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Wprowadzenie 

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu 
zamkniętym (GOZ). Od 2015 r. (KOM(2015) 614) Komisja Europejska proponuje wiele działań 
i instrumentów umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ. Celem 
jest przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań pozwalających na minimalizowanie ilości 
wytarzanych odpadów, a jeżeli powstają to zagospodarowania zgodnie z proponowaną 
hierarchią postępowania z odpadami, a także maksymalizowanie wartości dodanej surowców, 
materiałów, produktów w całym łańcuchu wartości. Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno 
przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych 
i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw surowców i energii oraz zwiększenia liczby miejsc pracy. Dotyczy to m.in. surowców 
mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, wody i biomasy oraz 
różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają 
się cennym źródłem wielu surowców. Są one są bowiem niezbędne dla zapewnienia ciągłości 
rozwoju bazującego przede wszystkim na innowacjach technologicznych, którym należy 
zapewnić bezpieczny łańcuch dostaw w tym z procesów recyklingu i odzysku materiałowego. 
Jest to o tyle istotne, gdyż przeciętny mieszkaniec Europy zużywa rocznie 16 ton różnego 
rodzaju materiałów, z czego 6 ton wyrzuca, a gospodarki krajów UE dostarczają w skali globalnej 
tylko 3% surowców mineralnych, natomiast zużywają 20%. W styczniu 2018 r. KE przedstawiła 
zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ (KOM(2018) 29). Zaproponowano dziesięć 
wskaźników ujętych w cztery grupy tematyczne 1) produkcja i konsumpcja, 2) gospodarowanie 
odpadami, 3) surowce wtórne oraz 4) konkurencyjność i innowacje. Podział ten odzwierciedla 
logikę i strukturę planu działania dotyczącego GOZ. Równocześnie w w wielu krajach, w tym 
w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w 
kierunku GOZ, a coraz więcej podmiotów gospodarczych wprowadza GOZ do swoich strategii i 
modeli biznesowych.  

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników 
promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Proponowane 
rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak 
najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości 
wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne 
zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego 
w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym będzie racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł 
pierwotnych i wtórnych, przy uwzględnieniu przewidywanych zmian społecznych 
i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W drugim dniu dyskusja skupi 
się na wdrażaniu gospodarki obiegowej, tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, 
wskaźnikach GOZ, innowacjach ekologicznych, symbiozie gospodarczej i wykorzystaniu nowych 
narzędzi informatycznych. Prezentowane są rozwiązania technologiczne i systemowe nie tylko 
z Polski ale również z wielu krajów, stąd mamy nadziję iż poprzez wymianę „dobrych praktyk” 
rozwinie się współpraca międzynardowa i nastąpią wdrożenia innowacyjnych pomysłów 
w praktyce gospodarczej. 
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Introduction 
 

Rational resource management is an important element of the circular economy (CE). Since 
2015 (COM (2015) 614), the European Commission has proposed a number of actions and 
instruments to enable member states to transform towards a CE. The aim is, first and foremost, 
to seek solutions to minimise the amount of waste generated, and if it arises, to manage it in 
accordance with the proposed hierarchy of waste management as well as maximising the added 
value of raw materials, materials and products throughout the entire value chain. The 
implementation of CE strategies and assumptions should contribute to the development of new 
systemic solutions, including organisational and legislative ones to, among other objectives, 
reduce the environmental impact, ensure the security of raw materials and energy supplies and 
increase the number of jobs. This applies to: energy, metal, chemical, industrial, water, biomass 
and various other types of waste among other mineral raw materials which, thanks to the 
introduction of new technological solutions, become a valuable source of many raw materials. 
They are indispensable for ensuring continuity of development based primarily on technological 
innovations, which must ensure a secure supply chain, including the processes of recycling and 
material recovery. This is important because the average inhabitant of Europe consumes 16 tons 
of different types of materials every year, of which 6 tons become waste. The economies of the 
EU countries supply only 3% of the world’s mineral resources, while they consume 20%. In 
January 2018, the EC presented a set of indicators monitoring the implementation of the CE 
(COM (2018) 29). Ten indicators have been proposed in four thematic groups 1) production and 
consumption, 2) waste management, 3) secondary raw materials, and 4) competitiveness and 
innovation. This division reflects the logic and structure of the CE action plan. At the same time, 
in many countries, including Poland, "road maps" are being developed to transform the economy 
into a CE, and more and more businesses are introducing CE into their strategies and business 
models. 

The aim of the conference is to exchange knowledge and experience as well as to present 
the results promoting the implementation of CE in the area of creating new pro-ecological 
technological, organisational and system solutions as well as a wide discussion. The proposed 
solutions, in accordance with the CE assumptions, should aim to keep a high value and quality of 
resources, materials and products in the economy for as long as possible, and minimise the 
amount of waste generated through the most effective management of waste. The rational 
management of resources in the light of the CE is an issue which concerns many areas of 
research, therefore on the first day of the conference the leading theme will be their rational use 
from primary and secondary sources, taking into account anticipated social and economic 
changes as well as innovative technological solutions. On the second day, the discussion will 
focus on the implementation of the circular economy, i.e. new business models, education, GOZ 
indicators, ecological innovations, economic symbiosis and the use of new IT tools. 
Technological and system solutions are presented, not only from Poland but also from many 
other countries, hence we hope that through the exchange of "good practice" international 
cooperation will develop and innovative ideas will be put into business practice. 
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Stanisław CZAJA* 

Problemy ekonomistów z pojęciem ekologicznych (środowiskowych) 
barier wzrostu - rozwoju gospodarczego  

Problems that economists have with the concept of ecological (environmental) 
barriers to growth – economic development 

Bariery, czyli różnego rodzaju ograniczenia o charakterze ilościowym oraz jakościowym 
należą do najbardziej typowych zjawisk w każdym procesie gospodarowania. Istota tego procesu 
jest połączona z pojęciami rzadkości i ograniczoności, które, same w sobie, wyrażają problem 
barier. Ekonomiści, pomimo chętnego posługiwania się nimi, nie rozumieją poprawnie 
rzeczywistego charakteru barier, zwłaszcza ekologicznych (środowiskowych). Wynika to przede 
wszystkim z nadmiernej „monetaryzacji” dociekań ekonomicznych. W ekonomii gospodarowanie 
utożsamiane jest z wyborem i sterowaniem strumieniami pieniężnymi, a pieniężną postać 
przyjmują zarówno nakłady (koszty), jak i efekty (przychody) procesów gospodarowania, a także 
wyniki finalne (zyski), czy inne konsekwencje samej aktywności gospodarczej. Właściwe 
rozumienie barier gospodarowania, zwłaszcza ekologicznych barier wzrostu-rozwoju, powinno 
być podporządkowane ograniczeniom fizycznym materialno-energetyczno-informacyjnej 
rzeczywistości, zarówno przyrodniczej, jak i symbolicznej. 

W opracowaniu przedstawiono różne sposoby pojmowania barier gospodarowania (w tym 
środowiskowych) przez ekonomistów i ich konsekwencje dla wyboru rozwiązań ekonomicznych. 
Powrócono do postulatu „fizykalizacji” analiz barier środowiskowych i włączenia pierwszej 
i drugiej zasady termodynamiki do oceny form gospodarczego oddziaływania człowieka na 
środowisko przyrodnicze. Dokonano analizy skutków niedostatku materialnego a nadmiaru 
pieniężnego podejścia do barier ekologicznych. „Fizykalizacja” analiz ekonomicznych nadal 
spotyka się z krytycznym przyjęciem u „typowych” ekonomistów. 

Słowa kluczowe: bariery ekologiczne, „fizykalizacja”, „monetaryzacja”, wzrost gospodarczy, zasady 
termodynamiki, rozwój ekonomiczny 

Key words: ecological barriers, "physicalization", "monetization", economic growth, principles of 
thermodynamics, economic development 

 

  

                                                                 
* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
** Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej 
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Magdalena GŁOGOWSKA** 

Gospodarka o obiegu zamkniętym w programie Horyzont 2020 

The circular economy in Horizon 2020 

Komisja Europejska przyjęła nowy ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Ma on pomóc europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom w przejściu na 
silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej 
zrównoważony. Proponowane działania przyczynią się do domykania obiegu cyklu życia 
produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści środowisku 

i gospodarce. Realizacja tych planów pozwoli uzyskać maksymalną wartość i maksymalne 
wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, a to będzie sprzyjać 
oszczędnościom energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 

Propozycje te obejmują cały cykl życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki 
odpadami i rynku surowców wtórnych. Proces ten będzie wspierany finansowo z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, z czego 5,5 mld euro zostanie przeznaczonych na 
inwestycje w gospodarkę odpadami. Ponadto zostanie udzielone wsparcie w wysokości 650 mln 
euro w ramach programu „Horyzont 2020” (programu finansowego UE na rzecz badań 
naukowych i innowacji) oraz inwestycji w gospodarkę o obiegu zamkniętym podejmowanych na 
poziomie krajowym. 

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii 
programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat na nowatorskie badania 
i  innowacyjne rozwiązania przeznaczono ponad 77 mln euro. Struktura programu Horyzont 2020 
została oparta na trzech, wzajemnie wspierających się priorytetach: doskonała baza naukowa, 
wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne, uzupełnionych przez dodatkowe cele 
szczegółowe: upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego  uczestnictwa, nauka 
z  udziałem  społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego 
i  Europejskiego  Instytutu Innowacji i Technologii. 

W latach 2018-2020 konkursy w Programie Horyzont 2020, których celem jest 
dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie gospodarki 
o obiegu zamkniętym koncentrują się wokół tematyki: 

 surowców (w tym surowców krytycznych), a w szczególności ich przetwarzania, 
odzysku, ponownego wykorzystywania oraz poszukiwania substytutów, 

 wody, w tym innowacyjnych metod oczyszczania wody, ponownego wykorzystania 
wody oraz inteligentnych systemów zarządzania gospodarką wodną w miastach 
i  w  przemyśle, 

 zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności, w tym tworzenia łańcuchów wartości, 
bio-produktów oraz bio-nawozów, 

 biotechnologii, 

 zrównoważonych procesów przemysłowych. 
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Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie znaczenia gospodarki o obiegu zamkniętym 
w programie Horyzont 2020 oraz możliwości finansowania innowacyjnych projektów badawczych 
i wdrożeniowych w tym zakresie w ramach programu. 

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacje, recykling 
Key words: circular economy, innovation, recycling 
 

Anna LEWANDOWSKA*† 

Wielofunkcyjność systemów wyrobów  – analiza problemu z punktu widzenia 
gospodarki cyrkularnej 

Multifunctionality of product systems – an insight from the perspective 
of circular economy 

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) stanowi jedno z najbardziej zaawansowanych 
i międzynarodowo akceptowanych narzędzi do pomiaru potencjalnego wpływu na środowisko 
w cyklach życia towarów, usług i procesów technologicznych. Analizy LCA od lat znajdują 
szerokie zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce gospodarczej obejmującej różne 
obszary działalności i rozmaite kategorie produktowe.  Jedną z kluczowych i najtrudniejszych 
metodycznie kwestii jest rozwiązywanie problemu wielofunkcyjności systemów wyrobów, w którą 
wpisują się zagadnienia fundamentalne dla gospodarki cyrkularnej: ponowne użycie, recykling, 
przekształcanie wyrobów ubocznych w wartościowe rynkowo współwyroby, czy przedłużanie 
żywotności. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wielofunkcyjności systemów wyrobów 
oraz zaprezentowanie przykładów, w jaki sposób można rozwiązywać wybrane problemy 
alokacyjne wynikające z owej wielofunkcyjności. Zaprezentowana i wyjaśniona zostanie Circular 
Footprint Formula, która została opracowana na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach prac 
pilotażowych nad metodyką pomiaru i komunikowania efektywności środowiskowej w cyklach 
życia produktów i organizacji (tzw. ślady środowiskowe). 

Słowa kluczowe: wielofunkcyjność, system wyrobu, cykl życia, gospodarka cyrkularna 
Key words: multifunctionality, product system, life cycle, circular economy 
 
  

                                                                 
* Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa †  
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Michael A MARTIN*, Steve HARRIS*, Tomas RYDBERG* 

Environmental and socio-economic benefits of industrial symbiosis – The 

case of Sotenäs 

The purpose of the study is to quantify and verify the benefits that a planned industrial 
symbiosis network can give Sotenäs municipality and the local actors. Sotenäs is a seaside 
community on the Swedish west coast with a strong history of fishing. Currently, Industrial 
symbiosis (IS) is being promoted by the Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs Symbiosis Centre) 
to develop synergies between industrial actors involved in renewable energy, food production, 
aquaculture, algae production and marine technology in order to improve materials and energy 
efficiency in the region. 

A combination of quantitative and qualitative methods was used to assess the potential socio-
economic impact of the developing industrial symbiosis network in Sotenäs. Currently, the town 
of Sotenäs performs well under many socio-economic indicators. Nevertheless, our analysis 
shows a strong potential of the symbiosis network to make a significant contribution to the socio-
economic prosperity of the region. Based on our conservative estimates the network has the 
potential to generate revenues in excess of 400 MSEK after 5 years which would be 
approximately 10% of the total GDP of Sotenäs (based on today’s figures). After 10 years, with 
an expected growth in the number of companies joining the symbiotic network, the revenues are 
predicted to rise to approximately 1 billion SEK which could represent 21.3% of local GDP. The 
100 jobs expected to be generated or saved after 5 years represent at least 1.3% of Sotenäs 
employment (more if only taking full-time employment into account). This may rise to 180 or 2.5% 
after 10 years. 

In order to assess the environmental implications of the Sotenäs IS network, life cycle 
assessment (LCA) was used and applied to the network. The assessment of the environmental 
impacts (and benefits) of the industrial symbiosis network follows a method for LCA of IS 
networks, allowing for the review of both the impacts and benefit from the network (as a whole) 
and the impacts and benefit for individual firms in the network. 

The results suggest that the anticipated Sotenäs IS network has the potential to significantly 
reduce environmental impacts, when compared to a (non-IS) reference system. Examples 
include large impact reductions from land-based salmon production compared to conventional 
salmon farming and adding value to fish industry waste through biogas, and thereafter 
biofertiliser, production. 

The environmental benefits include, inter alia.: 

 A reduction of nearly 60 million kg CO2-eq emissions. 

 Eutrophication impact reductions of 388 thousand kg PO4-eq. 

 Reduction of over 19 million tonne-km in transportation of wastes and other 
products. 

Key words industrial symbiosis, circular economy, life cycle assessment 
 

                                                                 
 * IVL Swedish Environmental Research Institute 
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Evi PETAVRATZI* 

A conceptual practical framework for assessing raw material criticality 

Security of supply for raw materials has become a growing concern for many countries. 
Criticality assessments are used to identify and understand risks associated with dependencies 
on raw materials needed for the functions of the economy. Criticality assessments have become 
important instruments of decision making and are used in risk management, trade negotiations, 
research and development priority setting and as monitoring tools to assess future material 
supply risks. 

Criticality assessment results, however, should be treated with caution: there is no set list of 
critical raw materials, rather materials are critical to someone at a specific location and time, and 
for particular reasons. The assessment itself is based on selected indicators, often supported by 
limited underlying understanding and investigation of material cycles. It is therefore essential that 
an improved assessment framework is developed that can deal with the specifics of different 
commodities across their life cycle and can identify key intervention areas that are unique to 
each commodity. 

A criticality assessment should, ideally, comprise two stages: (i) an early-warning screening 
system to identify potentially critical materials based on quantitative indicators where possible; 
and (ii) in-depth analysis of the material cycles of potentially critical materials. This paper will 
describe the suggested framework and present examples from existing criticality assessments to 
discuss some of their shortcomings. It will also illustrate how this framework can provide 
additional knowledge on the circular use of critical raw materials and their potential contribution 
to security of supply. 

Key words: raw material criticality, circular economy, security of supply 
 

Antonino MARVUGLIA**,Remo SANTAGATA***, Benedetto RUGANI**, Enrico BENETTO** 
Sergio ULGIATI*** 

Emergy-based indicators to measure circularity: promises and problems 

In the constant pursuit of real (or alleged) sustainability of socio-industrial systems, the 
definition of useful, reliable and informative, and at the same time simple and transparent 
indicators is an important step for the evaluation of the circularity of the systems assessed. In the 
context of the circular economy (CE), the scientific literature has already identified the lack of 
indicators (social, urban, prevention-oriented,…), pointing out that monodimensional indicators 
are not able to grasp the complexity of the systemic, closed-loop, feedback features of a CE 
(Geng et al., 2012).  

                                                                 
* British Geological Survey 
** Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg 
*** Univ. Naples, Italy 
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As pointed out by (Geng et al., 2013), “given CE’s broad systemic aspects, monitoring can be 
enhanced through emergy-based indicators, a set of environmental accounting indices and ratios 
capable of capturing both resource generation (upstream) and product (downstream) 
dimensions”.  

In the conviction that there is certainly no “one size fits all” method, we still recognise the 
advantages of coupling approaches like life cycle assessment (LCA), characterised by reliance 
on extensive lifecycle inventory databases and capability in impact quantification, with the 
donor(nature)-oriented and truly holistic character of an approach like energy accounting.  

In fact, emergy-based indicators conceptually lend themselves very well to the evaluation and 
monitoring of circular processes because: 1) they are by their nature based on a “memory 
algebra”, 2) emergy does not allow double counting of feedback flows, 3) energy accounting 
keeps track of interactions among system components across scales, 4) emergy also allows the 
quantification of information flows, labour investment, human and natural capital (e.g. ecosystem 
services), thus yielding a complete picture of the “overall effort” needed to run the system at its 
given level of complexity. In this respect, emergy has the unique feature of enabling the 
evaluation of systems which are not necessarily only technosphere ones, but in which nature is 
embedded in the technological system (techno-ecological systems) (Saladini et al., 2018).  

We have identified a number of emergy-based indicators as suitable in the context of circular 
systems: i) ΔUcirc, emergy difference between noncircular and circular patterns (derived from 
Ulgiati et al., 2007); ii) recycle benefit ratio (RBR), ratio of the emergy used in providing 
a  material from a raw resource to the emergy used in recycling the material; recycle yield ratio 
(RYR), ratio of the energy in the material to the emergy used to recycle; landfill to recycle ratio 
(LRR), ratio of emergy used to land fill a material to the emergy used to recycle the material (see 
Brown et al., 2003; Ghisellini et al., 2018). In this work we give a perspective on this set of 
indices and briefly identify the different perspectives compared to the circularity indicators 
identified by the MacArthur Foundation. 

We highlight, however, that despite their conceptual simplicity, the calculation of emergy-
based indicators is not easy in large (industrial) systems. Performing emergy accounting for 
technosphere systems still remains difficult to perform due to the complexity of the application of 
the rules of emergy algebra to large systems. Although research has advanced in this respect 
(Marvuglia et al., 2013; Le Corre and Truffet, 2015; Nimmanterdwong et al., 2018), a systematic 
application of emergy accounting for industrial systems (even linear ones, as opposed to circular) 
remains far from becoming common practice.  

Key words: emergy, indicators, life cycle assessment, indicators 
  

Anna LARSSON* 

Deposit refund system – circular economy par excellence 

It should be noted that thanks to deposit refund systems, circular economy principles have 
already been implemented for decades. Proven high collection rates ensure that homogeneous 
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raw material streams are transferred for efficient materials recycling. In the context of the circular 
economy and sustainable raw material management, Norway can be taken as a model. Since 
the beginning of its existence, the Norwegian organisation for the recovery of beverage 
containers (Infinitum) has attached great importance to eco-design. Producers and importers can 
only market beverage containers which ensure maximum materials recycling and do not contain 
hazardous substances. Therefore, the following are prohibited in Norway: thermosetting PS 
fractions, PVC and metals (on caps); PVC, metal and silicone on the seal; PVC, PET, OPS 
labels; and the use of printing ink containing heavy metals. Thanks to this, the materials recycling 
rate of Norwegian beverage containers covered by the deposit refund system amounts to 95% 
(% of the input material after the materials recycling processes – Infinitum data). In contrast, the 
materials recycling rate of single-use beverage containers that are not covered by the deposit 
system is 25% (out of 100% placed on the market – Norwegian Green dot data available at 
www.grontpunkt.no). 

Key words: deposit refund systems, circular economy, eco-design 
 

Vesta MALOLITNEVA* 

Public procurement for a circular economy: opportunities and challenges 
for Ukraine 

To perform its functions, the State procures goods, works and services through a public 
procurement system. The annual volume of such procurements is significant. For example, in 
Ukraine they account for about 12-13% of GDP per year and in the EU - 14%. Therefore, public 
procurement is one of the market-based instruments that could be used to achieve the objectives 
of the circular economy. Such procurement should play an important role in achieving 
Sustainable Development Goals 2030, in particular Goal 12 – responsible consumption and 
production, which amongst its objectives promotes the development of sustainable public 
procurement. Public procurement for a circular economy is an integral part of “green” 
procurement. It should be noted that there is a tendency to make public procurement “green” in 
Ukraine which is mostly stipulated by the obligations under the EU-Ukraine Association 
Agreement. However, progress in this direction is quite slow because Ukraine perceives public 
procurement mostly as a tool for efficient use of state funds but not for achieving the ‘horizontal’ 
goals of various policies, including environmental protection and developing the circular 
economy. The present paper gives special consideration to the EU experience in the changing of 
its conventional approach to procurement, which is based not on the model of sales of goods, but 
on the service-oriented model. The paper identifies that this experience and approach to public 
procurement could be valuable for Ukraine. It suggests potential ways to improve Ukraine’s 
legislation on the means of implementation of environmental policy objectives within a circular 
public procurement system in the context of the EU-Ukraine Association Agreement. 

Key words: public procurement, circular economy, sustainable development 
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Franco A. CAVADINI*  

Triggering circular economy dynamics in the plastics domain through 
breakthrough recycling technology: opportunities and impacts  

72 million tons of PET (the second most used plastic polymer) are produced each year from 
petroleum refining. The same year, 53 million tons of PET waste is landfilled, incinerated or floats 
into seas and oceans. 

DEMETO's vision is to enable the first truly circular approach to PET recycling, empowered 
by a breakthrough processing technology, able to break any kind of PET into its two main 
building blocks (Terephtalic Acid and Ethylene Glycol) thanks to the usage of microwaves as a 
process intensifying method. 

Invented by the gr3n company in 2011, this so-called de-polymerization technology aims at 
reaching full economic and environmental sustainability to the closed-loop recycling of PET-
based plastic products. This means introducing a disruptive new driver into the existing market, 
paving the way both for the solution of one of the major world sustainability issues of today and 
for the creation of new business opportunities. 

The current PET value chain has the potential to easily accept the introduction of new 
recycling technologies, but the full exploitation of its impact requires its systemic reshaping with 
the contributions of all major players of this sector. 

The presentation will overview the major specificities of DEMETO and how they are 
conceived to fit within a circularization strategy for the PET market.  

Key words: PET, de-polymerization, chemical recycling, circularity 
 

Olof LÖF**  

Mining's contribution to national economies  

In several low- and middle-income countries with important extractive sectors, mining make 
significant contributions to national economic and social development. Mineral rich countries also 
develop faster than countries with few known mineral resources. This shows a new study within 
the framework of the United Nations University (UNU) World Institute for Development 
Economics Research (WIDER) initiative Exctractives for Development. The results are contrary 
to the image that many researchers, politicians and the public have of the mining industry, as a 
curse rather than a blessing.  

Key words: mining, sustainable development 
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Robert M RIVETT* 
Jonathan CULLEN** 

Hannalena IVERSON***‡ 

Legislative compliance for resource-intensive industries  

The resource-intensive industries are facing increased regulatory demands. These are linked 
to the global and EU transfer towards a low-carbon and resource-efficient production and 
economy. Industry will have to comply with several legislative dossiers and targets, such as:  the 
EU Emissions Trading Scheme, the Energy Efficiency Directive, a circular economy demanding 
reuse and recycling of materials and climate targets at a global level that set national emission 
limits. These environmental legislative acts are followed by financial instruments which aim to 
facilitate investment into the low-carbon and resource-efficient economy. The EU is working on a 
legislation on sustainable finance defining what sustainable and 'green' means. When in place, it 
would not be possible to claim that anything outside of these classifications would be a 
sustainable investment. 'Green' claims would no longer be able to be defined by companies, but 
instead would be regulated by legislative standards. All of this will demand industry to collect 
data on energy, material and emissions. Data collection and analysis showing how will a plant is 
performing and what is in place to manage the emissions, as well as use of energy and 
materials, will be of strategic importance to manage costs and secure investment in a low 
resource and carbon economy. 

Key words: resource-intensive industries, low resource and carbon economy 

 

Izabela RATMAN-KŁOSIŃSKA**** 
Barbara JAROS**** 

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów 
EREK wsparciem dla efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP 

The European Knowledge Centre on Effective Use of Resources EREK support 
for resource efficiency in SMEs  

Jednym z kluczowych elementów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego jest racjonalne gospodarowanie zasobami. 
Zagospodarowanie odpadów, energia, zużycie i sposób zarządzania surowcami wpływają 
istotnie na koszty funkcjonowania firm, a co za tym idzie, ich konkurencyjność na rynku. EREK - 
European Resource Efficiency Knowledge Centre (Europejskie Centrum Wiedzy na temat 
Efektywnego Wykorzystania Zasobów) jest inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem jest 
wsparcie MŚP w poprawie sposobu korzystania z zasobów dzięki oszczędzaniu energii, wody 

                                                                 
* Emerson Electric, USA 
**University of Cambridge, UK 
*** Kreab 
****Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
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i surowców, a także lepszej gospodarce odpadami i zmniejszeniu ilości ich wytwarzania. 
Działania te mogą wydatnie przyczynić się do zwiększenia produktywności firm, wdrażania 
nowych modeli biznesowych i poprawy konkurencyjności w warunkach gospodarki obiegu 
zamkniętego. EREK dostarcza specjalistycznej wiedzy technicznej oraz przykładów 
innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jak również przeglądów programów wsparcia MŚP 
dostępnych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, które zapewniają infrastrukturę, 
narzędzia i finansowanie inicjatyw na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami. MŚP mają 
możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk stosowanych przez inne 
przedsiębiorstwa oraz mogą skorzystać z zestawu narzędzi samooceny, aby oszacować 
potencjalne oszczędności zasobów i uzyskać rekomendacje indywidualnie dostosowane do ich 
potrzeb. Centrum stwarza także firmom możliwość zgłaszania swoich  rozwiązań 
usprawniających efektywne wykorzystanie zasobów celem zasilenia bazy wiedzy na temat 
dobrych praktyk. EREK dedykowany jest MŚP prowadzącym działalność biurowo-
administracyjną lub działającym w takich branżach jak inżynieria chemiczna i procesowa, 
budownictwo, przetwórstwo żywności, hotelarstwo i gastronomia, produkcja maszyn i urządzeń, 
obróbka metali i tworzyw sztucznych, odzież i tekstylia, drewno i obróbka drewna, gospodarka 
odpadami i recykling, handel hurtowy i detaliczny.  

