
Marian Mazur, Robert Oleniacz, Marek Bogacki, Przemys³aw
Szczyg³owski: Emisja zanieczyszczeñ z procesu grafityzacji elek-

trod wêglowych w piecach LWG (Castnera). Czêœæ 1. Wybrane

substancje gazowe � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów iloœci zanieczyszczeñ
powstaj¹cych i emitowanych do powietrza z elektrycznych pieców
oporowych typu LWG (Castnera). Badania przeprowadzono podczas
trwania procesu grafityzacji elektrod wêglowych, a¿ do momentu za-
koñczenia wentylacji danego pieca poprzez zastosowane instalacje
oczyszczania gazów odlotowych (dopalanie katalityczne i odsiarczanie
mokre). Pomiarami objêto m.in. takie substancje gazowe, jak: CO, CO2,
HC+H2, SO2, H2S, CS2, NO, NO2, NH3, oraz wybrane wêglowodory
alifatyczne (C1–C6) i aromatyczne (BTX). W wyniku przeprowadzo-
nych badañ okreœlono m.in. przebiegi zmiennoœci stê¿eñ tych substan-
cji w gazach pografityzacyjnych przed i za systemem oczyszczania.
W ten sposób oceniono skutecznoœæ usuwania niektórych substancji
z gazów odlotowych oraz zidentyfikowano moment i zakres wystêpo-
wania ich emisji maksymalnej. Dodatkowe badania przeprowadzone
za instalacj¹ dopalania katalitycznego wykaza³y, ¿e proces dopalania
katalitycznego oprócz utleniania sk³adników palnych powoduje nie-
stety powstawanie dodatkowych iloœci benzenu.

Edeltrauda Helios-Rybicka, Magdalena KuŸniakowska, Agniesz-
ka Gruszecka: Zanieczyszczenie chromem Jeziora Ro¿now-

skiego � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

Jezioro Ro¿nowskie stanowi zbiornik akumulacyjny zanieczysz-
czeñ, jakie zrzucane s¹ do wód Dunajca i Popradu. Celem badañ by³o
okreœlenie stanu zanieczyszczenia chromem osadów i wód zbiornika.
Pierwiastek ten zosta³ wybrany do badañ ze wzglêdu na znaczne roz-
powszechnienie na terenie zlewni zak³adów garbarskich, które mog¹
stanowiæ jego Ÿród³o. Z ca³ego obszaru jeziora pobrano 42 próbki osa-
dów dennych oraz 42 próbki wody wraz z zawiesin¹. Wykonane bada-
nia chromu wykaza³y jego bardzo niskie zawartoœci w wodzie, a tak¿e
w osadach i zawiesinie. Porównuj¹c wyniki z obowi¹zuj¹cym w Polsce
rozporz¹dzeniem dotycz¹cym wód pitnych, wody Jeziora Ro¿now-
skiego pod wzglêdem zawartoœci Cr zaliczyæ mo¿na do I klasy czy-
stoœci. Osady wydobyte w procesie odmulania zbiornika mog¹ byæ
u¿yte do rekultywacji gleb, poniewa¿ zawartoœæ chromu w ¿adnej
z próbek nie przekroczy³a granicznej wartoœci 200 mg/kg s.m. Polskie
regulacje prawne nie uwzglêdniaj¹ oceny zanieczyszczenia zawiesiny.
Wed³ug niemieckiej klasyfikacji LAWA komponenty Jeziora Ro¿now-
skiego, ze wzglêdu na zawartoœæ Cr, nale¿¹ do I klasy czystoœci (nie
zanieczyszczone).
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Dorota PrzewoŸnik, Katarzyna Grzesik: System gospodaro-

