatalizatora – lipazy Mucor circinelloides
TB80300A i Mucor racemosus TB75231W różnymi alkoholami (42),
–– ozonowania (10),
–– sterylizacji (2),
–– reakcji Dielsa-Aldera (4).
Tabela 2.1.1. Podstawowe właściwości fizykochemiczne produktów ubocznych z rafinacji oleju rzepakowego

Właściwości fizykochemiczne

Szlamy
pohydratacyjne

Kwasy
tłuszczowe

Tłuszcz
kanałowy

Współczynnik załamania światła

1,48480

1,47272

1,474760

Liczba kwasowa [mg KOH/g oleju]

66,9

90,6

39,4

Liczba jodowa [mg KJ/g oleju]

120

112

129

Do sporządzenia kompozycji smarowych zastosowano oleje syntetyczne
o wysokiej biodegradowalności (≥70%):
–– olej estrowy (PRIOLUBE 3970),
–– olej węglowodorowy (PAO 4).
Sporządzono 5-procentowe kompozycje smarowe na bazie wytypowanych
olejów bazowych (PAO 4, PRIOLUBE 3970) i produktów otrzymanych metodami
biochemicznymi z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego. Kompozycje
smarowe przygotowano w warunkach laboratoryjnych poprzez wprowadzenie
do oleju bazowego odpowiedniej naważki dodatku (5% wag.). Po dokładnym
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wymieszaniu dodatków z olejem bazowym przy użyciu mieszadła elektromagnetycznego w temp. ok. 50°C, przechowywano je przez 48 godzin w temperaturze pokojowej.
Przydatność otrzymanych produktów jako dodatków smarnych oceniano na podstawie testów tribologicznych. Testy przeprowadzono za pomocą
aparatu T-02 zgodnie z metodyką zawartą w normach: PN-76/C-04147 oraz
WTWT-04/MPS-025, przy następujących parametrach: obciążenie – 40 kG
(392 N), czas biegu – 3600 s, prędkość obrotowa – 500 obr./min. Warunkiem
determinującym zastosowanie otrzymanych produktów jako dodatków uszlachetniających była ich rozpuszczalność w wybranych olejach bazowych. Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych produktów zamieszczono w [8]. W wyniku przeprowadzonych badań selekcyjnych wyeliminowano:
–– syntetyczny olej estrowy PRIOLUBE jako bazę kompozycji smarowych
– żaden z otrzymanych produktów nie wykazywał wystarczającej efektywności smarnej w tym oleju,
–– szlamy pohydratacyjne – duża zawartość wody sprzyjała rozwojowi mikroorganizmów; następowało skażenie mikrobiologiczne nawet podczas
przechowywania w warunkach chłodniczych (wysokie koszty sterylizacji
lub zamrażania),
–– produkty otrzymane metodami biochemicznymi z tłuszczu kanałowego
– nie wykazywały wystarczającej efektywności smarnej,
–– produkty otrzymane w wyniku oddziaływania na surowce porafinacyjne oleju rzepakowego szczepami pleśni Mucor racemosus TB75231W – nie
wykazywały wystarczającej efektywności smarnej.
Wytypowano 5 substancji o najkorzystniejszych właściwościach smarnych
[9], które w oleju bazowym powodowały co najmniej 50-procentowy wzrost
granicznego obciążenia zużycia (Goz), wyznaczonego dla 5-procentowych
kompozycji w odniesieniu do syntetycznego oleju (PAO 4). Są to produkty
o umownych symbolach:
–– enzymatycznej modyfikacji TKT alkoholem cetylowym, w obecności lipazy Mucor circinelloides TB80300A – TKT_EMC1,
–– enzymatycznej modyfikacji TKT 1,6-heksanodiolem, w obecności lipazy
Mucor circinelloides TB80300A – TKT_EMC4,
–– enzymatycznej modyfikacji TKT alkoholem stearynowym, w obecności
lipazy Mucor circinelloides TB80300A – TKT_EMC6,
–– ozonowanie produktu enzymatycznej konwersji TKT alkoholem cetylowym i etylowym, w obecności lipazy Mucor circinelloides TB80300A –
TKT_EMC6b,
–– reakcja Diesla-Aldera – TKT_1b.
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Od substancji smarowych wymaga się, aby – w zależności od ich przeznaczenia – charakteryzowały się odpowiednimi właściwościami smarnymi,
reologicznymi, antyoksydacyjnymi i przeciwkorozyjnymi podczas ich użytkowania i przechowywania, tak aby nie powodowały skażenia środowiska naturalnego. Zbadano charakterystyki eksploatacyjne opracowanych kompozycji
smarnych (PAO 4 + biododatek) we wskazanym zakresie [10].
Właściwości smarne (przeciwzużyciowe) wytworzonych kompozycji oceniano w warunkach tarcia mieszanego, zgodnie z PN-76/C-04147 i WTWT04/MPS-025, w odniesieniu do oleju bazowego – na podstawie wartości
granicznego obciążenia zużycia Goz. Testy tribologiczne przeprowadzano za
pomocą aparatu czterokulowego (T-02) w następujących warunkach: czas biegu – 3600 s, prędkość obrotowa – 500 obr./min, obciążenie – 392 N.
Dla przebiegów procesu zużywania istotne są właściwości reologiczne
środków smarowych. Oleje smarowe zmieniają swą lepkość wraz ze zmianą
temperatury. Zjawisko to może powodować groźne w skutkach następstwa
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na nieprawidłowości
w smarowaniu. Z punktu widzenia właściwości eksploatacyjnych ważne jest,
aby zmiany lepkości wraz ze zmianami temperatury były jak najmniejsze. Badania reologiczne przeprowadzono przy użyciu lepkościomierza rotacyjnego,
w układzie pomiarowym stożek–płytka, przy prędkości ścinania 100 s-1 w zakresie temperatur –10÷100°C. Uzupełnieniem charakterystyki reologicznej
olejów smarowych jest temperatura płynięcia. Określa ona najniższą temperaturę, w której obserwuje się jeszcze płynność oleju podczas jego oziębiania w znormalizowanych warunkach (PN ISO 3016). Temperatura płynięcia
pozwala oszacować zachowanie się oleju w zmiennych warunkach otoczenia,
a przede wszystkim w ujemnej temperaturze.
Ważnym czynnikiem decydującym o trwałości oleju smarowego jest odporność na utlenianie. W trakcie eksploatacji środek smarowy jest w kontakcie
z tlenem z powietrza, a wysoka temperatura i katalityczne właściwości metalu
powierzchni tarcia stwarzają warunki do utleniania składników oleju. Zachodzą złożone reakcje utleniania, w wyniku których zwiększa się lepkość oleju,
powstają osady unieruchamiające zawory, zatykające filtry oraz działające korozyjnie na metale. Odporność na utlenianie wyznaczono wg ASTM W942. Za
miarę stopnia utleniania przyjmowano czas, w którym maksymalne ciśnienie
w komorze pomiarowej obniżało się o 25 psi. Dłuższy czas utleniania oznacza
większą odporność środka smarowego na utlenianie.
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Podstawową właściwością, jaka jest wymagana od środków smarowych,
jest brak skłonności do wywoływania korozji metali oraz ochrona elementów maszyn przed korozją i rdzewieniem. Badanie przeprowadzono zgodnie
z PN-EN ISO 2160:2004.
Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tab. 2.1.2.
Tabela 2.1.2. Podstawowe właściwości eksploatacyjne kompozycji na bazie oleju PAO 4 o różnej zawartości
biododatku

Skład kompozycji

Zawartość
dodatku
[% wag.]

Goz 40 [N/mm2]

Temperatura
płynięcia
[°C]

Czas
utleniania
[min]

Stopień
korozji

PAO

–

627

-73

156

1b

1

963,3

-72

643

1b

2

1006,6

-75

603

1a

5

915,4

-48

541

1a

1

922,8

-73

561

1b

2

928,8

-72

549

1a

5

971

-72

463

1a

PAO + TKT_EMC1

PAO + TKT_EMC4

PAO + TKT_EMC6

PAO + TKT_EMC6b

PAO + TKT_1b

1

920

-72

596

1b

2

803,7

-72

567

1b

5

1027

-48

517

1b

1

963,3

-73

607

1a

2

989

-73

600

1a

5

849

-48

532

1b

1

884,7

-73

183

1b

2

922,8

-72

107

1a

5

1048,1

-72

153

1b

Stwierdzono, że wszystkie badane produkty wykazywały efektywność
przeciwzużyciową, a także – z wyjątkiem dodatku otrzymanego w wyniku
reakcji Dielsa-Aldera – antyoksydacyjną. Dla kompozycji zawierających dodatek otrzymany w wyniku reakcji Dielsa-Aldera oraz dodatek otrzymany
w wyniku enzymatycznej estryfikacji alkoholem stearylowym optymalnym
stężeniem, przy którym wykazują one najwyższą wartość granicznego obciążenia zużycia, jest 5% wag. W przypadku kompozycji smarowych, w których
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jako dodatki zastosowano produkty otrzymane w wyniku enzymatycznej
estryfikacji technicznych kwasów tłuszczowych różnymi alkoholami (heksanodiolem, alkoholem stearylowym i etanolem, alkoholem cetylowym), już
1–2% wag. ich zawartość w oleju bazowym zapewnia skuteczną ochronę węzła tarcia przed zużywaniem. Z punktu widzenia odporności na utlenianie,
1-procentowa zawartość produktów otrzymanych w wyniku enzymatycznej
estryfikacji technicznych kwasów tłuszczowych zapewnia skuteczną ochronę
przed utlenianiem oleju bazowego. Wszystkie zastosowane biododatki, z wyjątkiem TKT_1b, wpływały na znaczne wydłużenie czasu utleniania oleju (tab.
2.1.2). Skomponowane środki smarowe, w porównaniu z olejem bazowym,
charakteryzowały się niższą lepkością w niskich temperaturach, a także dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi (w znormalizowanych warunkach
prowadzenia badania nie powodowały korozji płytek miedzianych) (tab. 2.1.2
i rys. 2.1.1).
Przeprowadzone prace miały na celu zoptymalizowanie składu modelowych kompozycji smarowych, w których jako dodatki uszlachetniające zastosowano produkty otrzymane z technicznych kwasów tłuszczowych (odpad
powstających podczas rafinacji oleju rzepakowego) metodami biochemicznymi. Kluczowym kryterium oceny były właściwości smarne (graniczne obciążenie zużycia) oraz antyoksydacyjne (czas utleniania). Kryteria te spełniały
dwa biododatki:
–– TKT_EMC1 (2% wag.) – otrzymany w wyniku enzymatycznej modyfikacji TKT alkoholem cetylowym, w obecności lipazy Mucor circinelloides
TB80300A.
–– TKT_EMC6b (1% wag.) – otrzymany w wyniku ozonowania produktu
enzymatycznej konwersji TKT alkoholem cetylowym (90 g) i etylowym
(10 g), w obecności lipazy Mucor circinelloides TB80300A.
Oba dodatki są mieszaniną estrów (główny składnik) i wyższych kwasów
tłuszczowych – struktur decydujących o ich triboaktywności. To dzięki obecności w strukturze otrzymanych produktów tych aktywnych grup funkcyjnych
możliwe jest zastosowanie ich jako dodatków funkcjonalnych do syntetycznych baz olejowych.
Stwierdzono, że w węglowodorowym oleju bazowym PAO 4 bioprodukty
pełnią funkcję dodatku smarnego o działaniu przeciwzużyciowym. Modelowa
kompozycja smarowa powinna zawierać 1–2% wag. biododatku otrzymanego
w wyniku enzymatycznej estryfikacji technicznych kwasów tłuszczowych różnymi alkoholami. Jest to optymalne stężenie z punktu widzenia właściwości
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przeciwzużyciowych i termooksydacyjnych. Jednocześnie taka zawartość biododatku nie powoduje pogorszenia właściwości reologicznych oleju bazowego. Charakterystykę otrzymanych dodatków przedstawiono w tab. 2.1.3.
b)
1TKT_EMC1
5TKT_EMC1

0,4
0,3
0,2
0,1
0

-20

c)
Lepkość dynamiczna [Pas]

PAO 4
2TKT_EMC1

Lepkość dynamiczna [Pas]
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Rys. 2.1.1. Właściwości lepkościowo-temperaturowe kompozycji na bazie oleju PAO 4 zawierającego 1, 2 lub
5% wybranych dodatków o umownych symbolach: a) TKT_EMC1, b) TKT_EMC4, c) TKT_EMC6, d)
TKT_EMC6b, e) TKT_1b
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Tabela 2.1.3 Charakterystyka dodatków smarnych wytworzonych z wykorzystaniem procesów
biotechnologicznych
Właściwości
fizykochemiczne

TKT_EMC1

TKT_EMC6b

biodegradowalność
(wg CEC-L33-A-94)

96%

97%

zawartość wody
[%]

0,085

0,75

liczba jodowa
[gJ2/100g]

80

63

liczba kwasowa
[mg KOH/g]

11

8,4

Kompleksowa ocena właściwości użytkowych wymienionych dodatków
wymagała odniesienia uzyskanych wyników do parametrów użytkowych komercyjnych środków smarowych. Do tego celu wykorzystano kompozycje na
bazie oleju PAO 4 zawierające komercyjny dodatek uszlachetniający Acorox
880 (ACX) oraz handlowy olej EKO-PIL. Acorox jest powszechnie stosowanym
dodatkiem uszlachetniającym, charakteryzującym się dobrymi właściwościami AW (przeciwzużyciowymi) i słabszymi EP (przeciwzatarciowymi) oraz
wykazującym działanie przeciwutleniające i przeciwkorozyjne, zawierającym
ok. 80% m/m ZDTP (dialkiloditiofosoranu cynku) w oleju mineralnym. Olej
ECO-PIL, zgodnie z rekomendacją producenta, jest biodegradowalnym olejem
mineralnym uszlachetnionym najprawdopodobniej modyfikatorem lepkości,
depresatorem i ditiofosforanem cynku. Przeznaczony jest do smarowania łańcuchów i prowadnic pił mechanicznych. Stężenie konwencjonalnego dodatku
uszlachetniającego Acorox – analogicznie jak stężenia biododatków – w wytypowanym oleju bazowym wynosiło 1 i 2% m/m.
Porównanie podstawowych właściwości eksploatacyjnych i ekologicznych
modelowych kompozycji smarowych zawierających biododatki, otrzymane
w wyniku modyfikacji biochemicznych technicznych kwasów tłuszczowych,
z kompozycjami zawierającymi komercyjny dodatek Acorox 880 oraz olejem
EKO-PIL przedstawiono w tab. 2.1.4 [11].
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Tabela 2.1.4. Porównanie właściwości eksploatacyjnych i ekologicznych modelowych kompozycji smarowych
i oleju EKO-PIL

Właściwości eksploatacyjne
ekologiczne

PAO +
2%TKT_EMC1

PAO +
1%TKT_EMC6b

graniczne obciążenie zużycia
Goz [N/mm2]

1006,6

czas utleniania
[min]

PAO + ACX

ECO-PIL

1%

2%

963,3

812,1

1006

475

603

607

979

1182

2387

temperatura płynięcia
[°C]

-73

-72

-73

-75

-25

stopień korozji

1a

1b

3a

3b

1b

zawartość siarki i chloru
[ppm]

2,7

2,6

1527

2943

7108

biodegradowalność
[%]

96

97

–

–

–

Z danych tabeli wynika, że wszystkie kompozycje smarowe charakteryzują się lepszymi właściwościami przeciwzużyciowymi niż handlowy olej EKO-PIL. Wysoką efektywność przeciwzużyciową, porównywalną z Acoroxem,
uzyskano dla dodatków niezawierających siarki, w kompozycjach z biododatkami praktycznie nie stwierdzono jej zawartości (poniżej 3 ppm). Biododatki, jak i kompozycje smarowe z ich udziałem są biodegradowalne (tab. 2.1.1
i 2.1.2). Dla każdej kompozycji, w których biododatki pełniły rolę dodatków
przeciwzużyciowych, stopień korozji wynosił 1a lub 1b (brak korozyjnego oddziaływania na miedź). Skłonność do wywoływania korozji płytek miedziowych wykazują jedynie kompozycje z Acoroxem, dodatkiem wielofunkcyjnym
o działaniu m.in. przeciwkorozyjnym. Wprowadzenie biododatków i komercyjnego dodatku Acorox nie wpływa na właściwości niskotemperaturowe oleju bazowego. Najkorzystniejszymi właściwościami reologicznymi (najbardziej
płaska charakterystyka lepkościowo-temperaturowa) charakteryzuje się kompozycja, w której jako dodatek zastosowano TKT_EMC1 (rys. 2.1.2). Kompozycja ta wykazuje korzystniejszą charakterystykę lepkościowo-temperaturą niż
kompozycje z dodatkiem handlowym Acorox 880. Wszystkie kompozycje na
bazie oleju PAO4 charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami reologicznymi niż olej EKO-PIL.
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Rys. 2.1.2. Porównanie właściwości lepkościowo-temperaturowych kompozycji smarowych na bazie oleju PAO 4
i oleju ECO-PIL

Szczególnie dobre właściwości tribologiczne, charakteryzowane wielkością
granicznego obciążenia zużycia, które wykazują oba biododatki, można wytłumaczyć ich budową chemiczną. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych za pomocą spektrofotometrii w podczerwieni stwierdzono, że uzyskane
produkty są mieszaninami kwasów tłuszczowych i estrów (rys. 2.1.3, 2.1.4).

Rys. 2.1.3. Widmo IR TKT-EMC1
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Rys. 2.1.4. Widmo IR TKT-EMC6b

Związki te zawierają w swojej strukturze grupy funkcyjne decydujące
o ich triboaktywności (m.in. –COO−, –COOH, –C=C–). Zarówno kwasy, jak
i estry zalicza się do grupy dodatków niskotarciowych, wykazujących także
właściwości przeciwzużyciowe [12, 13]. Działanie tego typu dodatków opiera się na mechanizmie NIRAM [14] zakładającym, że w wyniku oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z zaadsorbowanymi w strefie styku
tarciowego cząsteczkami kwasu lub estru tworzą się aniony karboksylanowe,
które reagując z metalem tworzą mydła. Mechanizm tworzenia warstw granicznych w warunkach smarowania wybranymi olejami syntetycznymi (np.
poli-α-olefinowym), zawierającymi dodatki uszlachetniające wytworzone
z odpadów porafinacyjnych oleju rzepakowego, polega na reakcjach utleniania
składników kompozycji do polarnych związków organicznych, a następnie na
interakcjach grup funkcyjnych tych związków z atomami lub tlenkami metalu roboczej powierzchni węzła tarcia. Przebiegające reakcje chemiczne powodują fragmentację łańcucha węglowodorowego oraz powstawanie związków
polarnych, tj. kwasy karboksylowe, które mogą oddziaływać z powierzchnią
stali. Końcowymi produktami procesów, zachodzących w styku tarciowym,
są związki o strukturze karboksylanów, które na roboczych powierzchniach
tarcia tworzą smarowe warstwy graniczne. Prawidłowość zaproponowanego mechanizmu tworzenia smarowych warstw granicznych, które powstają
w warunkach tarcia z udziałem biododatków, potwierdzają zarejestrowane
widma IR (rys. 2.1.5).
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Rys. 2.1.5. Widmo FTIR produktów chemicznych przemian kompozycji PAO+2%TKT_EMC1 zachodzących
podczas tarcia

W przedstawionym widmie IR produktów przemian chemicznych obserwuje się pojawienie silnego sygnału przy 3335 i 1577 cm-1. Pasmo absorpcyjne
przy 3335 cm-1 może być związane z obecnością zasocjowanej grupy hydroksylowej w organicznych pochodnych węglowodoru nasyconego. Z uwagi na
kształt i natężenie tego pasma, najprawdopodobniej należy go przypisać grupom –OH biorącym udział w tworzeniu międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Pasmo przy 1577 cm-1 przypisano solom kwasów karboksylowych
posiadającym budowę jonową. Dla tego typu związków charakterystyczna jest
obecność pasm w zakresie 1650–1550 i 1450–1350 cm-1 odpowiadających drganiom –COO− [15]. Może ono występować w solach lub związkach kompleksowych. Pasma przy 1457 i 1416 cm-1 można przypisać drganiom –COO− lub
występującym w tym zakresie drganiom deformacyjnym –C–H w –C=C–H
bądź też grupie –OH. Zakres spektralny 1250–800 cm-1 jest charakterystyczny
zarówno dla drgań szkieletowych –C–C–, jak też dla asymetrycznych drgań
rozciągających –C–O– w estrach.
Powstawanie struktur o charakterze najprawdopodobniej karboksylanów lub związków kompleksowych potwierdzono także przy zastosowaniu
spektroskopii ramanowskiej, metody komplementarnej do spektroskopii FTIR
(rys. 2.1.6).
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Rys. 2.1.6. Widmo FTIR produktów chemicznych przemian kompozycji PAO+2%TKT_EMC1 zachodzących
podczas tarcia

Rys. 2.1.7. Mapa ramanowska śladu zużycia elementów testowych smarowanych PAO+2%TKT_EMC1
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Z analizy widma Ramana wynika, że podczas tarcia powstają związki
charakteryzujące się następującymi pasmami: 1648 i 1599 cm-1 – charakterystyczne dla wiązania –C=C– w (–C=C–)2, 1025 cm-1 –C–O–C– w estrach,
793 cm-1 –OH w kwasach, 620 cm-1 w estrach lub dimerach kwasów karboksylowych. Silne pasmo przy 1025 cm-1 można przypisać albo symetrycznemu
drganiu pierścienia aromatycznego, albo związkom heteroaromatycznym
o pierścieniu pięcioczłonowym, a pasmo przy 224 cm-1 leży w zakresie charakterystycznym dla związków metaloorganicznych.
Zarejestrowano mapy ramanowskie śladu tarcia (rys. 2.1.7). Umożliwiły
one określenie stopnia jednorodności badanej próbki oraz analizę składu chemicznego na podstawie rozmieszczenia poszczególnych składników w próbce. Ustalono, że rozmieszczenie poszczególnych substancji triboaktywnych na
powierzchni śladu tarcia nie jest równomierne – na mapach ramanowskich
obserwowana jest niejednorodność rozmieszenia produktów powstałych podczas tarcia.
***
W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że modelowe kompozycje smarowe, w których jako dodatki zastosowano biotechnologiczne produkty
otrzymane z surowców porafinacyjnych oleju rzepakowego, ulegają w warunkach tarcia przemianom tribochemicznym, w wyniku których powstają
substancje tlenoorganiczne.
Pod wpływem tarcia inicjowane są reakcje pomiędzy grupami funkcyjnymi tych związków a materiałem węzła tarcia (żelazo) prowadzące do
powstania warstw granicznych zbudowanych z karboksylanów i związków
kompleksowych. Procesy te intensyfikowane są poprzez wzrost temperatury
podczas tarcia.
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2.2.

Ekologiczne ciecze eksploatacyjne na bazie
komponentów syntetycznych i naturalnych

Notowany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat intensywny rozwój nowych technologii przemysłowych i urbanizacji oraz nieracjonalna gospodarka naturalnymi źródłami energii i niska świadomość ekologiczna doprowadziły do postępującej degradacji i skażenia środowiska [1]. Poważnym
problemem stała się ogromna ilość wytwarzanych i składowanych odpadów
[2]. Szczególnie groźna stała się obecność w środowisku zanieczyszczeń zaliczonych do niebezpiecznych, prowadząca do naruszenia równowagi ekologicznej [3–5].
Do odpadów niebezpiecznych zostały zaliczone m.in. przepracowane
ciecze eksploatacyjne. Wynika to z rodzaju i składu chemicznego zastosowanej bazy i dodatków uszlachetniających oraz obecności produktów przemian
chemicznych zachodzących w cieczach podczas eksploatacji. Najbardziej szkodliwy wpływ na środowisko mają ciecze wytworzone na bazie ropy naftowej.
Dlatego też wzrasta zainteresowanie produktami wykazującymi mniejszą
szkodliwość ekologiczną [1, 2]. Dotyczy to głównie tych cieczy eksploatacyjnych, które podczas użytkowania wchodzą w interakcję z otoczeniem. Bardzo
dużą grupę takich produktów stanowią ciecze obróbkowe [3–5]. Ich roczne zużycie w Polsce kształtuje się na poziomie 8,7 tys. ton koncentratu, stosowanego
jako 5–10% składników mieszaniny z wodą. Specyfiką użytkowania cieczy
obróbkowych jest bezpośredni kontakt z organizmem człowieka i otoczeniem.
Do środowiska naturalnego ciecze przedostają się w wyniku parowania, podczas odprowadzania wiórów i przedmiotów obrabianych oraz poprzez wycieki z nieszczelności instalacji. Wielkość ubytków może sięgać 30% rocznego
zużycia cieczy. Zagrożenie zdrowia ludzkiego istnieje ze strony tworzących się
podczas eksploatacji mgieł olejowych oraz z bezpośredniego kontaktu ze skórą
[7–9]. Ciecze obróbkowe ze względu na skład fizykochemiczny są ekologicznie
i dermatologicznie szkodliwe [10]. Uzasadnionym przedsięwzięciem, wpisującym się w ogólnoświatowe trendy ochrony zdrowia człowieka i środowiska, są
rozwiązania minimalizujące problem szkodliwości ekologicznej i zdrowotnej
cieczy obróbkowych. Wzrasta zainteresowanie zastąpieniem naftowych składników bazowych produktami roślinnymi i syntetycznymi [4, 5, 11].
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Produktem możliwym do wykorzystania w charakterze bazy cieczy obróbkowych jest frakcja glicerynowa, uboczny produkt powstający w procesie
estryfikacji kwasów tłuszczowych olejów roślinnych, przede wszystkim oleju rzepakowego [12]. Często stosowany jest chemiczny rozdział frakcji glicerynowej w celu odseparowania surowej gliceryny charakteryzującej się bardziej stabilnymi właściwościami fizykochemicznymi. Produktem roślinnym,
dla którego poszukiwane są nowe zastosowania, jest również kardanol, olej
z łupin nerkowca [13, 14]. Ze względu na silne działanie odkażające celowe
jest wykorzystanie produktu do wytwarzania cieczy obróbkowych, których
jedną z podstawowych właściwości funkcjonalnych jest wysoka odporność
na działanie mikroorganizmów. Wstępne badania wykazały, że kardanol charakteryzował się słabymi właściwościami smarnymi. Zdecydowaną poprawę
parametru uzyskano po poddaniu produktu procesowi oksyetylacji [15].
Metody badań
Badano właściwości fizykochemiczne, smarne i mikrobiologiczne składników bazowych i ich kompozycji z dodatkami oraz dodatkowo właściwości
technologiczne i stopień biodegradacji wytworzonych cieczy obróbkowych1.
Badano właściwości przeciwkorozyjne (PN-M-55789:1992), przeciwpienne (test butelkowy ASTM D 3519 oraz blender test ASTM D 3601:1982), pH
(PN-EN ISO 10523:2012), stopień skażenia bakteriami i grzybami (metoda „dip
slide” za pomocą próbników mikrobiologicznych) oraz stabilność (wzrokowo).
Odporność na działanie mikroorganizmów oceniono na stanowisku badawczym, wyposażonym w termostatowany zbiornik główny zawierający czujnik
temperatury, mieszadło elektryczne i termometr, połączony przewodami ze
znajdującym się obok zbiornikiem kontaktorem zawierającym wióry stalowe
i kulki szklane. Konstrukcja stanowiska umożliwiała cyrkulację badanej cieczy
pomiędzy zbiornikami. Zbiornik główny miał możliwość grzania i mieszania
jego zawartości. Podczas badań starzono 5-proc. mieszaniny cieczy z wodą, zainfekowane zużytą cieczą obróbkową pochodzącą z eksploatacji, charakteryzującą się wysoką zawartością bakterii (>107). Procesy prowadzono w temperaturze 36±4°C, w 7-godzinnych cyklach powtarzanych co 24 h, przez 12 tygodni.
Próbki do badań pobierano raz w tygodniu. Monitorowano zmianę wartości

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Ekologiczne ciecze eksploatacyjne na bazie
komponentów naturalnych i syntetycznych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji
– PIB, Radom 2013.
1
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pH, właściwości przeciwkorozyjnych, przeciwpiennych oraz zawartości bakterii i grzybów. Badania właściwości smarnych prowadzono zgodnie z wymogami normy PN-C-04147:1976. Elementami testowymi były kulki o średnicy ½”,
wykonane ze stali łożyskowej 100Cr6. Wyznaczano wielkość średnicy skazy
na kulkach, przy stałym obciążeniu 392,1 N, prędkości 1450 obr./min, czasie
1 h. Biodegradację cieczy badano metodą testu Zahn-Wellensa, zgodnie z wytycznymi normy OECD 302 B. Właściwości technologiczne oceniono poprzez
badanie zużycia noża tokarskiego po obróbce w środowisku badanych cieczy.
Badania prowadzono zgodnie z normą PN-ISO 3685, stosując noże tokarskie
wykonane z węglików spiekanych P10, P20 i P30. Toczono wałki o średnicy
ϕ = 50 mm i długości l = 500 mm wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej
zwykłej jakości St 3, stali stopowej 40H oraz stali nierdzewnej 0H18N9. Badania przeprowadzono przy prędkości obrotowej wrzeciona ω = 450 obr./min,
postępie 0,1 mm/obr. i głębokości toczenia 1 mm. Dla każdego wałka stosowano dwa przejścia noża tokarskiego.
Właściwości składników bazowych
Jako składniki bazowe cieczy obróbkowych wybrano surową glicerynę, wydzieloną z frakcji glicerynowej za pomocą kwasu mrówkowego oraz
oksyetylaty kardanolu o różnym stopniu przyłączenia tlenku etylenu [16].
W pierwszej kolejności zbadano rozpuszczalność składników w wodzie
oraz stabilność powstałych roztworów. W tym celu określoną ilość gliceryny
lub oksyetylatu wprowadzano do wody wodociągowej o twardości 317 mg
CaCO3/dm3, mieszano przez 15 minut i pozostawiano w temperaturze pokojowej na 24 godziny. Po tym czasie obserwowano wygląd roztworu. Badania
przeprowadzono dla 1,5- 3- i 5-procentowych roztworów gliceryny i oksyetylatów kardanolu. Były to przewidywane stężenia składników bazowych
w roztworach roboczych finalnych produktów. Stwierdzono wysoką stabilność wodnych roztworów gliceryny. Natomiast badania stabilności roztworów oksyetylatów kardanolu w wodzie wykazały wyraźne rozwarstwienie
roztworów już po kilkudziesięciu minutach, co nie sprzyjało zastosowaniu
ich, jako baz cieczy obróbkowych. Dodatkowo oksyetylaty charakteryzowały
się wysoką lepkością rzędu 82–96 mm2/s. Dlatego też wykorzystano je jako
komponenty dwuskładnikowej bazy. Jako drugi, potencjalny składnik wybrano estry syntetyczne: sebacynian i adypinian diizooktylowy, charakteryzujące
się wysokim stopniem biodegradacji.
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W rezultacie zdecydowano, że składnikami bazowymi dla cieczy obróbkowych będą chemicznie oczyszczona frakcja glicerynowa oraz mieszanina
oksyetylatu kardanolu z adypinianem lub sebacynianem diizoktylowym.
W tab. 2.2.1 przedstawiono właściwości fizykochemiczne wodnych roztworów fazy glicerynowej I i II, odseparowanej z frakcji glicerynowej pochodzącej
z instalacji o małej i dużej wydajności. Badano właściwości decydujące o możliwości spełniania przez badane produkty funkcji cieczy obróbkowych.
Tabela 2.2.1. Właściwości fizykochemiczne roztworów fazy glicerynowej I i II odseparowanej z frakcji
glicerynowej pochodzącej z instalacji o małej i dużej wydajności

Właściwość

Wymagania
producentów

Roztwory wodne fazy
glicerynowej I

Roztwory wodne fazy
glicerynowej II

1,5%

3%

5%

1,5%

3%

5%

Wł. przeciwkorozyjne

H0

H3R4
WL

H4R4
WL

H4R4
WL

H4R3
WL

H4R3
WL

H4R3
WL

pH

8-10

6,6

6,5

6,5

7,0

7,0

6,6

Wł. przeciwzużyciowe,
średnica skazy, mm

0,5-1,0

1,20

1,20

1,23

1,27

1,27

1,30

Stabilność

stabilny

stabilny

stabilny

stabilny

stabilny

stabilny

stabilny

Wł. przeciwpienne (test
butelkowy), s

2-5

6

6

5

1

2

3

Wł. przeciwpienne
(blender test), s

5-35

35

35

30

2

2

4

Ocena fizykochemicznych właściwości wodnych roztworów odseparowanych faz glicerynowych (tab. 2.2.3) wykazała możliwość ich zastosowania jako
składników bazowych cieczy obróbkowych. Wszystkie roztwory były stabilne.
Żaden z nich nie wykazywał nadmiernej tendencji do tworzenia piany zarówno w teście butelkowym, jak i wykorzystującym blender. pH roztworów
wskazywało na ich neutralny lub lekko kwaśny odczyn, co wskazywało na
tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi mikroorganizmów. Wszystkie
roztwory wykazywały korodujące działanie na stal i żeliwo. Ocena właściwości smarnych wykazała, że charakteryzowały się one niższą od wymaganej dla
cieczy obróbkowych zdolnością do ochrony węzła tarcia przed zużyciem. Ze
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względu na nieco korzystniejsze właściwości przeciwpienne i wyższe pH jako
bazę cieczy obróbkowych wybrano fazę glicerynową II, pochodzącą z dużej
instalacji przemysłowej.
W celu wybrania oksyetylatu kardanolu, spełniającego wymagania cieczy
obróbkowych w największym zakresie, zbadano ich właściwości smarne. Ze
względu na tworzenie niestabilnych roztworów wodnych badania przeprowadzono dla czystych oksyetylatów. Ich wyniki przedstawiono w tab. 2.2.2.
Tabela 2.2.2. Właściwości smarne oksyetylatów kardanolu
Stopień oksyetylacji kardanolu

Właściwość

4

6

8

10

12

Wł. przeciwzużyciowe, średnica skazy, mm

0,58

0,58

0,50

0,40

0,40

Obciążenie zacierające Pt, N

800

920

1080

1100

1100

222

254

248

228

230

Graniczny nacisk zatarcia poz , N/mm

2

Właściwości smarne oksyetylatów kardanolu zależały od stopnia przyłączenia tlenku etylenu (tab. 2.2.2). Oksyetylaty o wyższym stopniu addycji
(n = 10 i 12) bardziej skutecznie chroniły testowy węzeł tarcia przed zużyciem i zatarciem, na co wskazywały niższe wartości średnicy skazy i wyższe
obciążenia zacierającego. Natomiast oksyetylaty o stopniu addycji n = 6 i 8
wykazywały wyższe właściwości przeciwzużyciowe w warunkach zacierania,
o czym świadczyły wyższe wartości granicznego nacisku zatarcia. Z uwagi
na niewielkie różnice wyznaczonych wskaźników i ekonomikę procesu jako
składnik bazowy cieczy obróbkowych wybrano oksyetylat kardanolu o stopniu addycji n = 6.
Zbadano przydatność roztworów wybranego oksyetylatu kardanolu i sebacynianu lub adypinianu diizooktylowego do wytwarzania cieczy obróbkowych. Jako potencjalne bazy cieczy przygotowano 10-, 15-, 20- i 30-procentowe
roztwory oksyetylatu n = 6 w adypinianie lub sebacynianie diizooktylowym.
Następnie przygotowano 5- i 10-procentowe mieszaniny baz z wodą i zbadano ich właściwości funkcjonalne decydujące o możliwości zastosowania do
wytwarzania cieczy obróbkowych. Uzyskane wyniki badań przedstawiono
w tab. 2.2.3.
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Tabela 2.2.3. Właściwości fizykochemiczne roztworów oksyetylatu kardanolu (n = 6) w adypinianie i sebacynianie
diizooktylowym

Właściwość

Wymagania
producentów

Zawartość adypinianu
diizooktylowego (% v/v)
90

85

80

Zawartość sebacynianu
diizooktylowego (% v/v)

70

90

85

80

70

5-procentowa mieszanina z wodą
Wł. przeciwkorozyjne

H0

H5R4
WL

H4R3
WL

H4R2
WL

H4R4
WL

H4R3
WL

H4R3
WL

H4R4
WL

H4R4
WL

pH

8–10

6,8

6,7

6,6

6,6

7,0

7,0

6,9

6,9

Wł. przeciwzużyciowe,
średnica skazy, mm

0,5–1,0

1,1

1,0

1,1

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

Stabilność

stabilny

ns*

ns

s**

s

ns

ns

s

s

Wł. przeciwpienne
(test butelkowy), s

2–5

2

2

2

20

15

15

15

Wł. przeciwpienne
(blender test), s

5–35

24

9

12

28

24

15

15

60
32

10-procentowa mieszanina z wodą
Wł. przeciwkorozyjne

H0

H4R3
WL

H5R3
WL

H5R4
WL

H3R4
WL

H4R3
WL

H4R4
WL

H4R4
WL

H4R4
WL

pH

8–10

7,0

7,0

7,0

7,0

7,2

7,2

7,3

7,2

Wł. przeciwzużyciowe,
średnica skazy, mm

0,5–1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

Stabilność

stabilny

ns*

ns

s**

s

ns

ns

s

S

Wł. przeciwpienne
(test butelkowy), s

2–5

10

5

2

2

10

10

10

12

Wł. przeciwpienne
(blender test), s

5–35

30

30

40

40

35

35

40

40

*niestabilny, **stabilny

Każda z mieszanin przygotowanych baz cieczy obróbkowych działała korodująco na stal i żeliwo, nie zapewniała wymaganej ochrony testowego węzła
tarcia przed zużyciem oraz wykazywała nadmierną tendencję do tworzenia
piany w teście prowadzonym za pomocą blendera. W teście butelkowym dotyczyło to mieszanin wytworzonych z udziałem sebacynianiu diizooktylowego.
pH mieszanin wskazywało, że ich odczyn był zbliżony do obojętnego. Nie
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wszystkie wodne mieszaniny baz były stabilne. Jedynie mieszaniny wytworzone z baz zawierających więcej niż 20% oksyetylatu nie uległy rozwarstwieniu
(tab. 2.2.3). Dlatego też do wytworzenia cieczy wybrano bazę zawierającą 20%
oksyetylatu. Ze względu na korzystniejsze właściwości przeciwpienne jako
drugi składnik bazy wybrano adypinian diizooktylowy.
Po przeanalizowaniu wyników badań funkcjonalnych właściwości wybrano fazę glicerynową odseparowaną z frakcji glicerynowej pochodzącej z dużej instalacji przemysłowej oraz mieszaninę oksyetylatu kardanolu o liczbie
addycji n = 6 z adypinianem diizooktylowym jako bazy cieczy obróbkowych.
Opracowanie składu chemicznego kompozycji cieczy obróbkowych
Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań (tab. 2.2.1 i 2.2.3) oraz
doświadczeń z wcześniej przeprowadzonych prac badawczych z zakresu komponowania cieczy obróbkowych stwierdzono, że wytworzenie cieczy obróbkowych na bazie wybranych produktów bazowych wymagało przede wszystkim
poprawy właściwości przeciwkorozyjnych i mikrobiologicznych. Ponadto baza
dwuskładnikowa składająca się z oksyetylatu kardanolu o liczbie addycji n = 6
i adypinianu diizooktylowego wykazywała nadmierną tendencję do tworzenia
piany, natomiast w przypadku surowej gliceryny konieczne było zwiększenie
jej zdolności do przeciwzużyciowej ochrony węzła tarcia.
Do kształtowania właściwości przeciwkorozyjnych baz cieczy obróbkowych wybrano dodatki komercyjne oraz dodatek opracowany w Instytucie
Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.
Badano skuteczność działania dodatków w odniesieniu do bazy glicerynowej
oraz bazy zawierającej oksyetylat kardanolu. W tym celu wytworzono kompozycje każdej z baz z wybranymi dodatkami. Stężenie dodatków w kompozycjach zawierało się w granicach 5–40% i było zgodne z zaleceniami producentów. Z wytworzonych kompozycji przygotowano 5-procentowe mieszaniny
z wodą, a następnie zbadano ich oddziaływanie korozyjne na stal i żeliwo.
Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tab. 2.2.4.
Każdy z zastosowanych dodatków przyczynił się do zmniejszenia korodującego działania na stal i żeliwo badanych baz cieczy obróbkowych (tab. 2.2.4).
Skuteczność działania dodatków była różna, zależna od rodzaju i stężenia
dodatku. W przypadku bazy dwuskładnikowej efekt całkowitej likwidacji
agresywnego działania na badane stopy metali uzyskano po wprowadzeniu
dodatku D2 w stężeniu 20–25%. Dla bazy glicerynowej taki efekt uzyskano po
wprowadzeniu dodatku D4 w stężeniu 30%. Dodatki te wybrano do dalszych
badań.
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Tabela 2.2.4. Skuteczność dodatków przeciwkorozyjnych w dwuskładnikowej bazie cieczy obróbkowych
(oksyetylat kardanolu n = 6 + ADO) oraz w bazie glicerynowej
Dodatek

Stężenie dodatku w bazie, %

Stopień korozji

Baza: oksyetylat kardanolu n = 6+ADO
Bez dodatku
D1

D2

D3

0

H6R6-WL

2

H5R4-WL

4

H4R3

6

H2R2

10

H3R4

15

H2R2

20

HO

10

H4R4

20

H3R3

30

H3R3

Baza: gliceryna
Bez dodatku

D4

D3

własnej produkcji

0

H6R5-WL

10

H2R2

15

H2R2

20

H1R1

25

H1R1

30

H0

20

H4R5-WL

25

H4R4-WL

40

H4R3

20

H3R4-WL

30

H1R1

35

H1R1

40

H1R1

W kolejnym etapie realizacji zadania zbadano skuteczność działania
wybranych biocydów w odniesieniu do baz cieczy obróbkowych starzonych
w laboratorium. Wybrano biocydy charakteryzujące się szerokim zakresem
aktywności oraz niską ekotoksycznością. W celu przeprowadzenia badań do
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każdej z nich wprowadzono różne ilości biocycdów, składniki mieszano przez
15 minut, kontaktowano w temperaturze otoczenia przez 24 godziny, a następnie badano zawartość bakterii i grzybów w powstałym roztworze. Stężenie
biocydów wprowadzonych do baz mieściło się w zakresie 1–6%. Badano zmiany mikrobiologicznego skażenia baz cieczy obróbkowych wskutek działania
różnej ilości biocydów. Uzyskane wyniki badań zamieszczono w tab. 2.2.5.
Tabela 2.2.5. Wyniki badań skuteczności działania biocydów w dwuskładnikowej bazie cieczy obróbkowych
(oksyetylat kardanolu n = 6 + ADO) oraz w bazie glicerynowej
Skażenie bakteriami, liczba kolonii w 1 cm3
Dodatek

Stężenie biocydu, %v/v

Oksyetylat kardanolu
n = 6 + ADO

Gliceryna

–

0

>108

>108

1

nie stwierdzono

nie stwierdzono

2

nie stwierdzono

nie stwierdzono

4

nie stwierdzono

nie stwierdzono

2

7

10

108

4

106

106

6

106

106

1

103

102

2

nie stwierdzono

nie stwierdzono

4

nie stwierdzono

nie stwierdzono

1

nie stwierdzono

nie stwierdzono

2

nie stwierdzono

nie stwierdzono

4

nie stwierdzono

nie stwierdzono

Biocyd 1

Biocyd 2

Biocyd 3

Biocyd 4

Jedynie po wprowadzeniu biocydu 2 nie stwierdzono skutecznego
zmniejszenia ilości bakterii w starzonych bazach cieczy obróbkowych (tab.
2.2.5). Spośród pozostałych najwyższą skuteczność wykazały biocydy 1 i 4.
Wprowadzenie do obu badanych baz każdego z nich w każdym badanym
stężeniu skutkowało całkowitą likwidacją bakterii w cieczy. Ponieważ założono opracowanie trzech kompatybilnych cieczy, do dalszych badań wybrano
biocydy 1, 3 i 4.
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Do kształtowania właściwości przeciwpiennych dwuskładnikowej bazy
cieczy obróbkowych wybrano dodatki komercyjne zawierające i nie zawierające związków silikonowych. W celu przeprowadzenia badań wytworzono
wiele kompozycji badanej bazy z wybranymi dodatkami (tab. 2.2.6). Kompozycje zawierały różne stężenia dodatków, od 0,5 do 5%v/v. Były to stężenia
mieszczące się w granicach zalecanych przez producentów. Z wytworzonych
kompozycji przygotowano 5-procentowe mieszaniny z wodą i oceniono ich
tendencję do tworzenia i zaniku piany. Badania prowadzono dwiema metodami: test z wykorzystaniem specjalnych butelek i blender test. Uzyskane wyniki
badań przedstawiono w tab. 2.2.6.
Tabela 2.2.6. Skuteczność działania dodatków przeciwpiennych w dwuskładnikowej bazie cieczy obróbkowych
(oksyetylat kardanolu n = 6 + ADO)

Dodatek

Stężenie dodatku
w bazie, %v/v

Wł. przeciwpienne
(test butelkowy)

Wł. przeciwpienne
(blender test)

–

0

40 s

>30 min

0,5

2s

>20 min

1

2s

>20 min

2

1s

>15 min

3

1s

>15 min

0,5

10 s

>30 min

1

10 s

>15 min

2

10 s

>15 min

0,5

1s

15 s

1

1s

1s

2

1s

1s

0,5

1s

6 min

Dodatek 1

Dodatek 2

Dodatek 3

Dodatek 4

Dodatek 5

1

1s

3 min

2

1s

3 min

3

1s

3min

0,5

1s

1 min

1

1s

30 s

2

1s

30 s

3

1s

20 s

5

1s

20 s
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Każdy z badanych dodatków, wprowadzony w każdym badanym stężeniu
miał korzystny wpływ na przeciwpienne właściwości bazy oceniane testem
butelkowym. Natomiast nie każdy spowodował skuteczne obniżenie tendencji
do tworzenia piany w teście z użyciem blendera. Spośród badanych jedynie
dodatek 3, zastosowany w dwóch wyższych stężeniach spowodował efektywną
poprawę przeciwpiennych właściwości badanej bazy (tab. 2.2.6). Wybrano go
do zastosowania w składzie opracowywanych cieczy obróbkowych.
Na rys. 2.2.1 przedstawiono wyniki badań skuteczności działania dodatków smarnych wprowadzonych do bazy glicerynowej w stężeniach 5–20%.
Skuteczność działania dodatków badano na podstawie przeciwzużyciowych
właściwości 5-procentowych roztworów kompozycji w wodzie.
1,44
średnica skazy [mm]

1,24
1,04
0,84
0,64
0,44
0,24
0,04

0

5
10
15
zawartość dodatku [%]

20

Rys. 2.2.1. Zmiana właściwości przeciwzużyciowych bazy glicerynowej po wprowadzeniu dodatków smarnych

Jedynie dodatek 1, wprowadzony do bazy glicerynowej w każdym badanym stężeniu, skutecznie obniżył zużycie testowego węzła tarcia (rys. 2.2.1).
Po badaniu kompozycji zawierającej 5% dodatku zużycie węzła zmniejszyło się o ok. 30%. W przypadku pozostałych badanych stężeń była to wartość
mniejsza o ponad 50%. W rezultacie, do zastosowania w składzie kompozycji
wybrano 10-procentowe stężenie dodatku.
Przeprowadzone badania wpływu dodatków przeciwkorozyjnych, przeciwpiennych, biocydów i smarnych na właściwości wybranych baz cieczy obróbkowych pozwoliły na wytypowanie dodatków o najkorzystniejszym działaniu w odniesieniu do kształtowanych właściwości baz i opracowanie składu
chemicznego cieczy obróbkowych. Opracowano dwa pakiety cieczy obróbkowych: o symbolu G1–G3 wytworzonych na bazie chemicznie oczyszczonej
frakcji glicerynowej oraz o symbolu C1–C3 na bazie mieszaniny oksyetylatu
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kardanolu i syntetycznego estru. Bezpośrednie zastosowanie oksyetylatów
w charakterze baz cieczy obróbkowych uniemożliwiła niewystarczająca stabilność mieszanin oksyetylatów z wodą. Zapewniło ją natomiast zastosowanie oksyetylatów jako komponentu bazy dwuskładnikowej z syntetycznym
estrem. W pakietach ciecze różniły się rodzajem wprowadzonych dodatków.
Metoda wytwarzania cieczy obróbkowych
Proces wytwarzania cieczy obróbkowych obejmuje następujące etapy:
–– przygotowanie surowców wyjściowych do procesu modyfikowania frakcji
glicerynowej i oksyetylacji kardanolu,
–– rozdział frakcji glicerynowej lub oksyetylacja kardanolu,
–– badania kontrolne wytworzonego oksyetylatu lub odseparowanej gliceryny,
–– przygotowanie bazy i dodatków uszlachetniających,
–– blending bazy i dodatków uszlachetniających,
–– kontrola właściwości fizykochemicznych cieczy,
–– konfekcjonowanie wytworzonych cieczy.
Zasadniczym etapem procesu wytwarzania cieczy obróbkowych jest
proces oksyetylowania kardanolu i rozdziału frakcji glicerynowej. Przeprowadzone badania nad syntezą oksyetylatów pozwoliły na wytypowanie optymalnych warunków procesu i typu katalizatora, które gwarantują otrzymanie
produktu o jak najkorzystniejszych właściwościach. Do wytwarzania cieczy
obróbkowych wybrano produkt o średnim stopniu oksyetylacji n = 6 [15]. Syntezę oksyetylatu prowadzono w obecności katalizatora NaOH w ilości 0,1%
w przeliczeniu na produkt, w temperaturze 160°C, przy ciśnieniu 0,25–0,35
MPa. Frakcję glicerynową rozdzielono za pomocą kwasu mrówkowego. Stosowano 3% stężenie kwasu w temperaturze pokojowej. Parametrem kontrolnym
obu wytworzonych produktów był współczynnik załamania światła. W celu
wytworzenia cieczy przygotowano składniki wyjściowe: bazę i odpowiednie
zestawy dodatków (inhibitor korozji, biocyd, dodatek przeciwpenny i smarny), a następie przeprowadzono proces blendingu w zbiorniku wyposażonym
w mieszadło wolnoobrotowe, w temperaturze 25–30°C. Po wytworzeniu zbadano podstawowe właściwości fizykochemiczne cieczy.
Właściwości cieczy obróbkowych
Ponieważ ciecze obróbkowe wytwarzane są jako koncentraty do rozcieńczania wodą, badania właściwości fizykochemicznych, mikrobiologicznych i smarnych przeprowadzono dla 5-procentowych roztworów badanych
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cieczy w wodzie. Były to przewidywane stężenia roztworów roboczych cieczy. W celu porównania równolegle zbadano komercyjne wodorozcieńczalne
ciecze obróbkowe, stosowane w szerokim zakresie w procesach ubytkowej
obróbki metali. Oznaczono je symbolami: K1 i K2.
W tab. 2.2.7 przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych
i mikrobiologicznych opracowanych oraz komercyjnych cieczy obróbkowych.
Tabela 2.2.7. Właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne 5-procentowych roztworów badanych cieczy
obróbkowych w wodzie

Właściwość

Ciecze obróbkowe
G1

G2

G3

C1

C2

C3

K1

K2

Wł. przeciwkorozyjne

H0

H0

H0

H0

H0

H0

H0

H0

pH

7,7

7,7

7,9

9,5

9,0

8,7

9,2

9,0

Wł. przeciwzużyciowe, średnica skazy, mm

0,77

0,77

0,60

0,90

1,00

0,90

0,66

0,86

Stabilność (wzrokowo)

s*

s*

s*

s*

s*

s*

s*

s*

Wł. przeciwpienne (test butelkowy), s

2

1

1

1

3

4

20

10

Wł. przeciwpienne (blender test), s

2

1

2

2

3

2

30

40

Liczba drobnoustrojów (dip slide):
bakterie
grzyby

brak
brak

brak
brak

brak
brak

brak
brak

brak
brak

brak
brak

brak
brak

brak
brak

s* stabilna

Ciecze obróbkowe G1–G3 wytworzone na bazie gliceryny oraz C1–C3
na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem charakteryzowały się właściwościami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi
zbliżonymi do poziomu wyznaczonego dla produktów komercyjnych (tab.
2.2.7). Nie działały korodująco na stal i żeliwo. Odczyn pH opracowanych
i komercyjnych cieczy był lekko zasadowy (ciecze G) i zasadowy (ciecze C),
niesprzyjający rozwojowi mikroorganizmów. Wartości średnicy skazy na kulkach testowych wyznaczone po badaniach opracowanych cieczy G1–G3 oraz
komercyjnych K1 i K2 były zbliżone, co wskazywało na jednakową zdolność
do ochrony węzła tarcia przed zużyciem. Natomiast właściwości przeciwzużyciowe cieczy C1–C3, dla których wyznaczono nieco wyższe wartości średnicy skaz, były mniej efektywne, ale spełniały wymagania stawiane cieczom
obróbkowym. Wszystkie ciecze były stabilne, po 24 godzinach nie stwierdzono
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rozwarstwienia żadnej z nich. Opracowane ciecze charakteryzowały się zdecydowanie korzystniejszymi właściwościami przeciwpiennymi niż produkty
komercyjne, ocenianymi zarówno w teście butelkowym, jak i za pomocą blendera. Żadna z cieczy nie zawierała bakterii oraz grzybów.
Opracowane ciecze obróbkowe wykazywały wysoką odporność na działanie mikroorganizmów (tab. 2.2.8).
Tabela 2.2.8. Zmiana właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych 5-procentowych mieszanin
opracowanych cieczy obróbkowych z wodą w wyniku starzenia laboratoryjnego
Ciecze obróbkowe

Parametr
Ogólna liczba bakterii
Ogólna liczba grzybów
Wł. przeciwkorozyjne
pH
Wł. przeciwpienne
test butelkowy/blender test, s

C1

C2

C3

przed starzeniem

nw*

nw*

nw*

po starzeniu

nw*

nw*

103

przed starzeniem

nw*

nw*

nw*

po starzeniu

nw*

nw*

nw*

przed starzeniem

H0

H0

H0

po starzeniu

H0

H0

H0

przed starzeniem

9,5

8,7

8,9

po starzeniu

9,5

8,7

8,9

przed starzeniem

4/40

5/35

5/35

po starzeniu

5/55

15/60

20/60

G1

G2

G3

12

12

12

przed starzeniem

nw*

nw*

nw*

po starzeniu

nw*

nw*

102

przed starzeniem

nw*

nw*

nw*

po starzeniu

nw*

nw*

nw*

przed starzeniem

H0

H0

H0

po starzeniu

H0

H0

H0

przed starzeniem

7,7

7,7

9,5

po starzeniu

7,9

7,7

9,5

przed starzeniem

3/5

2/5

10/15

po starzeniu

5/5

10/30

10/20

Czas trwania testu, tygodnie
Ogólna liczba bakterii
Ogólna liczba grzybów
Wł. przeciwkorozyjne
pH
Wł. przeciwpienne
test butelkowy/blender test, s
*nie wykryto
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W wyniku starzenia nie zmieniły się istotnie właściwości fizykochemiczne
i mikrobiologiczne cieczy wytworzonych na bazie gliceryny i oksyetylatów
kardanolu (tab. 2.2.8). W żadnej cieczy nie pojawiły się bakterie i grzyby. Nie
zmieniły się właściwości przeciwkorozyjne cieczy. Żadna z nich nie działała
korodująco na stal i żeliwo. Natomiast nieznacznie pogorszyły się właściwości
przeciwpienne, przy czym starzone ciecze nie ustępowały pod tym względem świeżym cieczom komercyjnym (tab. 2.2.7). Wskazywało to na spełnianie
przez opracowane ciecze wymagań eksploatacyjnych dotyczących odporności
na działanie mikroorganizmów.
Wszystkie opracowane ciecze zarówno na bazie mieszaniny oksyetylatu
kardanolu z adypinianem diizooktylowym (C), jak i na bazie oczyszczonej
frakcji glicerynowej (G) charakteryzowały się wysoką podatnością na rozkład
biochemiczny (tab. 2.2.9).
Tabela 2.2.9. Stopień biodegradacji wytworzonych cieczy obróbkowych
Ciecze obróbkowe

Stopień biodegradacji [%]

C1

C2

C3

G1

G2

G3

94,9

92,9

90,0

98,5

99,0

98,8

Każda z opracowanych cieczy spełniała kryteria biodegradacji cieczy technologicznych, wg których stopień biodegradacji powyżej 80% pozwala na zaliczenie cieczy do produktów łatwo rozkładalnych na drodze biologicznej.
Badania właściwości technologicznych prowadzono podczas rzeczywistych
procesów toczenia. Wyniki testów wyrażono za pomocą znormalizowanych
parametrów geometrycznych zużycia ostrza noża skrawającego: KT – głębokości żłobka na powierzchni natarcia, VBB – średniej szerokości pasma zużycia ściernego na powierzchni przyłożenia oraz VBBmax – największej szerokości
pasma zużycia ściernego na powierzchni przyłożenia. Wykazały one zbliżone
właściwości opracowanych i komercyjnych cieczy obróbkowych (tab. 2.2.10).
Opracowane ciecze obróbkowe, szczególnie na bazie gliceryny, najskuteczniej chroniły noże tokarskie przed zużyciem podczas obróbki stali nierdzewnej OH18N9 oraz stopowej 4OH. Głębokości żłobka na powierzchni natarcia oraz zużycie powierzchni przyłożenia wszystkich badanych noży było
najmniejsze. Pod tym względem skuteczność cieczy G1–G3 była zbliżona do
komercyjnej cieczy K2. Zużycie noży tokarskich podczas obróbki tego rodzaju
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stali w otoczeniu cieczy komercyjnej K1 było większe. Natomiast wykorzystanie opracowanych cieczy do obróbki stali zwykłej jakości skutkowało większymi wartościami wskaźników zużycia noża od wyznaczonych po badaniu
cieczy K2 i zbliżonymi do uzyskanych dla cieczy K1.
Tabela 2.2.10. Wielkość zużycia ostrza noża skrawającego przy toczeniu różnych materiałów w obecności
5-procentowych roztworów badanych cieczy obróbkowych

Rodzaj noża/rodzaj
stali

Ciecze obróbkowe
G1

G2

G3

C1

C2

C3

K1

K2

KT [mm]
P10/ST3

0,64

0,42

N*

N*

N

0,63

N*

N*

P10/4OH

0,33

0,43

N*

N*

0,39

0,46

0,35

0,19

P10/OH18N9

0,03

0,11

0,03

N*

N*

N*

N*

0,01

P20/ST3

0,49

0,13

N*

0,65

N*

0,59

0,43

0,37

P20/4OH

0,19

0,30

0,04

N*

N*

0,51

0,33

0,26

P30/OH18N9

N*

0,16

0,04

0,09

N*

0,07

N*

0,04

Vbb [mm]
P10/ST3

0,97

0,78

0,70

0,72

0,12

0,80

0,11

0,36

P10/4OH

0,48

0,67

0,44

0,40

0,54

0,65

0,44

0,30

P10/OH18N9

0,01

0,11

0,07

0,05

0,74

0,23

0,03

0,00

P20/ST3

0,91

0,12

0,00

0,88

0,07

0,56

0,82

0,89

P20/4OH

0,30

0,45

0,09

0,51

0,49

0,89

0,56

0,41

P30/OH18N9

0,04

0,14

0,06

0,11

0,03

0,03

0,08

0,08

Vbmax [mm]
P10/ST3

1,14

0,88

0,97

1,00

0,20

1,05

0,19

0,36

P10/4OH

0,55

0,80

0,99

0,51

0,60

0,83

0,57

0,30

P10/OH18N9

0,01

0,15

0,09

0,09

0,80

0,42

0,05

0,00

P20/ST3

0,98

0,19

0,00

1,17

0,09

1,00

0,97

0,89

P20/4OH

0,39

0,56

0,14

0,57

0,60

1,02

0,66

0,41

P30/OH18N9

0,07

0,16

0,08

0,20

0,04

0,05

0,08

0,08

N* narost
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***
Przedstawione wyniki badań pokazały, że oksyetylaty kardanolu oraz
gliceryna mogą stanowić podstawowe komponenty cieczy obróbkowych.
Wytworzone na ich bazie ciecze charakteryzowały się wysokimi właściwościami fizykochemicznymi, mikrobiologicznymi i technologicznymi. Nie ustępowały, a czasami przewyższały pod tym względem produkty komercyjne.
Zarówno ciecze na bazie oczyszczonej gliceryny, jak i mieszaniny oksyetylatu
kardanolu z syntetycznym estrem wykazywały wysoką stabilność składu chemicznego oraz odporność na działanie bakterii i grzybów. Charakteryzowały
się wysokimi właściwościami przeciwkorozyjnymi i przeciwpiennymi. Wystarczająco zabezpieczały narzędzia skrawające przed zużyciem, szczególnie
podczas obrabiania stali wyższych jakości. Wykorzystanie produktów roślinnych w charakterze baz oraz zestawu dodatków charakteryzujących się niską
ekotoksycznością i w miarę wysoką biodegradowalnością zapewniło wysoką
biodegradację wytworzonych cieczy. Ma to duże znaczenie dla środowiska ze
względu na specyfikę eksploatacji cieczy obróbkowych. Można zatem stwierdzić, że produkty odpadowe: frakcja glicerynowa i kardanol mogą stanowić
surowce dla składników bazowych cieczy obróbkowych. Wytworzone na tych
składnikach ciecze obróbkowe mogą znaleźć zastosowanie w procesach ubytkowej obróbki metali.
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2.3.