Słowa kluczowe: oszczędność zasobów, małe i średnie przedsiębiorstwa, GOZ 
Key words: resource saving, small and medium enterprises, circular economy 
 

Wiktor WOJTYŚ* 

Adam KOWALCZYK**§ 
Waldemar CHABA-JAROSIŃSKI*** 
Andrzej KILIAN**** 

Zmineralizowane komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie 

Application of ashes from burning of communal sewage sludge as agricultural 
fertilisers 

Przedstawiono doświadczenia polowe z wykorzystania w nawożeniu przetworzonych 
termicznie komunalnych osadów ściekowych z kilku krajowych monospalarni (Warszawa, 
Gdynia, Kielce, Łomża) na kilku działkach. Eksperyment ten był zainspirowany przez rewelacyjne 
wyniki doświadczenia z nawożenia odpadem 19 01 14 STUOŚ Nowiny zastosowanym w dużym 
stężeniu głównie na rośliny rzepaku w grudniu 2015 r. Zaobserwowano istotną poprawę pH gleby 
i zawartości przyswajalnego P, K, Mg przy jednoczesnym zachowaniu norm stężenia metali 
ciężkich w granicach przewidzianych dla nawozów mineralnych. Eksperymenty polowe powinny 
być teraz powtórzone na dużych wielohektarowych polach z monitoringiem zanieczyszczeń oraz 
odczynu i zasobności gleby. Zasadniczą przeszkodą jest bariera prawna - ustawa o odpadach 

                                                                 
* Politechnika Warszawska, absolwent 
** Computational Biology, Centre for Neural Engineering, The University of Melbourne, Australia§ 
*** Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, absolwent 
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regulująca szczegółowo (art.96) zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie nie 
przewiduje wykorzystania ich formy mineralnej. Ostatnia nowelizacja ustawy i wiążące 
uprawnienia Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska stwarzają możliwości w zakresie 
udostępnienia rolnikom odpadów po przekształceniu w produkt uboczny.  

Efektywność i adaptację zgranulowanych popiołów nawozowych można poprawić poprzez 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań genomiczno-informatycznych dla precyzyjnego rolnictwa 
rozwiniętych przez firmę australijską, DiversityArrays Technology (DArT). Może to przyspieszyć 
selekcję i hodowlę odmian dostosowanych do takiego nawożenia. DArT dysponuje dużym 
doświadczeniem bazującym na wynikach kilku tysięcy projektów z całego świata. W niedalekiej 
przyszłości, po zgromadzeniu danych z  doświadczeń polowych, można będzie także użyć 
najnowszych rozwiązań pozwalających na dobór materiału siewnego genetycznie optymalnego, 
zarówno dla tej techniki nawożenia, jak i lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. 

Słowa kluczowe: rolnictwo, osady ściekowe, nawożenie 
Key words: agriculture, sewage sludge, fertilization 
 

Oleksandr V. MUDRAK*, Galina V. MUDRAK** ** 

Program-target educational project “Eсоschool – school for future”: the 
state, problems and prospects of implementation 

One of the most important aspects of implementing a sustainable development strategy is the 
development of ecological education. This is confirmed by inter-governmental and state 
documents. New requirements in the system of ecological education for sustainable development 
of Ukraine, based on ecological competence, require new approaches in terms of teaching 
methods and education. They should equally include economic, social and environmental 
aspects and become a learning process for students with a clear role in formal, nowformal and 
informal education. Ecological education should become a new learning process, one of the 
important tools for the transition to eco-safe models of production and consumption, the 
formation of a new system of values among students that are in line with the culture of 
moderation and the principles of sustainable development in general. This process can be 
provided by the educational project “Eco School - School of the Future”. For the implementation 
of the project in Vinnytsia region 11 general educational establishments are defined. The 
indicated project is an innovative model of preparation of students and pedagogical workers for 
carrying out of scientific-methodical and experimental-experimental educational and educational 
work at the regional, district (city), school, individual levels. It is aimed at creating a system of 
continuous ecological education, the formation of a high level of ecological culture and 
consciousness of schoolchildren, ecocentric thinking, aimed at the rational use of natural 
resources, professional environmental competence of pedagogical workers, and is one of the 
ways to implement strategic directions for the development of education in Ukraine and the 
region on a basis sustainable development.  

                                                                 
* Communal Higher Educational Institution (CHEI) "Vinnytsia Academy of Continuing Education”, Ukraina **  
** Vinnytsia National Agrarian University, Ukraina 
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Key words: program-target educational project; ecoschool is the school of the future; sustainability 
development; ecological education 

 

Elísabet PIRES*†† 

Renewable raw materials: research-applications & education  

Our research group is currently involved in research activities related to the valorization of 
fatty acids and glycerol mainly coming from wastes of vegetable oil based industries (biodiesel 
production, nutraceutical and cosmetic products). We are focused on the development of 
catalytic systems for the obtaining of added value compounds useful as solvents, lubricants, 
tensioactives, plastizicers or monomers. The main target of this research is to contribute in 
"closing the loop" of product lifecycles and extract the maximum value from agricultural raw 
materials and the waste generated in the processing. In this way we contribute to the transition 
towards a low-carbon economy. This research is closely related to the interests of several 
companies in our surroundings such as Solutex, Ercros or Terbalis with whom we currently 
collaborate. Finally, this know-how is directly transferred to our teaching practice in the subject 
“Renewable Raw Materials” of the master study of Industrial Chemistry in which we are involved. 

My proposal is to present our more recent advances in this field and how our projects with 
industries enriches both our research and our teaching in subjects related to circular economy 
such as Green Chemistry or Renewable Raw Materials, showing the great importance of raising 
awareness of our students in order to have in a very near future professionals with expertise in 
Circular Economy. 

Key words: renewable raw materials, bio-technology, CE,   
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Małgorzata CIMOCHOWICZ-RYBICKA*‡‡ 
Justyna GÓRKA* 

Gospodarka wodno-ściekowa w systemie „circular economy” – 
na przykładzie miasta Krakowa 

Water and wastewater management in the circular economy – a Krakow case 
study  

W artykule opisany został przykład zastosowania innowacyjnej technologii umożliwiającej 
zintegrowane usuwanie specyficznych i uciążliwych odpadów wytwarzanych w podsystemie 
gospodarki komunalnej (spółka holdingowa lub komunalne zakłady użyteczności publicznej). 
Autorzy opracowali sekwencję jednoczesnego przetwarzania trzech rodzajów osadów 
powstających podczas eksploatacji infrastruktury miejskiej: osady wodne (pochodzące ze stacji 
uzdatniania wody),  osady ściekowe (z oczyszczalni ścieków) i denne (pochodzące z działań 
związanych z rewitalizacją cieku wodnego). Jednym z głównych procesów zintegrowanej 
technologii jest zmodyfikowana beztlenowa stabilizacja trzech rodzajów odpadów, połączona 
z synergistycznym odzyskiem gazu fermentacyjnego ("biogaz"), który służy do poprawy bilansu 
energetycznego miasta. Przetworzone osady zostają poddane spalaniu autotermicznemu 
w złożu fluidalnym w kontrolowanych warunkach. Końcowy produkt to cenny składnik do 
produkcji kompozytów cementowych wykorzystywanych np. w infrastrukturze drogowej. 
Technologia ta jest jednym z pierwszych rozwiązań, w których stacja uzdatniania wody 
i oczyszczalnia ścieków działają bez odpadów, zgodnie z koncepcją „circular economy”. 

Projekt jest wspierany przez Fundusze Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Polska, POIR.04.01.02-00-0032/17 

Słowa kluczowe: gospodarka wodno-ściekowa, Kraków, innowacyjna technologia 
Key words: water and sewage management, Kraków, innovative technology 
 

Mikołaj MAŚLIŃSKI** 

Uwarunkowania prawne zagospodarowania osadów ścieków w świetle 
koncepcji GOZ – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda 

Legal conditions concerning sewage management in the light of the concept of 
a circular economy – de lege lata conclusions and de lege ferenda proposals 

Zagospodarowanie osadów ścieków stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstw zajmujących 
się oczyszczaniem ścieków, zwłaszcza po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2016 r. w Polsce 
zakazu składowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Dotyczy to osadów 
zawierających > 8% s.m. substancji organicznych, oznaczanych jako straty przy prażeniu > 5% 
s.m. ogólnego węgla organicznego, oraz o cieple spalania > 6 MJ/kg s.m. Wbrew oczekiwaniom 
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powyższa regulacja nie doprowadziła do znaczącego wzrostu inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem osadów ściekowych. W związku z tym nasuwa się pytanie czy pakiet 
dyrektyw nowelizujących prawodawstwo unijne zgodnie z zasadami GOZ może rozwiązać 
dotychczasowe problemy branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W projekcie rządowego 
dokumentu ze stycznia 2018 r. pt. Mapa drogowa Transformacji w kierunku GOZ, wskazano 
w obszarze energetyki „(…) promocję dobrych praktyk w zakresie odzysku zasobów i energii 
z osadów ściekowych i ze ścieków uwzględniających hierarchię wykorzystania biomasy”. 
Nawiązując do tego celem referatu jest, z jednej strony, wskazanie aktualnych uwarunkowań 
prawnych związanych z wdrażaniem nowoczesnych sposobów zagospodarowania osadów 
ściekowych, a z drugiej, próba sformułowanie postulatów zmian polskiego prawodawstwa, które 
będą odpowiadały na założenia koncepcji circular economy.  

Słowa kluczowe: uwarunkowania prawne, osady ściekowe, gospodarka o obiegu zamkniętym 
Key words: legal conditions, sewage sludge, circular economy 
  

Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA* 
Ewa WIŚNIOWSKA* 

Zastosowanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej do racjonalnego 
gospodarowania ściekami 

Application of the rules of the circular economy to rational sewage management 

Zasady określające priorytety gospodarki cyrkulacyjnej (GOZ) wyznaczają nowy kierunek 
działań pod nazwą NEW (Nutrienty-Energia-Woda). Zagadnienie to dotyczy gospodarki wodno-
ściekowo-osadowej. Główny obszar działań polega na przeróbce osadów ściekowych wraz z 
odzyskiem energii i składników biogennych. Ponadto w zakresie odzysku surowców dużo uwagi 
kieruje się na odzysk wody ze ścieków z przeznaczeniem do ponownego wykorzystywania. 
Wymaga to zastosowania dodatkowych procesów jednostkowych odnowy lub uzdatniania. 
Celem pracy jest przegląd stosowanych rozwiązań powtórnego wykorzystania zużytych wód w 
gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Jeden z kierunków odzysku wody 
obejmuje doczyszczanie ścieków bytowych/komunalnych z przeznaczeniem na wybrane cele 
gospodarcze. Drugi natomiast na szeregowym lub obiegowym wykorzystaniu wody 
technologicznej w zakładach przemysłowych. Ponadto w przypadku niektórych ścieków 
przemysłowych możliwy jest jednoczesny odzysk cennych składników oraz wody i dalsze ich 
wykorzystanie. Oddzielnym zagadnieniem jest wykorzystanie wód deszczowych. W odniesieniu 
do ścieków bytowych szczególne znaczenie mają odpływy z łazienek zawierające ścieki z prania 
i mycia: z kabin prysznicowych, wanien, pralek, umywalek, zmywarek i zlewów zwane ściekami 
„szarymi”. Po wprowadzeniu dodatkowej instalacji możliwe jest wykorzystanie tych ścieków do 
spłukiwania sanitariatów, podlewania i sprzątania. Wykorzystanie wód deszczowych jest możliwe 
w zakresie nawadniania, podlewania, sprzątania, a także do niektórych celów przemysłowych. 
Natomiast w zakładach przemysłowych najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest 
zamykanie obiegów wody chłodniczej, szeregowe wykorzystanie wód technologicznych oraz 
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odzysk składników użytecznych. Wymiernym efektem tych działań są oszczędności w zużyciu 
„świeżej” wody, co w efekcie przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne. 

Słowa kluczowe: gospodarka cyrkulacyjna, gospodarka ściekowa, osady ściekowe, korzyści ekonomiczne, 
korzyści ekologiczne 

Key words: circular economy, wastewater management, sewage sludge, economic benefits, ecological 
benefits 

 

Marta CZAPLICKA* 
Cecylia UKLAŃSKA-PUSZ* 
Ewelina GUDAROWSKA* 
Adam SZEWCZUK*  

Racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych 
w aspekcie ogrodnictwa miejskiego 

Rational management of water resources in urban areas in realtion to urban  

Miejskie obszary mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe stanowią miejsca zaburzonego 
obiegu wody w przyrodzie. Niski procentowy udział terenów zielonych, utrudnione wchłanianie 
wody i jej powierzchniowy spływ, powodują znaczny odpływ wód opadowych oraz ryzyko 
potencjalnej suszy, potęgowanej dodatkowo wysokim zasoleniem gleby. Taki stan nie sprzyja 
rozwojowi roślinności w mieście, gdyż powoduje silne nagrzewanie terenu i obniżenie wilgotności 
powietrza. Zieleń wpływa w istotny sposób na mikroklimat oraz urozmaicenie krajobrazu 
obszarów miejskich, a tym samym na jakość życia mieszkańców. W związku z tym jest ona 
ważnym elementem każdego osiedla, zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak 
i  wielorodzinnym. 

Celem pracy jest zaproponowanie modelu zarządzania wodą na wybranych typach osiedli 
mieszkaniowych w zakresie zieleni ozdobnej i użytkowej wykorzystując technologię hydrobox. 
Przedstawiony zostanie przede wszystkim trend produkcji żywności na obszarach miejskich tzw. 
urban-gardening dostarczający żywność z ogrodów zainstalowanych w niewielkich 
przestrzeniach, także wertykalnych. 

Słowa kluczowe: zasoby wodne, tereny zurbanizowane, ogrodnictwo miejskie 
Key words: water resources, urban areas, urban horticulture 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
* Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 



 

Międzynarodowa konferencja 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami” 

Kraków, 18-19 września 2018 r. 
 

 
20 

Anna KURZAK-MABROUK* 

Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej w przedsiębiorstwach 

produkcyjnych branży spożywczej  

Sustainable management of drinking water resources in food industry production 

enterprises  

W artykule rozważa się znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju we współczesnym 
świecie, a także wskazuje, że przedsiębiorstwa branży spożywczej realizujące ją przyczyniają się 
do poprawy jakości życia społeczeństw i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. 
Celem badań będzie przedstawienie na przykładzie przedsiębiorstw z branży spożywczej 
realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska, poprzez m.in. 
ochronę jego ograniczonych zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń. Na przykładzie dużego 
przedsiębiorstwa branży spożywczej zaprezentowane zostanie ograniczenie jego negatywnego 
wpływu na środowisko, szczególnie w zakresie zużycia wody. Przeanalizowane z ostatnich 5 lat 
dane wskazują, że udało się zmniejszyć pobór wody o 20%, w przeliczeniu na Mg produktu . 

Słowa kluczowe: woda pitna, branża spożywcza, zrównoważone zarządzanie 
Key words: drinking water, food industry, sustainable management  

 

Małgorzata CYGNAROWICZ**§§ 

Praktyki edukacyjne na przykładzie sądeckiego przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego 

Educational practices based on the example of a water and sewage company from 
the Nowy Sacz district 

Spółka Sądeckie Wodociągi od pięciu lat realizuje autorski program edukacyjny dla dzieci 
i młodzieży pn. Akademia Wodnika®. A od tego roku program również skierowany jest do 
starszej grupy odbiorców. W ramach tych działań odbywają się warsztaty, wizyty studyjne. 
Zorganizowana została także konferencja popularno-naukowa z zakresu medycyny, rehabilitacji, 
problematyki związanej z jakością wody. Co roku firma prowadzi kampanię społeczną z różnymi 
podmiotami lokalnymi, m.in. sportowcami, artystami. Jest ona szeroko popularyzowana przez 
media. Od 2015 roku przedsiębiorstwo realizuje bezpłatne badania wody z przydomowych 
studni. W ciągu tego okresu zostało pobranych i przebadanych około 400 próbek. Badania 
wskazały na bardzo złą jakość wody z prywatnych ujęć. Występowały w nich bakterie kałowe 
oraz te z grupy coli, escherichia coli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecność choćby 
jednej z wymienionych bakterii, dyskwalifikuje wodę jako zdatną do picia. Od 2015 roku Sądeckie 
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Wodociągi montują w placówkach oświatowych oraz budynkach użyteczności publicznej zdroje 
wody pitnej. Na Sądecczyźnie funkcjonuje 70 takich urządzeń. Akcja ma na celu podkreślić 
najwyższą jakość wody dostarczanej do klientów przez przedsiębiorstwo. W przedsięwzięciach 
edukacyjnych spółki wzięło dotąd udział około 10 tysięcy osób.  

W 2017 roku przedsiębiorstwo zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie branżowym na 
najlepszą akcję edukacyjną. Nagroda została przyznana za zaangażowanie we współpracę ze 
środowiskiem lokalnym.  

Słowa kluczowe: pratyki edukacyjne, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, Sądeckie Wodociągi 
Key words: educational practices, water and sewage company, Sadeckie Wodociagi 
 

Anna CZAPLICKA* 

Budowanie symbiozy przemysłowej w sektorze wodno-ściekowym: 
wykorzystanie hodowli Chlorella vulgaris  

Building industrial symbiosis in the water and sewage sector: growing Chlorella 
vulgaris  

Z piśmiennictwa wiadomo, że biotesty z wykorzystaniem glonów Chlorella mogą mieć 
zastosowanie w badaniu toksyczności związków chemicznych i ścieków oraz w kontroli jakości 
środowiska wodnego. Powszechnie wiadomo, że do środowiska wodnego może dostawać się 
ponad milion zanieczyszczeń ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. Monitorowanie ich 
metodami fizykochemicznymi jest niewystarczające, bowiem wykonanie analiz chemicznych 
wszystkich potencjalnych czynników mogących dostać się do środowiska wodnego byłoby 
bardzo kosztowne i czasochłonne. Ponadto badania te nie uwzględniają chemicznej formy 
występowania zanieczyszczeń oraz skumulowanego wpływu tych czynników na organizmy żywe. 
Badania ilościowe i jakościowe flory i fauny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
pozwalają na określenie jakości środowiska wodnego obciążonego biogenami i niektórymi innymi 
wskaźnikami zanieczyszczeń. Natomiast metody te nie nadają się do określenia stopnia 
obciążenia środowiska wodnego metalami i niektórymi związkami organicznymi. Dlatego do 
monitorowania jakości środowiska wodnego w krajach Unii Europejskiej i Ameryki Północnej, 
niezależnie od standardowych badań fizykochemicznych i biologicznych, zaleca się 
wykonywanie biotestów z wykorzystaniem bioindykatorów, które reagują na zanieczyszczenia 
zawarte w środowisku wodnym. Przy czym nie sposób wskazać, który ze składników mieszaniny 
zanieczyszczeń odpowiedzialny jest za zmianę aktywności biologicznej danego organizmu 
wskaźnikowego. Na reakcję bioindykatora mogą mieć również wpływ interakcje między różnymi 
substancjami, modyfikując w konsekwencji efekt toksyczny dla danego organizmu 
wskaźnikowego. Jednym ze stosowanych organizmów wskaźnikowych są glony Chlorella. 
Biotesty na glonach Chlorella vulgaris są zalecane przez Normę Polską PN-74/C-04610/05 oraz 
przez Organizację Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD). Biotesty te dotyczą hodowli 
asynchronicznych, w których komórki glonów są na różnych etapach rozwoju. Natomiast 
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w synchronicznej hodowli glonów Chlorella vulgaris (znajdującej się w Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym) komórki są w tym samym stadium cyklu życiowego stanowiąc ważne źródło 
informacji o procesach przebiegających w poszczególnych etapach cyklu życiowego komórek 
pod wpływem zanieczyszczeń. Toksyczność wód i ścieków przemysłowych można ocenić 
biotestem wykorzystującym synchroniczną hodowlę glonów Chlorella vulgaris poprzez 
porównanie hodowli badanej (medium hodowlane sporządzone na testowanych próbach 
środowiskowych) z kontrolną (prowadzoną w pożywce przygotowanej na wodzie destylowanej) 
pod względem: 

 wielkości przyrostu biomasy w pojedynczym cyklu życiowym, 

 dynamiki zmian w fazie jasnej mierzonej przy długości fali 680 nm absorbancji 
komórek zawieszonych w medium hodowlanym, 

 jakościowego i ilościowego zróżnicowania profilu barwników fotosyntetycznych 
wyizolowanych z komórek potomnych, czyli wyizolowanych z glonów pobieranych z 
reaktorów hodowlanych w 24 godzinie cyklu życiowego. 

Jeżeli nie ma istotnych różnic pomiędzy aktywnością biologiczną hodowli kontrolnej i badanej, 
glony z hodowli mogą w ramach symbiozy przemysłowej zostać przekazane zakładom 
przemysłowym, bowiem glony Chlorella vulgaris posiadają zdolność usuwania z roztworów 
metali ciężkich, amoniaku, azotanów, związków fosforu. Matusiak w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku opatentował metodę wykorzystania glonów Chlorella do biologicznego 
oczyszczania ścieków przemysłowych o dużej zawartości azotanów, amoniaku i mocznika, 
pochodzących z Zakładów Azotowych w Puławach. A w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
zaproponowano połączenie „uprawy” glonów Chlorella  z unieszkodliwianiem odpadów 
pochodzących z gospodarstw domowych  i z fabryk przemysłu spożywczego. Uprawy glonów 
cechuje duża wydajność. Masa glonowa posiada wysoką wartość odżywczą bowiem zawiera 
ona różnorodne substancje chemiczne i mineralne niezbędne dla prawidłowego rozwoju 
organizmów zwierzęcych, dlatego nadaje się np. jako dodatek 10-20% do karmy dla zwierząt. 
W latach dziewięćdziesiątych wykazano możliwość wykorzystania glonów tych do oczyszczania 
odcieków z pól uprawnych. W ostatnim czasie opisano możliwość wykorzystywania zeolitów 
i glonów Chlorella vulgaris do oczyszczania ścieków zasobnych w amoniak i metale ciężkie, 
pochodzących z ocynkowni i koksowni. 

Słowa kluczowe: bioindykatory, Chlorella vulgaris, ścieki przemysłowe 
Key words: bioindicators, Chlorella vulgaris, industrial wastewater 
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Ewa WIŚNIOWSKA* 
Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA* 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii odzysku fosforu z cieczy 
osadowych i osadów   

Innovative solutions in the field of phosphorus recovery technology from sedimentary 
fluids and sediments 

Obecnie podczas oczyszczania ścieków wykorzystywane są procesy biologiczne oraz 
chemiczne, w wyniku których związki fosforu usuwane są z fazy ciekłej i kumulowane w osadach 
ściekowych. W przypadku gdy osady te stabilizowane są w warunkach beztlenowych, część 
zakumulowanego fosforu uwalniana jest do cieczy osadowych, a następnie zawracana na 
początek wkładu technologicznego. Występujący w dużych stężeniach fosfor może być 
odzyskiwany zarówno z cieczy osadowych, jak i osadów. Zainteresowanie technologiami 
odzysku fosforu w oczyszczalniach ścieków będzie wzrastać wraz z wyczerpywaniem się 
światowych zasobów związków tego pierwiastka. W chwili obecnej w Niemczech planuje się 
wprowadzić prawny obowiązek odzysku fosforu ze ścieków. Także Unia Europejska planuje 
wspieranie działań w tym zakresie jako jeden z elementów gospodarki cyrkulacyjnej. Paradygmat 
NEW (nutriety-energia-woda), przyjęty przez Federację Środowiska Wodnego, zakłada 
przekształcanie oczyszczalni w zakłady odzyskiwania zasobów. Na rynku dostępne są już 
technologie, które pozwalają na odzysk fosforu w oczyszczalniach, m.in. Crystalactor, AirPrex, 
Ostrara Pearl, Phosnix, Seaborn. W chwili obecnej żadna z nich nie znalazła jednak 
zastosowania w warunkach polskich. Celem opracowania jest przedstawienie wad i zalet 
istniejących technologii oraz analiza możliwości ich zastosowania w warunkach polskich, 
z uwzględnieniem ich efektywności, parametrów technologicznych i uwarunkowań 
pozatechnologicznych. Wskazane zostały także kierunki dalszych badań i zastosowań, 
z uwzględnieniem wyników badań własnych autorek. 

Praca finansowana w ramach BS-PB-402-301/11 

Słowa kluczowe: innowacyjne rozwiązania, odzysk fosforu, ciecze osadowe, oczyszczanie ścieków 

Key words: innovative solutions, phosphorus recovery, sedimentary fluids, wastewater treatment 

 

Oleksand IVASHCHUK** 

Wykorzystanie odpadów z biogazowni rolniczych i spalarni biomas 

The use of waste from agricultural biogas plants and biomass incinerators 

Jednym z filarów koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym jest wykorzystanie odpadów 
powstających w trakcie produkcji oraz użytkowania (konsumpcji) wytworzonych dóbr. Celem 
niniejszego badania była analiza możliwości wykorzystania odpadów z biogazowni rolniczych 
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oraz ze spalarni biomasy. Biogazownia służy do produkcji biogazu z roślin i ich pozostałości, 
odchodów zwierzęcych i innych odpadów pochodzenia organicznego. Może być zainstalowana 
przy oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów oraz w gospodarstwach rolnych. Zaletą 
biogazowni jest to, że proces produkcji jest naturalnym procesem biochemicznym, to znaczy nie 
wymaga wykorzystania dodatkowych substancji chemicznych. Produktem odpadowym 
z produkcji biogazu jest pulpa pofermentacyjna bogata w różne składniki mineralne. Z kolei 
celem spalania biomasy jest pozyskanie energii. Jednak i w tym procesie powstają odpady – 
popioły. W zależności od surowca wsadowego charakteryzują się one różnym składem 
chemicznym, zawierającym cenne składniki organiczno-mineralne. Niestety nie wszystkie nadają 
się do wykorzystania jako nawozy do upraw roślin. Dlatego zbadano, jakie korzyści może 
przynieść ponowne wykorzystanie tych dwóch typów odpadów i jakie zagrożenia mogą się z tym 
procesem wiązać. 

Słowa kluczowe: odpady z biogazowni, biogazownie rolnicze, spalanie biomasy, pulpa pofermentacyjna 
Key words: wastes from biogas plants, agricultural biogas plants, biomass combustion, fermentation pulp 
 

Janusz ROSIEK* 

Implementacja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), 
a sprawność systemu gospodarowania ubocznymi produktami 

spalania/wydobycia (UPS/UPW) w Polsce 

Implementation of the circular economy concept (CEC) versus the efficiency of the 
coal combustion and extraction products (CCPs/CEPs) management system in Poland 

Jedną z kluczowych idei Unii Europejskiej w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego krajów członkowskich jest koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego 
(GOZ) odnosząca się do zagospodarowywania różnego rodzaju odpadów, w tym również 
węglowych (ubocznych produktów spalania (UPS) i ubocznych produktów wydobycia (UPW). 
Została ona opracowana i oficjalnie opublikowana 2 grudnia 2015 r. przez Komisję Europejską. 
Ten nowy model gospodarki opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów 
i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, ograniczając 
wytwarzanie odpadów do minimum. W tej koncepcji surowce są wielokrotnie ponownie 
wprowadzane do obiegu. Doświadczenia wielu krajów, w tym Polski, jednoznacznie wskazują, że 
UPS w energetyce z odpadów/UPW powstających w procesie wydobycia węgla stały się 
uzupełniającym składnikiem wielu surowców i produktów spełniających wymagania produktowe. 
Zasadniczą rolę w zagospodarowaniu UPS/UPW odgrywa określenie kosztów i efektów 
ekonomicznych tego procesu. Określenie kosztów gospodarowania UPS/UPW jest trudne ze 
względu na ich charakter. Ocena efektów ekonomicznych producenta z tytułu gospodarki 
odpadami powinna być dokonywana w stosunku do kosztów ponoszonych 
(planowanych/prognozowanych) przy braku zewnętrznego zagospodarowania UPS/UPW. 
W opracowaniu podjęto próbę oszacowania wielkości wytwarzanych UPS/UPW, stopnia ich 
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zagospodarowania oraz kosztów z nim związanych, a także omówiono najistotniejsze aspekty 
prawne, ekologiczne i społeczne procesu gospodarowania UPS/UPW. 

