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6. Papiernictwo i procesy pokrewne
Ta sekcja opisuje produkcjĊ gáównych rodzajów papieru i tektury, które są wytwarzane w
europejskich papierniach.
Do produkcji róĪnych rodzajów papieru stosuje siĊ, jako gáówne surowce, zarówno wáókna
pierwotne (masy celulozowe bądĨ mechaniczne), jak i wáókna wtórne. W Europie istnieje wiele
zakáadów wytwarzających papiery z mieszanek mas wáóknistych. Skáad surowca do wyrobu
papieru jest determinowany - dzisiaj bardziej niĪ kiedykolwiek wczeĞniej - przez koszt
poszczególnych skáadników. Zestaw surowców uĪytych do wyrobu papieru (dla przykáadu: masa
wáóknista, mineralne wypeániacze, powáoka) ma najwiĊkszy wpáyw na caákowite koszty
produkcji, jakoĞü produktu oraz na oddziaáywanie procesu produkcyjnego na Ğrodowisko
naturalne. Wytwarzanie wáókien stosowanych do wyrobu papieru zostaáo opisane w rozdziaáach
2 – 5. W bieĪącym rozdziale wytwarzanie papieru i tektury opisano abstrahując od wyrobu masy
wáóknistej. Takie podejĞcie uznano za rozsądne, poniewaĪ w kaĪdej papierni celowe jest uĪycie
tych samych procesów jednostkowych w ciągu maszyny papierniczej i tekturniczej. Opisanie
wyrobu papieru, jako czĊĞci zakáadu zintegrowanego z wytwórniami mas wáóknistych,
pogáĊbiáby záoĪonoĞü takiego opisu technicznego. Wedáug dostĊpnych danych liczbowych
wiĊkszoĞü papierni w Europie to zakáady niezintegrowane.
ChociaĪ istnieje duĪe zróĪnicowanie wytworów papierowych oraz róĪne usytuowania urządzeĔ
do prowadzenia poszczególnych procesów w papierniach, to prawie wszystkie odmiany
procesów wytwarzania papieru i tektury zawierają nastĊpujące jednostki podstawowe:
Przygotowanie masy
Ukáad doprowadzenia masy do wlewu
Maszyny papiernicza i tekturnicza skáadające siĊ z:
x - Wlewu, który wprowadza zawiesinĊ wáókien na sito oraz tworzy jednorodną
dyspersjĊ wáókien na caáej szerokoĞci sita;
x - CzĊĞci sitowej, która odwadnia wstĊgĊ papieru do zawartoĞci ok. 12-20 % substancji
staáej;
x - CzĊĞci prasowej, która usuwa wiĊcej wody z tej wstĊgi przez odprasowanie do
zawartoĞci wilgoci ok. 50 %;
x - CzĊĞci suszącej, która usuwa resztki wilgoci przez ogrzewanie tej wstĊgi za pomocą
cylindrów suszących;
x - Nawijaka, który nawija tĊ wstĊgĊ w postaci zwoju.
ZaleĪnie od odmiany papieru lub tektury wystĊpują (fakultatywnie) dodatkowe jednostki
procesowe, takie jak: kalandry, powlekarki, oddziaá przygotowania mieszanki powlekającej,
przewijarko-krajarki i oddziaá pakowania zwojów.
PoniĪej opisano te jednostki podstawowe wyrobu papieru. W opisach tych ujĊto gáówne dodatki
i chemikalia stosowane w papiernictwie. Ich wáaĞciwoĞci oceniane pod wzglĊdem oddziaáywania
na Ğrodowisko naturalne omawia siĊ bardziej szczegóáowo w zaáączniku 1. Doáączono akapit o
obiegach wodnych, jako Īe papiernictwo potrzebuje znacznych iloĞci wody. UjĊto równieĪ
powlekanie oraz waĪne procesy wykoĔczeniowe.
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6.1
6.1.1

Stosowane procesy i techniki
Przygotowanie masy

Przygotowanie masy ma na celu jej przetworzenie, tak aby miaáa ona formĊ odpowiednią (masa
papiernicza) do wprowadzenia do ukáadu maszyny papierniczej. MasĊ dla maszyny papierniczej
przygotowuje siĊ, uwzglĊdniając domieszki róĪnych mas wáóknistych, rozcieĔczanie oraz
dodatek chemikaliów. Stosowane póáprodukty wáókniste wyjĞciowe, to róĪne typy masy
celulozowej, mechanicznej oraz makulatura, a takĪe mieszaniny ich wáókien. WyjĞciowy
póáprodukt wáóknisty jest dostĊpny w postaci arkuszy w belach, luĨnego materiaáu lub w
przypadku zintegrowanego zakáadu, jako zawiesina wáókien w wodzie. Przygotowanie masy
skáada siĊ z kilku etapów z przystosowanymi wzajemnie procesami, takimi jak: rozwáóknianie,
oczyszczanie, obróbka wáókna, jego magazynowanie i mieszanie. Ukáady przygotowania masy
róĪnią siĊ znacznie zaleĪnie od wyjĞciowego póáproduktu wáóknistego oraz od wymaganej
jakoĞci masy papierniczej. Dla przykáadu, w przypadku zawiesiny wáókien przepompowywanej
bezpoĞrednio z wytwórni masy wáóknistej pomija siĊ etapy rozczyniania masy oraz rozbijania
pĊczków wáókien.
Przygotowanie masy polega na: usuwaniu zanieczyszczeĔ, doprowadzeniu do odpowiedniego
poziomu wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych wáókien (w wyniku rafinowania, czyli mielenia w
máynie ciągáego dziaáania) oraz dodawaniu chemikaliów dla usprawnienia procesu
produkcyjnego oraz oddziaáywania na koĔcową jakoĞü arkusza papieru (Īywice syntetyczne,
Ğrodki wodo-utrwalające, barwniki, wypeániacze). Do zakáadów niezintegrowanych wáókna są
dostarczane w postaci wysuszonej. Rozprowadza siĊ je w wodzie w rozczyniaczu wirowym,
celem utworzenia zawiesiny dającej siĊ pompowaü. NastĊpnie usuwa siĊ z powstaáej zawiesiny
staáe cząstki zanieczyszczeĔ poprzez sortowanie (w sortownikach) oraz oczyszczanie (w
hydrocyklonach). Celem sortowania jest usuniĊcie z wáókien niepoĪądanych substancji.
ZawiesinĊ wáóknistą przepuszcza siĊ przez sito z otworami w postaci szczelin lub okrągáych
dziurek, a te zanieczyszczenia, które mają byü oddzielone, są odrzucane przez to sito. Natomiast
oczyszczanie, to wydzielanie zanieczyszczeĔ z zawiesiny wáóknistej poprzez dziaáanie siáy
odĞrodkowej. Oczyszczanie przeprowadza siĊ w hydrocyklonach, przy czym wyróĪnia siĊ
hydrocyklony do oddzielania cząstek zanieczyszczeĔ ciĊĪkich lub lekkich, zaleĪnie od tego, co
jest celem separacji. Zazwyczaj hydrocyklony stosuje siĊ w ukáadach wielostopniowych (do 5
stopni).
Aby poprawiü zdolnoĞü wiąĪącą pojedynczych wáókien, które utworzą nastĊpnie strukturĊ
gotowego papieru, moĪna je poddaü rafinowaniu czyli procesowi mielenia w máynach ciągáego
dziaáania (fakultatywnie).
Rafinowanie ma na celu przygotowanie wáókien do zapewnienia wymaganych wáaĞciwoĞci
wytworzonego z nich papieru. Rafinowanie prowadzi siĊ w rafinerach wyposaĪonych (na
przykáad) w tarczĊ obrotową dociskaną do tarczy nieruchomej. Energia elektryczna zuĪywana
podczas rafinowania, jako czĊĞci procesu wyrobu papieru, mieĞci siĊ zazwyczaj w przedziale od
100 do 500 kWh/t dla wiĊkszoĞci papierów, ale jej zuĪycie moĪe dochodziü do 3000 kWh/t w
produkcji papierów specjalnych. Zatem w niezintegrowanej papierni stosującej masĊ celulozową
rafinowanie bĊdzie stanowiü najwiĊksze zuĪycie energii elektrycznej (suszenie to znaczne
zuĪycie ciepáa). Praktycznie caáa ta energia wprowadzana dla napĊdu urządzeĔ rafinujących
wáókna zamienia siĊ w ciepáo i nie ma tu moĪliwoĞci odzyskiwania energii, jednakĪe
wytworzone ciepáo przyczynia siĊ do podwyĪszenia temperatury w tym procesie.
Caáy dziaá przygotowania masy dla maszyny papierniczej zazwyczaj skáada siĊ z kilku linii
technologicznych, w których przygotowuje siĊ róĪne masy wáókniste. Przerób braku wáasnego z
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maszyny papierniczej stanowi równieĪ czĊĞü tego procesu (patrz sekcja 6.1.4). Na koniec
zawiesina masy jest pompowana do kadzi magazynowych lub kadzi mieszalnych. Te kadzie
sáuĪą jako bufor miĊdzy dziaáem przygotowania masy, a konkretną maszyną papierniczą,
pomagając w utrzymaniu ciągáoĞci procesu produkcyjnego. W kadziach mieszalnych
przygotowane masy są mieszane w proporcjach odpowiednich dla produkcji danej odmiany
papieru, tam wprowadza siĊ wymagane dodatki masowe i doprowadza siĊ stĊĪenie wáókna do
prawidáowego poziomu.
6.1.2

Maszyna papiernicza

W maszynie papierniczej formuje siĊ papier i okreĞla siĊ zarazem wiĊkszoĞü wáaĞciwoĞci tego
papieru. Maszyna papiernicza to w istocie duĪe urządzenie odwadniające, skáadające siĊ z wlewu
i z nastĊpujących czĊĞci: sitowej, prasowej oraz suszącej. Najpopularniejszym modelem
maszyny papierniczej, aĪ do chwili obecnej, pozostaje maszyna páaskositowa, formująca wstĊgĊ
na ciągáym sicie (z drutu lub z tworzyw sztucznych), na które wprowadza siĊ zawiesinĊ wáókien
z wlewu. Obecnie do formowania wstĊgi stosuje siĊ urządzenia formujące dwusitowe, które
osiągnĊáy pozycjĊ najnowoczeĞniejszych rozwiązaĔ. W dwusitowych urządzeniach formujących
miĊdzy dwa sita przemieszczające siĊ z tą samą prĊdkoĞcią wprowadza siĊ zawiesinĊ wáókien,
którą nastĊpnie odwadnia siĊ od strony jednego sita lub obu. Istnieją róĪne odmiany
dwusitowych formerów (dla przykáadu, former szczelinowy, w którym rozcieĔczona masa jest
wstrzykiwana bezpoĞrednio w szczelinĊ miĊdzy tymi dwoma sitami) oraz formery hybrydowe,
stanowiące kombinacje maszyny páaskositowej z ukáadami dwusitowymi.
Rysunek 6.1 pokazuje kluczowe elementy maszyny papierniczej.

Rysunek 6.1: Kluczowe elementy dwusitowej maszyny papierniczej

Rozdziaá 6

Papier wytwarza siĊ przez wprowadzenie rozcieĔczonej zawiesiny wáókien, a ewentualnie takĪe
wypeániaczy, barwników oraz innych dodatków chemicznych – na gĊste sito, przez które
odpáywa woda pozostawiając osadzoną na tym sicie wstĊgĊ z wáókien, frakcji drobnej i
wypeániaczy. Zawiesina wáóknista o stĊĪeniu zazwyczaj miĊdzy 0,2, a 1,5 % jest doprowadzana
do czĊĞci sitowej poprzez wlew. Zadaniem wlewu jest wytworzenie jednorodnej zawiesiny
wáókien na caáej szerokoĞci sita, w celu osiągniĊcia jednorodnego formowania papieru. Przez ten
czas, gdy formująca siĊ wstĊga papieru zostaje odwodniona na sicie do zawartoĞci substancji
staáej okoáo 10-20% postĊpuje jej samoumocnienie tak, Īe moĪe ona byü odprowadzona z sita do
kolejnych operacji prasowania i suszenia. Odpáyw wody przez sito jest wspomagany przez, tzw.
elementy odwadniające. Jako ich przykáady moĪna wymieniü waáki rejestrowe, listwy
odwadniające oraz skrzynki ssące. Wszystkie one znajdują siĊ pod sitem, a w wyniku ich
dziaáania zazwyczaj w odlegáoĞci ok. 10 metrów od wlewu wstĊga papieru jest juĪ uformowana.
W dwusitowych formerach ciĞnienie odwadniania powstaje równieĪ w wyniku naciągu sit
tkanych z tworzyw sztucznych na zakrzywionych powierzchniach skrobaków lub waáów.
PrĊdkoĞci maszyn róĪnią siĊ znacznie, a wstĊga na najszybszych maszynach (zazwyczaj są to
maszyny produkujące papier gazetowy) przemieszcza siĊ z prĊdkoĞcią 1500 m/min. przy
szerokoĞci wstĊgi 10 metrów. Maszyny produkujące bibuákĊ tissue, jakkolwiek o mniejszej
szerokoĞci wstĊgi, obecnie pracują z prĊdkoĞciami przekraczającymi 2000 m/min. Niektóre
maszyny posiadają po kilka sit dla wyrobu wielowarstwowych papierów lub tektur.
Niesioną na filcach wstĊgĊ papieru wprowadza siĊ do czĊĞci prasowej miĊdzy waáami i z
uĪyciem ukáadów próĪniowych po to, by usunąü z niej wiĊcej wody, zazwyczaj do 60-55%
zawartoĞci wilgoci, a w niektórych przypadkach do ok. 50%. NastĊpnie przechodzi ona do czĊĞci
suszącej, gdzie suszenie dokonuje siĊ zazwyczaj na cylindrach ogrzewanych parą, a osáoniĊtych
okapturzeniem. W czĊĞci suszącej wstĊgĊ suszy siĊ do osiągniĊcia koĔcowej suchoĞci 90-95%.
Niemal caáe ciepáo uĪyte w procesie suszenia gromadzi siĊ w powietrzu odlotowym z
okapturzenia czĊĞci suszącej. Jego temperatura zazwyczaj wynosi 80-85 0C, a zawartoĞü wilgoci
140-160 gramów wody na 1 kg suchego powietrza. CzĊĞü tej wilgoci (ok. 1-1,5 m3 na 1 tonĊ
papieru) jest odprowadzana do atmosfery. Ze wzglĊdów ekonomicznych wszystkie papiernie
instalują ukáady odzyskiwania ciepáa. Rysunek 6.2 prezentuje schematyczny obraz czĊĞci
suszącej z ukáadem odzyskiwania ciepáa w ciągu maszyny papierniczej.
W pierwszym wymienniku ciepáa tego ukáadu ogrzewa siĊ powietrze wprowadzane do suszarni,
a nastĊpny wymiennik sáuĪy do podgrzewania wody ĞwieĪej. Niekiedy odzyskiwane ciepáo sáuĪy
równieĪ do podgrzania wody podsitowej, by w ten sposób skompensowaü straty ciepáa w czĊĞci
mokrej. Ostatni wymiennik ciepáa jest uĪywany dla wody obiegowej, której uĪywa siĊ do
podgrzania powietrza do wentylacji. Wprowadzane powietrze oraz woda do natrysków są
dodatkowo ogrzewane do wymaganych temperatur (odpowiednio: 90-95 0C oraz 45-60 0C) z
uĪyciem pary.
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Rysunek 6.2: Ukáad odzyskiwania ciepáa w maszynie papierniczej
Tabela 6.1 zawiera przykáadowe dane o przepáywie ciepáa w typowej duĪej i nowoczesnej
maszynie papierniczej, o zdolnoĞci produkcyjnej 240 120 ton na rok (667 ton na dobĊ). SuchoĞü
wstĊgi wprowadzanej do czĊĞci suszącej wynosi 44,5%, a wyprodukowanego papieru 91%.
Temperatura powietrza odlotowego z okapturzenia czĊĞci suszącej wynosi 82 0C i zawiera ono
160 gramów wody w 1 kg suchego powietrza. Dane przedstawione w tej tabeli odnoszą siĊ do
warunków zimowych panujących w Skandynawii. W ciepáym klimacie udziaá wody obiegowej
zmniejszy siĊ lub wrĊcz zaniknie, zaĞ udziaá powietrza wypuszczanego do atmosfery
odpowiednio wzroĞnie.
Umiejscowienie odzysku
lub straty ciepáa

WielkoĞü przepáywu ciepáa z
czĊĞci suszącej, [MW] lub w
[MJ/t]
Powietrze wprowadzane do suszarni
1,8 MW lub 233 MJ/t
Woda podsitowa
3,6 MW lub 466 MJ/t
Woda ĞwieĪa
5,5 MW lub 712 MJ/t
Woda obiegowa
8,0 MW lub 1036 MJ/t
Wydmuch do atmosfery
10,8 MW lub 1399 MJ/t
Ciepáo caákowite w powietrzu odlotowym 29,7 MW lub 3847 MJ/t
z okapturzenia suszarni

Rozdziaá
ciepáa,
[%]
6
11
19
27
37
100

Tabela 6.1: Przykáad odzyskiwania ciepáa i jego strat w maszynie papierniczej o produkcji
667 ton na dobĊ [dane firmy Valmet].
Podane wartoĞci odnoszą siĊ do warunków zimowych w Skandynawii. W krajach o cieplejszym klimacie
nie ma potrzeby podgrzewania wody obiegowej, która sáuĪy do ogrzania hali maszyny papierniczej.
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Pewną odmiennoĞcią w produkcji cienkich papierów maszynowo gáadkich lub konwencjonalnej
bibuáki tissue jest stosowanie w maszynie papierniczej duĪego cylindra ogrzewanego parą, tzw.
cylindra Yankee. Wysuszenie wstĊgi papierowej dokonuje siĊ podczas obrotu tego cylindra.
W najprostszym przypadku papier z maszyny papierniczej jest nawijany na nawijaku, a powstaáe
zwoje przesyáa siĊ do ciĊcia i wykoĔczenia. W innych przypadkach wystĊpuje róĪnorodnoĞü
dodatkowych etapów produkcyjnych wprowadzonych do maszyny papierniczej. Prasa
zaklejająca jest sekcją tej maszyny sáuĪącą do nanoszenia skrobi oraz innych chemikaliów na
powierzchniĊ papieru poprzez zanurzanie lub natryskiwanie, a wprowadzona woda zostaje
usuniĊta wkrótce potem w sekcji dosuszającej.
Zazwyczaj brzegi wstĊgi papieru obcina siĊ w sposób ciągáy za pomocą dysz wodnych, a z
chwilą, gdy wstĊga opuszcza sito, obcinki te trafiają do kadzi braku pod wyĪymakiem. JeĞli
tylko wstĊga siĊ zerwie, co moĪe zdarzyü siĊ kilkakrotnie w ciągu doby, powstają znaczne straty
w iloĞci wyprodukowanego papieru, podobnie jak przy rutynowym uruchomieniu maszyny.
Powstający wówczas zdefektowany papier, okreĞlany jako „brak wáasny”, rozczynia siĊ i
zawraca do kadzi masowej w dziale przygotowania masy. Brak wáasny moĪe byü rozczyniany
natychmiast lub przechowuje siĊ go i wprowadza póĨniej do ciągu masowego. Brak wáasny
barwny lub powlekany jest równieĪ zawracany do obiegu, jeĞli to moĪliwe, ale niekiedy wymaga
on przed tym bielenia lub innego traktowania chemicznego (patrz sekcja 6.1.4).
Istnieje potrzeba ciągáego zapobiegania osadzaniu siĊ cząstek staáych na powierzchniach szybko
przemieszczających siĊ sit i filców oraz obracających siĊ waáków, jako Īe mogáoby to prowadziü
do zrywów wstĊgi. Stosowane do tego celu natryski lub dysze rozpylające są najwaĪniejszymi
konsumentami wody ĞwieĪej lub wody oczyszczonej. Ukáady próĪniowe mogą równieĪ zuĪywaü
znaczne iloĞci wody ĞwieĪej.
WaĪną zasadą jest zatrzymanie (retencja) zarówno substancji staáych (wáókno, frakcja drobna i
cząstki pigmentu), jak i rozpuszczonych (dodane chemikalia, substancje organiczne z masy
wáóknistej, etc.,) we wstĊdze papieru, a nie ich przejĞcie przez sito i pozostawanie w obiegu
wodnym. W sposób oczywisty ma to wpáyw na prawdopodobne miejsce przeznaczenia dowolnej
substancji - trafiającej do produktu lub do wody odciekowej. Do ustabilizowania retencji na
zaáoĪonym poziomie czĊsto stosuje siĊ monitorowanie stĊĪenia w linii produkcyjnej.
Zatrzymanie substancji staáych na sicie maszyny moĪna podwyĪszyü przez dodanie Ğrodków
retencyjnych czyli chemikaliów poprawiających zatrzymanie, co jest standardową praktyką w
produkcji wiĊkszoĞci rodzajów papieru, chociaĪ w przypadku niektórych rodzajów takie
dziaáanie jest niewskazane ze wzglĊdu na jakoĞü produktu.
6.1.3

