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Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych

Kompleksowe badania właściwości:

• węgla kamiennego

• węgla brunatnego

• biomasy stosowanej do celów energetycznych

• odpadów i stałych paliw wtórnych
• stałych ubocznych produktów spalania

Badania jakości węgli aktywnych

Wdrażanie nowych technik 
analitycznych

Opracowywanie własnych procedur 
badawczych

2 doktorów

13 inżynierów

6 techników

PERSONEL:

Laboratorium analizuje ok. 2000 
próbek rocznie

Wg 133 norm (PN, PN-EN, 
PN-ISO,  ISO, ASTM, DIN)

Wg 62 procedur badawczych

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych



Wstęp

W 2014 r. w Polsce zebrano 10,33 mln t odpadów komunalnych. 

Termicznemu, biologicznemu i mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu 

poddano 2,7 mln t, co stanowi 26% zebranych odpadów komunalnych [GUS].

Zgodnie z prawem, odpady komunalne, dla których przekroczone są wartości 

graniczne dotyczące zawartości: 

całkowitego węgla organicznego (TOC) – 5% s.m., 

straty przy prażeniu (LOI) – 8% s.m. oraz 

ciepła spalania – maksimum 6 MJ/kg s.m., 

nie będą mogły być deponowane na składowiskach odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. 



Wstęp

• Zgodnie z KPGO z 2014 roku, zasadniczym kierunkiem działania w zakresie

przetwarzania odpadów jest wzrost wykorzystania mechaniczno-biologicznych

metod przetwarzania (MBP). Niezależnie od metody przetwarzania odpadów

muszą one spełniać określone kryteria jakościowe.

• W przypadku termicznego przekształcania odpadów istotna jest zawartość frakcji

biodegradowalnej, która określa w jakim stopniu energia wytworzona z energii

chemicznej frakcji biodegradowalnej paliw z odpadów (stałych paliw wtórnych -

SRF) może zostać zakwalifikowania jako pochodząca ze źródeł odnawialnych.

• W przypadku odpadów po MBP, parametrami determinującymi jakość

przetworzonego odpadu są parametr AT4, straty prażenia oraz zawartość węgla

organicznego.



Rozporządzenie

Parametr Jednostka Wartość

Straty prażenia (LOI) % (suchej masy) <35

Zawartość węgla 

organicznego (TOC)
% (suchej masy) <20

Aktywność oddechowa 

4-dniowa (AT4) 

mgO2/g (suchej masy)
<10

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 

2015 roku w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych



Frakcja biodegradowalna – definicje

 Biodegradacja (gr. bios – życie, łac. degradatio – obniżenie) – biochemiczny 

rozkład związków organicznych na prostsze składniki chemiczne (nieorganiczne).

Może zachodzić pod wpływem naturalnych czynników, takich jak:

 Światło słoneczne

 Tlen z powietrza 

 Woda 

 Organizmy żywe (np. bakterie)

 Biodegradowalność – to zdolność materiałów do ulegania procesowi 

biodegradacji.

 Biodegradowalny – to materiał ulegający biodegradacji.

 Odpady ulegające biodegradacji to odpady, które podlegają rozkładowi 

beztlenowemu lub tlenowemu, takie jak żywność lub odpady ogrodnicze, papier 

i tektura [Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 

składowania odpadów]



Frakcja biodegradowalna a zdolność do 

biologicznego rozkładu 

Z punktu widzenia idei mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów, uzyskany stabilizat można składować na składowisku 

wówczas, gdy zmniejszeniu ulegnie zawartość frakcji biodegradowalnej 

zawartej w odpadzie

Zawartość frakcji biodegradowalnej zawartej w stabilizacie może być 

parametrem opisującym jego jakość

Czy w związku z powyższym, możemy mówić o zawartości frakcji 

biodegradowalnej, jako o parametrze opisującym stopień 

ustabilizowania?



Zawartość frakcji biodegradowalnej (biomasy) w SRF może być wyrażona 

jako:

udział masowy

udział energetyczny (wartość opałowa lub ciepło spalania)

udział węgla całkowitego (pierwiastka C)

PN-EN 15440:2011

Stałe paliwa wtórne – Metody oznaczania 

zawartości biomasy

Metoda selektywnego rozpuszczania – Norma



Idea metody

Metoda selektywnego rozpuszczania wykorzystuje reakcję rozkładu biomasy

(frakcji biodegradowalnej) pod wpływem stężonego kwasu siarkowego

(hydroliza kwasowa). Produkty hydrolizy kwasowej biomasy poddaje się

utlenianiu nadtlenkiem wodoru do ditlenku węgla i wody.

