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LOTNY POPIÓŁ PRZEMYSŁOWY 
JAKO ŹRÓDŁO MOBILNEGO CHROMU*

INDUSTRIAL FLY ASH 
AS A SOURCE OF MOBILE CHROMIUM
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Abstract The functional speciation and fractions of chromium: exchangeable, soluble in acid, oxide, sulphide, 
residue in industrial fly ashes from coal as well as coal and biomass combustion (50 / 50%) were determined. 
Chromium is present mainly in the following fractions: sulphide (27% -  coal ash; 41% -  ash from coal and 
biomass combustion), residue (41% and 32%, respectively), soluble in acids (18% and 17%, respectively) and 
oxide (11% and 10%, respectively). The mobile fractions of chromium in environmental conditions amount at 
17% (ash from coal and biomasses combustion) and 21% (coal ash) of its total content in ash (215 mg-kg-1 -  
ash from coal and biomass combustion; 235 mg-kg-1 -  coal ash).
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WSTĘP

Produkcja odpadów niebezpiecznych w Polsce sięga 1,2 min Mg rocznie, w tym 
odpady z procesów termicznych (popioły) stanowią ok. 162912 Mg [GUS 2006]. 
Klasyczne lotne popioły ze spalania węgli charakteryzują się wysokimi zawartościami 
metali ciężkich, zawartość chromu wynosi średnio 154 mg-kg'1 [Jegadeesan i in. 2008].

W ostatnich latach do przemysłowego spalania wprowadzono biomasę jako odnawialne 
źródło energii. Biomasę można spalać bezpośrednio lub -  ze względu na minimalną zawartość 
części mineralnej i siarki (odpowiednio do 1% i 0,01%) -  uszlachetniać nią węgiel, który 
z punktu widzenia ochrony środowiska ma znacznie gorsze parametry [Lewandowski
2007]. W efekcie przemysłowe współspalanie węgla i biomasy, tzw. co-firing prowadzi 
do wytworzenia nowego rodzaju popiołów, dotychczas niekwalifikowanych, o trudnym 
do przewidzenia składzie i właściwościach.

♦Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach projektu: Wzmoc
nienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007- 
2013 w województwie podkarpackim, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Zasadniczy problem stanowi zagospodarowanie popiołów, ze względu na możliwość 
uwalniania metali ciężkich do środowiska, a także składowanie popiołów na hałdach [Soćo, 
Kalembkiewicz 2009; Basu i in. 2009]. Zdolność metalu do migracji z popiołu do wód i 
gleby w warunkach środowiskowych określana jest mianem mobilności. Do prognozo
wania zachowań metalu obecnego w odpadach wykorzystuje się frakcjonowanie 
chemiczne, polegające na kolejnych ekstrakcjach za pomocą roztworów o wzrastającej 
sile ługowania. Procedurą ekstrakcji sekwencyjnej dającej szeroki obraz o frakcjach metalu 
jest 5-etapowa metoda Tessiera [1979], kilkakrotnie modyfikowana, w tym dla badania 
chromu w popiołach przemysłowych [Kalembkiewicz, Soćo 2005].

Badaniom poddano lotne popioły pochodzące ze spalania węgla oraz współspalania 
węgla i biomasy celem oceny frakcji chemicznych chromu oraz ich zdolności do migracji 
i zanieczyszczania środowiska.

MATERIAŁ I METODY

Badaniami objęto popiół lotny ze współspalania węgla i biomasy (skład: ok. 50% biomasy 
i 50% węgla) z Elektrowni „Stalowa Wola S.A.” oraz popiół lotny węglowy z Elektrociepłowni 
Rzeszów-Załęże. Próbki do badań pobrano zgodnie z PolskąNormąBN-81/0623-01. Badania 
wykonano na trzech próbach równoległych dla każdego rodzaju popiołu powietrznie suchego 
o średnicy ziaren <p < 0,25 mm. Popioły (ze współspalania i węglowy) podano badaniom 
wstępnym i oznaczono: wilgotność -  0,79 i 1,44%, gęstość nasypową -  894 i 537 
g-dmf3, pH -  7,22 i 6,64 oraz rozpuszczalność w wodzie o pH 7 -  11,3 i 3,9%.

Frakcjonowanie próbek prowadzono 5-etapową ekstrakcją sekwencyjną Tessiera w 
warunkach optymalizowanych dla ekstrakcji chromu z popiołu [Kalembkiewicz, Soćo 
2005]. Równolegle wykonano jednoetapową mineralizację popiołu celem wyznaczenia 
zawartości chromu „zbliżonej do ogólnej” [Ostrowska i in. 1991]. Warunki badań podano 
w tabeli 1. Stężenia chromu w eluatach po ekstrakcji popiołu oznaczano spektro- 
fotometrycznie z 1,5-difenylokarbazydem (DFK) uwzględniając fakt, że wynikiem reakcji 
Cr(VI) z DFK jest barwny kompleks wykazujący maksimum absorbcji przy Am 545 nm. 
Zakres liniowy krzywej wzorcowej opisuje zależność: [Cr] = (A -  0,0196)/o7ft93 (A - 
absorbancja). W badaniach stosowano spektrofotometr UV-VIS DU 640 BECKMAN oraz 
odczynniki klasy cz.d.a. Dla uzyskanych wyników analitycznych (n = 3) obliczano przedział 
ufności z rozkładu t-Studenta (p = 95%).