Obiegi wodne i odzyskiwanie wáókna

W papierni wystĊpują trzy obiegi wodne: obieg pierwszy, obieg drugi oraz obieg trzeci; co
schematyczne przedstawiono na rysunku 6.3.
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Rysunek 6.3: Uproszczony schemat strumieni wody i zawiesiny masy w papierni
W pierwszym obiegu (obieg krótki) woda o znacznej zawartoĞci wáókna, cząstek frakcji drobnej
i wypeániacza – otrzymana spod sita w strefie formowania wstĊgi (woda podsitowa I) – jest
zawracana do rozcieĔczania masy papierniczej w ukáadzie doprowadzania masy do wlewu
maszyny papierniczej. Ten obieg utrzymuje siĊ tak zamkniĊty, na ile to tylko moĪliwe.
Nadmiar wody ze strefy formowania wraz z wodą ze skrzynek ssących i pras, a takĪe z wodą
przemywającą, okreĞla siĊ mianem wody podsitowej II. KrąĪy ona w drugim obiegu (obieg
dáugi) i jest zazwyczaj przeprowadzana przez wyáawiacz wáókien, którym mogą byü instalacja
do sedymentacji lub flotacji, wzglĊdnie jednostka filtrująca w postaci filtra bĊbnowego lub
tarczowego. Po przejĞciu przez te urządzenia nazywa siĊ ją wodą sklarowaną.
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Filtr tarczowy z masą niemieloną, stanowiącą warstwĊ podkáadową, wytwarza zawiesinĊ masy
zagĊszczonej o najwyĪszym stĊĪeniu (10-30%), a jest zaprojektowany tak, by osiągnąü trzy (lub
cztery) poziomy wydzielenia wáókna z wody podsitowej, od początkowego odciągu wody
mĊtnej do kolejnych odciągów klarownego oraz przezroczystego filtratu. Ten mĊtny filtrat
zazwyczaj zawraca siĊ z powrotem do tego filtra jako wodĊ rozcieĔczającą, ale moĪe on równieĪ
zastąpiü wodĊ ĞwieĪą w tym procesie lub byü uĪyty do rozcieĔczania zawiesiny masy. WyĪszy
udziaá zawrócenia mĊtnego filtratu z powrotem do filtra tarczowego prowadzi do powstania
czystszego filtratu koĔcowego. StĊĪenie substancji staáych (frakcji drobnej i wypeániaczy)
zawieszonych w klarownym filtracie wynosi zazwyczaj okoáo 10-150 mg/l dla masy pierwotnej,
a 100-400 mg/l dla masy wtórnej.
Instalacje flotacyjne są równieĪ stosowane jako wyáawiacze wáókien. W optymalnych
warunkach efektywnoĞü systemów flotacyjnych wynosi czĊsto prawie 100%, prowadząc do
stĊĪenia zawiesiny 10-50 mg/l w wodzie sklarowanej (w przypadku masy pierwotnej). StĊĪenie
masy wydzielonej na drodze flotacji wynosi od 3 do 10%. Instalacja flotacyjna skáada siĊ z:
klarownika z przenoĞnikiem zgarniającym pianĊ zawierającą wyflotowane wáókna i cząstki
wypeániacza, urządzenia napowietrzającego klarowaną wodĊ, a takĪe zestawu dozującego
chemikalia niezbĊdne dla flotacji. Zaletą flotacji jest moĪliwoĞü wydzielenia z klarowanej wody
równieĪ niewielkich cząstek koloidowych, o ile przed flotacją naleĪycie je sflokulowano. Jest to
szczególnie cenne w przypadku instalacji do przerobu makulatury (patrz sekcja 5.3.8 o
odbarwianiu), gdzie duĪa czĊĞü substancji staáych w wodzie produkcyjnej ma charakter
koloidowy. W samej instalacji odbarwiającej wyflotowana na powierzchniĊ piana zawiera
wydzielone cząstki farby drukarskiej i nie jest zawracana do procesu, lecz przepompowywana do
odwadniania osadów.
Instalacje sedymentacyjne są przydatne do klarowania wody produkcyjnej zawierającej duĪo
wypeániacza, ale wymagają one duĪych objĊtoĞci i tym samym zajmują duĪo miejsca.
StrumieĔ masy odzyskanej w wyáawiaczach wáókien powraca do kadzi masowej, a sklarowane
wody o zróĪnicowanej jakoĞci zawraca siĊ do róĪnych zastosowaĔ, w których zastĊpują wodĊ
ĞwieĪą.
Trzeci obieg zawiera nadmiar wody z drugiego obiegu oraz dodatkowo wszelkie inne wody
produkcyjne, które ze wzglĊdu na stopieĔ ich zanieczyszczenia nadają siĊ lub nie nadają siĊ
bezpoĞrednio do ponownego uĪytku. Wody z trzeciego obiegu poddaje siĊ oczyszczaniu w
chemiczno-mechaniczej i/lub w biologicznej oczyszczalni Ğcieków. Do chwili obecnej ponowne
uĪycie oczyszczonych wód nie jest w peáni moĪliwe w produkcji wszystkich rodzajów papieru.
W niektórych przypadkach oczyszczona woda wraca do procesu w czĊĞci zaleĪnej od jakoĞci
produktu i lokalnych warunków. ZamkniĊcie obiegów wodnych osiągniĊto jedynie w
nielicznych papierniach wytwarzających papier na warstwĊ pofalowaną (do wyrobu tektury
falistej) z wáókien wtórnych (patrz sekcja 5.3.4) lub produkujących tekturĊ.
Z tego opisu moĪna zorientowaü siĊ, Īe w czĊĞci mokrej maszyny papierniczej jest wymagana
bardzo duĪa iloĞü wody oraz, Īe ma tam miejsce znaczny stopieĔ recyrkulacji wody w róĪnych
jej obiegach. Z kolei w czĊĞci suszącej maszyny na kaĪdą tonĊ wyprodukowanego papieru
odparowuje siĊ zazwyczaj okoáo 1-1,5 m3 wody, która tym samym znika z procesu. Natomiast
„suchy” papier w normalnej atmosferze zawiera okoáo 6 do 10 % wody.
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6.1.4 Ukáad braku wáasnego
OkreĞlenie „brak wáasny” odnosi siĊ do wszelkiego uformowanego papieru, od początku procesu
wyrobu papieru aĪ do wykoĔczonego produktu, którego nie wysyáa siĊ do klienta jako produkt
finalny. Brak wáasny wystĊpuje w róĪnych postaciach oraz w zmiennych iloĞciach, a jego
wytwarzanie jest nierozáącznie związane z produkcją papieru.
Gáównym celem przerobu braku wáasnego jest zawrócenie wáókna papierniczego z powrotem do
procesu bez zakáócenia jednorodnoĞci oraz jakoĞci masy wpáywającej do maszyny papierniczej.
KaĪda maszyna papiernicza jest inna. Nie ma dwóch maszyn, które byáyby dokáadnie takie same,
nawet w przypadku maszyn produkujących ten sam rodzaj papieru. Zatem jest zrozumiaáe, iĪ nie
ma dwóch ukáadów braku wáasnego, które byáyby podobne (z chemicznego punktu widzenia).
Udziaá braku wáasnego powstającego w czasie wyrobu papieru stanowi zazwyczaj 5-20%
zdolnoĞci produkcyjnej maszyny. Niekiedy moĪe on osiągnąü nawet 50% normalnej produkcji.
Brak wáasny z maszyny papierniczej powstaje w róĪnych miejscach, zaleĪnie od konkretnych
warunków. Brak wáasny jest tworzony podczas zrywów wstĊgi. Nawet podczas niezakáóconej
pracy powstaje mokry brak wáasny, w postaci obcinków z obu brzegów wstĊgi w czĊĞci sitowej,
a suchy brak wáasny jest wytwarzany w operacjach wykaĔczania papieru. Masy wáókniste
pochodzące z braku wáasnego z czĊĞci mokrej lub suchej maszyny papierniczej nie są identyczne
w kategoriach ich charakterystyki papierniczej.
W przypadku maszyn produkujących papiery powlekane, ukáad przerobu braku wáasnego
wymaga róĪnych wieĪ magazynowych dla mokrego (czyli niepowlekanego) oraz suchego
(powlekanego) braku wáasnego (patrz rysunek 6.4). Rysunek ten pokazuje moĪliwe
rozplanowanie elementów ukáadu braku wáasnego w papierni wytwarzającej papier powlekany.
Rozczyniony brak wáasny jest pompowany z wieĪ magazynowych do zagĊszczarek, gdzie usuwa
siĊ nadmiar wody, a zagĊszczonym brakiem zasila siĊ kadĨ dozującą, w której miesza siĊ razem
zawiesiny powstaáe z powlekanego oraz z niepowlekanego braku wáasnego. Po tej kadzi
dozującej, zawiesina z braku wáasnego jest poddawana kilkustopniowemu oczyszczaniu, by
zminimalizowaü iloĞü odrzutu, który nie bĊdzie nadawaá siĊ do zawrócenia do procesu.
Oczyszczona masa z braku wáasnego jest spuszczana do gáównej kadzi mieszalnej, skąd
ostatecznie skomponowaną masĊ papierniczą pompuje siĊ do maszyny papierniczej poprzez
ukáad dodatkowego oczyszczania.
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Rysunek 6.4: MoĪliwe rozplanowanie elementów ukáadu braku wáasnego w papierni
wytwarzającej papier powlekany. W oddzielnych zbiornikach magazynuje siĊ zawiesiny powstaáe z
rozczyniania braku powlekanego i niepowlekanego.

6.1.5

Zaklejanie (fakultatywne)

Zaklejanie zazwyczaj oznacza zaklejanie w czĊĞci mokrej, gdzie syntetyczne Ğrodki zaklejające
lub skrobiĊ dodaje siĊ bezpoĞrednio do masy po to, by w wytworzonym z niej papierze
zredukowaü naturalną zdolnoĞü do zasysania cieczy. W procesie zaklejania skrobiĊ lub inne
Ğrodki zaklejające wprowadza siĊ do wáóknistej matrycy, aby podwyĪszyü wytrzymaáoĞü
papierowego podáoĪa oraz zmodyfikowaü te wáaĞciwoĞci powierzchniowe, które odnoszą siĊ do
przyjĊcia cieczy przez papier podczas pisania, zadrukowywania lub powlekania. Zaklejanie w
czĊĞci mokrej stosuje siĊ - dla przykáadu - w wyrobie wysokogatunkowych papierów do druku i
do pisania (zazwyczaj bezdrzewnych) oraz niektórych specjalnych rodzajów papieru.
Potencjalnie niekorzystne oddziaáywanie stosowania kleju na Ğrodowisko wynika gáownie z jego
przechodzenia do wody. W obiegach wodnych oznacza siĊ znacznie wyĪsze wartoĞci ChZT, jeĞli
wprowadzono kleje do masy papierniczej. TakĪe rozczynianie zaklejonego braku wáasnego i
wprowadzenie go do obiegu podwyĪsza nieco ChZT w obiegach wodnych. Z kolei jednym z
gáównych Ĩródeá BZT przy produkcji zaklejanych powierzchniowo skrobią papierów do pisania
oraz wysokogatunkowych papierów drukowych jest brak wáasny po jego rozczynieniu.
Kleje mogą równieĪ byü nanoszone na powierzchniĊ papieru (zaklejanie powierzchniowe), aby
uniknąü pylenia papieru w procesie drukowania offsetowego. Zaklejanie powierzchniowe
poprawia takĪe odpornoĞü papieru na zrywanie powierzchni. W zaklejaniu powierzchniowym
wstĊga papieru przechodzi przez nadmiar cieczy zaklejającej, gromadzącej siĊ ponad strefą styku
walców prasy zaklejającej, które prasują tĊ wstĊgĊ. W wyniku tego owa wstĊga papieru
absorbuje páyn zaklejający, a iloĞü pobranego kleju zaleĪy od suchoĞci wstĊgi, która przed prasą
zaklejającą moĪe dochodziü do 98 %.
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Technologia zaklejania papieru w prasie zaklejającej ostatnio zostaáa usprawniona wraz z
wprowadzeniem prasy powlekającej filmem klejowym, co staáo siĊ normą, wypierając dawną
technologiĊ, w której skutecznie pokrywano wstĊgĊ klejem w strefie docisku miĊdzy dwoma
walcami. Prasy z filmem klejowym nanoszą regulowane iloĞci wodnej mieszanki klejowej,
rozprowadzonej równomiernie na wstĊdze papieru, co dokonuje siĊ najpierw poprzez
wytworzenie filmu klejowego o jednorodnej gruboĞci na przylegającym wale, a nastĊpnie przez
przeniesienie tego filmu na wstĊgĊ papieru, która zostaje jakby nim zadrukowana. WodĊ
naniesioną na papier w prasie zaklejającej odparowuje siĊ w sekcji dosuszającej. Prasy
zaklejające są stosowane gáównie w produkcji papierów drukowych i do pisania oraz papierów
pakowych wytwarzanych z wáókien wtórnych.
JeĞli klej jest nanoszony w prasie zaklejającej, to w przypadku zmiany warunków pracy tego
urządzenia tylko niewielkie iloĞci stĊĪonego kleju trzeba bĊdzie odprowadziü do Ğcieków.
Jakkolwiek obróbka w prasie zaklejającej jest pewną formą powlekania papieru dla poprawy
wáaĞciwoĞci jego powierzchni, to jednak termin „powlekanie” jest zazwyczaj zarezerwowany dla
nanoszenia pigmentowej mieszanki powlekającej na powierzchniĊ papieru, w celu ulepszenia
jego drukownoĞci lub dla innych specjalistycznych zastosowaĔ.

6.1.6

Powlekanie (fakultatywne)

Papier, jako tworzywo zbudowane z pojedynczych wáókien, posiada stosunkowo szorstką
powierzchniĊ. PoniewaĪ szorstkoĞü ma negatywny wpáyw na efekt zadrukowywania papieru,
duĪe iloĞci papieru oraz tektury powleka siĊ w celu osiągniĊcia gáadkiej powierzchni do
drukowania. Termin „powlekanie” opisuje nanoszenie wodnej mieszaniny biaáych pigmentów,
substancji wiąĪącej, a takĪe róĪnych dodatków; na powierzchniĊ jednej lub obu stron papieru, w
celu wytworzenia okreĞlonych wáaĞciwoĞci powierzchniowych. Papier moĪe byü powlekany
zarówno w urządzeniu, które stanowi integralną czĊĞü maszyny papierniczej (w maszynie) lub w
oddzielnej powlekarce (poza maszyną). Powleczona wstĊga jest suszona w krótkiej sekcji
suszącej z cylindrami ogrzewanymi parą, za pomocą promieni podczerwonych, gorącym
powietrzem lub za pomocą kombinacji tych sposobów.
Skáad mieszanki powlekającej jest w duĪym stopniu determinowany przez wymagania, jakie dla
danej techniki drukowania speániü musi powierzchnia papieru. Mieszanki powlekające mogą byü
záoĪonymi mieszaninami wielu skáadników i wymagają odpowiedniego przygotowania, którego
dokonuje siĊ w tzw. kuchni mieszanek powlekających, gdzie miesza siĊ poszczególne substancje
oraz reguluje wáaĞciwoĞci powstaáej mieszaniny. Przyrządzona mieszanka powlekająca
przepáywa przez sortowniki, zanim zostanie wprowadzona do powlekarki. Niektóre surowce
mogą byü dostarczane z udziaáem wody, co uáatwia posáugiwanie siĊ nimi oraz pozwala uniknąü
káopotów z pyleniem. Wszystkie mieszanki powlekające zawierają pewną odmianĊ substancji
wiąĪącej. Dla dodania sztywnoĞci powáoce moĪe byü uĪyta skrobia, ale przed wprowadzeniem
do mieszanki powlekającej musi byü ona skleikowana. Stearyniany (wapnia i amonu) stosuje siĊ
jako Ğrodki poĞlizgowe, uáatwiające przebieg powlekania, a takĪe nadające odpowiednią
strukturĊ powierzchni. UĪywa siĊ pigmentów, takich jak: drobno zmielony kaolin, wĊglan
wapnia lub talk, a takĪe barwników, rozjaĞniaczy oraz innych specjalistycznych chemikaliów,
dodawanych w niewielkich iloĞciach.
Powlekarki skáadają siĊ z odwijaka, stanowiska (lub stanowisk) powlekających, stanowiących
jednostki nanoszące mieszankĊ powlekającą, z czĊĞci suszącej (stosuje siĊ promienniki
podczerwieni, gorące powietrze i ogrzewane cylindry) oraz z nawijaka. Instaluje siĊ w nich
róĪne urządzenia pomiarowe i sterujące dla zapewnienia prawidáowego przebiegu powlekania.
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Niemal wszystkie mieszanki powlekające przygotowuje siĊ w Ğrodowisku wodnym, a nanosi siĊ
je z uĪyciem waáków, noĪa powietrznego, prasy powlekającej lub stosując systemy powlekania
skrobakowego oraz z prĊtem dozującym. Celem tych wszystkich metod jest osadzenie na
powierzchni wstĊgi papieru powáoki o zaáoĪonej gruboĞci. Powlekarki z noĪem powietrznym
pracują z mieszankami powlekającymi o stĊĪeniu substancji staáych okoáo 30-50%, a w innych
powlekarkach stosuje siĊ mieszanki o stĊĪeniach od 50 do 70 %. Nadmiar mieszanki
powlekającej z powlekarki jest zazwyczaj zawracany do obiegu, przechodząc przez ukáad ciągáej
filtracji, aby usunąü wáókna oraz inne zanieczyszczenia w celu zachowania jakoĞci mieszanki
powlekającej. Filtry te czyĞci siĊ w regularnych odstĊpach czasu i w ten sposób powstaje stĊĪony
strumieĔ Ğcieków.
RozróĪnia siĊ róĪne rodzaje powlekanego papieru i tektur, niemniej klasyfikacja powlekanych
wytworów papierowych nie zostaáa dotychczas ujednolicona. JednakĪe, niektóre terminy
okreĞlające gáówne rodzaje powlekanego papieru i tektury stosuje siĊ w caáej Europie. Opisano
je pokrótce poniĪej.
Wielokrotnie powlekany papier bezdrzewny (ang.: art paper). Ten termin odnosi siĊ do
papieru bezdrzewnego lub zawierającego tylko nieznaczny udziaá masy mechanicznej, który
powleka siĊ po obu stronach. Gramatura powáoki przekracza 20 g/m2 na jedną stronĊ, co
prowadzi do caákowitego zaniku obrazu wáóknistej struktury powierzchni papieru podáoĪowego.
Dla uzyskania wymaganej wysokiej jakoĞci nanosi siĊ do trzech warstw mieszanki powlekającej
na kaĪdą stronĊ. Ten papier stosuje siĊ do wysokiej jakoĞci produktów zadrukowanych.
Papiery powlekane w maszynie papierniczej. Ten rodzaj obejmuje zarówno papiery
bezdrzewne jak i drzewne z powáokami o gramaturze do 18 g/m2 na stronĊ, które nanosi siĊ w
powlekarce usytuowanej w ciągu maszyny papierniczej produkującej papier stanowiący podáoĪe
dla tych powáok. WyĪsze gramatury powáok uzyskuje siĊ czĊsto przez naniesienie dwóch warstw
mieszanki powlekającej. Ich receptury są uproszczone w porównaniu ze stosowanymi w
produkcji papierów powlekanych omówionych powyĪej. Papiery powlekane w maszynie
papierniczej są uĪywane gáównie w poligrafii.
Papiery powlekane o niskiej gramaturze powáoki (papiery LWC). Skáad wáóknisty tych
papierów zawiera przewaĪający udziaá masy mechanicznej, a gramatura naniesionych powáok na
ogóá mieĞci siĊ w przedziale 5-12 g/m2 na stronĊ. Papiery te – produkowane masowo – uĪywa siĊ
do drukowania katalogów, magazynów, broszur reklamowych, itp. Zakresy gramatur powáoki
mogą siĊ przesuwaü w dóá (papiery Ultra-LWC), jak równieĪ w górĊ (papiery powlekane o
Ğredniej gramaturze powáoki, czyli papiery MWC), a takĪe papiery powlekane o wysokiej
gramaturze powáoki (papiery HWC). Te ostatnie obecnie czĊsto powleka siĊ dwukrotnie z kaĪdej
strony, a w takim przypadku konsekwentnie zalicza siĊ je do grupy papierów powlekanych w
maszynie papierniczej.
Tektura pudeákowa i karton kredowany. W tych odmianach tektur ich górną warstwĊ
pokryciową z masy celulozowej bielonej powleka siĊ w tekturnicy. Pozostaáe warstwy mogą
skáadaü siĊ z masy bielonej lub niebielonej, takĪe z mas wtórnych. Gramatura powáoki zawiera
siĊ w przedziale od 12 do 33 g/m2; powáoka zazwyczaj skáada siĊ z dwóch warstw powáok:
gruntującej oraz wierzchniej. Stosunkowo niedawno zaczĊto nanosiü trzy warstwy powáok. Do
rzadkoĞci naleĪą przypadki powlekania spodniej strony tej tektury.
Emisja róĪnych substancji do wody jest zaleĪna od sposobu funkcjonowania oddziaáu
przygotowującego mieszanki powlekające oraz powlekarki, a takĪe od podejmowanych dziaáaĔ
dla odzyskiwania mieszanki powlekającej lub oddzielnego oczyszczania Ğcieków zawierających
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mieszankĊ powlekającą (patrz 6.3.5 oraz 6.3.6). W niektórych zastosowaniach, w gazach
uchodzących do atmosfery z okapturzenia czĊĞci suszącej moĪna oznaczyü nieco podwyĪszone
stĊĪenie lotnych związków organicznych (VOC).
Potencjalne emisje Ğcieków z powlekania do wód mogą byü powodowane zarówno przez
przelewy stĊĪonych skáadników mieszanki powlekającej (o stĊĪeniu okoáo 50%), pochodzące z
kuchni mieszanek powlekających lub z instalacji powlekającej, jak równieĪ przez rozcieĔczone
skáadniki mieszanki z przemywania zbiorników i rurociągów. Zrzuty Ğcieków stĊĪonych mogą
byü gromadzone w zbiornikach lub przenoĞnych pojemnikach, w celu doáączenia ich do obróbki
odpadów staáych. RozcieĔczone Ğcieki gromadzi siĊ w zbiornikach, z których są odprowadzane
do oczyszczalni Ğcieków. Zazwyczaj Ğcieki z powlekania wymagają oddzielnego oczyszczania
wstĊpnego w instalacji flokulacji (patrz 6.3.6). W przeciwnym razie Ğcieki z powlekania mogą
spowodowaü zaburzenia w funkcjonowaniu biologicznej oczyszczalni Ğcieków. W ostatnich
latach technologia filtracji membranowej – opisana w sekcji 6.3.5 – okazaáa siĊ byü przydatną
dla zawracania do obiegu mieszanki powlekającej. W miejscach zastosowania tej technologii w
Finlandii, Szwecji, Francji oraz w Niemczech odzyskiwana w ten sposób mieszanka jest
zawracana do kuchni mieszanek powlekających, gdzie dodaje siĊ ją w pewnej proporcji do
ĞwieĪo przygotowanej mieszanki powlekającej. Brak wáasny jest zwykle ponownie rozczyniany,
tak Īe niektóre skáadniki powáoki wracają do obiegu wodnego.
6.1.7 Barwienie papieru (fakultatywnie)
Kolorowe papiery otrzymuje siĊ na drodze barwienia masy papierniczej lub powierzchni papieru
(prasa zaklejająca, powlekanie papieru). Tymi samymi sposobami mogą byü produkowane
papiery rozjaĞniane optycznie.
Barwienie masy papierniczej jest najpowszechniej stosowanym sposobem wytwarzania
barwnego papieru. Barwniki, pigmenty, rozjaĞniacze optyczne są dodawane bądĨ to okresowo do
rozczyniacza wirowego czy kadzi mieszalnej, albo są one wprowadzane w sposób ciągáy do
páynącej zawiesiny masy. Dodawanie w sposób ciągáy ma tĊ zaletĊ, iĪ w ciągu masy krótsza jest
strefa, która musi byü oczyszczona, gdy zmienia siĊ barwĊ. JednakĪe, ze wzglĊdu na krótszy
czas kontaktu dodatków barwiących z masą (w porównaniu ze sposobem okresowym), w
przypadku papierów o intensywnych zabarwieniach uzyskuje siĊ mniejszą wydajnoĞü
barwników, a tym samym wymagane jest bardziej záoĪone wyposaĪenie dla takiego sposobu
barwienia.
Gdy barwi siĊ powierzchniĊ papieru w prasie zaklejającej, wówczas barwniki dodaje siĊ do
cieczy nanoszonej w tej prasie na papier. Barwienie powierzchniowe jest do przyjĊcia tylko w
indywidualnych przypadkach, poniewaĪ jednorodne zabarwienie papieru jest trudne do
osiągniĊcia. Natomiast przewaga tego procesu polega na tym, Īe nie wprowadza siĊ barwników
do obiegów wodnych.
Powierzchnie papierów mogą byü równieĪ barwione na drodze powlekania. W typowym
powlekaniu (patrz 6.1.6) powierzchnia papieru lub tektury jest pokrywana powáoką pigmentową
z biaáym pigmentem. W przypadku powáok kolorowych materiaáem wyjĞciowym jest ta biaáa
mieszanka powlekająca, a poĪądany odcieĔ barwny jest uzyskiwany przez dodanie dyspersji
barwnego pigmentu organicznego lub nieorganicznego.
ZaleĪnie od masy wáóknistej, która ma byü wybarwiona, a takĪe od zamierzonego zastosowania
danego papieru, stosuje siĊ róĪne odmiany pigmentów i barwników, takie jak barwniki zasadowe
(barwniki kationowe), barwniki bezpoĞrednie, barwniki kwasowe. Ponadto stosowane są Ğrodki
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utrwalające i inne dodatki w celu poprawy utrwalenia barwnika oraz uzyskania lepszych
wyników barwienia. Jako pigmentów w barwieniu papieru stosuje siĊ zarówno pigmenty
nieorganiczne oraz organiczne (np. azowe i ftalocyjaninowe), jak równieĪ sadzĊ.
MoĪliwe oddziaáywanie barwienia papieru na Ğrodowisko to gáównie emisje barwników do
wody. Zwáaszcza w papierniach kilkakrotnie w ciągu doby zmieniających kolory lub ich
odcienie, obiegi wodne muszą byü czyszczone co pewien czas. Te papiernie zazwyczaj pracują
w taki sposób, Īe najpierw produkują papier o jaĞniejszych odcieniach, przechodząc nastĊpnie do
coraz to gáĊbszych tonów danej barwy. Zabarwienie wody musi byü wtedy jedynie odpowiednio
regulowane. JednakĪe, gdy (dla przykáadu) osiągnie siĊ gáĊboką zieleĔ, to wówczas system
wodny musi zostaü oczyszczony. Barwne Ğcieki odprowadza siĊ do odbiornika wodnego poprzez
oczyszczalniĊ Ğcieków. Kilka razy w miesiącu rurociągi poddaje siĊ dziaáaniu chemikaliów, by
usunąü z nich osady i barwniki. W niektórych papierniach do takiego procesu chemicznego
uĪywa siĊ pierwiastkowego chloru oraz podchlorynu.
6.1.8