Ekologiczne środki smarowe przeznaczone do
niekonwencjonalnych węzłów kinematycznych

Rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane materiały eksploatacyjne,
przy jednoczesnym zaostrzaniu rygorów ochrony środowiska, powoduje
wzrost zainteresowania alternatywnymi materiałami ekologicznymi uzyskiwanymi ze źródeł odnawialnych [1]. Dotyczy to m.in. paliw silnikowych
zastępowanych biopaliwami czy też naftowych środków smarowych zastępowanych nietoksycznymi, biodegradowalnymi substancjami wytwarzanymi z biomasy [2]. Do produkcji tych środków najczęściej wykorzystywane są
rośliny jadalne (np. rzepak) [3], co powoduje, że zwiększa się popyt na rynku,
a w konsekwencji – rosną ich ceny. Ponadto uprawy roślin przeznaczonych do
takich celów nie tylko zajmują duże powierzchnie ziemi uprawnej, ale są przy
tym stosunkowo mało wydajne. Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie glonów jednokomórkowych (mikroglonów), które
w określonych warunkach produkują metabolity wtórne o składzie chemicznym zbliżonym do olejów roślinnych [4]. Obecnie algi (np. zielenice) są jednym z najbardziej perspektywicznych surowców, który ze względu na szybkie
tempo wzrostu, wysoką wydajność fotosyntetyczną (rys. 2.3.1) oraz zdolność
do akumulacji dużych ilości lipidów może w przyszłości stanowić cenne źródło biomasy energetycznej [5] zarówno do produkcji biopaliw trzeciej generacji [6], jak i biogazu [7]. Ponadto nie bez znaczenia jest aspekt ekologiczny
hodowli tych mikroorganizmów, które wymagają znacznych ilości dwutlenku
węgla, fosforu i azotu. Mogą więc być produkowane na bazie ścieków i dwutlenku węgla ze spalin [8].
Biomasa z alg powstała w wyniku procesów eutrofizacji w dużych zbiornikach wodnych, z których jest regularnie usuwana, aby nie doprowadzić
do deficytu tlenowego, znajduje zastosowanie w ochronie środowiska. Wykorzystywana jest m.in. w procesach biosorpcji i bioakumulacji, przy zatężeniu jonów metali działających toksycznie oraz przy oczyszczaniu ścieków
ze związków biogennych. Mikroalgi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem również dlatego, że odznaczają się cenną własnością pochłaniania tlenków azotu i węgla z wydzielaniem czystego tlenu i azotu oraz przydatnych
produktów ubocznych. Biologiczna sekwestracja przez mikroalgi polega na

60

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

przekształceniu CO2 w jedną z form biomasy. Do wytworzenia 1 kg s.m. alg
potrzeba ok. 2 kg CO2, stąd na świecie ogromne zainteresowanie ich wykorzystaniem do obniżenia emisji zanieczyszczeń pochodzących m.in. z kotłowni
opalanych węglem czy fabryk [9]. W procesie sekwestracji energia biomasy zostaje odzyskana na drodze spalania i może zostać wykorzystana do produkcji
biopaliwa oraz wytworzenia nośników energii takich jak metan i wodór [10].
Rzepak

Soja

Wilczomlecz

Brassica napus

Glycine max

Jatropha curcas

Nannochloropsis

2,4 t/ha/rok

20–30 t/ha/rok*

1,4 t/ha/rok

0,48 t/ha/rok

Mikroalgi

* obliczono poprzez ekstrapolację wyników badań laboratoryjnych
Rys. 2.3.1. Wydajność produkcji biodiesla z różnych gatunków roślin i mikroalg [11]

W Polsce najpowszechniej występującym oraz najczęściej hodowanym –
ze względu na łatwą adaptację do zmiennych warunków – gatunkiem mikroalg z gromady zielenic jest Chlorella vulgaris [12]. Jest to glon jednokomórkowy
o kulistym lub elipsoidalnym kształcie, zawierający chlorofil (rys. 2.3.2). W naszych warunkach klimatycznych hodowla alg w otwartych zbiornikach wodnych, tzw. ORPs (ang. Open Raceway Ponds), byłaby nieefektywna i w dużym
stopniu zagrożona zakażeniem. Ponadto nie byłoby możliwe kontrolowanie
i utrzymanie stabilnych warunków procesu. Jedynym sposobem zapewnienia
optymalnych warunków hodowli jest natomiast zastosowanie fotobioreaktorów zamkniętych [13]. Zaletą tego rozwiązania, poza stabilizacją parametrów
takich jak temperatura, pH czy naświetlenie, jest możliwość wykorzystania
nieużytków rolnych do rozmieszczenia reaktorów, nie kolidując z uprawami
roślin spożywczych [14].
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Rys. 2.3.2. Obraz mikroskopowy komórek Chlorella sp. (powiększenie 40 x)

Ze względu na perspektywiczny potencjał aplikacyjny substancje pozyskane z alg są obiektem zainteresowania wielu ośrodków badawczych na
całym świecie już od lat czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy po raz pierwszy zainteresowano się tą tematyką. O jej znaczeniu świadczy fakt, że powstają specjalne opracowania (tzw. mapy drogowe), w których są zdefiniowane podstawowe kierunki wykorzystania metabolitów pozyskanych z alg.
W Polsce brak jeszcze tego typu opracowań. Na rys. 2.3.3 przedstawiono aktualne trendy w badaniach naukowych prowadzonych w Europie (na przykładzie Wielkiej Brytanii) oraz ramy czasowe, kiedy – według prognoz – poszczególne kierunki rozwoju osiągną poziom komercjalizacji. Największym
potencjałem wdrożeniowym w perspektywie krótko- i średnioterminowej
charakteryzują się produkty wysokiej jakości zarówno z makro-, jak i mikroalg (m.in. wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i EPA), biorekultywacja oraz produkcja pasz i nawozów. W perspektywie średnio- i długoterminowej dominować natomiast będą produkty chemiczne i energetyczne,
wytwarzane w wyniku zintegrowanej biorafinacji alg, oraz nowe substancje
bioaktywne pozyskiwane z mikroalg.
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Substancje bioaktywne
Żywność i pasza
Chemikalia
Bioenergia
Wiedza przemysłowa

10

15 lat +

Denitryfikacja
Oczyszczanie ścieków
Odpady z hodowli ryb

Zintegrowana biorafinacja

Biorekultywacja

5

Wielonienasyc. kw. tłuszcz.
Kosmetyki
Terpeny
Warzywa morskie
Pasza dla zwierząt
Etanol
Nawóz
Hydrokoloidy
Fermentacja beztlenowa
Konwersja termiczna
Doradztwo
Wyposażenie
Biotechnologie przemysłowe

Badania

Rozwój

Wdrożenie

Komercjalizacja

Rys. 2.3.3. Aktualne trendy w badaniach naukowych z zakresu „biotechnologii alg” [15]

Uwzględniając te światowe trendy, do zadania pn. „Nowa generacja ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi”, realizowanego w ramach Projektu Strategicznego1 włączono także badania nad możliwością wykorzystania olejów
uzyskanych z alg w zastosowaniach technicznych, a w szczególności w charakterze bazy olejowej przy komponowaniu olejów do stosowania w węzłach
tarcia, w których zastosowano nietypowe skojarzenia materiałowe, np. elementy trące pokryte cienkimi powłokami niskotraciowymi. W tej części prac
skupiono się na porównaniu właściwości smarnych oleju uzyskanego z alg
z aktualnie stosowanymi olejami bazowymi.
Podstawowym czynnikiem pomyślnej komercjalizacji produktów na bazie
alg jest opłacalność ekonomiczna ich hodowli [16]. Ze względu na panujące
warunki klimatyczne szacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, związane z wdrażaniem technologii produkcji biomasy alg w Polsce, wciąż kształtują się na bardzo wysokim poziomie (m.in. koszty ogrzewania, naświetlania,

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Nowa generacja ekologicznych materiałów
smarowych przeznaczonych do węzłów kinematycznych z elementami ceramicznymi” w ramach Projektu
Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2015.
1
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mieszania, dostarczenia pożywki i odwodnienia biomasy). Opłacalność ich
hodowli byłaby lepsza, gdyby udało się zwiększyć efektywność ich produkcji,
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów operacyjnych [17]. Dlatego też jednym z najpilniejszych i najtrudniejszych problemów do rozwiązania w tym
zakresie jest opracowanie i wdrożenie w skali przemysłowej uzasadnionych
ekonomicznie i ekologicznie technologii wytwarzania biomasy i przetwarzania jej na produkty użytkowe.
Analiza potencjalnych obszarów przemysłowych zastosowań produktów
z biomasy alg wskazuje, iż nie są one już ograniczane do produkcji biopaliw
i biogazu [18]. Wstępne prognozy wskazują, że jest to potencjalny surowiec do
komponowania ekologicznych środków smarowych, zwłaszcza że właściwości
lepkościowo-temperaturowe olejów na bazie biomasy mikroalg kształtują się
na poziomie charakterystycznym dla olejów roślinnych (rys. 2.3.4).
0,3
olej z alg

Lepkość [Pas]

0,25

olej rzepakowy

0,2
0,15
0,1
0,05
0

0

20

40

60
Temperatura [°C]

80

100

120

Rys. 2.3.4 Charakterystyki lepkościowo-temperaturowe oleju z alg i oleju rzepakowego [19]

Środki takie mogłyby znaleźć zastosowanie do ochrony powierzchni
współpracujących elementów maszyn. W przypadku powierzchni stali mechanizmu przeciwzużyciowego i przeciwzatarciowego działania środków
smarowych są rozpoznane i stosunkowo dobrze opisane w literaturze naukowej. W ostatnich latach jednak duży nacisk kładzie się również na rozwój niekonwencjonalnych węzłów tarcia, np. elementów ze stali pokrytych
powłokami wielowarstwowymi i diamentopodobnymi (DLC – Diamond Like
Coatings) [20–21]. Jest to rozwiązanie niezwykle skuteczne w warunkach
tarcia suchego. Problemem jest natomiast „obojętność chemiczna” powłok,
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która w warunkach smarowania utrudnia tworzenie się warstw granicznych
zapewniających ochronę powierzchni tarcia przed zużyciem. Ze względu na
niską energię powierzchniową twardych powłok cząsteczki środka smarowego
wiążą się z powierzchnią powłoki tylko poprzez bardzo słabe oddziaływania
dyspersyjne i wiązania wodorowe [22]. Oznacza to, że zamiast oczekiwanej
poprawy może nastąpić pogorszenie właściwości tribologicznych układu.
Problem ten wymaga pilnego rozwiązania, gdyż obecnie większość elementów maszyn pracuje w warunkach smarowania. Wyniki wstępnie przeprowadzonych eksperymentów wykazały skuteczność oleju z alg w ochronie
powierzchni stali przed zużyciem i zacieraniem [12]. Dlatego też celowe było
zbadanie możliwości wykorzystania oleju z alg jako substytutu oleju rzepakowego w charakterze środka smarowego do smarowania elementów pokrytych
powłoką niskotarciową typu WC/C oraz ich skojarzeń ze stalą.
Do wytworzenia oleju z alg wykorzystano biomasę pochodzącą z hodowli
zaszczepionej inokulum, w skład którego wchodziło 70% glonów z rodzaju
Chlorella i 30% glonów z rodzaju Scenedesmus. Biomasa alg została oddzielona z podłoża hodowlanego poprzez wirowanie. Następnie przeprowadzono
dezintegrację komórek oraz ekstrakcję rozpuszczalnikową triglicerydów. Tak
uzyskany produkt odwodniono i oczyszczono z pozostałości rozpuszczalników poprzez destylację pod obniżonym ciśnieniem w atmosferze azotu. Efektywność smarną oleju z alg porównano do komercyjnych olejów smarowych
o zbliżonych charakterystykach lepkościowo-temperaturowych (tab. 2.3.1), tj.:
olej mineralny (SN-150), olej syntetyczny (PAO-6) i olej roślinny (rafinowany olej rzepakowy). Charakterystyki lepkościowo-temperaturowe badanych
olejów wyznaczono przy użyciu lepkościomierza rotacyjnego Physica MCR
101, wyposażonego w dyfuzyjne łożysko powietrzne podłączone do zasilania
pneumatycznego – bezolejowego kompresora oraz bloku osuszającego powietrze. Pomiar wykonywano, stosując układ pomiarowy stożek–płytka przy stałej szybkości ścinania 100 s-1, w zakresie temperatur 0–100°C.
Inne właściwości fizykochemiczne oleju z alg (tj. gęstość, zawartość wody
i siarki) są także zbliżone do oleju rzepakowego (tab. 2.3.2). Gęstość, lepkość
kinematyczna i wskaźnik lepkości obydwu olejów są praktycznie identyczne,
dlatego też można założyć, że ich właściwości smarne będą zbliżone. W obydwu olejach obecne są śladowe ilości wody i siarki. Jedynym zbadanym parametrem różnicującym oba oleje jest odporność oksydacyjna – czas indukcji
utleniania w temp. 140°C oleju z alg jest ponad dwukrotnie krótszy niż oleju
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rzepakowego. Olej z alg łatwiej ulega więc utlenianiu niż olej rzepakowy. Ten
niedostatek może być jednak skompensowany przez wprowadzenie odpowiednich inhibitorów termooksydacji.
Tabela 2.3.1. Charakterystyki lepkościowo-temperaturowe badanych olejów smarowych
Wartość parametru
Lp.

Badana właściwość

1

SN-150

PAO-6

Olej rzepakowy

Olej
z alg

Lepkość kinemat. w temp. 40oC [cSt]

31,7

31,0

35,0

33,3

2

Lepkość kinemat. w temp. 100 C [cSt]

5,2

6,0

8,0

8,0

3

Wskaźnik lepkości

97

140

216

220

o

Tabela 2.3.2. Właściwości fizykochemiczne oleju z alg i oleju rzepakowego

Lp.

Badana właściwość

1

Wartość parametru
Olej z alg

Olej rzepakowy

Gęstość w temp. 15°C [g/cm3]

0,91891

0,91686

2

Zawartość wody [%]

0,05410

0,04006

3

Zawartość siarki [ppm]

7,80

11,89

4

Czas indukcji utleniania w temp. 140°C (test Petrooxy) [min]

11

26

Właściwości smarne olejów oceniono na podstawie ich właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych. Badania zostały przeprowadzone
za pomocą aparatu czterokulowego T-02, w którym trzy unieruchomione
w uchwycie kulki dolne dociskane były z odpowiednią siłą do kulki górnej
zamocowanej we wrzecionie obracającym się z określoną prędkością. Elementami testowymi były kulki ze stali łożyskowej 100Cr6 o średnicy nominalnej
½”, chropowatości powierzchni Ra = 0,32 µm i twardości 60–65 HRC. Część
kulek testowych została pokryta powłoką niskotarciową typu WC/C o grubości 2 µm. Badano cztery układy materiałowe: stal–stal (wszystkie cztery
kulki ze stali), stal–WC/C (górna kulka ze stali, trzy dolne kulki ze stali z powłoką WC/C), WC/C–stal (górna kulka ze stali z powłoką WC/C, trzy dolne
kulki ze stali) oraz WC/C–WC/C (wszystkie cztery kulki ze stali z powłoką
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WC/C). Wyniki każdej serii badań poddawano testowi Q-Dixona w celu wykrycia i wyeliminowania ewentualnych wyników odstających przy poziomie
ufności 0,95.
Właściwości przeciwzużyciowe oceniano na podstawie wartości granicznego obciążenia zużycia, które jest funkcją obciążenia (P) i średnicy śladu tarcia na kulce (d):

Badania prowadzono w warunkach zapewniających trwałe występowanie
tarcia mieszanego: obciążenie 392 N, czas biegu 3600 s, prędkość obrotowa 500
obr./min. Średnicę śladu zużycia na kulkach mierzono równolegle i prostopadle do kierunku tarcia za pomocą mikroskopu optycznego. Za wynik przyjmowano średnią arytmetyczną z pomiarów trzech kulek dolnych, z trzech
niezależnych biegów testowych. Kulki przed i po testach tribologicznych były
myte benzyną ekstrakcyjną w myjce ultradźwiękowej.
Właściwości przeciwzatarciowe oceniono na podstawie obciążenia zacierającego (Pt). Wyznaczenie Pt polegało na przeprowadzeniu biegu zespołu
czterech kulek w obecności badanego oleju pod wzrastającym w sposób ciągły obciążeniem aż do wystąpienia zacierania sygnalizowanego gwałtownym
wzrostem oporów ruchu. Badania prowadzono w następujących warunkach:
prędkość obrotowa wrzeciona 500±20 obr./min, prędkość poślizgu 0,19 m/s,
prędkość narastania obciążenia 409 N/s, temperatura początkowa <25°C.
Ze względu na sposób realizacji testu, wartość Pt nie może być większa niż
7200 N (maksymalny czas 18 s). Za wynik przyjmowano średnią arytmetyczną
rezultatów z co najmniej trzech niezależnych biegów.
Skuteczność smarną oleju z alg odnoszono do analogicznych charakterystyk tribologicznych oleju mineralnego (SN-150), syntetycznego (PAO-6) i roślinnego. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rys. 2.3.5÷2.3.8.
Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 2.3.5÷2.3.8, olej z alg praktycznie nie ustępował właściwościami przeciwzużyciowymi olejowi mineralnemu i – co istotne – rzepakowemu, a nawet je przewyższał w układzie
materiałowym WC/C-stal (rys. 2.3.7a) i WC/C-WC/C (rys. 2.3.8a). Jedynie
olej poli-α-olefinowy wykazywał pod tym względem wyższą skuteczność.
Najwyższą wartość granicznego obciążenia zużycia G oz (948,5 N/mm 2)
w przypadku oleju z alg odnotowano w układzie czterokulowym, w którym
wszystkie kulki posiadały powłokę WC/C (rys. 2.3.8a), natomiast najniższą

2. Sposoby zastąpienia surowców naftowych surowcami odnawialnymi

67

(507,4 N/mm2) – w skojarzeniu elementów ze stali (rys. 2.3.5a). Oznacza to, że
efektywność smarna oleju z alg jest niemal dwukrotnie wyższa w układzie powłoka–powłoka niż stal–stal. W obydwu mieszanych układach materiałowych
(rys. 2.3.6a i rys. 2.3.7a) smarność tego oleju była porównywalna – nieznacznie
wyższa w przypadku, gdy górna (obracająca się) kulka pokryta była powłoką,
a trzy pozostałe (nieruchome) były wykonane ze stali (614,8 N/mm2).
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Rys. 2.3.5. Właściwości przeciwzużyciowe (a) i przeciwzatarciowe (b) badanych olejów w układzie materiałowym
stal–stal [23]
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Rys. 2.3.6. Właściwości przeciwzużyciowe (a) i przeciwzatarciowe (b) badanych olejów w układzie materiałowym
stal–WC/C [23]

Efektywność przeciwzatarciowa oleju z alg w układzie stal–stal
(Pt = 1600 N) była wyższa o 60% niż oleju SN i o ponad 70% niż oleju PAO
(rys. 2.3.5b). Jedynie olej rzepakowy przewyższał pod tym względem olej z alg
(o 25%). Obciążenie zacierające w układzie WC/C–WC/C osiągnęło natomiast
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jeszcze wyższą wartość (3900 N) – podobnie jak w układzie stal–stal przekraczała ona analogiczne wartości dla oleju mineralnego i rzepakowego (rys.
2.3.8b). Wynik ten był bliski wartości uzyskanej dla oleju syntetycznego PAO
(4200 N). W układach mieszanych stal–WC/C i WC/C–stal skuteczność oleju z alg w ochronie powierzchni kulek przed zacieraniem była wyższa niż
pozostałych badanych olejów lub na porównywalnym poziomie (rys. 2.3.6b,
rys. 2.3.7b). Ponadto zastosowanie oleju z alg do smarowania czterokulowego
układu elementów ze stali zapewnia łagodniejsze warunki tarcia niż oleju
rzepakowego, co wykazano za pomocą profilografometrii (rys. 2.3.9) i skaningowej mikroskopii elektronowej [24].
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Rys. 2.3.7. Właściwości przeciwzużyciowe (a) i przeciwzatarciowe (b) badanych olejów w układzie materiałowym
WC/C–stal [23]
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Rys. 2.3.8. Właściwości przeciwzużyciowe (a) i przeciwzatarciowe (b) badanych olejów w układzie materiałowym
WC/C–WC/C [23]
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b)

Rys. 2.3.9. Mikrostruktura śladu tarcia (pow. 10x) oraz profile chropowatości na kulce smarowanej olejem z alg (a)
i olejem rzepakowym (b) podczas tarcia w układzie materiałowym WC/C–WC/C [25]

Ślady tarcia na elementach testowych smarowanych olejem z alg (w układzie materiałowym powłoka–powłoka) charakteryzowały się nie tylko mniejszą średnicą (ok. 0,47 mm), ale także zdecydowanie mniejszą chropowatością
niż w przypadku zastosowania oleju rzepakowego (ok. 0,64 mm), co obrazują
dane przedstawione na rys. 2.3.9. Wskazuje to na lepsze właściwości smarne
oleju z alg niż oleju rzepakowego w odniesieniu do węzłów tarcia, w których występują elementy pokryte powłokami niskotarciowymi typu WC/C.
Takiego efektu nie obserwowano w przypadku węzłów ze stali, w których
właściwości smarne oleju z alg nieznacznie ustępowały właściwościom oleju
rzepakowego [26].
***
W wyniku przeprowadzonych badań tribologicznych stwierdzono, że olej
z alg charakteryzuje się lepszymi właściwościami przeciwzużyciowymi i przeciwzatarciowymi w układzie materiałowym WC/C–WC/C oraz WC/C–stal
niż porównywany z nim olej mineralny i roślinny. Uzasadnia to więc rozważanie oleju z alg jako zamiennika olejów komercyjnych, zwłaszcza roślinnych,
w zastosowaniach technicznych, np. przy komponowaniu ekologicznych materiałów smarowych przeznaczonych do smarowania niekonwencjonalnych
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węzłów tarcia (np. elementy maszyn pokryte powłokami niskotarciowymi).
Koncepcja ta wymaga jeszcze szczegółowych analiz, ale może stanowić punkt
wyjścia do dalszych, kompleksowych badań w tym obszarze.
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2.4.

Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe
przeznaczone do zastosowań specjalnych

Niebezpiecznym i powszechnie występującym źródłem skażenia środowiska naturalnego są produkty smarowe. Nowoczesne, wysokojakościowe
środki są kompozycjami zawierającymi w swoim składzie składniki zapewniające realizację minimalnego zużycia w układach o znacznej intensyfikacji
wymuszeń [1–3]. Dotychczas spełnienie oczekiwań zarówno konstruktorów,
jak i użytkowników maszyn było realizowane poprzez stosowanie produktów
smarowych na bazie olejów mineralnych wzbogaconych pakietem dodatków
zawierających w głównej mierze metale ciężkie. Na podstawie obecnego stanu wiedzy można stwierdzić, że oleje pochodzące z przeróbki ropy naftowej
i produkty otrzymane w oparciu o nie stanowią źródło zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka [4–6].
W ostatnich latach rozwija się tendencja do wprowadzania na rynek specjalistycznych materiałów smarowych o cechach ekologicznych oraz następuje intensyfikacja działań wymuszających upowszechnienie certyfikowanych
środków smarowych zmniejszających zagrożenie dla ekosystemu [7]. Istotnym
zagadnieniem w zakresie ochrony środowiska, a dotyczącym środków smarowych, jest wytwarzanie produktów nowej generacji opartych na nietoksycznych surowcach, umożliwiających uzyskanie materiałów wysokojakościowych
zarówno pod względem eksploatacyjnym, jak i ekologicznym. Jednym z kierunków rozwoju proekologicznych specjalistycznych środków smarowych jest
wykorzystanie do ich produkcji baz olejowych głęboko rafinowanych [8–9]
bądź roślinnych baz olejowych jako zamienników surowców ropopochodnych
[10–12]. Do aktów legislacyjnych dotyczących ochrony środowiska wprowadzone jest zalecenie stosowania bezpiecznych dla ekosystemu surowców do
produkcji środków smarowych. W ostatnim czasie obserwowany jest również
wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne produkty smarowe do stosowania
w łożyskach maszyn pracujących w przemyśle spożywczym, w szerokim zakresie obrotów i obciążeń [13].
Przeprowadzone badania były ukierunkowane na opracowanie nietoksycznych, biodegradowalnych materiałów smarowych przeznaczonych
do zastosowania w przemyśle spożywczym. Kluczowym zagadnieniem
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w technologii produkcji nietoksycznych materiałów smarowych jest wybór
głównego składnika, którym jest olej bazowy. Zastosowanie głęboko rafinowanych olejów pochodzenia naftowego oraz olejów syntetycznych Grupy IV
i V według klasyfikacji API [14] umożliwia produkcję innowacyjnych, bezpiecznych dla środowiska środków smarowych. Polityka ochrony środowiska prowadzona przez Unię Europejską zmierza do wprowadzania systemu
certyfikacji, który ma na celu promocję produktów wywierających najmniej
szkodliwy wpływ na środowisko [15].
System zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy PN-EN
ISO 22000:2006, tzw. nieobligatoryjny system zarządzania jakością, łączący
wymagania systemu obligatoryjnego HACCP (Hazard Analysis and Critical Control), GHP (Good Hygienic Practice) i GMP (Good Manufacturing Practice), wprowadza konieczność stosowania bezpiecznych środków smarowych. Wprowadzenie w przemyśle spożywczym systemów zarządzania jakością żywności
wymusza opracowanie materiałów smarowych o odpowiednich właściwościach eksploatacyjnych oraz charakteryzujących się nietoksycznością [16].
Obecnie wszystkie zakłady produkujące żywność, w tym również małe
i średnie przedsiębiorstwa branży spożywczej przystosowują warunki produkcji do wymogów stawianych przez unijne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności [17] oraz uwzględniają wymogi dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia maszyn i stosowania do ich smarowania
wyłącznie atestowanych środków smarowych [18], wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zanieczyszczenia żywności. Poza tym istnieją takie gałęzie przemysłu, gdzie stosowane środki smarowe muszą być nietoksyczne i nie mogą
stwarzać zagrożenia dla ekosystemu po utracie właściwości eksploatacyjnych.
Zastrzeżenia te dotyczą przede wszystkim przemysłu spożywczego, przetwórczego, kosmetycznego czy farmaceutycznego. Wymóg nietoksyczności wiąże
się również z eksploatacją środków smarowych w warunkach, w których ich
przenikanie do gleby i wód jest nieuniknione, np. rolnictwo czy leśnictwo [19].
Wytwarzanie nietoksycznych materiałów smarowych
Wytwarzanie nietoksycznych materiałów smarowych wymusza uwzględnienie odpowiednich wymagań względem baz olejowych, zagęszczaczy i dodatków uszlachetniających [20–21]. Z wykorzystaniem syntetycznej bazy olejowej opracowano nietoksyczne i ulegające rozkładowi biologicznemu smary
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plastyczne1. Kluczowym zagadnieniem w technologii produkcji takich materiałów smarowych był wybór głównego składnika, którym jest olej bazowy.
Pozytywne rezultaty [10–11] podczas wytwarzania nietoksycznych smarów
plastycznych uzyskano, stosując jako oleje bazowe oleje syntetyczne Grupy IV
i V, w tym oleje węglowodorowe charakteryzujące się mniejszą szkodliwością
w stosunku do ekosystemu niż oleje pochodzenia naftowego. Ponadto w pracy
[22] wykazano zasadność stosowania statystycznych metod analizy danych
eksperymentalnych do modelowania właściwości użytkowych na podstawie
uzyskanych wyników z badań eksperymentalnych, a w szczególności analizy
termicznej i testów tribologicznych.
Wybór i charakterystyka baz olejowych
Wybrane oleje syntetyczne scharakteryzowano, wyznaczając ich właściwości lepkościowo-temperaturowe oraz stabilność oksydacyjną i właściwości smarne (tabela 2.4.1, rys. 2.4.1). Badane oleje charakteryzują się wysokim
poziomem biodegradacji wyznaczonym zgodnie z normą CEC-L-33-A-93.
Charakterystyki lepkościowo-temperaturowe olejów bazowych mają istotny
wpływ na temperaturowy zakres pracy smarów plastycznych, dlatego też dla
olejów bazowych wyznaczono takie właściwości jak:
–– lepkość kinematyczną w temp. 40oC i 100oC (PN EN ISO 3104:2004),
–– wskaźnik lepkości (PN-ISO 2909:2009),
–– temperatura płynięcia (PN-ISO 3016:2005),
–– temperaturę zapłonu w tyglu zamkniętym (PN EN ISO 1516:2003).
Przy wyborze baz olejowych przede wszystkim należy uwzględnić właściwości smarne, gdyż olej stanowi zasadniczy składnik materiałów smarowych. W testach tribologicznych zbadano skuteczność przeciwzużyciową olejów, wyznaczając graniczne obciążenie zużycia (rys. 2.4.1) oraz właściwości
przeciwzatarciowe w warunkach zacierania (rys. 2.4.3).
Wyznaczone charakterystyki smarne ocenianych olejów syntetycznych
potwierdziły najwyższą skuteczność działania przeciwzużyciowego olejów
z grupy węglowodorowych (PAO 8), estrowych Priolube 3970 (PRO) oraz

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Nietoksyczne, biodegradowalne materiały
smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
1
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z grupy silikonowych (FS 300, FS 1000). W tych przypadkach stwierdzono najwyższą wartość granicznego obciążenia zużycia, co świadczy o zwiększeniu
odporności na zużywanie stalowego węzła tarcia smarowanego tymi olejami.
Tabela 2.4.1. Właściwości fizykochemiczne wybranych olejów bazowych [23]

Właściwości

SDO*

Priolube
3970**

PAO 8***

Lepkość kinematyczna, w 100°C, [cSt]

3,2

5,3

7,8

Wskaźnik lepkości, WL

138

226

120

Temperatura zapłonu, [°C]

230

245

240

-60

-65

-55

Graniczne obciążenie zużycia, [N/mm ]

221

318

214

Stabilność oksydacyjna, czas indukcji utlenienia, [min]

74,5

79,0

62,0

Poziom biodegradacji wg CEC-L-33-A-93, [%]

97,5

87,0

55,0

Temperatura płynięcia, [°C]
2

SDO – sebacynian dioktylu; **Priolube 3970 – olej estrowy; ***PAO 8 – polialfaolefiny
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*

Rys. 2.4.1. Porównanie właściwości smarnych syntetycznych baz olejowych: węglowodorowych (PAO 2, PAO 4,
PAO 8), estrowych (PRO, SDO) i silikonowych (S 350, S 500, S 1000, FS 300, FS 1000, PMX)
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Przykładowe krzywe lepkości syntetycznych olejów bazowych węglowodorowego PAO 8, estrowego SDO i Priolube przedstawiono na rys. 2.4.2.
Wykres ilustruje zależność lepkości dynamicznej olejów od temperatury, w zakresie temperatur -30 do +180oC, przy stałej szybkości ścinania 1000 [1/s].
Porównując zależność lepkości dynamicznej od temperatury badanych olejów,
stwierdzono, że rodzaj oleju wpływa na zachowanie w niskiej temperaturze,
gdyż występują tutaj największe różnice w lepkości dynamicznej.

Lepkość dynamiczna [Pa*s]

0,2
0,15
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PAO 8
Priolube

0,1

0,05

0
-40

-20

0

20

40
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140

160

180

200

Temperatura [°C]

Rys. 2.4.2. Przykładowe krzywe lepkości olejów syntetycznych

Na podstawie badań spektroskopowych możliwa jest ocena stopnia czystości wybranych olejów bazowych na podstawie identyfikacji pierścieni aromatycznych oraz związków policyklicznych uznanych za substancje szkodliwe
i niebezpieczne, co wykluczałoby stosowanie takich olejów jako fazy dyspergującej nietoksycznych materiałów smarowych [24].
Przeprowadzone testy w warunkach zacierania potwierdziły wpływ rodzaju bazy olejowej na przebieg zmian momentu tarcia w funkcji wzrostu
obciążenia (rys. 2.4.3). Każdy z badanych olejów wykazuje odmienny przebieg
zmian momentu tarcia, co w konsekwencji prowadzi do zacierania w innych
warunkach.
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Rys. 2.4.3. Przebieg zmian momentu tarcia przy wzrastającym liniowo obciążeniu wyznaczony dla syntetycznych
olejów bazowych

Na podstawie uzyskanych rezultatów w warunkach zacierania stwierdzono, że warstwy graniczne utworzone z udziałem oleju estrowego Priolube
i węglowodorowego PAO 8 wykazują wyższą trwałość niż w przypadku stosowania oleju estrowego SDO. Rezultaty testu świadczą o zwiększeniu nośności
filmu smarowego w przypadku stosowania oleju Priolube 3970 i oleju PAO 8.
Pomiar parametrów charakteryzujących podatność na powierzchniowe
zużycie zmęczeniowe (pitting) elementów pracujących w wysokoobciążonym
styku smarowym prowadzono na zmodyfikowanej wersji aparatu czterokulowego – tester T-03. Badanie wykonywano według procedury opisanej w normie IP 300/82, które polegało na przeprowadzeniu przy stałym obciążeniu
i stałej prędkości obrotowej 24 biegów badawczych czterech stalowych kulek
współpracujących tocznie w obecności środka smarowego, ciągłym pomiarze amplitudy drgań generowanych w badanym węźle, pomiarze czasu trwania poszczególnych biegów badawczych i określeniu trwałości węzła tarcia
(rys. 2.4.4).
Okres trwałości użytkowej badanych olejów podano jako czas pracy, przy
którym 10% lub 50% badanych łożysk ulega uszkodzeniu (rys. 2.4.5). Wyznaczoną w ten sposób trwałość zmęczeniową olejów uznano jako najważniejszą
cechę eksploatacyjną.
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Scharakteryzowane oleje syntetyczne stanowiły fazę dyspersyjną kompleksowych smarów plastycznych wytwarzanych w reaktorze kalorymetrycznym [23]. Wybrane oleje charakteryzują się porównywalną stabilnością oksydacyjną i korzystnymi właściwościami smarnymi oraz wysokim poziomem
biodegradacji wyznaczonym zgodnie z normą CEC-L-33-A-93.
100

olej Priolube 3970
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Rys. 2.4.4. Wyniki badań wpływu oleju węglowodorowego PAO 8 na trwałość zmęczeniową
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Rys. 2.4.5. Wpływ badanych olejów syntetycznych na trwałość zmęczeniową
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W celu uzyskania smarów plastycznych o dobrej stabilności strukturalnej
oraz mechanicznej jak również o podwyższonych właściwościach smarnych
opracowano sposób wytwarzania in-situ kompleksowego smaru w reaktorze kalorymetrycznym [24]. Wytwarzanie smaru metodą in-situ polegało na
syntezie zagęszczacza bezpośrednio w oleju bazowym i jego zdyspergowanie w nim [20]. Użycie mydła kompleksowego jako zagęszczacza pozwala na
uzyskanie smaru o podwyższonych parametrach użytkowych w stosunku do
smarów, w których zastosowano konwencjonalny zagęszczacz w postaci mydła prostego [21].
Wytwarzanie materiałów smarowych
Smary plastyczne są układem koloidalnym, w którym fazą dyspersyjną
jest olej, a fazę zdyspergowaną stanowi środek zagęszczający. Zagęszczacz
tworzy przestrzenną strukturę sieciową, która wiąże fazę ciekłą i wpływa
na konsystencję całego układu. Bardzo ważny jest rodzaj zagęszczacza, który zwykle stanowi 2–5% masy smaru i jest odpowiedzialny za różnicowanie
właściwości użytkowych otrzymanych smarów.
Smary plastyczne syntezowano w środowisku oleju bazowego z udziałem zagęszczacza kompleksowego wytwarzanego metodą in-situ z mydeł litowych kwasów 12-hydroksystearynowego (MK) oraz dikarboksylowego (DK)
– adypinowego. Na podstawie wstępnych wyników stwierdzono, że przy 18%
zawartości zagęszczacza w kompozycji smarowej uzyskano najkorzystniejsze
właściwości smarne i w związku z tym zachowano ten sam udział zagęszczacza przy zróżnicowanych bazach olejowych [23–25]. Proces prowadzono
w środowisku określonego oleju bazowego, przy różnym stosunku molowym
kwasów MK:DK. Dla stosunku molowego MK:DK jak 1:0,5 uzyskano smary
SM 1-5; SM 2-5 i SM 3-5. Identycznie dla stosunku MK:DK 1:0,6 smary SM 1-6,
SM 2-6 i SM 3-6 oraz dla stosunku MK:DK 1:0,75 smary SM 1-7, SM 2-7 i SM
3-7 (tab. 2.4.2).
Uwzględniając obszar aplikacji, do oceny jakości wytworzonych materiałów smarowych zaproponowano znormalizowane metody badań wymienione
w tab. 2.4.2. Przyjęto, że struktura wytworzonych smarów zostanie oceniona na podstawie penetracji, właściwości w podwyższonych temperaturach
na podstawie temperatury kroplenia i stabilności oksydacyjnej wyznaczonej
techniką DSC i Petrooxy. Natomiast właściwości smarne ocenione zostały na
podstawie testów prowadzonych w warunkach stałego i liniowego wzrostu
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obciążenia węzła tarcia. W zakresie oceny właściwości ekologicznych przewidziano oznaczenie toksyczności na podstawie składu chemicznego w celu
uzyskania atestu PZH oraz poziomu biodegradacji zgodnie z normą CEC-L33-A-93 [23].
Tabela 2.4.2. Wpływ rodzaju oleju oraz stosunku MK:DK na właściwości smarów plastycznych
Olej bazowy

Priolube 3970

SDO

PAO 8

Symbol próbki smaru

SM
1-5

SM
1-6

SM
1-7

SM
2-5

SM
2-6

SM
2-7

SM
3-5

SM
3-6

SM
3-7

Stosunek molowy kwasów
MK:DK

1:0,5

1:0,6

1:0,75

1:0,5

1:0,6

1:0,75

1:0,5

1:0,6

1:0,75

Temperatura kroplenia, [°C]

200

200

187

204

195

192

207

202

192

Penetracja w temp. 25°C,

215

264

365

258

309

305

297

309

310

Klasa konsystencji wg NLGI

3

2

0

3

1

1

2

1

1

Właściwości smarne,
graniczne obciążenie
zużycia, Goz, [N/mm2]

362

393

288

327

296

327

428

514

1102

Do monitorowania procesu wytwarzania in-situ zagęszczacza i smaru
plastycznego wykorzystano spektroskopię w podczerwieni. Analiza zmian
intensywności pasm absorpcyjnych w podczerwieni w zakresie grup karboksylowych, karbonylowych i jonu karboksylanowego potwierdziła wytworzenie
zagęszczacza litowego na bazie użytych komponentów [24].
Penetrację wyznaczono przed i po ugniataniu zgodnie z normą PN-ISO
2137:2011, temperaturę kroplenia wg normy PN-ISO 2176:2011. Na podstawie penetracji po 60 cyklach ugniatania oceniono konsystencję wytworzonych
smarów plastycznych (tabela 2.4.2). Badania stabilności oksydacyjnej metodą
Petrooxy prowadzono w temp. 140°C przy ciągłym przepływie tlenu, zachowując jednakowe warunki pomiaru dla wszystkich próbek. Wynikiem testu oceny
stabilności oksydacyjnej jest czas indukcji utleniania świadczący o odporności na proces utleniania wytworzonych kompleksowych smarów plastycznych (rys. 2.4.6). Zaobserwowano, że rodzaj zastosowanego oleju bazowego
w sposób istotny wpływa na stabilność oksydacyjną wytworzonych smarów
plastycznych zawierających tę samą zawartość zagęszczacza wytworzonego
przy zmiennym stosunku MK:DK. Smary SM 2 wytworzone na bazie oleju
poliestrowego, który charakteryzował się najlepszą stabilnością oksydacyjną
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spośród stosowanych olejów (tabela 2.4.1), również wykazują najwyższą odporność na proces utleniania, przy czym im wyższa była zawartość DK w składzie zagęszczacza, tym większe było wydłużenie czasu indukcji utleniania.
W przypadku oleju estrowego SM 1 wytworzone smary wykazywały podobną
stabilność oksydacyjną porównywalną do uzyskanej dla oleju, na którą nie
wpływał stosunek molowy komponentów zagęszczacza. Smary wytworzone
z udziałem oleju węglowodorowego SM 3 wykazywały najniższą stabilność
oksydacyjną, niższą niż uzyskana dla wyjściowego oleju, co można tłumaczyć
wpływem parametrów procesu wytwarzania smaru.

140

t [min]

Czas indukcji utleniania [min]
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3-
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3SM
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2-
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2-

5
2-
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7
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1-

SM

SM

SM

1-

5

0

Rys. 2.4.6. Wpływ rodzaju bazy olejowej na stabilność oksydacyjną badanych smarów plastycznych

Następnie wyznaczono wpływ stosunku molowego kwasów MK:DK
w zagęszczaczu na strukturę i właściwości wytworzonych smarów. Parametrami, na podstawie których oceniano poziom właściwości przeciwzużyciowych
w warunkach smarowania granicznego były wartość granicznego obciążenia
zużycia Goz/40 i wielkość średnicy śladu zużycia d, po godzinnym teście (rys.
2.4.7). Natomiast analizę spektralną wykorzystano do oceny struktury wytwarzanych smarów plastycznych przy zastosowaniu różnych baz olejowych w zakresie pasm absorpcyjnych jonów karboksylanowych i karbonylowych [24, 26].
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Rys. 2.4.7. Średnica śladu zużycia (d) i graniczne obciążenie zużycia (Goz) badanych smarów plastycznych

Oceniając właściwości smarne w warunkach tarcia granicznego, stwierdzono, że zarówno stosunek użytych komponentów zagęszczacza (1:0,5;
10,6; 1:0,75) przy tej samej zawartości w materiale smarowym (18% mas.),
jak i rodzaj oleju bazowego miały istotny wpływ na wartość granicznego
obciążenia zużycia. W przypadku smarów na bazie olejów estrowych SM 1
i SM 2 stwierdzono, że wartości granicznego obciążenia zużycia Goz wynoszą
290–390 N/mm2. Analizując strukturę zagęszczacza na podstawie uzyskanych widm FTIR i porównując uzyskane wartości Goz stwierdzono, że wzrost
zawartości jonów karboksylanowych powodował wzrost wartości parametru
Goz. W przypadku smarów plastycznych na bazie oleju węglowodorowego
SM 3 uzyskano najkorzystniejsze właściwości przeciwzużyciowe wyznaczone
w warunkach tarcia granicznego, przy czym wzrost udziału DK w zagęszczaczu spowodował obniżenie wysokości pasm absorpcyjnych COO– pochodzących od powstających soli występujących przy 1580 cm-1 i 1560 cm-1. Miało to
również bezpośredni wpływ na oznaczane właściwości końcowego produktu.
Wytworzona struktura zagęszczacza wpłynęła na istotny wzrost właściwości
przeciwzużyciowych smaru SM 3-7, gdyż nastąpił dwukrotny wzrost wartości
granicznego obciążenia zużycia w stosunku do smaru SM 3-5 i smaru SM 3-6
(rys. 2.4.7).
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W przypadku bazy olejowej PAO 8 zaobserwowano, że ze wzrostem
udziału molowego DK w zagęszczaczu malała bezwzględna wartość maksimum absorbancji dubletu pochodzącego od soli kwasów karboksylowych (dublet ~1580 cm-1, ~1560 cm-1). Intensywność ocenianego pasma absorpcyjnego
była największa przy stosunku molowym składników zagęszczacza MK:DK
1:0,5 i malała wraz ze wzrostem udziału di-kwasu (rys. 2.4.8).

Rys. 2.4.8. Fragment widma FTIR (ATR) próbek smarów na bazie oleju węglowodorowego PAO 8 o różnym
stosunku MK:DK, SM 3-5 (1:0,5), SM 3-6 (1:0,6), SM 3-7 (1:0,75)

Przeprowadzone eksperymenty wskazywały, że prowadzenie procesu
wytwarzania smarów plastycznych na bazie różnych olejów, przy zmiennym
stosunku molowym MK:DK i przy stałej zawartości zagęszczacza (18% mas.)
wpływa na stabilność strukturalną, oksydacyjną oraz temperaturę kroplenia
uzyskanych materiałów smarowych.
Kompleksowy smar plastyczny CSTE
Zgodnie z opracowaną recepturą [28] w kalorymetrze reakcyjnym RC1eTM
(rys. 2.4.9) wytworzono smar plastyczny na drodze syntezy in-situ kompleksowego zagęszczacza w środowisku oleju PAO8 [20–21, 23]. Wytworzono smar
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plastyczny (CSTE2), który zawierał 18% zagęszczacza kompleksowego uzyskanego przy stosunku molowym kwasu 12-hydroksystearynowego do kwasu
azelainowego wynoszącym 1:0,5. Modyfikację właściwości uzyskanego smaru
dokonano poprzez wprowadzenie dodatku polimerowego jako modyfikatora
tarcia w ilości 5% m/m.

Rys. 2.4.9. Reaktor kalorymetryczny RC1eTM wykorzystany do wytworzenia kompleksowego smaru plastycznego
CSTE

Po zakończeniu procesu wytwarzania sprawdzono właściwości fizykochemiczne powstającego kompleksowego smaru plastycznego dotyczące oceny:
–– struktury smaru na podstawie penetracji oraz wydzielania oleju ze smaru,
–– właściwości w podwyższonych temperaturach na podstawie temperatury
kroplenia, odporności na utlenianie,
–– odporności mechanicznej wyznaczonej na podstawie penetracji po długotrwałym ugniataniu,

Raport cząstkowy nr RC/5/IV.2.2/PS z realizacji zadania badawczego „Nietoksyczne, biodegradowalne materiały smarowe przeznaczone do zastosowań specjalnych” w ramach Projektu Strategicznego
POIG „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012.
2
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––

właściwości ochronnych wyznaczonej na podstawie korozji na płytkach
miedzi oraz zabezpieczenia przeciwkorozyjnego w próbie Emcor,
–– właściwości smarnych na podstawie charakterystyk przeciwzużyciowych
i przeciwzatarciowych,
–– trwałości użytkowej na podstawie znormalizowanych testów stanowiskowych wg normy ASTM D 3336, wyznaczając w godzinach trwałość
smarowanych badanym smarem łożysk tocznych, w temperaturze 150oC.
Wyniki przeprowadzonych badań właściwości fizykochemicznych opracowanego smaru zestawiono w tabeli 2.4.3.
Tabela 2.4.3. Wyniki badań właściwości kompleksowego smaru (smar CSTE)
Jednostka
miary

Metoda badań

Wyniki

C

PN-ISO 2176:2011

229

Penetracja w temp. 25 C
Po ugniataniu 60x

1/10 mm

PN-ISO 2137:2011

252

Zmiana penetracji po długotrwałym ugniataniu, 10 000×

1/10 mm

PN-ISO 2137:2011

+30

Klasa konsystencji wg NLGI

–

PN-ISO 2137:2011

3/2

Wydzielanie oleju ze smaru

%

DIN 51 817

3,5

Właściwości przeciwzużyciowe, średnia średnica skazy

mm

C-04147:1976

0,63

Właściwości przeciwzatarciowe, obciążenie zespawania
Pz

N

C-04147:1976

2452

Działanie korodujące na płytce z miedzi w temp. 100oC
w czasie 24 h,

stopień korozji

ASTM D 4048.