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, produkty uboczne, zrównoważony rozwój, UPS, UPW 
Key words: circular economy, by-products, sustainable development, UPS, UPW 
 

Justyna WOŹNIAK* 
Katarzyna PACTWA* 

Odpady z przemysłu wydobywczego w kontekście gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

Wastes from the mining industry in the context of the circular economy  

W artkule omówiono istotę problematyki odpadów pochodzących z działalności górniczej 
i różnych rozwiązań zmierzających do ich zagospodarowania. W tym celu dokonano przeglądu 
krajowej i międzynarodowej literatury dotyczącej przemysłu górniczego będącego źródłem 
odpadów, które  w rozumieniu gospodarki o obiegu zamkniętym mogą stać się produktem do 
ponownego wykorzystania. Powiązanie zagadnień górnictwa postrzeganego nieprzychylnie jest 
trudnym lecz koniecznym wyzwaniem nauki. Racjonalne gospodarowanie surowcami 
mineralnymi i tym samym utrzymanie poziomu wydobycia krajowych bogactw przyczyni się do 
utrzymania nie tylko niezależności energetycznej, ale również czołowej pozycji polskiego 
górnictwa na tle międzynarodowego wydobycia surowców metalicznych i skalnych. Edukacja 
i prezentowanie górnictwa jako dziedziny gospodarki jest konieczne  ze względu na zmianę jego 
postrzegania w świadomości społecznej. Odpady wydobywcze mogą i są ponownie 
wykorzystywane co jest przejawem idei circular economy. Na podstawie danych EUROSTAT-u 
pogrupowano typy odpadów z dziedziny górnictwo i wydobywanie oraz dokonano zestawienia 
odpadów wytwarzanych w Polsce na tle wybranych gospodarek europejskich. Wskazano, które 
rodzaje odpadów mogą być identyfikowane do ponownego wykorzystania i zagospodarowania 
zgodnie z zasadami GOZ. 

Słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym 
Key words: mining industry, waste, circular economy 
 

  

                                                                 
* Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 
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Viktor SINELNIKOW * 
Ruslan KUZEMKO – 
Arkadiusz CHYCZYŃSKI* 
Dorota KALISZ* 

Wykorzystanie żużla do konserwacji wyłożenia ogniotrwałego konwertora 
tlenowego  

Computer simulation of iron recovery from converter slag using a reduction method 

Utylizacja i wtórne wykorzystanie materiałów odpadowych z procesów technologicznych 
wytwarzania stai jest działaniem, które pozwala zniwelować koszty produkcji. Erozja wyłożenia 
ogniotrwałego pieców hutniczych jest podstawowym czynnikiem generującym koszty 
wytwarzania stali. Jedną z metod pozwalających na ograniczenie zużycia wyłożenia 
ogniotrwałego pieca z jednoczesnym wykorzystaniem materiału odpadowego jest metoda slag 
splashing. Technika slag splashing pozwala na konserwację wyłożenia i naprawę jego ubytków 
poprzez natryskiwanie żużla pozostałego po wytopie stali w konwertorze tlenowym, 
wzbogaconego w MgO. Wydajność metody slag splashing zależy od szeregu czynników: 
właściwości fizykochemicznych ciekłego żużla, energetycznych procesu i konstrukcyjnych. 
W artykule omówiono wpływ poszczególnych parametrów na efektywność procesu. W części 
eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych z użyciem skaningowej 
mikroskopii elektronowej żużla oraz wyłożenia ogniotrwałego uzyskanego po procesie slag 
splashing w jednej z europejskich hut. Wykonano również symulacje komputerowe procesu 
wdmuchiwania mieszaniny gaz-proszek. Wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych potwierdziły 
celowość wykorzystania żużla do naprawy ubytków w wyłożeniu ogniotrwałym ww konwertora. 

Słowa kluczowe: żużel, konserwacja, konwertor tlenowy, slag splashing 
Key words: slag, maintenance, oxygen converter, slag splashing 
 

Andrzej WOJCIECHOWSKI*** 
Joanna KULCZYCKA****  

Odzysk surowców energetycznych z odpadów niebezpiecznych 
oraz wielomateriałowych w ramach GOZ 

Recovery of energy raw materials from hazardous and multi-mineral waste 
under GOZ 

Dynamika rozwoju gospodarczego przesądza o potrzebie rozwoju recyklingu odpadów oraz 
wycofanych z użytku wyeksploatowanych wyrobów w celu odzysku cennych surowców, w tym 
paliw. Procesy recyklingu mają wpływ na redukcje emisji tzw. gazów cieplarnianych, bowiem 

                                                                 
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
** PSTU, Ukraina 
*** Transportowy Dozór Techniczny 
**** Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
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podstawowe procesy przetwórstwa surowców pierwotnych wymagają dużych nakładów 
energetycznych, przez co powodują zwiększoną emisję. Natomiast w procesie odzysku 
surowców i ich wtórnego przerobu (unieszkodliwiania), zapotrzebowanie na energię jest 
znacząco niższe (w szczególności jest widoczne w procesie odzyskiwania metali). Oznacza to 
niższą emisję gazów cieplarnianych m.in. CO2 oraz zmniejszenie występowania degradacji 
środowiska spowodowanej wydobyciem surowców naturalnych.  

Unieszkodliwianie segregowanych odpadów organicznych (polimery, elastomery, 
wielowarstwowe opakowania itp.) preferowaną technologią rozkładu termicznego umożliwia 
pozyskiwanie paliw (ciekłych, gazowych i stałych), łatwych do transportu i wykorzystania na cele 
grzewcze lub produkcji prądu elektrycznego. Odpady z surowców energetycznych jakimi są 
polimery i elastomery powinny zostać zagospodarowane w celu pozyskania paliw, aby w ten 
sposób dać możliwość rozwiązania problemu dostaw dla potrzeb odbiorców oddalonych od 
tradycyjnych linii energetycznych oraz gazu. 

Pożądanym odpadem organicznym są w szczególności elastomery (opony samochodowe) 
oraz polimery (opakowania, sprzęt AGD/IT itd.). W tym przypadku nie bez znaczenia jest wysoka 
wartość opałowa tworzyw polimerowych [MJ/kg] – (PE-41.8, PP-30.9, PA-36.8, PS-39.0, PET-
21.8, PVC-13.7)* w stosunku do węgla kamiennego (26-28 MJ/kg). Po przetworzeniu odpadów 
polimerowych w procesie rozkładu termicznego metodą termolizy na paliwa ciekłe 
z uwodornieniem, uzyskuje się wartości 44-45 MJ/kg (badania własne Handerek Technology) lub 
odpadów elastomerowych (opony) 38,3-40,7 MJ/kg (badania własne WGW Green Energy 
Poland). 

Stacjonarne lub mobilne instalacje służące do rozkładu termicznego mogą częściowo 
zapewnić zaspokojenie energetyczne pochodzące z przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów 
organicznych i mieszanych (również opakowania typu Tetra Pak), poprzez dywersyfikację 
tradycyjnych źródeł energii. Przedstawiona koncepcja zastosowania procesu rozkładu 
termicznego odpadów organicznych traktowanych jako źródła odnawialne (ze względu na ciągły 
przyrost masy odpadów), ma za zadanie pozyskiwanie paliw w celu próby uniezależnienia 
społeczeństwa od centralnych dostaw.  

Ponadto powinno dążyć się do zminimalizowania hiper-konsumpcji w zakresie globalnym, jak 
również podjąć działania nad systemem związanym z bezpieczeństwem transportu i dostaw dla 
potrzeb społecznych w warunkach zagrożenia (wojna, terroryzm, rozruchy, kataklizmy itd.). 
Efektywne wykorzystanie potencjału energetycznego organicznych odpadów segregowanych 
pozwoli na zrównoważony  rozwój gospodarczy i spełnienie wymagań UE w zakresie ich 
zagospodarowania oraz ochrony środowiska.  

Gospodarka o obiegu zamkniętym ma ponadto przyczynić się do zwiększenia trwałości 
produktów i ich optymalizacji pod kątem łatwości naprawy i ponownego użycia oraz do 
ograniczenia zużycia i marnotrawstwa zasobów naturalnych (Komunikat KE COM(2015) 614 
final; 2.12.2015 r.) 

Słowa kluczowe: odzysk surowców, surowce energetyczna, odpady niebezpieczne, odpady 
wielomateriałowe, gospodarka o obiegu zamkniętym 

Key words: recovery of raw materials, energy raw materials, hazardous waste, multi-material waste, circular 
economy 
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Przemysław ZAPRZALSKI**** 

Racjonalne wykorzystanie surowców wtórnych z przetwórstwa zużytych 
opon w gospodarce o obiegu zamkniętym 

The rational use of secondary raw materials from the processing of used tyres in 
line with the circular economy 

Od wielu lat zużyte opony stanowią doskonały materiał nadający się do recyklingu. Początki 
przetwarzania zużytych opon kojarzone są z recyklingiem energetycznym, który wraz 
z postępem technologicznym w dziedzinie przetwórstwa ustępował pola recyklingowi 
materiałowemu. Dokonując pewnego uproszczenia podsumować można, że pierwszy okres 
przetwórstwa opon to recykling energetyczny, a zatem w większości spalanie w cementowniach. 
Drugi okres to przetwórstwo materiałowe do postaci prostych produktów nieprzetworzonych 
takich jak granulat gumowy, kord stalowy i kord tekstylny. Kolejne etapy rozwoju recyklingu 
zużytych opon, których jesteśmy świadkami i uczestnikami, to przetwórstwo fizyko-chemiczne 
polimerów do postaci kompozytów i wyrobów chemicznych. Weszliśmy w erę kompozytów 
polimerowo-gumowych o szerokich zastosowaniach we wtrysku, ekstruzji i rozdmuchu.  

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Grupa Recykl realizuje dwa 
programy badawczo-wdrożeniowe mające na celu opracowanie „Innowacyjnej technologii 
dewulkanizacji gumy metodą ciągłą” oraz opracowanie i wdrożenie „Mieszanek gumowych do 
zastosowań przemysłowych z domieszką granulatów gumowych i dewulkanizatów pochodzących 
z recyklingu zużytych opon”.  

Posiadając dostęp do nowych technologii dla branży budowlanej, samochodowej 
i przetwórstwa polimerów, Grupie Recykl marzy się opracowanie i wdrożenie własnego pojazdu, 
na przykład dwukołowego, z napędem elektrycznym, wykorzystującego technologie własne oraz 
dostępne na rynku. 

Słowa kluczowe:  zużyte opony, recykling, innowacje 
Key words: used tires, recycling, innovations 
 

Kamil SAŁUGA* 

Odzysk metali szlachetnych z katalizatorów   

The recovery of precious metals from catalysts 

Od wielu lat świat zmaga się z problemem wyczerpywania zasobów surowców w postaci 
cennych dla nas pierwiastków.  W dyskursie publicznym często podkreślane jest sukcesywne 
zmniejszanie się pokładów węgla, ropy naftowej, czy gazu ziemnego. Rzadko jednak mówi się 
o metalach szlachetnych. Te z grupy platynowców: jak pallad, platyna i rod mają olbrzymie 
znaczenie dla wielu gałęzi przemysłu, a ich szacunkowe zasoby określane są na około 

                                                                 

* Recykl Organizacja Odzysku S.A., Śrem*** 
* Unimetal Recykling Sp. z o.o 
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70 000 ton.  Wykorzystywane są - między innymi - w medycynie jako składniki leków 
cytostatycznych stosowanych w terapii niektórych nowotworów oraz przy produkcji wielu 
urządzeń medycznych takich jak: rozruszniki serca, defibrylatory, cewniki, symulatory mózgu, 
czy choćby implanty ślimakowe. Stanowią też ważny składnik benzyny wysokooktanowej. 
Stosowane są również do budowy wielu urządzeń elektronicznych takich jak: czujniki w 
aparaturze kontrolno– pomiarowej, hybrydowych układach scalonych oraz wielowarstwowych 
kondensatorach i memrystorach. Ponadto możemy je znaleźć nawet w syntetycznych farbach, 
lodówkach przemysłowych, czy świecach samochodowych. Pamiętać trzeba o ich 
właściwościach katalitycznych. Coraz częściej stosowane sa także, jako lokata kapitału na 
przyszłość- ze względu na swoją wysoką wartość (zbliżoną do złota). Zwiększone ceny 
platynowców będące efektem rosnącego popytu i ich malejącej ilości na rynku spowodowały 
wzrost zainteresowania odzyskiem katalizatorów.  

Recykling katalizatorów pozwala na o wiele bardziej ekonomiczne pozyskanie platyny palladu 
i rodu niż tradycyjne, a zarazem kosztowne wydobycie. Aby odzyskać 1 kg platyny wystarczy 
przerobić tylko jedną tonę katalizatorów. Nie każdy z nas chyba wie, iż, aby uzyskać 1 kilogram 
czystej platyny potrzeba przerobienia aż 150 ton rudy oraz 400 ton skały płonnej na głębokości 
1000 metrów! 

Zadaniem katalizatora jest ograniczenie emitowanych do atmosfery spalin samochodowych 
w postaci: tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC) i tlenku azotu (NOx). Katalizator wchodzi 
w reakcję chemiczną z tlenkami wydobywającymi się z naszego układu wydechowego utleniając 
je i powodując ich znikanie. Katalizator składa się z trzech elementów: obudowy ze stali 
nierdzewnej, maty ochronnej, oraz monolitu. Monolity zawierają metale szlachetne z grupy 
platynowców, które pełnią funkcję katalityczną. Dzięki nim można zredukować około 90% 
zanieczyszczeń. Jest to najdroższy oraz najbardziej wartościowy i pożądany element spośród 
wszystkich komponentów konwertera katalitycznego. 

Rod w temperaturze 200 - 3000 C przyspiesza redukcję tlenków azotu do postaci 
cząsteczkowego azotu. Pozostały tlen wiąże się z cząsteczkami tlenku węgla (CO), tworząc 
cząsteczki dwutlenku węgla (CO2). Natomiast pierwiastki: platyna i pallad odpowiedzialne są za 
redukcje tlenku węgla i węglowodorów przy obecności wolnego tlenu.  

Unimetal Recycling Sp. z o.o. – jeden z najlepiej prosperujących recyklerów w Europie 
i największe Centrum Recyklingu Katalizatorów w Polsce to połączenie profesjonalizmu oraz 
doświadczenia zdobywanego od niemal 20 lat. Daje nam to możliwość realizacji najlepszych 
inwestycji oraz projektów. Specjalizujemy się w odzysku z konwerterów katalitycznych:  platyny, 
palladu, rodu. 

Wykonujemy analizy składu pierwiastków w badanych próbkach. Do tych celów posiadamy 
najwyższej jakości sprzęty m.in. spektrometr masowy ICP Nexion 2000. 

Proces recyklingu katalizatora wg technologii stosowanej w naszej firmie przebiega w kilku 
etapach:  sortowania konwerterów katalitycznych według rdzenia monolitu  (ceramiczny, 
metalowy); rozerwania lub rozcięcia pokrywy metalowej; zdjęcia siatki – materiału izolacyjnego; 
wyjęcia oraz rozdrobnienia monolitu ceramicznego na drobny pył w młynach kulowych. (poprzez 
zmielenie jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zmierzyć zawartość metali szlachetnych 
w przygotowanym materiale). A piątym etapem  procesu jest rafinacja. W zależności od 
zapotrzebowania końcowym efektem rafinacji jest pozyskanie metalicznego proszku lub są to 
wytopione sztabki. Branża recyklingu katalizatorów boryka się z wieloma problemami. My 
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poradziliśmy sobie z każdym z nich. Największym problemem w naszej branży jest skup takiej 
ilości katalizatorów, by była możliwość ich sprawnego przetwarzania. My ten problem 
rozwiązaliśmy: utworzyliśmy spółkę kapitałową DS Auto, która połączyła mniejsze skupy 
katalizatorów z całej Polski, dzięki czemu punkty te zbierają katalizatory, a hurtowe ilości 
dostarczane są do głównej siedziby firmy Unimetal Recycling Sp. z o.o., gdzie odbywa się 
recykling.Drugim problemem, z jakim borykają się recylkerzy, to ciągle za mała wydajność 
maszyn. Nasze maszyny są skonstruowane przez nas, dzięki czemu są one dostosowane do 
potrzeb produkcji i pozwalają na jak najefektywniejszy przerób. 

Kolejnym problemem jest dobór specjalistów i fachowców do maszyn, które sobie sami 
zaprojektowaliśmy. Wiemy dobrze, jak one funkcjonują, dzięki czemu dobraliśmy 
wykwalifikowaną kadrę, która umie obsługiwać te urządzenia.  

Zorganizowanie transportu też było niełatwym zadaniem z uwagi na to, że nie wszystkie firmy 
mają pozwolenie na przewóz odpadu. Jak rozwiązaliśmy ten problem? Mamy własny transport.  

Firm, które zajmują się recyklingiem w Polsce jest ca. 200, w tym tylko ca. 10 firm, które mają 
decyzję-pozwolenie. Posiadamy wszystkie konieczne decyzje – na zbieranie odpadów w postaci 
katalizatorów, ich przetwarzanie oraz transport. Transakcje odbywają się zatem w sposób 
legalny. Mimo wprowadzonych nowatorskich rozwiązań, wciąż - jak każda firma - borykamy się z 
tymi samymi problemami z ZUS-em, US, chorobami, czy innymi losowymi zdarzeniami. Dzięki 
dobrej organizacji i nabytych kompetencjach, udaje nam się jednak sprawić, by niekorzystne 
często uwarunkowania nie przeszkodziły nam w sprawnym realizowaniu naszej misji, jaką jest 
odzyskanie jak największej ilości metali szlachetnych do ich ponownego wykorzystania.  

Spółka Unimetal Recycling podejmuje wciąż nowe wyzwania. Na rynku katalizatorów 
funkcjonujemy od 2000 roku, co przekłada się na nasze doświadczenie i fachowe podejście do 
procesów recyklingu. Cały czas się rozwijamy, idziemy do przodu, tworzymy nowe działy, 
miejsca pracy.  

Słowa kluczowe: metale szlachetne, katalizatory, recykling katalizatorów, recykling 
Key words: precious metals, catalysts, catalyst recycling, recycling 
 

Anna MIRZYŃSKA* 
Justyna TOMALA* 

Znaczenie grafitu naturalnego dla produkcji baterii litowo-jonowych 

The role of natural graphite in the production of lithium-ion batterie 

Postęp technologiczny oraz dążenie do ograniczenia zmian klimatu i związanych z tym 
działań podjętych na rzecz ochron środowiska spowodowały w ostatnich latach wzrost 
zainteresowania technologiami przyjaznymi środowisku, m.in. produkcji baterii litowo-jonowych. 
Jednym z kluczowych surowców mineralnych niezbędnych do ich produkcji jest grafit naturalny. 
W chwili obecnej 80% światowego wydobycia grafitu naturalnego pochodzi z Chińskiej Republiki 
Ludowej. Może to stanowić zagrożenie dla płynności jego dostaw i bezpieczeństwa 

                                                                 
* Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
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surowcowego wielu wysoko uprzemysłowionych gospodarek. W oparciu o metodę krytycznej 
analizy źródeł zastanych oraz analizę danych statystycznych autorki artykułu podjęły próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ograniczenie podaży grafitu naturalnego na 

rynkach międzynarodowych może wpłynąć na produkcję baterii litowo-jonowych. 

Słowa kluczowe: grafit naturalny, baterie litowo-jonowe, rynek międzynarodowy, technologie przyjazne 
środowisku 

Key words: natural graphite, lithium-ion batteries, international market, environmentally friendly technologies 

 

Dariusz GÓRA* 

Przykłady zastosowania wybranych surowców z odpadów   

Examples of application of selected raw material from waste 

Przeciętny Europejczyk wykorzystuje rocznie 16 Mg zasobów pierwotnych (surowców), 
z czego 6 Mg staje się odpadami. Znacząca ich część niestety jest bezpowrotnie tracona, nie 
będąc ponownie wykorzystywana w procesach produkcyjnych. W 2014 r. w Unii Europejskiej 
wytworzono średnio ok. 0,5 Mg odpadów komunalnych na osobę, z których tylko ok. 40% było 
ponownie wykorzystywanych, ograniczając tym samym wykorzystanie zasobów pierwotnych. 
Pozostała część była składowana lub spalona. W niektórych krajach takie postępowanie dotyczy 
nawet 80% wytworzonych odpadów komunalnych. Zmiana myślenia o odpadach nie jako 
o rzeczach niepotrzebnych, ale jako o źródle surowców jest podstawą gospodarki okrężnej. 
Kierunek ten jest dziś koniecznością dla świata. W tak rozumianej gospodarce ponowne użycie 
i recykling musi stać się codziennością tak, aby w konsekwencji odpady praktycznie przestały 
istnieć. Segregacja odpadów, a następnie ich recykling ma znaczący wpływ na odzyskiwanie 
surowców, oszczędzanie energii, a także środowisko. Powtórnie wykorzystane lub przetworzone 
odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów codziennego użytku np. 
papieru toaletowego, doniczek,  torebek, mebli, ubrań.  

Wytworzenie nowych produktów  pozwala na: 

 obniżenie kosztów wytwarzania nowych produktów, 

 zmniejszanie ilości opadów zalegających na składowiskach, 

 chronienie zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie surowców wtórnych, 

 obniżenie ilości energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr. 

Dlatego istotne znaczenie ma ponowne wykorzystanie surowców z różnego rodzaju 
odpadów, które ponownie są wykorzystywane m.in. w przemyśle spożywczym, samochodowym 
i elektronicznym.  

Słowa kluczowe: zasoby pierwotne, odpady komunalne, gospodarka o obiegu zamkniętym, segregacja 
odpadów, recykling, ponowne wykorzystanie odpadów 

Key words: primary resources, municipal waste, circular economy, waste segregation, recycling, waste 
reuse 
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Bartłomiej CIAPAŁA* 

Niskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii 
I źródło surowca   

Low-temperature geothermal resources – a source of energy and a source of raw 
materials 

Cechą niskotemperaturowych zasobów wód geotermalnych, obok niskiej entalpii, jest z reguły 
mniejsze stężenie substancji rozpuszczonych i ograniczona agresywność tych wód. Dzięki takim 
własnościom mogą być bezpośrednio lub po ochłodzeniu do pożądanego poziomu wykorzystane 
w zastosowaniach nieenergetycznych. Wielostopniowe, wielokierunkowe wykorzystanie raz 
wydobytej wody pozwala na ograniczenie wykorzystywania innych zasobów, umożliwiając 
uzyskanie tych samych korzyści kosztem mniejszych strat środowiskowych. Takie postępowanie 
pozostaje w zgodzie z zasadami zrównoważonej eksploatacji zasobów, zmniejszając 
surowcochłonność procesów skupionych wokół wydobytej wody geotermalnej. W artykule 
przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk w oszczędnym gospodarowaniu 
zasobami wód geotermalnych oraz propozycje zintensyfikowania zagospodarowania już 
dostępnych na powierzchni strumieni masy wody geotermalnej w Polsce. 

Słowa kluczowe: zasoby geotermalne, wody geotermalne, zrównoważona eksploatacja zasobów, 
oszczędne gospodarowanie zasobami wód 

Key words: geothermal resources, geothermal waters, sustainable exploitation of resources, economical 

management of water resources 
 

Paweł STRZĘPEK* 

Badania oporu przepływu płynów w wymiennikach ciepła z metali 
nieżelaznych wykorzystywanych w hybrydowych kolektorach słonecznych  

Research on the fluid flow in non-ferrous metal heat exchangers used in hybrid 
solar collectors  

Prezentowana praca dotyczy badań oporów przepływu w rurach wykonanych z metali 
nieżelaznych i ich stopów. Nowoczesne systemy wymienników ciepła wykorzystujące rury 
z metali nieżelaznych znajdują zastosowanie m.in. w odnawialnych źródłach energii. Jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych systemów OZE są kolektory słoneczne zamieniające energię 
promieniowania słonecznego na ciepło przekazywane do medium krążącego w układzie 
hydraulicznym systemów centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej. Znajdują one 
zastosowanie między innymi w przedsięwzięciu związanym z gospodarką o obiegu zamkniętym. 
Kolektory składają się z blachy z powierzchnią wysokoselektywną, na którą pada 
promieniowanie słoneczne. Z uwagi na wysoki współczynnik absorpcyjności takiej powierzchni 
(rzędu 0,93-0,95) dominująca część energii promieniowania zamienia się na ciepło. Ciepło to 
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przez przewodzenie przekazywane jest od blachy z powierzchnią wysokoselektywną do 
wymiennika ciepła trwale połączonego z taką blachą. W wymienniku krąży nośnik ciepła 
przekazujący energię termiczną do miejsca jej konsumpcji lub składowania. Konstrukcja 
kolektora zapewnia najczęściej ochronę termiczną i środowiskową powierzchni 
wysokoselektywnej poprzez zastosowanie szyby osłonowej oraz ogranicza utratę ciepła do 
otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych. Wymiennik ciepła 
kolektora słonecznego to najczęściej wężownica wykonana z rur na bazie metali nieżelaznych 
w układzie meandrowym lub harfowym.  Budowa wymiennika, rodzaj zastosowanej technologii 
wytwarzania rur oraz ich gabaryty decydują o oporach przepływu w takim wymienniku. Celem 
pracy jest ocena wpływu rodzaju materiału i technologii wytwarzania rury (determinujących 
chropowatość powierzchni wewnętrznej) na liniowe opory przepływu dla różnego charakteru 
i parametrów przepływu medium oraz dla różnych temperatur determinujących cechy fizykalne 
medium.  

Pracę wykonano w ramach projektu PBS3/B9/27/2015 dofinansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. 

Słowa kluczowe: przepływ płynów, wymienniki ciepła, metale nieżelazne, hybrydowe kolektory słoneczne 

Key words: fluid flow, heat exchangers, non-ferrous metals, hybrid solar collectors 
 

Jakub ŚWIĄTEK* 

Możliwe zastosowania biowęgla w nowoczesnej gospodarce o obiegu 
zamkniętym  

Possible applications of biochar for the modern circular economy 

W ostatnich latach duży uwagę poświęca się procesom bardziej zrównoważonym. Dzieje się 
tak w miarę wyczerpywania wielu z aktualnie wykorzystywanych surowców lub zbyt dużego 
obciążenia środowiska procesami produkcyjnymi. Jednocześnie szuka się atrakcyjnych 
alternatyw bazujących na odzysku surowców z odpadów. Jednym z nich jest biowęgiel. Ten 
wszechstronny materiał otrzymywany w procesie pirolizy biomasy ma wiele potencjalnych 
zastosowań, nie tylko w inżynierii środowiska, ale również jako komponent w przemyśle. Może 
być wytwarzany jako produkt uboczny pozyskiwania energii, lub jako stabilna forma węgla może 
być częścią strategii walki z globalnym naddatkiem produkcji ditlenku węgla. W artykule 
wymienione zostaną stosowane i potencjalne źródła biomasy dla produkcji biowęgla oraz jego 
potencjalne zastosowania mogące przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak również 
ekonomiczne.  