Dodatki chemiczne

Obok gáównych surowców, to jest mas wáóknistych i wypeániaczy, papiernictwo wymaga uĪycia
róĪnych domieszek dodatków chemicznych i Ğrodków pomocniczych. CzĊĞü z nich stanowi
sposób na osiągniĊcie pewnych wáaĞciwoĞci papieru (naleĪą tu, dla przykáadu, substancje
zaklejające, Īywice wodo-utrwalające, barwniki, mieszanki powlekające); podczas gdy inne z
nich usprawniają przebieg niektórych operacji w procesie produkcyjnym (np.: Ğrodki retencyjne,
preparaty przeciwpienne, Ğrodki czyszczące, a takĪe substancje zwalczające Ğluzy).
Dodatki chemiczne dostarczane są do papierni w postaci gotowej do uĪycia lub są
przygotowywane na miejscu w papierni. Zazwyczaj niewielkie objĊtoĞci specjalistycznych
chemikaliów są dostarczane w postaci gotowej do uĪytku, podczas gdy w przypadku wiĊkszych
objĊtoĞci dodatków chemicznych kaĪda z tych opcji moĪe mieü miejsce. Odnosi siĊ to zarówno
do chemicznych dodatków do powlekania jak i tych dozowanych do masy papierniczej.
Chemiczne dodatki mogą byü wprowadzane w czĊĞci mokrej razem z rozcieĔczoną masą
papierniczą lub natryskiwane w czĊĞci sitowej, po czym zostają wprowadzone do struktury
formującego siĊ papieru; bądĨ to w prasie zaklejającej lub powlekarce w koĔcowej czĊĞci
maszyny papierniczej, gdzie nanosi siĊ dodatki chemiczne na powierzchniĊ papieru. W
pierwszym przypadku wszystkie te chemikalia, które nie zatrzymają siĊ we wstĊdze papieru,
bĊdą pozostawaáy w obiegu wodnym, z prawdopodobieĔstwem przejĞcia do Ğcieków.
Chemikalia pozostające w obiegu wodnym mogą utrudniaü proces zamykania obiegu wodnego
oraz mogą mieü negatywny wpáyw na dziaáalnoĞü oczyszczalni Ğcieków. JednakĪe bĊdzie to
zaleĪaáo od rodzaju oraz od iloĞci uĪytych dodatków chemicznych.
Wprowadzanie dodatków chemicznych na powierzchniĊ papieru i tektury stwarza wiĊksze
moĪliwoĞci kontroli, angaĪując wodĊ jedynie do przemywania oraz czyszczenia. JednakĪe jest
ono moĪliwe tylko w nielicznych zastosowaniach, a wówczas woda myjąca moĪe byü
wydzielona do odrĊbnego traktowania. Dla przykáadu, ciekáe pozostaáoĞci z powlekania mogą
byü potraktowane oddzielnie, juĪ w etapie wytrącania lub z uĪyciem ultra-filtracji (patrz
podrozdziaá 6.3.5 oraz podrozdziaá 6.3.6).
Gáówne dodatki papiernicze oraz ich wáaĞciwoĞci postrzegane w kategoriach oddziaáywania na
Ğrodowisko szczegóáowo omawia siĊ oddzielnie w podrozdziale 6.2.2.3 oraz w zaáączniku 1.
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6.1.9

Kalandrowanie (fakultatywne)

Celem kalandrowania jest utworzenie gáadkiej powierzchni papieru speániającej wymagania dla
zamierzonego uĪytkowania papieru jako podáoĪa druku oraz pisma. W kalandrowaniu wstĊga
papieru jest wprowadzana pomiĊdzy oddziaáywujące na siebie walce prasowe, a w tym procesie
szorstkoĞü jej powierzchni jest poddawana dziaáaniu ciĞnienia i bardzo czĊsto takĪe temperatury.
Kalander maszynowy skáada siĊ z dwóch lub wiĊcej scháadzanych walców, odlanych z Īelaza, o
bardzo gáadkiej powierzchni, które są usytuowane jeden nad drugim, jak pokazano na rysunku
6.5.

Rysunek 6.5: Przykáad dwóch róĪnych kalandrów: superkalander oraz kalander
maszynowy [rysunek dostarczony przez firmĊ Valmet]
WstĊgĊ przeprowadza siĊ przez szczeliny miĊdzy tymi walcami (twarde szczeliny).
WspóáczeĞnie kalandry mają ogrzewany walec odlany z Īelaza oraz walec z miĊkką powáoką z
tworzywa sztucznego, tworzące tzw. miĊkką szczelinĊ. Dwa lub wiĊcej takich walców są
usytuowane jeden nad drugim. Walce te są ogrzewane od wewnątrz gorącą wodą, parą lub
olejem grzewczym.
WstĊga papieru wytworzona w maszynie papierniczej lub uszlachetniona w powlekarce czĊsto
jest poddawana dalszej obróbce wykoĔczającej zwanej superkalandrowaniem lub satynowaniem
(rysunek 6.5). W procesie tym, który jest przeprowadzany poza maszyną papierniczą, zazwyczaj
w superkalandrach osiąga siĊ jednorodną i wysoką gáadkoĞü powierzchni. Taka obróbka
poprawia równieĪ poáysk. Satynowanie zwiĊksza przydatnoĞü papieru do drukowania, zwáaszcza
drukowania obrazu. Przed satynowaniem wstĊga niektórych rodzajów papieru jest w
przewijarkach sprawdzana pod wzglĊdem obecnoĞci defektów. Uszkodzone fragmenty są
eliminowane, a powstaáe po ich odciĊciu koĔce wstĊgi są ponownie áączone na drodze sklejania.
Zestaw do satynowania skáada siĊ ze stanowiska odwijaka, wáaĞciwego superkalandra oraz ze
stanowiska nawijaka.
Oddziaáywanie satynowania na Ğrodowisko, to gáównie zuĪycie energii potrzebnej do napĊdu tej
maszyny oraz do ogrzewania jej walców.
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6.1.10 Nawijanie / ciĊcie / wysyáka
Produkt finalny bĊdzie wytwarzany zgodnie z wymaganiami odbiorcy odnoĞnie do wymiarów
zwoju lub arkusza, gramatury papieru, jego barwy oraz wykoĔczenia. WiĊkszoĞü maszyn
papierniczych produkuje duĪe zwoje papieru, w których szerokoĞü wstĊgi papieru zostaáa
wyznaczona przez obciĊcie brzegów tej wstĊgi w czĊĞci mokrej danej maszyny. W typowych
operacjach wykoĔczających, prowadzonych poza maszyną papierniczą, z uĪyciem ostrych
wirujących noĪy oraz krajarek, przycina siĊ zwoje do dokáadnej szerokoĞci oraz przekrawa na
arkusze przed ich zapakowaniem do wysyáki. MoĪe równieĪ wystąpiü etap klimatyzowania
wyprodukowanego papieru do osiągniĊcia okreĞlonej zawartoĞci wilgoci, aby byá on jednorodny,
stateczny wymiarowo i przydatny do zamierzonego uĪytku jako podáoĪe druku lub materiaá
opakowaniowy.
Konsekwencje tych operacji dla Ğrodowiska są wzglĊdnie niewielkie, jakkolwiek moĪliwe jest
tworzenie pyáu podczas ciĊcia. Omawiane procesy zuĪywają niewiele energii. Tworzony odpad
w postaci obcinków papieru jest zazwyczaj jako brak wáasny zawracany z powrotem do procesu
wyrobu papieru.
6.1.11 Przykáady niezintegrowanych papierni w Europie
Procesy wyrobu papieru i tektury mogą mieü miejsce áącznie z równoczesną produkcją masy
wáóknistej (zakáady zintegrowane) lub bez tej dodatkowej produkcji (zakáady niezintegrowane).
W 1993 r. prowadziáo produkcjĊ 830 niezintegrowanych papierni w Europie zachodniej, o
caákowitej zdolnoĞci produkcyjnej okoáo 30 milionów ton rocznie. Odpowiada to Ğredniej
arytmetycznej zdolnoĞci produkcyjnej jednej papierni na poziomie okoáo 35 tysiĊcy ton rocznie.
Wysoki udziaá niezintegrowanych papierni ma miejsce w takich krajach jak Wáochy (211
papierni), Niemcy (161 papierni), Hiszpania (114 papierni), Francja (107 papierni) oraz
Zjednoczone Królestwo WB i IP (81 papierni) [J. Pöyry, 1994 b].
RóĪne rodzaje papieru i tektury produkuje siĊ z róĪnych surowców w maszynach, które
zaprojektowano dla danego rodzaju papieru lub tektury. JednakĪe aĪ do chwili obecnej w
Europie nie wypracowano wspólnego stanowiska co do tego, które rodzaje papieru naleĪy
wyróĪniü z punktu widzenia ochrony Ğrodowiska, aby opisaü osiągalne emisje w papierniach z
wdroĪonymi najlepszymi dostĊpnymi technikami. Systemy klasyfikacji statystyk handlowych
(np. statystyki narodowe, statystyki CEPI) nie są równowaĪne z tymi, które uĪywane są przez
PaĔstwa Czáonkowskie w celu ustalenia wymogów prawnych dla przemysáu papierniczego.
Klasyfikacje papierni są w kaĪdym kraju inne. W konsekwencji nie ma jednolitej klasyfikacji,
którą moĪna by przyjąü.
W Europie najwiĊksza liczba papierni niezintegrowanych produkuje wysokiej jakoĞci
bezdrzewne papiery drukowe i do pisania, tissue, a takĪe papiery specjalne. NaleĪy jednak mieü
na uwadze to, iĪ w niektórych krajach papiery te wytwarza siĊ równieĪ w zakáadach
zintegrowanych. Dla przykáadu w krajach skandynawskich papiernie produkujące wysokiej
jakoĞci bezdrzewne papiery drukowe i do pisania zostaáy w wiĊkszoĞci przypadków zbudowane
w sąsiedztwie celulozowni. Bibuáki tissue wyrabia siĊ równieĪ bądĨ to w zakáadach
zintegrowanych (gáównie z uĪyciem odzyskiwanego papieru), bądĨ teĪ w papierniach
niezintegrowanych.
6.1.11.1

Niepowlekane papiery bezdrzewne do drukowania i pisania
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Do papierów drukowych i do pisania naleĪą takie produkty, jak: papiery drzewne do drukowania
magazynów (patrz rozdziaá 4) oraz bezdrzewne papiery drukowe niepowlekane. Te ostatnie
zawierają w swym skáadzie wáóknistym niemal wyáącznie masy celulozowe bielone liĞciaste i
iglaste oraz 10 - 20% wypeániacza. Papiery niepowlekane są zazwyczaj zaklejane w masie, a
nastĊpnie dodatkowo uszlachetniane poprzez zaklejanie powierzchniowe i kalandrowanie.
Bezdrzewne papiery drukowe nie Īóákną w zauwaĪalny sposób oraz wykazują wysoką
wytrzymaáoĞü.
W ich produkcji tylko niewielkie iloĞci odrzutu są wydzielane w czasie oczyszczania i
sortowania masy papierniczej, jako Īe stosowane surowce są w znacznym stopniu czyste.
Podczas rafinacji wáókna są skracane oraz ulegają fibrylacji, w wyniku której tylko nieznaczna
czĊĞü substancji organicznej przechodzi do wody.
Do innych bezdrzewnych wytworów papierowych, skáadających siĊ przede wszystkim z masy
celulozowej, naleĪą takie produkty, jak: tissue, wata celulozowa, papiery filtracyjne, papiery
dekoracyjne, papiery podáoĪowe do laminowania, podáoĪe na pergamin kwasowy. Do grupy tej
naleĪą takĪe wytwory papierowe zaklejane w masie (w celu ograniczenia naturalnej dla struktury
wáóknistej zdolnoĞci do wcháaniania cieczy), takie jak: papier plakatowy, bibuáka karbonowa,
papiery mocne oraz papiery rysunkowe. Zaklejanie zwiĊksza udziaá substancji organicznych w
obiegach wodnych, a podczas rozczyniania braku wáasnego wiĊkszoĞü dodatków moĪe byü
ponownie rozpuszczona (np. zdegradowana skrobia natywna).
6.1.11.2

Powlekane papiery bezdrzewne do drukowania i pisania

Papiery powlekane stanowią najwiĊkszą grupĊ poĞród papierów drukowych i do pisania.
NajwiĊksza czĊĞü tejĪe grupy to powlekane papiery drukowe drzewne, które opisano
w rozdziale 4.
Papier podáoĪowy, przeznaczony do wyprodukowania bezdrzewnego papieru powlekanego,
skáada siĊ gáównie z masy celulozowej. WarstwĊ mieszanki powlekającej nakáada siĊ po obu
stronach wstĊgi tego papieru. Po powleczeniu papiery te mogą byü dodatkowo kalandrowane dla
nadania ich powierzchniom poáysku lub matowego wykoĔczenia. Obok powlekanych papierów
drukowych oraz wielokrotnie powlekanych papierów bezdrzewnych, do grupy tej zalicza siĊ
takĪe karton kredowany (z warstwą wierzchnią z masy celulozowej bielonej).
W procesie przygotowania masy wystĊpują niewielkie iloĞci odrzutu, z uwagi na stosowanie
surowców o znacznym stopniu czystoĞci. Papiery powlekane suszy siĊ dwukrotnie, w typowej
czĊĞci suszącej podczas produkcji papieru podáoĪowego oraz ponownie po naniesieniu ciekáej
mieszanki powlekającej. ZaleĪnie od odmiany produkowanego papieru powlekanego wprowadza
siĊ do kadzi mieszalnej dodatkowe Ğrodki pomocnicze - Ğrodki te mogą powodowaü
zanieczyszczenie Ğcieków. Powlekanie i wykoĔczanie uwzglĊdniają zarówno zaklejanie
powierzchniowe oraz nanoszenie mieszanki powlekającej (jedna lub kilka powáok, nanoszonych
na jedną lub na obie strony wstĊgi). Przygotowanie mieszanki powlekającej oraz rozczynianie
braku wáasnego wprowadzają do Ğcieków dodatkowe zanieczyszczenia, skáadające siĊ
z nierozpuszczalnych cząstek jak równieĪ zuĪywających tlen substancji rozpuszczonych.
6.1.11.3

Bibuáka tissue

Zazwyczaj bibuáka tissue jest produktem, w którym pojedyncze warstwy wstĊgi wáóknistej
(wyprodukowanej w maszynie papierniczej) są w oddzielnym urządzeniu, poza maszyną
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papierniczą, przeksztaácane we wstĊgĊ skáadającą siĊ z kilku niezwiązanych ze sobą warstw.
Czyni siĊ tak ze wzglĊdu na niewielką gramaturĊ pojedynczej warstwy (poniĪej 12 g/m2).
Gáówne wáaĞciwoĞci tego produktu to miĊkkoĞü i gáadkoĞü, czystoĞü, wysoka cháonnoĞü oraz
wytrzymaáoĞü. Przetwarzanie do postaci finalnych produktów (z uwzglĊdnieniem
konfekcjonowania) jest czĊsto zintegrowane z produkcją samego papieru tissue, co oznacza, Īe
papiernie produkujące ten wyrób czĊsto sprzedają koĔcowe produkty uĪytkownikom. Papiery
tissue wytwarza siĊ przede wszystkim z bielonych mas celulozowych oraz odbarwionych
wáókien pozyskanych z makulatury (patrz rozdziaá 5). W przypadku stosowania makulatury
cząstki wypeániacza oraz wáóknistej frakcji drobnej muszą byü usuniĊte. CzĊsto stosuje siĊ
równieĪ mieszaninĊ mas o róĪnym udziale wáókien pierwotnych i wtórnych. JeĞli w papierniach
stosuje siĊ wáókna wtórne, to są one wytwórniami zintegrowanymi lub czĊĞciowo
zintegrowanymi. W zakáadach przetwarzających makulaturĊ, do usuwania z zawiesiny wáókien
wypeániaczy oraz wáóknistej frakcji drobnej, zuĪywa siĊ duĪo wody. Frakcje te pojawiają siĊ
jako narastające iloĞci szlamu, który trzeba zagospodarowaü. Przetwarzanie odzyskiwanego
papieru za pomocą procesu odbarwiania omówiono w rozdziale 5.
W wyrobie bibuáki tissue, w zaleĪnoĞci od produktu, stosuje siĊ róĪne technologie suszenia.
Obok konwencjonalnego suszenia na cylindrze poáyskowym Yankee stosowany jest równieĪ
znacznie bardziej energocháonny proces suszenia przedmuchowego (ang.: TAD), w którym
trzeba ogrzaü ogromne iloĞci powietrza. Produkty wytworzone z zastosowaniem procesu TAD są
bardziej pulchne oraz miĊkkie. Prowadzi to do znacznie mniejszego zuĪycia wáókna dla
otrzymania danego produktu, w porównaniu z papierem tissue suszonym i krepowanym w
sposób typowy.
W procesie przygotowania masy wystĊpują jedynie niewielkie straty surowca wáóknistego
(1-2%). Emisje do atmosfery zaleĪą gáównie od sposobu dostarczania energii oraz od wyboru
procesu suszenia. W papierniach produkujących tissue zazwyczaj zuĪywa siĊ nieco wiĊksze
iloĞci wody ĞwieĪej stosowanej do natrysków niĪ w papierniach wytwarzających inne wytwory
papierowe. Decyduje tu czystoĞü sit oraz filców prasowych, która ma kluczowe znaczenia dla
formowania tej niezwykle lekkiej wstĊgi. W wielu maszynach papierniczych produkujących
tissue dokonuje siĊ czĊstych zmian odmian wyrobu lub jego barwy. CzĊste zmiany produktów
obniĪają nieco efektywnoĞü zuĪycia surowców, wody oraz energii. Zjawisko to jest czĊstsze w
maáych papierniach, dysponujących tylko jedną maszyna papierniczą. ZaleĪnie od wáaĞciwoĞci
produktu wprowadza siĊ róĪne dodatki, które mogą powodowaü zanieczyszczenie Ğcieków. Dla
przykáadu, stosowanie Īywic syntetycznych zawierających chlor, dla nadania wodotrwaáoĞci,
prowadzi do wyĪszych wyników oznaczeĔ AOX w Ğciekach.
6.1.11.4