Zastosowanie kwasu siarkowego i nadtlenku wodoru do selektywnego

rozpuszczania biomasy zawartej w stałym paliwie wtórnym, ma pozwolić na

przeprowadzenie podobnego rozkładu biomasy, jaki ma miejsce

w procesie biodegradacji.

Podstawowym założeniem metody selektywnego rozpuszczania jest pełna

biodegradacja materiałów biomasowych i jej brak w przypadku materiałów

innego pochodzenia



Metoda

Próbka

Oznaczanie zawartości :

- Wilgoci w 105oC,

- Popiołu w 550oC,

- Siarki całkowitej,

- Węgla całkowitego,

- Wodoru,

- Ciepła spalania,

według norm PN-EN

Suszenie próbki 

w temperaturze 105oC

Selektywne rozpuszczanie

Spopielanie suchego 

osadu

w temp. 550oC 

Obliczenie zawartości 

biomasy – udział:

- masowy 

- energetyczny

- węgla całkowitego

Wydzielenie 

nierozpuszczonego osadu  

metodą sączenia pod 

zmniejszonym ciśnieniem

Suszenie osadu 

w temperaturze 105oC 

78% H2SO4 – 16 godzin

35% H2O2 – 5 godzin

Oznaczanie zawartości :

- Siarki całkowitej

- Węgla całkowitego 

- Wodoru

- Ciepła spalania

według norm PN-EN



Podstawowe wzory

Udział masowy frakcji biodegradowalnej, XB
d, 

oraz nie-biodegradowalnej, XNB
d :
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gdzie:

m1 – masa początkowa próbki wraz z masą naczynka wagowego, g,

m2 – masa naczynka wagowego, g, 

m3 – masa tygla filtracyjnego wraz z sączkiem, g,

m4 – masa pozostałego po suszeniu osadu wraz masą tygla filtracyjnego i sączka, g,

m5 – masa pozostałego po prażeniu osadu wraz masą tygla filtracyjnego i sączka, g,

Ad – zawartość popiołu w próbce w stanie suchym, % (m/m).

100d d d

NB BX X A  



Podstawowe wzory

Udział energetyczny frakcji biodegradowalnej, 

oraz nie-biodegradowalnej :

gdzie:

Qi
daf – wartość opałowa odpadu, J/kg,

Qiosad
d – wartość opałowa osadu, J/kg,

XB
daf – zawartość frakcji biodegradowalnej, % (m/m),

XNBdaf – zawartość frakcji nie-biodegradowalnej, % (m/m),

Aosad
d – zawartość popiołu w osadzie, % (m/m).
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Jakość metody
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Obliczony na podstawie udziału komponentów

Oznaczony metodą selektywnego rozpuszczania 

Obliczony z zastosowanim metody węgla 14C



Jakość metody

W zapisach normy PN-EN 15440 zastrzeżono, że metoda 

selektywnego rozpuszczania nie powinna być stosowana dla paliw 

z odpadów zawierających w swoim składzie:

 powyżej 10% masowych odpadów gumowych wytworzonych na 

bazie syntetycznego i/lub naturalnego kauczuku, 

 powyżej 5% masowych nylonu, poliuretanów i innych polimerów z 

grupami aminowymi, 

 powyżej 5% masowych biodegradowalnych tworzyw sztucznych 

produkowanych na bazie paliw kopalnych.



Zawartość frakcji biodegradowalnej - doświadczenie

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, jako pierwsza jednostka w kraju

opracował i wdrożył własną procedurę badawczą, w oparciu o którą

bada się zawartość frakcji biodegradowalnej.

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych (IChPW) posiada ponad 10-

letnią praktykę w wykonywaniu analiz zawartości frakcji

biodegradowalnej.