1b

Właściwości przeciwkorozyjne metoda dynamiczna
(test Emcor)

stopień korozji

DIN 51802

2

Stabilność oksydacyjna

h

ASTM D 5483

1,5

Ocena trwałości smarów w temp. 150oC

h

ASTM D 3336

L10 = 151;
L50 = 239

Nazwa parametru
Temperatura kroplenia
o

o

Podatność na biodegradację opracowanego kompleksowego smaru CSTE
wyznaczona zgodnie z normą CECL-33-A-93 wynosi 47,7%. Na podstawie
składu chemicznego smaru uzyskano atest Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, tzw. Świadectwa Jakości Zdrowotnej nr HŻ/D/1192/2013. Uzyskany certyfikat PZH oraz rezultaty badań
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eksperymentalnych potwierdziły możliwość bezpiecznego stosowania smaru
w maszynach i urządzeniach przemysłu spożywczego, gdyż smar stosowany
zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
Parametry użytkowe kompleksowego smaru plastycznego CSTE dostosowane są do potrzeb najbardziej wymagającej grupy potencjalnych użytkowników, dysponujących nowoczesnymi urządzeniami produkcyjnymi, w których
zalecane jest stosowanie nietoksycznych smarów o wysokim poziomie właściwości fizyczno-chemicznych i smarnych.
Jakość kompleksowego smaru plastycznego wytwarzanego metodą in-situ
istotnie zależy od czasu trwania procesu jego syntezy oraz rodzaju i stosunku
ilościowego użytych reagentów. Przeprowadzone eksperymenty wskazują, iż
prowadzenie procesu wytwarzania smarów plastycznych przy zmiennym stosunku molowym MK do DK przy stałej zawartości zagęszczacza (18% m/m)
wpływa na stabilność mechaniczną, oksydacyjną oraz temperaturę kroplenia
uzyskanych materiałów smarowych. Smary plastyczne uzyskane przy stosunku molowym kwasów MK:DK (1:0,5) charakteryzowały się korzystniejszymi
właściwościami w porównaniu ze smarami zawierającymi zagęszczacz wytworzony z przewagą DK. Właściwości reologiczne wyznaczone na podstawie
penetracji potwierdziły uzyskanie smaru plastycznego o wymaganej klasie
konsystencji do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych.
Testy tribologiczne w warunkach tarcia granicznego wykazały zależność
pomiędzy składem smarów plastycznych a właściwościami smarnymi charakteryzowanymi parametrami: granicznym obciążeniem zużycia Goz oraz
średnią średnicą śladu zużycia d.
***
Wytworzony kompleksowy smar jest potencjalnie biodegradowalny i należy do produktów o niewielkiej uciążliwości ekologicznej, charakteryzuje
się wysoką trwałością użytkową w temperaturze 150oC, co predestynuje go
do smarowania węzłów tarcia narażonych na działanie wymuszeń cieplnych.
Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny potwierdza,
że smar nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i może być stosowany
jako bezpieczny materiał smarowy w strefach spożywczych maszyn i urządzeń produkujących żywność.
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3

Racjonalizacja gospodarki
materiałami eksploatacyjnymi

W wielu dziedzinach techniki konieczne jest stosowanie wysokiej jakości
materiałów smarowych. W maszynach i urządzeniach spełniają one dwie zasadnicze funkcje: zmniejszają opory ruchu, a w efekcie zużycie energii, oraz
ochraniają współpracujące elementy maszyn przed zużywaniem. Inną grupę materiałów eksploatacyjnych stanowią kompozyty regeneracyjne, które
umożliwiają racjonalne i ekonomicznie uzasadnione odtworzenie kształtu
zużywalnych elementów maszyn. Te dwie grupy materiałów eksploatacyjnych spełniają wspólną funkcję – redukują zużycie energii oraz koszty eksploatacji maszyn i urządzeń. Ich cechą jest także to, że są one względnie tanie
w stosunku do wartości maszyn. Z reguły wartość środka smarowego stanowi
jedynie ułamek wartości urządzenia. Fakt stosunkowo nieznacznych kosztów
materiałów eksploatacyjnych powoduje, że użytkownicy maszyn i urządzeń
mało uwagi poświęcają racjonalnemu gospodarowaniu nimi. Z ich punktu
widzenia częste wymiany środka smarowego są racjonalne. Z natury rzeczy
użytkownik nie zna rzeczywistego stanu materiału smarowego, więc takie postępowanie jest uzasadnione. Wymieniany środek smarowy staje się dla użytkownika bezwartościowym odpadem i często skaża środowisko. Racjonalizacja okresów użytkowania materiałów smarowych do pełnego wykorzystania
ich potencjału eksploatacyjnego przynosi więc dwie korzyści: wymierne obniżenie bezpośrednich kosztów eksploatacji oraz trudne do zmierzenia efekty
wynikające ze zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Aby
to było możliwe, niezbędne jest dostarczenie użytkownikom wiarygodnych
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i miarodajnych narzędzi oceny bieżącego stanu materiałów smarowych. Dlatego też podjęto prace nad opracowaniem zaawansowanych, szybkich i tanich
metod oceny jakości olejów przemysłowych i cieczy chłodząco-smarujących
oraz kompleksowego systemu wspomagania eksploatacji tych materiałów,
wspartego systemem komputerowym umożliwiającym prognozowanie stanu
materiału smarowego na podstawie jego dyskretnych charakterystyk. Jednak
czasami, pomimo użycia najlepszych materiałów smarowych, dochodzi do zużycia elementów węzłów tarcia i wtedy koszty ich naprawy można radykalnie
zmniejszyć poprzez zastosowanie specjalnie opracowanych chemoutwardzalnych materiałów regeneracyjnych, za pomocą których w ekologiczny i ekonomiczny sposób można odtworzyć pierwotne wymiary zużytego elementu.
Opracowane w ramach zrealizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji
– PIB w Radomiu Projektu Strategicznego rozwiązania umożliwiają więc racjonalną gospodarkę materiałami eksploatacyjnymi, w szczególności olejami
przemysłowymi i cieczami chłodząco-smarującymi oraz utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń.

3.1.

System wspomagania proekologicznej eksploatacji
olejów przemysłowych i cieczy technologicznych

Eksploatacja olejów przemysłowych i cieczy technologicznych prowadzi
do systematycznych zmian ich właściwości funkcjonalnych [1]. Dzieje się tak
wskutek oddziaływania wysokiej temperatury i tlenu z powietrza oraz mechanicznych sił ścinających. W olejach pojawiają się produkty termooksydacyjnej
degradacji, woda, zanieczyszczenia mechaniczne, produkty specyficzne dla
miejsca eksploatacji [2, 3]. W cieczach obróbkowych, szczególnie rozcieńczanych wodą, obecne są zanieczyszczenia stałe, olej przeciekowy oraz bakterie
i grzyby [4, 5]. Są to czynniki katalitycznie działające na procesy starzeniowe
olejów i cieczy. W ich wyniku zmieniają one swoje właściwości, co prowadzi
do pogorszenia zdatności eksploatacyjnej. W efekcie, jako zużyte, są wycofywane z eksploatacji. Ze względu na rodzaj bazy i dodatków uszlachetniających oraz obecność produktów starzenia zużyte oleje i ciecze zaliczone zostały
do odpadów niebezpiecznych, wymagających odpowiednich procedur związanych z ich zagospodarowaniem [6, 7].
Podstawowym założeniem polityki proekologicznej, mającej odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych, jest prowadzenie działań zmierzających
do minimalizacji ilości powstających odpadów [7, 8]. Szczególnie dotyczy to
odpadów mających szkodliwy wpływ na środowisko. Należy do nich zdecydowana większość będących w użytkowaniu olejów przemysłowych i cieczy
technologicznych na bazie ropy naftowej (ponad 85%) [9, 10]. Jednym z podstawowych kierunków działań w obszarze ich eksploatacji, zgodnym ze standardami ochrony środowiska, jest zmniejszenie zużycia poprzez wydłużenie
czasu użytkowania. Wiąże się to z maksymalnym wydłużeniem zdatności eksploatacyjnej olejów i cieczy, czemu służy systemowe podejście do problemu
racjonalnej eksploatacji, obejmujące proces monitoringu kluczowych właściwości funkcjonalnych oraz systematyczne uzdatnianie. Najkorzystniejsze jest
prowadzenie procesów uzdatniania w miejscu eksploatacji olejów i cieczy,
przy zachowaniu ciągłości procesów technologicznych [11, 12]. Preferowane
jest wykorzystanie mobilnych urządzeń uzdatniających, co pozwala na stworzenie rozproszonego systemu uzdatniania cieczy w poszczególnych rodzajach maszyn i urządzeń [13, 14].
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W zakładach przemysłowych stosowanych jest wiele olejów przemysłowych i cieczy obróbkowych pracujących w różnych maszynach i układach
technologicznych. Różnorodność stosowanych produktów i powstających odpadów, często w niewielkiej ilości, utrudnia prowadzenie jednolitej, efektywnej gospodarki odpadami, zgodnej z wytycznymi ochrony środowiska [15].
Szczególnie w takich przedsiębiorstwach celowe jest prowadzenie procesów
produkcyjnych w sposób generujący jak najmniejszą ilość odpadów [16].
Tego typu działania umożliwiają przedsiębiorstwom uzyskanie wymiernych
korzyści ekonomicznych z tytułu zmniejszenia kosztów materiałowych oraz
poniesionych na utylizację odpadów, a także niewymiernych korzyści ekologicznych. Służy temu system eksploatacji pozwalający na wydłużenie czasu
użytkowania olejów przemysłowych i cieczy obróbkowych, obejmujący proces
monitorowania ich najważniejszych właściwości funkcjonalnych oraz systematyczne uzdatnianie z wykorzystaniem mobilnych urządzeń.
Zasady eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych
Spośród olejów przemysłowych i cieczy technologicznych eksploatowanych w zakładach przemysłu metalurgicznego największy udział przypada
olejom hydraulicznym, sprężarkowym i przekładniowym oraz emulsyjnym
i syntetycznym cieczom obróbkowym. Prowadzone od kilku lat badania wykazują, że eksploatacja olejów przemysłowych prowadzi w pierwszej kolejności do zmniejszenia ich czystości. W olejach pojawiają się m.in. metaliczne cząstki zużycia, zanieczyszczenia przedostające się z zewnątrz, produkty
przemian termooksydacyjnych, woda. Zmiany chemiczne prowadzą do zmian
lepkości i liczby kwasowej olejów. W niektórych przypadkach pogarszają się
właściwości przeciwkorozyjne i przeciwpienne. Obecność metalicznych produktów zużycia przyczynia się do pogorszenia właściwości smarnych olejów.
W tab. 3.1.1 przedstawiono przykładowe wyniki badań olejów przemysłowych
eksploatowanych w zakładach odlewniczych. Porównano je do wymagań normatywnych dla danego rodzaju produktu lub, jeżeli właściwość nie była objęta
normą, do wartości wyznaczonych dla olejów świeżych.
Badania właściwości fizykochemicznych wykazały przede wszystkim
zmianę czystości olejów przemysłowych pochodzących z eksploatacji, niezależnie od rodzaju i miejsca użytkowania (tab. 3.1.1). Stwierdzono nadmierny
wzrost zanieczyszczenia olejów cząstkami stałymi, a w przypadku oleju hydraulicznego także wodą. Duża zawartość wody miała wpływ na lepkość oleju
hydraulicznego, której wartość wykraczała poza zakres wymagany normą.
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Tabela 3.1.1. Właściwości fizykochemiczne wybranych olejów przemysłowych eksploatowanych w odlewniach1
Sprężarkowy
Właściwości

Hydrauliczny

Przekładniowy

norma

eksploatowany

norma

eksploatowany

norma

eksploatowany

Lepkość kinemat. w temp.
40°C, wg PN-EN ISO
3104:2004, mm2/s

41,4–50,6

45,91

61,2–74,8

57,16

41,4–50,6

41,72

Zawartość wody, wg PN
ISO 3733:2008, %

<0,05

<0,03

<0,025

9,8

<003*

<0,03

Zawartość zanieczyszczeń,
wg PN-C-04087:1989, %

<0,05*

0,05

<0,05*

0,2

<0,05*

0,10

Klasa czystości
wg ISO 4406

17/11*

22/16

16/10*

poza klasą

18/13*

poza klasą

Liczba kwasowa, wg PN
ISO 6618:2011, mg KOH/g
oleju

0,35*

0,44

0,45*

0,53

0,35*

0,47

Zawartość żelaza, metodą
ASA, ppm

nie stwierdzono

7

nie stwierdzono

79

nie stwierdzono

14

Działanie korodujące na
miedź, wg PN-EN ISO
2160: 2004, stopień korozji

1

1a

2

3b

1

3a

Temperatura zapłonu, wg
PN-EN ISO 2592:2008, °C

>200

224

>185

232

>200

208

Właściwości
przeciwzużyciowe wg PNEN ISO 20623, mm

0,5*

0,5

0,5*

1,2
(zatarcie)

0,4*

0,40

Odporność na pienienie,
wg PN-ISO 6247:2009:
– obj. piany
25C/95C/25C, cm3
– trwałość piany, cm3

**

**

150/80/150

30/210/10

100/10

150/200/80

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

* nie jest wymagany normą, ** nie badano

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
1
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W przypadku oleju hydraulicznego stwierdzono także obecność żelaza będącego najprawdopodobniej metalicznym produktem zużycia elementów trących. Eksploatowane oleje: hydrauliczny i przekładniowy działały korodująco
na miedź oraz wykazywały nadmierną tendencję do tworzenia piany, ale spełniały wymagania normy w zakresie temperatury zapłonu. Olej przekładniowy
charakteryzował się zbliżonymi do świeżego oleju właściwościami przeciwzużyciowymi, natomiast olej hydrauliczny i sprężarkowy wykazywał mniejszą niż
olej świeży zdolność do ochrony współpracujących elementów przed zużyciem.
Analiza wyników badań liczby kwasowej wykazała niewielkie zmiany chemiczne olejów, na co wskazywały podwyższone wartości parametru.
Poznanie kierunków i zakresu zmian właściwości fizykochemicznych olejów eksploatowanych w różnych przedsiębiorstwach umożliwiło wyznaczenie
zasad monitorowania badanych produktów [17]. Na rys. 3.1.1 przedstawiono schemat postępowania, a w tab. 3.1.2 wytyczne dotyczące monitorowania
właściwości olejów hydraulicznych podczas eksploatacji. Jest to grupa olejów
przemysłowych o wysokich wymaganiach eksploatacyjnych zajmująca czołową pozycję w strukturze zużycia tego rodzaju produktów.
Eksploatacja oleju hydraulicznego

Ocena parametrów oleju

Spełnia
wymagania
normatywne

Nie spełnia wymagań
w zakresie czystości

Zawartość
zanieczyszczeń
>0,05%

Uzdatnianie oleju

Zawartość
wody
>0,05%

Nie spełnia wymagań
w zakresie innych
ocenianych parametrów

Nie zostały przekroczone
kryterialne wartości
ocenianych parametrów

Uzdatnianie innymi metodami
lub wycofanie z eksploatacji

Temperatura zapłonu
Lepkość kinematyczna
Klasa czystości
Zawartość zanieczyszczeń stałych
Zawartość wody
Liczba kwasowa
Właściwości przeciwkorozyjne
Właściwości przeciwpienne
Zawartość metali
Właściwości smarne

Zostały przekroczone
kryterialne wartości
ocenianych parametrów

Szczegółowa analiza właściwości
funkcjonalnych olejów. Zakres badań
obejmuje parametry normatywne
oraz ustalone przez specjalistów

Rys. 3.1.1. Schemat monitorowania właściwości olejów hydraulicznych podczas eksploatacji
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Tabela 3.1.2. Zakres, metody i częstotliwość badań olejów hydraulicznych podczas eksploatacji oraz wartości
graniczne parametrów decydujące o podjęciu zabiegów uzdatniania

Badana właściwość

Metoda badań

Częstotliwość
badań

Wartość graniczna

Lepkość kinemat. w temp. 40°C

PN-EN ISO 3104:2004

1000 h

zmiana o 15%

Klasa czystości

PN ISO 4406

300 h

poza klasą

Zawartość cząstek stałych

PN-C-04087:1989

300 h

>0,05 %

Zawartość wody

PN ISO 3733:2008

300 h

>0,05%

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592:2008

1000 h

zmiana o 10%

Liczba kwasowa

PN ISO 6618:2011

1000 h

wzrost o 30%

Odporność na pienienie

PN-ISO 6247:2009

1000 h

>100/100/100
>10/10/10

Działania korodujące, Cu

PN-EN ISO 2160: 2004

1000 h

>2

Właściwości smarne

PN-EN ISO 20623

2000 h

wzrost o 10%

Właściwości przeciwkorozyjne
w roztworze soli

PN ISO 7120:2011

2000 h

wyraźne ślady korozji

Wiele zakładów przemysłu metalurgicznego obejmuje swoją działalnością
także procesy ubytkowej obróbki matali, podczas której stosowane są ciecze
obróbkowe rozcieńczane wodą: emulsyjne i wodorozcieńczalne. Eksploatacja
tego rodzaju produktów prowadzi do zanieczyszczenia cieczy olejem przeciekowym i cząstkami stałymi. Ze względu na obecność oleju i wody oraz
sprzyjające warunki środowiskowe pojawiają się w nich mikroorganizmy.
Przykładowe wyniki badań emulsyjnej i syntetycznej cieczy obróbkowej eksploatowanej w procesach ubytkowej obróbki metali (podczas frezowania)
przedstawiono w tab. 3.1.3.
Dane przedstawione w tab. 3.1.3 wykazały, że eksploatacja prowadziła
do zwiększenia zanieczyszczenia cząstkami stałymi i olejem przeciekowym
zarówno emulsyjnych, jak i syntetycznych cieczy obróbkowych. Nie stwierdzono różnicy pomiędzy stopniem zanieczyszczenia cieczy cząstkami stałymi,
natomiast ciecze emulsyjne zawierały więcej oleju przeciekowego. W badanych cieczach pojawiły się mikroorganizmy, przy czym poziom skażenia bakteriami i grzybami pleśniowymi był większy w cieczach emulsyjnych. Skażenia grzybami drożdżopodobnymi nie stwierdzono w żadnej badanej cieczy.
Ciecze emulsyjne działały korodująco na stal i żeliwo, co mogło być skutkiem
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obecności mikroorganizmów lub wyczerpania się dodatku przeciwkorozyjnego. Nie stwierdzono tego zjawiska podczas badania wodorozcieńczalnych,
syntetycznych cieczy obróbkowych. Wyznaczone wartości wskaźnika pH
i współczynnika załamania światła odzwierciedlającego stężenie badanych
cieczy zawierały się w granicach zbliżonych do poziomu wyznaczonego dla
świeżych cieczy.
Tabela 3.1.3. Właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne eksploatowanych cieczy obróbkowych
Właściwość

Eksploatowana

Świeża

Metoda badań

Emulsyjna ciecz obróbkowa
Mikroorganizmy:
– bakterie
– grzyby pleśniowe
– grzyby drożdżopodobne

105
średni
brak

brak
brak
brak

Wskaźnik pH

8,5

8,6

PN-EN ISO 10523:2012

Działanie korodujące

H2R2

H0

PN-M-55789: 1992

Zawartość zanieczyszczeń stałych, %

0,06

<0,01

PN-C-04087:1989

Zawartość oleju przeciekowego, %

8,0

nie stwierdzono

DIN 51368

Współczynnik załamania światła

1,340

1,339

PN-81/C-04952

dip slide

Syntetyczna ciecz obróbkowa
Mikroorganizmy:
– bakterie
– grzyby pleśniowe
– grzyby drożdżopodobne

103
brak
brak

brak
brak
brak

Wskaźnik pH

9,5

9,6

PN-EN ISO 10523:2012

Działanie korodujące

H0

H0

PN-M-55789: 1992

Zawartość zanieczyszczeń stałych, %

0,08

<0,01

PN-C-04087:1989

Zawartość oleju przeciekowego, %

3,5

nie stwierdzono

DIN 51368

Współczynnik załamania światła

1,335

1,339

PN-81/C-04952

dip slide

Na podstawie analizy wyników badań różnych cieczy obróbkowych stwierdzono, że podstawowym problemem podczas eksploatacji cieczy, szczególnie
emulsyjnych, jest skażenie mikrobiologiczne. Oprócz tego pojawia się w nich
olej przeciekowy i, w dużo mniejszym stopniu, zanieczyszczenia stałe. Czasami
zmienia się pH i pogarszają właściwości przeciwkorozyjne cieczy. W strukturze
zużycia cieczy obróbkowych pierwsze miejsce zajmują produkty emulsyjne.
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Schemat postępowania podczas kontrolowanej eksploatacji emulsyjnych
i syntetycznych cieczy obróbkowych przedstawiono na rys. 3.1.2.
stopień skażenia mikrobiologicznego
pH
właściwości przeciwkorozyjne
zawartość zanieczyszczeń stałych
zawartość oleju przeciekowego stężenie
właściwości przeciwpienne

Eksploatacja emulsyjnej cieczy obróbkowej
Ocena parametrów cieczy obróbkowej
Nie spełnia wymagań

Czystość

Mikroorganizmy

>0,1%

>101

Oczyszczanie i dezynfekcja

>106

pH
zmiana <1

Korozja

Pienienie

zmiana >1

>15 s

Korekta TEA

>600 s

Korekta dodatkami
Wymiana cieczy

Rys. 3.1.2. Schemat kontrolowanej eksploatacji emulsyjnych i syntetycznych cieczy obróbkowych

Zakres, metody i częstotliwość badań podczas eksploatacji oraz parametry graniczne dla zabiegów uzdatniania lub wymiany emulsyjnych cieczy obróbkowych przedstawiono w tab. 3.1.4.
Tabela 3.1.4. Zakres, metody i częstotliwość badań emulsyjnych cieczy obróbkowych podczas eksploatacji

Parametr

Metoda badania

Częstotliwość
badań

Graniczne wartości
właściwości
uzdatnianie

wymiana

Zawartość oleju
przeciekowego

DIN 51368

6–8 tygodni

0,1%

10%

Zawartość zanieczyszczeń

PN-C-04087:1989

6–8 tygodni

0,1%

0,5%

Zawartość bakterii

dip slide

4–6 tygodni

10
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Zawartość grzybów

dip slide

4–6 tygodni

niski

Stężenie

Metoda ITeE – PIB

4–6 tygodni

Właściwości
przeciwkorozyjne

PN-M-55789:1992

4–6 tygodni

HO

H2R2

Właściwości
przeciwpienne

ASTM D 3601:1982

6–8 tygodni

15 s

600 s

pH

PN-EN ISO 10523:2012

6–8 tygodni

zmiana o <1

zmiana >1

4

wysoki

niezgodne z wymaganiami
producenta

100

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

Uzdatnianie olejów przemysłowych i cieczy technologicznych
Analiza wyników badań fizykochemicznych i funkcjonalnych właściwości
olejów przemysłowych eksploatowanych w odlewniach wykazała, że parametrem najszybciej ulegającym zmianom była czystość. We wszystkich badanych
olejach pojawiły się cząstki stałe, w tym metaliczne produkty zużycia współpracujących elementów maszyn i urządzeń. Pojawiała się też woda, czego
efektem mogła być zwiększona tendencja olejów do pienienia i działanie korodujące na miedź. Liczba kasowa olejów zmieniała się w nieznacznym zakresie.
Nie stwierdzono istotnych zmian właściwości smarnych i temperaturowych
olejów. Stwierdzone zmiany wskazywały na zmniejszenie zdatności eksploatacyjnej olejów. Jednak zakres zmian wskazywał, że mogą być one odwracalne
także po zastosowaniu metod możliwych do realizacji w miejscu eksploatacji
olejów: filtracji przegrodowej i odśrodkowej do usunięcia zanieczyszczeń stałych i częściowo wody oraz metod próżniowych do osuszania olejów.
Ze względu na większą odporność mikrobiologiczną w przypadku cieczy
syntetycznych zmniejszono częstotliwość badań zawartości bakterii i grzybów
do 6–8 tygodni.
Skuteczność filtracji badano z wykorzystaniem rzeczywistych modułów
filtracyjnych wchodzących w skład urządzeń skonstruowanych i zbudowanych
w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym
w Radomiu. Był to moduł wyposażony w siatkowy filtr wstępny (100 µm),
dwa filtry świecowe (15–20 µm) oraz praskę filtracyjną z przekładkami wykonanymi z włókniny o dokładności filtracji 3–5 µm. Podczas badań olej cyrkulował przez filtr wstępny i świecowy, a następnie tak oczyszczony olej kierowano na praskę filtracyjną. Efektywność procesów oceniano na podstawie
zmian czystości cieczy. Badano zmianę zawartości zanieczyszczeń stałych metodą wirówkową wg PN-C-04087:1989 oraz klasę czystości wg PN ISO 4406.
Przykładowe wyniki badań efektywności oczyszczania oleju hydraulicznego
i sprężarkowego przedstawiono na rys. 3.1.3 i w tab. 3.1.5.
Przeprowadzone badania wykazały skuteczne usunięcie zanieczyszczeń
stałych przez badany moduł filtracyjny zarówno z oleju hydraulicznego, jak
i sprężarkowego. Wraz ze wzrostem krotności przejścia przez przegrodę filtracyjną zwiększała się czystość olejów. Po jednym cyklu filtracji zawartość
zanieczyszczeń w oleju hydraulicznym zmniejszyła się o ponad 20%, a w oleju
sprężarkowym o ok. 15%. Po 10 cyklach zanieczyszczeń było mniej odpowiednio o ponad 60% i 55%, a po 15 cyklach poziom czystości obu olejów osiągnął
wartość umożliwiającą ponowną eksploatację. W wyniku przeprowadzonych
badań stwierdzono, że badane przegrody filtracyjne umożliwiły skuteczne
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oczyszczenie oleju hydraulicznego i sprężarkowego, jednak nie na tyle, aby
możliwa była eksploatacja oleju hydraulicznego w precyzyjnych układach
hydraulicznych.

Zawartość zanieczyszczeń [%]

0,3
olej hydrauliczny
olej sprężarkowy

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0

5

liczba cykli

10

15

Rys. 3.1.3. Zmiana zawartości zanieczyszczeń stałych w oleju hydraulicznym i sprężarkowym podczas filtracji
przez filtr wstępny i świecowy

Tabela 3.1.5. Skuteczność filtracji oleju hydraulicznego i sprężarkowego przez praskę filtracyjną wyposażoną
w przekładki o dokładności filtracji 3–5 µm
Czas filtracji, min

Olej hydrauliczny

Olej sprężarkowy

0

Poza klasą

Poza klasą

30

21/20

22/20

60

18/10

20/18

90

16/10

18/15

120

15/9

17/10

180

15/9

16/9

Uzyskane wyniki badań wykazały, że za pomocą praski filtracyjnej wyposażonej w przekładki o dokładności filtracji 3–5 µm można skutecznie usunąć zanieczyszczenia stałe z oleju hydraulicznego i sprężarkowego. Podczas
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oczyszczania systematycznie zmniejszała się wartość klasy czystości badanych
olejów, co wskazywało na mniejszą zawartość zanieczyszczeń stałych w olejach. Po 3 h procesu oba oleje uzyskały klasę czystości umożliwiającą bezpieczne wprowadzenie ich do eksploatacji. W przypadku oleju hydraulicznego była
to klasa wymagana dla olejów stosowanych m.in. w precyzyjnych układach
napędów hydraulicznych.
W efekcie przeprowadzonych prac stwierdzono, że do uzdatniania wybranych olejów przemysłowych można zastosować dwustopniowy układ filtracji
o dokładnościach: 15–20 i 3–5 µm, poprzedzony filtracją wstępną 100 µm.
Obok filtracji na przegrodach, prostą i możliwą do stosowania w warunkach eksploatacji metodą oczyszczania olejów przemysłowych jest działanie sił odśrodkowych. Dlatego też przeprowadzono badania skuteczności
oczyszczania badanych olejów metodą wirówkową. Badania prowadzono
z wykorzystaniem modułu oczyszczania wyposażonego w filtr odśrodkowy
o prędkości wirowania 4000 obr./min. Podczas badań oceniano zmianę zawartości zanieczyszczeń w oleju. Przykładowe wyniki badań uzyskane podczas
oczyszczania oleju hydraulicznego i sprężarkowego pochodzących z eksploatacji przedstawiono na rys. 3.1.4.

zawartość zanieczyzczeń [%]

0,25
olej hydrauliczny
olej sprężarkowy

0,2
0,15
0,1
0,05
0

0

0,5

1

1,5
2
czas wirowania [h]

2,5

3

Rys. 3.1.4. Zmiana zawartości zanieczyszczeń stałych w oleju hydraulicznym i sprężarkowym podczas
oczyszczania w polu sił odśrodkowych

Przeprowadzone badania wykazały, że za pomocą modułu wirówkowego
można usunąć zanieczyszczenia stałe zarówno z oleju hydraulicznego, jak
i sprężarkowego. Po 0,5 h wirowania zawartość zanieczyszczeń stałych w oleju
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zawartość wody [%]

hydraulicznym zmniejszyła się o ok. 50%, a w oleju sprężarkowym o ok. 40%.
Po 3 h wirowania czystość obu olejów była zbliżona i osiągnęła wartość porównywalną do czystości olejów oczyszczonych na przegrodach o dokładności
filtracji 15–20 µm. Wskazuje to na możliwość zastosowania metody wirówkowej jako pierwszego stopnia oczyszczania badanych olejów, zamiennie z filtracją przegrodową.
Ponieważ zaproponowana do oczyszczania olejów metoda wirówkowa
jest metodą stosowaną do separacji mieszanin różniących się ciężarem właściwym, zbadano skuteczność usuwania wody z badanych olejów przemysłowych. Badano wpływ czasu wirowania na zmianę zawartości wody w olejach.
Przykładowe wyniki badań uzyskane podczas badań oleju hydraulicznego
i sprężarkowego przedstawiono na rys. 3.1.5.
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

olej hydrauliczny
olej sprężarkowy

0

2

4

6
liczba cykli

8

10

12

Rys. 3.1.5. Zmiana zawartości wody w oleju hydraulicznym i sprężarkowym podczas osuszania metodą
wirówkową

Z danych przedstawionych na rys. 3.1.5 wynika, że zastosowanie pola sił
odśrodkowych spowodowało skuteczne usunięcie wody zarówno z oleju hydraulicznego, jak i sprężarkowego. Już po 4 cyklach wirowania zawartość wody
w olejach zmniejszyła się o połowę, a po 10 cyklach o 80%. Po zakończeniu
procesu poziom zawodnienia olejów umożliwiał ich ponowną eksploatację.
Do badań osuszania olejów wybrano także metodę próżniową. Badania
prowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w wyparkę próżniową. Destylację próżniową prowadzono przy ciśnieniu 50 Pa. Przedmiotem
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badań były oleje hydrauliczne i sprężarkowe zawierające nie więcej niż 100
ppm wody. Przykładowe wyniki badań usuwania wody z oleju hydraulicznego i sprężarkowego przedstawiono na rys. 3.1.6.
80
olej hydrauliczny
olej sprężarkowy

zawartość wody [ppm]

70
60
50
40
30
20
10
0

0

1

2

3

5

6

czas osuszania oleju [h]

Rys. 3.1.6. Zmiana zawartości wody w oleju hydraulicznym i sprężarkowym podczas osuszania metodą próżniową

W wyniku przeprowadzonych badań2 stwierdzono możliwość usunięcia
wody z badanych olejów przemysłowych metodą próżniową. Już po godzinie
osuszania zawartość wody w oleju hydraulicznym zmniejszyła się 6-krotnie,
a w oleju sprężarkowym 5-krotnie. Kontynuowanie procesu skutkowało dalszym zmniejszeniem zawodnienia badanych olejów, jednak w zdecydowanie
mniejszym stopniu.
W efekcie przeprowadzonych badań postanowiono, że do usuwania wody
z badanych olejów przemysłowych: hydraulicznych i sprężarkowych, a także przekładniowych może być zastosowana metoda wirówkowa. Natomiast
metody próżniowe mogą być stosowane do olejów wymagających głębszego
osuszenia, np. olejów transformatorowych [18].
Na rys. 3.1.7 przedstawiono opracowany schemat postępowania podczas
uzdatniania olejów hydraulicznych.

Raport cząstkowy nr RC/4/IV.1.1/PS z realizacji zadania badawczego „Systemy wspomagania
proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych” w ramach Projektu Strategicznego POIG „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
2
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Olej hydrauliczny w trakcie eksploatacji
Uzdatnianie oleju
I stopień filtracji: dokładność filtracji 100 µm
II stopień filtracji: dokładność filtracji 15–20 µm
III stopień filtracji: dokładność filtracji 3–5 µm
Odwadnianie
Ocena zawartości zanieczyszczeń stałych
Zaw. zanieczyszczeń stałych >0,03%

Zaw. zanieczyszczeń stałych <0,03%

Ocena klasy czystości
Klasa czystości >15/10

Klasa czystości <15/10

Ocena zawartości wody
Zawartość wody >0,02%

Zawartość wody <0,02%

Ocena pozostałych parametrów funkcjonalnych oleju
Spełnia normatywne wymagania

Nie spełnia normatywnych wymagań

Uzdatnianie innymi metodami lub wycofanie z eksploatacji

Rys. 3.1.7. Schemat metody uzdatniania olejów hydraulicznych podczas eksploatacji
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Podczas uzdatniania kontrolowana powinna być zawartość zanieczyszczeń stałych w oleju. W przypadku gdy osiągnie ona wartość mniejszą niż
0,03%, oceniana powinna być klasa czystości. Jeżeli będzie ona większa od
wartości 15/10, uzdatnianie powinno być kontynuowane. W przeciwnym razie przewidziano kontrolę zawartości wody. Jako wartość graniczną stężenia
wody w oleju dla zakończenia zabiegów uzdatniania przyjęto 0,02%. Wówczas powinny być ocenione wybrane parametry funkcjonalne, przedstawione
w tab. 3.1.6. Olej spełniający określone wymagania może być ponownie skierowany do eksploatacji.
Tabela 3.1.6. Zakres badań i wymagania dla uzdatnionego oleju hydraulicznego
Badana właściwość

Metoda badań

Wymagania

Klasa czystości

PN ISO 4406

<15/10

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C

PN-EN ISO 3104:2004

spełnia wymagania odpowiedniej
klasy lepkości

Zawartość stałych ciał obcych

PN-C-04089:1989

<0,03 %

Zawartość wody

PN-EN ISO 9029:2008

<0,025%

Liczba kwasowa

PN ISO 6618:2011

≤od wartości uzyskanej dla oleju
przed uzdatnianiem

Odporność na pienienie
– skłonność do pienienia
– trwałość piany

PN ISO 6247:2009

≤150/80/150
0/0/0

Działanie korodujące na płytce
miedzianej

PN-EN ISO 2160:2004

stopień korozji ≤2

Zawartość żelaza

Metoda ASA

<o 80% od wartości uzyskanej dla
oleju przed uzdatnianiem

Temperatura zapłonu

PN–EN ISO 2592:2008

zgodnie z wymaganiami normy
przedmiotowej

Właściwości przeciwkorozyjne
w roztworze soli nieorganicznych

PN ISO 7120:2011

brak korozji

Każda z badanych przekładek filtracyjnych skutecznie usunęła z badanych cieczy obróbkowych zanieczyszczenia stałe (rys. 3.1.8a). Największą
skuteczność oczyszczania dla każdej z przekładek filtracyjnych stwierdzono
po pierwszych 30 min procesu. W przypadku oczyszczania w polu sił odśrodkowych efektywność procesu zależała od prędkości obrotowej wirówki.
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Wirowanie z prędkością 1000 i 1500 obr./min zapewniło większą efektywność
usunięcia zanieczyszczeń niż z prędkością 500 obr./min. W rezultacie postanowiono, że do oczyszczania cieczy obróbkowych z zanieczyszczeń stałych
najkorzystniej jest stosować oba procesy oczyszczania. Wirowanie z prędkością
1000 obr./min jako pierwszy etap oczyszczania i filtrację przez przekładki
o dokładności 5 i 3 µm jako drugi etap.

zawartość zanieczyszczeń [g/dm3]

a)
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

10 µm
5 µm
3 µm

0

30

60

90

120

czas filtrowania [min]

zawartość zanieczyszczeń [g/dm3]

b)
0,6

500 obr./min
1000 obr./min
1500 obr./min

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

10

20

30

40

czas wirowania [min]

Rys. 3.1.8. Efektywność oczyszczania emulsyjnych cieczy obróbkowych: a) na przegrodach filtracyjnych,
b) w polu sił odśrodkowych

Do oddzielania i usuwania oleju przeciekowego z cieczy obróbkowych wybrano metodę wykorzystującą koalescencyjne przegrody o zróżnicowanej wielkości porów. Jako adsorpcyjno-koalescencyjne przegrody wytypowano pianki

108

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

zawartość oleju [cm3/100 cm3]

retykulowane z poliuretanu o wielkości porów: 1,0–1,6, 1,6–2,2 i 3,4–5,6 mm.
Wszystkie pianki miały grubość 50 mm, średnicę 100 mm. Badania prowadzono przy prędkości przepływu oleju 3 dm3/min. Skuteczność usuwania oleju
z cieczy obróbkowych metodą koalescencji przedstawiono na rys. 3.1.9.
14
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3400–5600 µm
1600–2200 µm
1060–1600 µm

10
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30

60
120
czas odolejania [min]

180

Rys. 3.1.9. Efektywność usuwania oleju z cieczy obróbkowych metodą koalescencji z wykorzystaniem pianek
o różnej wielkości porów

Każda z badanych pianek koalescencyjnch umożliwiła usunięcie z cieczy
oleju przeciekowego. W początkowym okresie badań efektywność odolejania zależała od wielkości porów pianek. Najwyższą skuteczność wykazywała
pianka o najmniejszej średnicy porów. Po 3,5 godzinach procesu zawartość
oleju w cieczy zmniejszyła się o ponad 70%. Dla pianki o średniej i największej wielkości porów były to wartości mniejsze o 65% i 60%. Kontynuowanie
procesu skutkowało dalszym zmniejszeniem ilości oleju w cieczach. Po 11 godzinach filtrowania cieczy przez każdą z badanych pianek poziom zanieczyszczenia oleju zmniejszył się o ponad 80% w stosunku do wartości początkowej.
W rezultacie piankę o porach wielkości 1,0–1,6 mm wybrano jako najskuteczniejszą do stosowania w procesie uzdatniania cieczy obróbkowych.
W celu zmniejszenia stopnia skażenia cieczy bakteriami i grzybami zastosowano dezynfekcję cieczy promieniowaniem UV. Do emisji promieniowania
wykorzystano lampę o mocy 17 W. Dezynfekowano 15 dm3 cieczy obróbkowej
pochodzącej z eksploatacji. Próbki do badań pobierano co 3,5 godziny. Wyniki
badań skuteczności działania promieniowania UV przedstawiono w tab. 3.1.7.
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Tabela 3.1.7. Zmiana stopnia skażenia cieczy obróbkowej poddanej procesowi dezynfekcji za pomocą
promieniowania UV

Rodzaj mikroorganizmów

Kolejne próbki
1

2

3

4

5

6

7

10

10

10

10

10

102

wysoki

wysoki

wysoki

średni

wysoki

średni

średni

104

104

nie
wykryto

nie
wykryto

nie
wykryto

nie
wykryto

nie
wykryto

Bakterie

10

Grzyby pleśniowe
Grzyby drożdżopodobne

4

4

3

3

3

2

Analiza wyników badań przedstawionych w tab. 3.1.7 wykazała, że zastosowanie dezynfekcji w polu promieniowania UV przyczyniło się do ograniczenia wzrostu ilości bakterii i grzybów w badanej cieczy. Najszybciej zmniejszyła
się liczba grzybów drożdżopodobnych. W odniesieniu do bakterii i grzybów
pleśniowych metoda była mniej efektywna.
Do ograniczenia rozwoju mikroorganizmów w cieczach obróbkowych
wykorzystano także związki chemiczne o charakterze biobójczym. Wybrano
6 biocydów charakteryzujących się szerokim zakresem aktywności biobójczej oraz niską ekotoksycznością. W celu przeprowadzenia badań do każdej
z cieczy wprowadzono różne ilości biocydów, składniki mieszano przez 15
minut, kontaktowano w temperaturze otoczenia przez 24 godziny, a następnie
badano zawartość bakterii i grzybów w powstałym roztworze. Stężenie biocydów wprowadzonych do cieczy mieściło się w zakresie 0,05–0,20%. Badano zmiany mikrobiologicznego skażenia cieczy obróbkowych pod wpływem
działania biocydów. Uzyskane wyniki badań wykazały, że każdy z badanych
produktów miał korzystny wpływ na skażenie mikrobiologiczne cieczy. Każdy
biocyd wprowadzony do cieczy w każdym badanym stężeniu spowodował
zmniejszenie ilości bakterii i grzybów. W przypadku dwóch produktów już
0,05-procentowe stężenie skutkowało eliminacją mikroorganizmów, dla pozostałych efekt całkowitej eliminacji bakterii i grzybów uzyskano dla stężeń
wynoszących 0,1%.
W wyniku analizy uzyskanych wyników badań wybrano procesy uzdatniania emulsyjnych cieczy obróbkowych oraz skonfigurowano je w ciąg technologiczny (rys. 3.1.10). Określono zestaw i wartości parametrów decydujące
o zakończeniu zabiegów uzdatniania i ponownego wprowadzenia cieczy do
eksploatacji (tab. 3.1.8).
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Uzdatnianie emulsyjnych cieczy obróbkowych
Usuwanie oleju przeciekowego
Ocena zawartości oleju przeciekowego
Zawartość oleju przeciekowego >0,05%

Zawartość oleju przeciekowego <0,05%

Wirowanie i filtracja wstępna. Dokładność filtracji 10 lub 15 µm
Ocena zawartości zanieczyszczeń stałych
Zawartość zanieczyszczeń >0,1%

Zawartość zanieczyszczeń <0,07%

Filtracja dokładna. Dokładność filtracji 3 lub 5 µm
Ocena zawartości zanieczyszczeń stałych
Zawartość zanieczyszczeń >0,05%

Zawartość zanieczyszczeń <0,05%
Dezynfekcja

Ocena stopnia skażenia mikrobiologicznego
Zawartość:
– bakterii >104 i/lub
– grzybów pleśn. niski i wyżej i/lub
– grzybów drożdżopodobnych >104

Zawartość:
– bakterii <104
– grzybów pleśń. brak
– grzybów drożdżopodobnych <104
Ocena wybranych parametrów cieczy obróbkowej

Spełnia wymagania:
– odczyn pH – zgodny z wymaganiami prod. cieczy
– działanie korodujące na metale i stopy metali – brak korozji, H0R0
– stężenie – ±0,5%
– właściwości przeciwzużyciowe ľ zmiana o +0,2 mm
Zakończenie uzdatniania

Rys. 3.1.10. Schemat uzdatniania emulsyjnych cieczy obróbkowych

Nie spełnia wymagań
w badanym zakresie
Uzdatnianie innymi metodami
lub wycofanie z eksploatacji
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Tabela 3.1.8. Zakres badań i wymagania dla uzdatnionych emulsyjnych cieczy obróbkowych
Badana właściwość

Metoda badań

Wymagania

Stopień skażenia
mikrobiologicznego:
– bakterie
– grzyby pleśniowe
– grzyby drożdżopodobne

dip slide

poniżej 102
brak
poniżej 102

Odczyn pH

PN-EN ISO 10523:2012

zgodny z wymaganiami
producenta

Właściwości przeciwkorozyjne

PN-M-55789: 1992

brak korozji, H0R0

Zawartość zanieczyszczeń
stałych

PN-C-04087:1989

poniżej 0,05%

Zawartość oleju przeciekowego

DIN 51368

poniżej 0,05%

Ocena stężenia

Metoda ITeE – PIB

wymagane przez użytkownika

Właściwości przeciwpienne

ASTM D 3601:1982

poniżej 15 s

Przykłady monitorowania i uzdatniania wybranych
olejów przemysłowych i cieczy obróbkowych
W tab. 3.1.9 przedstawiono wyniki badań monitorowanego oleju hydraulicznego eksploatowanego w zasilaczu hydraulicznym w zakładzie odlewniczym3.
Podczas eksploatacji właściwości fizykochemiczne badanego oleju hydraulicznego zmieniały się w niewielkim zakresie. Dopiero po 2300 h badań
stwierdzono przekroczenie granicznych wartości parametrów odzwierciedlających obecność w oleju zanieczyszczeń stałych: klasy czystości i zawartości
cząstek stałych. Wskazywało to na konieczność przeprowadzenia zabiegów
oczyszczania oleju.
Przykład monitorowania właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych
przedstawiono w tab. 3.1.10. Była to emulsyjna ciecz obróbkowa eksploatowana podczas obróbki metali skrawaniem. Próbki do badań pobierano raz
w miesiącu.

Raport końcowy nr RC/6/IV.1.1/PS z realizacji zadania badawczego „Systemy wspomagania
proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
3
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Tabela 3.1.9. Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju hydraulicznego podczas eksploatacji
Czas eksploatacji, h

Badana
właściwość

p*

300

600

1000

1300

1600

2000

2300

2600

Lepkość kinem.
40°C, mm2/s

44,97

–

–

44,78

–

–

44,89

–

–

Klasa czystości

19/16

19/18

20/16

19/16

20/16

19/17

21/20

poza
klasą

18/16

Zawartość cząstek
stałych, %

<0,03

<0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,17

<0,03

Zawartość wody, %

0,003

0,003

0,004

0,003

0,004

0,004

0,004

0,004

0,003

Temp. zapłonu, °C

219

–

–

218

–

–

219

–

–

Liczba kwasowa, mg
KOH/g

0,44

–

–

0,46

–

–

0,51

–

–

Odporność na
pienienie, ml

40/10/30
10/0/0

–

–

30/10/30
0/0/0

–

–

40/10/20
0/0/0

–

–

Działanie
korodujące, Cu,
stopień korozji

1

–

–

1

–

–

1

–

–

Właściwości
smarne, mm

0,50

–

–

–

–

–

0,50

–

–

Właściwości
przeciwkorozyjne
w roztworze soli

brak

–

–

–

–

–

brak

–

–

p* początek monitorowania

W pierwszym tygodniu monitorowania stwierdzono nadmierne skażenie
cieczy bakteriami oraz korodujące działanie na stal i żeliwo (tab. 3.1.10). Szczegółowa analiza pozostałych ocenionych właściwości wykazała niskie stężenie
cieczy. Jego korekta przyczyniła się do poprawy obu wskaźników. Również
w 18 tygodniu badań stwierdzono spadek stężenia i pogorszenie przeciwkorozyjnych właściwości cieczy. Zastosowano także korektę stężenia. Natomiast
w 42 tygodniu badań ciecz wykazywała nadmierną tendencję do pienienia
[19]. W tym przypadku zastosowano odpowiednie dodatki przeciwpienne.
Praktyczne zastosowanie opracowanej metody uzdatniania przedstawiono na przykładzie oleju hydraulicznego. Poddano go wieloetapowemu procesowi oczyszczania za pomocą mobilnego urządzenia IPE-2m, opracowanego

113

3. Racjonalizacja gospodarki materiałami eksploatacyjnymi

i zbudowanego w w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Urządzenie ma możliwość pracy w układzie
bocznikowym w stosunku do układów olejowych. Jest wyposażone w zintegrowany, trójstopniowy system usuwania zanieczyszczeń stałych: wstępny
filtr siatkowo-magnetyczny o dokładności filtracji 100 µm, dwa równolegle
połączone świecowe filtry włókninowe o dokładności filtracji 20 µm oraz
praskę filtracyjną zbudowaną z szeregu włókninowych przekładek pracujących w układzie równoległym. Podczas badań stosowano przekładki o dokładności filtracji 3 µm. Urządzenie posiada dodatkowo stalowy zbiornik specjalnej
konstrukcji wymuszający taki przepływ oleju, podczas którego usuwana jest
z oleju „wolna” woda. Uzdatnianie odbywa się na zasadzie wielokrotnej cyrkulacji oleju pomiędzy urządzeniem a układem olejowym maszyny, do czasu
uzyskania wymaganych parametrów jakościowych. W tab. 3.1.11 przedstawiono wyniki badań skuteczności oczyszczania oleju hydraulicznego za pomocą
urządzenia IPE-2m.
Tabela 3.1.10. Zmiany właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych emulsyjnych cieczy obróbkowych
podczas eksploatacji [19]

Badana właściwość

Czas monitorowania (tygodnie)
1

6

12

18

24

30

36

42

48

Zawartość oleju przeciekowego,
%

1,1

0,1

1,2

1,5

ślady

1,0

0,5

0,5

0,5

Zawartość cząstek stałych, %

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Liczba kolonii bakterii na ml

10

brak

10

10

brak

brak

10

10

103

Zawartość grzybów

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

Stężenie, %

2,3

8,0

6,5

1,5

5,5

4,9

4,6

3,3

3,1

Właściwości przeciwkorozyjne

H5R5

H0

H0

H4R4

H0

H0

H3R3

H0

H0

Właściwości przeciwpienne, s

3

10

8

8

6

15

3

300

10

pH

7,1

9,5

8,7

7,7

9,0

9,2

8,7

9,0

8,9

7

3

5

4

4

Zastosowanie urządzenia do oczyszczania do badanego oleju hydraulicznego było efektywne. W wyniku oczyszczenia zostały usunięte zanieczyszczenia stałe do poziomu określonego wymaganiami zgodnymi z zaleceniami
odpowiednich norm przedmiotowych i producentów tego rodzaju produktów.
Oczyszczone oleje nie wykazywały korodującego działania na miedź i stal oraz
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tendencji do tworzenia piany. Charakteryzowały się dobrymi właściwościami
smarnymi, odpowiednią temperaturą zapłonu i lepkością. Mogły być ponownie
stosowane w układach smarowania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Tabela 3.1.11. Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju hydraulicznego w wyniku oczyszczania oraz
wymagania jakościowe dla uzdatnionego oleju

Badana właściwość

Przed
czyszczeniem

Po
czyszczeniu

Wymagania wg
opracowanego systemu

Klasa czystości

poza klasą

15/9

<16/10

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s

44,85

44,79

spełnia wymagania
odpowiedniej klasy lepkości

Zawartość stałych ciał obcych, %

0,07

<0,03

<0,03 %

Zawartość wody, %

0,004

0,003

<0,025%

Liczba kwasowa, mg KOH/g

0,49

0,46

≤od wartości uzyskanej dla
oleju przed uzdatnianiem

Odporność na pienienie, ml

40/10/20
0/0/0

40/20/20
/0/0/0

≤150/80/150
0/0/0

Działanie korodujące, Cu, stopień korozji

1

1

stopień korozji ≤2

Temperatura zapłonu, °C

219

219

wg normy przedmiotowej

Właściwości przeciwkorozyjne w roztworze
soli

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

Właściwości smarne, mm

0,5

0,5

≤0,5

Do uzdatniania cieczy obróbkowych zastosowano urządzenia UPE-10
opracowane i zbudowane w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Za pomocą urządzenia realizowane
są procesy usuwania zanieczyszczeń stałych, oleju przeciekowego i dezynfekcji. W układzie oczyszczania wykorzystano wirówkę koszową oraz przegrodowe i wgłębne filtry o dokładności filtracji 10–15 µm oraz 3–5 µm. Olej
przeciekowy usuwany jest za pomocą układu wyposażonego w polipropylenową przegrodę koalescencyjną o zmiennej wielkości porów. Moduł dezynfekcji stanowi zestaw promienników UV dużej mocy. Konstrukcja urządzenia
umożliwia realizację pojedynczych lub zestawionych w określony ciąg technologiczny procesów uzdatniania. Urządzenie pracuje w trybie cyrkulacyjnym,
do czasu uzyskania wymaganych parametrów uzdatnianych cieczy obróbkowych. W pierwszej kolejności z cieczy usuwane są zanieczyszczenia stałe
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dużych rozmiarów. Następnie realizowane są procesy: odolejania, dokładnej
filtracji i dezynfekcji. W tab. 3.1.12 przedstawiono skuteczność uzdatniania
emulsyjnej cieczy obróbkowej.
Tabela 3.1.12. Zmiany właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych emulsyjnej cieczy obróbkowej
w wyniku uzdatniania oraz wymagania jakościowe dla uzdatnionej cieczy
Przed
uzdatnianiem

Po
uzdatnianiu

Wymagania eg
opracowanego systemu

Skażenie mikrobiologiczne, liczba kolonii/ml:
– bakterie
– grzyby

106
brak

brak
brak

<102
brak

pH

9,5

9,5

zalecane przez producenta

Właściwości przeciwkorozyjne

H2R2

H0

brak korozji, H0R0

Zawartość zanieczyszczeń stałych, %

0,07

<0,03

<0,05%

Zawartość oleju przeciekowego, %

0,5

0,03

<0,05%

Stężenie

6,5

6,7

zalecane przez producenta

Właściwości przeciwpienne, s

9

10

<15

Badana właściwość

Wyniki badań potwierdziły możliwość usunięcia z emulsyjnych cieczy
obróbkowych zanieczyszczeń stałych i oleju przeciekowego za pomocą wybranego urządzenia (tab. 3.1.10). Zmniejszyło się skażenie mikrobiologiczne
cieczy. Właściwości przeciwkorozyjne skorygowano za pomocą dodatków.
Uzdatnione ciecze charakteryzowały się parametrami umożliwiającymi ich
dalszą eksploatację.
Charakterystyka systemu proekologicznej
eksploatacji cieczy eksploatacyjnych
System proekologicznej eksploatacji cieczy olejów przemysłowych i cieczy technologicznych jest ukierunkowany na przedsiębiorstwa, w szczególności MSP, użytkujące oleje i ciecze objęte systemem. Są to oleje hydrauliczne,
sprężarkowe i przekładniowe oraz emulsyjne i syntetyczne ciecze obróbkowe.
Ogólny schemat systemu proekologicznej eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych przedstawiono na rys. 3.1.11.
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Olej przemysłowy lub ciecz technologiczna wprowadzana do eksploatacji
Wymagania normatywne
Wymagania producentów/użytkowników

Ocena parametrów oleju/cieczy
Spełnia oceniane wymagania

Nie spełnia normatywnych wymagań

Wprowadzenie do eksploatacji
za pomocą urządzenia filtracyjnego

Zwrot do producenta

Eksploatacja oleju/cieczy
Parametry najszybciej ulegające pogorszeniu
Kluczowe parametry funkcjonalne

Monitorowanie parametrów oleju/cieczy
Olej/ciecz spełnia założone wymagania

Olej/ciecz nie spełnia założonych wymagań

Olej/ciecz zakwalifikowany do uzdatniania
za pomocą mobilnego urządzenia

Olej/ciecz zakwalifikowany
do uzdatniania innymi metodami

Uzdatnianie oleju/cieczy
za pomocą mobilnego
urządzenia
Ocena parametrów oleju/cieczy
Spełnia wymagania
normatywne i użytkowników

Olej/ciecz wycofany z eksploatacji

Wymagania normatywne
Wymagania producentów/użytkowników
Nie spełnia wymagań
normatywnych i użytkowników

Rys. 3.1.11. Schemat systemu ekologicznej eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych

Ogólna procedura eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych obejmuje następuje etapy:
1. Wprowadzanie do eksploatacji połączone z wyznaczeniem poziomu
wybranych parametrów (najszybciej ulegających zmianom). Znajomość
właściwości cieczy wprowadzanych do eksploatacji pozwala na szczegółową ocenę ich zmian podczas użytkowania. Założono, że podczas
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wprowadzania olejowych produktów do eksploatacji powinno być wykorzystane urządzenie filtracyjne, co umożliwi usunięcie zanieczyszczeń
przedostających się podczas transportu i magazynowania;
2. Eksploatacja. Zasadniczym procesem tego etapu jest monitorowanie
wytypowanych właściwości olejów przemysłowych i cieczy technologicznych. Zakres badań obejmuje właściwości, które najszybciej ulegają
zmianom. Systematyczna kontrola tych zmian pozwala na racjonalne podjęcie zabiegów uzdatniania po przekroczeniu wyznaczonych granicznych
wartości ocenianych parametrów;
3. W trakcie eksploatacji systematyczne uzdatnianie za pomocą wytypowanych mobilnych urządzeń mogących pracować w systemie bocznikowym
maszyn. Parametry i jednostkowe operacje procesu uzależniono od rodzaju uzdatnianej cieczy. Systematyczne uzdatnianie umożliwia usunięcie
niepożądanych składników i zwiększa zdatność eksploatacyjną, co spowolnia procesy chemicznego i fizycznego starzenia olejów i cieczy i tym
samym wydłuża czas ich eksploatacji. Stosowanie mobilnych urządzeń
pozwala na stworzenie rozproszonego systemu uzdatniania bezpośrednio
w miejscach użytkowania olejów i cieczy obróbkowych.
4. Zagospodarowanie powstających odpadów. Monitorowanie funkcjonalnych właściwości pozwala na wskazanie racjonalnego, zgodnego z zasadami ekologii kierunku zagospodarowania olejów i cieczy obróbkowych
niespełniających normatywnych wymagań.
Procedura eksploatacji obejmuje procedury szczegółowe opracowane dla
olejów: hydraulicznych, sprężarkowych i przekładniowych oraz emulsyjnych
i syntetycznych cieczy obróbkowych.
***
Opracowany system4 jest skutecznym narzędziem prowadzenia racjonalnej gospodarki smarowniczej poprzez efektywne wykorzystanie zdatności
eksploatacyjnej olejów przemysłowych i cieczy obróbkowych. Eksploatacja
tego rodzaju produktów bardzo często prowadzi do zmian jedynie kilku właściwości funkcjonalnych. Systematyczne monitorowanie i prowadzenie regu-

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2015.
4
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larnych zabiegów uzdatniania pozwala na odtworzenie pierwotnego poziomu
tych właściwości i dalsze bezpieczne użytkowanie olejów i cieczy. Wydłuża
czas ich eksploatacji i zmniejsza ilość powstających odpadów. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, korzystne jest realizowanie procesów uzdatniania w miejscu eksploatowania
olejów i cieczy, za pomocą uniwersalnych i wygodnych metod. Umożliwia
to wykorzystanie mobilnych urządzeń, które w sposób okresowy mogą być
przyłączane do kolejnych układów olejowych maszyn i urządzeń.
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3.2.