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, biowęgiel, odzysk surowcow, źródła biomasy 
Key words: circular ecoomy, biochar, recovery of raw materials, sources of biomass 
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Jakub ŚWIĄTEK* 

Przyszłe perspektywy fitoremediacji gleb zanieczyszczonych odpadami 
przemysłowymi  

Future perspectives for phytoremediation of soils contaminated with industrial 
waste 

Obecność zanieczyszczeń, takich jak metaloidy w glebach, stale wzrasta i stanowi 
zagrożenie dla wszystkich organizmów żywych. Duża liczba zagrożeń dla zdrowia powiązana 
jest z obecnością metali ciężkich w łańcuchu pokarmowym, co powodowane jest 
zanieczyszczeniem gleb rolnych. Dostępnych jest kilka technologii usuwania tych 
zanieczyszczeń, jednak większość z nich jest kosztowna.  Skuteczną i ekonomicznie opłacalną 
techniką okazała się być fitoremediacja. Związki przeznaczone do fitoremediacji obejmują nie 
tylko metale ciężkie, ale także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowane 
rozpuszczalniki, pestycydy, polichlorowane bifenyle, a nawet nuklidy promieniotwórcze. Podczas, 
gdy niektóre z nich mogą być zdegradowane lub lepiej ustabilizowane niż inne, okazało się, że 
zastosowanie określonych roślin i ich mikrobów ryzosferowych może w pewnym stopniu 
przekształcić te zanieczyszczenia. W tym przeglądzie zaprezentowaliśmy obiecujące strategie 
fitoremediacji, ich główne zalety i ograniczenia, a także mechanizmy zaangażowane 
w fitoremediację metaloidów. Ponieważ tradycyjna fitoremediacja ma pewne ograniczenia gdy 
stosowana jest na dużą skalę, wśród badaczy rośnie zainteresowanie potencjalnymi 
modyfikacjami klasycznej fitoremediacji za pomocą narzędzi biologicznych, chemicznych 
i genetycznych. Artykuł porównuje różne strategie fitoremediacyjne pod względem efektywności 

kosztowej i ogólnej efektywności.  

Słowa kluczowe: fitoremediacja, odpady przemysłowe, metaloidy, strategie fitoremediacyjne  
Key words: phytoremediation, industrial wastes, metalloids, phytoremediation strategies 

 

Anna JASIŃSKA* 

Ocena stanu zagrożenia środowiska glebowego metalami ciężkimi na 
podstawie określenia ich mobilności i biodostępności 

Assessment of the threat to the soil environment from heavy metals on the basis of 
determining their mobility and bioavailability 

Pierwiastki śladowe występują wszechobecnie i stanowią poważne zagrożenie dla 
środowiska, ze względu na ich szkodliwe działanie, a także bioakumulację w łańcuchu 
troficznym. Większość prowadzonych dotychczas badań dotyczących zagrożeń związanych 
z obecnością metali ciężkich w środowisku opiera się przede wszystkim na oznaczaniu 
całkowitej ich zawartości w materiale badawczym. W ostatnich latach coraz większą uwagę 
zwraca się jednak na zdolność mikroelementów do przemieszczania się w środowisku oraz ich 
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biodostępność, co umożliwia lepszą ocenę jakości elementów biosfery i przewidywanie 
potencjalnego ryzyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia na większą skalę. Metale ciężkie 
występujące w glebie mogą migrować wraz z wodą do niższych warstw profilu glebowego, 
a także kumulować się w organizmach zasiedlających to medium. Na mobilność i biodostępność 
pierwiastków w glebie wpływa wiele czynników środowiskowych, takich jak wartość pH, 
potencjału oksydacyjno-redukcyjnego, czy zawartość materii organicznej. Najczęściej 
stosowanymi metodami do oceny ruchliwości i biologicznej dostępności metali ciężkich są 
różnego rodzaju ekstrakcje, wśród których można wyróżnić ekstrakcje pojedyncze oraz metody 
sekwencyjne. Dysponowanie wiedzą na temat form metali występujących w badanym 
środowisku pozwala na precyzyjne dobranie metody i zabiegów mających na celu renowację 

medium lub ograniczenie migracji zanieczyszczenia. 

Słowa kluczowe: zagrożenie środowiska, metale ciężkie, mobilność, biodostępność 
Key words: environmental risk, heavy metals, mobility, bioavailability 
 

Anna WOŹNA* 

Wykorzystanie bioodpadów w modyfikacji własności polimerów 

The use of bio-waste in modifying the properties of polymers used in additive 
manufacturing 

Szereg wyzwań stojących przed współczesną gospodarką kieruje do poszukiwania lepszych 
metod wytwarzania lub optymalizacji już istniejących. Gałęzią gospodarki bezsprzecznie 
wywodzącą się z tego trendu są na pewno technologie addytywne, znane szerzej jako druk 3D. 
W ciągu ostatnich 30 lat, rozwój metod wytwarzania addytywnego przyczynił się do tego, że 
przetwarzać można praktycznie każdy materiał – od metali, poprzez ceramikę, kończąc na 
polimerach. Jak wiadomo, te ostatnie należą do najmniej ekologicznych materiałów i idea 
tworzenia zamkniętych obiegów wytwarzania skupia się w dużej mierze na tej grupie tworzyw. 
Ponadto materiały metaliczne należą do grupy surowców, których zasoby są ograniczone, 
natomiast wydobycie powoduje szereg negatywnych skutków dla środowiska.  

W pracy podjęto temat możliwości modyfikacji własności biopolimerów resorbowalnych, czyli 
pozyskiwanych z surowców naturalnych, takich jak skrobia ziemniaczana lub kukurydza, przy 
wykorzystaniu naturalnych odpadów produkcyjnych, takich jak skorupy migdałów, trzcina 
cukrowa, skorupy kokosa, bambus itp. Uzyskane w ten sposób bio-kompozyty mogłyby służyć 
jako materiał do wykorzystania w druku 3D, spełniając szereg własności wymaganych przez 
użytkowników. 

Słowa kluczowe: bioodpady, druk 3D, materiały metaliczne, biopolimery resorbowalne  
Key words: bio-waste, 3D printing, metallic materials, resorbable biopolymers 
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Magdalena GŁĄB* 

Pszczoły z osypu zimowego jako nowe źródło chitozanu do otrzymywania 
materiałów polimerowych 

Bees from winter waste as a new source of chitosan for the preparation of 
polymeric materials 

Materiały hydrożelowe ze względu na swoje unikatowe właściwości cieszą się w ostatnich 
latach bardzo dużą popularnością. Szereg cech, którymi się charakteryzują pozwala na 
stosowanie ich w bardzo szerokim zakresie. Są one wykorzystywane w takich dziedzinach jak 
medycyna, farmacja, stomatologia, rolnictwo oraz inżynieria tkankowa. Naukowcy cały czas 
poszukują nowych, alternatywnych źródeł do syntezy tych materiałów. Jednym z surowców 
wykorzystywanych w syntezie materiałów hydrożelowych jest chitozan (organiczny związek 
chemiczny z grupy polisacharydów; pochodna chityny). Ze względu na jego biomedyczne 
właściwości stał się idealnym polimerem stanowiącym matrycę takiego materiału. Źródłem 
chitozanu są skorupiaki, grzyby, pajęczaki i owady. Jego światowa produkcja bazuje przede 
wszystkim na krewetkach, natomiast cały czas poszukiwane są alternatywne źródła. W związku 
z tym opracowano metodologię pozyskiwania chitozanu z pszczół z osypu zimowego. Pszczoły, 
a dokładniej ich pancerze, są nowym, niekonwencjonalnym źródłem chitozanu, który może 
służyć jako matryca do syntezy materiałów hydrożelowych. Dodatkową zaletą wspomnianej 
metody jest możliwość zagospodarowania odpadów, jakimi są pszczoły z osypu zimowego i ich 
ponowne wykorzystanie. Pancerze pszczół zawierają chitynę, która występuje w postaci 
kompleksów, dlatego istotnym celem pracy był dobór odpowiednich parametrów prowadzenia 
poszczególnych procesów w celu otrzymania deacetylowanej pochodnej chityny, tj. chitozanu, 
który posłużył do otrzymania matrycy hydrożelowej. 

Badania wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Grant Lider / 033/697/ L-5/13 / NCBR/ 
2014). 

Słowa kluczowe: pszczoły, osyp zimowy, chitozan, materiały polimerowe 
Key words: bees, winter fodder, chitosan, polymeric materials 
 

Cecylia UKLAŃSKA-PUSZ** 

Podłoże popieczarkowe – możliwości ponownego wykorzystania  

Spent mushroom substrate – opportunities for recycling 

Podłoże popieczarkowe (SMS – spent mushroom substrate) klasyfikowane jest jako odpad 
wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów jako 
„inny niewymieniony odpad”. Szacunkowo powstaje go około 2 mln Mg rocznie, przy produkcji 
pieczarek wynoszącej obecnie 350 tys. Mg., przy czym liczba ta będzie rosnąć. Podłoże 
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popieczarkowe jest w części wykorzystywane przez rolników do użyźniania gleby, jednak 
możliwości te można rozszerzyć o bardziej dochodowe dla producentów pieczarek. SMS mógłby 
być wykorzystywany w ogrodnictwie jako alternatywa lub dodatek dla substratu torfowego 
w produkcji podłoża uprawowego oraz tradycyjnie do wzbogacania gleby. SMS stosować można 
także jako ściółkę w ochronie warzyw czy drzew owocowych lub winorośli, która w sposób 
fizyczny zabezpiecza drzewa przed mrozem oraz chroni przed nadmierną transpiracją oraz 
chwastami. Zaletą SMS jest znacząca zawartość składników pokarmowych, wynosząca średnio 
1-2% N, 0,2-0,3% P oraz 1,3-2,4% K, przy czym 94% zawartości azotu ogółem jest w postaci 
substancji organicznej, co sprawia, że jest on stopniowo uwalniany w procesie mineralizacji 
w okresie do 5 lat. Substancja organiczna stanowi ok. 71% masy SMS. Pewne zagrożenie 
stanowi jedynie wysoki poziom zasolenia mierzony jako EC, wahający się w granicach 60-90 mS 
cm-1, przy czym w aplikacji doglebowej nie ma on większego znaczenia. 

Słowa kluczowe: podłoże popieczarkowe, produkcja pieczarek, substrat torfowy, ściółka 
Key words: spent mushroom substrate, mushroom production, peat substrate, litter 
 

Sonia KUDŁACIK-KRAMARCZYK* 

Apiprodukty jako źródło białek do syntezy nośników leków 

Api-products as a source of proteins for the synthesis of drug carriers 

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w ciągu ostatnich trzech dekad, liczba 
zachorowań na nowotwory wzrosła dwukrotnie. Jest to powodem poszukiwania przez 
naukowców nowych rozwiązań w walce z tymi chorobami. Tradycyjne metody leczenia powodują 
często niepożądane skutki uboczne w organizmie pacjenta. Obecnie synteza celowanych 
nośników leku/ów koncentruje się na nanonośnikach z cząstek nieorganicznych, polimerów 
syntetycznych oraz biopolimerów naturalnych wzbogaconych substancją leczniczą.  Głównym 
celem prezentowanych badań była potrzeba syntezy nowych, efektywniejszych systemów 
dostarczania leków/chemioterapeutyków, a więc opracowanie innowacyjnych ich nośników 
bazujących na białkach pochodzących z produktów pasiecznych (apiproduktów) wzbogaconych 
lekiem przeciwnowotworowym. Taki nośnik charakteryzuje się przede wszystkim lepszą 
zdolnością wiązania i uwalniania leku, ulega degradacji i eliminacji po spełnieniu swojej roli, 
a przede wszystkim nie jest toksyczny dla organizmu pacjenta i nie ma problemów z jego 
usunięciem ze środowiska zewnętrznego, ponieważ jest całkowicie degradowany w ciele 
pacjenta. 

Badania wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Grant Lider / 033/697 / L-5/13 / NCBR / 

2014). 

Słowa kluczowe: apiprodukty, źródło białek, nanonośniki, produkty pasieczne 
Key words: apiproducts, source of proteins, nanocarriers, apiary products 
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Maciej KRAKOWIAK* 
Agnieszka GENEROWICZ** 
Volodymyr BRYGILEVYCH*** 
Krzysztof GASKA**** 

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Polsce i na Ukrainie – 
możliwości techniczne, administracyjne i organizacyjne  

Thermomodernisation of multi-family buildings in Poland and Ukraine – technical, 
administrative and organisational opportunities 

Ogrzewanie domów i mieszkań w Polsce pochłania prawie tyle energii, co cały przemysł lub 
transport. Często dochodzi do olbrzymich strat. Nawet do 50% ciepła ucieka z budynku – ok. 
30% ciepła ucieka przez dach, a ok. 20% przez ściany. Przyczyną tego jest niewłaściwa 
szczelność, występowanie mostków termicznych oraz brak lub nieodpowiednia izolacja 
termiczna. Termomodernizacja to również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Tak więc 
termomodernizacja budynków ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim 
środowiskowy. W 2008 r. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej podkreślili 
konieczność podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym. Nakreślili program „3×20%”, który zakłada konieczność ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla do 2020 r. o 20% w stosunku do emisji z 1990 r., poprawę efektywności 
energetycznej w tym samym okresie o 20% oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawianych w całkowitej produkcji energii również do 20%.  

Polska jako jedno z niewielu krajów członkowskich UE znacznie zredukowała emisję CO2. 
Uzyskanie korzystnego wyniku związane było w dużej mierze z restrukturyzacją 
energochłonnego przemysłu, ale również szeroko zakrojonych działań termomodernizacyjnych.  

Ukraina rozpoczyna również podobne działania, które są utrudnione niejednokrotnie prawami 
własności do lokali lub ich współwłasnością oraz obowiązkami właścicieli lub zarządu 
nieruchomości.  

Podjęta współpraca Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Centrum 
Badania Samorządu Lokalnego, w ramach projektu "Wprowadzenie europejskich praktyk 
w zakresie energooszczędności budynków i zagospodarowania odpadów domowych w sektorze 
mieszkaniowym na Ukrainie" (№ РФР-98-2017 „Впровадження європейських практик 
енергозбереження та поводження з побутовими відходами в житловому секторі України”) , 
stanowi doskonały poligon do działań i wymiany doświadczeń w zakresie możliwości 

prowadzenia termomodernizacji budynków. 

Słowa kluczowe: termomodernizacja, budynki wielorodzinne, izolacja termiczna, środowisko 
Key words: thermo-modernization, multi-family buildings, thermal insulation, environment 
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Krzysztof GASKA* 
Maciej KRAKOWIAK** 
Agnieszka GENEROWICZ*** 
Volodymyr BRYGILEVYCH**** 

Inteligentny system monitorowania i zarządzania nieruchomościami 

An intelligent system of monitoring and management of real estate 

Do obowiązków zarządców nieruchomości należy właściwa gospodarka finansowa 
nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i właściwa eksploatacja 
nieruchomości. Ogólny zapis ustawowy kryje w sobie bardzo wiele obowiązków i konieczności 
umiejętnego gospodarowania, w taki sposób, aby pogodzić często sprzeczne interesy 
mieszkańców, gminy, dostawców mediów itp.  

Aby poprawić efektywność zarządzania podjęto próbę opracowania inteligentnego systemu 
monitorowania i zarządzania nieruchomością. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań 
informatycznych wykorzystujących inteligentne techniki obliczeniowe pozwoli przejść z biernej 
pozycji zarządcy do aktywnego działania. Ułatwi diagnozowanie problemów, monitorowanie 
i kompleksowe zarządzanie złożoną infrastrukturą techniczną nieruchomości. Proponowane 
rozwiązanie zostanie opracowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii ICT przy 
zachowaniu interoperacyjności oraz komplementarności z innymi przedsięwzięciami 

w priorytetowych obszarach strategicznych.  

Słowa kluczowe: zarządzanie nieruchomościami, gospodarka finansowa nieruchomości, efektywność 
zarządzania, system monitorowania 

Key words: property management, financial real estate management, management efficiency, monitoring 
system 

 

Agnieszka GENEROWICZ*** 
Maciej KRAKOWIAK** 
Volodymyr BRYGILEVYCH**** 
Krzysztof GASKA* 

Porównanie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i w Ukrainie – 
możliwości wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym   

Comparison of municipal waste management in Poland and Ukraine – 
opportunities for introducing a circular economy 

W krajach Wspólnoty Europejskiej najistotniejszym dokumentem w zakresie gospodarowania 
odpadami zarówno komunalnymi jak i przemysłowymi jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre 
dyrektywy (zwana często ramowa dyrektywą odpadową). Ustanawia ona ramy prawne, definiuje 
kluczowe pojęcia, ustanawia istotne wymogi w zakresie gospodarowania odpadami, 
w szczególności obowiązek uzyskania zezwoleń lub rejestracjina prowadzenie działalności oraz 
obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami.  

Dyrektywa, pomimo że jest ogólnym dokumentem, daje bardzo wyraźne wskazówki 
dotyczące działań w zakresie rozwiązań systemowych, administracyjnych, jak 
i technologicznych. Pozwala to na uporządkowanie systemów gospodarki odpadami zarówno na 
poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz jasno definiuje odpowiedzialność w gospodarce 
odpadami. Narzuca konieczność stosowania zasad: samowystarczalności i bliskości, 
zanieczyszczający płaci i promocji społeczeństwa recyklingu. 

Dodatkowo przepisy unijne jasno określają obowiązki dotyczące konieczności takiego 
przetwarzania odpadów, aby ostatecznie składowane były wyłącznie odpady przetworzone. 
Ramowa dyrektywa odpadowa zakłada promocję społeczeństwa recyklingu, poprzez położenie 
szczególnego nacisku na działania związane z procesami odzysku i recyklingu.  

Ukraina jest krajem, który obecnie stara się o wejście do Wspólnoty Europejskiej, więc 
dostosowanie przepisów prawa m. in. w tym zakresie jest koniecznością. 

Celem artykułu będzie możliwie szerokie, w różnych aspektach (systemowe, administracyjne, 
technologiczne) porównanie gospodarki odpadami w Polsce, gdzie system ten funkcjonuje już od 
10 lat i na Ukrainie, gdzie będzie dopiero wdrażany. Podjęta współpraca Krakowskiego 
Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Centrum Badania Samorządu Lokalnego, 
w ramach projektu "Wprowadzenie europejskich praktyk w zakresie energooszczędności 
budynków i zagospodarowania odpadów domowych w sektorze mieszkaniowym na Ukrainie" (№ 
РФР-98-2017„Впровадження європейських практик енергозбереження та поводження з 
побутовими відходами в житловому секторі України”), pozwala na szerokie wykorzystanie 
doświadczeń w przedstawianym zakresie. 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, odpady komunalne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling 
Key words: waste management, municipal waste, circular economy, recycling 
 

Klaudia DYBAŚ* 
Katarzyna SIDUR* 
Anita SZMIŁYK* 

Nowoczesne rozwiązania kontroli nielegalnych składowisk odpadów 

Modern solutions for the control of illegal landfill sites   

Procesy przekształcania biologicznego, chemicznego i fizycznego odpadów mają na celu 
zmniejszenie ich negatywnego odziaływania na życie ludzkie i środowisko. W Polsce najbardziej 
popularną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Deponowanie odpadów na 
obszarach nieprzeznaczonych do tego celu jest obecnie zjawiskiem powszechnym. Nielegalne 
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składowiska odpadów powodują liczne zanieczyszczenia, m.in. skażenia gleb metalami ciężkimi 
oraz potencjalną możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych. 

Wykrywanie nielegalnych składowisk odpadów jest trudnym zadaniem, dlatego do tego celu 
zaczęto wykorzystywać zdjęcia satelitarne. Metody teledetekcyjne służące do mapowania 
nielegalnych składowisk są stale rozwijane, jednak nadal niewystarczająco skuteczne. Dane 
satelitarne pozwalają na zidentyfikowanie m.in. dzikich wysypisk, co może mieć wpływ na 
efektywniejsze działania związane z gospodarką odpadami.  

Przedstawione w artykule rozwiązanie opiera się na stworzeniu mobilnej aplikacji, bazującej 
na informacjach zbieranych przez jej użytkowników. Głównym zadaniem programu jest 
ułatwienie procesu kontroli nielegalnych składowisk odpadów poprzez mechanizm zgłaszania ich 
występowania przez osoby znajdujące się w pobliżu. Proponowane narzędzie łączy w sobie 
funkcję udostępniania lokalizacji osoby zgłaszającej składowisko, możliwość dodania fotografii 
danej przestrzeni oraz opcję weryfikacji zawiadomienia z obrazem ze zdjęć satelitarnych. 

Słowa kluczowe: składowiska odpadów, nowoczesne rozwiązania, zdjęcia satelitarne, dzikie wysypiska  
Key words: landfills, modern solutions, satellite images, wild landfills  
 

Anita SZMIŁYK*††† 

Świadomość użytkowników w kwestii tekstyliów i odpadów tekstylnych 

Awareness of users regarding textiles and textile waste 

Przedmiotem artykułu jest ocena świadomości użytkowników odnośnie przemysłu tekstylnego 
i odpadów tekstylnych. Obecnie branża odzieżowa stanowi jedno z największych zagrożeń dla 
środowiska. Pobieranie ogromnych ilości wody, uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery oraz 
innych substancji niebezpiecznych, stanowi skażenie ekosystemu. Dynamizacja branży 
odzieżowej przejawia się tworzeniem coraz to nowszych kolekcji oraz wyprzedażami. Odpady 
tekstylne mają swoje źródło nie tylko w firmach zajmujących się produkcją odzieży, ale 
również  w każdym gospodarstwie domowym. Istotą badania było przestawienie wiedzy 
respondentów w kwestii branży odzieżowej oraz jakie zagrożenia stwarza ona dla środowiska. 
Przeprowadzone badania ankietowane pokazały, że wiedza ankietowanych odnośnie wpływu 
firm odzieżowych na ekosystem jest na poziomie bardzo słabym. Respondenci nie zdają sobie 
sprawy z jakich materiałów wykonane są ich ubrania, oraz jaki wpływ wywiera odzież przez nich 
użytkowana na środowisko oraz zdrowie ludzkie. Ankietowani nie interesują się działaniem 
w  kierunku odpowiedzialnej mody oraz nie znają ekologicznych marek i certyfikatów. Chcąc 
uświadomić społeczeństwo o zagrożeniach jakie branża odzieżowa wywiera na ekosystem, 
należy przeprowadzać kampanie społecznościowe w gminach i sklepach odzieżowych. 
Kampanie te powinny przedstawiać  ogół negatywnych procesów stosowanych przy produkcji 
tkanin i ubrań. 

Słowa kluczowe: odpady tekstylne, branża odzieżowa, świadomość użytkowników 
Key words: textile waste, clothing industry, user awareness 
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Adam Lesiuk*‡‡‡ 

Odpady komunalne w GOZ - przyszłość i rzeczywistość 

Municipal waste in Circular economy - the future and reality 

Od kilku lat Unia Europejska promuje zmianę modelu gospodarczego na tzw. gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (GOZ). Jest to nowa koncepcja gospodarowania, w której powstające 
odpady maja być w bardzo dużym stopniu surowcami i materiałami dla nowych produktów. 
W dużym stopniu muszą być poddawane recyklingowi, a w minimalnym składowaniu.  

Masa odpadów w Polsce od kilku lat wynosi ok. 130 – 135 mln, z czego tylko ok. 10% 
stanowią odpady komunalne i to one mogą przysporzyć najwięcej kłopotów we włączeniu ich do 
systemu GOZ. Głównym problemem wykorzystania w recyklingu odpadów komunalnych jest ich 
skład, duża liczba źródeł wytwarzania oraz brak wystarczających ekonomicznie uzasadnionych 
technologii recyklingu dla wielu składników. Skład odpadów komunalnych, które mogą być 
potencjalnym źródłem surowców jest różny w zależności od pory roku, wielkości jednostki 
osiedleńczej i typu gospodarstwa domowego. Zawartość głównych składników odpadów może 
się wahać w granicach od kilku do nawet kilkunastu procent w zależności od miejsca 
wytwarzania odpadów.  

Z przepisów prawnych wynika, że w ciągu najbliższych 12 lat musimy poprawić znacznie 
stopień recyklingu podstawowych surowców odpadowych. Na poniższym rysunku (rys. 1) 
przedstawiono porównanie poziomu obowiązku recyklingu podstawowych grup surowców 
opadowych dla lat 2018 i 2030. 

  

Rys. 1. Porównanie poziomu obowiązku recyklingu (%) podstawowych grup odpadowych surowców dla 
lat 2018 i 2030. 

 

Rzeczywistość nie jest zbyt optymistyczna, ale przyszłość wykorzystania odpadów 
komunalnych w GOZ (za 12 lat) może być dużo lepsza pod warunkiem, że wdroży się w 
systemie wiele działań m.in.: 

 kaucjonowanie w większym zakresie opakowań produktów, 
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 zwiększenie finansowej odpowiedzialności przez producentów opakowań za 
recykling odpadów opakowaniowych, 

 zwiększenie finansowych zachęt (ulgi podatkowe, dotacje itp.) dla firm 
wykorzystujących surowce odpadowe w produkcji nowych produktów. 

 ograniczenie masy składowanego stabilizatu poprzez próbę recyklingu jego 
głównych składników (np. szkła),  

 zwiększenie opłat za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych, 

Należałoby rozważyć czy jednym z kierunków działań w obszarze prawa odpadowego nie 
powinno być jednak zmniejszenie poziomów recyklingu niektórych odpadów. Koszt recyklingu 
zabrudzonych opakowań z tworzyw sztucznych jest bardzo wysoki przez co i wynik analizy cyklu 
życia tych opakowań może być bardziej obciążający środowisko. A o środowisko przecież nam 
chodzi i dla tych palnych odpadów najlepszym rozwiązaniem jest spalenie w warunkach 
bezpiecznych (spalarnie) dla środowiska i zdrowia człowieka. 

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, odpady komunalne, recykling odpadów 
Key words: circular economy, municipal waste, waste recycling 
 

Jolanta FIEDUCIK* 

Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 

Responsible municipal waste management based on an example of the Municipal 
Waste Utilisation Plant in Olsztyn 

W artykule przedstawiono proces zagospodarowania odpadów na przykładzie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK). Odpady komunalne są 
pozyskiwane z 37 gmin województwa warmińsko-mazurskiego w podziale na odpady  
komunalne segregowane przez mieszkańców i odpady zmieszane. Odpady selektywnie zbierane 
trafiają finalnie do recyklingu, natomiast odpady zmieszane są poddawane przetwarzaniu 
mechaniczno-biologicznemu w procesie suszenia w bioreaktorach, w celu wytworzenia paliwa 
alternatywnego dobrej jakości. Proces przetwarzania odpadów przebiega w kontrolowanych 
warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. 
W procesie suszenia odpadów zmieszanych odpowiednio rozdrobnionych  wykorzystuje się 
ciepło  wytworzone przez mikroorganizmy obecne w odpadach. Z odpadów tych produkuje się 
paliwo alternatywne o wilgotności <20% i kaloryczności ok. 16 MJ/kg, które może być spalane w 
cementowniach lub w przystosowanych kotłach w elektrociepłowniach. Jedynie 5-15% odpadów 

jest pozostałością nie nadającą się do dalszego przerobu – odpad ten trafia na składowisko. 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, odpady komunalne, odpady segregowane, odpady zmieszane 
Key words: waste management, municipal waste, segregated waste, mixed waste 
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Ewa RUDNIK*§§§ 

Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowego  

Hydrometallurgical recycling of zinc from hot-dip galvanizing waste 

Corocznie na świecie około 50% całkowitej produkcji cynku metalicznego zużywane jest do 
cynkowania stali. Cynkowanie ogniowe jest realizowane przez zanurzanie konstrukcji stalowych 
w stopionym cynku. Proces ten generuje jednak pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli 
i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką 
zawartość cynku (60-98%) oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce 
wtórne. W pracy przedstawiono hydrometalurgiczną metodę odzysku cynku z popiołu 
pocynkowniczego. Jest to głównie mieszanina tlenku cynku, tlenochlorku cynku i metalicznego 
cynku, która stanowi zwykle 12-20% całkowitej ilości cynku zużywanego w czasie cynkowania 
ogniowego. Obecnie popiół pocynkowniczy jest poddawany procesom pirometalurgicznym, 
natomiast brak jest informacji na temat odzysku metalu na drodze hydrometalurgicznej. 
W związku z tym podjęto badania mające na celu opracowanie nowej technologii odzysku cynku 
z tego źródła. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów, które wskazują na możliwość 
otrzymywania cynku metalicznego jako produktu końcowego, o jakości odpowiedniej do 
ponownego wykorzystania w procesie cynkowania zanurzeniowego. Odpady przemysłowe 
scharakteryzowano pod względem składu pierwiastkowego i fazowego. Przeprowadzono 
ługowanie materiału w roztworach kwasu siarkowego, w czasie którego określono wpływ 
stężenia kwasu i stosunku fazy stałej do ciekłej na skuteczność ługowania cynku i stopień 
zanieczyszczenia ługu potrawiennego. Roztwór otrzymany w czasie ługowania poddano 
oczyszczaniu, a następnie przeprowadzono elektrolityczny odzysk metalu.  