TABELA 1. Warunki ekstrakcji sekwencyjnej
TABLE I. Operating conditions o f sequential extraction
Frakcja -  Fraction Ekstrahent -  Extractant
FI Wymienna -  Exchangeable (0,5 M) MgC^, pH 7, T = 25°C

F2 Rozpuszczalna w kwasach 
Soluble in acid

Bufor CH3COOH/CH3COONa, pH 5, T = 25°C

F3 Tlenkowa
Oxide

(0,04 M) NH2OH-HCl w  (25%) CH3COOH; 
pH 1,8; T = 96°C

F4 Siarczkowa a) (30%) H20 2, pH 2, T = 85°C
Sulfide b) (3,2M) CHXOONH^ w (20%) HNO,; T = 25°C

F5 Pozostałość -  Residue HC104:HN03 (1:2); pH «  1, T = 90°C

Mineralizacja -  Mineralization HC104:HN03 (1:2); pH «  1, T = 90°C
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WYNIKI I DYSKUSJA

Całkowita zawartość chromu w popiołach, wyznaczona jako suma zawartości tego metalu 
w poszczególnych frakcjach chemicznych, wynosiła odpowiednio: dla popiołu ze współspalania 
węgla i biomasy -  215,2 ± 25,9 mg-kg"1, dla popiołu węglowego -  235,2 ± 22,3 mg-kg'1.

Zawartość chromu „zbliżona do ogólnej” (metal uwalniany do roztworu z wyłączeniem 
jego form zawartych głównie w krzemianach) wyznaczona za pomocą jednoetapowej 
mineralizacji popiołu roztworami NH03+HC104 wynosiła dla popiołu ze współspalania 
węgla i biomasy -  124,3 ± 16,1 mg-kg"1, natomiast dla popiołu węglowego -  138,8 ± 
32,3 mg-kg"1. Uwalniane ilości chromu przyjmowane jako zawartości „zbliżone do 
ogólnej” są znacznie niższe od jego zawartości całkowitej w badanych popiołach i wynoszą 
odpowiednio 57,6% (popiół ze współspalania) oraz 58,7% (popiół węglowy).

Frakcje chemiczne popiołów ze względu na wzrost zawartości chromu (tab. 2) tworzą 
szeregi: popiół ze współspalania: wymienna (6,9 mg-kg"1) < tlenkowa (24,4 mg-kg"1) < 
rozpuszczalna w kwasach (37,7 mg-kg"1) < siarczkowa (57,4 mg-kg"1) < pozostałość 
(88,7 mg-kg"1) oraz popiół węglowy: wymienna (d.l.) < tlenkowa (23,4 mg-kg"1) < 
rozpuszczalna w kwasach (39,1 mg-kg"1) < pozostałość (76,1 mg-kg"1) < siarczkowa 
(96,5 mg-kg"1). Uzyskane wyniki wskazują na znacznie wyższą zawartość chromu w 
frakcji wymiennej i frakcji siarczkowej popiołu ze współspalania w stosunku do zawartości 
chromu w odpowiednich frakcjach popiołu węglowego. Fakt ten jest wynikiem 
zastosowania do spalania różnych paliw energetycznych, a bezpośrednim potwierdzeniem 
są odmienne właściwości badanych popiołów, w tym pH równe 7,22 popiołu ze 
współspalania i 6,64 popiołu węglowego.

Scharakteryzowano frakcje mobilne chromu w badanych popiołach jako wymienną i 
rozpuszczalną w kwasach (pH roztworu 5) oraz ich zdolność do migracji. Stwierdzono 
(rys.l), że w warunkach środowiskowych frakcje mobilne chromu stanowią 17% (popiół 
ze współspalania) oraz 21% (popiół węglowy) jego całkowitej zawartości w popiele.

RYSUNEK 1. Procentowy udział Cr poszczególnych frakcji badanych popiołów w stosunku 
do sumy dla wszystkich frakcji
FIGURE 1. Percentage content of Cr in individual fractions of investigated ashes in relation to the sum 
of all fractions
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TABELA 2. Zawartość Cr w popiołach -  TABLE 2. Content of Cr in ashes

Frakcja
Fraction

Popiół z współspalania węgla i biomasy 
Ash from coal and biomasses combustion

Popiół węglowy 
Coal ash

FI 6,9 ± 0,4 d.l.
F2 37,7 ± 9,2 39,1± 1,0

F3 24,4 ± 5,6 23,4± 5,2

F4 57,4 ± 6,9 96,5±13,1
F5 88,7 ± 3,8 76 ,1± 3,0

2[Cr]
i-i

215,2 ± 25,9 235,2±22,3

d.l. -  granica wykrywalności, d.l.- detection limit

WNIOSKI

1. Zawartość całkowita chromu w badanych popiołach wynosiła 215 mg-kg"1 (popiół ze 
współspalania węgla i biomasy, 50/50%) oraz 235 mg*kg_1 (popiół węglowy).

2. Frakcje chromu w popiołach badane metodą5-etapowej ekstrakcji sekwencyjnej o wzra
stającej zawartości chromu [mg*kg_1] tworzą szeregi: dla popiołu ze współspalania: 
wymienna (6,9) < tlenkowa (24,4) < rozpuszczalna w kwasach (37,7) < siarczkowa
(57.4) < pozostałość (88,7) oraz dla popiołu węglowego: wymienna (d.l.) < tlenkowa
(23.4) < rozpuszczalna w kwasach (39,1) < pozostałość (76,1) < siarczkowa (96,5).

3. Frakcje mobilne chromu możliwe do wyługowania z popiołu w warunkach środowiskowych 
stanowią 17% (popiół ze współspalania) i 21% (popiół węglowy) jego zawartości całkowitej.
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