wania olejami odpadowymi na terenie województwa podkar-

packiego � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

W artykule przedstawiono stan gospodarki odpadami olejowymi
na terenie województwa podkarpackiego. Uwzglêdniono iloœæ powsta-
j¹cych odpadów w województwie wraz z prognoz¹ do roku 2014, sys-
tem ich zbiórki oraz szczegó³owo opisano technologiê recyklingu olejów
przepracowanych. Jedn¹ z najprê¿niej dzia³aj¹cych organizacji w Pol-
sce w zakresie zbiórki i odzysku zu¿ytych olejów jest Konsorcjum Ole-
jów Przepracowanych – Organizacja Odzysku powsta³a z inicjatywy
Rafinerii Nafty Jedlicze (województwo podkarpackie). Konsorcjum
opracowa³o koncepcjê ogólnopolskiej zintegrowanej sieci zbiórki i za-
gospodarowania olejów odpadowych, która zak³ada wspó³pracê z sa-
morz¹dami terytorialnymi. Zbiórka olejów ze Ÿróde³ rozproszonych
mo¿e byæ realizowana na poziomie gmin w tzw. Gminnych Punktach
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. W Rafinerii Nafty Jedlicze funk-
cjonuje instalacja do wstêpnego oczyszczania i rozdestylowania olejów
przepracowanych. Zebrane oleje poddawane s¹ oczyszczaniu w pro-
cesie dekantacji, a nastêpnie destylacji. Kolejnym etapem odzysku ole-
jów jest proces rerafinacji. W Rafinerii Nafty Jedlicze stosowany jest no-
woczesny proces odzysku odpadów olejowych, zgodny z obowi¹zu-
j¹c¹ hierarchi¹ postêpowania z odpadami. Zagospodarowanie olejów
przepracowanych przynosi wiele korzyœci m.in. ekologicznych, paliwo-
wych, energetycznych i ekonomicznych.

Stanis³aw Kowalik, Jerzy Wójcik: Symptomy rozwoju procesu

glebotwórczego pod m³odymi zalesieniami rekultywacyjnymi

na sp¹gu wyrobiska Kopalni Piasku „Szczakowa” � In¿ynieria
Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

Na zrekultywowanym sp¹gu wyrobiska Kopalni Piasku „Szcza-
kowa” przeprowadzono badania w³aœciwoœci chemicznych gleb pod
dziesiêcioletnimi m³odnikami modrzewia europejskiego i sosny zwy-
czajnej. Stwierdzono podobne symptomy ró¿nicowania siê obrazu
morfologicznego obydwu, tworz¹cych siê z piasku luŸnego, inicjalnych
gleb. Zarówno pod modrzewiem, jak i sosn¹ stwierdzono oko³o cen-
tymetrowej mi¹¿szoœci warstewkê próchnicy nadk³adowej oraz bardzo
s³abo zaznaczony inicjalny poziom próchniczny. Przypowierzchniowa
warstwa mineralna (0÷10 cm) obydwu gleb charakteryzowa³a siê
znacznie wy¿sz¹, od pozosta³ych, zawartoœci¹ C org. i N og. Do g³êbo-
koœci 30 cm stwierdzono ponadto du¿e zakwaszenie gruntu w stosunku
do stanu wyjœciowego oraz do warstw g³êbszych. Obie gleby charakte-
ryzuj¹ siê bardzo nisk¹ zasobnoœci¹ w sk³adniki pokarmowe, znikom¹
pojemnoœci¹ kompleksu sorpcyjnego o niskim stopniu wysycenia za-
sadami. Mimo bardzo niekorzystnych w³aœciwoœci gruntu zarówno
modrzew, jak i sosna charakteryzuj¹ siê dobrymi przyrostami, co wska-
zuje na du¿¹ rolê p³ytko (0,7÷0,9 m) zalegaj¹cej wody gruntowej.
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Przemys³aw Szczyg³owski, Marian Mazur: Zastosowanie modelu

Calmet/Calpuff do obliczeñ poziomu stê¿eñ zanieczyszczeñ po-

chodz¹cych z wysokich emitorów punktowych � In¿ynieria Œro-
dowiska 2005, t. 10, z. 2

Przedstawiony materia³ badawczy stanowi próbê zastosowania
modelu Calmet/Calpuff do obliczeñ poziomu imisji pochodz¹cej
z wysokich emitorów punktowych. W sposób ogólny przedstawiono
metodykê gaussowskich modeli ob³oków. Przeprowadzono równie¿
obliczenia rozprzestrzeniania siê SO2 w atmosferze dla sta³ej i zmien-
nej emisji.