Papiery specjalne

Papiery oraz tektury do zastosowaĔ technicznych i specjalnych obejmują szeroki asortyment
wytworów papierowych. Papiery specjalne czĊsto wymagają uĪycia takich mas wáóknistych lub
specyficznych sposobów obróbki wáókna, które w innych przypadkach byáyby zbyt kosztowne.
Na przykáad, papiery na dokumenty, banknoty oraz papiery na dowody toĪsamoĞci zawierają nie
tylko syntetyczne wáókna, ale takĪe masy z wáókien baweány oraz juty.
W skáad tej grupy wchodzą papiery z silnie zmielonych czystych mas celulozowych. Ich
szczególne wáaĞciwoĞci, takie jak nieprzezroczystoĞü oraz odpornoĞü na przenikanie táuszczu,
osiąga siĊ poprzez intensywną rafinacjĊ wáókien. Produkuje siĊ równieĪ inne, nastĊpujące
rodzaje papieru: papiery elektroizolacyjne, bibuáka kondensatorowa, niepowlekana kalka
techniczna, papier pergaminowy satynowany, póá-pergamin, bibuáka papierosowa, i inne.
Jedynie nieznaczne iloĞci nieprzydatnego materiaáu wáóknistego są tracone w procesie
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przygotowania masy (podczas etapów oczyszczania i sortowania), jako Īe stosowane masy są w
znacznym stopniu oczyszczone. W czasie rafinowania wáókna zostają skrócone oraz silnie
sfibrylowane. Podczas fibrylacji wáókien rozpuszcza siĊ czĊĞü substancji organicznej. ZaleĪnie
od rodzaju produkowanego papieru stosuje siĊ odpowiednie chemiczne Ğrodki pomocnicze, które
po czĊĞci mogą trafiaü do Ğcieków. StrumieĔ Ğcieków w przeliczeniu na tonĊ wytworu ulega
znacznym wahaniom, od 40 do 300 m3/t i zaleĪy od produktu oraz konkretnych warunków
produkcyjnych. MoĪliwoĞci zamykania obiegów wodnych są ograniczone technologiami
produkcji tej grupy wytworów papierowych (podwyĪszona temperatura masy w wyniku
intensywnego rafinowania) oraz przez wymagania jakoĞciowe poszczególnych odmian papieru
(np. przewodnictwo elektryczne, przezroczystoĞü, charakterystyka sensoryczna).
Papiery specjalne dla zastosowaĔ technicznych, medycznych, farmaceutycznych oraz innych wytwarza siĊ okresowo w maáych partiach, z wiĊcej niĪ jedną zmianą na dobĊ produkowanej na
maszynie papierniczej odmiany papieru (Ğrednio dla roku). Skáad wáóknisty poszczególnych
produktów moĪe siĊ znacznie róĪniü, stosowane mogą byü masy z roĞlin jednorocznych, masy
celulozowe bielone oraz niebielone, wáókna chemiczne i mineralne.
Stosowane masy wáókniste róĪnią siĊ znacznie co do rodzaju i jakoĞci. WĞród szerokiej gamy
papierów produkowane są m.in.: papier indykatorowy w postaci pasków, podáoĪe na papier
fotograficzny, papier filtracyjny do celów laboratoryjnych, papier specjalny do zastosowaĔ
klinicznych, papier do filtracji oleju, papier do filtracji powietrza, papier podáoĪowy do
impregnacji, papier podáoĪowy do fibry wulkanicznej, papier na laminaty do celów
elektroizolacyjnych, papier pakowy o wáaĞciwoĞciach barierowych i zdolnoĞci do zgrzewania,
papier na walce kalandrowe, papier samokopiujący, papier rejestracyjny termoczuáy, papier
etykietowy, papier powlekany metodą odlewu, i inne. W produkcji papierów specjalnych woda
moĪe byü zawracana do obiegu tylko w ograniczonym zakresie. Wymuszone jest to poprzez
ĞciĞle okreĞlone wymagania jakoĞciowe stawiane papierom specjalnym. W wyniku tego, a takĪe
ze wzglĊdu na czĊste zmiany rodzaju produkowanego papieru, zuĪycie wody na jedną tonĊ
wyprodukowanego papieru specjalnego moĪe przekraczaü 100 m3/t. ZawartoĞü substancji
organicznych w Ğciekach jest niewielka. ZaleĪnie od kryteriów jakoĞciowych, które trzeba
speániü, przejĞcie do produkcji kolejnej odmiany papieru specjalnego moĪe byü poprzedzone
mniej lub bardziej kompletnym opróĪnieniem systemu wodno-masowego.

6.2
6.2.1

Obecne poziomy zuĪycia i emisji w papierniach
Przegląd danych: wejĞcie / wyjĞcie

Na rysunku 6.6 przedstawiono wprowadzane do procesu produkcji papieru surowce i energiĊ, a
takĪe wychodzące z tego procesu produkty i pozostaáoĞci do dalszego zagospodarowania, jak
równieĪ gáówne emisje (emisje do atmosfery, Ğcieki, odpady staáe) towarzyszące temu
procesowi.
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- elektrycznoĞü z sieci publicznej
- paliwa kopalne (gaz, olej, wĊgiel)
do wytwarzania pary i elektrycznoĞci
- zakupiona para (tylko w nielicznych
przypadkach)

Energia

- woda cháodząca
- woda produkcyjna

Woda

Dodatki chemiczne

Podstawowe
surowce
- masa celulozowa
- wypeániacze
- pigmenty do powlekania*
- substancje wiąĪące*
- Ğrodki zaklejające

ĝrodki pomocnicze dla procesu
- Ğrodki retencyjne
- Ğrodki powierzchniowo czynne
- odpieniacze
- biocydy
- Ğrodki poĞlizgowe
- kwasy i zasady
- Ğrodki flokulujące
ĝrodki pomocnicze dla produktu
-Ğrodki utrwalające
- Ğrodki wodoutrwalające
- barwniki
- rozjaĞniacze optyczne
- inne, zaleĪne od wáaĞciwoĞci
produktu

Papiernia niezintegrowana
Przygotowanie
masy

Fafinowanie

Maszyna
papiernicza

Sizing
(opcjonalnie)

Powlekanie
(opcjonalnie)

Barwienie
(opcjonalnie)

Gáadzenie
(opcjonalnie)

Kotáownia lub
regeneracja

Oczyszczanie
Ğcieków

Produkty
- róĪne rodzaje papieru
(bezdrzewny do drukowania i pisania, tissue,
i
j l )

Obróbka
odrzutów
i osadów

Inne wartoĞciowe materiaáy
wyjĞciowe

Haáas

- pozostaáoĞci do wykorzystania
- elektrycznoĞü
(pewnych przypadkach)

Emisje do powietrza
Ciepáo odpadowe
emitowane do powietrza
i wody

Energia
- z wytwarzania energii
- SOs, NOX, CO2, CO, HCl
- pyá; emisja zaleĪna od:
- rodzaju dostarczanej energii
- rodzaju stosowanych pali
Z procesu:
- lotne związki organiczne (VOC)1
- widoczne opary
- przykry zapach2

Odpady staáe

- osad z uzdatniania wody ĞwieĪej
- osad z osadnika wstĊpnego
(wáókna, wypeániacze, pigmenty,
z powlekania)
- osad biologiczny
- odrzuty
- popioáy z wytwórni pary i prądu
- osad z chemicznego oczyszczania
Ğcieków
- maáe iloĞci innego rodzaju odpadów

1
2

ĝcieki

przewaĪnie moĪna go uniknąü
niemal w caáoĞci do usuniĊcia

- substancje organiczne (ChZT, BZT)
- azot, fosfor
- zawiesina
- sole
- substancje barwne

Rysunek 6.6: Obraz strumienia masy w papierni
ObecnoĞü niektórych substancji zaleĪy gáównie od rodzaju papieru i od wáaĞciwoĞci, które naleĪy
osiągnąü, a takĪe od sposobu dostarczania energii

Stosując powyĪszy obraz strumienia masy moĪna wyliczyü jednostkowe zuĪycie surowca oraz
jednostkowe emisje czyli takie, które przypadają na jedną tonĊ produktu. Tabela 6.2 przedstawia
dane z najwiĊkszej w Europie papierni produkującej wysokiej jakoĞci papiery bezdrzewne do
drukowania i pisania, (brak innych danych). Jest to przykáad reprezentatywny dla papierni, które
juĪ osiągnĊáy najlepsze wskaĨniki dziaáania. Natomiast w znajdującej siĊ dalej tabeli 6.3
zestawiono dane typowe dla papierni produkujących bibuákĊ tissue.
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Dane na wejĞciu
Surowce
WielkoĞü
Masa celulozowa bielona
610,03
(5% wilgoci)
Wypeániacz (CaCO3),
209,28
73% s.s.
210,18
Pigmenty powáoki (CaCO3
i kaolin, 73% s.s.)
Skrobia, sucha
40,33
Subst. wiąĪące, suche
29,34
Kleje, 20% s.s.
6,36
Dodatki, barwniki
15,35
Energia
Gaz ziemny do wytwarzania
5217
pary
Gaz dla wózków podnoĞnych
widáowych
Gaz dla pieców
dosuszających
Nabyta energia elektr.2)
Caákowita energia zuĪyta
Caákowita energia
pierwotna1)

Zapotrzebowanie wody
Woda ĞwieĪa/surowa

Jednostka
kg/t
kg/t

Dane na wyjĞciu
Produkt
WielkoĞü
Papier bezdrzewny
1000
(powlekany i
niepowl.)
Emisje

Jednostka
kg

kg/t

CO2 3)

298

kg/t

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

0,2
0,02
Ğladowa
Ğladowa
47,4 (600 m)
39,8 (1200 m)

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
dB(A)
dB(A)

0,44 (97)

kg/t (mg/l)

0,002

MJ/t

CO2,odnawialny
NOx 3)
CO 3)
SO2 3)
Pyá
Haáas: w
2 punktach
pomiaru 4)
ChZT

15,4

MJ/t

BZT5

0,11 (24)

kg/t (mg/l)

611,8
2065
3136

kWh/t
kWh/t
kWh/t

Zawiesina
AOX
Nnieorganiczny

0,14 (30)
0,0007 (0,15)
0,041 (9,2)

kg/t (mg/l)
kg/t (mg/l)
kg/t (mg/l)

Pogólny
Para wodna
ĝcieki
PozostaáoĞci
Osad (uĪytkowany
w produkcji
cegieá)
Inne odpady

0,003 (0,8)
1,5
4,5

kg/t (mg/l)
m3/t
m3/t

12,7
(przy 100% s.s.)

kg/t

5,1

kg/t

6

MJ/t

m3/t

Przypisy:
1) Wkáad nabytej energii do jednostkowego zuĪycia energii pierwotnej wylicza siĊ zakáadając wydajnoĞü energii w firmach
produkujących energiĊ elektryczną na poziomie 36,75 %, to znaczy, Īe 1 kWh odpowiada 2,75 kWh energii pierwotnej. W tym
przypadku 611,8 kWh/t odpowiada 1682,45 kWh/t energii pierwotnej (np. wĊgla). Wspóáczynniki przeliczeniowe:
1 MJ = 0,2778 kWh, a 1 kWh = 3,6 MJ.
2) ZuĪycie energii zawiera pompowanie wody ĞwieĪej (surowej).
3) Nie uwzglĊdniono emisji do atmosfery z elektrowni dostarczającej energiĊ elektryczną. ParĊ wytwarza siĊ na miejscu w kotle
parowym opalanym gazem. Emisje do atmosfery z niezintegrowanych papierni zaleĪą gáównie od rodzaju stosowanego paliwa.
4) OdlegáoĞü od tej papierni do centrum handlowego wynosi ok. 600 m, a do obszaru mieszkaniowego ok. 1200 m.

Tabela 6.2: ĝrednie roczne danych wejĞciowych i wyjĞciowych z najwiĊkszej w Europie
niezintegrowanej papierni produkującej wysokiej jakoĞci bezdrzewne papiery drukowe i
do pisania (powlekane i niepowlekane) w iloĞci ok. 1 018 450 ton rocznie (1997) 12
Dane dotyczące emisji do wody przedstawiają sytuacjĊ po dwustopniowej oczyszczalni biologicznej
(wysokoobciąĪone záoĪe biologiczne plus osad czynny)

Informacje zawarte w tabeli 6.2 dotyczą bardzo duĪej papierni, jednakĪe naleĪy mieü na uwadze,
iĪ mniejsze papiernie czĊsto mają jednostkowe wskaĨniki zuĪycia energii oraz wody (czyli
przeliczane na jedną tonĊ produktu) wyĪsze niĨli wiĊksze papiernie. Na przykáad przedstawiono

12

Environmental Declaration ’98 Nordland Papier AG, UPM, Postfach 11 60, D-26888 Dörpen, Niemcy
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poniĪej uwarunkowania róĪnic miĊdzy oddziaáywaniem na Ğrodowisko naturalne wiĊkszych i
mniejszych papierni:
x iloĞü wody ĞwieĪej potrzebna do ciągáego obcinania brzegów wstĊgi jest taka sama dla
szerszych, jak i wĊĪszych maszyn. Zatem maszyny papiernicze o wiĊkszej szerokoĞci
zuĪywają relatywnie mniej wody do tego celu
x wiĊksza maszyna zazwyczaj produkuje róĪnego rodzaju papiery w iloĞciach masowych.
Oznacza to, iĪ dokonuje siĊ mniej zmian rodzaju produkowanego papieru, które powodują
wyĪsze zuĪycie wody oraz wzrost áadunku zanieczyszczeĔ podczas przemywania instalacji
x inwestycje w czystą technologiĊ dla wiĊkszych papierni są ekonomicznie bardziej zasadne
oraz áatwiejsze
x wiĊksze papiernie dysponują wiĊkszymi zasobami finansowymi oraz ludzkimi, które moĪna
zaangaĪowaü na rzecz prac badawczo-rozwojowych.
W tabeli 6.3 zestawiono poziomy zuĪycia surowców oraz emisji zanieczyszczeĔ dla papierni
produkujących bibuákĊ tissue. Papiernie zuĪywające masy pierwotne i masy wtórne róĪnią siĊ
gáównie odpadem staáym. Podczas gdy papiernie produkujące bibuákĊ tissue z mas pierwotnych
tworzą 10-40 kg odpadu (100% substancji staáej) na tonĊ produktu, to iloĞci rzĊdu 400-1000 kg
odpadu na tonĊ produktu powstają podczas przetwarzania wáókna pochodzącego z recyklingu
(patrz rozdziaá 5.2.2.6).
Dane na wejĞciu

Surowce
Masa cel. bielona
ĩywice wodoutrwalające
Skrobia, sucha
Barwniki
Inne dodatki

Paliwo dla wytwarzania
pary
Caákowite zuĪycie energii
elektrycznej1)
Caákowite zuĪycie energii2)

Zapotrzebowanie wody
Woda ĞwieĪa/surowa

Dane na wyjĞciu

WielkoĞü

Jednostka

Produkt

WielkoĞü

Jednostka

1010-1020
0-80
0-30
0-2
0-20

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

Bibuáka tissue

kg

Energia
5000-25000

MJ/t

ChZT

1000
Emisje
300-1800
0,5-5
0,07-10
b.d.
przed
po
b.d.
2-6

1000-30003)

kWh/t

BZT5

b.d.

1-2

kg/t

2000-10000

kWh/t

Zawiesina
AOX
N ogólny
P ogólny
Para wodna
ĝcieki
PozostaáoĞci
Odpad staáy

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.

1-3
5-15
5-100
1-30

kg/t
g/t
g/t
g/t
m3/t
m3/t

7-100

m3/t

CO2 4)
CO2 , odnawialny
NOx 4)
SO2 4)
Pyá 4)

1
6-100
10-40
(przy 100% s.s.)

kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t

kg/t

Przypisy:
1) Nie uwzglĊdniono poprawki na sprawnoĞü firm produkujących energiĊ elektryczną.
2) Jednostkowe zuĪycie energii pierwotnej moĪe byü wyliczone z tych liczb, biorąc pod uwagĊ wydajnoĞü energii firm produkujących energiĊ
elektryczną. Przeliczniki: 1 MJ = 0,2778 kWh, a 1 kWh = 3,6 MJ.
3) Górny poziom tego zakresu odnosi siĊ do wytwórni tissue stosujących suszenie przedmuchowe (TAD) lub technikĊ ponownego krepowania.
Do suszenia TAD potrzeba ogromnych objĊtoĞci powietrza poruszanych przez duĪe dmuchawy.
4) Te emisje uwzglĊdniają wszystkie rodzaje paliwa do wytwarzania pary. Nie uwzglĊdniono emisji powstaáych przy produkcji zakupionej
energii elektrycznej.

Tabela 6.3: Poziomy zuĪycia i emisji dla typowych papierni produkujących bibuákĊ tissue
[dane ETS]
Emisje do wody podano w postaci typowych danych przed i po oczyszczeniu Z wyjątkiem zakresu
danych dotyczących staáego odpadu, nie wystĊpuje znacząca róĪnica miĊdzy poziomami zuĪycia
oraz emisji dla papierni produkujących tissue z mas pierwotnych lub wtórnych
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6.2.2

Poziomy zuĪycia i emisji

W tym rozdziale uwzglĊdnione są nastĊpujące aspekty produkcji papieru:
x ZuĪycie surowców.
x Stosowanie wody.
x Stosowanie chemicznych dodatków.
x Zapotrzebowanie energii.
x Emisje Ğcieków.
x Tworzenie odpadów staáych.
x Emisje do powietrza z maszyn papierniczych.
x Emisje do powietrza z produkcji energii.
x Przykry zapach z oparów oraz z oczyszczalni Ğcieków (lokalnie).
x Haáas z pracy maszyn papierniczych (lokalnie).
Wibracje o niskiej czĊstotliwoĞci oraz emisje widocznych pióropuszy dymu mogą równieĪ
stanowiü problem lokalny. Z powodu braku informacji ten temat nie bĊdzie on dalej opisywany.
JeĞli idzie o przedstawione liczby odnoszące siĊ do emisji oraz zuĪycia, to naleĪy mieü na
uwadze, iĪ dane te nie zawsze są ĞciĞle porównywalne dla poszczególnych krajów. Powodem są
nieco odmienne metody pomiaru w róĪnych PaĔstwach Czáonkowskich. (Aby uzyskaü wiĊcej
informacji w tej sprawie zajrzyj do aneksu 3; jednakĪe stosowanie róĪnych metod pomiaru nie
zmienia wniosków przedstawionych w tym dokumencie).
6.2.2.1 ZuĪycie gáównego surowca
Gáównym surowcem do wyrobu papieru jest wáókno rozczynione w wodzie w obecnoĞci
niewielkich dodatków Ğrodków chemicznych. ZuĪycie surowców w papiernictwie jest w
znacznym stopniu zaleĪne od rodzaju produkowanego papieru i od wáaĞciwoĞci oraz jakoĞci
produktu koĔcowego, które trzeba osiągnąü. W tabeli 6.4 zestawiono przykáady stosowanych
surowców dodając niektóre cechy charakterystyczne produktu.
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Rodzaj papieru

Gáówne surowce

Papier gazetowy

Bez dodatku wypeániaczy; nieliczne
Ğrodki pomocnicze; niekiedy dodatki
pigmentu; minimum barwnika; masa
mechaniczna i wáókno wtórne

Papier pakowy
siarczanowy
Papiery na warstwĊ
páaską tektury falistej

Bez dodatku wypeániaczy, barwiony;
gáównie niebielona masa siarczanowa
Bez dodatku wypeániaczy; niebielona
masa siarczanowa i wáókno wtórne lub
tylko wáókno wtórne
Zazwyczaj struktura wielo-warstwowa;
czĊsto róĪny skáad wáóknisty w róĪnych
warstwach; wszystkie rodzaje mas, takĪe
wáókno wtórne
Wszystkie rodzaje wáókien, gáównie
bielonych; wypeániacze, kleje, barwniki,
rozjaĞniacze; mogą byü powlekane;
szeroki zakres gramatur
Bez dodatku wypeániaczy; Īywice
wodoutrwalające; masy celulozowe +
wáókno wtórne, w róĪnych proporcjach
Specyficzne procesy przygotowania
masy; stosowane masy mogą siĊ znacznie
róĪniü co do rodzaju i jakoĞci

Tektura

Papiery drukowe i do
pisania
Bibuáki tissue
Papiery specjalne

Niektóre cechy produktu
i jego przykáady
Wąski zakres gramatury 40-50 g/m2;
a) 100-70% wá. wtórnych + 0-30% masy termomech.
b) gáównie masa termo-mech. + 0-50% masy
wtórnej odbarwionej
produkt o wysokiej wytrzymaáoĞci; 70-100
g/m2;
gramatury: 110-160 g/m2; testliner: 90-100%
wáókien wtórnych
WyĪsze gramatury: powyĪej 175 g/m2 (do 2000
g/m2)
WáaĞciwoĞci wg wymagaĔ uĪytkownika;
gramatury od 30 g/m2 do 50-60 g/m2 (LWC) aĪ
do 90-120 g/m2
Produkt o niskiej gramaturze1, np. chusteczki:
15 g/m2 (trzy warstwy), serwetki: 20 g/m2
(dwie warstwy)
Ta grupa obejmuje szeroki zakres róĪnych
rodzajów papieru

Przypisy:
1 Gramatura wstĊgi produkowanej na maszynie papierniczej do wyrobu bibuáki tissue rzadko przekracza 40 g/m2. WyĪsze gramatury produktów
wykonanych z bibuáki tissue osiąga siĊ w czasie jej przetwarzania na drodze tworzenia struktury wielowarstwowej, z nie związanych z sobą
warstw

Tabela 6.4: Przykáady gáównych surowców stosowanych do wyrobu róĪnych rodzajów
papieru
6.2.2.2 Stosowanie wody
W papierniach woda ĞwieĪa znajduje gáównie nastĊpujące zastosowania:
x Jako woda czyszcząca dla maszyny papierniczej, zwana wodą natryskową. Zadaniem
natrysków jest nawilĪanie i oczyszczanie sit formujących oraz filców prasowych. Celem
mycia jest zapewnienia ich naleĪytego dziaáania odwadniającego. Zadawalający poziom
zuĪycia wody wynosi 5-20 m3 na tonĊ produktu.
x Jako woda uszczelniająca oraz izolująca w komorach dáawnicowych, ukáadach próĪniowych
oraz w hydrocyklonach. ZuĪycie rzĊdu 1-6 m3/t.
x Jako faza rozpraszająca lub rozpuszczalnik dla wypeániaczy oraz dodatków pomocniczych.
ZuĪycie rzĊdu 1,5-3 m3/t.
x Dla niektórych rodzajów papieru wystĊpuje dodatkowe zuĪycie wody w przygotowaniu masy,
w postaci wody uzupeániającej straty w obiegu.
x W scháadzaniu urządzeĔ produkcyjnych zuĪywa siĊ okoáo 3-10 m3/t. Wody te, po
scháodzeniu, są czĊsto zawracane do procesu. Niektóre papiernie odprowadzają je oddzielnie.
Ten rodzaj wody, zazwyczaj, nie jest uwzglĊdniany w raportach zuĪycia wody przez
papiernie.
x Elektrownia zuĪywa okoáo 2-3 m3/t, tego rodzaju wody nie uwzglĊdnia siĊ w raportach
zuĪycia wody przez papiernie.
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Uproszczony schemat przedstawiony na rysunku 6.7 pokazuje, przykáadowo, gáówne miejsca
zuĪywania wody ĞwieĪej. Zakáada siĊ, iĪ woda cháodząca jest ponownie uĪyta w procesie
produkcyjnym. Papiernie odprowadzające wodĊ cháodzącą do Ğcieków potrzebowaáyby
odpowiednio wiĊcej wody ĞwieĪej. Gdy porównuje siĊ dane opisujące zuĪycie wody w
papierniach, naleĪy siĊ upewniü, Īe porównywane liczby uwzglĊdniają te same miejsca
wprowadzania wody.