Prace badawcze zostały zrealizowane w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0032/16 Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Słowa kluczowe: recykling cynku, odpady cynkowania ogniowego, hydrometalurgia, popiół pocynkowniczy 
Key words: zinc recycling, hot galvanizing waste, hydrometallurgy, zinc-cement ash 
 

Paweł MAZUREK* 

Wykorzystanie lokalnych anomalii magnetycznych w diagnostyce taśm 
przenośnikowych z linkami stalowymi w aspekcie ochrony środowiska  

The use of local magnetic anomalies in the diagnosis of conveyor belts with steel 
wire ropes from the point of view of environmental protection 

Przenośniki taśmowe są podstawowymi urządzeniami transportu w przemyśle wydobywczym. 
Trudne warunki panujące w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych wymagają 
podwyższonej wytrzymałości elementów nośnych - głównie taśm, z których najczęściej 
stosowanymi są taśmy z linkami stalowymi lub siatką stalową. W przeciwieństwie do taśm 
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tkaninowo-gumowych, których kontrola opiera się głównie na obserwacjach wizualnych, taśmy z 
linkami stalowymi bądź siatką stalową wymagają bardziej szczegółowej kontroli. Zapewniany 
przez producentów przeciętny okres gwarantowanej jakości taśm wynosi od 3 do 6 lat. Jednakże 
częste kontrole stanu technicznego prowadzone przez użytkownika pozwalają przedłużyć ten 
okres nawet do kilkunastu lat. W wielu przypadkach, profilaktycznie, tuż po upływie okresu 
gwarancyjnego elementy narażone na uszkodzenie wymieniane są na nowe, stare zaś ulegają 
utylizacji. Racjonalna gospodarka posiadanymi taśmami jest możliwa między innymi dzięki 
opracowaniu metody określania rozkładu pracy taśmy przenośnikowej i jej wykorzystania do 
prognozowania momentu wymiany taśmy.  

W artykule szczególny nacisk położono na metodę wykorzystującą zjawisko wycieku 
własnego pola magnetycznego. Zjawisko to polega na wykrywaniu wpływu zmian remanencji 
magnetycznej na pole rozproszenia badanego obiektu - w tym przypadku taśmy z linkami 
stalowymi. Wiedza na ten temat umożliwia wskazanie obszarów niebezpiecznych, pęknięć, bądź 
innych defektów lin stalowych, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji dotyczących 
dalszej eksploatacji taśm. 

Słowa kluczowe: taśmy przenośnikowe, ochrona środowiska, linki stalowe, lokalne anomalie magnetyczne 
Key words: conveyor belts, environmental protection, steel lines, local magnetic anomalies 
 

Kamil KUGLIN * 
Viktor SINELNIKOW* 
Dorota KALISZ* 

Symulacja komputerowa procesu odzysku żelaza z żużla konwertorowego 
metodą redukcji  

Computer simulation of iron recovery from converter slag using a reduction method 

W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych redukcji stopionego żużla 
konwertorowego przy pomocy węgla. W wyniku dozowania reduktora węglowego (redukcja 
bezpośrednia) możliwy jest także przebieg reakcji redukcji węglem rozpuszczonym w ciekłym Fe 
oraz tlenkiem węgla CO (redukcja pośrednia). W pracy analizowano efektywność 
poszczególnych typów redukcji w wyniku porcjowego wprowadzania reduktora. Do obliczeń 

wykorzystano komercyjne oprogramowanie FactSAGE. Symulacje prowadzono dla warunków 
równowagi termodynamicznej w układach: ciekły żużel-ciekłe żelazo-gaz, ciekły żużel-ciekłe 
żelazo-gaz-węgiel. Procedura prowadzonych obliczeń zakładała usunięcie powstających 
produktów reakcji chemicznych w każdym kolejnym kroku obliczeniowym. Symulacje wykazały, 
że zastosowanie CO w porównaniu z węglem jest nieefektywne, wymaga bowiem stosowania 
znacznych ilości reduktora. W przypadku redukcji za pomocą CO powstawanie fazy CO2 hamuje 
przebieg procesu, stąd należy uznać, że redukcja przy pomocy węgla odgrywa rolę dominującą. 

Słowa kluczowe: odzysk żelaza, symulacja computerowa, żużel konwertorowy  
Key words: iron recovery, computer simulation,converter slag 
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Arkadiusz CHYCZYŃSKI* 
Kamil KUGLIN* 
Dorota KALISZ* 

Zastosowanie reduktorów stałych i gazowych do odzysku Pb i Cu z żużla 
hutniczego 

Applicability of solid and gaseous reducers for Pb and Cu recovery from 
metallurgical slag 

W pracy wykonano obliczenia symulacyjne odzysku miedzi i ołowiu z żużla z pieca 
zawiesinowego hutniczego stanowiącego odpad poprodukcyjny w technologii wytapiania miedzi. 
Żużel  ten ze względu na wysoką zawartość materiałów metalo – nośnych może zostać 
powtórnie przetworzony w technologii wysokotemperaturowej redukcji przy udziale reduktorów 
stałego i gazowego: C i CO. Zastosowana metoda obliczeniowa polegała na poszukiwaniu 
minimum funkcji energii Gibbsa określonego przez temperaturę, ciśnienie i masy składników 
w  fazie metalicznej, żużlowej i gazowej dla układu trójskładnikowego złożonego z tlenków: 
miedzi, żelaza i ołowiu. Do obliczeń wykorzystano komercyjne oprogramowanie FactSage. 
Symulacje uwzględniały zmianę energii Gibbsa na skutek procesów zachodzących pomiędzy 
składnikami układu i reduktorem wyrażonymi za pomocą stałych równowag reakcji chemicznych 
przebiegających w rozpatrywanym układzie. W wyniku rekcji pomiędzy redukowanymi tlenkami 
metali powstaje faza CO2, która w pewnych warunkach osiąga równowagową prężność, 
powoduje to zahamowanie redukcji pomimo wprowadzania kolejnych porcji reduktora. Istotna 
rolę w procesie odzysku miedzi odgrywa efekt temperaturowy. Przy temperaturze 1500 K 
zaobserwowano niemal całkowitą redukcję tlenków miedzi i ołowiu, podwyższenie temperatury 
spowodowało intensyfikację procesu redukcji tlenku żelaza. 

Słowa kluczowe: Reduktor stały, reduktor gazowy, żużel hutniczy 
Key words: Fixed reducer, gas reducer, metallurgical slag 

 

Małgorzata ZASADZIŃSKA* 

Bezodpadowa technologia recyklingu technologicznych kabli 
elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi 

Waste-free technology for recycling industrial power cables with copper conductors 

Do produkcji elektroenergetycznych kabli używa się miedzi w gatunku ETP. W procesie 
produkcyjnym powstają odpady technologiczne w postaci długich odcinków podczas zazbrajania 
maszyn i urządzeń (ciągarki, skręcarki, wytłaczarki itp.). Są to materiały niespełniające wymagań 
norm i klientów. W referacie zostanie przedstawiona technologia recyklingu tych materiałów 
polegająca na mechanicznym rozdrabnianiu, mechanicznej i magnetycznej separacji elementów 
składowych, oddzielaniu granulatu miedzianego od pozostałości i jego klasyfikacja na różne 
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frakcje, a następnie technologia przetopu i ciągłego odlewania metodą do góry półproduktu w 
postaci odlewanych drutów o średnicy 8 mm przeznaczonych do procesu ciągnienia na druty i 
przewody. Zostaną przedstawione wyniki badań własności mechanicznych I  elektrycznych 
drutów i ich porównanie z własnościami z drutami uzyskanymi z katod w  tradycyjnym procesie 
ciągłego topienia, odlewania i walcowania. 

Słowa kluczowe: kable elektroenergetyczne, miedź, recykling, bezodpadowa technologia 
Key words: power cables, copper, recycling, waste-free technology 
 

Karolina CHAT* 

Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako 
proekologiczna ochrona antykorozyjna  

Innovative hydrophobic zinc galvanic coatings as environment-friendly corrosion 
protection 

Metale i ich stopy są podstawowymi materiałami inżynierskimi. Stosowane są one 
powszechnie jako konstrukcje, elementy różnorodnych urządzeń, czy pokrycia dachowe. Jednak 
samorzutne, zazwyczaj stopniowe niszczenie metali w wyniku elektrochemicznego lub 
chemicznego oddziaływania z otaczającym środowiskiem, prowadzi do pogorszenia wyglądu 
zewnętrznego wyrobów i osłabienia konstrukcji metalowych, a w konsekwencji do awarii 
i katastrof. Szacuje się, że roczne straty korozyjne na świecie w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca to 1000-1500 USD, co stanowi nawet 6-8% PKB, uwzględniając bezpośrednie 
i pośrednie skutki korozji. Procesy korozyjne stanowią bardzo poważny problem gospodarczy, 
w związku z tym istotne jest prawidłowe zabezpieczenie metali, np. poprzez nanoszenie 
metalowych powłok ochronnych. Jednym z  najczęściej stosowanych metali powłok jest cynk. 
Cynkowanie elektrolityczne umożliwia uzyskanie równomiernych warstw ochronnych o żądanej 
grubości i estetycznym wyglądzie zewnętrznym. Najnowsze badania wskazują, że poprzez 
nadanie odpowiedniej morfologii powierzchni w mikro- i nanoskali możliwe jest otrzymanie 
warstw cynkowych o właściwościach superhydrofobowych. Dzięki temu woda bardzo łatwo 
spływa z powierzchni materiału, a poprzez zmniejszenie kontaktu powłoka-elektrolit powstawanie 
ognisk korozyjnych jest ograniczone. W pracy przedstawiono elektrochemiczną metodę 
otrzymywania powłok cynkowych o właściwościach hydrofobowych. Poprzez odpowiedni dobór 
składu elektrolitu oraz warunków osadzania, uzyskano warstwy o różnorodnej morfologii 

powierzchni, co przekłada się na podwyższoną odporność korozyjną powłok. 

Słowa kluczowe: powłoki galwaniczne, proekologiczna ochrona antykorozyjna, materiały inżynierskie, 
cynkowanie elektrolityczne 

Key words: galvanic coatings, pro-ecological corrosion protection, engineering materials, electrolytic 
galvanizing 
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Dawid KUTYŁA* 

Ekstrakcja niobu od tantalu z rud koltanowych w oparciu o separację 
magnetyczną  

Extraction of niobium from tantalum from Coltan ores based on magnetic 
separation 

W centrum Afryki, w Demokratycznej Republice Konga, znajdują się bogate złoża rudy 
niobowo-tantalowej (kolanu tzw. krwawej rudy). Wykorzystywana jest ona na szeroką skalę 
w przemyśle elektronicznym do produkcji małych kondensatorów odpornych na wysokie 
temperatury. Ceny niobu i tantalu osiągają na rynkach bardzo wysokie wartości ze względu na 
coraz większe zapotrzebowanie na te pierwiastki. Ich główne zastosowanie to produkcja części 
do telefonów komórkowych. Obecnie dwie trzecie ludzkości używa telefonów komórkowych, 
a liczba ta rośnie z dnia na dzień. Właśnie dlatego skuteczność przerobu rud niobowo-
tantalowych jest tak ważna dla rozwoju przemysłu elektronicznego. 

W pracy przedstawiono metodykę wzbogacania rud niobowo-tantalowych bazująca na różnicy 
podatności magnetycznej minerałów wchodzących w ich skład. Opierając się na analizie składu 
chemicznego (XRF) oraz analizie fazowej (XRD) dokonano charakterystyki frakcji magnetycznej 
i opornej na działanie pola. Uzyskane wyniki ułatwią separację niobu od tantalu, aby ze względu 
na podobne właściwości chemiczne uprościć szereg złożonych operacji, bazujących na 
procesach ekstrakcji rozpuszczalnikowej. 

Słowa kluczowe: rudy niobowotantalowe, przemysł elektroniczny, niob, tantal, separacja magnetyczna 
Key words: niobowotantal ores, electronics, niobium, tantalum, magnetic separation 
 

Anna DRABCZYK** 

Nanocząstki metaliczne otoczkowane nanosrebrem jako katalizatory reakcji 
organicznych  

Metallic nanoparticles coated with nanosilver as catalysts for organic reactions 

Obecnie postęp w katalizie heterogenicznej sprawił, że oczekuje się wdrażania nowych 
katalizatorów celem przeprowadzania syntez cennych związków organicznych. Homogeniczne 
katalizatory są ciekawą alternatywą stosowaną na skalę przemysłową, jednakże głównym 
problemem jest ich koszt i wydzielenie ich po reakcji z roztworów. W związku z tym, 
wprowadzono katalizatory bazujące na nanomateriałach w postaci rozproszonych nanocząstek 
metalicznych charakteryzujących się zdolnością do przyspieszania procesów katalitycznych. Ich 
główną zaletą jest możliwość regeneracji, wielokrotne wykorzystanie bez utraty aktywności oraz 
wydzielenie z mieszaniny reakcyjnej przy użyciu zewnętrznego pola magnetycznego. Obecnie, 
nanotechnologia jest jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin nauki, która swój fenomen 
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zawdzięcza połączeniu wybranych obszarów fizyki, chemii, biologii molekularnej, a także 
materiałoznawstwa. Jako nauka interdyscyplinarna, zajmuje się strukturami w skali nano 
pochodzącymi z naturalnego środowiska oraz otrzymanymi metodami technicznymi. Celem 
pracy było otrzymanie nanocząstek tlenku żelaza o wymiarach nie przekraczających 100 nm 
oraz otoczkowanie powstałego produktu warstwą nanosrebra zapewniającą stabilność. Ponadto, 
określono wpływ uzyskanego katalizatora magnetycznego na przebieg wybranych reakcji. 

Słowa kluczowe: nanocząsteczki metaliczne, katalizatory, reakcje organiczne,  nanocząsteczki tlenku żelaza 
Key words: metallic nanoparticles, catalysts, organic reactions, iron oxide nanoparticles 
 

Anna KWIECIŃSKA* 

Chalkogenki metali przejściowych jako alternatywa dla metali szlachetnych 
w procesie produkcji wodoru metodą elektrochemiczną  

Transitional metal chalcogenides as an alternative to precious metals in the 
process of hydrogen production by the electrochemical method 

Obecnie ważne są odnawialne źródła energii, zwłaszcza, gdy  wyczerpują się  zasoby paliw 
kopalnych, takich jak węgiel czy ropa naftowa. Alternatywą dla nich może być wykorzystanie np. 
wodoru w celach energetycznych.  Wodór otrzymywany  jest w przemyśle w 48% w efekcie 
reformingu metanu, 30% z ropy naftowej w rafineriach, 18% z węgla, a pozostałe 4% 
z elektrolizy wody. W procesie elektrolizy zachodzi rozkład cząsteczek wody, w wyniku czego 
wytwarzany jest wodór, który  może stać się nośnikiem energii. W procesie tym używa się 
pierwiastków krytycznych, takich jak platyna. Platyna posiada wysoką aktywność katalityczną, 
lecz również bardzo wysoką cenę. Skłania to do poszukiwań materiałów, mogących ją zastąpić. 
Potencjalnym związkiem spełniającym wymagania jest siarczek kobaltu. Chalkogenki metali 
przejściowych w formie powłok metalicznych mogą być najtańszym rozwiązaniem. W pracy 
wskazano metody otrzymywania powłok kobaltowo-siarkowych jako przykładowego związku 

należącego do grupy chalkogenków metali przejściowych o właściwościach katalitycznych. 

Słowa kluczowe: chalkogenki, metale przejściowe, metale szlachetne, metoda elektrochemiczna, produkcja 
wodoru 

Key words: chalcogenes, transition metals, precious metals, electrochemical method, hydrogen production 
 

Michał SADZIKOWSKI* 

Badania nad przetwórstwem złomów elementów górnej sieci trakcyjnej  

Research on the processing of scrap elements from overhead railway traction 

W artykule przedstawiono badania związane z opracowaniem relatywnie dobrej i skutecznej 
metody oczyszczania materiałów pochodzących ze złomów potrakcyjnych sieci, przed ich 
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przetopieniem i ponownym wykorzystaniem do wytwarzania elementów górnej sieci trakcyjnej. 
Badania były wykonywane w ramach projektu „Recyklingowa technologia wytwarzania 
elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnych  POIR.01.02.00-00-0079/17”. 
Głównym ich celem było określenie wpływu stopnia oczyszczania oraz syntezy metalurgicznej na 
skład chemiczny oraz podstawowe własności materiału po stopieniu. 

W ramach badań przeprowadzono różne warianty oczyszczania złomów wykorzystując do 
tego odmienne konwencjonalne metody. W artykule omówiono stan zagadnienia związany 
z tematyką prowadzonych badań. Nakreślono możliwości pozyskania materiału bazując na 
stanie sieci trakcyjnych w Polsce. Ponadto, scharakteryzowano przewód jezdny będący 
materiałem do badań, pod kątem jego wymagań stawianych przez kolej, czyli określony skład 
chemiczny, a także własności fizyczne oraz mechaniczne. Przeprowadzono także analizę 
wpływu możliwych do wystąpienia zanieczyszczeń w materiale podczas ich eksploatacji. 
Przeanalizowano także dotychczasowe sposoby recyklingu miedzi. 

W dalszej części artykułu zdefiniowano szczegółowe cele przeprowadzonych badań, 
przybliżono metodykę badawczą, szczegółowo charakteryzując sposób postępowania, 
stanowiska badawcze i pozyskany do badań materiał. Podano także wyniki przeprowadzonych 
badań oraz ich analizę z wnioskami. Dokonano szeregu analiz pod kątem zachowania się 
materiału przy zmiennych warunkach oczyszczania i topienia. Opracowano rozkład wybranych 
zanieczyszczeń, istotnych z punktu widzenia dokumentów normatywnych, a także 

przeanalizowano ich wpływ na przewodność elektryczną i twardość materiału. 

Słowa kluczowe: przetwórstwo złomów, złomy potrakcyjne, recykling miedzi, górna siec trakcyjna 
Key words: processing of scrap metal, post-harvest scrap, copper recycling, upper traction network 
 

Krystian FRANCZAK* 

Badania nad metalurgiczną syntezą i własnościami złomów lin nośnych 
pochodzących z kolejowej górnej sieci trakcyjnej  

Research on the metallurgical synthesis and properties of catenary scrap 
originating from railway overhead electric traction lines 

Obecny ogólnoświatowy trend budowy nowych oraz modernizacji istniejących kolejowych 
sieci trakcyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju elementy osprzętu 
górnej sieci trakcyjnej, w tym lin nośnych. Liny nośne w systemach sieci trakcyjnych odpowiadają 
za utrzymanie ciężaru przewodów jezdnych w odpowiedniej pozycji nad torami oraz za transfer 
energii elektrycznej do pojazdów trakcyjnych. Liny te w chwili obecnej wytwarzane są głównie z 
drutów miedzianych w gatunku Cu-ETP o wysokiej przewodności elektrycznej, które po okresie 
eksploatacji mogą zostać ponownie przetworzone. Ze względu na długą eksploatację tych 
elementów w kolejowej sieci trakcyjnej, wykazują one jednak zanieczyszczenia pochodzące od 
pyłów kolejowych powstających wskutek poruszających się taborów osobowych i towarowych 
oraz od związków korozyjnych powstałych na przestrzeni lat. Występujące na powierzchni 

                                                                 
 * AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 



 

Międzynarodowa konferencja 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami” 

Kraków, 18-19 września 2018 r. 
 

 
51 

poeksploatacyjnych lin nośnych zanieczyszczenia podczas ich przetwarzania na drodze syntezy 
metalurgicznej mogą wpłynąć na znaczne zanieczyszczenie uzyskanych w ten sposób odlewów, 
powodując obniżenie ich własności elektrycznych oraz przekroczenie norm zawartości 
poszczególnych pierwiastków w metalu. Badania objęte prezentowaną pracą mają charakter 
badań doświadczalnych, mających na celu ocenę możliwości przetwarzania miedzi w gat. ETP 
poprzez odpowiednio prowadzony proces oczyszczania i syntezę metalurgiczną. Technologia ta 
może stanowić substytucję dla obecnie stosowanych procesów wytwarzania elementów osprzętu 
sieciowego, których głównym składnikiem jest właśnie miedź w gat. ETP. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że przy odpowiednio dobranych parametrach syntezy metalurgicznej, dla 
wstępnie oczyszczonych złomów kolejowych lin nośnych możliwe jest uzyskanie materiałów, 
które charakteryzują się własnościami fizycznymi oraz składem chemicznym, zgodnymi 
z  aktualnymi normami przedmiotowymi.  

Prace ujęte w referacie zostały wykonane w ramach projektu „Recyklingowa technologia wytwarzania 
elementów złącznych na bazie stopów miedzi dla sieci trakcyjnych  POIR.01.02.00-00-0079/17”. 

Słowa kluczowe: metalurgiczna synteza, liny nośne, kolejowe sieci trakcyjne, przetwarzanie miedzi 
Key words: metallurgical synthesis, carrying ropes, railway traction networks, copper processing 
 

Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Andżelika BUKOWSKA* 

Utylizacja i recykling dysków optycznych CD i DVD  

Utilisation and recycling of optical discs 

Dyski optyczne (optical discs - OD) są ważnym cyfrowym nośnikiem pamięci trwałej. Zalicza 
się do nich zarówno płyty kompaktowe (compact discs - CD), jak i DVD (digital video discs). 
Pojedyncze OD jest wykonane w formie poliwęglanowego krążka, na którym znajduje się 
metaliczna warstwa odbijająca wiązkę lasera, warstwa barwnika oraz etykieta. Proces 
wytwarzania OD, w którym etapem krytycznym jest nakładanie metalicznej warstwy odbijającej, 
podlega rygorystycznej kontroli jakości. Z tego powodu wiele dysków, jeszcze na etapie 
produkcji, jest odrzucanych i traktowanych jako odpady produkcyjne.  

Popularyzacja pamięci USB (potocznie zwane pen drive, flash memory stick), oferującej 
zwiększoną pojemność zapisu informacji oraz większą trwałość mechaniczną w porównaniu do 
CD i DVD, powoduje odchodzenie od OD na rzecz USB. Trend ten przyczynia się do wzrostu 
ilości odpadów poamortyzacyjnych OD. Na skalę przemysłową odpadowe OD są rozdrabniane i 
składowane lub spalane w celu odzysku energii, a także użytkowane w zastosowaniach 
rozproszonych (np. jako wypełniacze). Powszechnie stosowane metody utylizacji są 
nieekologiczne (zanieczyszczenie wód gruntowych, emisja dioksyn) oraz nieekonomiczne (utrata 
wartościowych materiałów, jak poliwęglan czy metale nieżelazne). 

Praca zawiera przegląd literaturowy dotyczący składu materiałowego, budowy i cyklu życia 
dysków optycznych oraz metod utylizacji i recyklingu ich odpadów. Przedstawiono również wyniki 
własnych badań laboratoryjnych dotyczących ich recyklingu. 

Słowa kluczowe: utylizacja, recykling, dyski optyczne, odpady poamortyzacyjne  
Key words: utilization, recycling, optical discs, post-amortization waste 
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Andrzej PIOTROWICZ, Stanisław PIETRZYK, Andżelika BUKOWSKA, Piotr PALIMĄKA* 

Przegląd nowych metod odzysku srebra ze zdjęć RTG  

Novel methods of silver recovery from x-ray films – a review 

Od lat 90. XX w. popularność fotografii tradycyjnej znacznie zmalała ze względu na 
pojawienie się fotografii cyfrowej. Pomimo to, halogenki srebra nadal są wykorzystywane jako 
substancje światłoczułe w błonach rentgenowskich używanych w jednostkach opieki zdrowotnej. 
Promieniowanie rentgenowskie przechodząc przez ciało pacjenta, a następnie przez błonę 
rentgenowską (błonę fotograficzną czułą na promieniowanie rentgenowskie), jest rejestrowane 
w postaci obrazu. Powstające w ten sposób zdjęcie jest negatywem i w takiej formie jest 
wywoływane i analizowane przez lekarza. Zużyte zdjęcia rentgenowskie zawierają około 
1,5÷2 % mas. srebra. Klasyfikuje się je jako srebronośny odpad medyczny, który należy 
utylizować ze względów ekonomicznych, ekologicznych oraz bezpieczeństwa. Szacuje się, że 
około 20 % światowego srebra pochodzi z przerobu klisz rentgenowskich. 

Metody odzysku srebra ze zdjęć rentgenowskich można podzielić na trzy kategorie: metody 
pirometalurgiczne (spalanie i wytapianie srebra), chemiczne (ługowanie i elektroliza) oraz 
mikrobiologiczne (enzymatyczne). Obecnie prowadzone badania nad tym zagadnieniem 
koncentrują się na maksymalizacji wydajności oraz minimalizacji zużycia substratów. Z tych 
powodów wielka szansa stoi przed metodami biochemicznymi, jednak nie są one jeszcze 
powszechnie stosowane. Praca zawiera przegląd literaturowy dotyczący zastosowania nowych 
metod odzysku srebra ze zużytych zdjęć RTG. 

Słowa kluczowe: metody odzysku, odzysk srebra, zdjęcia RTG, metody pirometalurgiczne, metody 
chemiczne, metody mikrobiologiczne 

Key words: recovery methods, silver recovery, X-ray pictures, pyrometallurgical methods, chemical 
methods, microbiological methods 

 

Justyna PYSSA* 

Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych 

Directions for the disposal of end-of-life tyres 

Niewłaściwe zagospodarowanie zużytych opon, które są  odpadem wielomateriałowym, 
obciąża w znacznym stopniu środowisko. W ich skład wchodzą gumowe mieszanki kauczuku 
naturalnego i kauczuków syntetycznych na bazie butadienu i butadieno-styrenu, a także 
wypełniacze naturalne (sadza aktywna, kreda, krzemionka, tlenek cynku) i organiczne, środki 
usztywniające i wzmacniające (kord metalowy, włókniny z tworzyw sztucznych) oraz 
zmiękczacze. Skład surowcowy opon (około 80% pierwiastkowego węgla i wodoru), powoduje, 

                                                                 
* AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 
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że mogą być wykorzystywane jako paliwo w procesach przemysłowych lub do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła.  