Zawartość frakcji biodegradowalnej - doświadczenie

Nr próbki Rodzaj próbki
Zawartość biomasy [%]

XB
d XNB

d XB
daf

LP/1572/12 osad ściekowy 49,5 6,4 88,6

LP/382/13 osad ściekowy komunalny 65,2 4,4 93,7

LP/486/13 osad ściekowy komunalny 72,1 5,6 92,8

LP/550/13 osad ściekowy pofermentacyjny 60,4 6,8 89,9

LP/636/13 osad ściekowy komunalny 40,0 28,6 58,3

LP/637/13 osad ściekowy przemysłowy 31,8 41,8 43,1

LP/210/13 papier  biurowy 80,5 0,2 99,8

LP/494/13 papier z czasopism kolorowych 77,4 0,5 99,4

LP/631/13 tekstylia bawełniane 95,8 2,2 97,8

LP/1555/09 odpady komunalne 47,1 28,7 62,1

LP/221/13
paliwo alternatywne na bazie odpadów 

komunalnych odpad o kodzie 19 12 10
29,1 16,9 63,3

LP/612/12
paliwo alternatywne na bazie odpadów 

komunalnych odpad o kodzie 19 12 10
55,0 31,2 63,8



Aktywność oddechowa – Norma

Austrian Standards Institute, OENORM S2027-1, Stability parameters 

describing the biological reactivity of mechanically biologically pretreatment 

residual wastes – part 1: respiration activity (AT-4), 2004.

Austrian Standards Institute, OENORM S2027-4, Stability parameters 

describing the biological reactivity of mechanically biologically pretreatment 

residual wastes – part 1: respiration activity (AT-4), 2012.

Procedury badawcze.

Aktualnie brak jest krajowej normy, określającej 

sposób pomiaru aktywności oddechowej w teście 

AT4



Idea metody

Wskaźnik AT4 pozwala ocenić stopień stabilizacji odpadów po procesie

mechaniczno-biologicznego przetwarzania i mówi w jakim stopniu

stabilizat utracił zdolność do dalszego rozkładu.

Wartość AT4 określa zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w

ciągu 4 dni, mierzoną w gramach O2 na gram suchej masy. Wartość ta

zależy od stopnia zdekomponowania odpadu przez mikroorganizmy –

im bardziej rozłożona jest frakcja biodegradowalna, tym niższa jest

aktywność oddechowa.



Metoda

Próbka

Dawkowanie tlenu Wydzielanie CO2

Przetworzenie sygnału na 

impuls elektryczny

Rejestracja parametrów 

procesu

Wynik 

(wyliczany przez 

komputer)

Elektroliza roztworu CuSO4

Generowanie tlenu w ilości 

równej ilosci pobranego 

tlenu

Zapewnienie odpowiedniej 

zawartości wilgoci



Metoda



Metoda

Podstawą obliczeń aktywności oddechowej BA (parametru AT4) są równania: (1), (2) i (3).

w którym:

BA = oddychanie próbki (mgO2/g. s.m.)

MO2 = ciężar molekularny O2 (31998 mg/mol)

R = ogólna stała gazowa (83,14 L·hPa/(K·mol))

T = temperatura pomiaru (w kelwinach)

Vfr = wolna objętość gazu (w litrach)

mBt = ciężar suchej masy odpadu (w gramach)

|∆p| = zmiana ciśnienia (w hektopaskalach)



Metoda

przy czym Vfr = Vges - VAM - VBf (2)

gdzie:

Vges = całkowita objętość butelki pomiarowej (w litrach)

VAM = objętość absorbera i wewnętrznego wyposażenia 

pomocniczego (w litrach)

VBf = objętość wilgotnej próbki(w litrach)

Suchą masę odpadu mBt oblicza się według wzoru:

mBt = ciężar suchej masy odpadu (w gramach)

mBf = ciężar wilgotnej masy odpadu (w gramach)

TS = zawartość masy suchej w %

100% = wyraz korekcyjny



Jakość metody

Aktywność mikroorganizmów, a tym samym wynik oznaczenia w dużym

stopniu zależy od tego, jak przygotowana jest próbka (wilgoć)

Wyniki uzyskane z zastosowaniem różnych urządzeń nie są identyczne

Metoda AT4 jest bardzo subiektywna (faza adaptacji)

Metody AT4 nie należy stosować do oceny stabilizacji biologicznej

odpadów po beztlenowym procesie biologicznego przetworzenia oraz

do odpadów, w których zostały zahamowane procesy aktywności

biologicznej.



Jakość metody

Czynnikami limitującymi przeprowadzenie oznaczania są:

 temperatura przechowywania próbki, która powinna wynosić 4°C od momentu

pobrania próbki do przygotowania laboratorium,

 krótki czas przygotowania próbki, wynoszący maksymalnie 48 godzin od pobrania,

 odczyn pH próbki, którego sugerowany zakres wynosi od 6-9,

 odpowiedni poziom nawilżenia badanego materiału,

 powstawanie podczas przebiegu analizy produktów towarzyszących procesom

rozkładu takie jak np. siarkowodór (H2S) i metan (CH4), które nieabsorbowane przez

sorbent będą zakłócać pomiar.