Rysunek 6.7: Miejsca zapotrzebowania na wodĊ ĞwieĪą w papierni

Przykáad papierni o jednostkowym zuĪyciu wody ĞwieĪej 10,5 m3/t. WodĊ cháodzącą ponownie
zawraca siĊ do obiegu dziĊki uĪyciu wieĪ scháadzających. KrąĪące w obiegu wody z pomp
próĪniowych nie zostaáy pokazane, a wielkoĞü tego przepáywu mieĞci siĊ w zakresie 6-8 m3/t.
Rysunek ten przedstawia jedynie przepáywy netto (jako róĪnice na wejĞciu i na wyjĞciu) w
warunkach ciągáego dziaáania. Nie uwzglĊdniono niezrównowaĪonych przepáywów wody, podczas
(na przykáad) zapoczątkowywania produkcji papieru, kiedy to zuĪywa siĊ wiĊksze iloĞci wody.
„RóĪne” to pozycja stanowiąca jakby „szarą strefą”, której jednak nie naleĪy lekcewaĪyü

Woda ĞwieĪa jest zazwyczaj wprowadzana do procesu wyrobu papieru gáównie poprzez czĊĞü
formującą maszyny papierniczej oraz natryski czĊĞci prasowej, po czym zasila ona róĪne procesy
przemywania i rozcieĔczania w papierni.
Natomiast nie ma zazwyczaj zapotrzebowania na wodĊ ĞwieĪą w dziale przygotowania masy, to
znaczy woda ĞwieĪa zwykle nie jest wymagana dla rozczyniania wprowadzanych mas
wáóknistych. JeĪeli w papierni są dostĊpne wody podsitowe o zróĪnicowanej jakoĞci, to do
urządzeĔ rozczyniających naleĪaáoby wprowadzaü wodĊ o najwyĪszej zawartoĞci wáókna.
JednakĪe przewaĪającą czĊĞü tak silnie zawáóknionej wody podsitowej zuĪywa siĊ w krótkim
obiegu dla dostosowania stĊĪenia zawiesiny masy wprowadzanej do wlewu maszyny
papierniczej. Potrzeba uĪycia wody ĞwieĪej jest wiĊc ograniczona do jej stosowania w
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rozcieĔczaniu chemicznych dodatków oraz jako wody uszczelniającej niektóre urządzenia.
WiĊkszoĞü dodatków chemicznych musi byü rozcieĔczona wodą ĞwieĪą przed wprowadzeniem
do ukáadu maszyny papierniczej, poniewaĪ bez tego powstaáyby trudnoĞci w utrzymaniu jakoĞci
produktu i dawki tych Ğrodków musiaáyby byü zwiĊkszone. W przygotowywaniu dyspersji
wypeániaczy niekiedy moĪna zastąpiü wodĊ ĞwieĪą wodą sklarowaną - w przypadku gdy nie
wystĊpuje ryzyko rozwoju mikroorganizmów beztlenowych.
W czasie przepáywu zawiesiny masy wáóknistej przez wytwórniĊ masy lub papierniĊ wymagane
są róĪne jej stĊĪenia w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego. KaĪdy wzrost stĊĪenia
wáókna tworzy Ğciek, powstający z zagĊszczenia masy, o iloĞci oraz rodzaju zanieczyszczenia
zaleĪnych od danej operacji jednostkowej. MoĪliwoĞü zawrócenia do obiegu zanieczyszczonej
wody, poprzez jej wprowadzenie w inne miejsce procesu, moĪe byü ograniczona odmiennoĞcią
zjawisk fizyko-chemicznych w róĪnych stadiach produkcji.
IloĞü wody ĞwieĪej uĪytej do wyrobu papieru zmienia siĊ zaleĪnie od rodzaju produkowanego
papieru, natury stosowanych mas wáóknistych oraz od finalnego poziomu jakoĞci wytwarzanego
papieru. Typowe zakresy jednostkowego zuĪycia wody ĞwieĪej w wyrobie niektórych rodzajów
papieru podano w tabeli 6.5.
Rodzaj papieru
Bibuáka tissue
Drukowe i do pisania,
niepowlekane
Drukowe i do pisania, powlekane
Tektura
Papiery specjalne

Uwagi
ZuĪycie wody
[m3/t]
101 - 50
Dla bibuáki tissue z mas wtórnych,
uwzglĊdniając przerób odzyskanego
papieru na wáókna wtórne.
1
2
5 - 40
MoĪe uwzglĊdniaü wodĊ zuĪytą w
przerobie odzyskanego papieru na
wáókna wtórne
51 – 50
MoĪe uwzglĊdniaü wodĊ zuĪytą w
przerobie odzyskanego papieru na
wáókna wtórne
01 - 20
Z uwzglĊdnieniem wody zuĪytej w
przerobie odzyskanego papieru na
wáókna wtórne
10 - 3003

Przypisy:
1 dolny poziom tego zakresu jest zmieniony przez EIPPCB wedáug bieĪących danych ruchowych
2 górny poziom tego zakresu jest zmieniony przez EIPPCB, poniewaĪ podawana wartoĞü 90 m3 na tonĊ w 100% suchego
produktu wydaje siĊ byü nierealnie wysoka
3 górny poziom tego zakresu jest zmieniony przez EIPPCB, poniewaĪ podawana wartoĞü 400 m3 na tonĊ w 100% suchego
produktu wydaje siĊ byü nierealnie wysoka

Tabela 6.5: ZuĪycie wody w europejskich papierniach [J. Pöyry, 1994 b].
Brak danych dla niezintegrowanych papierni

W wyliczeniach jednostkowego zuĪycia wody nie uwzglĊdnia siĊ ĞwieĪej wody stosowanej jako
wody cháodzącej, pod warunkiem iĪ nie miaáa ona kontaktu z masami wáóknistymi oraz
dodatkami masowymi.
Potrzebne są dodatkowe wyjaĞnienia odnoĞnie jednostkowego zuĪycia wody w papierniach
produkujących bibuáki tissue
W przypadku wytwórni bibuáki tissue wystĊpują dwa gáówne czynniki, które naleĪy mieü na
uwadze w rozwaĪaniu zuĪycia w nich wody ĞwieĪej. Jednym z nich jest potrzeba zachowania

Rozdziaá 6

wysokiego poziomu czystoĞci zarówno samego produktu (stosowanego do celów higienicznych),
jak i odzieĪy maszynowej na maszynie papierniczej produkującej tissue. Natomiast drugi
czynnik, to bardzo niskie wielkoĞci produkcji papieru tissue wynikające z niewielkiej gramatury
wyrabianych produktów; poniĪej 12 g/m2, w porównaniu do 40-50 g/m2 dla papieru gazetowego,
50-100 g/m2 dla papierów drukowych i do pisania czy do kilkuset g/m2 dla wytworów
papierowych na opakowania.
Jakkolwiek wiĊc papiernie produkujące bibuákĊ tissue zuĪywają objĊtoĞci wody, które mogą nie
byü znacząco wiĊksze od tych zuĪywanych przez inne papiernie, to jednak te dwa czynniki
wyĪej wymienione razem wziĊte mogą sprawiü, iĪ w produkcji bibuáki tissue pojawia siĊ
wysokie jednostkowe zuĪycie wody.
W wytwórni papierów tissue wystĊpują pewne miejsca, gdzie ĞwieĪa woda jest niezbĊdna,
gáównie są to: woda do natrysków utrzymujących powierzchniĊ filców prasowych wolną od
zanieczyszczeĔ, woda do wysoko ciĞnieniowych natrysków oczyszczających sito formujące.
WystĊpują równieĪ inne miejsca, które bĊdą zmieniaáy siĊ w ukáadach róĪnych maszyn
papierniczych. BĊdą zaleĪaáy od dziaáaĔ operatora kierującego pracą maszyny, urządzeĔ obiegu
wody podsitowej i pojemnoĞci kadzi magazynowych, a takĪe od stopnia automatyzacji oraz od
informacji dostĊpnych dla operatora. Do pozycji „inne” zalicza siĊ zuĪycie wody ĞwieĪej
potrzebnej do przygotowania dodatków chemicznych, w natryskach nawilĪających (wewnątrz
walców dociskowych, na brzegach cylindra Yankee, itp.), w pompach próĪniowych, moĪliwe są
równieĪ inne zastosowania. Niektóre z nich, takie jak przygotowanie dodatków chemicznych,
mogą byü proporcjonalne do wielkoĞci produkcji bibuáki tissue.
W wytwórni bibuáki tissue stosującej najlepsze dostĊpne techniki BAT wszystkie pozostaáe
miejsca zuĪywania wody winny byü przystosowane do stosowania raczej wody sklarowanej niĨli
ĞwieĪej.
Zdarzają siĊ maszyny papiernicze, zwáaszcza poĞród tych wyrabiających tissue w odmianach
gorszych jakoĞciowo, o wyĪszej gramaturze, gdzie mniej waĪna jest czystoĞü odzieĪy
maszynowej i finalnego produktu, wówczas moĪliwe jest osiąganie niĪszych wskaĨników
jednostkowego zuĪycia wody, poniĪej 10 m3/t. Wyrób wysokiej jakoĞci odmian bibuáki tissue, o
niewielkiej gramaturze, w którym niezbĊdny jest wysoki stopieĔ czystoĞci, zazwyczaj
charakteryzuje siĊ wyĪszymi jednostkowymi wskaĨnikami zuĪycia wody. WskaĨniki te bĊdą
wzrastaáy wszĊdzie tam, gdzie wystĊpują zmiany produkowanego asortymentu papierów tissue
(odmiana lub barwa) oraz postoje maszyny papierniczej, ewentualnie tam, gdzie w jednej
papierni dziaáa kilka maszyn papierniczych produkujących bibuáki tissue. Takie uwarunkowania
mające charakter lokalny mogą podwyĪszyü jednostkowe zuĪycie wody o 25 % lub wiĊcej.
Generalizując, w papierniach produkujących wĊĪszy asortyment papierów tissue, o mniejszym
zakresie zróĪnicowania barwy czy dodatku Ğrodków wodo-utrwalających lub poprawiających
wytrzymaáoĞü w stanie suchym, a dysponujących wiĊkszymi maszynami papierniczymi - zuĪycie
wody bĊdzie mniejsze i na odwrót.
Podsumowując: nawet na tej samej maszynie papierniczej zmiana jej prĊdkoĞci oraz gramatury
produkowanego papieru tissue mogą mieü znaczący wpáyw na jednostkowe zuĪycie wody.
Generalnie maszyny papiernicze do wyrobu tissue pracują w znacznie szerszym przedziale
zarówno gramatur, jak i prĊdkoĞci niĪ wiĊkszoĞü maszyn papierniczych stosowanych do wyrobu
innych wytworów papierowych. Ta sama maszyna moĪe produkowaü bibuákĊ tissue w zakresie
gramatur, którego górny poziom jest aĪ czterokrotnie wyĪszy od poziomu dolnego, np. od 12
g/m2 do 48 g/m2, a moĪe pracowaü z prĊdkoĞciami od 500 m/min. do 1200 m/min. W
powyĪszych zakresach warunków wyrobu bibuáki tissue jednostkowe zuĪycie wody moĪe siĊ
znacząco zmieniaü.
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NaleĪy stwierdziü, iĪ nie wystĊpują zasadnicze róĪnice w metodach obniĪania zuĪycia wody w
papierniach produkujących bibuákĊ tissue w porównaniu z metodami stosowanymi w innych
papierniach. JednakĪe ze wzglĊdu na owe duĪe zróĪnicowania moĪliwe w przypadku maszyn
produkujących bibuákĊ tissue gáówna róĪnica ujawnia siĊ w zakresie, w jakim wytwórnie
papierów tissue mogą zredukowaü swoje jednostkowe zuĪycie wody.
6.2.2.3 Stosowanie chemicznych dodatków
Wprowadzenie
W papiernictwie moĪliwe jest stosowanie bardzo duĪej liczby dodatków chemicznych,
uzaleĪnione jest ono od rodzaju produkowanego papieru. JednakĪe w przypadku papierów
produkowanych na wielką skalĊ, takich jak papiery opakowaniowe, niektóre papiery drukowe i
do pisania, papier gazetowy, papiery higieniczne - stosowanie chemicznych Ğrodków
pomocniczych ogranicza siĊ do okoáo 10 do 20 róĪnych grup tych dodatków. Z drugiej strony do
wyrobu niektórych papierów wysokiej jakoĞci, a zwáaszcza w produkcji papierów specjalnych moĪe byü zuĪywana duĪo wiĊksza liczba dodatków chemicznych. Wynika to z koniecznoĞci
osiągniĊcia róĪnorodnych wáaĞciwoĞci produktu. W papiernictwie stosuje siĊ okoáo 1300
chemicznych Ğrodków pomocniczych, zawierających okoáo 800 substancji [Swedish EPA, 1997
– Szwedzka Agencja Ochrony ĝrodowiska, 1997]. Obok zamierzonych pozytywnych
oddziaáywaĔ na przebieg produkcji oraz jakoĞü produktu, niektóre z tych dodatków potencjalnie
mogą mieü szkodliwe konsekwencje dla Ğrodowiska naturalnego.
W europejskim przemyĞle papierniczym pierwotne masy wáókniste stanowią áącznie 45,8%
caákowitego zuĪycia surowców. Wáókna wtórne z odzyskanego papieru, to 38,8%, zatem 14,9%
przypada na materiaáy niewáókniste [CEPI statistics, 1997], z których 11%, to wypeániacze i
pigmenty, gáównie w postaci kaolinu i wĊglanu wapnia. Pozostaáe 3% to dodatki chemiczne, w
których duĪy udziaá stanowi skrobia pochodząca z surowców odnawialnych. Tradycyjny aáun
papierników, bĊdący w istocie siarczanem glinowym, równieĪ w znacznym udziale wspóátworzy
tĊ grupĊ dodatków chemicznych. PrzeciĊtnie okoáo 1% surowców zuĪywanych w produkcji
papieru, to syntetyczne dodatki chemiczne [EUCEPA, 1997]. àącznie w skali caáego Ğwiata
caákowita iloĞü dodatków chemicznych zuĪywanych w ciągu roku do wyrobu papieru osiąga
poziom 8,1 miliona ton, z czego 2,8 miliona ton stanowią substancje syntetyczne (w przeliczeniu
na suchą substancjĊ). Taka iloĞü dodatków chemicznych powodujĊ, Īe warto zwróciü na nie
uwagĊ, po to by lepiej zrozumieü ich potencjalne moĪliwoĞci oddziaáywania na Ğrodowisko
naturalne. Generalnym celem jest znalezienie wáaĞciwej równowagi pomiĊdzy zuĪyciem wody i
dodatków chemicznych, a jakoĞcią papieru oraz ochroną Ğrodowiska.
Wielka róĪnorodnoĞü dodatków chemicznych kontrastuje z ograniczoną liczbą grup
syntetycznych dodatków chemicznych. Brakuje danych statystycznych odnoĞnie do iloĞci
poszczególnych typów dodatków stosowanych w produkcji papieru w Europie. Ale moĪna
zaáoĪyü, Īe proporcje miĊdzy nimi są podobne do tych, podawanych w przybliĪonych
wyliczeniach dla papiernictwa caáego Ğwiata. Odnosząc siĊ do rysunku 6.8, okoáo 50%
syntetycznych dodatków chemicznych stanowią substancje wiąĪące stosowane w powlekaniu
papieru, 25% Ğrodki zaklejające, a 8% Ğrodki wodo-utrwalające.
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Rysunek 6.8: Udziaá róĪnych syntetycznych dodatków chemicznych, odniesiony do
globalnego ich zuĪycia [EUCEPA, 1997]. MoĪna zaáoĪyü, iĪ podobne są proporcje miĊdzy iloĞciami
tych dodatków zuĪywanych w Europie. ĝrodki zaklejające zawierają Ğrodki podwyĪszające wytrzymaáoĞü
papieru w stanie suchym (np. skrobie kationowe), stosowane do zaklejania w czĊĞci mokrej

Rysunek 6.8 wskazuje na fakt, iĪ z caákowitej iloĞci syntetycznych dodatków chemicznych
jedynie piĊü grup substancji stanowi 95% Ğrodków zuĪywanych w papiernictwie.
Ogólne uwagi na temat dodatków chemicznych
Dodatki chemiczne są raczej mieszaninami róĪnych substancji chemicznych, a nie pojedynczymi
związkami - dopiero w mieszaninie osiągają one oczekiwaną zdolnoĞü dziaáania. Ponadto mogą
one zawieraü produkty uboczne powstaáe w procesie ich wyrobu (np. monomery, resztki
produktów ubocznych).
Karty produktu oraz uwagi dotyczące bezpieczeĔstwa jego stosowania, w przypadku dodatków
chemicznych, czĊsto nie zwierają informacji o rzeczywistej zawartoĞci dyspergatorów,
rozpuszczalników i Ğrodków pomocniczych, niekiedy podają tylko kategoriĊ substancji czynnej.
Co wiĊcej ocena na ile poszczególne substancje są szkodliwe dla Ğrodwiska jest trudna,
poniewaĪ nazwy poszczególnych skáadników podaje siĊ w postaci zaszyfrowanej, a nie jako
nazwy chemiczne, np. tensydy lub emulgatory. Aby zapobiegaü ryzyku szkodliwego
oddziaáywania na Ğrodowisko, waĪne jest by wszyscy uĪytkownicy dodatków chemicznych
wiedzieli, co kryje siĊ pod nazwami, takimi jak: „emulgator” lub „tensyd”. Obecnie zarówno
operator, jak i inspektor czĊsto nie znają rzeczywistego skáadu stosowanych dodatków
chemicznych. Nie posiadają równieĪ wiedzy na temat potencjalnego zagroĪenia Ğrodowiska
przez kompozycje tych dodatków. Do oceny ryzyka niebezpieczeĔstwa winno siĊ zatem
obligatoryjnie angaĪowaü dostawcĊ dodatków chemicznych oraz uzgadniaü i braü pod uwagĊ
ryzyko procedur ich stosowania.
Zachodzi potrzeba poprawy dostĊpnoĞci danych opisujących konsekwencje dla Ğrodowiska
wynikające ze stosowania dodatków chemicznych, a takĪe celowe jest poszerzanie wiedzy o
odpowiednich rozwiązaniach alternatywnych, po to by lepiej zrozumieü losy oraz oddziaáywania
dodatków w Ğrodowisku, podczas ich stosowania oraz w nastĊpstwie emisji do Ğrodowiska.
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W niektórych PaĔstwach Czáonkowskich (np.: w Holandii, Szwecji, Niemczech) zostaáy
zrealizowane obszerne projekty badawcze, których celem byáo zidentyfikowanie oraz
zminimalizowanie ewentualnych zagroĪeĔ dla zdrowia i Ğrodowiska, związanych z
uĪytkowaniem róĪnych dodatków chemicznych, niektóre z tych projektów są jeszcze w trakcie
realizacji. NaleĪy podkreĞliü, Īe owe potencjalne problemy wynikające ze stosowania dodatków
chemicznych w przemyĞle papierniczym w tych projektach nie zostaáy ostatecznie „rozwiązane”.
Zyskano rozlegáą wiedzĊ na temat zagroĪeĔ wynikających z dziaáania róĪnych dodatków
chemicznych. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia zanim oddziaáywania na Ğrodowisko
kaĪdego ze stosowanych dodatków chemicznych zostaną poznane.
Poszczególne skáadniki danego dodatku chemicznego, po zastosowaniu rozdzielają siĊ w
róĪnych proporcjach pomiĊdzy wytwór papierowy, Ğcieki, staáe odpady oraz powietrze odlotowe
- zaleĪnie od fizyko-chemii skáadników danego dodatku, surowców zastosowanych do wyrobu
papieru, jak równieĪ od warunków wprowadzania danego dodatku chemicznego. Rysunek 6.9
przedstawia przykáad uĪycia jednego z dodatków chemicznych (biocyd) oraz jego
prawdopodobny rozkáad pomiĊdzy poszczególnymi etapami wyrobu papieru.