W artykule podjęto próbę oceny obecnego stanu zagospodarowania opon zarówno w Polsce 
jak i Unii Europejskiej pod względem prawnym oraz technologicznym. Przeanalizowano na 
podstawie danych GUS za lata 2010-2016, ilość wprowadzanych na rynek Polski opon 
samochodowych, jak również poziomów recyklingu i odzysku. Omówiono najczęściej stosowane 
metody przetwórstwa zużytych opon samochodowych, a mianowicie: bieżnikowanie zużytych 
opon, recykling materiałowy (materiały na podłogi i posadzki, dodatki do asfaltu, wykorzystanie 
w budownictwie, nawierzchnie obiektów sportowych itp.) pirolizę oraz odzysk energii. 

Słowa kluczowe: opony samochodowe, odpady wielomateriałowe, procesy przemysłowe, energia 
elektryczna 

Key words: car tires, multi-material waste, industrial processes, electricity 
 

Mariusz CHOLEWA* 

Obieg zamknięty dla mieszanek popiołowo-żużlowych  

A closed circuit for ash-slag mixtures 

Główną przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest nieracjonalna gospodarka 
zasobami. Zainteresowanie zamkniętą gospodarką odpadami w naszym kraju spowodowane 
zostało dostrzeżeniem korzyści wynikających ze skojarzonych działań, tj.: rozwoju technologii 
minimalizujących ilość powstających odpadów, powstawanie regulacji prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami, konieczność respektowania i egzekwowania wymogów UE, a także 
wzrost zainteresowania edukacją w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Polski 
przemysł energetyczny wykorzystuje w procesach wytwarzania energii głównie węgiel kamienny 
i brunatny. Produktami ubocznymi spalania są popioły lotne unoszone przez spaliny 
i wychwytywane w elektrofiltrach oraz popioło-żużle usuwane z komory paleniskowej. Bardzo 
często mieszanina popiołów i żużli transportowana jest hydraulicznie na osadniki, gdzie podlega 
składowaniu i odwodnieniu. Zgromadzone na składowiskach odpady posiadają znaczną wartość 
jako potencjalne surowce wtórne. 

Wprowadzenie obiegu zamkniętego to przede wszystkim pominięcie osadników. Mieszanki 
popioło-żużlowe to również materiał ceniony w drogownictwie i budownictwie. Otrzymywany jest 
w wyniku rozdrobnienia i rozsortowania materiału przepalonego i  może być stosowany jako 
kruszywo do mieszanek betonowych.  

Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było określenie wpływu uziarnienia 
i zagęszczenia na wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności popioło-żużli, stanowiących 
odpady z wybranej elektrociepłowni. Materiał do badań pobrano z osadnika, w którym 
składowane były wspólnie popioły i żużle. Mieszanina popiołowo-żużlowa w postaci pulpy 
tłoczona była rurociągiem do osadnika. Lokalizacja stanowiska zrzutu pulpy była okresowo 
zmieniana, co powodowało zmienność uziarnienia materiału zarówno na przestrzeni osadnika , 
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jak i w profilu pionowym. Dla oceny popioło-żużli do celów budownictwa ziemnego 
reprezentatywne są parametry geotechniczne określone dla prób uśrednionych. Wynika to stąd, 
że podczas wybierania materiału z osadnika, transportu i wbudowywania w nasyp, następuje 
przemieszanie materiału. Materiał ten wykazał ogólnie korzystne parametry charakteryzujące 
jego zagęszczalność, wytrzymałość na ścinanie i ściśliwość. Wskazuje to, że może on stanowić 
materiał budowlany w zastosowaniu do wznoszenia konstrukcji inżynierskich, w szczególności 
takich jak nasypy drogowe. 

Poprzez odzyskiwanie (recykling, regenerację, bezpośrednie użycie lub zastosowanie 
alternatywne) odpadów osiągamy korzyści nie tylko ekologiczne, lecz także ekonomiczne.  

Słowa kluczowe popioło-żużle, recykling, obieg zamknięty 
Key words: ash-slag, recycling, closed circuit 
 

Agnieszka GRELA* 

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych poprzez syntezę zeolitów 
i sorbentów 

Management of industrial wastes by the synthesis of zeolites and sorbents 

Corocznie w Europie powstaje kilkaset milionów Mg materiałów antropogenicznych. 
Większość z nich może być ponownie wykorzystana jako surowiec w procesie otrzymywania 
zeolitów i sorbentów. Ponowne przetworzenie ubocznych produktów, np. Spalania, a także 
odpadów wydobywczych z górnictwa wpisuje się w zasady: gospodarki bezodpadowej (Zero 
Waste Europe), efektywnego korzystania z zasobów (Resource Efficient Europe) oraz 
gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). W artykule zaprezentowano wyniki badań 
świadczące o możliwości przetwarzania odpadów przemysłowych na produkty użyteczne, jakimi 
są zeolity i sorbenty. Jako materiały do syntezy wykorzystano kalcynowane łupki przywęglowe.  

Odpowiednia zawartość krzemu i glinu sprawia, że surowce odpadowe są coraz częściej 
stosowane w procesach syntezy zeolitów oraz sorbentów. Uzyskane materiały dzięki 
szkieletowej strukturze, właściwościom jonowymiennym i sorpcyjnym, znajdują zastosowanie 
m.in. w inżynierii i ochronie środowiska. Najczęściej stosowane są jako sita molekularne, 
materiały do oczyszczania gazów (np. ditlenku węgla w procesach wychwytywania tego gazu na 
potrzeby CCS - Carbon Capture and Storage) czy ścieków (np. z metali ciężkich: Zn, Cd, Ni, Pb, 
Cr). Zeolity i sorbenty zawierające np. metale ciężkie można także zagospodarowywać różnymi 
sposobami: zestalać w betonie, dodawać do koncentratów przerabianych w hutnictwie, eluować 
z nich metale np. roztworem chlorku sodu. 

Słowa kluczowe: odpady przemysłowe, synteza zeolitów, synteza sorbentów, materiały antropogeniczne 
Key words: industrial waste, synthesis of zeolites, synthesis of sorbents, anthropogenic materials 
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Katarzyna JOACHIMIAK-LECHMAN* 
Joanna ZARĘBSKA** 

Zmiany w gospodarce odpadami, a dążenie do gospodarki o obiegu 
zamkniętym – przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie 

EMAS 

Changes in Waste Management and Striving to create a Circular Economy in the 
Case of Polish EMAS Registered Organisations 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to koncepcja wprowadzenia modelu postępowania 
z odpadami w taki sposób, aby w jak największym stopniu odzyskać z nich surowce wtórne, 
które ponownie zasilą rynek. Przedsiębiorstwa produkcyjne mają w tym zakresie ogromny 
potencjał, gdyż nie tylko poprzez ekoprojektowanie, ale również prowadząc odpowiednią politykę 
proekologiczną, mogą osiągnąć cel Unii Europejskiej jakim jest „zero odpadów dla Europy”. 
Budowanie GOZ w Polsce wymaga zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w powstanie 
symbiozy przemysłowej, sieci komunikacji środowiskowej pomiędzy nimi i ekologicznego 
społeczeństwa, które rozumie potrzebę większej współpracy w tym zakresie. Nadrzędnym celem 
prezentowanego artykułu jest przedstawienie dynamiki zmian w gospodarce odpadami w Polsce 
na przykładzie przedsiębiorstw, które posiadają system zarządzania środowiskowego 
nawiązujący do wymagań Rozporządzenia EMAS (System Ekozarządzania i audytu). Jednym 
z kluczowych elementów EMAS jest ocena efektów działalności środowiskowej poprzez 
wyznaczenie wskaźników efektywności środowiskowej dla różnych obszarów, w tym dla 
gospodarki odpadami. Wdrożenie systemu EMAS pomaga w zmniejszeniu kosztów związanych 
z zarządzaniem zasobami i odpadami, co pośrednio wpływa również na tempo realizacji GOZ. 
Autorki analizując deklaracje środowiskowe organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS 
badają skuteczność wdrożenia tego systemu w zakresie gospodarki odpadami oraz wskazują 
czynniki determinujące wdrażanie GOZ w tych podmiotach. 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, system EMAS, działalność 
środowiskowa 

Key words: waste management, circular economy, EMAS system, environmental activities 
 

Adrian KNAPCZYK*** 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – Bibliometryczna analiza trendów 
w latach 2013- 2017 

The circular economy – bibliometric trend analysis in the year 2013-2017 

Analiza bibliometryczna pozwala oszacować zainteresowanie badaczy danym tematem. 
Umożliwia ona identyfikację kluczowych autorów, którzy publikują w tym obszarze, określenie 
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** Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania 
*** Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki 



 

Międzynarodowa konferencja 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami” 

Kraków, 18-19 września 2018 r. 
 

 
56 

głównych tematów badań, odkryć i korelacji w globalnej sieci wiedzy. Celem referatu było 
zidentyfikowanie trendów i tematów badawczych w gospodarce o obiegu zamkniętym. 
Zastosowano techniki bibliometryczne częstości występowania słów kluczowych i powiązań 
między słowami kluczowymi. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu artykułów oraz 
materiałów pokonferencyjnych. Wykorzystane dokumenty pochodziły z lat 2013-2017 i zostały 
pobrane z bazy Scopus. Dane zostały przetworzone i wyczyszczone, a następnie 
przeanalizowane w programie VOSviewer służącym do tworzenia i graficznej wizualizacji map 
bibliometrycznych. Na potrzeby badań program został wykorzystany do stworzenia map 
terminów w wersji "map termicznych" oraz map tematycznych podzielonych według kategorii 
(lata publikowania, częstość cytowań). Główne tematy badawcze zostały przedstawione w formie 
powiązanych sieci. Ostatnim etapem była szczegółowa analiza miejscowa i podział na grupy 
według wybranych kryteriów. Warunkiem było, aby badania umożliwiły identyfikację kierunków 
badań. W pracy dokonano zestawienia słów kluczowych w zależności od przyjętych kryteriów. 
Pierwszym kryterium był okres publikowana. Głównymi słowami kluczowymi w poszczególnych 
przedziałach lat były: 2013-2015 - 'ecology', 'planning', 'industry', 'environmental protection', 
'economic and social effects'; 2015-2016 - 'cirular economy'. 'industral economics', 'resource 
efficiency', 'climate change', 'carbon dioxide'; 2016-2017 - 'decision making', 'product design', 'life 
cycle', 'life cycle assessment (lca)', 'waste management'. Można zauważyć zmiany 
zainteresowania badaczy w poszczególnych latach, a mianowicie od czystej ekologii, przez 
recykling, efekty ekonomiczne i społeczne, a kończąc na cyklu życia produktów. Przedstawiona 
analiza może być wykorzystana jako fragment przeglądu literatury z poruszanej tematyki. Dzięki 
wykorzystaniu technik bibliometrycznych istnieje możliwość dokładniejszej analizy powiązań 
pomiędzy poszczególnymi tematami badawczymi. 

Słowa kluczowe: GOZ, analiza trendów, techniki bibliometryczne, mapy bibliometryczne 

Key words: circular economy, trend analysis, bibliometric techniques, bibliometric maps 
 

Mariusz KRUCZEK* 

Rola ekoinnowacji we wprowadzaniu koncepcji gospodarki obiegu 
zamkniętego  

The role of eco-innovation in implementing the concept of the circular economy 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) stała się wiodącą koncepcją zrównoważonego 
rozwoju i zyskuje popularność jako nowy paradygmat gospodarowania. Jednocześnie 
ekoinnowacje są kluczowym elementem transformacji obecnego modelu produkcji i konsumpcji 
w kierunku efektywniejszego i prośrodowiskowego wykorzystania zasobów. Naturalnym 
wsparciem ekoinnowacji stała się gospodarka obiegu zamkniętego, stanowiąca szansę 
rozwojową dla nauki i przedsiębiorców poprzez wprowadzanie nie tylko nowych modeli 
biznesowych, ale przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do wytworzenia 
nowych rozwiązań technologicznych i produktowych. Ekoinnowacje umożliwiają bowiem 
wprowadzanie takich rozwiązań, które pozwalają na  domykanie obiegu materiałów 

                                                                 
 * Główny Instytut Górnictwa 



 

Międzynarodowa konferencja 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami” 

Kraków, 18-19 września 2018 r. 
 

 
57 

w gospodarce. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia ekoinnowacji we wdrażaniu 
koncepcji GOZ, a w szczególności wskazanie ich znaczenia w transformacji gospodarki. 

Słowa kluczowe: ekoinnowacje, GOZ, transformacja gospodarki, wykorzystanie zasobów 
Key words: eco-innovations, circular economy, economic transformation, resource use 
 

Józef CIUŁA***** 
Kazimierz KUDLIK* 
Ewa WYSOWSKA* 

Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji 
Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobami  

Underground water in collective water supply (CWS) 

Obszar Sądecczyzny cechuje średnia i mała zasobność w wodę, przy jednoczesnej jej 
zmienności czasowej i przestrzennej. Od wielu lat obserwuje się postępujące zmniejszanie się 
zasobów wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do picia. Kurczące się 
zasoby powodują konieczność podjęcia zintegrowanych i odpowiedzialnych działań mających na 
celu ochronę zasobów pierwotnych i wtórnych oraz ich odnowę. 

W systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Nowego Sącza stosuje 
się rozwiązania mające na celu dywersyfikację wykorzystywanych zasobów wód podziemnych 
i powierzchniowych, przy jednoczesnym zasilaniu warstwy wodonośnej w sposób wymuszony 
(sztuczny), co wpływa na wzrost potencjału dyspozycyjnego zasobów wód podziemnych. 

W artykule opisano i poddano analizie zastosowane działania racjonalnego gospodarowania 
zasobami wody, dokonano oceny ich zasadności w kontekście aspektów środowiskowych, 
prawnych oraz ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: wody podziemne, racjonalna gospodarka zasobami, zasoby pierwotne, zasoby wtórne 
Key words: groundwater, rational resource management, primary resources, secondary resources 
 

Marzena SMOL** 

Zaawansowane technologie usuwania i odzysku fosforu ze ścieków – 
wdrażanie koncepcji GOZ w sektorze wodno-ściekowym 

Advanced technologies of phosphorous removal and recovery from wastewater – 
implementation of the CE concept in the water and sewage sector 

Fosfor (P) jest jednym z najważniejszych surowców mineralnych, gdyż warunkuje rozwój 
produkcji rolniczej, stymulowanej potrzebami żywnościowymi zwiększającej się liczby ludności 
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świata. Dla gospodarki europejskiej, surowce fosforowe mają szczególne znaczenie, ponieważ 
ich dostępność może szybko ulec zmianie w związku ze zmianami przepływów handlowych lub 
zmianami w polityce handlowej. Ponadto, z uwagi na wysokie wskaźniki uzależnienia od importu 
(88% dla fosforytu i 100% dla fosforu), surowce fosforowe zostały zamieszczone na liście tzw. 
surowców krytycznych (COM nr 490, 2017). Chcąc zmniejszyć swoją zależność od rynków 
zewnętrznych, Komisja Europejska (KE) wskazuje (COM nr 517, 2013; COM nr 157, 2016) że 
należy poszukiwać alternatywnych źródeł fosforu w przyrodzie, w tym z materiałów odpadowych. 
Jest to zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym - GOZ (COM nr 398, 2014; COM 
nr 614, 2015) według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak 
długo, jak jest to możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako 
surowce wtórne, które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać.  

Surowce fosforowe można odzyskiwać z takich odpadów jak ścieki komunalne 
i przemysłowe, osady ściekowe, popioły ze spalania osadów ściekowych, mączka mięsno-
kostna, gnojowica świń, biomasa, odpady przemysłowe, i in. Istnieje duży potencjał odzysku 
z odpadów w sektorze wodno-ściekowym (zwłaszcza osadów ściekowych) zawierających duże 
ilości fosforu, które – po poddaniu recyklingowi zgodnie z założeniami GOZ – mogłyby 
potencjalnie pokryć ok. 20–30 % zapotrzebowania na nawozy fosforanowe w UE (COM nr 157, 
2016). Największy potencjał mają oczyszczalnie ścieków komunalnych, w których teoretycznie 
fosfor odzyskiwany może być na każdym etapie procesu oczyszczania, tj. ze ścieków i odcieków 
w fazie płynnej, z odwodnionych osadów ściekowych, z fazy stałej z popiołów po termicznym 
przekształcaniu komunalnych osadów ściekowych. Jednak ten potencjał inwestycyjny jest nadal 
w dużym stopniu niewykorzystany. W Europie, następujące zaawansowane technologie odzysku 
fosforu zostały wdrożone: w Niemczech – Phosforce (1 instalacja), Stuttgart Process (1), AirPrex 
(5), EloPhos (1), Fix-Phos (1), REPHOS (1), w Belgi – NuReSys (6), w Wielkiej Brytanii -  
PHOSPAQ (1), OSTARA PEARL (1), w Dani -  PhosphoGreen (3), STRUVIA (1), w Holandii – 
ANPHOS (7), PHOSPAQ (3), OSTARA  WASSTRIP (1), NuReSys (1), AirPrex (2), ICL (1), 
Struvite (1), we Francji – EcoPhos (1) i  NASKEO (1), we Włoszech – ANPHOS (1) i w Hiszpanii 
– ANPHOS (1) i OSTARA PEARL (1) (P-REX projekt, 2018). W Polsce, inwestycję w zakresie 
odzysku fosforu ze ścieków podjęto w oczyszczalni ścieków w Cielczy, jako jeden z elementów 
projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie. 

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka odpadami, surowce krytyczne, 
fosfor (P), sektor wodno-ściekowy 

Key words: circular economy (CE), waste management, critical raw materials, phosphorus (P), water and 
sewage sector 
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Kinga KORNIEJENKO* 

Materiały dla gospodarki o obiegu zamkniętym produkowane z materiałów 
wtórnych oraz metody ich wytwarzania dla potrzeb rozwoju infrastruktury 

miejskiej – studium przypadku miasta Lappeenranta w Finlandii  

Circular economy materials and novel development methods for producing 
recyclable and functional urban construction products – case study from the city of 

Lappeenranta, Finland 

Główną motywacją do prac badawczych jest problem redukcji emisji CO2 w budownictwie. 
Może to nastąpić przez poprzez zastępowanie materiałów na bazie cementów, które są 
odpowiedzialne za 7% globalnej emisji CO2 przez kompozyty przyjazne dla środowiska, 
wytworzone z odpadów. Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości zastosowania nowych 
materiałów i technologii dla zwiększenia estetyki architektury miasta i tworzenie przestrzeni 
miejskiej, w której ludzie lubią żyć i czerpać radość z otoczenia. W artykule przedstawiono 
innowacyjny projekt wytworzenia geokompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi, które 
umożliwiają całkowity recykling i ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych. Lokalny 
przemysł generuje odpady, tj. popioły, odpady z rolnictwa i odpady budowlane, które umożliwią 
wytworzenie materiału geokompozytowego o wysokich własnościach, mogącego zastąpić 
stosowanie cementu. Dodatkowym atutem projektu jest stworzenie zautomatyzowanego, 
szybkiego i wszechstronnego systemu konstrukcyjnego do produkcji dodatków, za pomocą 
technologii addytywnej. Wykorzystano przy realizacji projektu krytyczną analizę literatury i 
studium przypadku projektu realizowanego przez miasto Lappeenranta w Finlandii. 

Słowa kluczowe: materiały wtórne, infrastruktura miejska, GOZ, geokompozyty 
Key words: secondary materials, urban infrastructure, circular economy, geocomposites 
 

Joanna KULCZYCKA**  
Agnieszka CZAPLICKA-KOTAS***†††† 

Ocena materiałochłonności gospodarki polskiej oraz wybranych branż 
przemysłu i ich wpływ na opłacalność produkcji 

Assessment of the material consumption of the economy and selected industries 
and their impact on the profitability of production 

W dokumentach UE problematyka ochrona środowiska jest szeroko prezentowana od 
1973 r., gdy przyjęto Pierwszy Program Działań na Rzecz Środowiska. Wskazano w nim 
wówczas m.in., iż szkody ekologiczne muszą być ujawnione i wyjaśnione naukowo, a postęp 
technologiczny kształtowany zgodnie z wymogami ekologicznymi. Istotne znaczenie miała też 
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Decyzja 240/35 Trybunału Sprawiedliwości z 1985 r., która uczyniła ochronę środowiska jednym 
z „podstawowych celów” Wspólnoty Europejskiej. W efekcie opracowano wiele dokumentów 
strategicznych, których celem było minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. 
Wdrażano nowe koncepcje: zrównoważonego/trwałego rozwoju, czystszych produkcji, a ostatnio 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak pomimo wielu kolejnych programów i strategii w wielu 
krajach następuje zwiększanie zużycia zasobów jak i ilości generowanych i składowanych 
odpadów. W związku dąży się do oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia surowców 
i energii (decoupling), co jest procesem trudnym i długotrwałym. Konieczne jest zatem 
monitorowanie procesów i prowadzenie ocen dotyczących zużycia materiałów i energii 
w gospodarce np. z wykorzystaniem wskaźnika materiałochłonności i wydajności zasobów. 
W ocenie materiałochłonności uwzględnia się wielkość zużycia biomasy, surowców mineralnych, 
paliw kopalnych oraz rud metali. W 2017 roku krajowa konsumpcja materiałowa przypadająca na 
mieszkańca Polski wynosiła18,92 tony surowców, z czego surowce mineralne stanowiły 40% 
(głównie zużywany jest piasek i żwir, Eurostat). Z kolei wskaźnik wydajności zasobów jest wciąż 
kilkukrotnie niższy w Polsce niż średnia UE i pomimo, że w Polsce wzrósł w latach 2004-2013 
z 0,508 euro/kg do 0,594 euro/kg, to średnio w krajach UE w tym samym okresie z 1,521 euro/kg 
do 1,934 euro/kg. Celem artykuły jest analiza i ocena materiałochłonności i zasobochłonności 
polskiej gospodarki oraz poszczególnych branż przemysłu i ich wpływ na opłacalność produkcji, 
w tym poziomu kosztów zużycia materiałów i energii.  

Słowa kluczowe: materiałochłonność, przemysł, gospodarka o obiegu zamknietym,  
Key words: material consumption, industry, circular economy 
 

Marcin CHOLEWA*, Anna HENCLIK**‡‡‡‡ 

Ocena materiałochłonności i emisyjności branż przemysłu w Polsce 
metodą LCA 

Life Cycle Assesment (LCA) of the material consumption and emissivity in polish 
industrial sectors 

Zubożenie zasobów oraz zanieczyszczenie środowiska przez przemysł są jednym 
z najpoważniejszych problemów naszych czasów. Stąd też poszukiwane są metody pozwalające 
na ocenę poszczególnych branż przemysłu oraz zaplanować działania które mogą przyczynić się 
do ich redukcji materiałochłonności i emisyjności. Jedną z takich metod jest ocena cyklu życia 
(LCA), która została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą praktykę zarządzania 
środowiskowego (…) w celu zidentyfikowania priorytetowych obszarów działań lub 
<<hotspotów>> oraz określenia strategii mającej na celu zmniejszenie wpływu na środowisko”. 
Celem badania było określenie potencjalnego wpływu na środowisko wybranych działów 
przemysłu sekcji C: „Przetwórstwo Przemysłowe” zgodnie z metodyką oceny cyklu życia (LCA) 
w 15 kategoriach wpływu i w dwóch perspektywach czasowych (lata 2009 i 2016). Analiza 
wykazała, że działami o największym wpływie na środowisko są: 
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Dział 15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych; 

Dział 17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru; 

Dział 19 – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 

Dział 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; 

Dział 24 – Produkcja metali. 

Spośród tych działów do dalszej analizy wybrano Dział 17 Produkcja papieru, gdzie na 
podstawie przykładu przedsiębiorstwa Arctic Paper Kostrzyn S.A., zdiagnozowano 
zaobserwowano szanse i zagrożenia, a także oceniono wpływ dotychczasowych inwestycji na 
materiałochłonność i emisyjność procesów wytwórczych. Wyniki badań wykazały, iż na skutek 
inwestycji w latach 2005-2016 przedsiębiorstwo APK znacząco obniżyło swój wpływ na 
środowisko z 873µPt do 408µPt, co stanowi wynik praktycznie równy średniemu obciążeniu 
produkcji papieru w Europie. Pomimo znaczącej poprawy procesów produkcyjnych zarówno w 
analizowanej przedsiębiorstwie jak i branży, zdiagnozowano szanse i zagrożenia (w kontekście 
poprawy jakości środowiska), do których można zaliczyć przede wszystkim: 

 produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji; 

 produkcja energii w miejscu produkcji produktu; 

 przechodzenie na paliwa ekologiczne; 

 recykling odpadów energetyczny bądź budowlany; 

 zmniejszenie zużycia wody i zrzutu ścieków (gospodarka o obiegu zamkniętym). 

Słowa kluczowe: LCA, materiałochłonność, emisyjność, działy przemysłu 
Key words: LCA, material consumption, emissivity, polish industrial sectors 
 

Mariola ZALEWSKA*§§§§ 

Wyniki ankiety o oszczędzaniu zasobów 

Survey results on resource saving 

W kontekście przyjęcia Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i jej 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (ang. 17 Sustainable Development Goals – SDGs) nabiera 
znaczenia potrzeba promowania współdziałań międzypokoleniowych dla osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.  

Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu badawczego SDGs Action Oriented 
(SDGsAO) dotyczącego działań, które podejmują studenci oraz członkowie ich rodzin związane z 
oszczędzaniem zasobów. W ramach projektu SDGs przeprowadzono badanie ankietowe 
dotyczące podejmowanych przez studentów i członków ich rodzin działań związanych 
z oszczędzaniem w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Wyniki  pokazują, że ankietowani, 
którzy mają wiedzę o zrównoważonym rozwoju częściej wykazują zachowania oszczędne. 
Stwierdzono również, że ankietowani częściej deklarują, że ich rodzina i oni sami żyją w sposób 
zrównoważony, rzadziej, że gmina, kraj w którym mieszkają rozwija się w sposób 
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zrównoważony. Dostarczenie odpowiednich zachęt może prowadzić do oszczędnych zachowań 
zarówno w miejscu zamieszkania, jak i miejscu pracy/nauki, ale nie można zagwarantować, że te 
zachowania będą trwałe. Uczestnicy projektu SDGs wskazywali na pozytywne aspekty 
prowadzenia takich zachęt. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, oszczędzanie zasobów, ankiety 
Key words: sustainable development, saving resources, surveys 
 

Agnieszka DOMAGAŁA* 

Minimalizacja odpadów jako strategia zrównoważonego rozwoju 

Waste minimisation as a sustainable development strategy 

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów daje ogromne korzyści ekonomiczne przynosząc 
tym samym efektywność procesów technologicznych, pobudzenie rozwoju techniki i organizacji 
w zakładzie. Dzięki minimalizacji odpadów obniżane są koszty związane z transportem, 
unieszkodliwianiem i składowaniem. W przedsiębiorstwach niezwykle ważnym jest 
wypożyczanie, wynajmowanie, leasing oraz korzystanie z usług innych firm. Minimalizacja 
odpadów wpływa na konkurencyjność zakładu dzięki lepszemu gospodarowaniu, systemowym 
podejściu oraz inwestycjom kapitałowym w nowe technologie. Przedsiębiorstwa przystępują do 
tworzenia systemów logistycznych, ułatwiających racjonalne i optymalne gospodarowanie 
odpadami. Poszczególne elementy muszą być odpowiednio uporządkowane i współpracować ze 
sobą, aby realizować cel, jakim jest zapobieganie i minimalizacja odpadów. Można w ten sposób 
osiągnąć zjawisko synergii, to jest wzmocnienia efektów działań w realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju. Systemy logistyczne stosowane w gospodarce odpadami oparte są 
na modelach dynamicznych ochrony środowiska. Mają one zapobiegać negatywnym 
oddziaływaniom przedsiębiorstwa na środowisko. 