Zaawansowana metoda oceny jakości
i czystości olejów przemysłowych

Podstawowym kierunkiem gospodarki proekologicznej jest zminimalizowanie ilości powstających odpadów [1–3]. Dotyczy to także olejów przemysłowych i środków smarowych. W odniesieniu do takich produktów oznacza
to m.in. maksymalne wykorzystanie potencjału eksploatacyjnego i wydłużenie czasu eksploatacji [4, 5]. Stan jakościowy olejów determinuje prawidłowe
funkcjonowanie maszyn i urządzeń. Odzwierciedla to nie tylko poziom właściwości funkcjonalnych oleju, ale również stopień zużycia maszyn i urządzeń,
w których pracuje [6]. Ciągła, ściśle określona w czasie i zakresie kontrola
właściwości umożliwia monitorowanie zakresu spełniania przez oleje założonych funkcji w układach smarowania [7]. Pozwala na podejmowanie odpowiednich zabiegów odtworzenia wyjściowego potencjału jakościowego lub
wymianę oleju w najbardziej racjonalnym czasie, umożliwia zdiagnozowanie
stanu technicznego maszyn [8, 9].
Monitorowanie jakości olejów obejmuje kilka wskaźników, w większości
mierzonych w warunkach laboratoryjnych [8, 9], często metodami czasochłonnymi, drogimi, wymagającymi znacznej ilości próbki badawczej i specjalistycznego sprzętu. Taka sytuacja nie sprzyja prowadzeniu systematycznych badań
olejów. Poszukiwane są rozwiązania umożliwiające szybką, tanią i w miarę kompleksową ocenę jakości olejów, najkorzystniej w miejscu eksploatacji.
Wskaźnikiem jakości olejów, możliwym do określenia w każdych warunkach,
są parametry dielektryczne [10, 11]. Odzwierciedlają one zawartość w olejach
cząstek o charakterze polarnym, jakimi mogą być produkty przemian chemicznych zachodzących pod wpływem tlenu i temperatury oraz woda [12, 13].
Opracowana metoda przeznaczona jest do badania olejów hydraulicznych1,
największej grupy olejów przemysłowych [4].

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Zaawansowana metoda oceny jakości i czystości olejów przemysłowych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
1
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Teoretyczne podstawy oceny zmian stanu
eksploatacyjnego olejów przemysłowych
Z punktu widzenia właściwości elektrycznych oleje przemysłowe są ciekłymi, niepolarnymi dielektrykami – najlepszymi izolatorami. Jakość, a także
stan eksploatacyjnego zużycia olejów, jako cieczy elektroizolacyjnych, sprawdza się nie tylko poprzez badanie ich własności fizykochemicznych, ale również poprzez badanie ich własności dielektrycznych [14–17].
Właściwości dielektryczne ośrodków materialnych opisywane są przenikalnością elektryczną [18, 19].
D
E
gdzie: E – wektor natężenia pola elektrycznego,
D – wektor indukcji pola elektrostatycznego.
ε=

Dielektryk umieszczony pomiędzy dwoma, o dowolnych kształtach, przewodzącymi okładkami tworzy kondensator. Przyłożenie do okładek kondensatora napięcia U skutkuje przyłożeniem do dielektryka zewnętrznego pola
elektrycznego E, w którym cząsteczki materii (dipole) ustawiają się zgodnie
z prawem Coulomba tak, że wywołują własne pole elektryczne skierowane
przeciwnie do pola zewnętrznego. Zjawisko to nosi nazwę polaryzacji ośrodka
i może być opisane przez wektor polaryzacji P. związany z wektorami E i D
zależnością:
D = ε 0E + P
przy czym εo = 10-9/36π [F/m] – przenikalność elektryczna próżni.
Stąd przenikalność elektryczną wyraża się wzorem
ε=

P
D
= ε0 +
E
E

W idealnym dielektryku nie ma elektronów swobodnych. Pole elektryczne
E nie może spowodować ich przepływu trwałego, może jednak wywołać chwilowe przesunięcia elektronów niewychodzące poza granice atomu, powodując
jego spolaryzowanie, czyli kierunkowe uporządkowanie cząstek substancji.
Jeżeli kondensator zostanie włączony w obwód napięcia przemiennego, zmienia się natężenie i kierunek pola elektrycznego, powodując wielokrotne przebiegunowanie cząstek dielektryka. Dodatkowo w ośrodku materialnym, który
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nie jest doskonałym dielektrykiem (izolatorem), występują straty związane
z upływnością dielektryka. W rezultacie tego procesu część energii elektrycznej zawartej w kondensatorze zamienia się na ciepło [20, 21]. Do zobrazowania tych strat przyjmuje się schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego
jako dwójnika o impedancji zespolonej Z zawierającego szeregowe połączenie
idealnego kondensatora o pojemności Cs z idealnym rezystorem o rezystancji Rs (rys. 3.2.1a) lub idealnego kondensatora o pojemności Cr połączonego
równolegle z idealnym rezystorem o rezystancji Rr (rys. 3.2.1b). Impedancja
zespolona Z kondensatora rzeczywistego wynosi
Z = Rs − j

1
ωC s

dla dwójnika z szeregowym układem połączeń oraz

1
1
=
+ jωCr
Z Rr
dla dwójnika z równoległym układem połączeń
a)		

b)

Rys. 3.2.1. Schematy zastępcze i wykresy wektorowe napięcia i prądu kondensatora rzeczywistego: a) układ
szeregowy, b) układ równoległy
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Schemat z rys. 3.2.1b fizykalnie bardziej poprawnie odpowiada rzeczywistemu kondensatorowi niż z rys. 3.2.1a, jednak ze względu na trudność
modelowania w układzie równoległym rezystancji Rr o wartościach powyżej
kilkuset megaomów (czysty olej smarowy jest doskonałym dielektrykiem –
Rr → ∞), częściej w praktyce jest stosowany schemat zastępczy z rys. 3.2.1a.
Wielkość, wiążąca prąd i napięcie na kondensatorze nazywa się reaktancją,
która jest tym mniejsza, im większa jest pojemność kondensatora i częstotliwość prądu. Reaktancja pojemnościowa wyraża się wzorem:

Xc =

1
,
2πfC

gdzie: f – częstotliwość prądu zmiennego,
C – pojemność kondensatora.
Pojemność C kondensatora płaskiego o powierzchni okładek S, odległości okładek d i względnej przenikalności elektrycznej dielektryka ε wyraża
równanie:

C = εε 0

S
.
d

Straty związane z upływnością kondensatora wyraża się za pomocą
współczynnika stratności D lub współczynnika dobroci Q, przy czym:

Q=

1
.
D

Współczynnik stratności jest definiowany jako stosunek energii traconej
na rezystancji kondensatora do energii gromadzonej w pojemności i wyrażany
jest poprzez tangens kąta strat δ.
Dla szeregowego schematu zastępczego
D = tgδ = ωR sCs .
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Dla równoległego schematu zastępczego

D = tgδ =

1 ,
ωR r C r

gdzie: ω = 2πf – pulsacja napięcia przemiennego.
Dla idealnego, bezstratnego kondensatora (dielektryka) kąt δ i jego tangens wynoszą 0.
Sposób oceny zmian stanu eksploatacyjnego oleju przemysłowego wykorzystuje pomiary pojemności oraz upływności kondensatora pomiarowego, którego dielektrykiem jest próbka oleju. Zmiany stanu oleju wpływają na
zmiany jego stałej dielektrycznej i w konsekwencji wpływają na zmiany pojemności kondensatora pomiarowego oraz na zmiany jego upływności, czyli
na zmiany parametrów impedancyjnych kondensatora pomiarowego: pojemności, rezystancji strat i współczynnika stratności zarówno dla szeregowego,
jak i równoległego obwodu zastępczego [22]. Pomiary są realizowane przy
ustalonej częstotliwości pomiarowej, w stałej temperaturze. Wyniki pomiarów
parametrów impedancyjnych dla próbki oleju pobranego z instalacji wykorzystuje się jako wartości rzeczywiste i porównuje z wynikami pomiarów dla
próbki takiego samego oleju świeżego wykonanymi w tej samej temperaturze
i częstotliwości sygnału pomiarowego [23]. Stan eksploatacyjny oleju jest kwalifikowany poprzez porównanie zmian parametrów impedancyjnych kondensatora pomiarowego z zadanymi wartościami granicznymi.
Urządzenie do oceny stanu eksploatacyjnego olejów hydraulicznych
Schemat urządzenia do oceny stanu olejów hydraulicznych przedstawiono na rys. 3.2.2. Urządzenie zawiera kondensator pomiarowy zanurzony w naczyniu z próbą oleju hydraulicznego o ustalonej temperaturze. Naczynie jest
termostatowane z wykorzystaniem stabilizatora temperatury. Kondensator jest
połączony czterożyłowym przewodem pomiarowym z mikroprocesorowym
miernikiem RLC parametrów impedancyjnych kondensatora pomiarowego:
pojemności, rezystancji strat oraz współczynnika stratności D lub współczynnika dobroci Q [24]. Miernik umożliwia wybranie pomiarowego obwodu zastępczego kondensatora szeregowego lub równoległego. Pomiary można przeprowadzić przy wybranej częstotliwości sygnału pomiarowego: 100 i 120 Hz
oraz 1, 10 i 100 kHz. Dokładność pomiarów pojemności w zakresie 2000,0 pF
wynosi +/-(0,5%+5) przy częstotliwościach pomiarowych 100 Hz – 10 kHz.
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Rys. 3.2.2. Układ pomiarowy do oceny stanu eksploatacyjnego oleju: 1 – kondensator pomiarowy, 2 – badany
olej, 3 – miernik RLC, 4 – przewód pomiarowy, 5 – stabilizacja temperatury badanego oleju

Na rys. 3.2.3 przedstawiono wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu urządzenie diagnostyczne do oceny stanu eksploatacyjnego olejów hydraulicznych.
a)

b)

Rys. 3.2.3. Urządzenie diagnostyczne do oceny zmian stanu olejów przemysłowych (a) oraz kondensator
pomiarowy (b)
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Urządzenie składa się z mikroprocesorowego miernika pojemności oraz
kondensatora pomiarowego (czujnika pojemnościowego) połączonego z miernikiem za pomocą specjalizowanego przewodu pomiarowego (rys. 3.2.3a).
Miernik mierzy parametry impedancyjne kondensatora pomiarowego, którego
dielektrykiem jest badany olej. Ocena stopnia zmian eksploatacyjnego stanu
oleju jest realizowana poprzez porównanie wyników pomiarów parametrów
impedancyjnych przeprowadzonych dla oleju używanego i oleju świeżego.
Miernik może współpracować z komputerem i dzięki dedykowanemu oprogramowaniu pomiary mogą być rejestrowane w plikach tekstowych [25].
Kondensator pomiarowy (rys. 3.2.3b) jest wykonany w postaci dwustronnej płytki drukowanej o wymiarach 25×120 mm umieszczonej w dielektrycznej
rękojeści wyposażonej w gniazdo przyłączeniowe umożliwiające połączenie
go z miernikiem parametrów impedancyjnych. Po obu stronach płytki drukowanej na powierzchni prostokąta o wymiarach 25×30 mm są naniesione
równoległe ścieżki w układzie grzebieniowym, które stanowią okładki kondensatora pomiarowego.
Zależność charakterystyki dielektrycznej
od fizykochemicznych właściwości olejów hydraulicznych
Właściwości dielektryczne odzwierciedlają obecność w oleju cząstek polarnych: produktów termooksydacyjnego starzenia i wody. Zbadano zmianę
właściwości dielektrycznych podczas starzenia w warunkach laboratoryjnych
oraz stopniowego wzrostu zawodnienia olejów hydraulicznych. Równolegle
z właściwościami dielektrycznymi zbadano liczbę kwasową i zawartość wody
w olejach. Na rys. 3.2.4 i 3.2.5 przedstawiono zależność wybranych parametrów dielektrycznych od liczby kwasowej oleju hydraulicznego rodzaju LHL,
o klasie lepkości VG 46, starzonego w warunkach laboratoryjnych, natomiast
na rys. 3.2.6 i 3.2.7 zależność takich samych parametrów od zawartości wody
w oleju hydraulicznym. Pomiary realizowano przy częstotliwości prądu 1 i 100
kHz. Liczbę kwasową oznaczono wg PN ISO 6618:2011, zawartość wody wg
PN ISO 3733:2008, a wartości parametrów dielektrycznych wyznaczono z wykorzystaniem zbudowanego urządzenia diagnostycznego.
Analiza upływności i rezystancji starzonego oleju hydraulicznego wyznaczonych zarówno w układzie szeregowym, jak i równoległym wykazała, że
wartości parametrów zmieniały się wraz z czasem starzenia olejów. Wartości
upływności, wyznaczonej dla równoległego (qr) i szeregowego (qs) układu
zastępczego oraz rezystancji rr dla układu równoległego zależały odwrotnie
proporcjonalnie, a rezystancji mierzonej w układzie szeregowym rs wprost
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proporcjonalnie do zmian liczby kwasowej oleju (rys. 3.2.4 i 3.2.5). W przypadku pomiarów realizowanych przy częstotliwości 1 kHz nie można było wyznaczyć rezystancji w układzie równoległym. Wyznaczone linie trendu krzywych
zmian wartości obu parametrów miały charakter liniowy, a współczynniki
determinacji R2 były większe od 0,95, co wskazywało na dużą korelację pomiędzy zmiennymi. Większe zmiany wartości stwierdzono dla upływności,
o czym świadczyły wartości współczynników kierunkowych linii trendu.
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Rys. 3.2.4. Zmiana a) upływności i b) rezystancji starzonego oleju hydraulicznego LHL 46, wyznaczanych przy
częstotliwości prądu 1 kHz
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Rys. 3.2.5. Zmiana a) upływności i b) rezystancji starzonego oleju hydraulicznego LHL 46, wyznaczanych przy
częstotliwości prądu 100 kHz

Przeprowadzone badania wykazały, że zmiany właściwości dielektrycznych były skorelowane ze zmianami liczby kwasowej olejów hydraulicznych
następującymi podczas starzenia. Wartości upływności i rezystancji zmieniały
się wraz ze wzrostem wartości liczby kwasowej, odzwierciedlającej zawartość
w olejach produktów starzenia chemicznego, głównie o charakterze polarnym.
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Korelacje między zmiennymi miały charakter liniowy. Pomiar dielektrycznych
właściwości mógł świadczyć o stopniu chemicznego zestarzenia olejów hydraulicznych.
Wyznaczone linie trendu zależności upływności i rezystancji od zawartości wody w oleju hydraulicznym LHL 46 wykazały także dużą zależność
korelowanych parametrów (rys. 3.2.6 i 3.2.7).
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Rys. 3.2.6. Zmiana a) upływności i b) rezystancji oleju hydraulicznego LHL 46 pod wpływem wody, przy
pomiarach realizowanych przy częstotliwości prądu 1 kHz (pomiar w układzie szeregowym)
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Rys. 3.2.7. Zmiana a) upływności i b) rezystancji oleju hydraulicznego LHL 46 pod wpływem wody, przy
pomiarach realizowanych przy częstotliwości prądu 100 kHz (pomiar w układzie szeregowym)

Ponieważ woda zawieszona w oleju ma tendencją do opadania, badania upływności i rezystancji zawodnionego oleju przeprowadzono w odstępach: po wymieszaniu oleju z wodą (0 h), po 3 i 24 h. Dla każdej serii badań
wyznaczone krzywe miały charakter liniowy. Współczynniki determinacji R2
zawierały się w granicach 0,93–0,99, co wskazywało na dużą korelację pomiędzy zmiennymi. Dla parametrów wyznaczonych przy większej częstotliwości
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prądu (100 kHz) współczynnik R2 był bliższy jedności niż dla parametrów
wyznaczonych przy częstotliwości 1 kHz. Wraz ze wzrostem zawartości wody
zmniejszały się wartości upływności i zwiększały wartości rezystancji oleju.
Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, że woda
obecna w olejach hydraulicznych miała istotny wpływ na jego właściwości
dielektryczne. Wartości wyznaczonych parametrów w bardzo dużym stopniu
zależały od zawartości wody. Zmieniały się wprost (rezystancja) lub odwrotnie
(upływność) proporcjonalnie do stężenia wody. Wyznaczone krzywe zależności badanych parametrów od zawartości wody przyjmowały postać prostoliniową, co pozwala wnioskować o możliwości badania stopnia zawodnienia
poprzez ocenę właściwości dielektrycznych oleju.
Metoda oceny jakości olejów hydraulicznych
za pomocą urządzenia diagnostycznego
Metoda oceny jakości olejów hydraulicznych wykorzystuje pomiar dielektrycznych właściwości olejów: upływności q i rezystancji r w szeregowym
i równoległym układzie pomiarowym. Ponieważ właściwości dielektryczne
nie są objęte wymaganiami normatywnymi dla olejów hydraulicznych, a są
odzwierciedleniem obecności w olejach cząstek polarnych, głównie produktów termooksydacyjnego starzenia, wody, dodatków funkcjonalnych ich
zmiany powiązano ze zmianami parametrów normatywnych wykazujących
związek z takimi produktami: liczbą kwasową i zawartością wody. Według
wytycznych producentów i firm zajmujących się gospodarką olejową kryterialna wartość zmian liczby kwasowej olejów hydraulicznych podczas eksploatacji
wynosi 20–30%, a maksymalna zawartość wody może osiągnąć poziom 0,2%
[4, 6].
W celu opracowania metody wyznaczono kryterialne wartości zmian parametrów dielektrycznych wskazujących na przekroczenie dopuszczalnych
zmian liczby kwasowej olejów hydraulicznych. W tym celu dla każdego z olejów starzonych w warunkach laboratoryjnych wyznaczono zakres zmian parametrów dielektrycznych odpowiadający zmianom liczby kwasowej o 20%.
W tab. 3.2.1 zestawiono wartości zmian mierzonych parametrów dielektrycznych olejów, dla których liczba kwasowa zwiększyła się o ok. 20%. Zestawiono różnice parametrów mierzonych przy częstotliwości prądu 1 i 100 kHz.
Z analizy danych przedstawionych w tab. 3.2.1 wynika, że przy pomiarach
realizowanych przy częstotliwości prądu 1 kHz różnice zmian mierzonych
parametrów dielektrycznych były większe. Dlatego też były one podstawą
dla wyznaczenia granicznych wartości zmian tych parametrów. Z uwagi na
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niewielkie zmiany rezystancji mierzonej w układzie równoległym postanowiono, że podstawą oceny zdatności eksploatacyjnej olejów hydraulicznych będą
zmiany trzech pierwszych parametrów: upływności w układzie szeregowym
i równoległym oraz rezystancji w układzie szeregowym.
Tabela 3.2.1. Zmiana wartości parametrów dielektrycznych olejów hydraulicznych LHL, dla których liczba
kwasowa zwiększyła się o 20%
Parametr

Olej 1

Olej 2

Olej 3

Olej 4

Olej 5

Olej 6

pomiar przy częstotliwości 1 kHz
Upływność qs (spadek)

9,1

10,4

9,6

8,9

8,4

10,2

Upływność qr (spadek)

10,4

8,1

7,5

6,6

6,6

7,6

Rezystancja rs kΩ (wzrost)

3,8

4,5

3,7

4,5

2,7

4,8

Rezystancja rr MΩ (spadek)

2,3

2,4

2,3

4,1

1,8

2,6

pomiar przy częstotliwości 100 kHz
Upływność qs (spadek)

2,1

2,9

2,3

4,3

3,6

1,9

Upływność qr (spadek)

2,4

2,9

2,6

3,8

4,4

2,3

Rezystancja rs kΩ (wzrost)

0,1

0,1

0,4

0,6

0,9

0,5

Rezystancja rr MΩ (spadek)

0,2

0,15

0,3

0,6

0,6

0,3

Analogicznie wyznaczono kryterialne wartości zmian parametrów dielektrycznych wskazujących na przekroczenie dopuszczalnych zmian zawartości
wody w olejach hydraulicznych. Wartości zmian mierzonych parametrów dielektrycznych olejów, zawodnionych w warunkach laboratoryjnych, dla których
zawartość wody nie przekroczyła wartości 0,2% przedstawiono w tab. 3.2.2.
Parametry dielektryczna mierzono przy częstotliwości prądu 1 i 100 kHz.
Analiza danych przedstawionych w tab. 3.2.2 wykazała, że dla olejów
przekraczających ustaloną zawartość wody różnica parametrów dielektrycznych mierzonych przy częstotliwości prądu 1 kHz była większa. Podobnie jak
w przypadku liczby kwasowej, pomiary przy tej częstotliwości uwzględniono
przy wyznaczaniu granicznych wartości zmian właściwości dielektrycznych
dla kryterialnej zawartości wody. W tym przypadku również wybrano zmiany
upływności w układzie szeregowym i równoległym oraz rezystancji w układzie szeregowym do stosowania w opracowanej metodzie.
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Tabela 3.2.2. Zmiana wartości parametrów dielektrycznych olejów hydraulicznych, dla których zawartość wody
osiągnęła wartość 0,2%
Parametr

Olej 1

Olej 2

Olej 3

Olej 4

Olej 5

Olej 6

pomiar przy częstotliwości 1 kHz
Upływność qs (spadek)

10,4

10,3

8,4

7,1

14,9

7,0

Upływność qr (spadek)

9,3

9,4

8,2

6,4

15,2

6,7

Rezystancja rs kΩ (wzrost)

2,2

2,6

1,4

1,3

2,5

2,1

Rezystancja rr MΩ (spadek)

2,3

2,1

1,6

1,3

2,1

2,0

pomiar przy częstotliwości 100 kHz
Upływność qs (spadek)

3,3

2,7

2,7

1,8

3,1

3,2

Upływność qr (spadek)

3,1

2,6

3,0

2,2

2,9

3,1

Rezystancja rs kΩ (wzrost)

0,9

0,5

0,5

0,4

0,8

0,5

Rezystancja rr MΩ (spadek)

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

0,3

Graniczne wartości zmian wybranych parametrów dielektrycznych przedstawiono w tab. 3.2.3.
Tabela 3.2.3. Graniczne wartości zmian parametrów dielektrycznych olejów hydraulicznych, dla których liczba
kwasowa zwiększyła się o 20% i zawartość wody przekroczyła wartość 0,2% (pomiar przy
częstotliwości 1 kHz)
Upływność qs

Upływność qr

Rezystancja rs

Liczba kwasowa
Wartość graniczna zmian

7,5

6,5

1,0

5,5

1,0

Zawartość wody
Wartość graniczna zmian

6,0

Na rys. 3.2.8 przedstawiono schemat metody oceny zdatności eksploatacyjnej olejów hydraulicznych za pomocą urządzenia diagnostycznego.
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Eksploatacja oleju
Badanie parametrów dielektrycznych
Wyznaczenie różnicy parametrów dielektrycznych w odniesieniu do oleju świeżego
Różnica nie przekracza
wartości granicznych
dla wody

Zawartość
wody <0,2%

Różnica przekracza
co najmniej jedną wartość
graniczną dla wody

Różnica przekracza
co najmniej jedną wartość
graniczną dla liczby kwasowej

Badanie zawartości wody

Badanie liczby kwasowej

Zawartość
wody >0,2%
Decyzja dotycząca
dalszej eksploatacji

Zmiana liczby
kwasowej >20%

Zmiana liczby
kwasowej <20%

Szczegółowa ocena
właściwości fizykochemicznych

Rys. 3.2.8. Schemat metody oceny zdatności eksploatacyjnej olejów hydraulicznych za pomocą urządzenia
diagnostycznego

Metoda zakłada monitorowanie zmian właściwości dielektrycznych oleju [25]: upływności w układzie szeregowym i równoległym oraz rezystancji
w układzie szeregowym. Pomiary realizowane są przy częstotliwości prądu
1 kHz w takiej samej temperaturze dla oleju świeżego i eksploatowanego.
Wyznaczone różnice wartości wyznaczanych właściwości pomiędzy olejem
eksploatowanym i świeżym decydują o kierunku postępowania z olejem będącym w eksploatacji. W momencie, kiedy zostanie przekroczona jedna z granicznych zmian wartości ocenianych właściwości, wyznaczonych dla zawartości wody lub liczby kwasowej, oceniana jest wartość tych parametrów. Jeżeli
zawartość wody jest mniejsza niż 0,2% i wzrost liczby kwasowej jest mniejszy
niż 20%, monitorowanie dielektrycznych właściwości oleju jest kontynuowane.
Natomiast jeżeli zawartość wody lub wzrost liczby kwasowej przekroczą wartość graniczną, olej poddawany jest szczegółowym badaniom laboratoryjnym.
Zalecane jest przeprowadzenie badań lepkości kinematycznej w temperaturze
40°C, właściwości przeciwkorozyjnych w odniesieniu do miedzi, odporności
na pienienie, klasy czystości. W zależności od poziomu ocenianych parametrów podejmowana jest decyzja dotycząca dalszej eksploatacji oleju.
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Przykład praktycznego wykorzystania metody
Przeprowadzono badania właściwości dielektrycznych i fizykochemicznych oleju hydraulicznego eksploatowanego w tym samym przedsiębiorstwie,
w różnych urządzeniach2 oleju w poszczególnych urządzeniach był różny.
Wyznaczono bezpośrednie wartości mierzonych parametrów oraz policzono
różnice w odniesieniu do oleju świeżego. W tab. 3.2.4 przedstawiono uzyskane
wyniki badań.
Tabela 3.2.4. Właściwości dielektryczne i fizykochemiczne badanych olejów hydraulicznych
Olej świeży

Olej 1

Olej 2

Olej 3

Olej 4

Olej 5

qs

78,6

73,5

71,1

71,1

69,8

69,5

Zmiana qs

-

4,9

7,5

7,5

8,8

9,1

qr

77,6

73,3

70,3

70,6

71,1

70,3

Zmiana qr

-

4,3

7,3

7,0

6,5

7,3

rs [kΩ]

23,6

24,1

24,8

24,7

24,7

24,9

Zmiana rs [kΩ]

-

0,5

1,2

1,1

1,1

1,3

Liczba kwasowa [mg KOH/g]

0,46

0,55

0,86

0,88

0,90

0,94

Zmiana liczby kwasowej [%]

-

19,6

86,9

91,3

95,6

104,3

Zawartość wody [%]

0,003

0,007

0,011

0,009

0,009

0,009

Zawartość wody w badanych olejach nie przekroczyła granicznej wartości 0,2%, natomiast oleje 2–5 charakteryzowały się wartością liczby kwasowej
większą o 20% w odniesieniu do oleju świeżego. Również wartości zmian
wyznaczonych parametrów dielektrycznych były większe od wartości kryterialnych. W przypadku oleju 1 zmiany właściwości dielektrycznych nie przekroczyły tych wartości.

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Zaawansowana metoda oceny jakości i czystości olejów przemysłowych” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom
2014.
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Produkty chemicznego starzenia oraz woda o bardzo negatywnym wpływie na właściwości funkcjonalne olejów hydraulicznych mają charakter polarny. Moment dipolowy tych cząsteczek umożliwia określenie ich stężenia
poprzez badanie właściwości dielektrycznych. Przeprowadzone badania wykazały wysoką liniową zależność wyznaczonych właściwości dielektrycznych
od liczby kwasowej wskazującej na stopień chemicznego zestarzenia olejów
oraz od zawartości wody. Wyznaczony wysoki wskaźnik determinacji pomiędzy uzyskanymi wynikami wskazuje na możliwość badania stanu eksploatacyjnego olejów poprzez ocenę właściwości dielektrycznych z wykorzystaniem
zbudowanego urządzenia diagnostycznego. Opisana metoda przeznaczona
jest dla olejów hydraulicznych, może jednak znaleźć zastosowanie do oceny
jakości innego rodzaju olejów przemysłowych. Ze względu na różne wymagania eksploatacyjne i bardzo zmienny skład chemiczny wymagane jest jednak
wyznaczenie odrębnych kryterialnych wartości zmian dielektrycznych właściwości tych olejów.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allen T., Giampietro M., Little A.M.: Distinguishing ecological engineering from
environmental engineering. Ecological Engineering 2003, 20, 389–407.
Listwan A. i inni: Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Politechnika
Radomska, 2009.
Hope B.K.: An examination of ecological risk assessment and management
practies. Environmet Internationa 2006, 32, 983–995.
Podniadło A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, Warszawa
2002, 503 s.
Zwierzycki W.: Oleje, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu. Wyd. ITeE
Radom 2001.
Podręcznik smarowniczy – wstęp do serwisu olejowego. Materiały promocyjne
firmy Lotos Oil.
Maszyny i oleje – system monitoringu. Materiały promocyjne firmy Elf.
Analizy olejowe jako element TFM. Studium przykładu z rzeczywistości. Materiały I Międzynarodowego Forum: Oleje i smary dla przemysłu. Wieliczka 2010.

138
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

Yan X.P. i inni.: A study of information technology used in oil monitoring.
Trinology International 2005, 38, 879–886.
Turner J.D., Austin L.: Elecrical techniques for monitoring the condition of
lubrication oil. Measurement Science and Technology 2003, 14, 1794–1800.
Raadnui S.: Used oil degradation detection sensor development. Int. J. Appl.
Mech. and Eng. 2006. 11(4), 765–769.
Wen Z., Yin X., Jiang Z.: Applications of Electrostatic Sensor for Wear Detecting
in the Lubricating oil. J. Inst. Eng. India. Ser. 2013, 94(3), 281–286.
Lvovich V.F., Smiechowski M.F.: AC impedance investigation of conductivity
automotive lubricants two- and four-electrode eletrochemical cells. J Appl.
Electrochem. 2009, 39, 2439–2452.
Markova L.V., Myshkin N.K., Makarenko V.M., Semenyuk M.S., Kong H., Hun
H.G., Ossia S.V.: Integral Indicator for Monitpring the Condition of Lubricating
Materials in Tribocouples. Journal of Friction and Wear 2008, 29(4), 302–309.
Sato A., Oshika T.: Electrical conductivity method for evaluation of oxidative
degradation of oil lubricants. Lubrication Engineering 1992, 6, 539–544.
Zwierzycki W.: Badania zanieczyszczenia oleju w silniku wysokoprężnym
w oparciu o pomiary współczynnika strat dielektrycznych przy częstotliwościach
mikrofalowych na przykładzie oleju Superol 11W eksploatowanego w ciągnikach
rolniczych. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, 1978.
Przybylski J.: Wykorzystanie zmian własności dielektrycznych oleju jako nośnika informacji o jego stanie eksploatacyjnym. Rozprawa doktorska, Politechnika
Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, 1998.
Kolbiński K., Słowikowski J.: Materiałoznawstwo elektryczne. WNT, Warszawa
1988.
Chełkowski A.: Fizyka dielektryków. PWN Warszawa 1993.
Górecki P.: Kondensatory. Cz. 2. Elektronika Dla Wszystkich 1996, 4, 53–56.
Daniluk Z.: Miernik impedancji LCR MOTECH – MT4090. NDN-Daniluk, Warszawa 2013.
Pomiary parametrów elementów RLC. Strona internetowa: www.eti.pg.gda.pl/
katedry/kmoe/dydaktyka/Metrologia/cw6.pdf, marzec 2013.
Umiński W.: Capacitor sensor impedance parameters measurement method for
degradation degree evaluation of the hydraulic oils In the process of thermal
oxidation. Problemy Eksploatacji 2013, 3, 147–158.

3. Racjonalizacja gospodarki materiałami eksploatacyjnymi

139

24. Instrukcja obsługi Miernika LCR APPA703, Dystrybucja i Serwis, NDN-Daniluk
Z. Warszawa 2013.
25. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Zaawansowana metoda oceny jakości i czystości olejów przemysłowych” w ramach Projektu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.

3.3.

Mikro- i nanokompozyty polimerowe do
regeneracji elementów maszyn

Intensywna eksploatacja części maszyn powoduje zużycie współpracujących elementów objawiające się najczęściej zmianą wymiarów geometrycznych
i uszkodzeniem powierzchni. Zmusza to do stosowania procesów napraw lub
regeneracji. Klasyczne metody regeneracji, ich niedociągnięcia i wady takie jak:
energochłonność, konieczność aplikowania obróbek cieplno-chemicznych, często ekologicznie kłopotliwych, prowadzą do małej popularności regeneracji.
Jednak jej zasadność stosowania wynika z faktu, że utrata własności eksploatacyjnych elementów w ok. 80% następuje na skutek uszkodzeń powierzchniowych, a więc procesy regeneracji realizowane są w obszarze warstwy
wierzchniej. Jednym ze sposobów rozwiązania problemu odtwarzania warstw
wierzchnich jest zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych,
wśród których istotne znaczenie mają kompozyty polimerowe łączące dobre
właściwości mechaniczne i termiczne z prostotą procesu technologicznego ich
aplikowania. Progres technologiczny materiałów inżynierskich w kierunku
materiałów polimerowych nastąpił początkowo w obszarze epoksydowych
kompozytów chemoutwardzalnych wzmacnianych włóknem szklanym. Dalszy rozwój kompozytów związany był z opracowaniem włókien węglowych,
a następnie włókien kevlarowych [1, 2]. Obecnie wytwarzane kompozyty polimerowe duro- jak i termoplastyczne wzmacniane są rozmaitymi napełniaczami włóknistymi i proszkowymi, organicznymi i nieorganicznymi [3, 4]. Duża
różnorodność stosowanych matryc polimerowych oraz stopnia rozdrobnienia
i kształtu geometrycznego napełniaczy powoduje, że kompozyty polimerowe
stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle lotniczym i samochodowym, jednak podstawowym obszarem zastosowania tych materiałów
jest przemysł maszynowy. Istotnym zagadnieniem w procesie komponowania
materiałów kompozytowych jest właściwy dobór osnowy, napełniaczy i kompozycji środków sieciujących, składniki te decydują w istotny sposób o właściwościach eksploatacyjnych otrzymanego materiału finalnego [5, 6].
Szczególnie osnowa polimerowa (chemoutwardzalna żywica epoksydowa)
jest tym komponentem, który determinuje możliwości aplikacyjne kompozytu.
Chemiczna modyfikacja matrycy z wykorzystaniem innych polimerów stwarza
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możliwość uzyskania układów, w których występują silne oddziaływania międzycząsteczkowe, jak np. wiązania wodorowe, bądź też powstają wzajemnie
przenikające się sieci polimerowe [7, 8]. Wzajemnie przenikające się sieci polimerowe zbudowane z dwóch lub więcej polimerów to stosunkowo nowe
materiały inżynierskie, które mogą być również wykorzystane jako osnowy
polimerowe materiałów kompozytowych do zastosowań specjalnych [9, 10].
Badano wpływ modyfikatorów polimerowych na strukturę i właściwości żywicy epoksydowej stanowiącej matrycę metalopolimerowych kompozytów regeneracyjnych1. Przedmiotem badań były kompozycje żywicy epoksydowej z oligomerami poliestrowymi Polimal 109 i 150 oraz poliuretanem
Desmokap 12. Zawartość modyfikatorów polimerycznych w osnowie epoksydowej wynosiła 5, 10 i 15% wag. Otrzymane kompozycje zawierające różne
ilości modyfikatorów sieciowano za pomocą poliaminy alifatycznej (trietylenoteraaminy – Z-1) w temperaturze pokojowej 24 h, a następnie dosieciowywano
w temperaturze 80oC przez trzy godziny. Po usieciowaniu oznaczano ich udarność metodą Charpy za pomocą aparatu Zwick 5012 wg normy PN-81/C-89
029 oraz wytrzymałość zginanie z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Instron 5566 wg normy PN-EN ISO 178:2006.
Wyniki badań właściwości mechanicznych wytworzonych kompozycji przedstawiono w tabeli 3.3.1. Otrzymane rezultaty wskazują na wyraźny wpływ rodzaju i udziału wagowego modyfikatorów polimerycznych na
właściwości mechaniczne usieciowanej żywicy epoksydowej. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że zastosowane modyfikatory polimeryczne znacząco poprawiają właściwości wytrzymałościowe chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej. Dla większości badanych kompozycji odporność
na oddziaływania dynamiczne (udarność) wzrasta około dwukrotnie w porównaniu z żywicą niemodyfikowaną.
Zdecydowanie większa jest również wytrzymałość badanych kompozycji na zginanie oraz odkształcenie przy zginaniu. Wyraźny wzrost parametrów wytrzymałościowych przy uwzględnieniu braku wiązań chemicznych
pomiędzy żywicą epoksydową a zastosowanymi modyfikatorami polimerycznymi jest spowodowany wytworzeniem struktury przenikających sieci
polimerowych (IPN) o zwiększonej wytrzymałości. Dla potwierdzenia tej

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Zastosowanie mikro- i nanokompozytów polimerowych w budowie i regeneracji elementów maszyn” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
1
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tezy i zbadania budowy chemicznej otrzymanych kompozycji wykonano ich
widma w podczerwieni (FTIR). Porównanie widma FTIR kompozycji zawierających modyfikatory polimeryczne z widmem niemodyfikowanej żywicy
epoksydowej przedstawiono na rys. 3.3.1.
Tabela 3.3.1. Właściwości kompozycji żywicy epoksydowej z modyfikatorami polimerycznymi (IPN) [11]

Lp.

Symbol
kompozycji

Udarność [kJ/m2]

Naprężenie zginające
[MPa]

Odkształcenie przy
zginaniu [-]

Żywica Epidian 5 niemodyfikowana
1

EPZ/0/0

1,4

53

0,020

Epidian 5 – modyfikator polimeryczny, Polimal 109
2

EPZ/P109/5

1,3

89

0,033

3

EPZ/P109/10

2,7

93

0,037

4

EPZ/P109/15

1,8

98

0,033

Epidian 5 – modyfikator polimeryczny, Desmocap 12
5

EPZ/D12/5

2,4

70

0,030

6

EPZ/D12/10

2,9

74

0,034

7

EPZ/D12/15

4,0

63

0,035

Epidian 5 – modyfikator polimeryczny, Polimal 150
8

EPZ/P150/5

2,8

116

0,037

9

EPZ/P150/10

3,3

66

0,031

10

EPZ/P150/15

3,2

98

0,032

Z porównania widm żywicy niemodyfikowanej i żywicy modyfikowanej
poliuretanem wynika, że intensywność piku charakterystycznego dla grup
epoksydowych (935 cm-1) dla badanych kompozycji jest porównywalna, na tej
podstawie można wnioskować, że zastosowany modyfikator poliuretanowy
nie wpływa na proces sieciowania. Kompozycja jest więc mieszaniną polimerów o przenikających się sieciach przestrzennych bez wiązań międzysieciowych. Natomiast mniejsza intensywność pasma charakterystycznego dla grup
epoksydowych w przypadku kompozycji z Polimalem (charakterystyczne
piki dla grup estrowych 1730 cm-1) może być potwierdzeniem powstawania
struktury IPN z wiązaniami międzysieciowymi. Przyjmując jako kryterium
poprawę odporności na oddziaływania dynamiczne, wzrost elastyczności oraz

144

Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania surowców w procesach wytwarzania...

brak konieczności stosowania dwóch rodzajów utwardzaczy i przyspieszacza, a także większy skurcz żywic poliestrowych w procesie sieciowania, jako
osnowę kompozytu wytypowano żywicę epoksydową modyfikowaną poliuretanem Desmocap 12. Możliwość zastosowania kompozytów polimerowych
jako materiałów regeneracyjnych jest determinowana odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi, cieplnymi i tribologicznymi, które uzależnione są
od zastosowanych napełniaczy, mających znaczący udział ilościowy w masie
wytwarzanego kompozytu. Selektywny dobór proszkowych napełniaczy metalicznych pod względem składu pierwiastkowego oraz cech geometrycznych,
takich jak rozmiar i kształt ziaren, wpływa istotnie na cechy użytkowe kompozytu. Ponadto rodzaj zastosowanego napełniacza metalicznego może wpływać
na proces sieciowania kompozytu, który decyduje o jego właściwościach mechanicznych i termicznych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie
Spectra ManagerTM (do analizy i obróbki widm w podczerwieni), określono
wpływ rodzaju napełniacza: brązu (KCHBr), miedzi (KCHCu), mosiądzu
(KCHMo) i żelaza (KCHFe) na stopień konwersji grup epoksydowych osnowy.
Obliczono, metodą całkowania, powierzchnię pola ograniczonego linią podstawową i krzywą absorpcji z maksimum przy 914–935 cm-1 (drgania walencyjne
grup epoksydowych). Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 3.3.2.

Rys. 3.3.1. Widma w podczerwieni (FTIR) żywicy epoksydowej (widmo 1) i kompozycji żywicy epoksydowej
zawierającej modyfikatory polimeryczne: Desmokap 12 (widmo 2) i Polimal 109 (widmo 3)
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Rys. 3.3.2. Pole powierzchni pod pikiem (914–935 cm-1) żywicy epoksydowej nieusieciowanej i utwardzonych
kompozytów metalopolimerowych z różnymi napełniaczami

Stwierdzono, że największy stopień usieciowania (brak pasma charakterystycznego dla grup epoksydowych, a co za tym idzie – najmniejsze pole powierzchni pod pikiem) uzyskano dla kompozytu z proszkiem żelaza (KCHFe)
(rys. 3.3.2). Może to świadczyć o niemal całkowitym przereagowaniu grup
epoksydowych z utwardzaczem aminowym i jego korzystnym wpływie na
właściwości eksploatacyjne kompozytu. Korzystny wpływ na proces sieciowania, przeznaczenie kompozytów do regeneracji głównie stalowych elementów maszyn spowodowało, że jako podstawowe napełniacze metaliczne
wytypowano różne proszki żelaza o określonym składzie chemicznym i granulometrycznym: żelazo (Fe) o symbolu NC 100.24 i MT-212 oraz stop Fe-Mn.
Na podstawie obrazów ze skaningowego mikroskopu elektronowego (rys.
3.3.3) można zaobserwować, że są one zróżnicowane pod względem geometrycznym. Są to głównie nieregularne bryły wielościenne wykazujące różnice
w wielkości całkowitej powierzchni kontaktu napełniacza z osnową polimerową, co w istotny sposób może wpływać na wypadkowy efekt wytrzymałości
mechanicznej finalnego kompozytu.
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a)		 b)

c)

d)

e)

Rys. 3.3.3. Obrazy mikroskopowe napełniaczy kompozytu polimerowego: a) proszek żelaza Fe NC 100.24,
b) proszek żelazomangan Fe-Mn, c) proszek żelaza Mt 212, d) grafit, e) włókna aramidowe

Jako dodatek smarny redukujący opory ruchu i zużycie zastosowano
grafit płatkowy M15-99, którego obraz mikroskopowy przedstawiono na rys.
3.3.3d. Podstawowym napełniaczem włóknistym kompozytów są organiczne
włókna poliaramidowe (kevlar pulp typ 1F651) – rys. 3.3.3e. W tabeli 3.3.2
przedstawiono wpływ napełniaczy metalicznych na właściwości wytrzymałościowe regeneracyjnych kompozytów polimerowych: udarność wg Charpy’ego, naprężenie i odkształcenie przy zginaniu twardość wg Brinella oraz
wytrzymałość na ściskanie i odrywanie.
Tabela 3.3.2. Właściwości wytrzymałościowe kompozytów polimerowych [11]
Rodzaj
napełniacza
metalicznego

Udarność
[kJ/m2]

Naprężenie
[MPa]

Odkształcenie

Twardość
[MPa]

Wytrzymałość
na ściskanie
[MPa]

Wytrzymałość
na odrywanie
[MPa]

Proszek żelaza
NC 100.24

4,2

78,6

0,022

254

105

19,2

Proszek żelaza
MT 212

3,1

62,2

0,016

222

89

18,4

Proszek
żelazo-mangan

3,2

63,5

0,016

239

100

22,0

Z danych przedstawionych w tabeli 3.3.2 wynika, że rodzaj zastosowanego napełniacza metalicznego (proszku żelaza) wpływa na właściwości wytrzymałościowe kompozytów. Efekt ten spowodowany jest morfologią napełniaczy
i ich właściwościami powierzchniowymi. Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano dla kompozytu z udziałem proszku żelaza NC 100.24. Charakteryzuje się
on najwyższą twardością i odpornością na oddziaływania dynamiczne oraz
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wysoką wytrzymałością na ściskanie i adhezją do stalowego podłoża. Z porównania obrazów mikroskopowych napełniaczy wynika, że proszek żelaza
NC 100.24 charakteryzuje się większą nieregularnością kształtów a tym samym większym rozwinięciem powierzchni niż pozostałe napełniacze. Ułatwia to zwilżanie napełniacza przez ciekłą osnowę polimerową oraz powoduje
wzrost oddziaływań adhezyjnych między osnową a napełniaczem.
Kluczowymi właściwościami kompozytów polimerowych determinującymi ich wykorzystanie do regeneracji zużytych w wyniku tarcia elementów
maszyn oprócz właściwości mechanicznych są charakterystyki tribologiczne.
Na rys. 3.3.4 i 3.3.5 przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego dla skojarzenia kompozyt polimerowy–stal i stal–stal
dla różnych obciążeń.
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Rys. 3.3.4. Współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego dla skojarzenia kompozyt–stal
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Rys. 3.3.5. Współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego dla skojarzenia stal–stal
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Analiza wyników badań tribologicznych wskazuje, że skojarzenie kompozyt–stal (rys. 3.3.4) charakteryzuje się kilkakrotnie mniejszym współczynnikiem tarcia statycznego (µ0 = 0,046) i kinetycznego (µ = 0,045) oraz znacznie
mniejszą skłonnością do powstawania efektu stick-slip (minimalna różnica
pomiędzy współczynnikiem tarcia statycznego i kinetycznego) niż skojarzenie
stal–stal (rys. 3.3.5: µ0 = 0,22–0,26, µ = 0,16–0,18,). Łatwość formowania i nakładania na powierzchnie o różnej konfiguracji, wysokie parametry wytrzymałościowe i adhezja do metalowego podłoża spowodowały, że specjalistyczne
kompozyty polimerowe znalazły zastosowanie w wielu aplikacjach technicznych. Stosowane są między innymi do regeneracji czopów pod łożyska toczne
oraz czopów łożysk ślizgowych (rys. 3.3.6a) przy zachowaniu pewnych ograniczeń wartości obciążenia i prędkości poślizgu [11].
		a)

		

b)

c)

d)

Rys. 3.3.6. Obróbka wykańczająca czopa łożyska ślizgowego (a), prowadnice obrabiarek z nacięciami
podłużnymi i krzyżowymi przygotowane do regeneracji (b), zregenerowane kompozytem polimerowym
prowadnice płaskie (c) i trójkątne (d) wraz z rowkami smarowymi [18]
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Ze względu na mniejszy w porównaniu ze stalą współczynnik tarcia statycznego oraz minimalną podatność skojarzenia kompozyt–stal na występowanie efektu stick-slip (drgania cierne samowzbudne) opracowany kompozyt jest
szeroko wykorzystywany do regeneracji różnej konstrukcji układów prowadnic
obrabiarek skrawających (rys. 3.3.6b, c, d). Cenną zaletą takiego procesu regeneracji jest nieskomplikowana technologia wykonania metodą odwzorowania
kształtów niezależna od dokładności geometrycznej prowadnic. Końcowym
etapem procesu regeneracji jest wykonanie kanałów smarowych.
Nowe możliwości w zakresie poprawy właściwości materiałów polimerowych dają nanokompozyty, w których składnik stanowiący fazę rozproszoną
tworzy struktury o wymiarach nanometrycznych. Bardzo duże rozwinięcie
powierzchni międzyfazowej nadaje nanokompozytom właściwości trudno
osiągalne lub niedostępne w przypadku klasycznych kompozytów. Efektywne działanie może wykazywać nawet niewielki (0,5–5% wag.) dodatek napełniacza, warunkiem jest jednak zapewnienie faktycznej nanodyspersji cząstek
w osnowie polimeru [12, 13]. Duże i szybko rosnące znaczenie mają nanokompozyty z udziałem krzemianów warstwowych najczęściej montmorylonitem
(MMT) [14]. Jednakże istotnym czynnikiem determinującym właściwości nanokompozytu polimerowego poza rodzajem i właściwościami nanonapełniacza oraz rodzajem osnowy polimerowej jest stopień rozdrobnienia nanocząstek oraz ich równomierny rozkład w objętości. Eksfoliacja i dyspergowanie
nanonapełniaczy w matrycy epoksydowej ma ogromny wpływ na właściwości
użytkowe otrzymywanych nanokompozytów [15]. W literaturze [16–17] opisywanych jest kilka sposobów otrzymywania nanokompozytów, m.in.:
–– mieszanie w stanie stopionym (hot melt) – polega na wprowadzeniu nanonapełniacza bezpośrednio do ciekłego polimeru;
–– mieszanie w roztworze, czyli metoda rozpuszczalnikowa (solvent cast)
polegająca na sporządzeniu roztworu polimeru, do którego następnie
wprowadza się napełniacz przy intensywnym mieszaniu. Następnie rozpuszczalnik jest usuwany przez odparowanie;
–– polimeryzacja in-situ – polega na wprowadzaniu nanonapełniacza do monomeru na etapie syntezy, a następnie prowadzeniu polireakcji.
Do wytwarzania nanokompozytów z udziałem glinokrzemianów warstwowych (MMT) wykorzystano metodę solvent cast, stosując różne warunki homogenizacji mechanicznej (9500 i 20 500 obr./min) i ultradźwiękowej
(amplituda 100% – 210 µm i 50% – 105 µm), metodę skojarzoną łączącą homogenizację mechaniczną i ultradźwiękową (9500 obr./min, amplituda 100%
– 210 µm) oraz polimeryzację in-situ na etapie syntezy żywicy epoksydowej przy użyciu epichlorochydryny i bisfenolu A. Zbadano ich podstawowe
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właściwości mechaniczne (udarność i wytrzymałość na 3-punktowe zginanie)
i porównano z właściwościami nienapełnionej osnowy epoksydowej, a wyniki
badań przedstawiono na rys. 3.3.7–9.
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Rys. 3.3.7. Udarność żywicy epoksydowej EPZ0/0 i nanokmpozytów otrzymywanych metodą dyspergowania
ultradźwiękowego (Amp 50% – 105 µm, Amp 100% – 210 µm), mechanicznego (9 500 rpm,
20 500 rpm), metodą in-situ i metodą skojarzoną (9 500 rpm, Amp 100% – 210 µm)
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Rys. 3.3.8. Naprężenie przy zginaniu żywicy epoksydowej EPZ0/0 i nanokompozytów otrzymywanych metodą
dyspergowania ultradźwiękowego (Amp 50% – 105 µm, Amp 100% – 210 µm), dyspergowania
mechanicznego (9 500 rpm, 20 500 rpm), metodą in-situ i metodą skojarzoną (9500 rpm, Amp 100%
– 210 µm)
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Rys. 3.3.9. Odkształcenie przy zginaniu żywicy epoksydowej EPZ0/0 i nanokompozytów otrzymywanych metodą
dyspergowania ultradźwiękowego (Amp 50% – 105 µm, Amp 100% – 210 µm), dyspergowania
mechanicznego (9 500 rpm, 20 500 rpm), metodą in-situ i metodą skojarzoną (9500 rpm, Amp 100%
– 210 µm)

Uzyskane wyniki badań wytrzymałościowych nanokompozytów z udziałem glinokrzemianu warstwowego (MMT) wskazują, że ich właściwości wytrzymałościowe zależą od metody ich wytwarzania. W przypadku zastosowania
metody skojarzonej (łączącej dyspergowanie mechaniczne i ultradźwiękowe)
uzyskano zdecydowanie większe wartości maksymalnego naprężenia zginającego i odkształcenia niż dla kompozytów wytworzonych innymi sposobami
mechanicznymi, a szczególnie metodą in-situ.
Dla określenia struktury, próbki kompozytów poddano badaniom szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAX). Otrzymane dyfraktogramy
w zakresie kątowym charakterystycznym dla identyfikacji stanu agregacji
krzemianów warstwowych przedstawiono na rys. 3.3.10 i 3.3.11.
Na obu dyfraktogramach badanych nanokompozytów zaobserwowano
zanik maksimum dyfrakcyjnego MMT, który jest charakterystyczny dla produktów delaminacji (rozwarstwienia) glinokrzemianu. Proces delaminacji
skutkuje zanikiem uporządkowania płytek glinokrzemianu oraz ich dyspersją
w matrycy polimerowej z utworzeniem właściwego nanokompozytu. Morfologię powierzchni nanokompozytów i osnowy określono na podstawie obrazów
z mikroskopu skaningowego (SEM) – rys. 3.3.12.
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Rys. 3.3.10. Dyfraktogram WAXS nanokompozytu otrzymanego metodą in-situ
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Rys. 3.3.11. Dyfraktogram WAXS kompozytu otrzymanego metodą skojarzoną
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Rys. 3.3.12. Obrazy mikroskopowe SEM powierzchni pękania nienapełnionej osnowy epoksydowej
(a) i nanokompozytu (b)
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Na podstawie uzyskanych obrazów można zaobserwować, że powierzchnia pękania niemodyfikowanej osnowy polimerowej jest charakterystyczna
dla materiałów kruchych, o małej odporności na oddziaływania dynamiczne.
Natomiast powierzchnia pękania nanokompozytu (rys. 3.3.12b) charakteryzuje
się licznymi pęknięciami związanymi z obecnością nanonapełniacza oraz strefami plastycznego odkształcenia. Widoczne mikropęknięcia absorbują energię
niezbędną do zniszczenia próbki, co powoduje znaczną poprawę właściwości
mechanicznych osnowy polimerowej. Z przedstawionego obrazu wnioskować
można również o jednorodnym składzie nanokompozytu i dobrym zdyspergowaniu nanonapełniacza.
Efektywną poprawę właściwości można uzyskać już przy zawartości kilku
procent glinokrzemianów w matrycy polimerowej. Na rys. 3.3.13–16 przedstawiono zmiany właściwości mechanicznych nanokompozytów w zależności od
rodzaju (glinokrzemiany ZS-1, ZW-1, ZR-1 i Closite 30B) i koncentracji (0,5, 1,
2, 3, 4, 5% m/m) nanonapełniaczy w osnowie polimerowej.
Z przebiegu krzywych przedstawionych na rys. 3.3.13–16 wynika, że
najlepszymi właściwościami mechanicznymi charakteryzują się kompozycje
zawierające 1% glinokrzemianów warstwowych, a zwiększenie udziału wagowego nanonapełniacza dla większości nanokompozytów skutkuje pogorszeniem ich właściwości wytrzymałościowych. W przeciwieństwie do właściwości mechanicznych zastosowane glinokrzemiany warstwowe w niewielkim
stopniu zmieniają właściwości cieplne (temperaturę odkształcenia cieplnego
HDT i współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej) usieciowanych nanokompozytów polimerowych rys. 3.3.17.
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Rys. 3.3.17. Temperatura odkształcenia cieplnego (HDT) (a) i współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
nanokompozytów (b)

Przyjmując jako kryterium właściwości mechaniczne nanokompozytów,
podjęto próbę optymalizacji procesu ich wytwarzania. Eksperyment zrealizowano zgodnie z programem opracowanym na podstawie dwuczynnikowego
planu typu 23 [19–20]. Jako zmienne czynniki przyjęto: amplitudę (%) oraz
czas homogenizacji (min.). Wyniki doświadczeń wykorzystano do przeprowadzenia analizy regresji, w rezultacie której oszacowano, za pomocą wielomianów stopnia drugiego, zależności między parametrami homogenizacji
(amplitudą i czasem) a badanymi cechami nanokompozytu [21].
Przykładowe zależności właściwości mechanicznych nanokompozytów
od warunków ich wytwarzania przedstawiono na rys. 3.3.18–20.
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Rys. 3.3.18. Wizualizacja powierzchni odpowiedzi stanowiącej wykres funkcji regresji oszacowanej w przypadku
udarności

Na podstawie otrzymanych rezultatów badań stwierdzono, że zarówno
amplituda, jak i czas homogenizacji wpływają na właściwości mechaniczne
nanokompozytów. Położenie wierzchołków piramidek wskazuje na wartości
badanej cechy (udarności) uzyskane w przeprowadzonych badaniach. Z rys.
3.3.18 wynika, że najkorzystniejszych wartości udarności można oczekiwać dla
dużych wartości amplitudy oraz krótkich czasów homogenizacji.