Rysunek 6.9: Losy dodatków chemicznych w procesie wyrobu papieru; na przykáadzie
biocydów [EUCEPA, 1997]
Przykáad ten (rysunek 6.9) pokazuje, Īe dla peánej oceny przepáywu biocydów, poza ich
dozowaniem do procesu produkcyjnego (dawki od 10 do 100 gramów na tonĊ
wyprodukowanego papieru), naleĪy uwzglĊdniü takĪe wprowadzanie biocydów do procesu
razem z innymi dodatkami chemicznymi w czĊĞci mokrej (np. skrobia, poliakryloamid), z
wypeániaczami (dyspersja wĊglanu wapnia) lub ze stosowanymi wáóknami (wáókno odzyskane z
makulatury). Ze wzglĊdu na duĪą róĪnorodnoĞü biocydów, mnogoĞü zmiennych, moĪliwoĞü
przenikania do Ğrodowiska w róĪnych miejscach, badania byáy przeprowadzone w relatywnie
szerokim zakresie.
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Uogólniając, potencjalne emisje dodatków chemicznych do Ğrodowiska, to: odrzuty z procesów
sortowania i oczyszczania masy, Ğcieki (po oczyszczalni), osady ze wstĊpnego oraz z
biologicznego oczyszczania Ğcieków, emisje do atmosfery z czĊĞci suszącej, odpowiednio
maszyny papierniczej oraz powlekarki. Pewna iloĞü dodatków chemicznych zazwyczaj
zatrzymuje siĊ we wstĊdze papieru.13
Spodziewana emisja dodatków chemicznych do odbiornika wodnego jest bezpoĞrednio
uzaleĪniona od ich zatrzymania (retencji) w produkowanym wytworze papierowym (retencja w
procesie produkcyjnym) oraz od ich retencji w oczyszczalni Ğcieków.
WskaĨnik retencji opisuje, jaka czĊĞü zastosowanego dodatku chemicznego zatrzymuje siĊ w
wytworze papierowym i tym samym nie przechodzi do Ğrodowiska (woda, powietrze, gleba). Im
wyĪsza jest ta retencja, tym niĪsza emisja do Ğcieku, a tym samym mniejsze potencjalne
zagroĪenia uĪytych dodatków chemicznych dla Ğrodowiska. W przypadku dodatków
wprowadzanych do masy wymagany jest wysoki stopieĔ retencji, ma to znaczenie zarówno z
ekonomicznego (strata dodatków), jak i ekologicznego punktu widzenia. PoniewaĪ Ğrodki
pomocnicze dla produktu są przeznaczone do nadania papierowi szczególnej charakterystyki, to
ze wzglĊdu na koszty i efektywnoĞü dziaáania generalnie powinny one zapewniü wzglĊdnie
wysoki stopieĔ zatrzymania wáókien celulozowych. Natomiast Ğrodki pomocnicze przeznaczone
dla procesu zazwyczaj są zatrzymywane w mniejszym stopniu, poniewaĪ efekty ich dziaáania
widaü w obiegach wodnych papierni, z tego powodu znaczna ich czĊĞü jest wydalana wraz ze
Ğciekami. ZnajomoĞü retencji dodatków chemicznych i Ğrodków pomocniczych jest zatem
waĪna.
PodatnoĞü danej substancji na degradacjĊ jest waĪna w oszacowaniu iloĞci tej substancji, która
trafi do Ğrodowiska wodnego. Zakáadając, Īe wiĊkszoĞü Ğcieków z papierni przechodzi przez
oczyszczalniĊ biologiczną, to oszacowanie iloĞci substancji emitowanych do odbiornika jest
moĪliwe dziĊki znajomoĞci wskaĨnika retencji oraz biodegradacji danej substancji.
Podsumowując, jeĪeli substancje nie są zatrzymywane we wstĊdze papieru ani teĪ nie są one
eliminowane w oczyszczalni Ğcieków, to wówczas szczególnie waĪne są dane o ich toksycznoĞci
dla organizmów Īyjących w wodzie oraz o ich zdolnoĞci do bioakumulacji.
Bardziej szczegóáowe informacje odnoĞnie gáównych grup substancji lub poszczególnych ich
przypadków przedstawiono w tabeli 5.6 zamieszczonej w rozdziale 5.2.2.3. W tabeli tej zawarto
przegląd gáównych Ğrodków pomocniczych przeznaczonych dla procesu i dla produktu.
Informacji naleĪy równieĪ szukaü w aneksie 1 („dodatki chemiczne i Ğrodki pomocnicze w
wyrobie papieru”). Gáówne grupy stosowanych dodatków są tam kolejno omawiane w
rozdzieleniu na funkcjonalne dodatki chemiczne (Ğrodki dla produktu) oraz na chemiczne Ğrodki
pomocnicze (dla procesu). Dokonano równieĪ dodatkowego ich podziaáu na podgrupy substancji
najwaĪniejszych pod wzglĊdem stosowania oraz oddziaáywania na Ğrodowisko. Podano tam
takĪe dostĊpne informacje dotyczące wskaĨników retencji, biodegradacji, toksycznoĞci oraz
bioakumulacji.

13

Takie systematyczne oraz zintegrowane oszacowanie dodatków chemicznych, dla którego zuĪycie i los biocydów
jest tylko jednym z przykáadów, zostaáo wypracowane w Niemczech przez ZELLCHEMING, w Komitecie
Technicznym „Produkcja Papieru”, a wyniki dla najpowszechniej stosowanych substancji zostaáy juĪ opublikowane
w 1997 [EUCEPA, 1997]. Ten projekt jest nadal prowadzony. JednakĪe, wciąĪ brakuje informacji o zakresie w
jakim róĪne substancje są znajdowane w Ğrodowisku do którego trafiają.
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6.2.2.4 Zapotrzebowanie na energiĊ
Przemysá papierniczy jest przemysáem energocháonnym. Koszty energii zajmują trzecie miejsce
wĞród kosztów wyrobu papieru, dochodząc w przybliĪeniu do 8% sumy obrotu [DG XVII,
1992]. Jest to w sprzecznoĞci z faktem, iĪ publikuje siĊ mniej informacji dotyczących
jednostkowego zapotrzebowania energii w procesie, anieĪeli na przykáad o gospodarce wodnej.
Zatem raczej trudno jest znaleĨü wiarygodne informacje o zuĪyciu energii w odniesieniu do
róĪnych rodzajów papieru i jakoĞci produktu, o technologiach sprawnych energetycznie, o
praktyce gospodarowania i uĪytkowania energii w europejskim przemyĞle papierniczym.
Procesy wyrobu papieru moĪna podzieliü na gáówne dziedziny, takie jak: przygotowanie masy,
czĊĞü mokra, czĊĞü sucha, powlekanie (fakultatywnie). Te z kolei mogą byü dalej dzielone na
gáówne jednostki procesowe.W tabeli 6.6 opisano rolĊ energii w kaĪdym z tych procesów, jak
równieĪ potencjalne moĪliwoĞci zaoszczĊdzenia energii w tych stadiach procesu.
Gáówne procesy
Przygotowanie
masy

Gáówne jednostki
procesowe
Rozczynianie
Oczyszczanie i
sortowanie

Rafinowanie

CzĊĞü mokra

Formowanie i
odwadnianie

CzĊĞü sucha

Prasowanie

Suszenie

Powlekanie

Prasa zaklejająca
i sekcja
dosuszająca
Kalandrowanie
Powlekanie
i suszenie

Rodzaj energii i jej rola w kaĪdym procesie
Do 60 kWh/t by przeprowadziü suchą masĊ
w stan zawiesiny
IloĞü energii na pompowanie i podgrzanie zawiesiny
zaleĪy od wymaganej liczby stopni
oraz od rodzaju wáókna (wáókna wtórne
wymagają wiĊkszej liczby stopni niĪ pierwotne).
Okoáo 5 kWh/t dla masy pierwotnej
Proces bardzo energocháonny. Energia elektryczna
jest zuĪywana gáównie do napĊdu rotora w rafinerze.
Silnie zaleĪy od tego, jakie wáaĞciwoĞci papieru mają
byü osiągniĊte; 100-3000 kWh/t
DuĪe iloĞci energii elektrycznej do napĊdu maszyny
oraz na procesy próĪniowe. Wlew zaprojektowany
energooszczĊdnie oraz maszyna dwu-sitowa
prowadzą do oszczĊdnoĞci poboru mocy. Okoáo 70
kWh/t na systemy próĪniowe (zaleĪnie od rodzaju i
porowatoĞci)
Prasowanie jako takie nie jest energocháonne, a
efektywne odwodnienie wstĊgi podczas prasowania
moĪe daü bardzo duĪe oszczĊdnoĞci energii podczas
jej suszenia
Obok rafinowania, suszenie jest najbardziej
energocháonnym procesem w papiernictwie. Przede
wszystkim energia cieplna
Energia cieplna na suszenie po prasie zaklejającej
Energia elektryczna do napĊdu maszyn i prasowania
Energia elektryczna i cieplna na dosuszenie

Potencjaá dla
oszczĊdnoĞci
energii
ĝredni
Niski dla
wáókien
pierwotnych
Wysoki

ĝredni

ĝredni

Bardzo wysoki
Niski
Niski
Niski

Tabela 6.6: Rola energii w gáównych stadiach procesu wyrobu papieru oraz potencjaá dla
usprawnieĔ [wedáug DG XVII, 1992; po zmianach EIPPCB]
Caákowite zapotrzebowanie energii (czyli jej zuĪycie) w postaci energii cieplnej (jako para) i
energii elektrycznej, dla niezintegrowanej papierni produkującej wysokogatunkowe papiery
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drukowe i do pisania, zostaáo opublikowane [SEPA - report 4712-4, 1997 – raport SEPA 4712-4,
1997] i stanowi ono:
x Energia cieplna: 8 GJ/t (w przybliĪeniu 2222 kWh/t).
x Energia elektryczna: 674 kWh/t.14
Oznacza to, iĪ na tonĊ produktu zuĪywa siĊ okoáo 3 MWh licząc áącznie energiĊ elektryczną i
cieplną. Mając na uwadze zapotrzebowanie energii pierwotnej, z uwzglĊdnieniem przetworzenia
paliwa kopalnego na energiĊ, to na tonĊ papieru potrzeba 4 MWh caákowitej energii pierwotnej.
Liczby te dotyczą zmodernizowanej papierni - papiernii zbudowanej w 1970r., a nastĊpnie
zmodernizowanej. Podane wielkoĞci uwzglĊdniają wszystkie stadia procesu od rozczyniania
masy wáóknistej do produktu finalnego, a takĪe konieczne dziaáy obsáugi. ZuĪycie energii w
procesie powlekania uwzglĊdniono w przypadku produkcji papieru powlekanego (przyjmuje siĊ,
iĪ papiernia ta ma roczną zdolnoĞü produkcyjną 125000 ton wysokogatunkowego bezdrzewnego
papieru powlekanego, produkowanego z zakupionej masy celulozowej. ZawartoĞü pigmentu w
tym papierze wynosi 39%, a zawartoĞü wilgoci 4,5%).
Tabela 6.7 przedstawia zuĪycie energii w postaci energii cieplnej oraz energii elektrycznej dla
omawianej niezintegrowanej papierni opisane bardziej szczegóáowo.
Wydziaá
Przygotowanie masy
Maszyna papiernicza
Kuchnia powlekarki
Papiernia, áącznie
Oczyszczalnia Ğcieków
ZuĪycie caákowite
Generator turbiny
Caákowita dostawa energii z zewnątrz

Energia cieplna
[MJ/t]
0
8000
0
8000
0
8000
8000

Energia
elektryczna
[kWh/t]
202
350
118
670
4
674
0
674

Tabela 6.7: ZuĪycie energii w niezintegrowanej papierni produkującej papier powlekany w
iloĞci 125000 ton na rok [SEPA - Report 4712-4, 1997 – raport SEPA 4712-4, 1997]
Liczby dotyczące dostaw z zewnątrz pokazują, iĪ caákowite zuĪycie energii w tej papierni jest
pokrywane dostawami ze Ĩródeá zewnĊtrznych - zaopatrzenie w olej opaáowy, wĊgiel, gaz,
elektrycznoĞü

ZuĪycie energii elektrycznej w pewnym stopniu jest zaleĪne od rodzaju produkowanego papieru.
NajniĪsze wartoĞci - ok. 500 kWh/t - odnoszą siĊ do produkcji papieru pakowego i papierów do
wyrobu tektury falistej, podczas gdy na wyprodukowanie papieru drukowego i do pisania
zuĪywa siĊ okoáo 700 - 800 kWh/t. NajwyĪszego zapotrzebowania energii, do 5600 kWh/Adt,
wymaga wytworzenie niektórych specjalnych rodzajów papieru. Energia zuĪywana jest przede
wszystkim w bardziej intensywnym rafinowaniu masy. PoniĪej podano bardziej szczegóáową
informacjĊ odnoĞnie zuĪycia energii elektrycznej.

14

W tej liczbie nie wziĊto w rachubĊ strat powstających przy przetwarzaniu energii paliwa kopalnego w energiĊ
elektryczną. Przeliczając zakupioną energiĊ elektryczną na zuĪycie energii pierwotnej, moĪna zaáoĪyü wydajnoĞü
energetyczna 36,75% u producenta energii elektrycznej. W tym konkretnym przypadku zuĪycie energii elektrycznej
674 kWh/t odpowiada 1852 kWh/t energii pierwotnej (np. z wĊgla).

Rozdziaá 6

Energia cieplna znajduje w przemyĞle papierniczym cztery gáówne zastosowania:
x Ogrzewanie wody i cieczy warzelnych, drewna lub masy wáóknistej, powietrza i chemikaliów
- do temperatur wymaganych w procesie.
Zawiesina masy wáóknistej oraz system wody podsitowej czĊsto są dostatecznie ciepáe bez
dodatku pary grzejnej. Z punktu widzenia oszczĊdnoĞci energii jest waĪnym, aby ograniczaü
zuĪycie wody ĞwieĪej, a zwiĊkszyü stosowanie wody podsitowej. Oprócz dodawania ciepáej,
ĞwieĪej wody czĊsto konieczny jest obieg wody podsitowej poprzez ukáad odzyskiwania
ciepáa w celu utrzymania wáaĞciwego poziomu temperatury w ukáadzie wody podsitowej w
niezintegrowanych papierniach.
x Odparowanie wody.
W papiernictwie najbardziej energocháonnym etapem jest suszenie papieru, podczas którego
gáówna czĊĞü ciepáa zuĪywa siĊ na odparowanie wody z wilgotnej wstĊgi. Jest waĪne, by
minimalizowaü iloĞü wody do odparowania sposobami mechanicznymi (prasowanie). PostĊp
w konstrukcji czĊĞci prasowej (stosowanie maszyny dwusitowej oraz prasy o poszerzonej
strefie prasowania) spowodowaá obniĪenie poziomu wilgotnoĞci papieru wprowadzanego do
czĊĞci suszącej (nie odnosi siĊ to do wyrobu bibuáki tissue). W przypadku zaklejania
powierzchniowego i powlekania papier juĪ raz wysuszony musi byü ponownie wysuszony po
naniesieniu na jego powierzchniĊ cieczy zaklejającej lub mieszanki powlekającej. Ich wyĪsze
stĊĪenia i podwyĪszona temperatura powodują obniĪenie zuĪycia ciepáa.
x Pokrycie strat ciepáa emitowanego do otoczenia.
Gáówna czĊĞü start ciepáa odprowadzanego z wilgotnym powietrzem odprowadzanym z
czĊĞci suszącej jest kompensowana przez wlot ogrzanego suchego powietrza.
Zapotrzebowanie ciepáa moĪe byü ograniczone poprzez zmniejszenie przepáywu powietrza
przez czĊĞü suszącą. Prowadzi to równieĪ do wyĪszej wilgotnoĞci powietrza odlotowego
zwiĊkszając wartoĞü tego powietrza jako Ĩródáa ciepáa wtórnego. Odzyskiwanie ciepáa w
wymienniku ciepáa, przez który przepáywa wilgotne powietrze odlotowe i wprowadzane do
suszarni powietrze suche, równieĪ zmniejsza zuĪycie energii cieplnej.
x Przemiana w energiĊ elektryczną.
Rosnąca liczba papierni instaluje urządzenia generujące zarówno ciepáo, jak i energiĊ
elektryczną.
W przemyĞle papierniczym energia elektryczna gáownie zuĪywana jest do utrzymania w ruchu
róĪnego rodzaju silników napĊdowych. Silniki te są uĪywane do napĊdu wentylatorów, pomp,
sprĊĪarek, mieszadeá, maszyn papierniczych, pras, systemów próĪniowych, róĪnych
przenoĞników i innych.
W rafinowaniu masy energia elektryczna jest przede wszystkim stosowana do napĊdu rotora w
rafinerze. To zuĪycie energii jest zaleĪne od tego, jaki wyrabia siĊ produkt papierowy. W
produkcji papierów filtracyjnych oraz bibuá zuĪywa siĊ mniej energii niĪ, np. w produkcji
róĪnych odmian kalki kreĞlarskiej - potrzebują one najwiĊkszego wkáadu energii na rafinowanie.
Typowe wskaĨniki jednostkowego zuĪycia energii przedstawia tabela 6.8.
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Rodzaj papieru
Bibuáka tissue
Drukowe i do pisania
Papier samokopiujący
Papier pergaminowy satynowany, papiery
táuszczoszczelne
Kalki kreĞlarskie

ZuĪycie energii
netto1) na rafinowanie
[kWh/t]
brak danych
60 - 100
150 - 200
450 - 600

ZuĪycie energii
brutto2) [kWh/t]

800 - 1200

1600 - 3000

do 100
90 - 300
250 - 500
600 - 1000

Przypisy:
1) EnergiĊ netto wylicza siĊ odejmując od energii brutto energiĊ zuĪywaną podczas pracy rafinera bez obciąĪenia3), czyli bez
záoĪenia jego tarcz.
2) Energia brutto to caákowita energia zuĪyta w procesie rafinowania, z uwzglĊdnieniem strat.
3) Przy braku obciąĪenia energia jest zuĪywana w máynie na pokonanie oporów mechanicznych i siá turbulencji, a zatem nie jest ona
dostĊpna dla rafinowania wáókien.

Tabela 6.8: Typowe wielkoĞci zuĪycia energii w procesie rafinowania, zaleĪnie od produktu
[DG XVII, 1992]
W wielu przypadkach mogą siĊ tu ujawniü potencjalnie znaczne moĪliwoĞci zaoszczĊdzenia
energii. Na przykáad wiele rafinerów jest nieprawidáowo dobranych wymiarowo lub
niewáaĞciwie konserwowanych. Skutkuje to zbyt duĪym zuĪyciem energii podczas pracy bez
obciąĪenia prowadząc do obniĪenia sprawnoĞci rafinera. Nieprawidáowe wypeánienie rafinera
bĊdzie powodowaáo narastanie zuĪycia energii niezbĊdnej dla osiągniĊcia zaáoĪonej wáaĞciwoĞci.
Nowe konstrukcje rafinerów, o polepszonej sprawnoĞci, mogą równieĪ oszczĊdzaü energiĊ
elektryczną, jako Īe bardzo maáe zuĪycie energii podczas pracy bez obciąĪenia jest wáaĞciwe dla
tych rodzajów rafinerów.
PoniĪej w sposób bardziej szczegóáowy omówiono zuĪycie energii w papierniach. MoĪe ona
stanowiü podstawĊ do okreĞlenia zaáoĪeĔ modernizacyjnych mających na celu obniĪenie jej
zuĪycia.
Caákowite zuĪycie energii elektrycznej w papierniach podsumowano w tabeli 6.9. Caáa energia
zuĪyta wewnątrz papierni, poczynając od wieĪ magazynowych z masą (w papierni zintegrowanej
z wytwórnią masy), a koĔcząc na operacjach wykaĔczających - zostaáa przedstawiona liczbowo.
Papiernie niezintegrowane muszą stosowaü rozczyniacze wirowe, co nieznacznie zwiĊksza ich
jednostkowe zuĪycie energii (do 60 kWh/t). Nie ujĊto oczyszczalni Ğcieków. NaleĪy zauwaĪyü,
iĪ wydajnoĞü papierni ma wpáyw na powyĪsze wartoĞci. Wraz ze spadkiem wydajnoĞci zwiĊksza
siĊ róĪnica pomiĊdzy faktycznym zuĪyciem energii, a odnoszącym siĊ do 100% wydajnoĞci
zuĪyciem wskazanym powyĪej. Korekta wskaĨników za pomocą rzeczywiĞcie osiąganego
wspóáczynnika wydajnoĞci odgrywa znaczącą rolĊ w przypadku starych maszyn lub maszyn
mogących produkowaü róĪne rodzaje papieru i pracujących z czĊstymi zmianami rodzaju
wyrabianego papieru.
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Rodzaj papieru
Papier gazetowy
Papier LWC
Papier satynowany
Bezdrzewny drukowy (niepowlekany)
Bezdrzewny drukowy (powlekany)
Tektura wielowarstwowa
Papier workowy
Papier na warstwy páaskie tektury falistej
Bibuáka tissue

ZuĪycie energii [kWh/t]
500 - 650
550 - 800
550 - 700
500 - 650
650 - 900
ok. 680
ok. 850
ok. 550
500 - 3000*

Przypisy:
*
Przedstawione dane ilustrują faktycznie uzyskiwane wskaĨniki, to jest bez zaáoĪenia 100% wydajnoĞci. Ogólnie biorąc, w
produkcji tissue nowe urządzenia wymagają wiĊkszego zuĪycia energii, pozwalając z kolei na zmniejszenie
zapotrzebowania wáókien. Te odmienne systemy suszenia stosowane w wyrobie tissue, konwencjonalny cylinder Yankee
czy suszenie przedmuchowe, a takĪe procesy takie jak ponowne krepowanie - mają duĪo wiĊkszy wpáyw na zuĪycie energii
niĪ inne czynniki w tej produkcji [wedáug ETS].