Słowa kluczowe: minimalizacja odpadów, zrównoważony rozwój, unieszkodliwianie odpadów, składowanie 
Key words: waste minimization, sustainable development, disposal waste, storage 
 

Berenika LEWICKA** 

Prognoza produkcji biogazu ze słomy ryżowej w celu pokrycia 
zapotrzebowania na energię dla młyna ryżowego  

The forecast of biogas production from rice straw to cover the energy demand 
for a rice mill 

W literaturze i debacie uniwersyteckiej od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania 
technologią produkcji biogazu. Jedną z najważniejszych przyczyn jest to, że przynosi ona niemal 
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wyłącznie korzyści. Podczas produkcji biogazu produkujemy nie tylko biopaliwo, które może być 
wykorzystywane w różny sposób, ale również poferment, który może być użyty jako nawóz. 
Technologia ta jest szeroko stosowana w krajach, które mają duży udział rolnictwa w PKB. 
Produkcja biogazu pośrednio zmniejsza zużycie nawozów przemysłowych, ale również znajduje 
zastosowanie dla zagospodarowania odpadów rolniczych. Jednym z krajów ją wykorzystujących 
jest Wietnam, będący piątym największym eksporterem ryżu na świecie i drugim w kolejności 
eksporterem kawy. Ponad 55% emisji gazów cieplarnianych w Wietnamie pochodzi z rolnictwa. 
Celem artykułu jest oszacowanie możliwości produkcji biogazu ze słomy ryżowej w celu pokrycia 
zapotrzebowania na energię dla młyna ryżowego. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na energię dla młyna ryżowego biogazem 
produkowanym ze słomy z ryżu. Podstawą założeń przy szacowaniu różnych wartości były 
statystyki FAO i innych organizacji międzynarodowych, źródła wtórne i dane z istniejącego młyna 
ryżu w Hau My Bac B w Wietnamie. 

Słowa kluczowe: biogaz, słoma ryżowa, prognoza 
Key words: biogas, rice straw, forecast 
 

Kamil JAWGIEL * 

Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej do określania potencjału 
retencyjnego obszaru 

The use of GIS to determine the retention potential of the area 

W dobie dynamicznie postępujących zmian klimatu i wyczerpujących się zasobów 
naturalnych koncepcja zrównoważonego rozwoju i gospodarka o obiegu zamkniętym stanowią 
racjonalny kierunek ewolucji polskich miast. Koncepcje te opierają się nie tylko na powtórnym 
wykorzystaniu zasobów naturalnych i dbałości o najmniejsze ich zużycie poprzez ich racjonalną 
eksploatacje i regenerację. 

Jednym z elementów środowiska przyrodniczego jest hydrosfera, a jej stan i odpowiednie 
gospodarowanie zasobami wodnymi rzutuje na sytuację przyrodniczą w regionie. Racjonalna 
gospodarka wodna, przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych, staje się ważnym 
elementem zarządzania przestrzenią miejską. Ze względu na postępujące zmiany klimatu i 
urbanizację przejawiającą się zwiększeniem ilości powierzchni nieprzepuszczalnych, ubytek 
wody w miastach jest coraz większy. Stale obniżający się poziom wód podziemnych, 
zmniejszona retencja i znacznie zwiększony odpływ powierzchniowy podczas opadów 
nawalnych powodują zachwianie hydrologicznej homeostazy. 

Szczególnie ważnym i niedocenianym w Polsce zasobem są wody opadowe, które 
dotychczas traktowane były jako ściek, który należy jak najszybciej odprowadzić do odbiornika. 
Badania wykazują jednak, że już po kilkuminutowym, intensywnym opadzie popularna 
„deszczówka”  z powodzeniem może zostać powtórnie wykorzystana. Woda w mieście zostaje 
zatrzymana na wiele sposobów, spośród których prym wiodą zbiorniki retencyjne i cały szereg 
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elementów zielono-niebieskiej infrastruktury, a świadomi decydenci w polskich miastach realizują 
kompleksowe, ale i skomplikowane analizy przestrzenne. 

Prezentowana praca pokazuje możliwości wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej 
(GIS) do szybkiego i łatwego określania potencjału retencyjnego na danym obszarze 
I  zaproponowania odpowiednich, uniwersalnych działań technicznych mających na celu 
zwiększenie retencji. W pracy wykorzystano dane dotyczące użytkowania i rzeźby terenu, 
pokrywy glebowej i geologicznej, a także warunków hydrologicznych obszaru. Na podstawie 
danych wejściowych został opracowany model pokazujący potencjał zagospodarowania 
przestrzennego wybranych fragmentów miast w kontekście retencyjnym i doboru optymalnych 
rozwiązań technicznych.  

Słowa kluczowe: gospodarka wodna, potencjał retencyjny obszaru, wody opadowe, GIS 
Key words: water management, retention potential of the area, rainwater, GIS  
 

Ewa KOPEĆ* 

Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstw w sektorach surowców 
krytycznych  

The analysis and financial evaluation of enterprises in the critical raw materials 
sectors 

Surowce krytyczne stanowią priorytetowe znaczenie dla gospodarek świata, ponieważ 
posiadają duże ryzyko niedoboru ich dostaw. Przedsiębiorstwa sektorów w tym obszarze 
spełniają w gospodarce ważne funkcje, zajmują się bowiem pozyskiwaniem surowców 
krytycznych dla rozwoju gospodarek państw. Dlatego problem kształtowania się w czasie stanu 
finansowego tych przedsiębiorstw należy do istotnych badań. Celem artykułu jest porównanie 
sytuacji finansowej spółek sektorów zajmujących się surowcami krytycznymi i analiza 
długoterminowego inwestowania przedsiębiorstw w tych sektorach gospodarki. Dla realizacji 
przyjętego celu poddano empirycznej weryfikacji hipotezę badawczą stanowiącą, iż sektory 
przedsiębiorstw o najlepszej kondycji finansowej są bardziej aktywne inwestycyjnie. Analizę 
przeprowadzono na podstawie sprawozdań finansowych spółek w wybranych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Słowa kluczowe: analiza finansowa, ocena finansowa, surowce krytyczne, sektory gospodarki 
Key words: financial analysis, financial evaluation, critical raw materials, economic sectors 
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Emilia SIELICKA****** 
Alicja CHOMA* 

Wykorzystanie surowców z odpadów jako przykład optymalizacji kosztów 
operacyjnych w przedsiębiorstwie  

The use of raw materials from waste as an example of the optimisation of 
operating costs in the enterprise 

W dobie nieustannego wzrostu konkurencji na rynku, firmy zmuszone są do stałego 
poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej i rozwiązań, które nie tylko pozwolą poprawić 
wydajność procesów w przedsiębiorstwie, ale także zoptymalizować koszty. Użytecznych 
rozwiązań w tym obszarze poszukiwać można w ekologistyce, czyli dziale logistyki, 
wykorzystującym badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie 
zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska 
i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. Umiejętne wykorzystanie zarządzania 
ekologistyką w przedsiębiorstwie stanowić może innowacyjne rozwiązanie nie tylko dla logistyki 
i zarządzania, ale także dla optymalizacji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwie. 
Przeanalizowanie możliwości ponownego wykorzystania odpadów w organizacji na przykładzie 
przedsiębiorstwa transportowegoi wykazanie jego pozytywnego wpływu  na poziom kosztów 
operacyjnych firmy jest celem tego artykułu. 

Słowa kluczowe: ekologistyka, innowacyjne rozwiązania, surowce z odpadów, przedsiębiorstwo 
transportowe 

Key words: ecologistics, innovative solutions, raw materials from waste, transport company 
 

Emilia SIELICKA* 
Alicja CHOMA* 

Wyzwania operacyjne wdrożenia proekologicznych rozwiązań 
technologicznych racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów 

The operational challenges of implementing pro-ecological technological solutions 
for the rational use of materials and waste 

W dobie nieustannego wzrostu konkurencji na rynku, globalizacji działalności gospodarczej, 
rosnącej zmienności i nieprzewidywalności zjawisk rynkowych, politycznych czy kulturowych 
firmy zmuszone są do stałego poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej i rozwiązań, które 
nie tylko pozwolą poprawić wydajność procesów w przedsiębiorstwie, ale także zoptymalizować 
koszty. Efektywne wprowadzenie usprawnień w każdej organizacji, niezależnie od wielkości, 
zależy od wielu czynników oraz decyzji i obarczone jest ryzykiem stanowiącym nieodłączny 
atrybut każdej działalności gospodarczej. Obecnie zarządzanie stroną operacyjną stanowi jedno 
z najtrudniejszych zadań stawianych przed kadrą zarządzającą przedsiębiorstw. Z drugiej strony 
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sprawne wdrożenie zmian i innowacji jest szansą na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa 
i umocnienie pozycji konkurencyjnej. Współczesne organizacje, poza wyzwaniami związanymi 
z operacyjną stroną zarządzania przedsiębiorstwem oraz koniecznością optymalizacji kosztów, 
muszą się także zmierzyć z wymogami stawianymi przez ochronę środowiska. 

Celem artykułu jest przedstawienie na przykładach wybranych proekologicznych rozwiązań 
technologicznych racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów oraz związanych z ich 
wdrożeniem wyzwań operacyjnych. Jako podmiot badawczy przyjęte zostało przedsiębiorstwo 
transportowe mające pozycję lidera w regionie i będące pionierem w dziedzinie innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze ekologistyki. 

Artykuł bazuje przede wszystkim na literaturze dotyczącej zarządzania operacyjnego 
w przedsiębiorstwie oraz zarządzania ekologistyką. Wykorzystano także dostępne dane 
statystyczne oraz przeprowadzone wcześniej badania, a także przykłady zaczerpnięte z praktyki 
przedsiębiorstwa i jego materiałów wewnętrznych. 

Słowa kluczowe: proekologiczne rozwiązania technologiczne, działania proekologiczne, przedsiębiorstwo 
transportowe, ekologistyka  

Key words: proecological technological solutions, pro-ecological activities, transport company, ecologistics 
 

Karolina KOŁCZYK* 

Magnetyczna separacja jonów metali ziem rzadkich  

The magnetic separation of rare earth elements 

Metale ziem rzadkich (MZR) należą do grupy pierwiastków krytycznych. Z jednej strony 
znajdują one coraz szersze zastosowanie w energetyce, elektronice i innych technologiach, 
a z drugiej ich odzysk związany jest z problemami zarówno technologicznymi, 
jak i gospodarczymi. Aktualnie sytuacja na rynku MZR kontrolowana jest przez Chiny, w których 
kumuluje się ponad 90% produkcji światowej. Zarówno produkcja metali ziem rzadkich ze źródeł 
pierwotnych, jak i recykling, odbywa się na bazie procesów hydrometalurgicznych. Ze względu 
na duże podobieństwo chemiczne poszczególnych pierwiastków z grupy MZR, najtrudniejszym i 
najbardziej kosztownym etapem produkcji jest ich separacja. Związane jest to z koniecznością 
wykorzystania kosztownych odczynników chemicznych, często szkodliwych dla środowiska. 
Ponadto, niezbędne jest wykonanie bardzo dużej ilości operacji, wymagających dużego zużycia 
energii. Z powodu wyżej wymienionych przyczyn niezbędna jest intensyfikacja stosowanych 
obecnie metod recyklingu. Jednym z pomysłów jest wykorzystanie właściwości jonów metali 
ziem rzadkich, nie tylko chemicznych, ale i fizycznych.  

W pracy zostanie przedstawiony pomysł separacji jonów MZR bazujący na różnicach 

właściwości magnetycznych poszczególnych jonów. 

Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, pierwiastki krytyczne, procesy hydrometalurgiczne, recykling, 
separacja jonów 

Key words: rare earth metals, critical elements, hydrometallurgical processes, recycling, ion separation 
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Renata KULESZA*††††† 

Usługa badawcza multi-chem: wykrywanie substancji wzbudzających 
szczególnie duże obawy jako element procesu transformacji do gospodarki 

o obiegu zamkniętym 

Multii-chem: detection of substances of very high concern as an element in the 
transition to a circular economy 

Komisja Europejska wskazuje kierunek zmian obecnej gospodarki liniowej na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym. Nakreślone działania obejmują wszystkie etapy cyklu życia produktu, 
a obszarami priorytetowymi są tworzywa sztuczne, odpady żywności, surowce krytyczne, odpady 
budowlane oraz biomasa i bioprodukty. Zamknięcie obiegu oznacza oszczędne gospodarowanie 
surowcami i pozyskanymi materiałami. Cykl życia produktów powinien być przedłużony na 
drodze ich ponownego użycia i naprawy. Odpady powinny być w maksymalnym możliwym do 
osiągnięcia stopniu poddawane recyklingowi, w następnej kolejności powinny być przekazywane 
w celu odzysku energii, a składowanie odpadów powinno dotyczyć ich minimalnej ilości. 

W aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym należy zwrócić szczególną uwagę na 
występujące w wyrobach gotowych substancje SVHC. Rozporządzenie REACH definiuje 
i identyfikuje te substancje, jako mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska. Lista SVHC prowadzona i aktualizowana przez Europejską Agencję Chemikaliów 
zawiera 181 substancji. Część z nich stanowią dodatki uszlachetniające stosowane dla 
uzyskania określonych cech gotowego produktu. Odzyskiwane z odpadów materiały będą krążyć 
w gospodarce w cyklu zamkniętym, a zatem substancje SVHC także. Zakładając ponowne 
użycie odpadów do produkcji wyrobów ważna staje się informacja o ilościowej zwartości 
substancji SVHC, które mogą znaleźć się w nowych wyrobach rynkowych. 

MULTI-CHEM jako gotowe narzędzie badawcze pozwala na wykrywanie substancji SVHC, 
a otrzymane wyniki badania mogą być podstawą do oceny bezpieczeństwa produktu. Dotyczy to 
zwłaszcza obecności organicznych substancji SVHC, których konsumenci obawiają się 
najbardziej. Wykonane badania recyklatów tworzyw sztucznych potwierdzają obecność 
substancji SVHC, głównie związków ftalanowych z grupy plastyfikatorów tworzyw sztucznych. 

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, substancje SVHC, ocena bezpieczeństwa produktu, 
związki ftalanowe 

Key words: circular economy, SVHC substances, product safety assessment, phthalate compounds 
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Agnieszka NOWACZEK*‡‡‡‡‡ 
Natalia GENEROWICZ** 

Ocena innowacyjnego nawozu jako przykład racjonalnego wykorzystania 
surowców naturalnych 

Assessment of an innovative fertilizer as an example of the rational use of natural 
resources 

W ramach projektu pn. „Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na 
bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy”, Program GEKON 1 – 
Generator Koncepcji Ekologicznych, finansowany na podstawie umowy z NCBiR oraz NFOŚiGW 
o numerze GEKON, 1/05/214543/38/2015, którego efektem jest innowacyjny nawóz organiczno-
mineralny o nazwie EKO-BIONOM, dokonano analizy zapotrzebowania rynku ogrodniczego. 

Innowacyjny nawóz organiczno-mineralny, na bazie ubocznych produktów spalania 
i biogazyfikacji biomasy charakteryzuje się ulepszonym składem, ponieważ zawiera dodatki 
waloryzujące, wśród których można wyróżnić szczep Trichoderma. Działanie Trichodermy 
polega na intensywnej produkcji enzymów litycznych, konkurencji o składniki pokarmowe, 
stymulacji wzrostu roślin oraz indukcji ich odporności. Szczep ten bardzo gwałtownie rozwija się 
w nowym środowisku, ze względu na jego odporność na wiele toksycznych związków. Ponadto 
zwiększa on przyswajanie mikro i makroelementów przez rośliny.  

Nawóz charakteryzuje się szeregiem zalet wśród których można wyróżnić między innymi 
zwiększenie próchnicy w glebie, mniejszą szkodliwość dla roślin i człowieka w porównaniu 
z nawozami chemicznymi oraz wysoką jakość granulatu szczególnie w aspekcie jego trwałości 
oraz energochłonności. Nawóz wyróżnia znaczna zawartość kwasów huminowych. Może on 
znaleźć swoje zastosowanie w szkółkach drzew ozdobnych, czy wszelkiego rodzaju szklarniach. 
Dzięki temu, że jest on produkowany w formie granulatu, a nie cieczy czy pyłu, sposób jego 
podania nie będzie szkodził wyższym częściom roślin. W innym przypadku mogłoby dojść do 
poparzenia roślin, kwiatów, czy też nie precyzyjnego rozprowadzenia nawozu. Nie wpływa on 
również na zdrowie człowieka, a szczególnie nie szkodzi drogom oddechowym. W dobie 
prowadzenia ekologicznego stylu życia oraz idei i założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tego 
typu nawóz będzie produktem chętnie wybieranym przez konsumentów. Polska jest znaczącym 
w Europie producentem nawozów mineralnych, trzecim pod względem wielkości produkcji 
nawozów azotowych oraz drugim wytwórcą nawozów fosforowych. Krajowy przemysł nawozowy 
produkuje rocznie 1,6 mln ton nawozów azotowych i 0,5 mln ton nawozów fosforowych, co 
stanowi po około 1,5% światowej produkcji.  

W celu poznania zapotrzebowania rynku na tego typu nawóz, przeprowadzono badania 
ankietowe wśród szkółek roślin, krzewów ozdobnych oraz owocowych. Celem artykułu jest 
przedstawienie właściwości nawozu oraz możliwości jego zastosowania w szkółkach roślin 
i krzewów ozdobnych oraz owocowych.  

Słowa kluczowe: badania ankietowe, nawóz, innowacje,  
Key words: surveys, fertilizer, innovations  
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Joanna WITCZAK*§§§§§ 

Ekoprojektowanie dla racjonalnego wykorzystywania zasobów 
w gospodarce o obiegu zamkniętym 

Ecodesign for efficient resource use in circular economy 

Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów jest podstawowym założeniem koncepcji 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Opiera się ona na dążeniu do zamykania obiegów oraz 
powtórnym wykorzystywaniu zasobów w celu uzyskania możliwie najwyższego poziomu 
efektywności środowiskowej. Zastosowanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w 
praktyce gospodarczej może przyczynić się więc zarówno do wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw, jak również zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jednakże do 
osiągnięcia korzyści oraz szerokiego jej wykorzystania w praktyce konieczna jest zmiana 
sposobu myślenia o produktach. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada bowiem 
patrzenie przez pryzmat całego ich cyklu życia, a nie tylko wybranych jego etapów. Brane pod 
uwagę jest zarówno projektowanie, jak również produkcja, konsumpcja, zbieranie odpadów oraz 
ich zagospodarowanie. Jednakże w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym kluczowy 
wydaje się być etap projektowania. Tak wczesne uwzględnianie aspektów środowiskowych 
w całym cyklu życia pozwala bowiem na jednoczesne uwzględnienie kwestii związanych 
z potencjalnymi odpadami, które pojawią się po fizycznym zużyciu. Odpowiednio zaprojektowane 
produkty, nadające się do recyklingu lub ponownego użycia, sprzyjają bowiem łatwiejszemu 
i mniej kosztownemu zagospodarowaniu odpadów, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak 
również środowiskowym i społecznym. Etap projektowania wpływa bowiem na cały cykl życia 
produktu, sprzyja oszczędności cennych zasobów i ma kluczowe znaczenie w aspekcie redukcji 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Stąd też projektowanie stanowi nie tylko bardzo 
istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym, ale można je uznać za jej podstawę . 

Słowa kluczowe: ekoprojektowanie, efektywność, zasoby, gospodarka o obiegu zamkniętym 
Key words: innovation, ecodesign, efficiency, resource, circular economy 
 

Wioletta M. BAJDUR ** 
Monika KULA** 

Możliwości zastosowania odpadów polimerowych w budownictwie   

Opportunities for using polymer waste in construction  

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje czynności między innymi z zakresu zapobiegania, 
powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, których realizacja ma na celu ochronę zdrowia 
i życia ludzi oraz mienia lub środowiska przed pożarem. Jednym z istotnych aspektów jest 
stosowanie w budownictwie tworzyw polimerowych przyjaznych środowisku, jednocześnie trudno 
palnych lub niepalnych. W artykule przedstawiono zagrożenia środowiska oraz zdrowia i życia 
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ludzi pożarami obiektów budowlanych, a także możliwości zastosowań modyfikowanych 
materiałów polimerowych redukujących zagrożenia poprzez zmniejszenie palności polimerów. 
Proces spalania polimeru można opóźniać poprzez modyfikację chemiczną polimeru.  

Słowa kluczowe: zagrożenia pożarowe w budownictwie, tworzywa polimerowe, modyfikacja polimerów  
Key words: fire hazards in construction, polymer materials, modification of polymers 
****** 

Teresa M. GULOTTA*, Marina MISTRETTA**, Marinella GIUNTA**, Filippo G. 
PRATICÒ**†††††† 

Resource consumption and Environmental Impacts of flexible pavements: 
A comparative analysis for a typical local road  

The reduction of energy consumption and the mitigation of environmental impacts have 
become key targets of energy and environmental policies in different countries, to be matched by 
means of strategies aimed at tackling climate change.  

Climate change calls for significant actions and methods. In this context, EU Green Public 
Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance, green products, and EU 
Environmental Product Declarations aim at providing experts and scientists with a new 
framework. However, many classes of impact should be considered and this calls for algorithms 
and ideas to move towards recognised and stated scientific methodologies. In such a context, 
the role of the Life Cycle Assessment (LCA) methodology is broadly recognized as a tool to 
quantify sustainability of processes and systems. 

In this paper, LCA methodology is applied to assess resource consumption and 
environmental impacts arisen from the life-cycle of an Italian urban road, for which it is 
hypothesized that different types of bituminous mixtures are used for the construction of the 
pavement. In detail, life-cycle energy consumption and carbon footprint pertaining to roads 
management are assessed, including materials production, transportation, construction, 
maintenance, and rehabilitation. 

Key words: resource consumption, Life Cycle Assessment, Italian urban road 
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Łukasz WAKSMUNDZKI*

 

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami jako sposób na realizację 
założonych poziomów odzysku  

A motivational waste management system as a way of achieving EU recycling 
levels 

Normy unijne nakładają na kraje członkowskie osiąganie wysokich poziomów odzysku 
i recyklingu. Z roku na rok poziomy te są zwiększane. Na dzień dzisiejszy krajowa gospodarka 
odpadami jest daleka od osiągnięcia założonych norm. Dodatkowo, regularne pożary składowisk 
śmieci, które miały miejsce w pierwszej połowie 2018 r., wskazują na nieprawidłowości i brak 
systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. 

Odpowiedzią na powyższe problemy i realizację skuteczniejszej gospodarki odpadami 
komunalnymi wydaje się być projekt pod nazwą „Motywacyjny System Gospodarki Odpadami” - 
innowacja procesowa autorstwa EcoTech System. Idea systemu stanowi odwołanie do idei 
zawartej w encyklice Laudato Si, poświęconej ekologii, a sprowadzającej się do stwierdzenia, że: 
„(…) każda przemiana wymaga motywacji oraz procesu edukacyjnego (…)”. Motywacyjny 
System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym, 
pozwalająca na synergię czterech uczestników modelu (strategia 4 x WIN):  

1. społeczeństwo/mieszkańcy - motywacja do segregacji,  

2. samorząd - osiąganie rzeczywistych poziomów odzysku i recyklingu, 

3. przemysł recyklingowy - dostęp do czystych surowców wtórnych,  

4. partnerzy biznesowi - promocja poprzez ekologię.  

Celem artykułu jest przedstawienie ww. rozwiązania, którego istota sprowadza się do 
zastosowania systemu zachęt, mającego na celu zmianę zachowań i przyzwyczajeń 
mieszkańców oraz wdrażanie efektywnej segregacji odpadów opakowaniowych „u źródła”. 

Słowa kluczowe: poziomy recyklingu, poziomy odzysku, gospodarka odpadami, segregacja odpadów 
Key words: recycling levels, recovery levels, waste management, waste segregation 
 

Joanna Mieszkowicz* 

Climathon 2018 – Kreatywnie dla Klimatu 

Climathon 2018 – Creative for Climate 

Postępujące zmiany klimatu są wynikiem działalności człowieka. Główną przyczyną takiego 
stanu jest spalanie paliw kopalnianych. Działalność człowieka powoduje w skali ogólnoświatowej 
ogromne emisje CO2 (energetyka, transport, produkcja żywności i opakowań itp.) Wszystkie te 
gałęzie powodują nieodwracalne zmiany w ekosystemach i składzie gazów w atmosferze. Aby 
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zmianom zapobiec należy ograniczyć (a w zasadzie wyeliminować) emisję antropogenicznego 
CO2. Jednym z działań mogących zapobiec tym zmianom jest wprowadzenie gospodarki 
o obiegu zamkniętym (GOZ). Wielokrotne wykorzystywanie danego dobra materialnego 
zmniejszy wydobycie i produkcję następnych materiałów, co spowoduje nie tylko ograniczenie 
emisji CO2, ale również m.in. zapobiegnie wycinkom kolejnych obszarów leśnych w celu 
wydobycia danego surowca (las pochłania CO2). Wprowadzenie GOZ spowoduje także mniejsze 
spalanie paliw kopalnianych poprzez ograniczenie produkcji materiałów ropopochodnych, 
a  także, poprzez minimalizację wytwarzania odpadów, co zmniejszy ich ilość. Gospodarka 
o  obiegu zamkniętym jest jedną z dróg pomagających zapobiegać zmianom klimatu. 
Tegoroczny Climathon odbędzie się pod hasłem „Kreatywnie dla klimatu”. W ramach Climathonu 
poszukuje się nieszablonowych pomysłów na to, jak zaadaptować miasta do zmian klimatu i jak, 
choćby w mikroskali, zapobiegać im. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z tych 
narzędzi, które można wykorzystać jako ograniczenie wpływu człowieka na zmiany klimatu 
I  środowisko. GOZ wpływa korzystnie na stan jakości środowiska w mikroskali, przyczyniając się 
jednocześnie do odwrócenia niekorzystnych trendów w makroskali. 

Słowa kluczowe: klimat, gospodarka o obiegu zamkniętym, paliwa kopalniane, emisja dwutlenku węgla 
Key words: climate, circular economy, mine fuels, carbon dioxide emissions 
 

Martyna ŻAK* 

Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki zrównoważonego 
rozwoju  

Green public procurement as a policy tool for sustainable development 

Koszty zakupionych przez instytucje publiczne towarów oraz usług pochłaniają co roku ok. 
16% produktu krajowego brutto UE, dlatego UE można nazwać szczególnie istotnym 
konsumentem. Obecnie dużo mówi się o świadomych zakupach i społecznej odpowiedzialności 
biznesu, podkreślając, iż bardzo ważna jest wspólna troska o środowisko. Należy zauważyć, iż 
niebagatelną rolę w założeniach szeroko rozumianej polityki proekologicznej pełnią inwestycje 
publiczne. Wystąpienie ma na celu wskazanie zielonych zamówień publicznych jako 
mechanizmów zrównoważonego rozwoju. Zielone zamówienia publiczne określane są jako 
proces prowadzący do wyboru takich towarów i usług, których oddziaływanie na środowisko jest 
zminimalizowane. W prezentacji zostaną wskazane sposoby przeprowadzania przetargów, które 
biorą pod uwagę kryteria ekologiczne. Prezentacja ma pokazać obowiązujące rozwiązania 
prawne oraz unijne wytyczne dotyczące zielonych zamówień publicznych. Zostaną 
przedstawione także ekonomiczne koszty proekologicznych inwestycji ze szczególnym 
uwzględnieniem analizy LCA (ocena cyklu życia) oraz  LCC (ocena kosztów życia). 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, zrównoważony rozwój, inwestycje publiczne, proekologiczne 
inwestycje, analiza LCA, analiza LCC 

Key words: public procurement, sustainable development, public investments, environment-friendly 
investments, LCA analysis, LCC analysis 
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Daina KALNINA* 

Elements of the circular economy in the JSC “Grindeks” pharmaceutical 
wastewater treatment station 

Nowadays, the rise of the circular economy and the progressive abandonment of the linear 
economy has achieved a special importance. A specific case is found in pharmaceutical 
wastewater plants. The main function of the industrial wastewater treatment plant is to remove 
chemical pollution from products that have come entered water during an adjacent production 
process, and/or the cleaning of equipment. 