Rys. 3.3.19. Wizualizacja powierzchni odpowiedzi stanowiącej wykres funkcji regresji oszacowanej w przypadku
naprężenia
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W przypadku naprężenia na rys. 3.3.19 obserwuje się bardziej znaczący
wpływ amplitudy niż czasu. Większym naprężeniom sprzyjają wyższe wartości amplitudy sonotrody. Niezależnie od wartości amplitudy czas bliski przyjętej wartości centralnej równej 10 minut prowadzi do wyższych naprężeń.
Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej i graficzną ilustrację otrzymanej funkcji regresji w przypadku gdy badaną cechą jest odkształcenie, stanowi
powierzchnia odpowiedzi przedstawiona na rys. 3.3.20.

Rys. 3.3.20. Wizualizacja powierzchni odpowiedzi stanowiącej wykres funkcji regresji oszacowanej w przypadku
odkształcenia

Z rys. 3.3.20 wynika, że charakter zależności odkształcenia od amplitudy
i czasu jest zbliżony do obserwowanego w przypadku naprężenia, przy czym
efekt czasu w rozważanym zakresie jest praktycznie niezauważalny. Wielokryterialna optymalizacja właściwości eksploatacyjnych nanokompozytów
polimerowych umożliwia wyznaczenie takiego sposobu homogenizacji, dla
którego można oczekiwać możliwie najkorzystniejszych wartości wskaźników
fizykomechanicznych, istotnych w przypadku określonej aplikacji nanokompozytu polimerowego.
***
Zrealizowane w ramach zadania prace wykazały nowe możliwości poprawy właściwości eksploatacyjnych polimerowych kompozytów regeneracyjnych. Skorelowany ze sobą dobór modyfikatora polimerycznego osnowy oraz
rodzaju i właściwości podstawowego napełniacza metalicznego umożliwił
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opracowanie kompozytu o wysokich parametrach użytkowych, który znalazł zastosowanie w sektorze MSP. Opracowano również w pełni ekologiczną technologię regeneracji elementów maszyn, która odpowiada wysokim
standardom w porównaniu z innymi technologiami oferowanymi przez specjalistyczne firmy. Opracowana i opatentowana w ramach projektu metoda
dyspergowania nanonapełniaczy w osnowie polimerowej umożliwia kształtowanie właściwości eksploatacyjnych kompozytów w zależności od warunków
aplikacji, jednak posiada ona pewne ograniczenia związane ze skalą jej zastosowania. Jednakże korzystając z dotychczasowych wyników prac w zakresie
wytwarzania nanokompozytów polimerowych, w Instytucie kontynuowane
są prace związane z wytworzeniem kompozytów hybrydowych. Hybrydowe
kompozyty są nowym rodzajem materiałów zawierających dwa różne typy
modyfikatorów, np. w stanie ciekłym i stałym oraz jedną lub dwie matryce
i jeden modyfikator. Zastosowanie dwóch modyfikatorów może prowadzić
do występowania silnych interakcji między modyfikatorami i polimerową
matrycą, prowadząc do znacząco polepszonych właściwości mechanicznych
i termicznych. Może to zaowocować opracowaniem kompozytu, który mógłby być użyteczny jako specjalistyczny materiał przemysłowy, np. na warstwy
wierzchnie blatów wibracyjnych stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów
betonowych. Wstępne wyniki badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji wskazują, że zastosowanie tego typu kompozytów pozwala na lepsze zagęszczenie masy betonowej, kilkukrotne wydłużenie czasu ich eksploatacji
oraz wytworzenie produktów o zwiększonej wytrzymałości. Drugim rozwijanym kierunkiem prac jest opracowanie specjalistycznych, stałych i bezpiecznych dla środowiska kompozytów smarowych redukujących opory ruchu,
zużycie, poziom hałasu i drgania występujące w pojazdach szynowych i systemach transportowych w kopalniach, a także w urządzeniach suwnicowych.
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4

Systemy recyklingu materiałowego
i utylizacji zużytych materiałów

W rozlicznych procesach technologicznych powszechnie używane są
wodne płyny eksploatacyjne. Do tego rodzaju materiałów eksploatacyjnych
należą płyny niskokrzepnące stosowane w układach chłodzenia i klimatyzacji,
emulsje wodno-olejowe szeroko stosowane jako ciecze chłodząco-smarujące
w obróbce skrawającej oraz wiele roztworów wodnych różnych substancji chemicznych, które służą do higienizacji instalacji przemysłowych czy też oczyszczania powierzchni przed procesami uszlachetniania: malowania, nanoszenia powłok funkcjonalnych lub ozdobnych itp. We wszystkich materiałach tej
grupy dominującym składnikiem jest woda. Ponieważ udział w nich innych,
droższych składników jest stosunkowo niewielki, to i ich cena jest relatywnie niska, a zatem i dbałość o racjonalne gospodarowanie nimi ograniczona.
Wynika to nie tylko z niskich kosztów tych materiałów, ale także słabej presji legislacyjnej na racjonalne gospodarowanie nimi. Jednak sytuacja ta ulega
stopniowej zmianie, głównie w wyniku presji prawnej. Administratorzy i użytkownicy zdali sobie sprawę, że zrzuty do środowiska ścieków przemysłowych,
nawet o niewielkim ładunku zanieczyszczeń, powoduje w nim nieodwracalne
zmiany. Jednak ważniejszym czynnikiem, skłaniającym do bardziej racjonalnych działań, jest katastrofalnie szybko rosnący w skali globalnej deficyt wody
słodkiej. Deficyt ten jest pogłębiany zanieczyszczaniem dostępnych zasobów
wód powierzchniowych i gruntowych odpadami przemysłowymi. I właśnie
deficyt wody nabiera istotnego znaczenia w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw i skłania do racjonalizacji korzystania z niej i ochrony jej zasobów
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przed dalszym zanieczyszczaniem. Ścieki z natury rzeczy przedstawiają dla
producenta niewielką wartość materialną, dlatego też metody ich zagospodarowania powinny być względnie tanie. Prace nad opracowaniem tanich i efektywnych metod recyklingu materiałowego oraz utylizacji zużytych wodnych
materiałów eksploatacyjnych zostały zrealizowane w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu w ramach Projektu Strategicznego. Dzięki temu
możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie wody zawartej w zużytych
cieczach chłodząco-smarujących, wodno-glikolowych płynach niskokrzepnących oraz wodnych cieczach technologicznych, w których chemiczne substancje aktywne znajdują się w stanie rozpuszczonym. Opracowane metody
umożliwiają recykling nie tylko wody, ale także innych składników aktywnych
obecnych w tych płynach. W pracach tych nie pominięto metod zagospodarowania zużytych plastycznych środków smarowych. Opracowane rozwiązania
zapewniają podniesienie eksploatacji wodnych materiałów eksploatacyjnych
i plastycznych środków smarowych na wyższy poziom racjonalności.

4.1.

Zagospodarowanie cieczy niskokrzepnących
z układów chłodzenia i klimatyzacji

Ciecze niskokrzepnące na bazie wodnych roztworów glikoli znalazły
zastosowanie jako nośniki ciepła w wielu obszarach techniki. Stosowane są
zarówno w instalacjach chłodzenia silników pojazdów mechanicznych, jak
również w przemysłowych instalacjach centralnego ogrzewania (szczególnie w dużych budynkach biurowo-technicznych lub halach produkcyjnych),
pompach ciepła, a także układach klimatyzacyjnych. Ciecze te, oprócz wody
i glikolu etylenowego lub propylenowego, zawierają dodatki poprawiające ich
właściwości funkcjonalne, zależne od obszaru aplikacyjnego. Wśród tego typu
dodatków można wymienić: inhibitory korozji, substancje biobójcze oraz dodatki antypienne. Rozległy obszar aplikacji cieczy glikolowych jest możliwy
dzięki ich podstawowym właściwościom fizykochemicznym, tj. relatywnie
wysokiej temperaturze wrzenia oraz temperaturze krzepnięcia kształtującej
się znacznie poniżej 0°C [1, 2]. Ciecze niskokrzepnące muszą również wykazywać możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur (w zależności od
reżimu pracy instalacji przemysłowej, nawet od –20 do 60°C). Dla amplitudy
temperatur 80°C rozszerzalność termiczna cieczy wynosi ok. 5%, co gwarantuje, że zmiany temperatur cieczy nie będą wpływać na znaczne zwiększenie jej objętości w układzie. Typowe ciecze niskokrzepnące są kompozycjami
o zawartości glikolu w przedziale od 15 do 50% objętościowych, co zgodnie
z analizą diagramu fazowego (rys. 4.1.1) pozwala na ich eksploatację w temperaturach od -5°C do -35°C [3–7].
W wyniku oddziaływań eksploatacyjnych wodno-glikolowe ciecze niskokrzepnące podlegają procesom starzeniowym, wpływającym zarówno na
charakterystykę techniczną, jak i ekologiczną preparatu [9]. W szczególności
tego typu ciecze eksploatacyjne są utleniane, a powstające produkty indukują
korozyjne oddziaływania elektrochemiczne, przebiegające w mikroogniwach
powstających na powierzchni elementów konstrukcyjnych wykonanych m.in.
ze stali, miedzi oraz stopów glinu [10, 11]. Należy również zaznaczyć, iż materiał konstrukcyjny instalacji lub tlenkowe produkty jego korozji mogą katalitycznie wpływać na utlenianie glikolu, co prowadzi do zwiększenia ilości
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produktów kwaśnych, a tym samym do zintensyfikowania zjawisk korozyjnych, negatywnie wpływających na niezawodność funkcjonowania instalacji
wymiany ciepła [12].

Rys. 4.1.1. Zależność temperatury krzepnięcia kompozycji wodno-glikolowej w od jej składu ilościowego [8]

Wyniki badań w zakresie analizy procesów starzenia cieczy niskokrzepnących pozwoliły na ustalenie głównych produktów tego typu przemian.
Ustalono, iż powstają głównie zanieczyszczenia stałe zarówno organiczne,
jak i nieorganiczne o wielkościach zatrzymywanych na sączku o średnicy
porów wynoszącej 1,2 µm. Ponadto mogą powstawać inne zanieczyszczenia
chemiczne o budowie niskocząsteczkowych kwasów karboksylowych, które
początkowo ulegają rozpuszczeniu w niskokrzepnącej cieczy glikolowej, ale
mogące podlegać kondensacji prowadzącej do powstania wyżej cząsteczkowych produktów, nawet o strukturze polimerycznej. W niektórych obszarach
użytkowania cieczy niskokrzepnących nie można wykluczyć takiego procesu
podczas długookresowej eksploatacji cieczy glikolowej [13].
Operacje technologiczne stosowane
do obróbki cieczy niskokrzepnących
Zwiększenie niezawodności działania instalacji wymiany ciepła może być
zrealizowane w wyniku okresowej regeneracji cieczy niskokrzepnącej, cyrkulującej w instalacji. Istnieją technologie filtracyjnej obróbki tego typu cieczy,
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pozwalające na usuwanie zanieczyszczeń stałych, będących wtrąceniami zewnętrznymi lub stałymi produktami korozji instalacji i starzenia cieczy [14].
Niemniej jednak niezbędne jest włączenie operacji jednostkowych pozwalających na usunięcie kwaśnych produktów starzenia eksploatacyjnego glikolu,
a także innych produktów rozpuszczalnych, w tym nadających cieczy barwę
o odcieniu brunatnym, co dyskwalifikuje produkt – głównie ze względów
marketingowych. Skuteczną metodą może być adsorpcja powstałych produktów z wodno-glikolowej cieczy niskokrzepnącej na wybranych sorbentach
nieorganicznych, w tym zeolitach lub węglach aktywnych. Interesującym typem sorbentów są także lotne popioły powstające podczas spalania pyłu węglowego w elektrowniach konwencjonalnych, które znajdują zastosowanie do
oczyszczania ścieków i innych roztworów wodnych [15, 16].
Badania przy wykorzystaniu techniki ICP-MS potwierdziły usuwanie za
pomocą materiałów sorpcyjnych związków chemicznych zawierających metale, w szczególności miedzi i ołowiu. Przykładowo na rys. 4.1.2 przedstawiono
porównanie intensywności pasma charakterystycznego dla miedzi w próbce
cieczy niskokrzepnącej przed obróbką sorpcyjną (krzywa 1), jak również po
sorpcji na węglu aktywnym (krzywa 3) oraz lotnym popiele (krzywa 2) [17].

1
2
3

Rys. 4.1.2. Wpływ rodzaju sorbentu na zawartość miedzi w cieczy niskokrzepnącej: 1) próbka przed sorpcją, 2)
próbka po sorpcji na lotnym popiele, 3) próbka po sorpcji na węglu aktywnym [17]
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Przedstawione wyniki1 wskazują, iż najlepsze efekty usuwania związków
miedzi obserwowane są przy wykorzystaniu węgla aktywnego typu CWZ-14.
Natomiast w przypadku sorpcyjnego usuwania ołowiu z cieczy wodno-glikolowych wyższą skutecznością charakteryzują się lotne popioły o zawartości niewypalonego węgla na poziomie 18% m/m, co bezpośrednio wynika z analizy
intensywności sygnałów mas uzyskiwanych podczas badań ICP-MS (rys. 4.1.3).

1

2

Rys. 4.1.3. Porównanie intensywności sygnałów ołowiu obecnego w próbkach zregenerowanej cieczy na:
1) węglu aktywnym CWZ-14, 2) lotnym popiele o zawartości niewypalonego węgla 18,88%,
zidentyfikowane metodą ICP-MS [17]

Wyniki oznaczeń ilościowych miedzi i ołowiu za pomocą ICP-MS w próbkach przed sorpcją i po sorpcji na węglu aktywnym CWZ-14 (WA) oraz lotnych popiołach (LP) przedstawiono na rys. 4.1.4.
Na podstawie przeprowadzonych badań spektralnych potwierdzono
możliwość uzyskania efektu sorpcyjnego usunięcia z cieczy niskokrzepnącej
barwnych produktów starzeniowych, a także rozpuszczalnych związków miedzi oraz ołowiu [18]. Niemniej jednak konieczne było sprawdzenie wpływu

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
1
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operacji sorpcji na podstawowe parametry użytkowe wodno-glikolowych cieczy niskokrzepnących, decydujące o niezawodnym funkcjonowaniu instalacji
wymiany ciepła [19].
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Rys. 4.1.4. Porównanie zawartości miedzi i ołowiu w cieczy niskokrzepnącej przed i po obróbce sorpcyjnej [17]
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Rys. 4.1.5. Wpływ obróbki sorpcyjnej cieczy niskokrzepnącej na jej temperaturę krzepnięcia [17]
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Prace eksperymentalne pozwoliły na zweryfikowanie właściwości użytkowych cieczy poddanych obróbce sorpcyjnej. Kluczowym parametrem eksploatacyjnym, decydującym o możliwości użytkowania cieczy w instalacjach
wymiany ciepła, jest temperatura płynięcia. Charakteryzuje ona dolną granicę
płynności cieczy, a tym samym opisuje warunki niezawodnej eksploatacji instalacji. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 4.1.5.
Uzyskane rezultaty badań temperatury płynięcia poszczególnych próbek
wskazują, iż operacja obróbki sorpcyjnej cieczy niskokrzepnącej w większości
przypadków nie wpływa istotnie na właściwości niskotemperaturowe, co sugeruje, iż nie ubywa w toku tej obróbki glikolu, decydującego o temperaturze
płynięcia. Niemniej jednak wykorzystanie podczas oczyszczania eksploatowanych cieczy niskokrzepnących węgla aktywnego CWZ-14 powoduje zauważalną poprawę właściwości niskotemperaturowych obrabianych płynów, co
jest obserwowane jako obniżenie wartości temperatury płynięcia. W tym przypadku możliwe jest adsorbowanie niskocząsteczkowych produktów starzenia
eksploatacyjnego glikolu bez usuwania cząsteczek glikolu, co jest potwierdzone badaniami gęstości poszczególnych próbek. Efektywność usuwania małocząsteczkowych substancji kwaśnych za pomocą wytypowanych sorbentów
oceniono na podstawie analizy wyników badań rezerwy alkalicznej, które
zamieszczono na rys. 4.1.6.
Rezultaty przeprowadzonych badań laboratoryjnych potwierdziły, iż obróbka sorpcyjna eksploatowanych cieczy niskokrzepnących za pomocą wszystkich testowanych sorbentów umożliwia podwyższenie rezerwy alkalicznej
(rys. 4.1.6), co jest efektem korzystnym, redukującym korozyjne działanie cieczy wodno-glikolowych na elementy konstrukcyjne instalacji. Najlepsze efekty poprawy wskaźnika rezerwy alkalicznej uzyskano, stosując jako sorbent
węgiel aktywny CWZ-14. Zastosowane sorbenty wpływają na podwyższenie
rezerwy alkalicznej do wartości przewyższających nawet wyniki uzyskane
w badaniach świeżej cieczy niskokrzepnącej, co wskazuje, iż następuje przenikanie substancji alkalicznych występujących w sorbentach.
Sprawdzono także wpływ regeneracji sorpcyjnej na działanie korodujące cieczy glikolowej na wybrane metale. Metoda oznaczenia polegała na wyznaczeniu ubytków masy znormalizowanych płytek zanurzonych w badanej
cieczy glikolowej przez 14 dni, i jednocześnie termostatowanej w temperaturze 88°C. Uzyskane wyniki badań cieczy niskokrzepnącej przed i po obróbce
sorpcyjnej przy pomocy wybranych sorbentów przedstawiono na rys. 4.1.7.
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Rys. 4.1.6. Wpływ obróbki sorpcyjnej cieczy niskokrzepnącej na jej rezerwę alkaliczną [17]
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Rys. 4.1.7. Wpływ regeneracji sorpcyjnej na oddziaływanie korodujące cieczy niskokrzepnącej na metale [17]
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Przedstawione na rys. 4.1.7 wyniki badań wskazują, iż testowana ciecz
niskokrzepnąca wykazuje oddziaływanie korozyjne przede wszystkim na
materiał spoiwa, którym jest stop cyny i ołowiu (stop LC-30) oraz na aluminium. Przeprowadzenie regeneracji sorpcyjnej zarówno przy pomocy węgla
aktywnego, jak również lotnych popiołów prowadzi do istotnego ograniczenia
działania korodującego cieczy glikolowej na wymienione materiały. Należy
również zauważyć, iż lotne popioły zawierające znaczne ilości niewypalonego
węgla, stanowiące uciążliwy odpad z przemysłu energetycznego, mogą być
doskonałym materiałem sorpcyjnym, umożliwiającym redukcję działania korodującego cieczy niskokrzepnącej na spoiwo o ponad 80% w odniesieniu do
działania cieczy nieregenerowanej, a w przypadku aluminium o blisko 50%.
Efektywnym materiałem sorpcyjnym jest również węgiel aktywny CWZ-14,
którego zastosowanie pozwala na obniżenie działania korodującego cieczy
zregenerowanej zarówno na spoiwo, jak i aluminium o około 50% w stosunku
do działania korodującego cieczynie poddanej regeneracji.
Opis instalacji doświadczalnej otrzymywania recyklatów
glikolowych oraz weryfikacja technologii
Operacje jednostkowe wybrane na etapie badań laboratoryjnych zaadaptowano w opracowanej instalacji doświadczalnej, która dedykowana jest do
obróbki szarży nadawy o objętości wynoszącej maksimum 1 m3. Instalacja
doświadczalna składa się ze stacjonarnego zbiornika pośredniego, wyposażonego w odpowiedni moduł sorpcyjny oraz mobilnego systemu filtracyjno-dezynfekcyjnego. Wygląd mobilnego systemu filtracyjno-dezynfekcyjnego
przedstawiono na rys. 4.1.8.
Otrzymywanie użytkowych recyklatów glikolowych z zużytych cieczy niskokrzepnących polega na usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych,
chemicznych i mikrobiologicznych poprzez przetłoczenie obrabianej cieczy
przez wykonaną instalację doświadczalną. Istotą technologii jest oczyszczanie
wycofanych z eksploatacji cieczy niskokrzepnących na workach filtracyjnych
z udziałem odpowiedniego sorbentu, tj. węgla aktywnego typu CWZ-14 w ilości ok. 2 kg sorbentu na każde 100 kg obrabianej cieczy niskokrzepnącej, który
to materiał wybrano na etapie badań laboratoryjnych spośród innych sorbentów w tym zeolitów oraz lotnych popiołów zawierających duże zawartości
niewypalonego węgla [17]. Schemat prezentujący obieg cieczy niskokrzepnącej podczas procesu odzysku glikolu, prowadzonego w opracowanej instalacji
doświadczalnej przedstawiono na rys. 4.1.9.
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Rys. 4.1.8. Widok mobilnego systemu filtracyjno-dezynfekcyjnego – instalacji doświadczalnej opracowanej
i wykonanej w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Rys. 4.1.9. Schemat obiegu cieczy niskokrzepnącej w instalacji odzysku glikoli [19]
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Metodyka postępowania przy odzyskiwaniu glikolu ze zużytych cieczy
niskokrzepnących, pochodzących z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych,
polega na przetłoczeniu cieczy niskokrzepnącej przez opracowane urządzenie doświadczalne składające się z dwóch modułów – stacjonarnego i mobilnego. Kluczowym elementem modułu stacjonarnego jest zbiornik pośredni
(1) z odpowiednio zainstalowanym wkładem sorpcyjnym (2). Zainstalowana
pompa (8) jest wykorzystywana do napełnienia zbiornika pośredniego, jak
również do przetłaczania cieczy po obróbce sorpcyjnej przez zespół filtrów
workowych (32, 33 i 34) oraz promiennik UV (30), a więc podstawowych modułów zainstalowanych na mobilnej platformie jezdnej. Pozostałe elementy instalacji doświadczalnej są szczegółowo omówione w zgłoszeniu patentowym
nr P 406555. Typowo wystarczające jest jednokrotne przetłoczenie obrabianej
cieczy przez złoże sorpcyjne, ale w przypadku cieczy o wysokim stopniu zanieczyszczenia chemicznego istnieje możliwość wielokrotnej cyrkulacji cieczy
przez moduł sorpcyjny. Ilość cykli musi być dobrana indywidualnie do każdej
obrabianej cieczy na podstawie badań laboratoryjnych jakości recyklatów.
Efektywność metody pozyskiwania recyklatów glikolowych z wyeksploatowanych cieczy niskokrzepnących weryfikowano poprzez badania laboratoryjne próbek przed i po obróbce technologicznej przy wykorzystaniu
opracowanej linii doświadczalnej. Zakres badań obejmował wykonanie następujących analiz fizykochemicznych:
–– lepkość kinematyczna w 40°C (wg PN-EN ISO 3104: 2004), za pomocą
automatycznego wiskozymetru prod. Herzog,
–– gęstość w 15ºC (wg PN-EN ISO 12185:2002), za pomocą automatycznego
gęstościomierza oscylacyjnego DMA 4500N, firmy Anton Paar,
–– rezerwa alkaliczna (wg PN-C-40008/05:1993), za pomocą titratora Mettler
DL20,
–– temperatura płynięcia (wg PN-ISO 3016:2005), za pomocą aparatu CPP
5Gs, firmy ISL,
–– wskaźnik pH (wg PN-92/C-40008/04), za pomocą uniwersalnego wielokanałowego miernika laboratoryjnego, firmy Mettler Toledo,
–– działanie korodujące na metale (wg PN-C-40008/07:1993), w zestawie laboratoryjnym według wymagań normy badawczej.
Ponadto wykonano porównawcze pomiary spektralne za pomocą spektrofotometru UV-Vis firmy Jasco, w zakresie długości fal 400–750 nm, stosując
kuwetę kwarcową o grubości 1 cm, co pozwoliło na ocenę barwy produktów.
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Próbki cieczy niskokrzepnącej wycofanej z eksploatacji w instalacji klimatyzacyjnej oraz recyklaty otrzymane w wyniku pojedynczego cyklu obróbki
fizykochemicznej w opracowanej instalacji doświadczalnej poddano badaniom
laboratoryjnym, których wyniki zestawiono w tabeli 4.1.1.
Tabela 4.1.1. Porównanie właściwości fizykochemicznych cieczy glikolowej wycofanej z instalacji klimatyzacyjnej
oraz po obróbce w instalacji doświadczalnej [19]
Badana właściwość

Ciecz wycofana z instalacji

Recyklat

Gęstość w temp. 15°C, [kg/m3]

1063,6

1064,2

Temperatura płynięcia, [ C]

-29,0

-38,9

pH

6,9

7,7

Rezerwa alkaliczna, [ml]

19,4

21,6

Lepkość kinematyczna w 40oC,
[mm2/s]

1,96

1,97

o

Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, iż otrzymany recyklat
charakteryzuje się znacznie niższą temperaturą płynięcia niż ciecz przed obróbką technologiczną, co jest efektem pozytywnym, decydującym o możliwości ponownego wykorzystania recyklatu w instalacjach chłodniczych [20].
Zastosowana obróbka fizykochemiczna pozwoliła na zaadsorbowanie niskocząsteczkowych produktów starzenia eksploatacyjnego glikolu bez usuwania
cząsteczek glikolu, co jest potwierdzone badaniami gęstości próbek, która nie
zmienia się w sposób znaczący podczas obróbki fizykochemicznej cieczy wycofanej z eksploatacji. Realizowany proces technologiczny nie wpływa także
na zmiany lepkości kinematycznej. Porównanie wybranych parametrów fizykochemicznych komercyjnego płynu na bazie glikolu etylenowego, przeznaczonego do napełniania instalacji przemysłowych (pH w zakresie od 7,5 do
9,0, gęstość wynosząca 1065±5 kg/m3, temperatura krystalizacji na poziomie
-35°C, rezerwa alkaliczna nie mniejsza niż 10 ml) wskazuje, iż uzyskane recyklaty mogą stanowić komponent do wytwarzania nowych preparatów niskokrzepnących. Ponadto zastosowanie operacji sorpcji z wykorzystaniem zasadowego węgla aktywnego typu CWZ-14 umożliwia podwyższenie rezerwy
alkalicznej oraz pH roztworu glikolowego. Jest to również efekt pozytywny,
pozwalający na ograniczenie korozyjnego działania cieczy niskokrzepnącej
na materiały konstrukcyjne instalacji chłodniczych. Wyniki badania działania
korodującego cieczy wycofanej z eksploatacji i otrzymanego recyklatu przedstawiono w tabeli 4.1.2.
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Tabela 4.1.2. Porównanie działania korodującego cieczy wycofanej z eksploatacji oraz otrzymanych recyklatów
glikolowych [19]

Rodzaj materiału
konstrukcyjnego

Ubytek masy płytki testowej poddanej działaniu cieczy glikolowej [mg]
Wycofana z instalacji

Recyklat

Miedź

7

0

Spoiwo

74

25

Mosiądz

2

1

Stal

1

0

Żeliwo

1

1

Aluminium

23

14

Przeprowadzone badania działania korodującego cieczy glikolowych na
materiały konstrukcyjne wskazują, iż przeprowadzone procesy fizykochemiczne pozwoliły na ograniczenie negatywnego oddziaływania cieczy na spoiwo
ołowiane oraz aluminium, a także całkowite wyeliminowanie działania korodującego na miedź oraz stal.
Proces sorpcji pozwala także na usunięcie z obrabianej cieczy zarówno zanieczyszczeń barwnych, jak też celowo wprowadzanych barwników, co umożliwia uzyskanie praktycznie bezbarwnych recyklatów. Porównanie widma
cieczy wycofanej z eksploatacji przed procesem technologicznym (linia przerywana) oraz otrzymanego recyklatu (linia ciągła) przedstawiono na rys. 4.1.10.

1

2

Rys. 4.1.10. Porównanie widm w zakresie promieniowania widzialnego: 1) cieczy zużytej, 2) otrzymanego
recyklatu [18–19]
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Porównanie widm wskazuje, iż w wyniku sorpcji zostały usunięte substancje barwne, a w szczególności o barwie czerwonej. Pozostały natomiast
w niewielkiej ilości substancje dające zabarwienie zielono-niebieskie, co potwierdza sygnał przy 632 nm (związany z absorpcją promieniowania zakresu
barwy dopełniającej do barwy zielono-niebieskiej, tj. barwy pomarańczowej).
Usunięcie barwnych produktów starzenia eksploatacyjnego jest również
istotnym kryterium, głównie ze względów marketingowych, decydującym
o możliwości ponownego wykorzystania recyklatów do komponowania nowych cieczy niskokrzepnących, a zielono-niebieski odcień recyklatu jest związany z pozostałością odpowiednich barwników wprowadzanych na etapie
wytwarzania koncentratu. Tym samym nieznaczne zabarwienie recyklatu nie
dyskwalifikuje go jako komponentu nowych cieczy.
***
W wyniku realizacji prac opracowano technologię regeneracji i recyklingu cieczy niskokrzepnących, która jest realizowana przez wytworzoną linię
doświadczalną2. Opracowana technologia składa się z następujących operacji
jednostkowych: sorpcja w kontraktorze stacjonarnym, filtracja wielostopniowa
oraz dezynfekcja radiacyjna. Poszczególne operacje technologiczne są realizowane za pomocą instalacji złożonej ze stacjonarnego zbiornika retencyjnego
z umieszczonym w nim kontraktorem sorpcyjnym oraz mobilnego zestawu
filtracyjno-dezynfekcyjnego. Testy eksploatacyjne instalacji, przeprowadzone
z wykorzystaniem rzeczywistej cieczy niskokrzepnącej, umożliwiły potwierdzenie efektywności regeneracji cieczy do poziomu parametrów użytkowych,
umożliwiającego ponowne jej wykorzystanie w instalacji przemysłowej. Dodatkowym elementem systemu jest zestaw procedur analitycznych pozwalających na monitorowanie jakości cieczy niskokrzepnących zarówno w zakresie
kluczowych właściwości fizykochemicznych, jak też specjalistycznych parametrów decydujących o przydatności eksploatacyjnej pozyskiwanych recyklatów
glikolowych.

Raport cząstkowy nr RC/7/IV.3.1/PS z realizacji zadania badawczego „System regeneracji i recyklingu zużytych cieczy niskokrzepnących z układów chłodzenia i klimatyzacji” w ramach Programu
Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
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4.2.

Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów
powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali

Wymagania środowiskowe oraz rosnące koszty i zużycie wody generują potrzebę zamykania obiegów wodnych w procesach produkcyjnych oraz
odzysku wody ze ścieków [1]. Działania w tym zakresie obejmują także wodorozcieńczalne, emulsyjne i syntetyczne ciecze obróbkowe stosowane w procesach ubytkowej obróbki metali [2]. W Polsce roczne zużycie koncentratów
do obróbki ubytkowej metali kształtuje się na poziomie 8,7 tys. ton. Są to koncentraty przeznaczone do stosowania jako 2–10% emulsje lub roztwory wodne
[3, 4]. Może więc powstawać 87–435 tys. ton wymagających zagospodarowania
zużytych cieczy.
Eksploatacja prowadzi do niekorzystnych zmian właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych. Pojawia się w nich olej z układu smarowania
obrabiarek oraz zanieczyszczenia w postaci metalicznych cząstek produktów
wnoszonych z obrabianymi elementami i dostającymi się z zewnątrz [5, 6].
W emulsyjnych cieczach obróbkowych rozwijają się mikroorganizmy, czego
efektem jest utrata stabilności, pogorszenie właściwości smarnych i zwiększenie agresywności korozyjnej cieczy oraz wzrost zagrożenia higieniczno-dermatologicznego. Skupiska mikroorganizmów zatykają układy filtracyjne, skutkiem czego są przestoje produkcyjne. Skażenie mikrobiologiczne jest główną
przyczyną wycofywania emulsyjnych cieczy obróbkowych z eksploatacji.
Spośród wszystkich stosowanych w procesach ubytkowej obróbki metali, czas
użytkowania emulsyjnych cieczy obróbkowych jest najkrótszy [7, 8].
Z uwagi na złożony skład chemiczny i obecność składników ekologicznie
szkodliwych, Decyzją Komisji Europejskiej nr 2014/955/UE z dnia 19 grudnia
2014 r. oraz w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r., zużyte ciecze obróbkowe zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych [9, 10]. Muszą być odrębnie
traktowane w odróżnieniu od innych odpadów, między innymi w zakresie
zagospodarowania i unieszkodliwiania [2, 11]. Z uwagi na szkodliwość dla
środowiska niektórych składników i powstających podczas eksploatacji produktów starzenia, unieszkodliwianie zużytych cieczy obróbkowych stanowi
poważny problem ekologiczny. Ich utylizację utrudnia obecność zemulgowanego oleju i wodorozpuszczalnych inhibitorów korozji. Dlatego też utylizacja
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zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych sprowadza się, w pierwszej kolejności, do rozdzielenia fazy wodnej i olejowej, a następnie utylizacji lub uzdatnienia powstających składników: fazy olejowej i wodnej [13, 14].
Do rozdzielania zużytych emulsji wodno-olejowych stosowane są metody
chemiczne, fizykochemiczne, elektrochemiczne oraz fizyczne [15, 16]. Metody
chemiczne bazują na oddziaływaniu destabilizacyjnym wybranych związków
chemicznych na jonową warstwę Sterna otaczającą pojedyncze krople oleju,
a następnie ich koalescencji i wydzielaniu z emulsji [15]. Metody fizykochemiczne obejmują proces drobnopęcherzykowego napowietrzania, odparowania fazy wodnej, flokulacji oraz niszczenia fazy olejowej przez specjalne
szczepy bakterii. Metody elektrochemiczne oparte są na procesie destabilizacji
emulsji w polu elektrostatycznym i elektrokoagulacji [13]. Nowoczesne metody fizyczne obejmują filtrację przy użyciu membran pracujących w zakresie
mikrofiltracji i ultrafiltracji [12]. Szczególnie efektywna ekologicznie jest metoda deemulgowania za pomocą specjalnie wprowadzonych składników. Są
nimi nieorganiczne sole niektórych metali i nieorganiczne kwasy lub polimerowe związki organiczne. Stosowane też mogą być dwutlenek węgla i nadtlenek wodoru. [17].
Właściwości fizykochemiczne zużytych cieczy obróbkowych
Przeprowadzono szczegółową analizę fizykochemicznych i mikrobiologicznych właściwości zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych, eksploatowanych podczas różnych procesów ubytkowej obróbki metali1. Badano właściwości odzwierciedlające przydatność eksploatacyjną cieczy. Były to: pH
(PN-EN ISO 10523:2012), stopień skażenia bakteriami i grzybami (dip slide),
zawartość zanieczyszczeń stałych i oleju przeciekowego (PN-C-04087:1989),
właściwości przeciwkorozyjne (PN-M-55789:1992) oraz ilość związków organicznych i nieorganicznych podatnych na oksydacyjne działanie tlenu (poprzez pomiar chemicznego zapotrzebowania tlenu wg PN ISO 6060:2006).
Wyniki badań właściwości zużytych cieczy obróbkowych przedstawiono na
rys. 4.2.1 oraz w tab. 4.2.1.

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011.
1
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Rys. 4.2.1. Właściwości fizykochemiczne zużytych cieczy obróbkowych: a) chemiczne zapotrzebowanie tlenu,
b) pH, c) zawartość oleju oraz d) zawartość zanieczyszczeń stałych
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Tabela 4.2.1. Właściwości mikrobiologiczne i przeciwkorozyjne zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych
Nr

Bakterie

Grzyby pleśniowe

Grzyby drożdżopodobne

Dział. korodujące

1

10

5

niski

nie stwierdzono

H0

2

10

5

niski

nie stwierdzono

H1R2W

3

10

7

4
5

średni

nie stwierdzono

H2R3WL

6

10

niski

nie stwierdzono

H0

10

5

niski

nie stwierdzono

H2R3WL

Przeprowadzone badania wykazały, że w wyniku eksploatacji nastąpiło
nadmierne zanieczyszczenie cieczy cząstkami stałymi i olejem przeciekowym.
Stwierdzono bardzo duże skażenie cieczy bakteriami i grzybami pleśniowymi
oraz niekorzystne zmiany właściwości przeciwkorozyjnych. Nie stwierdzono
zainfekowania cieczy grzybami drożdżopodobnymi. Nie bez znaczenia była
wartość pH sprzyjająca procesom rozkładu składników cieczy przez mikroorganizmy. Uzyskane wyniki badań chemicznego zapotrzebowania tlenu
wykazały duże, zróżnicowane obciążenie cieczy składnikami organicznymi
i nieorganicznymi dla środowiska naturalnego, co wskazywało na konieczność
prowadzenia procesów destabilizacji najbardziej efektywnymi metodami.
Metoda chemicznej destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych
Analiza wyników badań właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych stanowiła podstawę wyboru metod destabilizacji zużytych cieczy
obróbkowych. Prostym technologicznie i ekologicznie efektywnym i możliwym do zastosowania w miejscu eksploatacji procesem rozdziału emulsji
wodno-olejowych jest koagulacja. Dlatego też zbadano skuteczność metody
w odniesieniu do badanych cieczy obróbkowych. Stosowano nieorganiczne
i organiczne związki koagulujące. Były to: uwodniony siarczan glinu i żelaza oraz syntetyczne, wielocząsteczkowe polimery organiczne o charakterze kationowym i anionowym [18]. Proces koagulacji za pomocą soli żelaza
wspomagano oksydacyjnym działaniem nadtlenku wodoru H2O2. Koagulację
prowadzono na stanowisku badawczym, którego podstawowym elementem
był zbiornik procesowy ze stali nierdzewnej wyposażony w wolnoobrotowe
mieszadło, grzałkę oraz pojemniki na rozdzielone fazy: olejową i wodną oraz
powstające w trakcie procesu osady i szlamy. Temperatura procesu: 20±2°C,
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czas kontaktowania składników: 24 h. Skuteczność koagulacji oceniano poprzez badanie zmian chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT wg PN ISO
6060:2006), będącego miarą stężenia rozpuszczalnych w wodzie składników
cieczy obróbkowych oraz poprzez ocenę jakości odzyskanej fazy wodnej. Badano przewodność elektrolityczną (PN-EN-27888:1999) świadczącą o obecności w wodach jonowych związków nieorganicznych, ogólny węgiel organiczny (PN-EN-1484:1999) odzwierciedlający zawartość w wodach związków
organicznych oraz wskaźnik pH (PN-EN ISO 10523:2012) mówiący o stężeniu
jonów wodorowych.
W pierwszym etapie badań efektywności destabilizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych za pomocą soli glinu i żelaza oraz organicznych
polielektrolitów ustalono minimalne stężenie koagulantów powodujące efektywny rozdział emulsji wodno-olejowych. W tym celu do każdej z cieczy
wprowadzono różne ilości wybranych koagulantów, a następnie oceniono
intensywność zachodzącego procesu „kłaczkowania” lub pojawienia się odrębnej fazy olejowej. Stężenie, przy którym stwierdzono zajście jednego lub
obu zjawisk, przyjmowano za minimalne, powodujące skuteczny rozdział badanych cieczy. Do badań wybrano ciecze różnych producentów stosowane
podczas procesów ubytkowej obróbki metali (frezowanie, toczenie, szlifowanie) w kilku zakładach przemysłu maszynowego.
Następnie wyznaczono stężenie koagulantów powodujące najbardziej
efektywny rozdział zużytych cieczy obróbkowych. W tym celu przeprowadzono procesy destabilizacji i rozdziału cieczy za pomocą siarczanu glinu i żelaza oraz wybranych polielektrolitów oznaczonych symbolem B i K, wprowadzonych do cieczy w różnych ilościach. Wyniki badań efektywności działania
koagulantów przedstawiono na rys. 4.2.2–4.
Stwierdzono zróżnicowaną efektywność destabilizacji badanych cieczy
za pomocą ocenianych składników koagulujących. Spośród nieorganicznych
związków koagulujących wysoką skutecznością rozdziału charakteryzował
się siarczan glinu. Wody odzyskane w wyniku rozdziału charakteryzowały
się mniejszą wartością ogólnego węgla organicznego i przewodności elektrolitycznej, co wskazywało na mniejszą zawartość rozpuszczonych składników
organicznych i soli. Koagulacja i separacja składników olejowych ze zużytych
cieczy była skuteczniejsza. Również sole obecne i wprowadzone do cieczy
podczas procesu zostały usunięte bardziej efektywnie. Dla wód po koagulacji siarczanem glinu stwierdzono wyższe wartości chemicznego zapotrzebowania tlenu, co wskazywało na większą zawartość składników rozpuszczonych i nierozpuszczonych. Wobec mniejszych wartości pozostałych badanych
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parametrów można przypuszczać, że wody te były obciążone większą ilością
składników nierozpuszczonych, łatwych do usunięcia metodami fizycznymi.
W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono większą skuteczność destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych siarczanem glinu. Ustalono najkorzystniejsze stężenia związku stosowanego w procesie destabilizacji zużytych
emulsyjnych cieczy obróbkowych.
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Rys. 4.2.2. Zmiana chemicznego zapotrzebowania tlenu wybranych zużytych cieczy obróbkowych po procesie
destabilizacji: a) siarczanem glinu i żelaza, b) polielektrolitem B i c) polielektrolitem K
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Rys. 4.2.4. Wartości: a) chemicznego zapotrzebowania tlenu, b) ogólnego węgla organicznego, c) przewodności
elektrolitycznej i d) pH wyznaczone dla wód odzyskanych po procesie koagulacji cieczy obróbkowych
polielektrolitami: B (ciecz 4, 5, 6) oraz K (ciecz 7, 8, 9)

4. Systemy recyklingu materiałowego i utylizacji zużytych materiałów

187

Polielektrolity o symbolu B i K zapewniły skuteczniejszą destabilizację
zużytych cieczy obróbkowych. Wskazywało na to zmniejszenie wartości chemicznego zapotrzebowania tlenu po procesie prowadzonym przy zastosowaniu najefektywniejszego stężenia badanych polielektrolitów oraz wysoka
jakość odzyskanej fazy wodnej. W porównaniu z wodami odzyskanymi po
procesie koagulacji solami glinu i żelaza zawierały one mniejszą ilość niepożądanych składników, o czym świadczyły mniejsze wartości badanych parametrów. Destabilizujące i koagulujące działanie polielektrolitów było bardziej
efektywne. Szczegółowa analiza efektywności destabilizacji zużytych cieczy
obróbkowych za pomocą nieorganicznych i organicznych koagulantów wykazała możliwość efektywnego stosowania obu rodzajów koagulantów.
W efekcie opracowano technologię chemicznej destabilizacji zużytych
emulsyjnych cieczy obróbkowych. Schemat technologii przedstawiono na
rys. 4.2.5.
stężenie koagulanta

koagulant

ocena ChZT

zużyta ciecz
obróbkowa

mieszanie

sedymentacja

separacja

zanieczyszczenia stałe

frakcja olejowa

ocena ChZT

faza wodna

Rys. 4.2.5. Schemat technologii chemicznej destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych
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Technologia jest wieloetapowa. Przed przystąpieniem do rozdziału określana jest wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu zużytej cieczy obróbkowej. Na podstawie uzyskanej wartości wskaźnika ustalane jest stężenie koagulanta. Wprowadzany jest on do cieczy w temperaturze otoczenia. Kolejnym
procesem jest mieszanie, które trwa ok. 30 minut. Po wymieszaniu składników
następuje proces odstawania i sedymentacji. Czas trwania procesu: ok. 24 h.
Wizualnie oceniany jest stopień rozdziału faz. Jeżeli w rozdzielanej cieczy
widoczna jest wyraźna faza olejowa, realizowany jest etap separacji warstw:
olejowej, wodnej i zanieczyszczeń stałych. W przypadku kiedy nie nastąpił
rozdział faz, przeprowadzany jest powtórny proces koagulacji przy zastosowaniu większego stężenia koagulanta.
Metoda uzdatniania wód poemulsyjnych
Do uzdatniania wód odzyskanych po procesie chemicznej destabilizacji
zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych wybrano adsorpcję z wykorzystaniem substancji stałych i następujące po niej napowietrzanie w obecności
bakterii. Jako składniki adsorpcyjne stosowano ziemię okrzemkową, węgiel
aktywny oraz gotową mieszaninę obu składników. Podczas eksperymentu badano wpływ stężenia adsorbentów na skuteczność usuwania zanieczyszczeń
organicznych i nieorganicznych z fazy wodnej. Miarą efektywności procesu
była zmiana wybranych właściwości fizykochemicznych: chemicznego zapotrzebowania tlenu, przewodności elektrycznej, ogólnego węgla organicznego,
pH oraz zawartości substancji rozpuszczonych (PN-C-04541:1972) i składników olejowych (metodą IR). Podczas oczyszczania fazy wodnej do wód
wprowadzano wariantowaną ilość adsorbenta: 3, 5 i 7%, powstałą mieszaninę
kontaktowano przez 30 min przy ciągłym mieszaniu, następnie wyłączano
mieszadło, a wody odstawano przez 60 minut i filtrowano przez przekładki
o średnicy porów 3 µm. Proces adsorpcji prowadzono w temperaturze pokojowej. Na rys. 4.2.6 przedstawiono wyniki badań zmian parametrów wód po
procesach adsorpcji.
Każdy z adsorbentów miał korzystny wpływ na jakość wód poemulsyjnych. W wyniku przeprowadzonych procesów zmniejszyły się wartości prawie wszystkich ocenianych parametrów, co wskazywało na usunięcie z wód
różnego rodzaju zanieczyszczeń. Największą czystością charakteryzowały się
wody poddane procesowi adsorpcji mieszaniną ziemia–węgiel. Stwierdzono
dla nich najbardziej korzystne zmiany ocenianych wskaźników. Najbardziej
korzystne parametry miały wody, do których wprowadzono 5% mieszaniny
ziemi okrzemkowej i węgla aktywnego.
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Rys. 4.2.6. Zmiana: a) chemicznego zapotrzebowania tlenu, b) przewodności, c) ogólnego węgla organicznego,
d) pH, e) zawartości substancji rozpuszczonych i f) zawartości składników olejowych wód
poemulsyjnych po procesach adsorpcji
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Rys. 4.2.7. Zmiana: a) chemicznego zapotrzebowania tlenu, b) przewodności, c) ogólnego węgla organicznego,
d) pH, e) zawartości substancji rozpuszczonych i f) zawartości składników olejowych wód
poemulsyjnych po procesie napowietrzania
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Zbadano też możliwość wykorzystania bakterii do usuwania z wód poemulsyjnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Badania prowadzono na stanowisku badawczym, którego podstawowym elementem był
zbiornik o pojemności 8 dm3 wyposażony w bełkotkę zasilaną pompą o wydajności 55 dm3/min. Przedmiotem badań były wody poemulsyjne po procesie
adsorpcji mieszaniną ziemi okrzemkowej i węgla aktywnego. Przed przystąpieniem do eksperymentu do wód wprowadzono innokulum w ilości 0,35%
v/v. Były to ścieki z osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków, zawierające
powyżej 107 kolonii bakterii w 1 cm3. Podczas badań wody napowietrzano
w temperaturze otoczenia przez 7 dni. Monitorowano zmianę fizykochemicznych parametrów wód, wybranych podczas uzdatniania wód poemulsyjnych
metodą adsorpcji. Uzyskane wyniki badań przedstawiono na rys. 4.2.7.

ocena jakości wód

wody poemulsyjne

filtracja

napowietrzanie

adsorpcja

ocena jakości wód

filtracja

zakończnie procesu uzdatniania

Rys. 4.2.8. Schemat technologii uzdatniania wód poemulsyjnych
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Stwierdzono, że w wyniku działania bakterii w obecności tlenu z powietrza nastąpiła poprawa jakości wód, szczególnie w zakresie obecności
składników organicznych i niektórych nieorganicznych, na co wskazywało
zmniejszenie wartości chemicznego zapotrzebowania tlenu i ogólnego węgla
organicznego. Pozostałe wskaźniki zmieniły się w bardzo niewielkim zakresie. Stwierdzono minimalne zwiększenie przewodności i zawartości substancji
rozpuszczonych, ale są to wartości mieszczące się w granicach błędu metody
pomiarowej.
Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania metody
uzdatniania wód odzyskanych po procesie destabilizacji zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych. Wybrano proces adsorpcji z wykorzystaniem mieszaniny węgla aktywnego i ziemi okrzemkowej sprzężony z działaniem bakterii. Na rys. 4.2.8 przedstawiono schemat technologii.
Przed przystąpieniem do uzdatniania ciecz poddawana jest analizie fizykochemicznej w zakresie zawartości składników organicznych. Oceniana jest
wartość ChZT, OWO i pH. Na podstawie wartości ChZT, w ściśle określony
sposób szacowana jest ilość adsorbenta konieczna do przeprowadzenia procesu uzdatniania. Następnie ciecz kierowana jest przez przegrodę o dokładności
filtracji 40–50 µm do zbiornika, gdzie następuje napowietrzanie cieczy. Proces
trwa 5–7 dni w temp. otoczenia. Następnie, przy ciągłym mieszaniu, wprowadzany jest do cieczy adsorbent i następuje kontaktowanie składników (przez
30–60 min). Po tym czasie i wyłączeniu mieszadła zachodzi proces sedymentacji. Następnie ciecz kierowana jest do filtracji przez przegrodę o dokładności
filtracji 5–10 µm. Po filtracji ciecz ponownie poddawana jest ocenie fizykochemicznej. Jeżeli parametry cieczy spełniają określone wymagania, ciecz kierowana jest do wykorzystania technologicznego. W przeciwnym wypadku – do
ponownego uzdatniania.
Charakterystyka metody oraz urządzenia
do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
Metoda utylizacji zużytych cieczy obróbkowych obejmuje etap destabilizacji cieczy oraz uzdatniania odzyskanej fazy wodnej. Do rozdziału zużytych cieczy wykorzystywany jest proces koagulacji chemicznej, natomiast do
poprawy jakości odzyskanej fazy wodnej proces adsorpcji i napowietrzania.
Schemat metody przedstawiono na rys. 4.2.9.
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Rys. 4.2.9. Schemat metody utylizacji zużytych cieczy obróbkowych

Do destabilizacji cieczy wykorzystywany jest proces koagulacji. Przed
przystąpieniem do procesu oceniany jest wskaźnik chemicznego zapotrzebowania tlenu. Ocena ChZT pozwala na wstępne oszacowanie stężenia koagulanta niezbędnego do efektywnej destabilizacji cieczy. Ponieważ zużyte ciecze
obróbkowe charakteryzują się bardzo zróżnicowanym składem chemicznym,
na tym etapie dobierany jest też rodzaj koagulanta. W procesie wykorzystywane są polimerowe koagulanty organiczne oraz siarczany glinu i żelaza. Proces
koagulacji przebiega w zbiorniku procesowym I, w temperaturze pokojowej.
W celu przeprowadzenia destabilizacji do cieczy małymi porcjami, podczas
mieszania, wprowadzany jest koagulant. Kontaktowanie składników odbywa się przy ciągłym mieszaniu przez 30 min. Po tym czasie następuje proces
odstawania i sedymentacji. Po wyraźnym rozdzieleniu fazy wodnej i olejowej
(20–24 h) ze zbiornika odprowadzana jest faza olejowa. Trafia ona na prasę
filtracyjną, gdzie poddawana jest procesowi filtracji i zagęszczenia. Natomiast
faza wodna poddawana jest procesowi oczyszczania metodą filtracji przegrodowej. Proces trwa 30 minut. Po tym czasie następuje przepompowanie wód
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do zbiornika procesowego II. Tutaj wody poddawane są napowietrzaniu i adsorpcji lub tylko napowietrzaniu. Ilość adsorbenta konieczna do przeprowadzenia procesu uzależniona jest od wskaźnika ChZT wydzielonej fazy wodnej. W celu przeprowadzenia procesu adsorpcji, przy ciągłym mieszaniu, do
wód wprowadzany jest adsorbent. Mieszanie trwa 30 minut. Po tym czasie
wody poddawane są procesowi filtracji. Napowietrzanie może być prowadzone przed lub po procesie adsorpcji. Opcjonalnie, zamiast napowietrzania
przewidziano zastosowanie reakcji pogłębionego utlenienia. Uzdatnianie jest
prowadzone do czasu uzyskania założonych parametrów wód (tab. 4.2.2). Jakość wód opisana założonymi parametrami jest wystarczająca do powtórnego
wytworzenia na ich bazie cieczy obróbkowych.
Tabela 4.2.2. Kryterialne wartości uzdatnionych wód poemulsyjnych
Parametr

Wartość kryterialna

Metoda badań

<1000

PN ISO 6060:2006

<200

PN-EN 1484:1999

6,5–9,0

PN–EN ISO 10523:2012

Zawartość substancji rozpuszczonych, mg/dm

<500

PN-C-04541:1978

Zawartość składników organicznych, ppm

<10

analizator Infra Cal

ChZT, mg02/dm

3

Ogólny węgiel organiczny, mg/dm

3

pH
3

Procesy destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych i uzdatniania wydzielonej fazy wodnej realizowane są za pomocą opracowanego i zbudowanego urządzenia, przedstawionego na rys. 4.2.10.
Charakterystyka techniczna urządzenia przedstawia się następująco:
–– wydajność destabilizacji
– 200 dm3/dobę,
–– wydajność filtracji
– 100 dm3/h,
–– wydajność napowietrzania
– 120–150 dm3/min,
–– wydajność oddzielania frakcji olejowej – 30 dm3/10 minut,
–– dokładność filtracji
– 5–15 µm,
–– objętość zbiorników procesowych
– 200 dm3,
–– zasilanie elektryczne
– 380 V, 50 Hz,
–– sterowanie
– półautomatyczne.
Podstawowymi modułami technologicznymi urządzenia są:
–– moduł destabilizacji zużytych cieczy obróbkowych. Służy do rozdzielania
cieczy na fazę olejową i wodną,
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moduł oddzielania i zagęszczania szlamów. Ma na celu odseparowanie
oddzielonej fazy olejowej i jej zagęszczenie poprzez wydzielenie pozostałej wody,
moduł filtracji przegrodowej. Służy do usunięcia z odseparowanej fazy
wodnej zanieczyszczeń stałych,
moduł uzdatniania wód poemulsyjnych. Ma na celu usunięcie rozpuszczonych w wodach organicznych i nieorganicznych składników.