Tabela 6.9: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycia energii elektrycznej w nowoczesnych
papierniach, dla peánej zdolnoĞci produkcyjnej maszyny papierniczej [dane od dostawcy]
Caáa energia elektryczna zuĪywana wewnątrz budynku maszyny papierniczej zostaáa uwzglĊdniona
i moĪe byü wyliczona z caákowitego zuĪycia energii elektrycznej podzielonego przez peáną zdolnoĞü
produkcyjną danej maszyny

Liczby przedstwiają caákowite zuĪycie energii elektrycznej systemów cząstkowych w
papierniach. SumĊ wielkoĞci zuĪycia energii przez systemy cząstkowe podano w tabelach od
6.10 do 6.15 [wszystkie dane od dostawcy wyposaĪenia papierni]. Korelują one z wielkoĞciami
caákowitego zuĪycia energii przedstawionymi w tabeli 6.9.
Rodzaj maszyny
Szybkie maszyny
(> 1300 m/min.)

ZuĪycie energii
80 - 120 kWh/t

Wolne maszyny

60 - 100 kWh/t

Uwagi
Energia zuĪywana przez pompĊ zasilającą wlew
wzrasta w trzeciej potĊdze ze wzrostem prĊdkoĞci
maszyny
Wolne maszyny mogą nie mieü odpowietrzania

Tabela 6.10: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii w ukáadzie doprowadzenia
masy do wlewu maszyny papierniczej
Rodzaj maszyny
Szybkie maszyny
(> 1300 m/min.)
Wolne maszyny

ZuĪycie energii
70 - 110 kWh/t

Uwagi
Szybkie maszyny pracują z wiĊkszą wydajnoĞcią;
zatem jednostkowe zuĪycie energii jest niĪsze

80 - 120 kWh/t

Tabela 6.11: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii w systemie próĪniowym
czĊĞci mokrej maszyny papierniczej
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Lokalizacja
Rozczyniacz komory
pod wyĪymakiem

Rozczyniacz pod
prasami
Rozczyniacz suchego
braku

Uwagi
ZuĪycie
ZuĪycie
energii
energii
nowe maszyny stare maszyny
3 - 5 kWh/t
3 - 7 kWh/t W starszych maszynach (sprzed
1990r.) typowy ksztaát
betonowych kadzi i zbiorników
nie byá optymalnie dostosowany
do prowadzenia rozwáókniania
braku wáasnego; postĊp
techniczny spowodowaá spadek
zuĪycia energii
5 - 8 kWh/t
7 - 12 kWh/t
7 - 12 kWh/t

10 - 20 kWh/t

Przypis:
Podmaszynowe rozczyniacze są kadziami usytuowanymi pod maszyną papierniczą, w których rozczynia siĊ brak wáasny w
wodzie. Taki rozczyniacz uruchamia siĊ tylko w czasie zrywu wstĊgi.

Tabela 6.12: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii w rozczyniaczach pod
maszyną papierniczą
Rodzaj masy
wáóknistej
Masa
odbarwiona

ZuĪycie energii

Uwagi

30 - 70 kWh/t

Liczby te nie ujmują wyrobu masy wáóknistej;
wyĪszy poziom tego przedziaáu odnosi siĊ do
niĪszego poziomu CSF (czyli do wyĪszej smarnoĞci
masy w oSR - przyp. táum.). Faktyczna energia
zuĪyta w produkcji 1 tony wytworu finalnego zaleĪy
od udziaáu rafinowanej masy w 1 tonie (jeĪeli np. jest
wymagany udziaá tylko 30% rafinowanej masy, to
wielkoĞci te naleĪy pomnoĪyü przez 0,3)

Dáugie wáókno
(bielone)
Krótkie wáókno
(bielone)
Dáugie wáókno
(niebielone)
Krótkie wáókno
(niebielone)

100 - 200 kWh/t
50 - 100 kWh/t
150 - 300 kWh/t
100 - 150 kWh/t

Tabela 6.13: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii w rafinerach (dla nowej
maszyny papierniczej) na tonĊ rafinowanej masy

Rozdziaá 6

Rodzaj procesu
Ukáad wody
podsitowej
Ukáad braku wáasnego
Mieszanie
Rozczynianie beli
masy (tylko dla
papierni
niezintegrowanych)
Dozowanie masy (dla
zintegrowanych)
Natryski maszyny
papierniczej
Caákowita energia
elektryczna

ZuĪycie
Uwagi
energii
20 - 30 kWh/t WieĪe magazynowe wody, wyáawiacze, kadzie,
pompy
40 - 60 kWh/t WieĪa magazynowa braku, sortowniki braku,
zbiorniki, pompy
10 - 15 kWh/t KadĨ mieszalna, kadĨ maszynowa, pompy,
mieszalniki
25 - 40 kWh/t Rozczyniacze beli, przenoĞniki, zbiorniki, pompy

5 - 10 kWh/t
5 - 10 kWh/t
70 - 120
kWh/t

Rurociąg zawiesiny masy z magazynowania do
kadzi mieszalnej, zbiorniki, pompy
Ukáad wodny natrysków maszyny skáada siĊ z
pomp, filtrów i sortowników
na tonĊ produktu

Tabela 6.14: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii w przygotowaniu masy oraz
w ukáadzie wody podsitowej (z wyáączeniem rafinowania, rozwáókniania i ukáadu
doprowadzenia masy do wlewu)
Rodzaj procesu
Maszyna papiernicza

ZuĪycie energii
80 - 140 kWh/t

Wentylacja maszyny

40 - 60 kWh/t

Wentylacja
wykoĔczalni

50 - 80 kWh/t

Para i skraplacz
Smarowanie i pompy
hydrauliczne
Powlekarki
Kalandry
Przewijarko-krajarki
WykoĔczanie
Chemikalia

5 - 10 kWh/t
15 - 40 kWh/t
15 - 25 kWh/t
100 - 120 kWh/t
5 - 10 kWh/t
10 - 15 kWh/t
5 - 50 kWh/t

Uwagi
NapĊdy maszyny papierniczej, formera, pras,
suszarni, prasy zaklejającej, nawijaka
Zaopatrzenie suszarni w powietrze, wydalenie
powietrza odlotowego, powietrze dla
skáadowych procesu, wentylacja czĊĞci
mokrej, wentylacja hali maszyny,
wentylatory, pompy
Wszelkie wyposaĪenie po nawijaku (np. hale
powlekania, kalandrowania, przewijania, i
inne)
Pompy kondensatu i pompy próĪniowe
Jednostki smarowania i pompy hydrauliczne

Mieszalniki chemikaliów, pompy zasilające,
sortowniki

Tabela 6.15: Typowe wielkoĞci jednostkowego zuĪycie energii przez napĊdy urządzeĔ
w ciągu maszyny papierniczej i poza nim
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Niemal caáa zuĪywana energia elektryczna jest wykorzystywana w pracy mechanicznej i
ostatecznie przemienia siĊ w ciepáo. Ciepáo to okazuje siĊ uĪyteczne, poniewaĪ uczestniczy ono
w utrzymywaniu wymaganego zakresu temperatur w róĪnych ukáadach produkcyjnych.
ZuĪycie energii elektrycznej w wielu ukáadach stanowiących segmenty procesu produkcyjnego
w papierni, jest praktycznie staáe i nie zaleĪy od wielkoĞci produkcji. Odnosi siĊ to zwáaszcza do
papierni, w których regulatory nie są szeroko stosowane. Zatem niskie jednostkowe zuĪycie
energii moĪe byü osiągniĊte przez utrzymywanie wyrównanego i wysokiego zarazem poziomu
wielkoĞci produkcji. PoĞród innych czynników sprowadzanie do minimum czasu „jaáowego
biegu” maszyn prowadzi do minimalizowania zuĪycia energii elektrycznej.
6.2.2.5 Emisje Ğcieków
WyróĪnia siĊ nastĊpujące Ĩródáa Ğcieków odprowadzanych z papierni (patrz rysunek 6.3):
Odrzuty z sortowania i oczyszczania masy
Przed maszyną papierniczą zawiesina masy jest poddawana sortowaniu i oczyszczaniu w celu
usuniĊcia zanieczyszczeĔ. Odrzuty z sortowników i z urządzeĔ oczyszczających zawierają te
zanieczyszczenia (np. pĊczki wáókien i piasek) zawieszone w wodzie, z niewielkim udziaáem
wartoĞciowych wáókien. Zazwyczaj opisywane odrzuty odprowadza siĊ do oczyszczalni
Ğcieków, ale mogą one byü równieĪ wprowadzone do odwadniania osadu.
Nadmiar wody podsitowej
Woda produkcyjna, wraz z zastosowanymi dodatkami chemicznymi, zostaje gáównie
odprowadzona w sekcji sitowej maszyny papierniczej, pozostaáa jej czĊĞü jest ostatecznie
usuniĊta z papieru w sekcjach prasowej i suszącej. Woda podsitowa zawiera równieĪ wodĊ z
natrysków czyszczących, sita i filce. Gáówna czĊĞü wody podsitowej jest zawracana w obrĊbie
maszyny papierniczej do rozcieĔczania masy przed wlewem i do zasilania natrysków. Pewne
iloĞci wody ĞwieĪej, które zastĊpują wodĊ podsitową, są w sposób ciągáy doprowadzane do
maszyny papierniczej wiĊc nadmiar wody podsitowej jest odprowadzany do Ğcieków lub jest
zuĪywany w przygotowaniu masy papierniczej w papierniach zintegrowanych. Przed
odprowadzeniem do Ğcieków woda ta zazwyczaj przechodzi przez zespóá odzyskujący wáókno.
Woda podsitowa odprowadzana jest do Ğcieków w iloĞci zaleĪnej od stopnia zamkniĊcia
obiegów wodnych. Zawiera ona gáówną czĊĞü odprowadzanej w sposób ciągáy zawiesiny cząstek
staáych, a takĪe rozpuszczonych substancji organicznych wyraĪanych jako ChZT lub BZT.
Chwilowe i przypadkowe emisje
Takie emisje Ğcieków nie są bezpoĞrednio związane z procesem produkcyjnym i zdarzają siĊ
sporadycznie. Przykáadami emisji są przelewy wody podsitowej, a nawet zawiesiny masy ze
zbiorników oraz w niewielkim stopniu z innych kontrolowanych urządzeĔ. Emisja Ğcieków to
równieĪ zuĪyta woda z mycia urządzeĔ, spáukiwania podáóg, itp.
NaleĪy zapobiegaü emisjom do wody lub gleby z magazynowania czy z posáugiwania siĊ
potencjalnie niebezpiecznymi dodatkami chemicznymi poprzez wáaĞciwe zaprojektowanie
wyposaĪenia oraz sterowanie pracą urządzeĔ w taki sposób, aby potencjalne skaĪenia nie mogáy
znaleĨü ujĞcia (patrz rozdziaá 2.2.2.8).
Wody cháodzące i uszczelniające
ZuĪyte wody cháodzące oraz wody uszczelniające z ukáadu próĪniowego zazwyczaj nie
zawierają zawiesiny staáych cząstek. CzĊsto wody te są zawracane do obiegu - przynajmniej w
pewnym zakresie. Czyste wody uĪyte do cháodzenia winny byü oddzielone od innych wód
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odciekowych w celu zminimalizowania obciąĪenia hydraulicznego strumienia zanieczyszczeĔ
niesionego do oczyszczalni oraz dla utrzymania jej sprawnoĞci.
Najpowszechniej stosowne wskaĨniki jakoĞci Ğcieków z papierni uwzglĊdniają: zawiesinĊ ciaá
staáych, BZT(5 lub 7), ChZT, ogólny azot, ogólny fosfor, AOX i niekiedy zawartoĞü
poszczególnych metali. Ze wzglĊdu na Ğcieki, które zawierają wiele róĪnorodnych skáadników,
zostaáy ostatnio zastosowane parametr toksycznoĞci w pozwoleniu dla pojedynczych papierni
(np. w Niemczech) lub parametr w rozporządzeniu dotyczącym Ğcieków z papierni (np. Austria).
Dane zamieszczone w tabeli 6.16 przedstawiają typowe zakresy gáównych parametrów Ğcieków
w ich emisjach z francuskich papierni wytwarzających róĪne rodzaje papieru. Dane te
zasadniczo odzwierciedlają stan papierni w UE. JednakĪe tablica ta, z uwagi na istnienie
rozbieĪnoĞci dla kaĪdej z kategorii, moĪe stanowiü jedynie wskazanie typowych emisji,
poniewaĪ nie uwzglĊdnia Īadnych dalszych warunków technicznych lub zaáoĪeĔ. Dane z innych
publikacji, traktujących o emisjach Ğcieków z europejskich papierni, byáy mniej wiarygodne ze
wzglĊdu na niezrozumiaáy sposób przedstawienia. W peáni wiarygodne dane dotyczące emisji
typowych Ğcieków z papierni do odbiorników wodnych, to w Europie ciągle rzadkoĞü. Chodzi o
takie dane, które zawierają warunki techniczne produkcji róĪnych rodzajów papieru oraz dane
informujące czy uwzglĊdniono w nich produkcjĊ masy wáóknistej, czy teĪ nie, a jeĞli tak to ,w
jakim zakresie.
Rodzaj papieru
Bezdrzewne
drukowe i do
pisania
Tektura
Tissue
Papier
specjalny1)

Zawiesina ogólna [kg/t]
przed
12 - 25

po
0,3 – 2

2-8
2 - 30
20 - 100

0,3 – 1
0,3 – 32)
0,1 – 61)

ChZT [kg/t]
przed
po
7 -15
1,5 - 4
5 - 15
8 - 15
brak danych

1,2 - 3
1,2 - 62)
1,5 - 81)

BZT5 [kg/t]
przed
po
4-8
0,4 - 0,8
3-7
5-7
brak
danych

0,3 - 0,6
0,3 - 22)
0,3 - 61)

Przypisy:
1) Dane dla papieru specjalnego pochodzą z [SEPA - Report 4713-2, 1997 – raport SEPA 4713-2, 1997] i winny reprezentowaü typowe
poziomy emisji do odbiornika wodnego z takich papierni w UE. Po oczyszczalni oznacza w tym konkretnym przypadku: tylko po
wstĊpnym oczyszczaniu Ğcieków.
2) WyĪszy poziom zakresu emisji dla papierni produkujących tissue pochodzi z informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Papieru.

Tabela 6.16: Typowe emisje Ğcieków z papierni przed jakimkolwiek oczyszczaniem oraz po
biologicznej oczyszczalni Ğcieków [ADEME, 1996]

Dla papierów specjalnych okreĞlenie „po oczyszczeniu” oznacza tylko po wstĊpnym oczyszczaniu
Ğcieków. Te wartoĞci zdają siĊ reprezentowaü Ğrednie roczne (co nie zostaáo wskazane)

Zakresy powyĪszych danych odzwierciedlają róĪnice w stopniu zamkniĊcia obiegów wodnych,
w warunkach pracy papierni (ich wielkoĞü, wiek ich wyposaĪenia), w podjĊtych w tych
papierniach dziaáaniach na rzecz zoptymalizowania zuĪycia wody, jak równieĪ w warunkach
pracy znajdujących siĊ poza papiernią oczyszczalni Ğcieków, ich sprawnoĞci oraz poziomie
kontroli prowadzonych w nich procesów. W papierniach zintegrowanych (np. przetwarzających
wáókna wtórne na masĊ wáóknistą) woda podsitowa maszyny papierniczej jest mieszana z wodą
produkcyjną z przygotowania tejĪe masy. Zatem w papierniach wytwarzających masĊ wáóknistą
z makulatury (patrz rozdziaáy 2 do 5) czasami nie sposób jest wyróĪniü emisji z przygotowania
masy wtórnej od emisji z maszyny papierniczej.
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Emisja substancji pochodzi gáównie z:
x Substancji organicznych niesionych ze strumieniem masy wáóknistej lub zawartych we
wáóknach. Jest to sytuacja normalna w przypadku papierni zintegrowanej.
x Substancji organicznej przechodzącej z masy wáóknistej i oddzielającej siĊ w procesach
rafinowania przed maszyną papierniczą. Uwalnianie substancji organicznych powstających w
papierni jest wyĪsze dla mas mechanicznych niĪ dla mas celulozowych. àadunki substancji
organicznych, ogólnie okreĞlanych jako „wytworzone w papierni”, odpowiadają 210 kg ChZT na 1 tonĊ papieru. Mają one dominujący wpáyw na wielkoĞci ChZT (oraz BZT)
charakteryzujące Ğcieki odprowadzane z papierni niezintegrowanych.
x Organicznych substancji zastosowanych w wyrobie papieru jako dodatków chemicznych lub
Ğrodków pomocniczych, które nie zostaáy zatrzymane we wstĊdze papieru. Zwáaszcza skrobia
oraz produkty jej degradacji są znaczącym wkáadem czĊĞci organicznej áadunku emisji,
jakkolwiek są one áatwo biodegradowalne. Znaczenie wkáadu dodatków chemicznych do
omawianego tu organicznego áadunku Ğcieków z papierni zaleĪy od iloĞci i rodzaju uĪytych
chemikaliów. Dla niektórych rodzajów papieru udziaá dodatków w caákowitym áadunku
zanieczyszczeĔ organicznych, w Ğciekach odprowadzanych z papierni do odbiornika wodnego
pozostaje znaczący. Obecnie emisje áadunków zanieczyszczeĔ Ğciekowych z papierni, po
skutecznym ich traktowaniu w oczyszczalni biologicznej, zostaáy radykalnie obniĪone.
Uogólniając, brakuje wiedzy co do udziaáu dodatków chemicznych w caákowitym áadunku
zanieczyszczeĔ niesionych przez Ğcieki. W badaniach przeprowadzonych w kilku papierniach
niemieckich zostaá oszacowany udziaá dodatków w caákowitym áadunku ChZT po
biologicznej oczyszczalni Ğcieków. W tych papierniach przebadanych jako reprezentatywne
dla zakáadów o danym profilu produkcyjnym ów udziaá wynosiá okoáo 26% dla produkcji
powlekanych papierów drukowych i do pisania, 20% dla papieru gazetowego wyrabianego z
wáókien wtórnych, 43% dla papieru rĊcznikowego z wáókien wtórnych oraz 35% dla
powlekanej tektury z wáókien wtórnych [IFP, 1997]. JednakĪe wyniki mogą byü mylne, np. z
powodu ograniczonej liczby przebadanych papierni, a takĪe stosowania wskaĨników retencji
okreĞlonych w próbach laboratoryjnych. Zatem powyĪsze wartoĞci stanowią jedynie sugestie
odnoĞnie do ewentualnych iloĞci dodatków chemicznych, które mogą byü emitowane do
Ğrodowiska wraz ze Ğciekami. WartoĞci tych nie powinno siĊ uogólniaü.
Emisje AOX z papierni w ciągu ostatnich lat zostaáy znacząco obniĪone. Przyczyniáo siĊ do tego
zaprzestanie stosowania pierwiastkowego chloru w procesie bielenia. Praktycznie, emisje AOX z
papierni są niĪsze od tych z celulozowni ECF. Dzisiaj Ĩródáami ulegających adsorpcji
organicznych chlorowców są zatem gáównie niektóre dodatki (np. Īywice wodoutrwalające, a
takĪe zanieczyszczenia np. epichlorohydryna) oraz w mniejszym zakresie woda produkcyjna
traktowana Ğrodkami dezynfekującymi zawierającymi chlor, o ile takie są stosowane.
Związki azotu i fosforu pochodzą gáównie z dodawania poĪywek koniecznych dla skutecznego
dziaáania oczyszczalni biologicznej. Niektóre dodatki chemiczne mogą równieĪ zawieraü
organiczne związany azot. Dla przykáadu rozjaĞniacze optyczne mogą zawieraü do 30%
organicznie związanego azotu (mocznik).
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6.2.2.6 Powstawanie odpadu staáego
W papierniach powstają róĪnorodne rodzaje odpadu staáego. Odpady sklasyfikowane wg.
pochodzenia to:
Odrzuty z przygotowania masy
Podczas sortownia i oczyszczania masy papierniczej, przed wlewem maszyny papierniczej,
powstają odrzuty, które zawierają róĪnorodne zanieczyszczenia (jak pĊczki wáókien, piasek,
etc.), a takĪe nieco wáókien. ZawartoĞü substancji staáej w tych odrzutach mieĞci siĊ w szerokim
zakresie od 1 do 25%. Zwykle są one odprowadzane do oczyszczalni Ğcieków, ale mogą one byü
równieĪ kierowane bezpoĞrednio do odwadniania osadu. PrzewaĪająca czĊĞü substancji staáych
zawartych w tych odrzutach gromadzi siĊ w osadzie pierwotnym ze wstĊpnego klarowania.
WyjaĞnia to, dlaczego tak czĊsto nie ujawnia siĊ oddzielnie tych odrzutów w danych o odpadach.
Osad z oczyszczania wody
Osad z oczyszczania zarówno wody surowej, jak i Ğcieków stanowi w wielu papierniach jedną z
gáównych grup potencjalnego odpadu. MoĪna wyróĪniü róĪne rodzaje osadu:
x Osad ze wstĊpnego chemicznego uzdatniania wód powierzchniowych w celu ich
przetworzenia w wodĊ produkcyjną z zastosowaniem chemikaliów powodujących procesy
wytrącania i flokulacji. Osad ten powstaje w papierniach stosujących wody powierzchniowe,
które wymagają takiego specjalnego uzdatniania. IloĞü powstającego w takich przypadkach
osadu moĪe byü znaczna.
x Osad ze wstĊpnego klarowania powstaje w wiĊkszoĞci papierni i zawiera gáównie wáókno
oraz wáóknistą frakcjĊ drobną, a w przypadku papierni stosujących wypeániacze równieĪ
materiaá nieorganiczny.
x Nadmiar osadu czynnego z oczyszczalni biologicznej, który zawiera wysoki udziaá materiaáu
organicznego. Natomiast wyraĨnie mniejsze iloĞci osadu powstają w biologicznym
oczyszczaniu beztlenowym (anaerobowym) stanowiąc okoáo 1/7 iloĞci osadu powstającego w
typowym biologicznym oczyszczaniu tlenowym (aerobowym).
x Osad z chemicznej flokulacji powstaje w papierniach prowadzących oczyszczanie trzeciego
stopnia wytwarzające znaczne iloĞci odpadów. Stosunek udziaáu materiaáu organicznego oraz
nieorganicznego w tym osadzie jest zmienny i róĪny dla kaĪdej papierni oraz zaleĪy od iloĞci
i rodzaju uĪytych flokulantów. Wiele papierni produkujących papiery powlekane prowadzi
oddzielne oczyszczanie Ğcieków z procesu powlekania. W obróbce tych stĊĪonych Ğcieków
flokulacja jest powszechną praktyką, a w jej wyniku powstaje osad, który musi byü
odwodniony i poddany dodatkowemu traktowaniu.
W tabeli 6.17 podano kilka przykáadów odnoĞnie iloĞci, jak i rodzaju odrzutu, osadu, a takĪe
innych odpadów - powstających przy produkcji tony papieru. IloĞci odpadów staáych
tworzonych w papierni zaleĪą od rodzaju wyrabianego papieru, stosowanych surowców, a takĪe
od zastosowanych technik. Trudno jest znaleĨü reprezentatywne dane opisujące typowe iloĞci
odpadu staáego dla róĪnych rodzajów papierni, które jednoczeĞnie byáyby dostatecznie
wiarygodne oraz uwzglĊdniaáyby róĪnorodnoĞü surowców i odmiennoĞü rodzaju papieru. W
róĪnych krajach podaje siĊ róĪne udziaáy odpadów. Gáówne opcje ustalania zobowiązaĔ
pieniĊĪnych oraz gáówne kierunki gospodarki odpadami (w powyĪszej kolejnoĞci) zostaną
przedstawione póĨniej.
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Roczna produkcja (1994)
Liczba papierni
Caákowity odpad staáy
Kora
Odrzuty z sortowania i oczyszczania
Osady, áącznie
- Osad chemiczno-mechaniczny
- Osad biologiczny
- Osad mieszany z oczyszczalni Ğcieków
PozostaáoĞci ze spopielania, áącznie
- popioáy, ĪuĪle
- pozostaáoĞci z dziaáaĔ dla osáabienia emisji do
atmosfery
Inne, áącznie
- odpady papierowe
- inne
Jednostkowy odpad [kg odpadu na tonĊ
produktu]