Jakość metody
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Jakość metody



Zawartość frakcji bio- a aktywność oddechowa

SELEKTYWNE 

ROZPUSZCZANIE
AT4

Obiektywizm metody

Czas wykonania analizy

Koszt wykonania analizy

Ilość laboratoriów

Metoda referencyjna



Całkowity węgiel organiczny oraz straty prażenia

Frakcja biodegradowalna w przetworzonych odpadach zawiera składniki organiczne,

jak i nieorganiczne (mineralne), których nie można oddzielić od siebie metodami

fizycznymi. Zawartość substancji organicznych standardowo oznacza się jako

pozostałość po prażeniu lub zawartość całkowitego węgla organicznego. Straty

prażenia (LOI) oznacza się metodą wagową w oparciu o normę PN-EN 15169:2011.

Natomiast całkowity węgiel organiczny (TOC) według normy PN-EN 13137:2004.

W wyniku procesów biologicznych frakcja organiczna zawarta w odpadach ulega

częściowej mineralizacji, degradacji oraz konwersji do innej substancji organicznej.

Różnica w ilości strat prażenia przed procesem biologicznego przetwarzania odpadu

i po jego zakończeniu, determinuje całkowity ubytek masy organicznej w wyniku

mineralizacji. Odpowiednio niski poziom wartości tych parametrów stanowi podstawę

do uznania, że stabilizat jest pozbawiony frakcji biodegradowalnych o potencjale

gazotwórczym.



Całkowity węgiel organiczny oraz straty prażenia

W metodzie pośredniej wartość całkowitego węgla organicznego otrzymuje się jako

różnicę pomiarów pomiędzy wynikami węgla ogólnego i ogólnego węgla

nieorganicznego. Węgiel ogólny obecny w niesuszonej próbce jest przekształcany w

ditlenek węgla przez spalanie w strumieniu gazu zwierającego tlen i pozbawionego

ditlenku węgla. W celu zapewnienia całkowitego spalania stosuje się katalizatory lub

modyfikatory. Powstającą ilość dwutlenku węgla mierzy się za pomocą spektrometrii w

podczerwieni, grawimetrii, kulometrii, konduktometrii lub innych odpowiednich technik.

W metodzie bezpośredniej oznaczania całkowitego węgla organicznego, węglany obecne

w niesuszonej próbce usuwa się przy użyciu kwasu. Ditlenek węgla powstający w

następnym etapie spalania stanowi bezpośredni wskaźnik całkowitego węgla

organicznego i oznaczany jest z zastosowaniem tych samych technik, które są

wykorzystywane w metodzie pośredniej.



Całkowity węgiel organiczny oraz straty prażenia

Próbkę analityczną ogrzewa się w piecu do temperatury 550°C ±25°C. Różnicę

masy przed i po procesie ogrzewania wykorzystuje się do obliczania straty

prażenia.



Podsumowanie

 Zgodnie z krajową hierarchią postepowania z odpadami, preferowaną metodę ich

unieszkodliwiania stanowi mechaniczno-biologiczny proces, którego nadrzędnym celem

jest redukcja frakcji biologicznie degradowalnej.

 Precyzyjne określenie reaktywności biologicznej odpadów jest zasadniczym

wskaźnikiem, z uwagi na istniejące zagrożenie powstawania metanu

w nieprzetworzonych odpadach organicznych, podczas ich unieszkodliwiania na

składowiskach.



Podsumowanie

 Metoda selektywnego rozpuszczania najczęściej stosowana w praktyce laboratoryjnej

do oznaczenia zawartości frakcji biodegradowalnej wykorzystuje podatność na

utlenianie

i rozpuszczanie składników pochodzenia biomasowego.

 Parametr AT4 jest aktualnie referencyjnym, analitycznym narzędziem

umożliwiającym ocenę stabilizatu pod względem utraty zdolności do dalszego

biologicznego rozkładu.

 Udział substancji organicznej w odpadach jest określana wartością strat prażenia lub

całkowitego węgla organicznego, które są parametrami miarodajnymi do wyznaczenia

całkowitego ubytku substancji organicznej w wyniku mineralizacji.
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