Rys. 4.2.10. Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych opracowane i wytworzone w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Modułowa budowa urządzenia pozwala na dowolną jego konfigurację
w zależności od potrzeb technologicznych.
Przykładowy przebieg procesu utylizacji
zużytych cieczy obróbkowych
Wykorzystując zbudowane urządzenie2, przeprowadzono proces utylizacji zużytych cieczy obróbkowych. Były to dwa rodzaje cieczy emulsyjnych.
W pierwszym etapie dobrano rodzaj i wyznaczono ilość koagulanta niezbęd-

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011.
2
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nego do przeprowadzenia procesu destabilizacji cieczy. W obu przypadkach
był to uwodniony siarczan glinu. Stężenie koagulanta wynosiło 0,25% dla
cieczy I i 0,28% dla cieczy II. Wody wydzielone po destabilizacji zarówno
cieczy I, jak i II poddano procesowi filtracji przegrodowej przez zestaw trzech
filtrów o dokładności 5 µm. Następnie oczyszczone wody po destabilizacji
cieczy I poddano procesowi napowietrzania i adsorpcji za pomocą adsorbentów stałych. Była to ziemia bieląca o maksymalnej wielkości ziarna 0,2 mm
i powierzchni właściwej 75 m3/g. Napowietrzanie sprzyjało intensywnemu
rozwojowi bakterii i oczyszczaniu biologicznemu wód. Proces napowietrzania
trwał 10 dni w temperaturze pokojowej. Adsorpcję prowadzono przy 5-procentowym stężeniu ziemi bielącej, również w temperaturze pokojowej. W tab.
4.2.3 przedstawiono zmianę właściwości fizykochemicznych zużytych cieczy
obróbkowych I poddanych procesowi koagulacji oraz wydzielonych wód po
procesie napowietrzania i adsorpcji.
Tabela 4.2.3. Zmiana właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych zużytej cieczy obróbkowej I
po kolejnych procesach utylizacji

Właściwości

Metoda badań

Zużyta
ciecz I

Odzyskana
faza wodna

Wody po
napowietrzaniu

Wody po
adsorpcji

ChZT, mgO2/dm3

PN ISO 6060:2006

45 000

5100

2300

800

Zawartość oleju, ppm

analizator Infra Cal

29 000

70

50

15

pH

PN–EN ISO
10523:2012

6,8

6,6

6,3

6,0

Zawartość bakterii

dip slide

107

107

107

107

Zawartość grzybów

dip slide

średni

średni

średni

średni

Przewodność, mS/cm

PN-EN 27888:1999

–

–

1,06

1,10

Zawartość substancji
rozpuszczonych, g/l

PN-C-04541:1978

–

–

0,5

0,4

Ogólny węgiel
organiczny, mg/dm3

PN-EN 1484:1999

–

–

650

120

Zużyte ciecze obróbkowe I charakteryzowały się dużą zawartością składników organicznych i niektórych nieorganicznych ulegających oksydacji, na
co wskazywała wysoka wartość ChZT. Zawierały też bardzo dużo składników olejowych i były skażone bakteriami na wysokim poziomie i grzybami na
średnim. Po destabilizacji cieczy, wydzielona faza wodna charakteryzowała się
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9-krotnie mniejszą wartością wskaźnika ChZT i 400-krotnie mniejszą zawartością oleju. Skażenie mikrobiologiczne nie uległo zmianie, natomiast nastąpiła
niewielka zmiana pH w kierunku zwiększenia kwasowości. Po kolejnych procesach – napowietrzaniu i adsorpcji – nastąpiło dalsze zmniejszenie zawartości
składników organicznych i olejowych w cieczach oraz nieznaczne zwiększenie
kwasowości. Po adsorpcji przewodność cieczy, odzwierciedlająca obecność jonów (kationów i anionów) nieznacznie się zwiększyła, co mogło być skutkiem
wprowadzenia z ziemią jonów pochodzących z kwasu stosowanego w charakterze aktywatora. Wartość ogólnego węgla organicznego zmniejszyła się
ponad 5-krotnie. Nie zmieniło się natomiast skażenie mikrobiologiczne cieczy.
Konieczne było zastosowanie dezynfekcji fazy wodnej promieniowaniem UV,
co zmniejszyło skażenie bakteriami do poziomu 103. Zawartości grzybów nie
stwierdzono. W efekcie wydzielone ze zużytych cieczy obróbkowych I i uzdatnione wody charakteryzowały się poziomem właściwości umożliwiających ich
ponowne zastosowanie do rozcieńczania koncentratów cieczy obróbkowych.
Tabela 4.2.4. Zmiana właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych zużytej cieczy obróbkowej II po
kolejnych procesach utylizacji

Właściwości

Metoda badań

Zużyta
ciecz II

Odzyskana
faza wodna

Wody po
utlenianiu

Wody po
adsorpcji

ChZT, mgO2/dm3

PN ISO 6060:2006

66 000

8100

2900

750

Zawartość oleju, ppm

analizator Infra Cal

37 000

90

60

8

pH

PN –EN ISO
10523:2012

7,3

7,0

6,9

6,6

Zawartość bakterii

dip slide

brak

brak

brak

brak

Zawartość grzybów

dip slide

brak

brak

brak

brak

Przewodność, mS/cm

PN-EN 27888:1999

–

–

1,11

1,11

Zawartość substancji
rozpuszczonych, g/l

PN-C-04541:1978

–

–

0,8

0,8

Ogólny węgiel
organiczny, mg/dm3

PN-EN 1484:1999

–

–

700

100

Ponieważ zużyte ciecze obróbkowe II nie zawierały bakterii i grzybów,
w procesie uzdatniania wydzielonej fazy wodnej napowietrzanie zastąpiono
reakcją pogłębionego utlenienia. Podstawowymi reagentami reakcji był nadtlenek wodoru i siarczan żelaza. Proces prowadzono w temperaturze ok. 70oC,
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w obecności katalizatora. Po utlenieniu wody poddano adsorpcji z wykorzystaniem ziemi bielącej w ilości 3%. W tab. 4.2.4 przedstawiono zmiany właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych zużytych cieczy obróbkowych
II poddanych procesowi koagulacji i uzdatniania wydzielonej fazy wodnej.
W porównaniu z zużytymi cieczami I, zużyte ciecze obróbkowe II zawierały, większą ilość zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych podatnych
na działanie tlenu (wyższa wartość ChZT) oraz składników olejowych. Nie zawierały natomiast bakterii i grzybów. Po poddaniu cieczy koagulacji wydzielona faza wodna charakteryzowała się wartością ChZT ponad 8-krotnie mniejszą
niż ciecze i zawartością oleju 400-krotnie mniejszą. Poddanie wód kolejnym
procesom uzdatniania spowodowało dalszą poprawę ich jakości. W efekcie
zastosowanie w odniesieniu do wydzielonej fazy wodnej procesów pogłębionego utlenienia i adsorpcji skutkowało uzyskaniem wód o wysokiej jakości.
Uzdatnione wody charakteryzowały się niedużą wartością ChZT, praktycznie
nie zawierały oleju, nie były skażone bakteriami i grzybami, zawartość substancji rozpuszczonych i substancji obecnych w związkach organicznych była
niewielka. Wysoki poziom ocenionych właściwości umożliwiał ich ponowne
wykorzystanie technologiczne.
***
Przedstawione wyniki badań pokazały, że opisana metoda utylizacji
zużytych emulsyjnych cieczy obróbkowych, realizowana za pomocą zbudowanego prototypowego urządzenia, umożliwia odzyskanie wód zużytych
do przygotowania tych cieczy i nadanie im jakości pozwalającej na ponowne wykorzystanie technologiczne. Uzdatnione wody charakteryzowały się
niskimi wartościami wskaźników odzwierciedlających obecność związków
rozpuszczonych i zawieszonych w wodzie, organicznych i nieorganicznych,
składników olejowych, kationów i anionów. Wskazywało to na efektywną destabilizację zużytych cieczy oraz odseparowanie fazy wodnej i usunięcie z nich
pozostałości składników cieczy obróbkowych i koagulanta. Wykorzystanie do
realizacji metody opracowanego i zbudowanego urządzenia daje możliwość
wykorzystania go w miejscu powstawania zużytych cieczy obróbkowych.
Biorąc po uwagę ilość zużywanych cieczy obróbkowych rocznie (ponad
400 tys. ton), zawierających ponad 90% wody, nawet jednokrotne odzyskanie,
uzdatnienie i zawrócenie do eksploatacji części z nich przynosi wymierny
efekt ekonomiczny i niewymierny, ale bardzo istotny efekt ekologiczny wpisujący się w światowe trendy ochrony zasobów wodnych.
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18. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody utylizacji cieczy odpadowych z procesów powierzchniowej i ubytkowej obróbki metali” w ramach
Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB,
Radom 2011.

4.3.

Metoda utylizacji plastycznych
środków smarowych

Smary plastyczne stanowią specjalistyczną grupę środków smarowych
stosowanych w przypadkach, w których zastosowanie olejów jest nieuzasadnione względami technicznymi. Ma to miejsce wówczas, gdy zachodzi konieczność dokładnego uszczelnienia węzła tarcia przed dostępem wody i zanieczyszczeń mechanicznych, a także gdy istnieje wymóg wykorzystania ich
wysokich właściwości adhezyjnych [1, 2]. Zakres stosowania smarów jest bardzo szeroki. W węzłach tarcia pełnią rolę środków smarujących, izolujących,
chłodzących i konserwujących oraz nośników energii [3, 4]. Właściwości smarów determinują trwałość i niezawodność obiektów technicznych, w których
pracują [5, 6]. Odzwierciedlają stopień zużycia maszyn i urządzeń. Podczas
eksploatacji następują niekorzystne zmiany jakościowe środków smarowych.
Pojawiają się w nich produkty degradacji chemicznej, woda, zanieczyszczenia
mechaniczne, produkty dostające się z zewnątrz [7–9]. Konieczna staje się wymiana środków smarowych na świeże. Często, że względu na sposób i miejsce
eksploatacji, wymiana smarów następuje zgodnie z czasem pracy maszyny,
a nie na skutek utraty potencjału eksploatacyjnego. Ma to miejsce np. w przekładniach, gdzie okres eksploatacji smarów jest stosunkowo krótki (4–6 tys. h
lub 1 rok w temp. 45–50°C). Wynika to z dążenia do minimalizacji zużycia
przekładni i braku możliwości oczyszczania smarów w trakcie eksploatacji
[3]. Również smary stanowiące wycieki z układów smarowania podczas ich
napełniania lub w trakcie użytkowania stanowią odpad charakteryzujący się
niewielkim zaawansowaniem zmian destrukcyjnych [2, 10]. Produkty takie
nie nadają się do dalszego stosowania w zakresie, do jakiego zostały przeznaczone. Są wycofywane z eksploatacji. Możliwe jest jednak podjęcie odpowiednich zabiegów poprawy ich potencjału jakościowego i ponowne zastosowanie
w miejscach o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych.
Działania zmierzające do powtórnego wykorzystania środków smarowych wpisują się w wymagania prawne ochrony środowiska, których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego. Jednym
z podstawowych założeń polityki proekologicznej jest zmniejszenie ilości
powstających odpadów [11]. Preferowana jest minimalizacja ilości odpadów
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w trakcie całego procesu produkcyjnego, począwszy od etapu pozyskiwania surowców, poprzez ich przetwarzanie i produkowanie wyrobów, aż do
całkowitego wykorzystania wyrobów i recykling [3]. Recykling ma na celu
zagospodarowanie powstałych odpadów w formie składnika lub produktu do
wytwarzania innych wyrobów [12–14]. Przyczynia się do zmniejszenia ilości
odpadów oraz ograniczenia zużycia świeżych produktów. Minimalizacja ilości
odpadów trafiających do środowiska ma szczególne znaczenie w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, do których zaliczone zostały zużyte środki
smarowe, w tym smary plastyczne [9, 15].
Przeprowadzone badania wybranych właściwości fizykochemicznych
wykazały, że zmiany potencjału jakościowego zużytych smarów plastycznych
mogą być odwracalne [16]. Celowe jest opracowanie metody oczyszczania
zużytych smarów plastycznych i przekształcenia oczyszczonych produktów
w smary o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych, np. do obróbki plastycznej na zimno.
Właściwości fizykochemiczne zużytych smarów plastycznych
Zbadano fizykochemiczne właściwości zużytych smarów plastycznych eksploatowanych w różnych przedsiębiorstwach1. Podczas badań oceniono: penetrację (wg PN ISO 2137:2011), zawartość cząstek stałych (wg
PN-C-04192:1991), zawartość substancji rysujących (wg PN-C-04141:1958),
pozostałość po spopieleniu (wg PN EN ISO 6245:2008), obciążenie zespawania
i właściwości przeciwzużyciowe (wg PN-C-04147:1976), właściwości przeciwkorozyjne w stosunku do miedzi i stali (wg PN-EN ISO 2160:2004). Dodatkowo, w celu określenia ilościowej zawartości metalicznych produktów zużycia,
przeprowadzono badania zawartości wybranych metali, wykorzystując metodę atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Wyniki badań wybranych smarów
przedstawiono na rys. 4.3.1–3 oraz w tab. 4.3.1.
Zbadane smary plastyczne różniły się klasą konsystencji, na co wskazywały różne wartości penetracji (rys. 4.3.1). Odpowiadały one klasom konsystencji
zawierającym się w przedziale 0–000, co wskazywało na półpłynny – bardzo
płynny stopień spoistości smarów.

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody utylizacji plastycznych środków smarowych” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012.
1
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500
450
jednostki penetracji

400
350
300
250
200

smar 1

smar 2

smar 3

Rys. 4.3.1. Penetracja zużytych smarów plastycznych

Ocena czystości zużytych smarów wykazała, że zawierały one cząstki stałe, przy czym smar 3 był najbardziej zanieczyszczony (rys. 4.3.2). Zawierał on
także największą ilość popiołów, co wskazywało na obecność znacznej ilości
zanieczyszczeń mineralnych i mydeł. Dlatego też przeprowadzono badania
zawartości metali oraz substancji rysujących w smarach (tab. 4.3.1).
Wszystkie smary zawierały metaliczne cząstki zużycia elementów trących.
Największy udział miały cząstki zawierające żelazo i miedź (tab. 4.3.1). Najbardziej zanieczyszczony pod tym względem był smar 3. Zawierał on także
substancje rysujące, szczególnie niekorzystnie wpływające na stan warstwy
wierzchniej elementów trących. Badania przeciwkorozyjnych właściwości
smarów wykazały, że jedynie smar 3 charakteryzował się agresywnym działaniem na miedź. Nie stwierdzono korozyjnego działania smarów na stal.
Tabela 4.3.1. Zawartość substancji rysujących i metali w zużytych smarach plastycznych
Zawartość metali [%]

Próbka

Substancje
rysujące

Fe

Pb

Cu

Cr

Al

Zn

smar 1

–

1,9201

–

0,0069

0,0032

0,0065

–

smar 2

–

0,0363

–

0,0321

–

–

–

smar 3

obecne

6,5603

0,0033

0,0628

0,0061

0,0391

0,00969
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a)

zawartość cząstek stałych [sz/mm2]

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

smar 1

smar 2

smar 3

smar 1

smar 2

smar 3

b)

pozostałość po spopieleniu [%]

14
12
10
8
6
4
2
0

Rys. 4.3.2. Zawartość: a) cząstek stałych w zużytych smarach plastycznych oraz b) pozostałość po spopieleniu
zużytych smarów

Na rys. 4.3.3 przedstawiono wyniki badań przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych właściwości zużytych smarów plastycznych.
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a)
0,9

średnica skazy [mm]

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

smar 1

smar 2

smar 3

smar 1

smar 2

smar 3

b)
3300

obciążenie zespawania [N]

3100
2900
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500

Rys. 4.3.3. Właściwości: a) przeciwzużyciowe oraz b) przeciwzatarciowe zużytych smarów plastycznych

Zużyte smary plastyczne charakteryzowały się różną zdolnością do przeciwzużyciowej i przeciwzatarciowej ochrony węzła tarcia. Wyznaczono dla
nich różne wartości średnicy skazy na kulkach testowych i obciążenia zespawania (rys. 4.3.3). Najkorzystniejszymi właściwościami charakteryzował się
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smar 1. Po badaniu tego smaru zużycie testowego węzła tarcia było najmniejsze oraz obciążenie, przy którym nastąpiło zespawanie kulek testowych, było
największe. Wyznaczone wartości parametrów wskazywały, że jedynie smar
1 spełniał wymagania producentów.
W celu określenia zmian chemicznych wykonano badania spektroskopowe smarów w podczerwieni. Szczegółowa analiza widm nie wykazała wyraźnych zmian składu chemicznego następujących w wyniku starzenia chemicznego smarów. Stwierdzono natomiast, że niektóre smary zawierały związaną
wodę. Przykładowe widmo IR smaru 3 przedstawiono na rys. 4.3.4.

Rys. 4.3.4. Widmo IR smaru 3 [17]

Wyraźny pik przy długości fali 3401,8 cm-1 wskazywał na obecność grup
–OH w smarze (rys. 4.3.4). Może on pochodzić od wody zanieczyszczającej
smar.
Przeprowadzone badania wybranych właściwości fizykochemicznych zużytych smarów plastycznych wykazały, że w wyniku eksploatacji nastąpiło
nadmierne zanieczyszczenie smarów cząstkami stałymi i wodą. Stwierdzono
obecność w smarach metalicznych produktów zużycia i czasami substancji
rysujących. Nie stwierdzono istotnych zmian składu chemicznego smarów.
Stwierdzono, że można je przekształcić do postaci pozwalającej na ponowne
zastosowanie w miejscach o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych. Konieczne jest jednak ich oczyszczenie. Ze względu na konsystencję do oczyszczenia smarów wybrano filtrację.
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Skuteczność oczyszczania zużytych smarów plastycznych
Skuteczność oczyszczania zużytych smarów plastycznych badano na stanowisku filtracyjnym, składającym się z modułu filtracyjnego połączonego
sztywnym przewodem z pompą dozującą. Wydajność pompy wynosiła 150
cm3/min, przy ciśnieniu 40 MPa. Pompa zasilana była powietrzem doprowadzonym za pomocą giętkiego przewodu.
Moduł filtracyjny stanowiła obudowana trójwarstwowa przegroda składająca się z perforowanego dna, siatki wzmacniającej i badanych materiałów
filtracyjnych. Elementy przegrody były połączone szczelną opaską zaciskającą.
Badane materiały filtracyjne przedstawiono na rys. 4.3.5.
a)		

		d)

b)

c)

e)

Rys. 4.3.5. Badane materiały filtracyjne: a) filtr szczelinowy, b–e) siatki filtracyjne

Materiały filtracyjne stanowiły siatki o dokładności filtracji 0,035–0,5 mm
oraz filtr szczelinowy o dokładności 0,07 mm.
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zawartość cząstek stałych [szt/mm3]

a)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0

0,5

0,2

zawartość cząstek stałych [szt/mm3]

0,09

0,065

0,05

0,035

0,05

0,035

0,05
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dokładność filtracji [mm]

b)
4500
4000
3500
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2000
1500
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500
0

0

0,5

0,2

0,16

0,09

0,065

dokładność filtracji [mm]
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Rys. 4.3.6. Skuteczność filtracji smaru zanieczyszczonego modelowym proszkiem testowym w stężeniu: a) 0,5%,
b) 1,0% i c) 2,0% przez siatki filtracyjne o różnej dokładności
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zawartość cząstek stałych [szt/mm3]

Na rys. 4.3.6 przedstawiono wyniki badań skuteczności filtracji przegród
zawierających poszczególne siatki filtracyjne. Filtrowano smar o klasie konsystencji 00, zawierający 0,05; 1,0 i 2% proszku testowego o znanym składzie
chemicznym i granulometrycznym. Miarą efektywności oczyszczania była
zmiana stopnia zanieczyszczenia smarów po jednokrotnym przejściu przez
badane przegrody filtracyjne.
Przeprowadzone badania wykazały różną skuteczność oczyszczania smaru przez badane przegrody filtracyjne (rys. 4.3.6). W przypadku smaru, do
którego wprowadzono 0,5% testowego proszku, najbardziej skuteczne były
przegrody o dokładności 0,065 mm i mniejszej. Smary poddane filtracji przez
te przegrody zawierały mniej niż 1000 sztuk zanieczyszczeń w 1 mm3. Tym
samym spełniały założone wymagania określone na podstawie danych literaturowych. W przypadku smarów zawierających 1 i 2% zanieczyszczeń wymagania spełniały produkty po przejściu przez przegrody o dokładności 0,05
i 0,035 mm.
Wyniki badań efektywności filtracji smaru, zanieczyszczonego proszkiem
testowym, przez filtr szczelinowy przedstawiono na rys. 4.3.7.
9000
8000
7000

przed filtracją
po filtracji

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0,5

1

2

Rys. 4.3.7. Skuteczność filtracji smaru, zanieczyszczonego modelowym proszkiem testowym, przez filtr
szczelinowy

Filtracja każdego smaru spowodowała usunięcie cząstek stałych do poziomu mniejszego niż 1000 szt./mm3, spełniającego założone wymagania.
Na rys. 4.3.8 przedstawiono skuteczność filtracji smaru pochodzącego z eksploatacji. Smar wstępnie oczyszczono na siatce filtracyjnej o oczku
10×10 mm, a następnie poddano dwustopniowej filtracji przez przekładki
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o dokładności 0,5 i 0,05 mm. Smar filtrowano wielokrotnie, do czasu uzyskania wymaganej czystości. Po każdym cyklu badano zawartość cząstek stałych
w smarze.

zawartość cząstek stałych [szt/mm3]
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liczba cykli filtracyjnych
Rys. 4.3.8. Efektywność oczyszczania smaru pochodzącego z eksploatacji przez zestaw przegród filtracyjnych
o dokładności 0,5 i 0,05 mm

Wraz ze wzrostem krotności przejścia przez przegrody filtracyjne zwiększała się czystość smaru (rys. 4.3.8). Największe zmniejszenie zanieczyszczenia
stwierdzono po pierwszym cyklu badań. Po jednokrotnej filtracji zawartość
cząstek stałych w smarze zmniejszyła się 4-krotnie. Kontynuowanie badań
skutkowało zwiększeniem czystości smaru. W efekcie – wymaganą zawartość
cząstek stałych stwierdzono po dwukrotnym przefiltrowaniu smaru przez badany zestaw przegród.
Na podstawie szczegółowej analizy uzyskanych wyników badań wybrano dwustopniową filtrację jako najbardziej efektywną metodę oczyszczania
zużytych smarów plastycznych. Jako pierwszy stopień filtracji wybrano filtr
siatkowy o wymiarach oczka 10x10 mm, drugi stopień to filtr o dokładności
filtracji 0,05 mm. W tym przypadku, ze względu na łatwiejszy sposób oczyszczania przegrody, zaproponowano zastosowanie filtra szczelinowego.
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Opracowanie składu chemicznego smarów
do obróbki plastycznej na zimno
W tabeli 4.3.2 i na rys. 4.3.9 przedstawiono wyniki badań oczyszczonych
smarów plastycznych. W pierwszej kolejności zbadano czystość smarów: zawartość zanieczyszczeń stałych, metalicznych produktów zużycia i substancji
rysujących. Ponieważ celem było przekształcenie oczyszczonych smarów plastycznych w produkt przeznaczony do obróbki plastycznej na zimno, zakres
badań obejmował też parametry funkcjonale: obciążenie zacierające, korodujące działanie na stal i miedź oraz penetrację.
Tabela 4.3.2. Właściwości funkcjonalne oczyszczonych smarów plastycznych

Próbka

Zawartość cząstek
stałych, szt./mm3

Substancje
rysujące

Zwartość Fe [%]

smar 1

310

brak

smar 2

230

smar 3
smar 4

Działanie korodujące
na stal

na miedź

nie stwierdzono

wytrzymuje

1

brak

nie stwierdzono

wytrzymuje

2

260

brak

0,0021

wytrzymuje

3

340

brak

nie stwierdzono

wytrzymuje

1

Oczyszczone smary plastyczne charakteryzowały się różną klasą konsystencji, na co wskazywały wyznaczone dla nich różne wartości penetracji
(rys. 4.3.9a). Klasa konsystencji smarów zawierała się w przedziale 000–2 (bardzo płynna–miękka). Również właściwości smarne były zróżnicowane (rys.
4.3.9b i c). Smar 3 wykazywał największą zdolność do przeciwzatarciowej
ochrony testowego węzła tarcia. Po badaniu tego smaru wyznaczono najwyższą wartość obciążenia zespawania. Właściwości przeciwzatarciowe pozostałych badanych smarów były zbliżone. Smar 1 najskuteczniej zabezpieczał
węzeł tarcia przed zużywaniem, na co wskazywała najmniejsza wartość średnicy skazy wyznaczona po badaniu tego smaru. Najgorszymi właściwościami
przeciwzużyciowymi charakteryzowały się smary 2 i 3, po badaniu których
zużycie węzła tarcia było największe. Ocena czystości smarów nie wykazała
obecności substancji rysujących i metalicznych produktów zużycia (tab. 4.3.2).
Jedynie w smarze 3 stwierdzono obecność śladowej ilości żelaza, ale nie miało to wpływu na „rysowanie” badanej powierzchni. Ilość cząstek stałych nie
przekraczała założonych wymagań. Żaden ze smarów nie wykazywał agresywnego działania na stal, natomiast smary 2 i 3 działały korodująco na miedź.
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a)
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Rys. 4.3.9. Właściwości funkcjonalne oczyszczonych smarów plastycznych: a) penetracja, b) obciążenie
zespawania, c) średnica skazy
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Ponieważ celem badań było opracowanie składu chemicznego smarów
do obróbki plastycznej na zimno, w kolejnym etapie prac przeanalizowano
właściwości funkcjonalne komercyjnych produktów przeznaczonych do takich zastosowań. Porównano je do takich samych właściwości oczyszczonych
smarów. Uzyskane wyniki badań przedstawiono w tab. 4.3.3.
Tabela 4.3.3. Właściwości funkcjonalne komercyjnych smarów do obróbki plastycznej na zimno oraz
oczyszczonych smarów plastycznych

Badany parametr

Smary
komercyjne

Smary
oczyszczone

Klasa konsystencji, wg PN ISO 2137:2011

00–2

000–2

Penetracja, 1/10 mm , wg PN ISO 2137:2011

280–435

260–447

Działanie korodujące na miedź, stopień korozji, wg PN-EN ISO 2160:2004

1–2

1–2

Działanie korodujące na stal, wg PN-EN ISO 2160:2004

wytrzymuje

wytrzymuje

Średnica skazy, mm, wg PN-C-04147:1976

0,5–1,1

0,53–0,83

Obciążenie zespawania, N, wg PN-C-04147:1976

1980–3985

2453–3090

Temperatura kroplenia °C, wg PN ISO 2176:2011

77–184

172–186

Komercyjne smary do obróbki plastycznej na zimno charakteryzowały
się taką samą konsystencją oraz niektóre z nich wyższymi właściwościami
przeciwzatarciowymi niż smary oczyszczone. Właściwości przeciwzużyciowe i przeciwkorozyjne smarów były zbliżone. Temperatura kroplenia oczyszczonych smarów, odzwierciedlająca górną granicę stosowania, odpowiadała
górnemu zakresowi wartości wyznaczonych dla produktów komercyjnych.
W celu wytworzenia smarów do obróbki plastycznej na zimno zrobiono
bazowy smar podstawowy o klasie konsystencji 0. W skład smaru wchodził
oczyszczony smar plastyczny i olej maszynowy AN-46. Następnie zbadano
funkcjonalne właściwości smaru podstawowego. Uzyskane wyniki badań
przedstawiono w tab. 4.3.4.
Analiza funkcjonalnych właściwości smaru podstawowego przedstawionych w tab. 4.3.4 oraz danych przedstawionych w tab. 4.3.3, dotyczących właściwości smarów komercyjnych, wykazała, że wytworzenie smaru do obróbki plastycznej na zimno wymagało przede wszystkim poprawy właściwości
smarnych. Dlatego też kształtowano właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe smaru bazowego. Do badań wybrano dodatki stałe w postaci
siarki sublimowanej i teflonu oraz dwusiarczku molibdenu. Wprowadzano je
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do bazowych smarów w wariantowanej ilości w postaci pojedynczych produktów. Powstałe dwuskładnikowe kompozycje mieszano przez 30 min w temperaturze otoczenia, po czym badano ich właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe. Badania prowadzono za pomocą aparatu czterokulowego, dla
skojarzenia stal–stal. Wyznaczono średnicę skazy (rys. 4.3.10) oraz obciążenie
zespawania (rys. 4.3.11).
Tabela 4.3.4. Właściwości funkcjonalne smaru podstawowego (bazowego)
Badany parametr

Smar podstawowy

Klasa konsystencji, wg PN ISO 2137:2011

0

Penetracja, 1/10 mm, wg PN ISO 2137:2011

363

Działanie korodujące na miedź, stopień korozji, wg PN-EN ISO 2160:2004

1

Działanie korodujące na stal, wg PN-EN ISO 2160:2004

wytrzymuje

Średnica skazy, mm, wg PN-C-04147:1976

0,66

Obciążenie zespawania, N, wg PN-C-04147:1976

2453

Temperatura kroplenia °C, wg PN ISO 2176:2011

182

średnica skazy [mm]

1,2
1

dwusiarczek molibdenu
teflon
siarka

0,8
0,6
0,4
0,2
0

baza

0,5

1

1,5

2

3

4

5

stężenie dodatku [%m/m]
Rys. 4.3.10. Zmiana średnicy skazy bazowego smaru podstawowego po wprowadzeniu dodatków smarnych [17]
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obciążenie zespawania [N]
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Rys. 4.3.11. Zmiana obciążenia zacierającego bazowego smaru podstawowego po wprowadzeniu dodatków
smarnych

Zużycie testowego węzła tarcia zmniejszyło się po wprowadzeniu każdej
badanej ilości teflonu i dwusiarczku molibdenu w stężeniach mniejszych niż
5%. Po badaniu tych kompozycji wyznaczono mniejsze niż dla bazowego smaru podstawowego średnice skazy na kulkach testowych. Najbardziej korzystny
wpływ miał teflon wprowadzony w stężeniach 3, 4 i 5%. Natomiast wprowadzenie siarki, szczególnie w ilości 1,5 i 2%, spowodowało zmniejszenie zdolności smaru bazowego do ochrony testowego węzła tarcia przed zużyciem, na
co wskazywało zwiększenie średnicy skazy na kulkach testowych (rys. 4.3.10).
Wprowadzenie badanych dodatków skutkowało zwiększeniem zdolności bazowego smaru podstawowego do przeciwzatarciowej ochrony węzła
tarcia. Po badaniu każdej kompozycji (z wyjątkiem kompozycji zawierającej
0,5% dwusiarczku molibdenu) wyznaczono wyższe wartości obciążenia zespawania niż po badaniu smaru podstawowego. Najskuteczniejsze działanie
przeciwzatarciowe wykazywała siarka wprowadzona w stężeniach: 1,5 i 2%
oraz teflon w stężeniu 5%. Również niższe ilości tych dodatków skutecznie
poprawiły wartość wyznaczonego wskaźnika. Natomiast dwusiarczek molibdenianu miał zdecydowanie mniejszy wpływ na właściwości przeciwzatarciowe smaru bazowego.
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Przeprowadzone badania kształtowania właściwości smarnych wykazały,
że spośród badanych dodatków najkorzystniejsze działanie przeciwzużyciowe
wykazywał teflon, a przeciwzatarciowe siarka. W tab. 4.3.5 przedstawiono wyniki badań smarów plastycznych wytworzonych na bazie smaru podstawowego zawierającego teflon (S1) oraz siarkę (S2). Z uwagi na brak normatywnych
wymagań dotyczących smarów do obróbki plastycznej na zimno, równolegle
oceniono takie same właściwości kilku smarów komercyjnych przeznaczonych
do tego rodzaju zastosowań.
Tabela 4.3.5. Właściwości funkcjonalne opracowanych oraz komercyjnych smarów do obróbki plastycznej
na zimno
Smary
opracowane

Smary komercyjne

S1

S2

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Klasa konsystencji

0

0

0

2

0

0

2

1

Penetracja, 1/10 mm

387

368

370

280

370

360

265

321

Działanie korodujące
na miedź, stopień
korozji

1

2

3

3

4

3

3

1

Działanie korodujące
na stal

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

wytrzymuje

Średnica skazy, mm

0,056

1,00

0,46

0,50

0,63

0,50

1,03

0,56

Obciążenie
zespawania, N

7848

7848

2453

2453

7848

1962

3924

2453

Temperatura kroplenia
°C

179

184

190

187

130

122

146

131

Opracowane smary plastyczne S1 i S2 charakteryzowały się właściwościami smarnymi i fizykochemicznymi zbliżonymi do właściwości smarów komercyjnych (tab. 4.3.5). Nie odbiegały od nich klasą konsystencji i właściwościami
przeciwkorozyjnymi. Właściwości przeciwzużyciowe smaru S1 były bardzo
wysokie. Wyznaczona dla tego smaru średnica skazy była ponad ośmiokrotnie
mniejsza od wyznaczonej dla najlepszego pod tym względem komercyjnego smaru K1. Właściwości przeciwzużyciowe smaru S2 były zdecydowanie
niższe niż smaru S1, ale mieściły się w zakresie wyznaczonym dla smarów
komercyjnych. Smary S1 i S2 charakteryzowały się wysokimi właściwościami
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przeciwzatarciowymi. Wyznaczono dla nich najwyższe wartości obciążenia
zespawania. Spośród smarów komercyjnych, jedynie smar K3 charakteryzował
się taką samą jak smary S1 i S2 zdolnością do przeciwzatarciowej ochrony węzła tarcia. Pozostałe smary komercyjne charakteryzowały się niższymi właściwościami przeciwzatarciowymi. Również temperatura kroplenia smarów S1
i S2 była zbliżona do temperatury smarów komercyjnych. Opracowane smary
mogą być wykorzystane w procesach obróbki plastycznej na zimno. Ze względu na korodujące działanie na miedź smar S2 powinien być stosowany do
obróbki elementów ze stopów żelaza, natomiast smar S1 może być stosowany
również do metali kolorowych.
Charakterystyka urządzenia do oczyszczania smarów plastycznych
W celu oczyszczania zużytych smarów plastycznych opracowano konstrukcję i zbudowano urządzenie filtracyjne. Podstawowym modułem urządzenia jest filtr szczelinowy o dokładności filtracji 0,05 mm. Filtr pracuje
w układzie pionowym, jest wyposażony w pneumatyczny zgarniacz służący
do okresowego oczyszczania ze zgromadzonych zanieczyszczeń. Do zbiórki odseparowanych ze smarów zanieczyszczeń służy szuflada umieszczona
bezpośrednio pod filtrem. Do podawania smaru do modułu filtracyjnego zastosowano pompę o napędzie pneumatycznym. Umieszczono ją na jednym
z dwóch ramion pionowego statywu. Na drugim ramieniu zamontowano mieszadło łopatkowe służące do ujednorodnienia konsystencji smaru przed poddaniem go zabiegom oczyszczania. Końcówka pompy może być wyposażona
w dysk dociskowy umożliwiający dokładne opróżnienie zbiornika, z którego
podawane są smary. Zbiornik jest nieodłącznym elementem urządzenia. Jego
pokrywa została wyposażona w kosz siatkowy z perforowanym dnem o otworach wielkości 10 mm. Zbiornik służy do zbiórki zużytych smarów. Urządzenie wykonano z blachy kwasoodpornej. Zastosowano w nim sterowanie elektryczno-automatyczne. Widok urządzenia przedstawiono na rys. 4.3.12.
Charakterystyka techniczna urządzenia przedstawia się następująco:
–– dokładność filtracji
– 0,05 mm,
–– wydajność pompy
– 0,9 kg/h,
–– pojemność zbiornika
– 60 dm3,
–– prędkość obrotowa mieszadła
– 70 obr./min,
–– zasilanie
– 380 V,
–– medium sterujące
– powietrze,
–– zużycie powietrza
– 1,5 m3/min,
–– wymiary
– 1700×1500×1800 mm.
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a)

b)

Rys. 4.3.12. Urządzenie do filtracji smarów plastycznych opracowane i wykonane w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu [17] (a) oraz pokrywa zbiornika do zbiórki zużytych smarów
plastycznych (b)

Oczyszczanie smarów plastycznych za pomocą zbudowanego urządzenia odbywa się dwuetapowo. Najpierw następuje usunięcie zanieczyszczeń
większych niż 10 mm. Proces realizowany jest podczas zbiórki smarów do
specjalnego zbiornika wyposażonego w siatkowy filtr wstępny. Po napełnieniu
zbiornik jest transportowany do urządzenia filtrującego. Tutaj następuje ujednorodnienie konsystencji smarów poprzez mieszanie przez 15–20 min w temperaturze otoczenia. Następnie, w miejsce mieszadła, do smaru wprowadzana
jest pompa i filtruje smar przez filtr szczelinowy. Oczyszczony smar zbierany
jest do szuflady umieszczonej bezpośrednio pod filtrem. Proces oczyszczania
smaru może być realizowany cyklicznie.
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Metoda utylizacji zużytych smarów plastycznych
Podstawowym założeniem metody jest przekształcenie zużytych smarów
plastycznych do postaci pozwalającej na ponowne wprowadzenie do eksploatacji. Polega ona na oczyszczeniu wyselekcjonowanych zużytych smarów,
a następnie wykorzystanie oczyszczonych produktów w charakterze baz dla
smarów o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych, np. przeznaczonych do
obróbki plastycznej na zimno. Schemat metody przedstawiono na rys. 4.3.13.
utylizacja
smarów

I stopień filtracji

oczyszczanie
smarów

korekta konsystencji

badanie smaru

urządzenie filtracyjne

badanie smaru

wprowadzanie dodatków

smar do obróbki plastycznej na zimno

pierwotne zastosowanie

Rys. 4.3.13. Schemat metody utylizacji zużytych smarów plastycznych

Pierwszy stopień filtracji smarów realizowany jest na etapie zbiórki do
specjalnie skonstruowanego zbiornika (rys. 4.3.12). Zbiornik powinien być
usytuowany w zamkniętym pomieszczeniu izolującym smar przed opadami atmosferycznymi. Po napełnieniu zbiornika smar poddawany jest ocenie
jakościowej w zakresie zawartości cząstek stałych oraz klasy konsystencji
i właściwości przeciwkorozyjnych. Ponieważ finalny produkt wytworzony
z oczyszczonego smaru nie powinien m.in. działać korodująco na stal i jest
to parametr praktycznie niemożliwy do skorygowania w oczyszczonym smarze, wybrano go jako kryterium kwalifikujące smar do utylizacji opracowaną metodą. W przypadku wykazywania agresywnego działania na stal smar
kierowany jest do utylizacji innymi metodami. Jeżeli nie działa korodująco na
stal, przeprowadzana jest korekta konsystencji smaru (do klasy konsystencji
0-2). Jako rozcieńczalnik smarów może być stosowany uzdatniony olej mineralny, np. maszynowy lub hydrauliczny. Rozcieńczony smar kierowany jest do
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oczyszczania za pomocą urządzenia filtracyjnego. Tutaj następuje cyrkulacja
smaru przez filtr szczelinowy urządzenia. Proces trwa do uzyskania czystości smaru na poziomie liczby cząstek poniżej 250 szt./cm3. Po oczyszczeniu
skład chemiczny smaru uzupełniany jest dodatkami S lub T. Jeżeli istnieje
konieczność, następuje modyfikacja konsystencji smaru. Po wytworzeniu smar
poddawany jest analizie jakościowej w zakresie wybranych właściwości funkcjonalnych. Jeżeli smar spełnia wymagania przedstawione w tab. 4.3.6 może
być skierowany do eksploatacji.
Tabela 4.3.6. Wymagania dla smaru S i smaru T do obróbki plastycznej na zimno
Badany parametr

Smar S

Klasa konsystencji

Smar T
0–2

Działanie korodujące na stal

Metoda badania
PN ISO 2137:2011

wytrzymuje

PN-EN ISO 2160:2004

Średnica skazy, mm

0,5–0,9

0,5–0.8

PN-C-04147:1976

Obciążenie zespawania, N

≥7848

≥3948

PN-C-04147:1976

Temperatura kroplenia, °C

≥140

PN ISO 2176:2011

Opracowane urządzenie może być też wykorzystywane do oczyszczania wyselekcjonowanych smarów jednego rodzaju, np. smarów odpadowych
o stosunkowo krótkim okresie eksploatacji, „wyciekających” podczas wprowadzania do centralnego układu smarowania. Wówczas realizowany jest proces
filtracji bez korekty klasy konsystencji i składu chemicznego smaru.
Przykładowy przebieg procesu utylizacji
zużytych smarów plastycznych
Utylizacji poddano zużyte smary plastyczne wykorzystywane w kolejnictwie. Była to mieszanina różnego rodzaju produktów, charakteryzująca się
klasą konsystencji NGLI 2. Przed przystąpieniem do utylizacji zbadano właściwości fizykochemiczne smarów. Nie wykazywały one korodującego działania
na stal, co wskazywało na spełnienie kryterium utylizacji smarów. Dlatego też
poddano je dwustopniowemu procesowi filtracji: przez filtr siatkowy o oczku
10x10 mm oraz filtr szczelinowy o dokładności filtracji 0,05 mm. Pierwszy etap
filtracji realizowany był podczas napełniania zbiornika roboczego, z kolei do
drugiego wykorzystano zbudowane urządzenie filtracyjne. Efektywność pracy
urządzenia przedstawiono na rys. 4.3.14.
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Rys. 4.3.14. Efektywność oczyszczania mieszaniny zużytych smarów plastycznych za pomocą urządzenia
filtrującego

Tabela 4.3.7. Właściwości fizykochemiczne mieszaniny zużytych smarów plastycznych przed i po oczyszczeniu
za pomocą zbudowanego urządzenia filtracyjnego

Badany parametr

Smary przed
oczyszczeniem

Smary
oczyszczone

Klasa konsystencji, wg PN ISO 2137:2011

2

2

Penetracja, 1/10 mm, wg PN-ISO 2137:2011

294

296

Działanie korodujące na miedź, stopień korozji,
wg PN-EN ISO 2160:2004

3a

3a

Działanie korodujące na stal wg PN-EN ISO 2160:2004

wytrzymuje

wytrzymuje

Średnica skazy, mm wg PN-C-04147:1976

0,78

0,80

Obciążenie zespawania, N, wg PN-C-04147:1976

1569

1569

Wydzielanie oleju, %, wg PN-V-04047:2002

1,72

1,74

Temperatura kroplenia, °C, wg PN ISO 2176:2011

163,5

160,0

Zawartość cząstek stałych, szt./mm3 wg PN-C-04192:1991

1200

250

Wraz ze wzrostem krotności przejścia przez filtr szczelinowy urządzenia
zwiększała się czystość smaru. Największe, 4-krotne, zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń nastąpiło po pierwszym cyklu filtracji. Kontynuowanie
procesu skutkowało zwiększeniem czystości smaru o ok. 30–60%. Wymagany
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poziom czystości osiągnięto po trzykrotnym przefiltrowaniu smaru przez filtr
szczelinowy urządzenia. Zmianę właściwości fizykochemicznych smarów plastycznych w wyniku oczyszczenia przedstawiono w tab. 4.3.7. Badano czystość oraz właściwości fizykochemiczne decydujące o możliwości zastosowania oczyszczonych smarów w procesach obróbki plastycznej na zimno.
Oczyszczone smary charakteryzowały się klasą konsystencji 2, kwalifikowaną jako „miękka”, stosowaną w produktach przeznaczonych do obróbki
plastycznej na zimno. Nie działały korodująco na stal, ale wykazywały takie
oddziaływanie w stosunku do miedzi. Właściwości przeciwzużyciowe były na
średnim poziomie, natomiast przeciwzatarciowe na niskim. Wydzielanie oleju
wskazywało na trwałą strukturę smaru, a temperatura kroplenia o możliwości
zastosowania w procesach obróbki plastycznej na zimno (tab. 4.3.7).
Bazując na oczyszczonych produktach wytworzono dwa rodzaje smarów
do obróbki plastycznej na zimno. Były to smary S i T o wysokich właściwościach smarnych, różniące się rodzajem wprowadzonych dodatków. Podczas
wytwarzania smarów kierowano się wytycznymi opracowanej metody utylizacji. Po wytworzeniu oceniono przydatność eksploatacyjną smarów. Dla
porównania oceniono takie same właściwości produktów komercyjnych przeznaczonych do obróbki plastycznej na zimno (tab. 4.3.8).
Tabela 4.3.8. Właściwości fizykochemiczne wytworzonych (S i T) oraz komercyjnych (K1–K6) smarów do obróbki
plastycznej na zimno

Badany parametr

Smary
opracowane

Smary komercyjne

S

T

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Klasa konsystencji

2

2

000

0

2

00

2

1

Penetracja, 1/10 mm

298

296

460

360

280

410

270

310

Działanie korodujące na miedź, stopień
korozji

4a

3a

1a

3a

3a

3a

3a

4c

Działanie korodujące na stal

w*

w*

w*

w*

w*

w*

w*

w*

Średnica skazy, mm

0,80

0,70

0,73

0,80

0,73

0,90

0,87

0,67

Obciążenie zespawania, N

7848

7848

2452

2452

2452

2452

3924

7848

Wydzielanie oleju, %

20

20

16

20

20

16

22

18

Temperatura kroplenia, °C

160

162

155

185

210

176

186

180

w* – wytrzymuje
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Smary do obróbki plastycznej na zimno wytworzone wg opracowanej metody oraz smary komercyjne charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami fizykochemicznymi (tab. 4.3.4). Konsystencja opracowanych smarów była
w zakresie produktów komercyjnych. Każdy z badanych smarów nie wykazywał korodującego działania na stal, natomiast prawie każdy z nich (z wyjątkiem smaru K1) w różnym stopniu działał korodująco na miedź. Poziom
właściwości przeciwzużyciowych opracowanych smarów był taki sam jak
średni poziom produktów komercyjnych, natomiast właściwości przeciwzatarciowych znacznie wyższy. Wskazywało to porównywalną do produktów
komercyjnych trwałość filmu smarnego tworzonego przez opracowane produkty oraz zdecydowanie wyższą zdolność do ochrony elementów trących
przed zatarciem. Temperatura kroplenia smaru S i smaru T również mieściła
się w zakresie wyznaczonym dla produktów komercyjnych. Wydzielanie oleju
odzwierciedlające trwałość struktury smaru było zbliżone.
***
Wyniki przeprowadzonych prac wskazują, że istnieje możliwość oczyszczenia wyselekcjonowanych zużytych smarów plastycznych i po korekcie ich
właściwości ponownego wykorzystania w miejscach o mniejszych wymaganiach eksploatacyjnych. Kluczowym etapem technologii utylizacji jest filtracja
smarów za pomocą opracowanego urządzenia. Możliwe jest uzyskanie smarów przydatnych do procesów obróbki plastycznej na zimno, np. wyciskania.
Opracowane wg opisanego procesu utylizacji smary charakteryzowały się właściwościami fizykochemicznymi porównywalnymi do właściwości produktów komercyjnych przeznaczonych do różnego typu obróbki plastycznej na
zimno i wykazywały zbliżony poziom właściwości przeciwkorozyjnych oraz
porównywalną zdolność do przeciwzużyciowej i przeciwzatarciowej ochrony
elementów trących. Struktura smarów była trwała, a temperatura kroplenia
porównywalna do produktów świeżych. Wskazuje to, że regenerowanymi
smarami w niektórych zastosowaniach można zastąpić produkty komercyjne.
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17. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Metody utylizacji plastycznych
środków smarowych” w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2012.