JSC “Grindeks” is the leading pharmaceutical company in the Baltic States and produces 
about 25 different kinds of active pharmaceutical ingredients belonging to the heart and 
cardiovascular, CNS and anticancer medication therapeutic groups and also over 60 final dosage 
forms of pharmaceutical products, including solid form products, solutions for injections, 
ointments and syrups.  

The production of considerably changing amounts and types of wastewater in multiproduct 
factories, as well as specific demands for pharmaceutical wastewater and their reuse, is a 
challenge for the implementation of elements of a circular economy in such kinds of wastewater 
treatment plant. In spite of this, JSC has introduced practical implementation of the treatment of 
some chemicals (including AlCl3-containing effluent as a waste product of the synthesis of 
activated sludge for coagulation after secondary wastewater treatment). Recovered solvents 
(isopropanol and/or ethanol) are used as easily degradable carbon sources in the denitrification 
process. The company has found ways to improve the quality demands of the waste water 
treatment plant on a daily monitoring basis by implementing controlled release of different API 
loads. There is well established communication with the production site for efficient management 
of the wastewater treatment process: synthesis is planned in accordance with the Active 
Pharmaceutical Ingredients Production and Final Dosage form Production departments and the 
wastewater station receives information about the time schedule and amount of production on a 
regular basis.  

Educational (information) seminars on the circular economy concern people's creative 
thinking and active involvement in problem solving and responsiveness. These are structured so 
that the educational workshops are different for employees of the wastewater treatment plant and 
employees involved in production.  

Key words: education, circular economy, wastewater treatment plant 
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Jacek PIETRZYK* 
Joanna LEONIEWSKA-GOGOLA* 

Ocena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gmin 

Assessment of the management of the raw material potential of Polish 
communities 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 r. przekazała 
samorządom gminnym władzę i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. Od lipca 2013 r. gminy zlecają zadanie odbierania i/lub zagospodarowania 
odpadów komercyjnym firmom lub spółkom komunalnym. W artykule przeanalizowano 
i podsumowano efekty ekologiczne reformy, korzystając ze sprawozdań Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Miast ponad 1000 gmin w Polsce, sporządzonych przez urzędy marszałkowskie 
za pomocą aplikacji BDOŚ GOK. Porównano wskaźniki, wyznaczane na podstawie wzorów 
z kolejnych rozporządzeń Ministra Środowiska do udziałów masowych surowców poddanych 
recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia w całkowitym strumieniu odpadów 
komunalnych. Autorzy omówili także problem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (ZSEiE) w kontekście braku celów recyklingowych dla samorządów. 
Zaproponowano systemowe rozwiązania, które powinny ułatwić osiągnięcie celów 
recyklingowych wyznaczonych w znowelizowanych w czerwcu 2018 roku dyrektywach 
odpadowych. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, surowce, gminy 
Key words: management, raw materials, municipalities 
 

Ryszard GOLA-SIENKIEWICZ* 

Kadry dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

Staff for Circular Economy  

Funkcjonowanie gospodarki o zamkniętym (GOZ) obiegu wiąże się ze zmianą nie tylko 
w dziedzinie technologii, ale w organizacji produkcji, edukacji, metodach finansowania i polityce. 
Aby osiągnąć założone cele, potrzebna jest właściwie przygotowana kadra na różnych 
szczeblach GOZ, począwszy od bardzo prostych prac w zakresie zagospodarowania odpadów 
i recyklingu, aż do procesów planowania, analizy oraz zarządzania. Aby ten proces przebiegał 
prawidłowo i z korzyścią dla gospodarki oraz środowiska, należy zadbać o odpowiednie 
kompetencje i umiejętności pracowników. Czy na rynku edukacyjnym istnieją rozwiązania, które 
umożliwiają zdobycie kwalifikacji z zakresu gospodarowania odpadami i recyklingu? Można to 
osiągnąć kilkoma metodami, w typowej formie szkolnej oraz w formach pozaszkolnych. Obecnie 
na rynku szkoleniowym istnieją formy, które dają możliwość rozszerzenia oraz uzupełnienia 
wiadomości oraz umiejętności z zakresu gospodarowania odpadami i recyklingu. Są to formy 
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adresowane do wąskich, określonych tematycznie grup osób, które zajmują się konkretnymi 
zadaniami z zakresu np.: recyklingu pojazdów samochodowych czy elektroniki i elektrotechniki, 
zagospodarowywania i przetwarzania tworzyw sztucznych, sortowacz czy ekorecykler.  

W cyklu typowo szkolnym nie ma rozbudowanego kształcenia pod potrzeby GOZ. Biorąc pod 
uwagę dynamiczny przyrost firm zajmujących się odpadami oraz recyklingiem, powinny powstać 
nowe zawody z tego obszaru. Na poziomie obecnego szkolnictwa zawodowego (I i II stopnia) nie 
ma zawodów, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu z zakresu wiedzy o 
zagospodarowaniu odpadami i recyklingu. O wiele lepiej wygląda sytuacja na uczelniach 
wyższych, gdzie są już kierunki oraz specjalności i studia podyplomowe dotyczące szeroko 
pojętego zagospodarowania odpadów oraz recyklingu. W GOZ niezbędny jest kompleksowy 
system edukacji, który będzie elementem tworzenia społeczeństwa recyklingowego. 

Słowa kluczowe: kadry, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami 
Key words: human resources, circular economy, waste management 
 

Aleksandra EDELMULLER* 

Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami – inspirujące młodzież do 
bycia wyEKOdukowanym 

Local, Ecological Waste Management – How to inspire Youth to be more 
ECOducated 

Nowe produkty i technologie powodują, że obecnie edukacja ekologiczna staje się 
powszechną potrzebą. Wynika to ze społecznego zrozumienia, że pozyskiwana wiedza 
o zasadach funkcjonowania gospodarki i środowiska pozwoli zachować wszystkie elementy 
zrównoważonego rozwoju. Studenci Koła Naukowego Zarządzanie AGH, we współpracy 
z partnerami samorządowymi oraz pozarządowymi, zrealizowali warsztaty „Lokalne, Ekologiczne 
Gospodarowanie Odpadów” w szkołach gminy Mszana Górna, modernizując dotychczasowy 
program. Celem projektu było przekazanie jak największemu gronu uczniów szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych niezbędnej wiedzy z zakresu gospodarki surowcami 
i odpadami. Projektowi przyświeca idea szerzenia wiedzy z zakresu hierarchii gospodarowania 
odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, powtórne wykorzystanie, recykling, odzysk 
i ostatecznie składowanie pozostałości), a także wzbudzenia intuicyjnej potrzeby sortowania 
odpadów. Prezentowana publikacja przybliża sposoby prowadzenia efektywnej edukacji 
ekologicznej, a także proces ciągłego usprawniania i doskonalenia programu warsztatów.  

Słowa kluczowe: gospodarowanie odpadami, edukacja ekologiczna, zrównoważony rozwój, gospodarka 
surowcami 

Key words: waste management, environmental education, sustainable development, management of raw 
materials 
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Agnieszka KAWECKA* 

Agnieszka CHOLEWA* 

Wyzwania dla branży opakowań w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym  

Challenges for the packaging industry in the Circular Economy 

Koncepcja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym zakłada, że wartość produktów, materiałów 
i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by w efekcie ograniczyć 
wytwarzanie odpadów do minimum. W tej koncepcji surowce są wielokrotnie ponownie 
wprowadzane do obiegu, często przechodząc z jednej gałęzi przemysłu do drugiej. Koncepcja ta 
znalazła poparcie Komisji Europejskiej i działania z tego zakresu będą sukcesywnie wdrażane 
poprzez odpowiednie akty prawne Unii Europejskiej.  Potrzebę wdrożenia rozwiązań z zakresu 
minimalizacji zużycia surowców, materiałów i energii, czy ograniczenia produkcji odpadów, 
odczuwają także konsumenci i przedstawiciele przemysłu. Szczególne zainteresowanie 
wdrożeniem koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wykazuje branża opakowań. 
Ze względu na dynamiczny wzrost wartości tego rynku, który w 2017 r. osiągnął w Polsce około 
9,6 mld Euro (dane Polskiej Izby Opakowań) oraz rosnącej ilości odpadów poużytkowych, 
konieczne jest wprowadzanie rozwiązań ograniczających zużycie surowców i energii w całym 
cyklu życia wyrobów. Celem artykułu jest zaprezentowanie dotychczasowych praktyk 
dotyczących zmniejszania negatywnego oddziaływania opakowań na środowisko oraz 
wskazanie kierunków działań dla realizacji koncepcji GOZ w branży opakowaniowej. 

Słowa kluczowe: branża opakowań, gospodarka o obiegu zamkniętym, wytwarzanie odpadów, 
minimalizacja zużycia surowców 

Key words: packaging industry, circular economy, waste production, minimization of raw materials 
consumption 
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Oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem technik 
membranowych z możliwością ich dalszego wykorzystania do celów 

technologicznych 

The treatment of coke oven wastewater with the use of membrane techniques 
enabling its further reuse for technological purposes 

Ścieki koksownicze są jednym z najbardziej uciążliwych strumieni odpadowych 
generowanych w procesie termicznego przekształcania węgla. Ich prawidłowe oczyszczenie oraz 
możliwość zagospodarowania jest warunkiem zrównoważonego oddziaływania zakładów 
koksowniczych na środowisko. W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania 
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ciśnieniowych procesów membranowych do oczyszczania ścieków koksowniczych. Zastosowano 
proces ultrafiltracji  oraz bezpośrednio proces odwróconej osmozy do doczyszczania ścieków 
oczyszczonych biologicznie. Wykazano, że niskociśnieniowa separacja membranowa (UF) 
pozwala na efektywne usunięcie zanieczyszczeń organicznych (wyrażonych jako ChZT) 
z oczyszczanych ścieków, przy stosunkowo niskim wpływie zjawiska fouling na wydajność 
procesu. Uzyskane wyniki wskazują na 67% obniżenie wskaźnika ChZT oraz 37% obniżenie 
zawartości całkowitej substancji rozpuszczonej. Z kolei proces odwróconej osmozy umożliwił 
odzysk wody o jakości technologicznej, umożliwiającej jej dalsze wykorzystanie np. w obiegach 
wodno-parowych. Końcowe stężenie zanieczyszczeń organicznych wyrażonych jako ChZT 
zostało obniżone z 296 mg/L (ścieki oczyszczone biologicznie) do 15 mg/L (permeat po RO), 
chlorków z 2645 mg/L do 118-621 mg/L (w zależności od ciśnienia transmembranowego 
zmienianego w przedziale 1-3 MPa) i siarczanów z 2079 mg/L do 29-161 mg/L. Odzysk 
wydajności membrany po procesie ultrafiltracji ścieków koksowniczych wyniósł 75%, z kolei 
wydajność membrany osmotycznej po procesie filtracji była porównywalna z wydajnością 
zmierzoną dla czystej membrany. 

Niniejsze badania zostały zrealizowane w ramach projektu INNOWATREAT, który jest 
współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach umowy nr 710078 oraz przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z funduszów na naukę w latach 2016-2019. 

Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, ścieki koksownicze, techniki membranowe, zanieczyszczenia 
organiczne  

Key words: wastewater treatment, coke wastewater, membrane techniques, organic pollutants 
 

Krzysztof ZACHURA* 

Ekoinnowacje budowlane jako innowacje zrównoważonego rozwoju 
i nowoczesnego budownictwa 

Construction eco-innovations as innovations of sustainable development and 
modern construction 

Celem artykułu jest przedstawienie przykładów ekoinnowacji budowlanych w obszarze 
zrównoważonego budownictwa, głównie w oparciu o analizę rozwiązań produktowych 
i technologicznych stosowanych w obszarze budownictwa. 

Ekoinnowacje coraz częściej rozumiane i utożsamiane są z innowacjami zrównoważonego 
rozwoju i mają coraz większe zastosowanie w budownictwie. Dotyczy to zarówno sfery 
budownictwa energooszczędnego, jak i budownictwa pasywnego. Niemniej obszar budownictwa 
ze względu na swoje uwarunkowania wymusza stosowanie coraz to nowszych technologii, 
zarówno w odniesieniu do budynków nowopowstających, jak i modernizowanych. 
Przezentowany artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie rozwiązań produktowych 
i technologicznych stosowanych w budownictwie, opartych na koncepcji gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  
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W artykule przedstawiono przykłady nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie, 
analizując w szczególności ich istotę, możliwość wykorzystania i upowszechnienia oraz rolę, jaką 
odgrywają w koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Słowa kluczowe: ekoinnowacja, nowoczesne budownictwo, zrównoważone budownictwo, rozwiązania 
produktowe, rozwiązania technologiczne 

Key words: eco-innovation, modern construction, sustainable construction, product solutions, technological 
solutions 

 

Marek MICHALSKI* 

Wpływ innowacji na rozwój energetyki jądrowej 

Impact of innovations in the development of the nuclear power industry 

Badania nad zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i globalnym ociepleniem nakłaniają 
rządy, administrację różnego szczebla i sektor energetyczny do zmniejszania uzależnienia od 
paliw kopalnych, zwłaszcza od węgla i ropy. Jedną z rozpatrywanych opcji jest zwiększenie 
zastosowania energii jądrowej, której zaletami są duże moce produkcyjne i możliwość ich 
pełnego wykorzystania oraz niewielka ilość i niski koszt paliwa w stosunku do ilości wytwarzanej 
energii elektrycznej. Jednakże pomimo ciągłych innowacji, wykorzystanie energetyki jądrowej na 
świecie maleje, przede wszystkim w krajach wysokorozwiniętych pod względem gospodarczym. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy są wysokie nakłady inwestycyjne i ich niekontrolowany wzrost, 
a także obawy o skażenie środowiska naturalnego w przypadku awarii lub ataku 
terrorystycznego oraz trudności w długoterminowym składowaniu odpadów radioaktywnych. 
W artykule przeprowadzono analizę wpływu innowacji na miniony i perspektywiczny rozwój 
energetyki jądrowej w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w odniesieniu do 
nakładów inwestycyjnych, kosztu wytwarzania energii elektrycznej, ochrony środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: innowacje, energetyka jądrowa, rozwój 
Key words: innovation, nuclear energy, development 
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M.S. POLYAKOV* 
R AGAIEV * 
E KLIUEV * 
D PRYTULA * 

The external waste tips produced during the development of opencast coal 
workings as an alternative source of hydrocarbon gases 

There are currently many indicators of a developed society and state, including energy 
independence. One of the main sources of energy independence in any country is the coal 
industry. For all branches of the mining industry, there is a necessity to apply an integrated 
approach to the use of mineral raw materials combined with minimal environmental damage.  

The opencast method of mining is known to be less labour-intensive, but there are also 
disadvantages including the sterilisation of land in the form of waste heaps consisting of 28-46% 
coal. 

Therefore, it was proposed to solve this problem by thermal treatment of the solid coal-
containing raw materials. This helps to reduce the volume of the tips and to produce a gas with 
a  high content of combustible components. The output of the gas phase depends on the heating 
rate, the process temperature, pressure, particle size and other factors. It is necessary to 
emphasise that the thermal treatment of the mine material in the presence of catalysts 
contributes to increasing the specific productivity, stabilisation of the composition of the gas 
phase, reducing the use of oxidants and simplifying the technological scheme. 

This helps to accurately determine the parameters for thermal treatment to produce 
a  combustible gas through the development of new methods of geotechnological exploration of 
mineral deposits. 

Key words: coal combustion, energy, mining industry, 
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Andrii VORFOLOMEIW*‡‡‡‡‡‡ 

The Implementation of Resource Efficient and Cleaner Production in 
Ukrainian Enterprises: Conditions, Achievements and Barriers 

Ukraine inherited resource intensive industry structured in large companies. With rising prices 
of the main resources such as energy and some materials, these companies have not been able 
to maintain their competitiveness. During the period 1991-2017, the share of industry in the 
structure of the national GDP has decreased from 46% to 21%. 

The role of increasing resource efficiency as the key task in the green transformation of the 
Ukrainian economy is supported by national authorities and international institutions. In 2013, the 
Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Centre was launched in the framework of the 
UNIDO project. Together with awareness raising and training experts, the RECP conducted 
assessments for 113 companies from different fields that showed a significant potential for 
improvement. Thus, considering 13 companies from the construction materials sector alone in 
2015-2017, more than 100 options were proposed with an annual saving of about 34 000 MWh 
of energy, 82 000 t of water, 11 000 t of materials,12 000 t CO2-eq. of emissions, and 5 000t of 
wastes. Following monitoring it was noted that the companies had only implemented some of 
these options. 

The main barriers that exist to the successful implementation of RECP at company level 
include low awareness of the benefits of the RECP approach, limited access to financial 
resources, inadequate human capacities, and the absence of incentives from the state. 

Key words: resource efficiency, industry, cleaner production 
 

Ruben ASATRYAN** 

Optical-electronic systems for environmental protection 

Knowledge of the setting up and principles of operation of optical-electronic devices and 
systems intended for experimental researches of physical-ecological parameters of the 
environment, including the atmosphere and thermal radiation objects, is very important in the 
process of educating students and graduate students in the areas of environmental protection. 

The creation of optoelectronic devices and systems with the best metrological parameters 
that enable the operational analysis of basic physical and environmental parameters, distant 
monitoring of the atmosphere and infrared environmental monitoring of the air over vast areas of 
forest (for the early detection of fires) and natural gas pipelines is a very important task. The 
major components of air pollution are gaseous compounds of carbon, nitrogen and sulphur, as 
well as solid and liquid aerosol formation, which are of particular concern for the normal function 
of humans and other biological subjects.    

The present work is devoted to presenting the results of research and development work on 
the development and manufacturing of optical-electronic instruments for environmental purposes 
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to explore the basic physical and ecological parameters of the atmosphere, as well as monitoring 
forest areas and main gas pipelines. 

Key words: optoelectronic instruments, environmental protection, monitoring 
 

V. ZHOVTYANSKY*§§§§§§ 
E. KOLESNIKOVA* 
M. YAKYMOVYCH* 

Gasification of renewable biofuels contaminated with dangerous pollutants 

The paper is devoted to the problem of recycling renewable biofuels that are hazardous or 
radioactive waste. This is primarily sewage sludge of the aeration stations, in which heavy metals 
accumulate. 

The paper presents a full-scale pilot sample of a technological line for the energy-efficient 
processing of hazardous wastes meeting the highest ecological requirements. The current 
version, is designed to process chlorine-containing waste and bottom sludge of the aeration 
stations containing heavy metals. In the case of chlorinated wastes, they are gasified at 
a  temperature of no less than 1100 °C. After rapid cooling, the gasification products are washed 
through a filtering liquid in which the chlorine passes into neutral compounds. Purified 
gasification products can be used for the production of electrical and/or thermal energy or as 
valuable chemical raw materials. In the case of the processing of bottom sludge, the line is 
supplemented with equipment for the granulation and vitrification of the resulting slags. The latter 
includes liquid slag removal at temperatures above 1400 °C. Heavy metals remain incorporated 
in the melt of the ash residue thus obtained, and after cooling the resulting lava-like mass is not 
leached and is safe for the environment. Steam-water plasma is used for additional blasting in 
the gasifier to ensure maximum reliability and safety of the process. 

The expediency of extending the same technology to the processing of radioactively 
contaminated biofuels is discussed. In Ukraine it could be radioactive wood from the Red Forest 
of the Chernobyl zone. In this case, both the ash residue and the filtrate of the gas cleaning 
system are to be immobilized. 

Key words: biofuel, radioactive waste, plasma 
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Andrzej WOJCIECHOWSKI******** 

Bezpieczeństwo transportu odpadów. Minimalizacja negatywnych skutków 
rozwoju transportu w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz ochrony środowiska  

Safety of waste transport 

Rozwój gospodarki generuje z jednej strony coraz większy popyt na surowce mineralne, 
których pozyskanie powoduje degradację środowiska, z drugiej powoduje powstawanie 
wzrastającej ilości odpadów i zanieczyszczeń (składowiska, emisja, ścieki itp.). Obecnie coraz 
szybszy tryb życia, rozwój transportu oraz stosowane metody produkcji zagrażają środowisku 
i z tego powodu powinny zostać zastosowane proekologiczne oraz ekonomicznie uzasadnione 
technologie w procesie recyklingu i odzysku. Dotyczy to również transportu oraz procesów 
odzyskiwania z PWzE (Pojazdy Wycofane z Eksploatacji) materiałów, wyposażenia oraz części 
do ponownego ich bezpiecznego zagospodarowania.Realizacja polityki niskoemisyjnej w 
obszarze związanym z bezpiecznym transportem, spełniającym wzrastające wymagania w 
zakresie ochrony środowiska, jest imperatywem nowoczesnej gospodarki. Aby zapewnić 
efektywny proces recyklingu i odzysku odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, 
należy uwzględnić bezpieczny ich transport. W związku z wdrożeniem w Polsce programu 
Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) występuje konieczność zwiększenia nadzoru 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. transportu odpadów. Jednocześnie występuje 
konieczność rozwiązania problemu minimalizacji negatywnych skutków rozwoju motoryzacji w 
obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. 
Dotyczy to w szczególności wykorzystywania wyposażenia i części z PWzE w sposób 
bezpieczny, gwarantujący niezawodność funkcjonowania. Występuje konieczność wprowadzenia 
nadzoru nad postępowaniem SDP (Stacji Demontażu Pojazdów) z PWzE w zakresie 
prawidłowego wykorzystania odzysku produktowego. Niedopuszczalne jest ponowne 
wprowadzenie do użytkowania części i elementów pojazdów nie dających gwarancji 
bezpieczeństwa (wyeliminowanie spawania np. przód-tył, utylizacja części stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania itd.).Zwiększenie nadzoru nad  bezpieczeństwem 
transportu jest niezbędny m.in. w zakresie: 

 bezpieczeństwa transportu odpadów w szczególności niebezpiecznych oraz ich 
składowania zgodnie z przepisami (pożary, odory, zagrożenia środowiskowe itd.), 

 niedopuszczenia do dalszego użytkowania pojazdów powypadkowych 
stwarzających zagrożenie dla brd i ochrony środowiska, wprowadzanych do 
dalszego użytkowania przez firmy ubezpieczeniowe lub właścicieli pojazdów,  

 realizacji nadzoru w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania 
zdemontowanych z PWzE wyposażenia i części dokonywanych w ramach 
działalności SDP; oraz dopuszczenia do dalszego ich niezawodnego użytkowania. 

Słowa kluczowe: transport odpadów, rozwój transportu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona 
środowiska 

Key words: transport of waste, development of transport, road safety, environmental protection 

                                                                 

* Transportowy Dozór Techniczny 



 

Międzynarodowa konferencja 
„Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami” 

Kraków, 18-19 września 2018 r. 
 

 
83 

Jagoda WOREK*††††††† 

Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki 
odpadami komunalnymi w Niemczech 

Analysis of ecological and energetic aspects of municipal waste 
management in Germany 

Zagospodarowanie odpadów powinno zapewnić obniżenie zużycia energetycznego oraz 
utrzymywać środowisko bezpieczne od zanieczyszczeń. Należy minimalizować składowanie ich 
poprzez odzysk i unieszkodliwianie. Szukanie nowych rozwiązań do oczyszczania oraz odzysku 
surowców z pozostałości powinno być naszym priorytetem. W artykule zaprezentowano sposób 
zagospodarowania odpadów w Niemczech, ich utylizację, krótką analizę rynku niemieckiego 
i zakładów zajmujących się utylizacją. Przedstawiono również różne rozwiązania dotyczące 
segregowania odpadów oraz rozwój zasad regulujących gospodarkę odpadami i ich praktyczne 
wykorzystanie przez przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: Gospodarka odpadów w Niemczech, gospodarka obiegowa, recykling, odpowiedzialność 
za produkty, termiczna obróbka odpadów, unieszkodliwianie odpadów 

Key words: Waste management in Germany, circular economy, recycling, responsible for products, thermal 
treatment of waste, disposal of waste 

 
 

Jagoda WOREK*, Mirosław KWIATKOWSKI* 

Wykorzystanie odpadów biomasowych z przemysłu spożywczego 
i drzewnego do produkcji węgli aktywnych jako element gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

The use of biomass waste from the food and wood industry for the activated 
carbons production as an element of the circular economy 

Właściwości adsorpcyjne węgli aktywnych wynikają z ich właściwości powierzchniowych 
i strukturalnych, a zwłaszcza dużej powierzchni właściwej i zdolności do adsorpcji różnych 
substancji. Węgiel aktywny produkowany jest z różnych surowców pochodzenia organicznego, 
w tym z odpadów z biomasy. Wybór surowca do produkcji węgla aktywowanego jest określony 
ostatecznym przeznaczeniem tego materiału, a także dostępnością i ceną surowca. W tym 
zakresie przemysł przetwórstwa drzewnego, a także przemysł spożywczy dysponują ogromnym 
potencjałem biomasy odpadowej, która może być wykorzystana do produkcji węgli aktywnych. 
Argumenty za wykorzystywaniem odpadów z biomasy do produkcji węgli aktywnych obejmują 
stosunkowo niski koszt produkcji, łatwy dostęp do surowca i jego odnawialność. W niniejszej 
pracy przedstawiono między innymi oryginalne wyniki badań poświęconych możliwości 
otrzymywania węgli aktywnych z materiałów odpadowych pochodzenia biomasowego 
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z wykorzystaniem metod aktywacji zarówno fizycznej jak i chemicznej poprzedzonych procesem 
karbonizacji. W badaniach struktury porowatej otrzymanych węgli aktywnych wykorzystano 
unikalną numeryczną metodę analizy z zaimplementowanymi modelami adsorpcji na 
powierzchniach heterogenicznych oraz szybką wielowariantową procedurą identyfikacji układów 
adsorpcyjnych. Metoda ta wraz z odpowiednią analizą ekonomiczną umożliwia precyzyjne 
dobranie zarówno metody jak i warunków procesu otrzymywania węgli aktywnych przy 
określonych także kosztach procesu wytwarzania, a co za tym idzie daje to możliwość 
otrzymywania materiałów, które będą mogły z powodzeniem konkurować z innymi technologiami 
stosowanymi w praktyce przemysłowej i życiu codziennym. 

 

Słowa kluczowe: odpady biomasowe, gospodarka o obiegu zamkniętym, karbonizacja, aktywacja, 

węgle aktywne, struktura mikroporowata. 

Key words: biomass waste,circular economy, carbonization,activation, activated carbons, 

microporous structure. 
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