Natalia Florencka, Maria Chmiel: Wp³yw zanieczyszczenia gle-

by ró¿nymi zwi¹zkami rtêci na aktywnoœæ mikrobiologiczn¹

gleby � In¿ynieria Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

Praca dotyczy badañ nad wp³ywem zanieczyszczenia gleby trzema
zwi¹zkami rtêci: HgCl2, HgO, Hg(NO3)2, zastosowanymi w piêciu
dawkach (0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 mg/kg) na liczebnoœæ bakterii mezo-
filnych, bakterii z rodzaju Azotobacter oraz promieniowców i grzybów.
Stwierdzono znaczn¹ redukcjê liczebnoœci wegetatywnych form bak-
terii mezofilnych na obiektach z tlenkiem rtêci ju¿ przy najmniejszej
dawce 0,1 mg/kg oraz promieniowców na obiektach z dawk¹ powy¿ej
0,5 mg/kg Hg(NO3)2. W przypadku Azotobacter najbardziej toksyczny
okaza³ siê HgCl2. Najwiêksz¹ odpornoœci¹ na dzia³anie badanych
zwi¹zków rtêci wykaza³y siê grzyby.

Marcin Chodak: Zastosowanie spektroskopii w bliskiej pod-

czerwieni (NIR) do oznaczania zawartoœci C, N, S, P i katio-

nów metali w materii organicznej gleb leœnych. � In¿ynieria
Œrodowiska 2005, t. 10, z. 2

Szybkie i tanie metody analityczne mog¹ byæ przydatne w wielko-
obszarowym monitoringu jakoœci gleb. Celem pracy by³a ocena przy-
datnoœci spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) do oznaczania
ca³kowitych stê¿êñ C, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Cd
i Pb w poziomach organicznych gleb leœnych. Pobranych zosta³o 158
próbek próchnicy leœnej, w których oznaczono zawartoœci rozpatrywa-
nych pierwiastków metodami referencyjnymi. Widma próbek zosta³y
zarejestrowane w zakresie 400÷2500 nm. Po³owy próbek u¿yto do roz-
winiêcia równañ kalibracyjnych, natomiast drugiej po³owy u¿yto do
walidacji opracowanych modeli. Walidacja wykaza³a przydatnoœæ
spektroskopii NIR do oznaczania zawartoœci C, N, S, Na, K, Fe, Al i Pb
(wspó³czynniki korelacji r pomiêdzy wartoœciami oznaczanymi me-
todami referencyjnymi a metod¹ spektroskopii NIR = 0,88÷0,97, wspó³-
czynniki regresji a pomiêdzy wartoœciami oznaczanymi metodami re-
ferencyjnymi a metod¹ spektroskopii = 0,89÷1,05). Modele uzyskane dla
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Ca, Cu, Cd by³y przydatne do zgrubnego szacowania zawartoœci tych
pierwiastków (r = 0,81÷0,85; a = 1,09÷1,13), natomiast w przypadku P,
Mg i Zn (r = 0,69÷0,78; a = 0,67÷1,19) spektroskopia NIR okaza³a siê
nieprzydatna do analiz iloœciowych. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ nie-
powodzenia w oznaczaniu by³a zbyt ma³a liczba próbek u¿ytych do
kalibracji (P) lub obecnoœæ próbek pochodz¹cych z obszarów nawo¿o-
nych dolomitem. Prezentowane wyniki wskazuj¹, ¿e spektroskopia NIR
mo¿e byæ metod¹ przydatn¹ w monitoringu jakoœci materii organicz-
nej gleb. Pozwala ona na dok³adne oszacowanie zawartoœci licznych
pierwiastków w badanych materia³ach z dok³adnoœci¹ wystarczaj¹c¹
dla badañ wielkoobszarowych.
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