4.4.

Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu
i utylizacji wodnych cieczy technologicznych

Rozwojowi przemysłu i urbanizacji towarzyszy wzrost zapotrzebowania
na wodę [1]. Chociaż woda występuje powszechnie, to zasadniczym problemem jest jakość jej zasobów [2]. Szczególnej jakości woda potrzebna jest do
celów spożywczych. Jednak zmiany klimatyczne oraz industrializacja powodują szybkie wyczerpywanie zasobów wody dobrej jakości, a dostępne jej zasoby ulegają zanieczyszczaniu, często w stopniu czyniącym ją nieprzydatną
do użycia nawet w procesach produkcyjnych [3]. Problem braku wody ma
charakter globalny, lecz w szczególny sposób dotyczy obszarów silnie zurbanizowanych takich jak Europa. Dlatego też w ramach Unii Europejskiej
podejmuje się działania mające na celu racjonalne korzystanie z wód i ochronę jej zasobów. Kluczowe znaczenie w tym względzie mają dwa dokumenty:
Dyrektywa nr 2000/60/WE z 23.10.2000 r. − tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna
oraz Dyrektywa nr 96/61/WE z 24.09.1996 r. − tzw. IPPC (Integrated Pollution
Prevention and Control). Wspólnym mianownikiem obydwu dokumentów jest
ochrona zasobów wody, szczególnie poprzez korzystanie z nich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz stosowanie najlepszych dostępnych
technik wytwarzania − BAT (ang. Best Available Techniques) tam, gdzie woda
jest zużywana. W technologiach oczyszczania ścieków przemysłowych BAT
związane są z zastosowaniem technik umożliwiających wysoki stopień oczyszczenia wody oraz zamykanie jej obiegów w procesach produkcyjnych przy
stosunkowo niskich kosztach energetycznych.
Powstające w wielu procesach produkcyjnych zużyte wodne ciecze technologiczne (ścieki) są trudne do skutecznego oczyszczania. Ich zróżnicowany
skład powoduje, że układy oczyszczania ścieków z tych procesów powinny
być opracowywane indywidualnie dla każdego procesu, a wybór właściwej
technologii poprzedzony badaniami pilotowymi. Skuteczne odzyskiwanie
wody z takich ścieków wymaga stosowania wysoko efektywnych, a przez to
kosztownych rozwiązań [4–6]. Zmieniające się wymagania, dotyczące jakości
wód odprowadzanych do środowiska [7–9], skłaniają do stosowania nowych
technik rozdziału, wśród których znaczenia nabierają techniki membranowe
[10–11]. Wybór odpowiedniego procesu membranowego zależy od wielkości
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i rodzaju występujących i usuwanych z wody zanieczyszczeń oraz domieszek. Zastosowanie technik membranowych sprzyja rozwiązywaniu problemów trudnych do rozwiązania konwencjonalnymi technikach oczyszczania
ścieków. Właściwy dobór membran umożliwia efektywne usuwanie z wody
wszelkich zanieczyszczeń, w tym rozpuszczonych substancji organicznych
i nieorganicznych, np. soli bez konieczności dodawania reagentów chemicznych [12–13]. Techniki membranowe mogą być stosowane do usuwania zanieczyszczeń z wody jako procesy samodzielne lub w połączeniu z innymi
procesami uzupełniającymi, tworząc systemy hybrydowe. Oprócz technik
membranowych w uzdatnianiu wody testowane są także inne procesy, jak
elektrodializa, perwaporacja, destylacja membranowa i rozdzielanie za pomocą membran ciekłych [14]. Pomimo wielu ekonomicznych i technologicznych korzyści, które przyniosły ze sobą techniki membranowe, potencjał ich
optymalizacji i rozwoju nie został jeszcze wyczerpany [15]. Na całym świecie
postępy w badaniach dotyczą nie tylko wytwarzania i testowania nowych materiałów membranowych, ale i zmian w konstrukcjach modułów, optymalizacji
warunków procesowych oraz optymalnej adaptacji instalacji membranowej
na potrzeby procesów oczyszczania ścieków technologicznych, modelowania procesów separacji membranowej oraz symulacji ich przebiegu [16–17].
Badania nad wykorzystaniem membran w procesie uzdatniania wody oraz
oczyszczania ścieków zmierzają w kierunku budowy zaawansowanych układów technologicznych przy maksymalnym uproszczeniu ich eksploatacji oraz
możliwości włączania ich bezpośrednio do funkcjonujących instalacji [17–19].
Mikrofiltracja i ultrafiltracja stanowią barierę dla substancji zawieszonych
i mikroorganizmów i dlatego można je stosować do usuwania cząstek, tworzących zawiesiny i suspensje, a więc klarowania i dezynfekcji wody oraz usuwania mętności [20]. Procesy ultrafiltracji stosuje się do oczyszczania roztworów
związków małocząsteczkowych ze związków wielkocząsteczkowych, zagęszczania emulsji i roztworów koloidalnych (odzyskiwanie olejów i koloidalnych
składników farb emulsyjnych i suspensyjnych), zagęszczania i odzyskiwania
białek, np. serwatki, frakcjonowania polimerów, wstępnego oczyszczania roztworów przed skierowaniem ich do dalszego oczyszczania w procesie, np.
odwróconej osmozy. Membrany nanofiltracyjne zatrzymują koloidy, wiele małocząsteczkowych związków organicznych oraz jony dwuwartościowe; można
je zatem zastosować do zmiękczania wody i usuwania mikrozanieczyszczeń
organicznych [21]. Bardzo wysoki stopień oczyszczenia wody można uzyskać
za pomocą odwróconej osmozy, która umożliwia usunięcie z wody nawet jonów jednowartościowych oraz większość małocząsteczkowych związków
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organicznych [22]. Porównanie kluczowych technik membranowych (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja, odwrócona osmoza) wykazało, że techniki
te można elastycznie zestawiać w dowolne sekwencje, a instalacjom nadawać
modułową strukturę. Umożliwia to obróbkę praktycznie każdego układu wielofazowego lub nawet roztworu, w którym głównym składnikiem jest dowolna ciecz (np. woda) zanieczyszczona gazami, cieczami lub ciałami stałymi.
Techniki membranowe, w połączeniu z ozonowaniem, koagulacją, adsorpcją
na węglu aktywnym, tzw. procesy hybrydowe umożliwiają oczyszczenie wodnych ścieków do poziomu odpowiadającego jakości wody do picia [19, 22].
Przegląd technik oczyszczania wody i ścieków pokazuje1, że kluczowym
narzędziem, służącym do oczyszczania różnego rodzaju cieczy technologicznych stają się techniki rozdziału, które mogą być realizowane w systemie dead-end lub cross-flow [23–24]. Analiza problemu regeneracji i recyklingu
wodnych cieczy technologicznych wykazała, że większą efektywnością w recyklingu wodnych cieczy technologicznych będą charakteryzowały się techniki cross-flow. Dzieje się tak dlatego, że w filtracji cross-flow placek filtracyjny jest
systematycznie usuwany z powierzchni membrany, co umożliwia wydłużenie
okresu jej eksploatacji [23, 25]. Istnieją więc rozwiązania techniczne umożliwiające zorganizowanie eksploatacji wodnych cieczy technologicznych w taki
sposób, aby zapewnić oszczędne gospodarowanie zarówno wodą, jak i substancjami chemicznymi używanymi do ich sporządzania.
Dominująca część zanieczyszczeń płynów technologicznych to cząstki
stałe, zemulgowane oleje i bakterie, które mogą być usunięte na drodze mikrofiltracji [26]. Znaczenia w tym zastosowaniu nabierają ceramiczne membrany mikrofiltracyjne, umożliwiające realizację procesu cross-flow (filtracja
przepływowa) oraz regenerację membran techniką back-flush lub back-pulse.
Analiza [27] obszarów zastosowania systemów filtracyjnych wykorzystujących membrany ceramiczne wykazała, że membrany te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w szczególności: do przygotowania
wody konsumpcyjnej i procesowej, separacji zanieczyszczeń stałych i ciekłych
z cieczy, oczyszczania i recyklingu rozpuszczalników organicznych, oczyszczania i recyklingu wód poprocesowych oraz rozdzielania emulsji typu woda
w oleju i olej w wodzie [28] (taki charakter mają wodne płyny technologiczne

Raport cząstkowy nr RC/2/IV.2.4/PS z realizacji zadania badawczego „Procesy membranowe
w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych” w ramach Projektu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010.
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używane do zmywania powierzchni metalowych przed konstytuowaniem na
nich warstw uszlachetniających i funkcjonalnych). Pozwala to prognozować
możliwość wykorzystania technik membranowych do regeneracji, recyklingu
i utylizacji takich płynów technologicznych w różnych dziedzinach techniki.
Uwzględniając wyszczególnione czynniki, do oczyszczania płynów eksploatacyjnych zostały wytypowane rurowe membrany ceramiczne, które w porównaniu z tańszymi membranami polimerowymi są bardziej odporne na
ścieranie, działanie czynników chemicznych i ciepła.
Wszystkim procesom filtracji membranowej towarzyszy powstawanie
„placka filtracyjnego”. Podstawową metodą oczyszczania membran jest prowadzenie filtracji membranowej w układzie krzyżowym (cross-flow). Układ
prostopadłych wektorów strumieni cieczy powoduje stałe odnawianie się powierzchni filtracyjnej membrany [29]. Dynamiczny charakter tego procesu zapewnia długotrwałą eksploatację instalacji bez konieczności regeneracji membran w trakcie jej postoju. Jednakże nawet w przypadku filtracji typu cross-flow
zjawisko blokowania się porów membrany, czyli tzw. fouling, jest nieuniknione.
Zjawisko to związane jest głównie z odkładaniem się na powierzchni membrany cząstek upostaciowionych, koloidalnych, nierzadko filmu mikrobiologicznego. Czasami, w celu minimalizowania skutków tych zjawisk, do strumienia
nadawy wprowadza się dodatki, którymi są mikrocząstki o strukturze porowatej (gąbczastej), poprawiające efekty zrywania placka filtracyjnego przez
przepływający równolegle do niego strumień nadawy. Zdecydowanie częściej,
a praktycznie w prawie każdej instalacji z membranami ceramicznymi, stosuje się technikę polegającą na wymuszeniu wstecznego przepływu cieczy
przez membranę. Wsteczny przepływ powoduje usunięcie zdeponowanych
w porach membrany cząstek oraz oderwanie z powierzchni membrany placka
filtracyjnego [30].
W technice płukania wstecznego wyróżnia się dwie metody: back pulse
oraz back-flush [31]. Pierwsza z tych metod polega na impulsowym wymuszeniu przepływu poprzez przyłożenie po stronie permeatu wyższego ciśnienia
niż po stronie nadawy. Realizuje się to przeważnie poprzez wtłoczenie do
komory permeatu powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. Zazwyczaj przyjmuje się, że na każdy metr kwadratowy powierzchni membrany powinno
się przetłoczyć ok. 2 dm3 powietrza. Back-flush realizowane jest za pomocą
dodatkowej pompy poprzez wymuszenie wstecznego przepływu oczyszczonej cieczy. Tę metodę od poprzedniej odróżnia brak stałego ciśnienia, zaś zapewniony jest stały strumień wsteczny na poziomie 1000 dm3/m2/h. Należy
jednak mieć świadomość, że żadna metoda nie zapewnia 100% skuteczności
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odnawiania powierzchni filtracyjnej [25]. W momencie znacznego obniżenia strumienia filtracji, pomimo oczyszczania membran, istnieje konieczność
przeprowadzenia chemicznej regeneracji membran. W skrajnych przypadkach
regeneracji membran ceramicznych dokonuje się poprzez ich wyżarzanie
w temperaturze do 1000°C. Powoduje to wypalanie zanieczyszczeń znajdujących się w membranie bez jednoczesnego uszkodzenia materiału i struktury
membrany.
Opracowano i zweryfikowano technologię eksploatacji, recyklingu oraz
utylizacji wodnych cieczy technologicznych, stosowanych w procesach chemicznej obróbki powierzchni elementów metalowych oraz zużytych kwaśnych
i alkalicznych kąpieli myjących2. Na podstawie przeprowadzonych rozważań oraz badań laboratoryjnych opracowano wytyczne metodyki regeneracji wodnych płynów technologicznych oraz zbudowano pilotażową instalację mikrofiltracyjną, umożliwiającą weryfikację opracowanych wytycznych
w skali wielkolaboratoryjnej. Instalację wyposażono w odporne na ścieranie,
działanie chemikaliów oraz ciepła membrany ceramiczne, zdolne do pracowania bez uszkodzenia przy przepływie wstecznym o ciśnieniu rzędu 8–9 bar
podczas oczyszczania metodą back-pulse. Ze względu na korzystny stosunek
powierzchni filtracji do ceny, do badań wytypowano membranę typu Stars.
W budowie instalacji pilotowej zastosowano sześć ceramicznych membran
rurowych o długości 1200 mm, średnicy zewnętrznej 32 mm i 19 kanałach
o przekroju gwiazdy sześcioramiennej i przekroju hydraulicznym pojedynczej
membrany 117 mm2. Membrany te zostały zainstalowane w specjalnie zbudowanym module membranowym [31]. Do modułu filtracyjnego, stanowiącego
centralny element urządzenia, dobrano wszystkie niezbędne akcesoria uzupełniające (pompy, reduktory, zawory, elementy kontrolno-pomiarowe i inne),
zapewniające wymagane warunki pracy systemu filtracyjnego oraz zabezpieczające go przed uszkodzeniem i niekontrolowanym przebiegiem procesu
filtracji. Schemat PID (ang. Piping and Instrumentation Diagram) opracowanej
instalacji obrazujący także lokalizację kluczowych czujników (ciśnienia, temperatury, suchobiegu) przedstawiono na rys. 4.4.1. Widok kompletnego stanowiska laboratoryjnego oraz istotnych połączeń hydraulicznych przedstawiono na rys. 4.4.2. Stację filtracji wstępnej oraz chemicznego mycia membrany

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Procesy membranowe w eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji płynów eksploatacyjnych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji
– PIB, Radom 2014.
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zaprojektowano jako odrębne moduły, które mogą być dołączane do urządzenia w miarę potrzeb. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na
wymianę wkładów ceramicznych.

Rys. 4.4.1. Schemat PID instalacji mikrofiltracyjnej ze wskazaną lokalizacją kluczowych zaworów i czujników [32]

Opracowano także układ kontrolno-pomiarowy i sterujący do sterowania
pracą tej instalacji. Przyjęto założenie, że zastosowane w nim rozwiązania powinny być na tyle elastyczne, aby sam system miał charakter modelowy i łatwo
mógł być implementowany w urządzeniach o innej budowie, ale spełniających
podobne funkcje. Następnie dokonano implementacji systemu kontrolno-pomiarowego w membranowej instalacji mikrofiltracyjnej. Zainstalowany system
steruje pracą pompy podającej i obiegowej. Sygnał pozwalający na uruchomienie obu pomp w sekwencji pompa podająca, a następnie obiegowa, jest podawany z wibracyjnego czujnika suchobiegu, który zapobiega pracy pomp „na
sucho” i ich zatarciu. System sterujący kontroluje także przebieg operacji back-pulse, którego zadaniem jest oczyszczanie powierzchni membran filtracyjnych
z odkładającego się na niej placka filtracyjnego i zapewnia utrzymanie wysokiego strumienia filtracji. Ze względu na charakter instalacji i konieczność
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dostosowywania jej hydraulicznych warunków pracy do charakterystyki mediów poddawanych testowej regeneracji oraz niemożliwości w takiej sytuacji
apriorycznego przewidzenia przebiegu procesu, ta część procesu jest sterowna
ręcznie. To umożliwia łatwe ustalenie najkorzystniejszych wartości parametrów realizowanego procesu.

Rys. 4.4.2. Membranowa instalacja mikrofiltracyjna przeznaczona do regeneracji wodnych cieczy
technologicznych, opracowana i wykonana w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu [30]

Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne (sterowniki programowane, zasilacze, styczniki itp. zostały zamontowane w szafce sterującej, którą
ulokowano na ramie nośnej urządzenia mikrofiltracyjnego. Wszystkie elementy szafki sterującej połączono pomiędzy sobą oraz z umieszczonymi na instalacji elementami kontrolno-sterującymi zgodnie ze schematem elektrycznym
przedstawionym na rys. 4.4.3. Po zweryfikowaniu połączeń dokonano kalibracji czujników i za pomocą sterownika programowalnego Eaton Easy (rys.
4.4.4) ustawiono wstępne czasy poszczególnych sekwencji pracy instalacji.
Programowalny przekaźnik pozwala na wprowadzanie do programu zmian
przez operatora. Każda z pomp została zabezpieczona przed przeciążeniem
prądowym za pomocą wyłącznika typu PKZ (rys. 4.4.4). Dobrano i wyregulowano zabezpieczenia zgodnie z prądami znamionowymi pomp. Do skrzynki
sterującej podłączono także zawory elektromagnetyczne, które sterowane są
napięciem bezpiecznym 24 V DC, natomiast impulsy do zmiany ich stanu są
generowane za pomocą sterownika programowalnego. W ramach weryfikacji
systemu kontrolno-pomiarowego przeprowadzono symulację pracy instalacji
przy użyciu wody zdemineralizowanej; sprawdzono poprawność załączania
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pomp, reakcję czujników i zabezpieczeń, a także poprawność wykonywania
sekwencji czasowych przez układ sterowania. Dokonano także niezbędnej kalibracji wszystkich elementów instalacji.
Zmiany nastaw sterownika programowalnego realizowane są przy włączonym zasilaniu. Poniżej zaprezentowano listę parametrów podlegających
zmianie oraz ich wstępne nastawy:
–– T01 – dopuszczalny czas suchobiegu – 10 s,
–– T02 – czas pracy do back-pulse – 10 min,
–– T03 – czas pomiędzy uruchomieniem pompy PM1 i pompy PM2 – 10 s,
–– T04 – czas otwarcia zaworu powietrza – 10 s,
–– T05 – czas opóźnienia włączenia powietrza – 3 s,
–– T06 – czas trwania back-pulse – 10 s,
–– T07 – czas odpowietrzania układu – 2 s.

Rys. 4.4.3. Schemat połączeń elektrycznych pilotowego mobilnego urządzenia mikrofiltracyjnego
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Rys. 4.4.4. Programowalny sterownik Eaton Easy 819-AC-RC 115/240 V/AC zainstalowany w skrzynce sterującej:
1 – zasilacz 24 V, 2 – zabezpieczenie silnika – wyłącznik typu PKZ, 3 – sterownik programowalny,
4 – stycznik silnikowy

Po weryfikacji systemu kontrolno-pomiarowego przeprowadzono testy
instalacji w układzie batch, w jakim z założenia będzie funkcjonowała zbudowana instalacja. W tym celu przygotowano modelową wodną ciecz technologiczną (w zdemineralizowanej wodzie zdyspergowano 0,5% wag. zużytego
oleju mineralnego oraz 0,5% wag. pyłu osadzonego w elektrofiltrach kotłów
opalanych węglem kamiennym), którą następnie poddano próbnej regeneracji. Znajdująca się w zbiorniku zawiesina była za pomocą pompy tłoczona
na membranę. Tam następuje rozdzielenie strumienia zawiesiny na klarowny permeat (filtrat) i retentat (zagęszczoną zawiesinę). Strumień retentatu
jest zawracany do zbiornika. Proces filtracji w układzie batch jest procesem
nieustalonym w czasie z uwagi na fakt zmienności w czasie objętości płynu
w zbiorniku, zmienności stężenia zawiesiny w zbiorniku, zmienności temperatury (moc doprowadzana do pompy) i lepkości, a w konsekwencji zmienności
strumienia filtratu (permeatu). Dlatego też badania pilotowe przeprowadzono
dla różnych stężeń początkowych nadawy i dla różnych lepkości zawiesiny.
Każdą serię badań rozpoczynano wtedy, gdy w zbiorniku było 200 l modelowej, zużytej wodnej cieczy technologicznej (zawiesiny surowej). Znajdującą się w zbiorniku zawiesinę (nadawę) podawano na powierzchnię membrany. W tym celu wykorzystywano pompę obiegową pracującą przy stałym
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ciśnieniu równym 2,8 bar. Strumień retentatu zawracano do zbiornika zagęszczanej zawiesiny, a strumień permeatu poddawano badaniom właściwości fizykochemicznych.
Pomiarów dokonywano w momentach, w których objętość zawiesiny
z zbiorniku zmniejszała się o kolejnych 10 dm3. Za pomocą rotametru mierzono strumień permeatu oraz jego temperaturę. Początkowe temperatury
zawiesin w poszczególnych testach zawierały się pomiędzy 17°C a 19°C, zaś
przyrost temperatury podczas serii pomiarowej wynosił około 2°C. Przeliczone na warunki temperatury standardowej wartości strumienia permeatu oraz
obliczone chwilowe stężenia zawiesin oraz wyniki obliczeń wprowadzano do
pamięci komputera. Wyniki zebrane z trzech serii pomiarów przedstawiono
w tabelach 4.4.1–3.
Tabela 4.4.1. Wyniki pierwszej serii procesu mikrofiltracji
V

qf

Temp.

tcf

p2

p3

p

Qf*

V0/V

Qf corr

200

280

16,5

1,25

2,5

1,8

2,15

350

1,0

162,8

190

280

16,5

1,25

2,5

1,8

2,15

350

1,1

162,8

180

280

16,5

1,25

2,5

1,8

2,15

350

1,1

162,8

170

280

16,5

1,25

2,5

1,8

2,15

350

1,2

162,8

160

280

17

1,22

2,5

1,8

2,15

341,6

1,3

158,9

150

280

17

1,22

2,5

1,75

2,125

341,6

1,3

160,8

140

280

17

1,22

2,5

1,75

2,125

341,6

1,4

160,8

130

280

17,5

1,21

2,5

1,75

2,125

338,8

1,5

159,4

120

277

17,5

1,21

2,5

1,75

2,125

335,17

1,7

157,7

110

275

17,5

1,21

2,5

1,75

2,125

332,75

1,8

156,6

100

275

17,5

1,21

2,5

1,75

2,125

332,75

2,0

156,6

90

275

17,5

1,21

2,5

1,75

2,125

332,75

2,2

156,6

80

275

17,5

1,21

2,5

1,7

2,1

332,75

2,5

158,5

70

270

17,5

1,21

2,5

1,7

2,1

326,7

2,9

155,6

60

270

18

1,2

2,5

1,7

2,1

324

3,3

154,3

50

265

18

1,2

2,5

1,6

2,05

318

4,0

155,1

40

265

18,5

1,18

2,5

1,6

2,05

312,7

5,0

152,5
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W tabelach 4.4.1–3 zastosowano następujące oznaczenia:
V – bieżąca objętość cieczy w zbiorniki [dm3],
qf – chwilowy strumień objętościowy permeatu [dm3/h],
Temp. – aktualna temperatura [°C],
tcf – współczynnik korekcyjny ze względu na temperaturę [-],
p2 – ciśnienie nadawy [bar],
p3 – ciśnienie retentatu [bar],
p – średnie ciśnienie wzdłuż modułu [bar],
Qf* – strumień objętościowy permetu uwzględniający wpływ temperatury
[dm3/h],
V0/V – stopień zagęszczenia zawiesiny [-],
Qf corr – strumień objętościowy permeatu odniesiony do średnich ciśnień
i temperatury [dm3/h/bar].

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Tabela 4.4.2. Wyniki drugiej serii procesu mikrofiltracji
V

qf

Temp.

tcf

p2

p3

p

Qf*

V0/V

Qf corr

200

290

19

1,18

2,5

1,8

2,15

342,2

1,0

159,2

190

289

19

1,18

2,5

1,78

2,14

341,02

1,1

159,4

180

284

19

1,18

2,5

1,78

2,14

335,12

1,1

156,6

170

275

19

1,18

2,5

1,78

2,14

324,5

1,2

151,6

160

280

19

1,18

2,5

1,76

2,13

330,4

1,3

155,1

150

272

19,5

1,17

2,5

1,76

2,13

318,24

1,3

149,4

140

275

19,5

1,17

2,5

1,74

2,12

321,75

1,4

151,8

130

270

19,5

1,17

2,5

1,7

2,1

315,9

1,5

150,4

120

265

19,5

1,17

2,5

1,65

2,08

310,05

1,7

149,4

110

270

19,5

1,17

2,5

1,65

2,08

315,9

1,8

152,2

100

268

19,7

1,16

2,5

1,62

2,06

310,88

2,0

150,9

90

260

19,7

1,16

2,5

1,62

2,06

301,6

2,2

146,4

80

260

20

1,15

2,5

1,61

2,06

299

2,5

145,5

70

115

20

1,15

1,6

0,75

1,18

132,25

2,9

112,6

60

120

20,5

1,14

1,6

0,75

1,18

136,8

3,3

116,4
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Tabela 4.4.3. Wyniki trzeciej serii procesu mikrofiltracji
V

qf

Temp.

tcf

p2

p3

p

Qf*

V0/V

Qf corr

200

173

19,5

1,17

2,8

1,85

2,33

202,4

1,0

87,1

190

176

19,5

1,17

2,8

1,85

2,33

205,9

1,1

88,6

180

177

19,7

1,16

2,8

1,85

2,33
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Na podstawie danych ustalonych w wyniku eksperymentów pilotowych
i zestawionych w tabelach 4.4.1–3 sporządzono zależności wybranych właściwości fizycznych permeatu od stopnia zagęszczenia retentatu. Na rys.
4.4.5–7 przedstawiono relację pomiędzy stopniem zagęszczenia zanieczyszczeń w retentacie a temperaturą permeatu. Dane te obrazują systematyczny
wzrost temperatury permeatu w miarę zagęszczania retentatu. Jest to zjawisko
spodziewane: energia z pomp jest przekazywana do układu i dyssypowana
co skutkuje przyrostem temperatury cieczy. Wzrost temperatury jest umiarkowany i łatwy do opanowania za pomocą wymiennika ciepła znajdującego
się w ciągu hydraulicznym instalacji.

239

4. Systemy recyklingu materiałowego i utylizacji zużytych materiałów

19

Temperatura, [°C]

18,5
18
17,5
17
16,5
16
0

1

2

3

4

5

6

Vo/V
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Rys. 4.4.7. Zależność temperatury permeatu od stopnia zagęszczenia zanieczyszczeń w nadawie w trzeciej serii
testów pilotowych

Stopień zagęszczenia retentatu wpływa także na średnie ciśnienie panujące w module membranowym. Obrazują to dane tab. 4.4.1–3. Z przedstawionych danych wynika, że średnie ciśnienie wzdłuż modułu podczas trwania
procesu zagęszczania spada w miarę wzrostu stężenia zanieczyszczeń w nadawie. Jest to wynikiem wpływu stężenia zanieczyszczeń na lepkość pozorną
roztworu, która rośnie ze wzrostem ilości zanieczyszczeń w oczyszczanym
roztworze, co przekłada się także na wzrost oporów przepływu w membranie.
Spadek średniego ciśnienia jest jednak względnie mały, co z kolei świadczy
o poprawnym doborze elementów instalacji i punktów jej pracy. Umożliwia to
działanie zaprojektowanej instalacji w dość szerokim zakresie lepkości płynu
oraz stopnia zagęszczenia zawiesiny.
Na rys. 4.4.8–10 przedstawiono skorygowany spadek objętościowego strumienia permeatu podczas trwania procesu zagęszczania. Spadek strumienia
permeatu jest zjawiskiem przewidywanym i typowym. Zakres jego zmian
wskazuje, że dokonano poprawnego doboru membran do rodzaju oczyszczanej cieczy oraz przepływów hydraulicznych w instalacji.
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Rys. 4.4.10. Zależności strumienia objętościowego permeatu od stopnia zagęszczenia zanieczyszczeń w nadawie
w trzeciej serii pomiarów

Przeprowadzone testy realizowane [33] zgodnie z opracowanymi wytycznymi umożliwiły dopracowanie parametrów realizacji metody regeneracji oraz
utylizacji wodnych cieczy technologicznych oraz zweryfikowanie założonej
wydajności (100–200 dm3/h) i skuteczności filtracyjnej zbudowanej instalacji.
Opracowana i zbudowana instalacja może z powodzeniem być zastosowana
do badania procesów oczyszczania płynów technologicznych w warunkach laboratoryjnych, w badaniach pilotowych u potencjalnego użytkownika, a także
w procesach opracowania parametrów oczyszczania rzeczywistych, zużytych
płynów technologicznych w warunkach przemysłowych.
***
W ramach realizacji zadania opracowano i zweryfikowano technologię
eksploatacji, recyklingu oraz utylizacji wodnych cieczy technologicznych,
stosowanych w procesach chemicznej obróbki powierzchni. Osiągnięcie tych
efektów wymagało zbudowania pilotowej instalacji membranowej, która
umożliwiła przeprowadzenie testów weryfikujących założenia opracowanej
technologii. Instalację wyposażono w ceramiczne membrany mikrofiltracyjne,
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układ kontrolno-sterujący, który zapewnia jej poprawną i efektywną pracę
w zadanych warunkach. Instalacja została zbudowana jako stanowisko laboratoryjne, ale zastosowano w niej takie rozwiązania, które umożliwiają jej wykorzystanie w funkcji stacji pilotowej do testowania procesów mikrofiltracji
w skali półtechnicznej, a jej wydajność na poziomie 100–200 l/h filtratu umożliwia jej zastosowanie w niektórych przypadkach jako urządzenia przemysłowego. Zbudowana stacja membranowa pozwala na prowadzenie zarówno badań laboratoryjnych, jak i polowych – u potencjalnego użytkownika, u którego
powstają zużyte kąpiele wodne. Prace wykazały, że technologia realizowana
z wykorzystaniem opracowanej stacji membranowej może być przydatna także
do oczyszczania innych cieczy technologicznych i procesowych, w szczególności wodnych roztworów myjących i dezynfekujących urządzenia przemysłowe, syntetycznych i emulsyjnych cieczy chłodząco-smarujących, a także – po
odpowiedniej modyfikacji – biopaliw, cieczy niskokrzepnących z układów
chłodniczych i klimatyzacyjnych.
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5

Odzysk materiałów i energii
z odpadów przemysłowych

Najbardziej racjonalnym działaniem w gospodarce materiałowej jest recykling i wielokrotne wykorzystanie wszystkich używanych materiałów i surowców. Ponieważ surowce we wcześniejszych procesach zostały przetworzone
w materiały o określonych właściwościach, to najbardziej opłacalny jest recykling materiałowy. Tak dzieje się w przypadku tworzyw sztucznych czy metali. Jednak czasami materiały te są na tyle zanieczyszczone, że ich powtórne
wykorzystanie w istniejącej postaci jest niemożliwe. Jednym z rozwiązań w takim przypadku jest zastosowanie recyklingu surowcowego. Tak często postępuje się ze złomem metalowym. W części przypadków recykling materiałowy
i surowcowy staje się nieopłacalnym. Dotyczy to w szczególności wszelkiego
rodzaju odpadów organicznych. W przypadku gdy zawierają one znaczne
ilości węgla, warto jest podjąć próbę odzyskania energii zawartej w odpadzie
i ograniczenie tym samym emisji CO2 do atmosfery (każdy odpad zawierający
węgiel staje się źródłem emisji CO2, więc warto wykorzystać go do wytwarzania powstającej przy tym energii). Odzyskiwanie energii z odpadów jest
zasadne w przydatku ścieków przemysłowych, np. mleczarskich. Niezbędne
jest jednak podwyższenie efektywności i jakości biogazu powstającego w procesie metanolizy składników organicznych zawartych w tych ściekach. Można
to osiągnąć poprzez zastosowanie w bioreaktorach selektywnych katalizatorów tego procesu. Odzyskanie energii jest także racjonalnym sposobem postępowania w przypadku niejednorodnych (zmieszanych) odpadów tworzyw
sztucznych, czy też trudnych do przetworzenia kompozytów polimerowych.
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W tym przypadku problemem jest prowadzenie procesu spalania w takich
warunkach, aby nie dopuścić do emisji substancji toksycznych do środowiska.
Kolejną grupą odpadów, mogących stanowić źródło energii, są organiczne odpady z przemysłu spożywczego. Część z nich może być spalana w pierwotnej
postaci, część wymaga jednak odwodnienia. Odpady te zazwyczaj mają zbyt
małą energię spalania, aby w warunkach energetyki zorganizowanej mogły
być spalane samodzielnie. Dlatego racjonalnym rozwiązaniem jest ich współspalanie z paliwami konwencjonalnymi. Nie jest konieczne, aby odpad i paliwo konwencjonalne występowało w tym samym stanie skupienia – możliwe
jest wysoce efektywne współspalanie ciekłych odpadów organicznych z paliwami stałymi (węglem), przy stosunkowo niewielkich zmianach konstrukcyjnych obecnie stosowanych kotłów węglowych. Stałe odpady organiczne
wystarczy przekształcić do odpowiedniej postaci i spalać je w istniejących
urządzeniach. Przedstawione zagadnienia zostały rozwinięte w rozwiązaniach
prezentowanych w niniejszym rozdziale, które powstały w ramach Projektu Strategicznego realizowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu.

5.1.

Katalityczne oczyszczanie ścieków
mleczarskich z wytworzeniem biogazu

W praktyce technicznej stosowanych jest wiele sposobów oraz kryteriów
podziału i klasyfikacji reaktorów fermentacyjnych, przeznaczonych do oczyszczania ścieków i wytwarzania biogazu. Związane są one między innymi ze
sposobem zatrzymania mikroflory beztlenowej, rozwiązaniami technologicznymi prowadzenia procesu, takimi jak temperatura, sposób mieszania, wstępne przygotowanie substratu, obciążenie ładunkiem związków organicznych
czy zastosowanie różnego rodzaju wypełnień. Jednym z kryteriów podziału
reaktorów fermentacyjnych jest sposób zagęszczenia biomasy mikroflory osadu beztlenowego i metody jego retencjonowania. Typowe reaktory, w których
osad beztlenowy występuje w postaci zawieszonych agregatów o dużej gęstości to reaktory UASB (ang. Upflow Anaerobic Sludge Blanket) [1, 2,] i EGSB
(ang. Expanded Granular Sludge Bed) [3]. W reaktorach fluidalnych biomasa
beztlenowego osadu przybiera formę błony biologicznej wzrastającej na powierzchni wypełnienia, natomiast w filtrach beztlenowych osadu występuje
jednocześnie w postaci zawieszonej i związanej z podłożem, wypełniającym
komorę reakcji. Eksploatacja wszystkich typów reaktorów beztlenowych przy
przepływie wstępującym niejednokrotnie prowadzi do wymywania wypełnienia lub granul osadu z komory reakcji, co powoduje zakłócenia prawidłowego przebiegu procesu produkcji biogazu. Ponadto tworzenie prawidłowej
struktury beztlenowego osadu jest długotrwałe i może wynosić nawet 7–9
miesięcy. Aby poprawić efektywność technologiczną reaktorów, poszukuje się
udoskonaleń mających za zadanie zredukować bądź całkowicie wyeliminować
problemy eksploatacyjne głównie związane z retencjonowaniem biomasy osadu w komorze reakcji. Dokonuje się tego za pomocą odpowiednich modyfikacji konstrukcyjnych reaktorów lub poprzez dobór optymalnych parametrów
eksploatacyjnych. Korzystne jest konstruowanie bioreaktorów hybrydowych,
będących połączeniem dwóch typów reaktorów [4]. Urządzenia te łączą w sobie zalety reaktora UASB z korzyściami eksploatacyjnymi filtra beztlenowego. Reaktory hybrydowe charakteryzują się prostotą konstrukcyjną i wysoką
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efektywnością działania, co potwierdziły liczne eksperymenty w skali laboratoryjnej i technicznej podczas przetwarzania przemysłowych odpadów organicznych.
W technologii oczyszczania ścieków często stosuje się również rozwiązania, które oparte są na zastosowaniu tlenowych lub beztlenowych reaktorów
z wypełnieniem. Są to złoża lub filtry biologiczne, w których mikroorganizmy prowadzące procesy degradacji zanieczyszczeń rozwijają się na materiale porowatym, stanowiącym wypełnienie złoża. Tego typu rozwiązania
pozwalają zwykle na osiągnięcie wysokiej sprawności oczyszczania ścieków
i stabilności zachodzących w reaktorze bioprocesów [5]. Wpływa to bezpośrednio na utrzymanie wymaganych standardów jakościowych na odpływie
z oczyszczalni. Wewnętrzna, przestrzenna konstrukcja wypełnienia zapewnia
stabilny rozwój błonie biologicznej dzięki rozwiniętej powierzchni aktywnej
i ułatwionemu dostępowi substancji odżywczych. Zadaniem złoża jest również zapewnienie wydajnego mieszania. Dzięki temu w każdym fragmencie
wypełnienia przebiegają intensywne procesy odnowy biologicznej, a złoże jest
wykorzystane w całości. Materiały stosowane do wytwarzania kształtek i wypełnień do reaktorów oczyszczających ścieki powinny charakteryzować się:
–– odpornością na biodegradację w warunkach tlenowych i beztlenowych,
–– wytrzymałością mechaniczną na zgniatanie i ścieranie,
–– dużą powierzchnią aktywną w stosunku do powierzchni jednostkowej,
–– dużą porowatością, z możliwością zastosowania immobilizacji flory bakteryjnej,
–– brakiem wpływu na inhibicję procesu biodegradacji zanieczyszczeń.
Pomimo szerokiej gamy istniejących na rynku i oferowanych technologii
ciągle poszukuje się nowych rozwiązań degradacji zanieczyszczeń z jednoczesną produkcją biogazu [6]. Innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym
w tym zakresie, dotychczas niestosowanym w systemach oczyszczania ścieków, jest wypełnienie katalityczne reaktorów beztlenowych [7]. Zastosowanie kształtek zawierających katalizatory metaliczne i magnetyczne pozwala
na osiąganie wysokiej efektywności technologicznej procesu oczyszczania
ścieków i produkcji biogazu [8, 9]. Wprowadzenie do struktury wypełnienia
mikrosfer pozwala na istotne zwiększenie powierzchni aktywnej, która jest
dostępna dla mikroorganizmów osadu beztlenowego, ogranicza możliwość
ucieczki biomasy z eksploatowanych reaktorów oraz zwiększa powierzchnię
kontaktu ścieków z mikroflorą. Właściwy dobór czynników determinujących
przebieg procesu wytwarzania kształtek pozwala na uzyskanie produktu,
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którego parametry wytrzymałościowe odpowiadają parametrom wytłoczyny
litej, a otrzymane wartości spełniają warunki stawiane elementom wypełnienia stosowanym w procesach oczyszczania ścieków. Technologia wytwarzania
tego typu wypełnienia powoduje oszczędności materiałowe, co bezpośrednio
wpływa na obniżenie kosztów produkcji i otrzymanie produktu konkurencyjnego cenowo.
W ramach zadania1 przeprowadzono badania, mające na celu określenie
wpływu wypełnienia magnetoaktywnego na sprawność procesu degradacji
zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków mleczarskich, w warunkach anaerobowych oraz wydajność wytwarzania biogazu w warunkach odpowiadających
fermentacji mezofilowej (w skali ułamkowo-technicznej) [10]. Objętość czynna
fermentacyjnego reaktora fluidalnego wynosiła 0,6 m3, wyjściowe obciążenie
objętości komory ładunkiem związków organicznych (OLR – ang. Organic
Loading Rate) – 5 kg ChZT/m3·d, a hydrauliczny czas zatrzymania ścieków
(HRT – ang. Hydraulic Retention Time) w układzie technologicznym – 48 h.
W eksperymentach wykorzystano modelową kompozycję syntetycznych ścieków mleczarskich sporządzonych z wykorzystaniem mleka w proszku. Do
600 dm3 wody wodociągowej o temperaturze ok. 30oC wprowadzano i rozpuszczano 6 kg mleka w proszku. Tego rodzaju zabieg pozwalał na uzyskanie założonego dla eksperymentu stężenia substancji węglowych, charakteryzowanych wskaźnikiem ChZT oraz ładunku zanieczyszczeń organicznych
wprowadzanych do eksploatowanego reaktora beztlenowego w ciągu doby
(tab. 5.1.1). Ścieki przed wprowadzeniem do właściwej komory fermentacyjnej, wyposażonej w testowane wypełnienie aktywne, przetrzymywane były
w zbiorniku retencyjnym.
Eksploatowaną w trakcie eksperymentów komorę fermentacyjną zaszczepiono osadem beztlenowym (tab. 5.1.2), pochodzącym z zamkniętych komór
fermentacyjnych (ZKF) miejskiej oczyszczalni ścieków. Reaktory beztlenowe,
z których pozyskano inokulum zaszczepiające, służą do stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych. System eksploatowany był w temperaturze 35°C,
przy obciążeniu 2–2,5 kg s.m.o./m3·d. Hydrauliczny czas zatrzymania substratu w ZKF wynosił 20 d.

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla
technologii oczyszczania ścieków przemysłowych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2015.
1
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Tabela 5.1.1. Charakterystyka ścieków surowych [11]

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość średnia

Odchylenie
standardowe

1

ChZT

mg O2/dm3

10 000–12 000

108,4

2

BZT5

mg O2/dm

8 040

71,9

Azot ogólny

mg N/dm

293,5

17,5

4

Azot amonowy

mg N-NH4/dm

24,8

3,6

5

Fosfor ogólny

mg P/dm

61,1

6,9

6

Ortofosforany

mg P-PO4/dm

9,3

1,4

7

Zawiesina ogólna

mg s.m./dm

17,6

6,2

3

3
3

3
3

3

Tabela 5.1.2. Charakterystyka osadu beztlenowego

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość średnia

Odchylenie
standardowe

1

pH

–

7,44

0,37

2

Uwodnienie

%

97,09

0,82

3

Sucha masa

%

2,91

0,82

4

Substancje lotne

% s. m.

62,74

3,01

5

Popiół

% s. m.

47,26

2,73

6

CSK

s

503,9

28,29

7

ChZT odcieku

mgO2/dm

793,6

49,62

8

OWO odcieku

mg/dm

506,2

38,21

3

3

Kształtki wypełnienia aktywnego zostały wytłoczone z plastyfikowanego,
transparentnego poli(chlorku winylu) (PVC) w postaci granulatu (tab. 5.1.3).
W trakcie wytwarzania elementów wypełnienia aktywnego (tab. 5.1.4) dokonano modyfikacji PVC poprzez wprowadzenie do niego środka porującego Hydrocerol 530 w ilości 0,8% wag. W procesie wykorzystano mieszaninę
zawierającą 50% środka porującego oraz środek nukleidyzujący. Tworzywo
dodatkowo mieszano z czystymi chemicznie proszkami miedzi i żelaza. Masa
wprowadzanych domieszek metali wynosiła każdorazowo 5% całkowitej masy
tworzywa, stosowanego do produkcji kształtek (rys. 5.1.1). Stosunek wagowy
miedzi do żelaza kształtował się na poziomie 1:9. Odpowiednie właściwości
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magnetyczne kształtek uzyskano po wprowadzeniu magnesów neodymowych (tab. 5.1.5) do 25% kształtek umieszczanych w reaktorze. Natężenie pola
magnetycznego w przestrzeniach pomiędzy kształtkami wynosiło 5,1±1,2 mT.
Tabela 5.1.3. Podstawowe właściwości PVC
Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość

1

Gęstość

kg/m3

1230

2

Współczynnik sprężystości

MPa

2600

3

Wytrzymałość na rozciąganie

MPa

21

4

Wydłużenie przy zerwaniu

%

300

5

Twardość Shore A

Sh

80

o

Tabela 5.1.4. Charakterystyka kształtek wypełnienia aktywnego
Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

1

Gęstość

kg/m3

874,03

0,76

2

Porowatość

%

40,02

0,62

3

Twardość

Sh

23,9

0,41

4

Wytrzymałości na rozciąganie

N

138,12

1,83

o

10

Ø15
Ø10

aktywator mangnetyczny
Rys. 5.1.1. Schemat kształtki wypełnienia wraz z aktywatorem magnetycznym [10]
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Tabela 5.1.5. Parametry techniczne stosowanych magnesów stałych

Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość
średnia

1

Średnica

mm

10±0,1

2

Wysokość

mm

5±0,1

3

Strumień magnetyczny

mWb

~3952·10-3

4

Moment magnetyczny

mWb·m

~450,528·10-6

5

Indukcja magnet. w geometrycznym środku powierzchni bieguna
magnet. przy dystansie 0,7 mm

T

~0,368

6

Indukcja magnet. blisko krawędzi powierzchni bieguna
magnetycznego (maksymalna) przy dystansie 0,7 mm

T

~0,384

7

Udźwig

kg

~0,85

Układ technologiczny oczyszczania ścieków mleczarskich, eksploatowany
w skali ułamkowo-technicznej, składał się ze zbiornika retencyjnego oraz reaktora fermentacji właściwej, wyposażonego w wypełnienie magneto-aktywne.
Zbiornik retencyjny stanowił paletopojemnik o objętości całkowitej 1000 dm3
(objętość czynna 600 dm3). Reaktor wyposażony był w mieszadło o osi pionowej, które pracowało z wydajnością 30 obr./min. W zbiorniku retencyjnym
raz na 48 h przygotowywane były modelowe ścieki mleczarskie. Ze zbiornika
retencyjnego ścieki były wprowadzane do reaktora fermentacyjnego z częstotliwością 24 razy w ciągu doby przez 10 min, z wykorzystaniem pompy
krzywkowej o wydajności 75 dm3/h. W zbiorniku wyrównawczo-retencyjnym
w wyniku mieszania zachodziło roztworzenie mleka oraz proces hydrolizy
i częściowego transferu substancji organicznych do fazy rozpuszczonej.
Fluidalny reaktor fermentacji właściwej skonstruowany na bazie paletopojemnika o objętości całkowitej 1000 dm3 (objętość czynna 600 dm3), wyposażony
był w mieszadło o osi pionowej, które pracowało z wydajnością 60 obr./min,
w reżimie czasowym: 30 min pracy/30 min przerwy. Dzięki gęstości testowanego wypełnienia aktywnego, zbliżonej do gęstości zawartości reaktora
(mieszanina osadu beztlenowego oraz ścieków), w trakcie mieszania zbiornik
funkcjonował na zasadzie reaktora kontaktowego z wypełnieniem fluidalnym.
Ilość wypełnienia aktywnego w reaktorze wynosiła 200 dm3. Zastosowanie
tego rodzaju rozwiązania technologicznego umożliwiało kontakt wypełnienia
aktywnego z biomasą w całej objętości reaktora w czasie mieszania, natomiast
w czasie przerwy następowała flotacja i uformowanie warstwy filtracyjnej
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(10 min) oraz filtracja ścieków oczyszczonych odpływających z układu technologicznego (10 min), co wpływało bezpośrednio na ograniczenie wymywania
osadu beztlenowego z fermentora i zmniejszenie koncentracji zanieczyszczeń
w odpływie. Ścieki oczyszczone odprowadzano z układu technologicznego
poprzez króciec zlokalizowany pod zwierciadłem cieczy.
W trakcie prowadzonych badań raz na dobę dokonywano pomiaru jakości wytwarzanego biogazu, charakteryzowanej zawartością CH4, CO2, O2, H2S
i NH3, za pomocą miernika Lxi 430, którego wskazania okresowo sprawdzano
za pomocą chromatografu gazowego, wyposażonego w detektor termokonduktometryczny. Ponadto z taką samą częstotliwością analizowano jakość odcieku z reaktora pod kątem zawartości związków organicznych (ChZT), azotu
całkowitego (TN – ang. Total Nitrogen) i amonowego, fosforu ogólnego (TP –
ang. Total Phosphorous) oraz zawiesiny ogólnej. W trybie ciągłym analizowano
zmiany wartości pH we wnętrzu reaktora. Ponadto co 5 dni badano próbki
biomasy pobranej z reaktora. Metodą grawimetryczną określano wilgotność
oraz zawartość suchej masy, suchej masy organicznej i popiołu. W wysuszonych w temperaturze 105°C próbkach oznaczono zawartość węgla całkowitego
(TC – ang. Total Carbon), węgla organicznego (TOC – ang. Total Organic Carbon)
oraz azotu całkowitego.
W czasie eksploatacji reaktora beztlenowego obserwowano systematyczny
spadek stężenia związków organicznych w ściekach oczyszczonych. W początkowej fazie koncentracja ChZT w ściekach oczyszczonych wynosiła blisko
5000 mg O2/dm3 przy sprawności oczyszczania na poziomie 50% (rys. 5.1.2).
W kolejnych dniach eksperymentu efektywność biodegradacji związków organicznych wzrastała i po 30 dniach prowadzenia procesu oczyszczania ścieków
wartość tego wskaźnika zanieczyszczeń na odpływie ustabilizowała się na
poziomie 2590÷2480 mg O2/dm3 (rys. 5.1.2). Sprawność usuwania ChZT ze
ścieków oscylowała wokół 75% (rys. 5.1.3). Ładunek substancji organicznej
usunięty z modelowych ścieków mleczarskich podczas eksperymentu mieścił
się w zakresie od 1,47 kg ChZT/d podczas pierwszych dni pracy układu technologicznego do 2,25 kg ChZT/d po adaptacji mikroflory osadu beztlenowego
do ścieków mleczarskich, jako substratu organicznego (rys. 5.1.4).
Analogicznie do zmian efektywności usuwania związków organicznych
ze ścieków przebiegał proces produkcji biogazu. Stwierdzono, iż wydajność
produkcji gazowych metabolitów bakterii beztlenowych rosła wraz z czasem
eksploatacji biofermentora, wyposażonego w wypełnienie aktywne. Na początku pracy układu technologicznego dobowa wydajność wytwarzania biogazu kształtowała się na poziomie 330 dm3/d (rys. 5.1.5) i 220 dm3/kg ChZTus.
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ChZT [mg O2/dm3]

(rys. 5.1.6). Po upływie 30 dni eksploatacji uzyskano istotnie wyższe i stabilne efekty związane z produkcją gazowych produktów procesu fermentacji.
Dobowy uzysk biogazu wynosił blisko 760 dm3/d (rys. 5.1.5), ilość biogazu
przypadająca na usunięty ładunek substancji organicznych, oscylował wokół
poziomu 340 dm3/kg ChZTus (rys. 5.1.6). Zawartość metanu mieściła się w granicach od 55% na początku cyklu eksperymentalnego do 76% po wpracowaniu testowanego bioreaktora (rys. 5.1.7).
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Rys. 5.1.2. Zmiany wartości wskaźnika ChZT w odpływie z reaktora beztlenowego
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Rys. 5.1.3. Sprawność usuwania związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem ChZT ze ścieków
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Rys. 5.1.4. Ładunek związków organicznych charakteryzowanych wskaźnikiem ChZT usunięty ze ścieków
w procesie oczyszczania
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Rys. 5.1.5. Dobowa produkcja biogazu
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Rys. 5.1.6. Wydajność produkcji biogazu przypadająca na ładunek usuniętych związków organicznych
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Rys. 5.1.7. Procentowa zawartość metanu w biogazie
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Biorąc pod uwagę zwiększającą się zawartość metanu w biogazie oraz
sukcesywnie rosnącą, wraz z czasem eksploatacji bioreaktora, efektywność
produkcji gazowych metabolitów bakterii fermentacyjnych, stwierdzono duże
różnice związane z ilością wytwarzanego metanu. W okresie wypracowywania i adaptacji układu technologicznego do testowanych ścieków mleczarskich
ilość uzyskiwanego metanu kształtowała się na poziomie ok. 200 dm3/d (rys.
5.1.8) oraz 150 dm3 CH4/kg ChZTus (rys. 5.1.9). Ustabilizowanie procesów biochemicznych prowadzonych przez bakterie beztlenowe skutkowało uzyskaniem wysokiej efektywności oczyszczania ścieków oraz wydajności procesu
produkcji metanu. W tym okresie dobowa produkcja metanu oscylowała wokół poziomu 550 m3/d oraz 250 dm3CH4/kg ChZTus. (rys. 5.1.8, rys. 5.1.9).
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Rys. 5.1.8. Dobowa wydajność produkcji metanu w trakcie trwania eksperymentu

CH4 [dm3/kg ChZTus]

5. Odzysk materiałów i energii z odpadów przemysłowych
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

1

3

5

7

9

259

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Czas [doby]

Rys. 5.1.9. Wydajność produkcji metanu przypadająca na ładunek usuniętych związków organicznych
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Rys. 5.1.10. Sprawność usuwania azotu ogólnego z modelowych ścieków mleczarskich
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Rys. 5.1.11. Zmiany stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych odpływających z eksploatowanego
reaktora fermentacyjnego
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Sprawność usuwania związków azotu z modelowych ścieków mleczarskich była niska i mieściła się w zakresie od 1 do 26% (rys. 5.1.10). Zanotowano pozytywną korelację pomiędzy czasem pracy reaktora fermentacyjnego
i skutecznością oczyszczania ścieków pod kątem ograniczenia stężenia azotu
ogólnego. Stwierdzono, iż do 15 dnia sprawność usuwania związków azotu
kształtowała się na poziomie poniżej 5% (rys. 5.1.10). W okresie od 16 do 30
dnia eksploatacji obserwowano dynamiczny spadek stężenia tego biogenu
w ściekach oczyszczonych. Zjawisko to było związane z adaptacją biomasy mikroflory beztlenowej do dozowanego substratu organicznego, zwiększeniem
tempa metabolizmu oraz namnażaniem biomasy. Po 30 dniach funkcjonowania układu technologicznego wydajność usuwania azotu ustabilizowała się
na poziomie około 25%. Sprawność wykorzystywania związków azotowych
przez bakterie beztlenowe miała bezpośredni wpływ na stężenie azotu ogólnego w odpływie z reaktora. Zawartość tego wskaźnika zanieczyszczeń mieściła
się w zakresie od 291 mg/dm3 na początku cyklu eksperymentalnego do 216
mg/dm3 po zakończeniu procesu wpracowania reaktora do zastosowanych
parametrów technologicznych procesu oczyszczania (rys. 5.1.11).
Odmiennie przebiegał proces usuwania związków fosforu z modelowych
ścieków mleczarskich. Ze względu na fakt, iż ścieki oczyszczone odprowadzane były z reaktora przez warstwę filtracyjną, zbudowaną z wypełnienia
aktywnego, gdzie następowało biologiczne wiązanie i chemiczna sorpcja tego
rodzaju zanieczyszczeń, od początku eksploatacji obserwowano bardzo wysoką skuteczność usuwania związków fosforu, która wynosiła blisko 90% (rys.
5.1.12). Analizując koncentrację tego związku biogennego w odpływie z reaktora, stwierdzono, iż w okresie pierwszych 17 dni pracy urządzenia następowało
wpracowanie systemu i sukcesywne zmniejszanie stężenia fosforu ogólnego
w ściekach oczyszczonych [12]. W tym okresie stężenie fosforu w odpływie
mieściło się w zakresie od 21,1 do 11,7 mg/dm3 (rys. 5.1.13). W kolejnych
dniach eksploatacji układu technologicznego odnotowano bardzo stabilną efektywność usuwania fosforu ze ścieków, która pozwalała na uzyskanie stężeń,
zawierających się w wąskim przedziale od 13,9 do 11,6 mg/dm3 (rys. 5.1.13).
Przez cały okres eksploatacji reaktora obserwowano bardzo wyrównane wartości pH w ściekach, które mieściły się w granicach od 7,56 do 6,24
(rys. 5.1.14). Niższe wartości tego parametru zarejestrowano w początkowym
okresie użytkowania, który odpowiadał fazie wpracowania mikroflory osadu
beztlenowego do ścieków mleczarskich. Proces fermentacji metanowej przebiegał stabilnie i nie prowadził do kumulacji lotnych kwasów tłuszczowych
w układzie, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie wydajności
degradacji zanieczyszczeń.

Sprawność [%]

5. Odzysk materiałów i energii z odpadów przemysłowych
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

3

5

7

9

261

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Czas [doby]

Fosfor [mg/dm3]

Rys. 5.1.12. Sprawność usuwania fosforu ogólnego z modelowych ścieków mleczarskich
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Rys. 5.1.13. Zmiany stężenia fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych odpływających z eksploatowanego
reaktora fermentacyjnego
8
7
6
5
4
3
2
1
0

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 37 38 39

Czas [doby]

Rys. 5.1.14. Zmiany wartości pH w ściekach oczyszczonych
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Rys. 5.1.15. Zmiany zawartości zawiesin ogólnych w odpływie z reaktora

Zawartość zawiesin ogólnych w odpływie z reaktora charakteryzowała się natomiast dużą zmiennością (rys. 5.1.15). W początkowym okresie
(4 pierwsze dni) eksploatacji wartość tego wskaźnika wzrosła od poziomu 530
do 774 mg s.m./dm3. Od 5 do 17 dnia użytkowania reaktora stężenie zawiesin
ogólnych w odpływie mieściło się w granicach 751–649 mg s.m./dm3. W kolejnych dniach pracy systemu technologicznego koncentracja zawiesin w odpływie systematycznie obniżała się i w 36 dniu wynosiła 359 mg s.m./dm3.
***
Zastosowane rozwiązania technologiczne, w których wykorzystano innowacyjne wypełnienia katalityczne reaktorów beztlenowych umożliwiły
osiągnięcie wysokiej efektywności procesu oczyszczania ścieków. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, iż okres wpracowania
i adaptacji eksploatowanego układu technologicznego wynosił ok. 30 dni.
Po upływie tego czasu uzyskiwano wysoką efektywność końcową, związaną
z biodegradacją substancji organicznych, usuwaniem związków azotu oraz
produkcją biogazu i zawartością metanu2. Zastosowanie wypełnienia magnetoaktywnego wpływało bezpośrednio na wydajne usuwanie związków

Raport cząstkowy z realizacji zadania badawczego nr RC/6/IV.5.2/PS z realizacji zadania badawczego „Katalityczne wypełnienia bioreaktorów dla technologii oczyszczania ścieków przemysłowych”.
w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
2
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fosforu, które wykorzystywane są w biologicznych procesach przyrostu biomasy oraz wiązane chemicznie na stalowych elementach wypełnienia [13].
Sposób eksploatacji i odprowadzania ścieków oczyszczonych przez warstwę
wypełnienia pozwolił także na uzyskanie niskich wartości zawiesiny ogólnej.
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5.2.

Odzysk materiałów i energii z odpadów
włókienniczych i kompozytów polimerowych

Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej nadal wiąże się z rosnącą ilością
odpadów, co powoduje straty materiałowe i energetyczne, szkodzi środowisku
i niekorzystnie wpływa na zdrowie i jakość życia. Jednym ze strategicznych
celów UE jest ograniczenie tych niekorzystnych skutków poprzez uczynienie
z UE społeczeństwa powszechnie stosującego recykling i efektywnie wykorzystującego zasoby. Gospodarowanie odpadami reguluje już obszerny zbiór
przepisów, ale nadal istnieją możliwości dalszego ulepszania gospodarowania
niektórymi strumieniami odpadów [1].
Wyeksploatowane pojazdy z racji swej konstrukcji, masy, gabarytów oraz
użytych do ich budowy materiałów są produktami niebezpiecznymi w aspekcie ochrony środowiska. Materiały użyte do produkcji – po zakończonej eksploatacji – automatycznie stają się strumieniem cennych, ale też uciążliwych
dla środowiska odpadów.
Polskie przepisy w zakresie obowiązków związanych z wytwarzaniem
i zagospodarowaniem odpadów, odpowiadają wymaganiom Unii Europejskiej, które zawarte są w aktach prawnych wydanych w formie dyrektyw,
rozporządzeń, decyzji, zaleceń i rezolucji. Ustawy R.P. z dn. 27.IV.2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62 z późniejszymi zmianami) oraz z dn. 20.I.2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji zawierają wymagania
szczegółowe dotyczące odpadów oraz sposobów postępowania z nimi. Zgodnie z tymi Ustawami ogólne zasady postępowania z odpadami nakazują zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, jeśli odpad powstał
– zapewnić odzysk, a jeśli nie udało się dokonać odzysku – unieszkodliwić
odpad zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Zasady te dotyczą w równym stopniu wytwórców odpadów (producentów), jak również odbiorców
odpadów w celu ich utylizacji lub odzysku surowców [2].
Wzrost liczby produkowanych samochodów w Polsce i na świecie, jak
również struktura wiekowa pojazdów przyczynia się do wzrostu liczby pojazdów złomowanych.
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W krajach Unii Europejskiej w 2007 roku było wycofanych z eksploatacji
13,5 miliona pojazdów, co stanowiło ok. 6% liczby pojazdów zarejestrowanych
[3]. Tak więc, zakładając wskaźnik niższy niż w Unii Europejskiej i wynoszący
5% liczby pojazdów zarejestrowanych, rocznie w Polsce powinno być złomowanych ok. 1 miliona sztuk samochodów, a według prognoz w 2018 roku
będzie ich 1,3 mln sztuk [4, 5].
W Polsce system zagospodarowania wyeksploatowanych samochodów
spoczywa na dwóch podmiotach: pierwszy to wprowadzający pojazdy, czyli przedsiębiorca będący producentem lub importerem, który ma obowiązek
zorganizować system zbierania pojazdów poprzez utworzenie i zapewnienie
funkcjonowania sieci zbierania pojazdów, drugi to przedsiębiorca prowadzący
stacje demontażu.
W przeciętnym samochodzie znajduje się ok. 2 tys. elementów wykonanych z materiałów polimerowych. Asortyment stosowanych materiałów polimerowych w samochodach jest stosunkowo duży i wykonywane są z nich
elementy o masie od kilkudziesięciu gramów do kilkunastu kilogramów.
W Polsce w stacjach demontażu niestety odzyskiwane jest tylko ok. 1% tworzyw sztucznych. Sporadycznie przekazuje się tworzywa sztuczne do zakładów wykonujących ich recykling [6].
Aby więc zapewnić sprawny i efektywny przebieg recyklingu odpadów
tworzywowo-tekstylnych pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych, niezbędne są nowatorskie pomysły dotyczące selekcji tych odpadów i innowacyjne technologie ich przetwarzania1. Recykling materiałowy
zużytych materiałów tworzywowo-tekstylnych jest z pewnością jednym z największych i jednocześnie najciekawszych wyzwań w dziedzinie stosowania
i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W związku z tym celowe i uzasadnione
jest prowadzenie w kraju działalności związanej z odzyskiem i recyklingiem
odpadów tworzyw sztucznych i tekstylnych w sposób efektywny, ekonomiczny i ekologiczny [3].
Z uwagi na wymienione problemy z obszaru recyklingu m.in. recyklingu
tworzyw sztucznych i tekstyliów znalazły się one w priorytetach badawczych
Projektu Strategicznego pt.: Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanego przez Instytut

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Technologie recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów polimerowych” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
1
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Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu w ramach zadania „Technologie
recyklingu materiałów odpadowych, w tym włókienniczych i kompozytów
polimerowych”. Dokumentuje to wagę problematyki recyklingu odpadów
tworzywowo-tekstylnych, mającą na celu wzrost ilości surowców wtórnych
kierowanych do ponownego wykorzystania.
Identyfikacja odpadów i poużytkowych
wyrobów tworzywowo-tekstylnych
Najważniejszym zagadnieniem, którego właściwe rozwiązanie warunkuje
możliwość podjęcia recyklingu odpadów tworzywowo-tekstylnych uzyskanych
z wyeksploatowanych obiektów technicznych jest ich separacja, a następnie
segregacja na odpowiednie grupy materiałów. W tym celu została opracowana
metodyka identyfikacji i klasyfikacji, którą zastosowano podczas prac prowadzonych nad ilościowo-jakościową identyfikacją odpadów i poużytkowych wyrobów tworzywowo-tekstylnych. Dokonano szczegółowej identyfikacji strumienia odpadów tworzywowo-tekstylnych. Określany był rodzaj polimeru, źródło
pochodzenia oraz zdolność do recyklingu poszczególnych grup odpadów.
Na rys. 5.2.1 przestawiono udział odpadów tworzywowych i tekstylnych
w stosunku do pozostałej masy odpadów z wyeksploatowanych pojazdów, na
którą składają się m.in. metale, szkło, etc. Następnie spośród odpadów tworzywowych zostały wyodrębnione polimery, elastomery i tworzywa spienione,
ponieważ ze względu na odmienny skład i strukturę są one poddawane różnym technologiom recyklingu (rys. 5.2.2). Rysunek 5.2.3 przedstawia udział
poszczególnych rodzajów polimerów zidentyfikowanych w tych odpadach;
zidentyfikowano 12 różnych rodzajów polimerów (w tym 6 to kopolimery).
6%

2%
elementy metalowe, elektryczne i inne
odpady tworzywowe
odpady tekstylne

92%

Rys. 5.2.1. Średni udział procentowy odpadów tworzywowych i tekstylnych z samochodów po demontażu [7]
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Rys. 5.2.2. Średni udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów tworzywowych w samochodzie po
demontażu [7]
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Rys. 5.2.3. Średni udział procentowy zidentyfikowanych rodzajów polimerów z odpadów tworzywowo-tekstylnych
z samochodów po demontażu [7]

Przeprowadzona na przykładzie województwa łódzkiego, na terenie którego znajduje się 60 autoryzowanych stacji demontażu pojazdów, ilościowo-jakościowa identyfikacja obszarowa wykazała, że średnia ilość demontowanych
samochodów w województwie łódzkim w ciągu roku wynosi 3000 sztuk, co
daje 3 210 Mg odpadów rocznie.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że roczna ilość odpadów tworzywowych i tekstylnych w województwie łódzkim, pochodzących z pojazdów po demontażu wynosi 251 870 kg (rys. 5.2.4). W przypadku odpadów
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tworzywowych 111 090 kg to odpady polimerowe (rys. 5.2.5). Należy jednak
podkreślić, że dane na, podstawie których dokonano tego oszacowania ilościowego, były uzyskane w odniesieniu do pojazdów wyprodukowanych
10 lat temu. Obecnie w produkcji samochodów udział tworzyw sztucznych
i tekstyliów (w tym kompozytów włókiennicze) jest na poziomie 10%, tak
więc strumień odpadów tworzywowo-tekstylnych z pojazdów współcześnie
produkowanych będzie większy i ma tendencję wzrostową.
181 500
80 370

odpady tworzywowe
odpady tekstylne
inne
2 498 130

Rys. 5.2.4. Roczna ilość odpadów tworzywowych i tekstylnych z wyeksploatowanych samochodów dla woj.
łódzkiego w kilogramach [7]

40980
polimery
pianki
30450

111090

gumy

Rys. 5.2.5. Roczna ilość poszczególnych grup odpadów tworzywowych z wyeksploatowanych samochodów dla
woj. łódzkiego w kilogramach [7]
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Separacja i segregacja materiałów odpadowych
przeznaczonych do recyklingu
Najważniejszym zagadnieniem, którego właściwe rozwiązanie warunkuje
możliwość podjęcia recyklingu odpadów tworzywowo-tekstylnych, jest ich
separacja, a następnie segregacja na odpowiednie grupy materiałów wg ściśle
określonych kryteriów i sposobu postępowania. Separacja – będąca jednym
z początkowych etapów procesu recyklingu – powinna być dostosowana do
warunków charakterystycznych dla sektora MSP, do którego należą przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, wynikać z przewidywanej
w dalszym etapie technologii recyklingu, zapewniać wysoką wydajność odzysku surowców wtórnych. Po przeprowadzeniu analiz i dokonaniu oceny
metod separacji stwierdzono, że w przypadku materiałów będących przedmiotem badań najskuteczniejszą metodą separacji jest metoda ręczna, która
pozwala na wysoki odzysk odpadów tworzywowo-tekstylnych pochodzących
z wyeksploatowanych pojazdów samochodowych. Czas poszczególnych operacji wydzielenia materiałów tworzywowo-tekstylnych z całego strumienia
odpadów jest wystarczająco krótki – ma to szczególne znaczenie przy ocenie
ekonomicznej prowadzenia procesu, a co najważniejsze metoda ta nie wymaga
dużych nakładów inwestycyjnych, tak więc istnieje możliwość jej zastosowania
w sektorze MSP.
Kolejnym etapem jest segregacja wydzielonych materiałów odpadowych
(jednorodnych i niejednorodnych) z uwzględnieniem przewidywanej technologii ich recyklingu. Opracowano metodę segregacji polegającą na podziale
strumienia odpadów na grupy materiałowe, z których następnie wydziela się
materiały jednorodne. Przeprowadzona segregacja strumienia odpadów pochodzących z pojazdów samochodowych przeznaczonych do utylizacji doprowadziła do wydzielenia następujących materiałów jednorodnych: (1) odpady
tworzywowe, tj.: polipropylen (PP), polietylen (PE), poliamid (PA), (2) tworzywa sztuczne spienione: poliuretan (PUR), (3) elastomery, (4) odpady tekstylne,
(5) odpady kompozytowe.
Opracowana metoda umożliwia skuteczną segregację materiałów tworzywowo-tekstylnych. Osiągnięto dzięki temu, że proces segregacji prowadzony
jest wg ściśle określonych kryteriów, co pozwala na wydzielenie materiałów
jednorodnych w postaci gotowej do dalszego recyklingu surowcowego, materiałowego lub energetycznego. Odzysk poszczególnych typów odpadów jest
wysoki i kształtuje się na poziomie 95%, w tym ok. 90% jest kwalifikowanych
do recyklingu materiałowego.
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Właściwości wyrobów otrzymanych z odpadów tworzywowych
Na potrzeby badań konieczne było przygotowanie odpowiednich mieszanek, które następnie byłyby przerabiane na określone produkty końcowe
w dalszych procesach przetwórczych. W tym celu wyseparowane i posegregowane wcześniej odpady tworzywowe zostały rozdrobnione do frakcji poniżej
3 mm. Proces prowadzono za pomocą specjalnego agregatu (rys. 5.2.6), zbudowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

Rys. 5.2.6. Agregat do rozdrabniania i selekcji kompozytowych polimerowych materiałów odpadowych
opracowany i zbudowany w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

W wyniku rozdrobnienia otrzymano jednorodne materiały polimerowe,
z których zestawiano odpowiednie mieszanki. Produkty były wytwarzane
z mieszanki skomponowanej ze wszystkich rodzajów tworzyw polimerowych,
w takiej proporcji, w jakiej znajdowały się w wyeksploatowanych pojazdach
samochodowych. Średni udział wagowy poszczególnych rodzajów polimerów
w mieszance wynosił: PP – 75%, ABS – 14%, PE – 10%, PMMA – 1%.
W przypadku tworzyw termoplastycznych możliwe było stosowanie tej
samej technologii przygotowania i przetwarzania dla PP, PE, ABS i PMMA.
Jedną z zastosowanych metod przetworzenia było termoformowanie. W jego
wyniku wytworzono płaskie materiały kompozytowe – płyty konstrukcyjne.
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Kolejnymi technikami, jakie zastosowano do przetworzenia mieszanek
z odpadów tworzywowych było wytłaczanie i wtryskiwanie, w wyniku czego
otrzymano produkty, które przedstawiono na rys. 5.2.7 i 5.2.8.

Rys. 5.2.7. Pręty z odpadów tworzywowych otrzymane metodą wytłaczania

Rys. 5.2.8. Produkty z odpadów tworzywowych otrzymane metodą wtrysku

Dla wszystkich otrzymanych wyrobów wytworzonych z odpadów tworzywowych wyznaczono właściwości fizykomechaniczne. Badano: wytrzymałość na rozciąganie i zerwanie, moduły sprężystości przy rozciąganiu i zginaniu, wytrzymałość na zginanie, temperaturę mięknięcia wg Vicata, udarność
wg Charpy’ego, gęstość oraz twardość wg Shore’a. Jako próby odniesienia
posłużyły wyroby otrzymane ze świeżych granulatów handlowych. Wyniki
badań pozwalają na stwierdzenie, że zaproponowane sposoby przetwórstwa
na drodze temoformowania, wtryskiwania czy też wytłaczania nadają się do
recyklingu materiałowego odpadów tworzywowych, pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych. Ze wszystkich mieszanek uzyskano
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wyroby gotowe o właściwościach fizykomechanicznych (tabela 5.2.1), umożliwiających ich stosowanie jako zamienników wyrobów uzyskiwanych z materiału pierwotnego.
Recykling energetyczny odpadowych
materiałów tworzywowo-tekstylnych
Przeprowadzone badania wykazały, że około 32% odpadów tworzywowo-tekstylnych, pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych, nie
nadają się do recyklingu materiałowego ze względu na dużą różnorodność lub
z powodów środowiskowych czy ekonomicznych. Natomiast mogą być spalane
w celu wykorzystania wysokiej wartości energetycznej. Jednak badania wykazały, że część materiałów może charakteryzować się zmiennymi właściwościami
fizykochemicznymi, niestabilną kalorycznością, wysoką wilgotnością lub obecnością metali i szkła utrudniających ich spalanie. Z uwagi na powyższe przeprowadzono badania, których celem było określenie właściwości paliwowych
odpadów tworzywowo-tekstylnych, w tym włókienniczych i kompozytów
polimerowych pod kątem możliwości ich utylizacji w piecach cementowych.
Zaproponowano unieszkodliwianie odpadów w piecach cementowych, ponieważ panują w nich odpowiednie warunki do współspalania paliw z odpadami.
Wpływ na to mają takie czynniki jak: wysoka temperatura, duża długość pieca,
długi czas przebywania paliwa w piecu oraz alkaliczne środowisko. Ponadto wykorzystaniu pieców cementowych do współspalania odpadów sprzyja
implementacja do prawa krajowego przepisów Dyrektywy 2000/76/EC, które
jednoznacznie definiują standardy emisyjne i wymagania procesowe związane
z realizacją procesu współspalania odpadów w piecach cementowych.
Przeprowadzono badania właściwości paliwowych wytypowanych odpadów tworzywowo-tekstylnych, z których sporządzono trzy rodzaje mieszanek
na paliwo alternatywne. Mieszanki w swoim składzie zawierały cztery rodzaje polimerów, tj.: PP, PE, ABS oraz PES. Po zestawieniu każdej z mieszanek
poddawane były one procesowi formowania przez prasowanie w celu ich dodatkowego ujednolicenia, a następnie ponownie rozdrabniane na odpowiednią frakcję. Wykonano trzy rodzaje mieszanek o składzie przedstawionym
w tabeli 5.2.2. Następnie wyznaczono zawartość w nich wilgoci, siarki, chloru, popiołu, części palnych i lotnych oraz ciepło spalania i wartość opałową.
Charakterystykę tych mieszanek przedstawiono w tabeli 5.2.3. Ze względów
technologicznych odpady spalane w piecach cementowych nie mogą zawierać
chloru więcej niż 0,5% i siarki więcej niż 2,5%. Wytworzone mieszanki spełniają te wymagania.

Materiał

PP granulat

PP przemiał

ABS granulat

ABS przemiał

PE granulat

PE przemiał

PMMA granulat

PMMA przemiał

MIX granulat

MIX przemiał

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19,3

30,5

59,8

71,2

21,0

23,8

43,2

50,0

18,6

4,7

9,9

2,0

3,4

196,9

133,0

4,9

8,7

28,1

194,8

%

MPa

31,3

Wydłużenie przy
zerwaniu

Wytrzymałość na
rozciąganie

1303

1515

3757

3665

884

1085

3733

4224

1780

2020

MPa

Moduł
sprężystości przy
rozciąganiu

25,3

38,4

100,7

81,4

17,5

20,2

68,1

71,7

26,2

32,9

MPa

Wytrzymałość na
zginanie

862

1128

2909

2618

436

621

2163

2222

925

924

MPa

Moduł
sprężystości przy
zginaniu

Badanie

Tabela 5.2.1. Właściwości fizykomechaniczne wyrobów gotowych otrzymanych z odpadów tworzywowych

61,7

86,9

103,8

97,7

79,9

74,4

98,1

97,9

66,8

83,7

C

o

Temperatura
mięknienia
wg Vicata

4,06

3,52

0,82

0,83

18,14

4,30

4,64

17,27

5,93

2,98

kJ/m2

Udarność wg
Charpy’ego

0,978

0,933

1,185

1,186

0,942

0,947

1,073

1,049

0,971

0,896

g/cm3

Gęstość

59

65

86

83

59

57

77

75

59

66

D

Twardość
Shore’a D
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Tabela 5.2.2. Skład wytworzonych mieszanek paliwowych
Mieszanka odpadów
polimerowych

Mieszanka odpadów
tekstylnych

Mieszanka odpadów
tworzywowo-tekstylnych

Polimer

% m/m

Tekstylia

% m/m

Odpad

% m/m

PP

75

Wykładzina
samochodowa

75

Odpady tworzywowe
(Mieszanka I)

34

PE

10

Poszycie samochodu

10

Odpady tekstylne
(Mieszanka II)

37

ABS

14

Wypełnienie foteli

13,5

Mieszanina innych
tworzyw

29

PMMA

1

Pasy bezpieczeństwa

0,5

Tabela 5.2.3. Właściwości wytworzonych mieszanek paliwowych

Właściwość

Mieszanka odpadów
polimerowych

Mieszanka odpadów
tekstylnych

Mieszanka odpadów
tworzywowotekstylnych

Wilgotność, % wag.

0,19

0,39

0,31

Części lotne, % wag.

91,21

89,76

91,57

Części palne, % wag.

99,56

99,78

99, 62

Zawartość popiołu, % wag.

7,89

0,23

4,71

Wartość opałowa, kJ/kg

35230

24670

38210

Ciepło spalania, kJ/kg

36150

32160

38960

Zawartość chloru, % wag.

0,31

0,21

0,27

Zawartość siarki, %wag.

0,72

0,37

0,45

Badania właściwości paliwowych odpadów tworzywowo-tekstylnych
pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych wykazały, że
mieszanki paliwowe komponowane z odpadowych materiałów tworzywowo-tekstylnych spełniają wymagania stawiane przez cementownie do unieszkodliwiania w procesie współspalania. Mieszanki takie charakteryzują się
niską wilgotnością, która nie przekraczała 0,4%, oraz niewysoką zawartością
popiołu.
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Skuteczny recykling wymaga rozwiązań kompleksowych w zakresie
działań pod względem prawnym, organizacyjnym, technicznym oraz ekonomicznym. Podstawowym środkiem zwiększenia skuteczności tych działań
jest racjonalizacja w procesach projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz
zagospodarowania wycofanych z eksploatacji obiektów technicznych. W procesach tych trzeba przyjmować takie rozwiązania, aby dalsze działania recyklingowe były łatwe do przeprowadzenia.
***
W wyniku realizacji projektu opracowano modelowe technologie wytwarzania prototypowych wyrobów z odpadów tworzywowo-tekstylnych
pochodzących z wyeksploatowanych obiektów technicznych. Opracowane
technologie są przeznaczone do wdrożenie w przedsiębiorstwach sektora
MSP. Modelowe technologie zostały poddane weryfikacji w skali półtechnicznej i technicznej z wykorzystaniem eksperymentalnych instalacji technologicznych. Przeprowadzono prace nad weryfikacją obszarów aplikacji
opracowanych prototypowych wyrobów z materiałów odpadowych tworzywowo-polimerowych. Dokonano analizy możliwości zastosowań produktów
wytworzonych z wyżej wymienionych odpadów.
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5.3.

Spalanie i współspalanie biomasy stałej
i płynnej w kotłach małej mocy

Strukturę energii pierwotnej w Polsce wciąż kształtuje wysoka pozycja
węgla z zasobów krajowych. Powszechne stosowanie tego paliwa sprzyja i ułatwia tzw. współspalanie biomasy z węglem w kotłach energetycznych. Różnice
w budowie i zachowaniu podczas przygotowania oraz spalania węgla i paliwa
roślinnego są przyczyną pojawiających się trudności eksploatacyjnych przy
współspalaniu surowej biomasy w kotłach energetycznych.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stało się więc istotnym elementem przemysłu energetycznego. Stan taki narzuca Unia Europejska. Polska
zobowiązała się do zużycia 7,5% energii pierwotnej pochodzącej z odnawialnych źródeł w 2010, a do roku 2020 ilość ta ma się zwiększyć do 15%. Tematyką odnawialnych źródeł energii, a w szczególności biomasą od kilku lat zainteresowane są nie tylko ośrodki naukowe w kraju i na świecie, gdzie prowadzi
się liczne badania, ale również inwestorzy małych i średnich przedsiębiorstw
[1–6]. Podstawowym kierunkiem wykorzystania biomasy w Polsce jest produkcja ciepła w oparciu o bezpośrednie spalanie tego paliwa w kotłach.
Współspalanie uważane jest za najprostszy sposób zwiększenia produkcji
energii z OZE. Wynika to ze stosunkowo niskich nakładów finansowych na
modernizację (możliwość wykorzystania istniejących kotłów energetycznych)
oraz ekologicznych korzyści (zmniejszenie emisji SO2, NOx czy CO2) [3, 5–9].
Wadą stosowania takiego spalania są aktualnie problemy związane z zapewnieniem dostępności, przechowywaniem dostatecznej ilości biomasy oraz niepewnością związaną ze stałym przyrostem biomasy. Spalanie biomasy może
powodować zagrożenia ekologiczne i problemy eksploatacyjne instalacji [3,
6, 10–12].
W Polsce współspalanie biomasy z paliwem stałym jest realizowane na
skalę przemysłową praktycznie w większości elektrowni i elektrociepłowni
[11, 13]. Proces ten obejmuje różne konfiguracje paliwowe (różne gatunki paliw podstawowych oraz biomasy) i technologiczne (kotły rusztowe, pyłowe
i fluidalne). Z badań [5, 9, 14–17] wynika, że paliwem najczęściej współspalanym z węglem jest biomasa drzewna (trociny, zrębki, pył), biogaz oraz odpady z produkcji zwierzęcej i roślinnej (wytłoki z rzepaku, wytłoki z produkcji
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kawy zbożowej i mączka zwierzęca itp.). Jak podają autorzy, biomasa w zależności od rodzaju charakteryzuje się przede wszystkim stosunkowo dużą
wilgotnością (35–50%) oraz niską wartością opałową (6–20 MJ/kg) w stosunku
do parametrów paliw klasycznych.
Jednym ze znaczących produktów ubocznych powstających w trakcie produkcji biopaliwa jest faza glicerynowa zawierająca w swoim składzie glicerol
(propano-1,2,3-triol) – 50–60%, metanol, mono-, diacyloglicerole, wolne kwasy
tłuszczowe oraz mydła [18, 19].
Wartość opałowa surowej gliceryny, w zależności od zastosowanego surowca, mieści się w przedziale 18 600–25 200 kJ/kg, a zawartości siarki i metali (z wyjątkiem sodu) są bardzo niskie i wynoszą od kilku do ok. 200 ppm
[20, 21]. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie surowej fazy glicerynowej jako czynnika energetycznego musi uwzględniać obecność łatwo lotnego
metanolu oraz pozostałości katalizatora [20, 22, 23]. Parametry energetyczne
frakcji glicerynowej zależą od metod postępowania po syntezie, głównie od
metody oddzielenia surowej fazy glicerynowej od bioestru oraz od metody
oddzielenia mydeł i neutralizacji resztek katalizatora.
Sposoby zagospodarowania fazy glicerynowej można mnożyć, ale ich
opłacalność będzie w znacznej mierze zależała od jej skali i jakości. Z kolei
jakość fazy glicerynowej, tak jak samego bioestru, istotnie zmienia się wraz
ze zmianą zastosowanej technologii i użytego surowca. Zastosowanie innego
tłuszczu czy zmiana technologii produkcji bioestru to istotna zmiana składu
frakcji glicerynowej, a więc i inne problemy z jej zagospodarowaniem.
Wiele publikacji opisuje badania nad wykorzystaniem gliceryny do produkcji zmodyfikowanych komponentów mogących znaleźć zastosowanie jako
dodatki do benzyny lub dobrej jakości rozpuszczalniki [24] lub jako środka
powierzchniowo czynnego [25, 26]. Innym kierunkiem przerobu frakcji glicerynowej są procesy z wykorzystaniem biotechnologii [27].
Perspektywa pojawienia się milionów ton niechcianej, odpadowej frakcji
glicerynowej wywołała zainteresowanie badaczy, którzy zaproponowali wiele
metod jej utylizacji. Większość z nich niestety ma małe szanse na wykorzystanie. Dlatego podejmuje się próby wykorzystania „surowej” frakcji glicerynowej jako paliwa [18, 22, 23, 28].
„Mała energetyka” zwana także energetyką rozproszoną (ogrzewnictwo
indywidualne, małe kotłownie przemysłowe i komunalne) mająca znaczący
udział w całkowitej emisji zanieczyszczeń środowiska, pozostaje w „szarej
strefie” z powodu braku uregulowań prawnych dotyczących ingerencji w stosowaniu rozwiązań technologicznych gwarantujących spełnienie norm emisji
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w procesach spalania. Udział małej energetyki w procesach wytwarzania
energii szacuje się na 20–30% w skali kraju [16], przy czym ze względu na zły
stan techniczno-technologiczny eksploatowanych instalacji udział tego sektora w całkowitej emisji jest znacznie większy. Mimo dynamicznego rozwoju
konstrukcji małych kotłów na paliwo stałe, ciągle eksploatuje się urządzenia
o niskiej sprawności i wysokich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń.
Badania procesów spalania
Podstawowym celem badań jest poznanie wpływu właściwości biomasy
(odpadów biologicznych) i wtrysku frakcji glicerynowej (odpadu z estryfikacji) na przebieg podstawowych parametrów procesu spalania i współspalania
z węglem kamiennym w urządzeniu kotłowym małej mocy.

Rys. 5.3.1. Schemat stanowiska badawczego i widok kotła po modernizacji oraz komory wstępnej w procesie
spalania frakcji glicerynowej opracowanych i wykonanych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu [29]

W badaniach1 wykorzystano uniwersalny kocioł węglowy o wydajności cieplnej 15 kW. Dla realizacji procesów spalania i współspalania biomasy
ciekłej z węglem zmodernizowano konstrukcję kotła przez budowę komory
wstępnej i instalację układu wtryskowego własnej konstrukcji (rys. 5.3.1).
Wtrysk paliwa (frakcja glicerynowa) dokonywano ze specjalnego zasobnika

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego „Technologie współspalania paliw konwencjonalnych z odpadowymi produktami organicznymi” w ramach Projektu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013
1
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przy pomocy sprężonego powietrza. Wielkość dawki paliwa regulowano
zaworem dozującym, a jakość rozpylenia i zasięg strugi paliwa ciśnieniem
powietrza. Taki sposób realizacji podaży paliwa umożliwiał kontrolowanie
procesów spalania biomasy ciekłej i jej współspalania z paliwem konwencjonalnym.
Stanowisko wyposażono w system pomiaru i rejestracji temperatur w komorze spalania i układzie wylotowym. W komorze spalania zamontowano
system trzech ruchomych czujników temperatury (specjalne tuleje w płaszczu
wodnym) z osłonami żarowytrzymałymi z termoparami typu K oraz cyfrowy
rejestrator temperatury. Komorę spalania kotła wyposażono w system pomiaru ilości powietrza kierowanego do spalania. Do pomiaru ilości powietrza
wykorzystano turbinę Hoffera z laminatorami przepływu i komputerowym
pomiarem przepływu masowego. Do analizy gazów spalinowych wykorzystano mikroprocesorowy analizator spalin, zaś do pomiaru zawartości węglowodorów w spalinach wykorzystano specjalistyczny analizator. Stanowisko
wyposażono w system pomiaru i rejestracji energii wydzielonej przez kocioł
w procesie spalania. Pomiary parametrów energetycznych kotła dokonywano
ciepłomierzem elektronicznym, rejestrując m.in. energię medium grzewczego
(GJ) i moc chwilową (kW).
Skład pierwiastkowy i właściwości paliw
Wyniki oznaczeń składu elementarnego badanych paliw przedstawiono
w tabeli 5.3.1, a podstawowe właściwości badanych paliw w tabeli 5.3.2.
Tabela 5.3.1. Zawartość elementarnych pierwiastków w badanych paliwach
Zawartość pierwiastka
[%]

Rodzaj paliwa
Węgiel

Wodór

Tlen

Azot

Siarka

Węgiel kamienny

75,74

5,35

6,7

1,49

0,69

Pestka

43,5

6,4

43,7

0,70

0,14

Makuch słonecznika

45,2

5,1

38,1

0,15

0,11

Frakcja glicerynowa

35,2

8,83

54,9

0,34

0,00
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Tabela 5.3.2. Podstawowe właściwości badanych paliw
Rodzaj oznaczenia
Rodzaj paliwa

Wilgotność
[%]

Popiół
[%]

Części lotne
[%]

Wartość opałowa
[MJ/kg]

Węgiel kamienny

6,37

7,25

32,3

28,5

Pestka

7,3

1,33

80,8

17,1

Makuch słonecznika

8,1

4,32

72,7

16,1

Frakcja glicerynowa

9,0

1,0

84,0

26,3

Współczynnik nadmiaru powietrza
Zmiany współczynnika nadmiaru powietrza λ w trakcie spalania pokazano na rys. 5.3.2. Z prezentowanych danych wynika, że parametr ten oscylował
w pobliżu wartości 2. Dla przypadków spalania paliw w przedziale od 20 do
100 minut procesu stwierdzono niewielkie zmiany współczynnika nadmiaru
powietrza. Węgiel w tym przedziale czasu wymagał zmian λ ~2,2, pestka λ
~2,0, makuch λ ~1,8, frakcja glicerynowa λ ~1,8. Ten przedział czasu można
dla badanych przypadków spalania uznać za podstawowy proces spalania
laminarnego – stabilizacja zmian współczynnika nadmiaru powietrza i temperatur procesu.
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Rys. 5.3.2. Zmiany współczynnika nadmiaru powietrza w trakcie spalania węgla, pestki, makucha i frakcji
glicerynowej
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Największe zmiany współczynnika nadmiaru powietrza stwierdzono we
wszystkich przypadkach spalania na początku i końcu procesu. Dla węgla
początek spalania to gwałtowne utlenianie odparowanych części lotnych paliwa z jednoczesną propagacją płomienia w dużej masie paliwa na ruszcie.
W kotłach węglowych małej mocy stosuje się technikę spalania w warstwie
nieruchomej. Ziarna paliwa w palenisku pozostają względem siebie nieruchome lub przemieszczają się z niewielkimi prędkościami (wynikającymi na
przykład z osuwania się złoża w miarę jego wypalania), natomiast powietrze
dopływa do strefy spalania poprzez przestrzenie między cząstkami paliwa.
Proces spalania frakcji glicerynowej jest zdecydowanie odmienny od
procesów spalania paliw stałych. Przyjęta technologia podawania paliwa
(wtrysk do komory spalania) decyduje o dynamice procesu spalania, a natężenie utleniania i jego efekty mogą być sterowane charakterystyką wtrysku
fazy glicerynowej. Różnice zwłaszcza w początkowej i końcowej fazie procesu w zmianach λ wynikają z większej szybkości odparowania rozpylonych
kropel paliwa (dodatkowo największa w badanych paliwach zawartość części
lotnych – tabela 5.3.2) bądź zasięgu strumienia paliwa we fragmenty komory
spalania o wyższej (początek procesu) lub niższej (koniec procesu) temperaturze spalania.
Dla węgla początek spalania wymaga zmian λ z 5,3 do 2,2, dla frakcji
glicerynowej z 5,9 do 1,8. Najmniejsze zmiany λ stwierdzono dla pestki (z 3,9
do 1,9).
Koniec procesu spalania to hamowanie procesu utleniania przez produkty
spalania procesu podstawowego. Spalanie w tym okresie wymagało najmniejszych zmian λ dla makucha i pestki (z 2,0 do 4,5 i 4,7), największe dla węgla
(z 2,2 do 5,9).
Obserwowano chwilowe niewielkie zmiany współczynnika λ w kilku
przypadkach współspalania (mieszanki z udziałem 50, 25 i 15% pestki i makucha), wynikające ze zmian chwilowego składu mieszanek paliwowych, spowodowanych różnicami ich gęstości. Pomimo bardzo dobrego wymieszania
składników przed rozpoczęciem testów w trakcie podawania paliwa następowało ich częściowe rozdzielenie, co w efekcie powodowało nierówną pracę
paleniska. Nie stwierdzono, by skład mieszanek paliwowych spalanych na
ruszcie paleniska wpływał bezpośrednio na wartość współczynnika nadmiaru powietrza (λ). W całym procesie spalania średni współczynnik nadmiaru
powietrza był największy dla węgla λśr w= 3,03, najmniejszy dla pestki λśr p=
2,28 (patrz rys. 5.3.4).
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Temperatury spalin
Przebieg zmian temperatur spalin mierzonych w przewodzie kominowym
zaprezentowano na rys. 5.3.3. W trakcie testów temperatura zmieniała się
w zakresie 150–350°C, przyjmując najczęściej wartości z przedziału 200–330°C.
Porównując uzyskane dane z wartościami współczynnika nadmiaru powietrza
(λ), można stwierdzić, że wraz ze wzrostem temperatury gazów spalinowych
spada wartość współczynnika λ; i odwrotnie: spadek temperatury spalin obserwuje się jako wzrost współczynnika nadmiaru powietrza. Z powyższego wynika, że przy stałej ilości paliwa dozowanego do spalania czynnikiem
wpływającym na zmianę współczynnika λ i temperatury spalin może być ilość
(porcja) paliwa spalana w danym momencie na ruszcie paleniska.
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Rys. 5.3.3. Zmiany temperatur gazów spalinowych w trakcie spalania węgla, pestki, makucha i frakcji glicerynowej

W procesie spalania paliw stałych obserwowano (po gwałtownych wzrostach temperatur spalin w początkowym okresie – spalanie odparowanych
części lotnych), spowolnienie szybkości narastania temperatur spalin (lokalnie
nawet zmniejszenie temperatur procesu) związane z przejmowaniem wydzielonej energii przez złoże paliwowe na ruszcie paleniska. Tego typowego zjawiska dla spalania paliw stałych nie obserwowano w procesie spalania gliceryny,
ponieważ spalanie porcji paliwa odbywa się w trakcie jego wtryskiwania.
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Najniższe średnie temperatury spalin w całym procesie spalania (rys.
5.3.4) zaobserwowano dla makucha słonecznikowego Tśr ms = 187oC, największe dla frakcji glicerynowej Tśr fg = 305oC.
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Rys. 5.3.4. Średnie wartości zmian współczynnika nadmiaru powietrza, temperatur spalin, stężeń tlenku węgla,
stężeń tlenków azotu i stężeń ditlenku siarki w gazach spalinowych w trakcie spalania węgla, pestki,
makucha i frakcji glicerynowej

Energetyka procesu spalania
Porównanie wartości energii odebranej przez instalację cieplną w trakcie
prób spalania samego węgla i wybranych rodzajów biomasy zaprezentowano
na rys. 5.3.5, a na rys. 5.3.6, 5.3.7 i 5.3.8 – energii uzyskanej podczas współspalania mieszanek paliwowych z węgla i biomasy.
Z przedstawionych danych wynika, iż przy spalaniu tej samej masy paliwa w zbliżonych warunkach procesu termicznego wartość wytworzonej energii rośnie wraz ze spadkiem udziału biomasy w spalanej mieszance paliwowej
od 39,92 MJ dla paliwa ze 100% udziałem makucha słonecznikowego (50,81 MJ
dla pestki), do 72,58 MJ dla paliwa składającego się w 100% z węgla.
Stwierdzono, że energia uzyskana w procesie spalania pestki, w porównaniu z energią uzyskaną ze spalania węgla jest o 10% większa, niż wynikałaby
z porównania wartości opałowych obu tych paliw. Jednolity, regularny, kulisty
kształt uziarnienia masy nasypowej pestki (większa powierzchnia kontaktu
z powietrzem) sprawia, że proces jej spalania powoduje wzrost sprawności
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cieplnej kotła. Spalanie mieszanin paliwowych pestki i węgla (50, 25 i 15%)
daje w efekcie energię porównywalnie bliską stosunkowi wartości opałowych
tych mieszanek.
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Rys. 5.3.5. Wartość wytworzonej energii cieplnej w instalacji kotłowej w trakcie spalania węgla, pestki, makucha
i frakcji glicerynowej
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Rys. 5.3.6. Wartość wytworzonej energii cieplnej w instalacji kotłowej w trakcie spalania i współspalania pestki
i węgla
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Rys. 5.3.7. Wartość wytworzonej energii cieplnej w instalacji kotłowej w trakcie spalania i współspalania makucha
słonecznika i węgla
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Rys. 5.3.8. Wartość wytworzonej energii cieplnej w instalacji kotłowej w trakcie spalania i współspalania frakcji
glicerynowej i węgla

W tabelach 5.3.3, 5.3.4 i 5.3.5 przedstawiono porównanie wartości opałowych i uzyskanych energii podczas spalania poszczególnych odmian badanej
biomasy w mieszaninach z węglem. Tylko dla przypadku spalania czystego
makucha słonecznika porównanie uzyskanych energii było bliskie stosunkowi
wartości opałowych makucha i węgla. Dla pozostałych przypadków spalania
mieszanin stwierdzono zmniejszenie sprawności cieplnej kotła.
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Tabela 5.3.3. Wartość opałowa i uzyskana energia podczas spalania i współspalania pestki i węgla
Skład paliwa [%]

Odebrana
energia
[MJ]

Wpestki/Wwęgiel
[%]

Epestki/Ewęgiel
[%]

pestka

węgiel

Wartość
opałowa
[MJ/kg]

100

0

17,1

50,81

60

70

50

50

23,1

58,06

81

80

25

75

25,8

65,32

91

90

15

85

26,8

67,5

94

93

0

100

28,5

72,58

Tabela 5.3.4.Wartość opałowa i uzyskana energia podczas spalania i współspalania makucha i węgla
Skład paliwa [%]

Odebrana
energia
[MJ]

Wmakuch/Wwęgiel
[%]

Emakuch/Ewęgiel
[%]

makuch

węgiel

Wartość
opałowa
[MJ/kg]

100

0

16,1

41,09

56

55

50

50

22,6

54,44

79

75

25

75

25,6

57,34

89

79

15

85

26,7

60,24

93

83

0

100

28,5

72,58

Tabela 5.3.5. Wartość opałowa i uzyskana energia podczas spalania i współspalania frakcji glicerynowej i węgla
Skład paliwa [%]

Odebrana
energia
[MJ]

Wgliceri/Wwęgiel
[%]

Egliceri/Ewęgiel
[%]

fr. glic.

węgiel

Wartość
opałowa
[MJ/kg]

100

0

26,3

59,52

92

82

50

50

27,6

61,69

97

85

25

75

27,9

63,14

98

87

15

85

28,2

65,32

99

90

0

100

28,5

72,58
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Zmniejszoną sprawność cieplną kotła podczas współspalania frakcji glicerynowej powodowała prawdopodobnie niedoskonałość realizacji procesu
wtrysku frakcji glicerynowej.
Toksyczność spalin
Zmiany stężeń tlenku węgla w przewodzie spalinowym przedstawiono
na rys. 5.3.9. Z prezentowanych danych wynika, że w początkowym spalaniu wzrost temperatury w palenisku powodował zmniejszenie stężeń CO
z około 1600 ppm dla frakcji glicerynowej i węgla do około 800 ppm w głównym, laminarnym okresie spalania. Dla pestki i makucha były to stężenia
1300–1600 ppm w okresie początkowym i 500–600 ppm w okresie laminarnym.
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Rys. 5.3.9. Zmiany stężeń tlenku węgla w gazach spalinowych w trakcie spalania węgla, pestki, makucha i frakcji
glicerynowej

Prawdopodobnie podstawowym czynnikiem wpływającym na wielkość
stężeń tlenku węgla była temperatura chwilowa paleniska. Niska temperatura
około 200–400°C w komorze spalania, w okresie początkowym powodowała, że proces utleniania wytworzonych w palenisku parogazów przebiegał ze
stosunkowo niską wydajnością. Wzrost temperatury do poziomu 700–900°C
w okresie laminarnym powodował, że znaczna część wytworzonych gazów
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ulegała dopaleniu. Przyczyną obserwowanego wzrostu temperatury paleniska
w późniejszym okresie była energia pochodząca ze spalania wydzielonego
wcześniej tlenku węgla i węglowodorów.
Analiza wyników badań wpływu nadmiaru powietrza dostarczanego do
procesu spalania węgla i biomasy na stężenie tlenku węgla, potwierdza fakt
wynikający z analizy procesu spalania tych materiałów: jeżeli rośnie wartość
współczynnika nadmiaru powietrza, to z reguły obserwuje się spadek udziału
tlenku węgla w spalinach.
Również analiza wyników badań wpływu temperatury w strefie spalania
na stężenie tlenku węgla, powstałego w procesie współspalania badanych mieszanek, potwierdza fakt wynikający z analizy procesu spalania składowych
paliw: wzrost temperatury spalania powoduje spadek wartości stężenia CO
w gazach spalinowych. Zmniejszenie emisji CO zaobserwowano dla wszystkich badanych mieszanek przy stałej masie wsadu i stałym współczynniku
nadmiaru powietrza dostarczanego do komory spalania.
W trakcie procesów spalania stwierdzono najmniejsze średnie stężenia
CO dla pestki wiśni – 661 ppm, największe dla frakcji glicerynowej 1065 ppm
(rys. 5.3.4).
Wzrost procentowego udziału biomasy w mieszaninie z węglem powodował proporcjonalny spadek (pestka, makuch słonecznikowy) stężeń tlenku
węgla w gazach spalinowych.
Analiza wyników badań wpływu temperatury w strefie spalania na stężenie tlenków azotu, powstałych w procesie spalania biomasy i węgla wskazuje,
że wzrost temperatury spalania powoduje wzrost stężenia sumy tlenków azotu NOx w gazach spalinowych.
W procesie spalania węgla największy udział w wysokich wartościach stężeń NOx miały tlenki paliwowe zarówno ze względu na ilość azotu elementarnego w paliwie (1,49%), jak i ze względu na stosunkowo wysoki współczynnik
nadmiaru powietrza (λ ~2,2) w głównym laminarnym okresie spalania. Tlenki
termiczne pojawiały się dopiero w wysokich temperaturach komory spalania
(powyżej 700°C).
Analiza wyników wskazała na największe wartości stężenia NOx w przypadku procesu spalania gliceryny (rys. 5.3.10), co potwierdza poprzednią analizę wyników zmian temperaturowych procesu, gdzie w przypadku frakcji
glicerynowej największy udział w wysokich wartościach stężeń NOx miały
tlenki termiczne. Ich ilość zależy od szybkości narastania temperatur oraz stężenia tlenu dostarczanego do procesu spalania.
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Rys. 5.3.10. Zmiany stężeń tlenków azotu w gazach spalinowych w trakcie spalania węgla, pestki, makucha
i frakcji glicerynowej

Uzyskane wyniki emisji tlenków azotu podczas współspalania mieszanek węgla i biomasy, zgodnie z przewidywaniami, wskazują na wzrost stężeń
NOx w miarę wzrostu procentowego udziału frakcji glicerynowej w procesie
współspalania z węglem.
Wynikiem spalania pestki było powstawanie najniższych wartości średnich stężeń NOx (NOx śr p = 103 ppm – rys. 5.3.4) w całym procesie, głównie
tlenków termicznych, mimo że paliwo zawierało 4-krotnie większe ilości azotu
elementarnego od makucha słonecznika. Dominujące znaczenie miały w tym
przypadku najniższy średni współczynnik nadmiaru powietrza λśr p = 2,28 i niska średnia temperatura procesu spalania (temperatura spalin Ts śr p= 202°C).
Zgodnie z przewidywaniami w miarę wzrostu procentowego udziału
węgla w mieszaninie podczas współspalania pestki i makucha słonecznika
wzrasta emisja tlenków azotu NOx podczas współspalania mieszanek węgla
i biomasy. Podczas badań procesów spalania węgla, pestki i makucha słonecznika stwierdzono proporcjonalne stężenia SO2 do zawartości siarki w paliwie.
Nie stwierdzono emisji SO2 w gazach spalinowych podczas spalania frakcji
glicerynowej – rys. 5.3.4. Analiza wyników badań wpływu rodzaju paliwa na
stężenie SO2 powstałego w procesie spalania pozwala na stwierdzenie, że jego
zawartość w gazach spalinowych zależy głównie od zawartości elementarnej
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siarki pierwiastkowej w badanych paliwach. Ogólnie można stwierdzić, że
wzrost procentowego udziału frakcji glicerynowej w procesach współspalania
z węglem powoduje zmniejszenie emisji SO2.
Analiza zmian parametrów procesowych dotycząca zarówno warunków spalania, jak i współspalania węgla i wybranych rodzajów biomasy
i ich wpływ na emisję zanieczyszczeń (CO, NOx, SO2), pozwala stwierdzić,
że wzrost wartości tych parametrów z jednej strony polepsza jakość procesu
termicznego przekształcania badanych materiałów, obniżając wartości stężeń
niektórych zanieczyszczeń, ale jednocześnie powodując wzrost innych zanieczyszczeń, pogarszając jakość procesu przekształcania termicznego. Wzrost
temperatury spalania – jako parametru zmiennego niezależnego – poprawia
jakość spalania, zmniejszając stężenia tlenku węgla, ale jednocześnie zwiększa
emisję tlenku siarki oraz tlenków azotu NOx. Wzrost zawartości tlenu dostarczanego wraz z powietrzem do komory spalania powodował znaczną obniżkę
stężenia tlenku węgla i obniżkę tlenku siarki, przy równoczesnym wzroście
stężeń tlenków azotu NOx. Zależności te zaobserwowano dla wszystkich badanych paliw.
Analiza właściwości energetycznych mieszanin węgla i wybranych rodzajów biomasy wykazała, że wysoka wartość ciepła spalania biomasy pozwala
na udział suchej biomasy w mieszance nawet do 50%. Metoda ekologicznego
spalania i współspalania (przy założonej maksymalnej sprawności cieplnej)
wybranych rodzajów biomasy polega na sterowaniu procesem utleniania
przez zmiany współczynnika nadmiaru powietrza λ zwłaszcza w początkowym okresie gwałtownych wzrostów temperatur (spalanie odparowanych
części lotnych). Natężenie utleniania w tym okresie decyduje o charakterze
spalania w zasadniczej części spalania laminarnego. Zmiany współczynnika
nadmiaru powietrza w tym okresie nie powinny być większe niż λmakuch <0,4/
min, λpestka <0,2/min, co pozwala na ograniczenie szybkości przyrostu stężeń
NOx na poziomie eNOx makuch<14,5 ppm/min, a eNOx pestka<10,4 ppm/min.
Natężenie utleniania CO wykazuje wówczas zadowalający poziom eCO makuch>48 ppm/min, a eCO pestka>55ppm/min. W okresie spalania laminarnego współczynnik nadmiaru powietrza powinien być utrzymany na poziomie:
pestka λ ~2,0, makuch λ ~1,8.
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***
Możliwe jest wykorzystanie frakcji glicerynowej – jako paliwa alternatywnego i neutralnego dla środowiska (wskaźnik emisji CO2 = 0) – w typowym
kotle rusztowym na paliwo stałe. Proponowana metoda zasilania paleniska
przez wtrysk frakcji glicerynowej w procesie spalania bądź współspalania
z węglem jest satysfakcjonująca pod względem uzyskiwanej sprawności cieplnej kotła. Nieznaczne wzrosty emisji tlenków azotu i tlenku węgla rekompensuje znaczny spadek emisji ditlenku siarki. Optymalna realizacja procesu
wtrysku frakcji glicerynowej (jakość rozpylenia paliwa i zasięg jego strugi
w komorze głównej) przez zastosowanie wtryskiwacza o większej „tolerancji” na lepkość paliwa pozwoli na ograniczenie emisji CO. Sterowanie procesem spalania przez zmiany współczynnika nadmiaru powietrza λ, zwłaszcza
w początkowym okresie gwałtownych wzrostów temperatur (spalanie odparowanych części lotnych), umożliwi ograniczenie natężenie utleniania w tym
okresie i zmniejszenie emisji NOx w zasadniczej części spalania laminarnego.
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