Papier i
tektura
bezdrzewne
904509
6
29761
0
0
27972
8852
120
19000
1
1
0

Tissue
z nabytej masy
celulozowej
24540
1
211
0
0
50
0
0
50
0
0
0

Papiery
specjalne

1788
1709
79
33

161
90
71
9

57551
46817
10734
168

965962
20
161945
407
639
76506
46259
159
30088
26842
26671
171

Tabela 6.17. IloĞü odpadu staáego (w tonach na rok) dla kilku rodzajów papieru
Liczby odnoszą siĊ do mokrego odpadu o suchoĞci wymaganej dla jego dalszej utylizacji lub
skáadowania, pokazując caákowity odpad niezaleĪnie od tego czy bĊdzie on dalej zagospodarowany,
czy teĪ nie [Solid Waste Handbook, 1996]

Osady biologiczne i chemiczne wykazują sáabą zdolnoĞü do odwadniania. Zazwyczaj zagĊszcza
siĊ je, a nastĊpnie odwadnia w prasach (taĞmowej, filtracyjnej, Ğlimakowej) lub w filtrze
próĪniowym. Zwykle przed odwadnianiem osady te miesza siĊ z osadem ze wstĊpnego
klarowania lub z korą, jeĪeli jest ona dostĊpna.
Chemikalia nieorganiczne i/lub organiczne wykorzystuje siĊ do tworzenia duĪych flokuá i przez
to do poprawy odwadniania tak otrzymanego osadu. Mieszane osady mogą byü odwodnione do
25-35% suchoĞci w prasie taĞmowej, do 35-40% w prasie filtracyjnej oraz do 40-60% w prasie
Ğlimakowej z uĪyciem pary do wstĊpnego traktowania. Osiągalny stopieĔ usuniĊcia wody zaleĪy
w pewnym zakresie od iloĞci osadu biologicznego zmieszanego z osadem ze wstĊpnego
klarowania, od zawartoĞci popioáu, a takĪe od zawartoĞci wáókien. W niektórych papierniach po
odwodnieniu osad ten jest równieĪ suszony.
W wielu PaĔstwach Czáonkowskich wáadze starają siĊ zapobiegaü skáadowaniu odpadów o
wysokiej zawartoĞci substancji organicznych - w najbliĪszej przyszáoĞci bĊdzie to zabronione.
Dyrektywa Unii Europejskiej o skáadowaniu odpadów bĊdzie propagowaü tĊ tendencjĊ.
Preferowane bĊdą zamierzenia prowadzące do ograniczania iloĞci biodegradowalnych
(komunalnych) odpadów odprowadzanych na skáadowiska. W konsekwencji naleĪy rozwijaü
alternatywne drogi usuwania odpadów oraz opcjonalnie wstĊpny przerób wiĊkszych iloĞci osadu
(patrz rozdziaá 6.3.14). Wiele substancji organicznych spala siĊ dla odzyskania energii. Spalanie
minimalizuje objĊtoĞü odpadu do skáadników nieorganicznych pozostających jako popióá, który
zwykle transportuje siĊ na skáadowisko. Osad bywa równieĪ wykorzystywany jako surowiec
w przemyĞle cementowym.
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Obok odrzutów i osadów z produkcji papieru, popióá oraz pyá z kotáów energetycznych tworzą
grupĊ odpadów powstających w niektórych papierniach. ZaleĪą one od uĪytych paliw oraz od
zastosowanej techniki zmniejszania emisji do atmosfery.
Inne odpady
Dodatkowo wystĊpują inne rodzaje odpadów powstających w mniejszych iloĞciach, które mogą
jednak stwarzaü problemy z ich usuwaniem. MoĪna tu wyróĪniü nastĊpujące rodzaje odpadów chociaĪ przedstawienie ich liczbowo, w postaci iloĞci jednostkowych przypadających na tonĊ
produktu, nie jest praktycznie moĪliwe:
- záom Īelaza i innych metali,
- tworzywa sztuczne,
- chemikalia zawierające pozostaáoĞci z powlekania,
- rozlany olej,
- szkáo,
- opakowania (np. pojemniki po chemikaliach, palety, etc.),
- odpady budowlane, jak drewno, beton, cegáy, etc.,
- odpady z laboratorium,
- odpady gospodarcze,
- odpady papierowe, które nie mogą byü zagospodarowane w danej papierni,
- sita oraz filce.
WiĊkszoĞü z tych materiaáów moĪe byü wykorzystana wówczas, gdy są one segregowane,
zbierane oraz przechowywane oddzielnie.
6.2.2.7 Emisje do atmosfery
Emisje do atmosfery wynikające z wytwarzania energii
W papierniach i tekturowniach emisje do atmosfery pochodzą gáównie z wytwarzania energii
przez róĪne rodzaje elektrowni, a nie proces papierniczy jako taki. PoniewaĪ poziomy emisji do
atmosfery z papierni są bezpoĞrednio związane ze zuĪywaniem energii, to jej oszczĊdzanie
bĊdzie obniĪaü wskaĨniki emisji do atmosfery. Na przykáad, áączne wytwarzanie ciepáa i energii
elektrycznej zuĪywa mniej energii niĪ konwencjonalny sposób oddzielnego tworzenia
elektrycznoĞci oraz ciepáa, poniewaĪ sprawnoĞü konwersji paliwa w elektrociepáowniach jest
znacząco wyĪsza. Dla caákowitej iloĞci energii pierwotnej zuĪytej oraz skojarzonych z tym
emisji zasadnicze znaczenie ma to czy dana papiernia korzysta z energii zakupionej w publicznej
sieci energetycznej, czy teĪ stosuje energiĊ wytwarzaną na miejscu w elektrociepáowni (CHP).
Co wiĊcej poziomy emisji zaleĪą od rodzaju uĪytego paliwa (wĊgiel, oleje, gaz), jak równieĪ od
tego czy wdroĪono technologie sáuĪące ograniczeniu emisji: SO2 oraz NOX, pyáów, a takĪe nie
podlegających spalaniu gazowych substancji organicznych. Techniki zmniejszania emisji do
atmosfery na ogóá dają siĊ zastosowaü do procesów spalania paliw kopalnych, stosowanych do
wytwarzania energii elektrycznej oraz pary. PoniewaĪ technologie sáuĪące ograniczaniu emisji
do atmosfery nie są w sposób szczególny związane z przemysáem papierniczym, lecz z
przemysáem wogóle, to sprawa ta nie bĊdzie szerzej omawiana w tym dokumencie
referencyjnym BAT. Omawia siĊ tu jedynie niektóre, ogólnie uznawane moĪliwoĞci poprawy
efektu Ğrodowiskowego związanego z zaopatrywaniem papierni w energiĊ jako techniki, które
naleĪy wziąü pod uwagĊ w okreĞlaniu najlepszych dostĊpnych technik BAT; patrz rozdziaáy
6.3.15 oraz 6.3.16.
Emisje do atmosfery z papierni
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Niezwiązane z wytwarzaniem energii emisje do atmosfery, to gáównie lotne związki organiczne.
Ich emisje z papierni zawierają siĊ na ogóá w akceptowalnych granicach - to jest poniĪej wartoĞci
granicznych dopuszczalnych w róĪnych krajach dla tych substancji.
Przypadki, w których emisje lotnych związków organicznych wymagają zmniejszania, odnoszą
siĊ do ograniczonej liczby papierni róĪnego rodzaju. Substancje te oznacza siĊ w niskich
stĊĪeniach w powietrzu odlotowym z papierni wykorzystujących w procesie produkcyjnym
dodatki zawierające lotne substancje organiczne. WiĊkszoĞü lotnych skáadników z pierwotnych
mas wáóknistych przedostaáa siĊ do atmosfery, zanim dana masa dotaráa do maszyny
papierniczej. JednakĪe w czĊĞci suszącej maszyny papierniczej, a takĪe po powlekaniu, dla
odparowania pozostaáoĞci wody wstĊga papieru jest podgrzewana do 100OC. Są wówczas
emitowane obok pary wodnej równieĪ lotne skáadniki zawarte w materiale wáóknistym oraz w
dodatkach chemicznych. Standardowo w papierniach nie stosuje siĊ specjalnych technik
ograniczania tych emisji, poniewaĪ emitowane áadunki tych zanieczyszczeĔ są raczej niewielkie.
Wyniki niedawnych badaĔ powietrza odlotowego z 7 niemieckich papierni podsumowano w
tabeli 6.18.
Badane instalacje
MP, papier bezdrzewny, bez
zaklejania w prasie
MP+P, papier bezdrzewny,
powlekany

Caákowity
StĊĪenie masy jako
przepáyw masy
mg orgC/Nm3
jako orgCogólny
0,7 kg/godz.
2 - 17 mg/Nm3
brak danych

MP+P, papier drzewny,
powlekany

brak danych

P, papier bezdrzewny,
podwójnie powlekany

4,9 kg/godz.

MP, bezdrzewny, prasa
zaklejająca

1,6 kg/godz.

MP, papier i tektura z wáókien
wtórnych
MP, papier z wáókien wtórnych

0,8 kg/godz.
2,4 kg/godz.

Uwagi
98% z czĊĞci suszącej

10 - 30 mg/Nm3

Fluktuacje; byü moĪe po
czĊĞci powodowane
przez resztkowy metan
48 mg/Nm3 w
90% ze wstĊpnego
suszeniu wstĊpnym;
suszenia; 10% z
24 mg/Nm3 w
dosuszania
dosuszaniu
30 - 67 mg/Nm3
Emisje po czĊĞci
powodowane przez
resztkowy metan
3
2 - 77 mg/Nm
Gáówne emisje (56%) z
urządzeĔ ssących pod
sitem i z czĊĞci prasowej
6 - 26 mg/Nm3
70% ze wstĊpnego
suszenia
3 - 8 mg/Nm3

Przypisy:
MP = Maszyna papiernicza; MP+P = Maszyna papiernicza z powlekarką; P = Powlekarka poza MP

Tabela 6.18: Substancje organiczne oznaczone w powietrzu odlotowym z papierni przed
wymiennikiem ciepáa [PTS-FB 09/97]
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MoĪna wnioskowaü, iĪ stĊĪenia substancji organicznych w powietrzu odlotowym z papierni
naleĪy przewaĪnie uwaĪaü za tak niskie, Īe nie wymagające stosowania techniki ograniczania
emisji do atmosfery. Oznaczane stĊĪenia ogólnego wĊgla organicznego róĪnią siĊ znacznie i
wahają w zakresie od 2 do 135 mg/Nm3. Jednostkowy áadunek zanieczyszczeĔ emitowanych do
atmosfery przez owe siedem papierni niemieckich, o których napisano [PTS-FB 09/97],
przypadający na tonĊ papieru, okreĞlono w zakresie od 0,05 do 0,5 kg caákowitego wĊgla
organicznego. Emisji z powietrzem odlotowym z powlekarek niektórych pojedynczych
substancji budzących zaniepokojenie (np. akrylonitrylu pojawiającego siĊ tylko podczas
stosowania lateksu butadienowo-akrylonitrylowego), moĪna uniknąü lub je zredukowaü poprzez
staranny dobór receptury mieszanki powlekającej. NaleĪy unikaü takich receptur mieszanek
powlekających, które zawierają związki kancerogenne. Zazwyczaj trudniej jest powstrzymaü
emisje formaldehydu, którego stĊĪenia zostaáy oznaczone w zakresie od 0,1 do 4,8 mg/Nm3,
gdyĪ pochodzi on z róĪnych Ĩródeá, takich jak: Īywice wodoutrwalające, Ğrodki konserwujące,
biocydy i inne.
Przykáady procesów technologicznych, w których emituje siĊ wyĪsze stĊĪenia lotnych związków
organicznych, są nastĊpujące:
x Powlekanie papieru mieszankami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne, pomimo, Īe
podstawą mieszanek powlekających jest wyáącznie woda; wówczas w powietrzu odlotowym z
kaĪdej powlekarki oznacza siĊ wyĪsze stĊĪenia róĪnych lotnych substancji (jak np.
formaldehydu, związków aromatycznych z podstawnikami alkilowymi, niĪszych alkoholi).
x Wytwarzanie papierów uszlachetnianych Īywicami syntetycznymi oraz produkcja papierów
specjalnych z zastosowaniem dodatków lotnych.
Przykáady lotnych związków organicznych, które emituje siĊ do atmosfery, są nastĊpujące:
x Alkohole,
x Formaldehyd zawarty w Īywicach mocznikowo-formaldehydowych lub melaminowoformaldehydowych, stosowanych dla nadania wodotrwaáoĞci,
x Aceton i inne ketony,
x Fenole (tylko w specjalnych przypadkach),
x Rozpuszczalniki stosowane do czyszczenia sit maszynowych wykonanych z tworzyw
sztucznych (zazwyczaj pomniejszego znaczenia),
x Kwasy organiczne oraz pozostaáoĞci monomerów w polimerach.
W kilku specjalnych przypadkach powodem do niepokoju moĪe byü emisja pyáów z operacji
wykoĔczalnia papieru.
Mogą równieĪ wystĊpowaü emisje ze spopielania osadu i zbĊdnych pozostaáoĞci. JednakĪe
spopielanie na miejscu w zakáadzie osadu oraz innych resztek jest zazwyczaj dokonywane tylko
w papierniach zintegrowanych (patrz rozdziaá 2-5). W zintegrowanych papierniach osady mogą
byü spalane áącznie z korą w kotáach opalanych korą lub razem z innymi odrzutami, w
przypadku wytwarzania masy wáóknistej z makulatury.
Odory z oparów i z oczyszczalni Ğcieków (lokalnie)
W papierniach mogą byü wyczuwalne przykre zapachy, które są spowodowane zbyt dáugim
przetrzymywaniem wody produkcyjnej w ukáadzie wodnym (rurociągi, kadzie, itp.) lub które
powstają z osadów lub szlamu generujących lotne kwasy organiczne, zwáaszcza octowy i
propionowy (lotne kwasy táuszczowe, skrót angielski: VFA). Związki te mogą byü wytwarzane
w wyniku rozkáadu substancji organicznych (szczególnie na skrobi) przez mikroorganizmy
bytujące w warunkach beztlenowych. Mogą byü one emitowane w czĊĞci mokrej, podczas
suszenia papieru oraz w trakcie oczyszczaniu Ğcieków. RównieĪ siarkowodór moĪe byü
wytwarzany w niewielkim zakresie w warunkach beztlenowych. NaleĪy przeciwdziaáaü
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zaistnieniu takich warunków poprzez odpowiednie dziaáania z zakresu inĪynierii procesowej.
Oczyszczalnia Ğcieków moĪe równieĪ byü Ĩródáem odorów. JeĪeli jednak zostanie ona
prawidáowo zaprojektowana i jej dziaáanie jest wáaĞciwie sterowane, to moĪliwe jest unikniĊcie
powstawania przykrych zapachów.
6.2.2.8 Haáas z maszyn papierniczych (lokalnie)
Niekorzystne oddziaáywanie haáasu dochodzącego z papierni ma tylko lokalne znaczenie, ale dla
warunków pracy w samej papierni oraz dla jej sąsiedztwa haáas ten moĪe byü najpowaĪniejszym
ze wszystkich powstających zagroĪeĔ dla Ğrodowiska.
Maszyny papiernicze są uznane za urządzenia haáaĞliwe, gáównymi Ĩródáami haáasu w
maszynach do wyrobu papieru i tektury są: czĊĞü sitowa, czĊĞü prasowa, czĊĞü susząca,
powlekarka, przewijarko-krajarka, a takĪe system wentylacji tych maszyn. Informacje dotyczące
haáasu zestawiono w tabeli 6.19.
CzĊĞü sitowa

CzĊĞü prasowa

CzĊĞü
susząca
Ukáad pary i
kondensatu

Powlekarka

Suszenie
podczerwienią
(cháodzące
powietrze)
Haáas pochodzący z
konstrukcji szkieletu
maszyny
Powlekanie
skrobakowe
NapĊdy

Walce ssące

Wbudowane
przekáadnie

Ukáad
próĪniowy

Walce ssące

Obudowa
podpiwniczen
ia

Natryski

Ukáady
hydrauliczne

Wentylacja
procesowa

Natryski

Silniki
elektryczne
Przekáadnie

Ukáad napĊdu

Suszarnie
powietrzne

Przewijarko- Wentylacja
krajarka
Ukáad
Dmuchawy
odpylania
do wentylacji
procesowej
NapĊdy
Wentylatory
dla hali
maszyny
Ukáad
odsysania
obcinka
WstĊga
papieru
Przekáadnie

Wentylacja

Skrzynki parowe

Silniki
elektryczne

Haáas
pochodzący z
konstrukcji
szkieletu
maszyny z
przekáadniami z
waákami
prowadzącymi
NapĊdy

PrzenoĞnik
braku

WstĊga papieru

Ukáad
hydrauliczny

WstĊga
papieru

Hala wentylatorów
dla suszarek
powietrznych

NoĪe

Ukáad
próĪniowy

Rozczyniacz
w czĊĞci
suszącej

Hydrocyklony
Pompy
wysokociĞnieni
owe
Rozczyniacz w
czĊĞci mokrej

Rozczyniacz w
czĊĞci prasowej

Suszarki
powietrzne
Dysze
NapĊdy i
silniki
wentylatorów
Otwory wlotu
powietrza

Strefy
docisku
Rozczyniacz

Tabela 6.19: Gáówne Ĩródáa haáasu w maszynach do produkcji papieru i tektury
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Obok maszyny papierniczej wystĊpują inne Ĩródáa haáasu, które mogą siĊ przyczyniaü do
ksztaátowania ostatecznego poziomu haáasu. Przykáadami mogą tu byü rafinery oraz pompy
próĪniowe. Na rysunku 6.10 pokazano, w charakterze przykáadu, zakresy poziomów haáasu dla
zakáadu wyrabiającego tekturĊ. BezwzglĊdnych wartoĞci zilustrowanych na tym przykáadzie nie
naleĪy traktowaü jako reprezentatywnych dla caáego sektora papierniczego. NaleĪy uznaü je za
wartoĞci niskie, mając na uwadze, iĪ maszyna ta produkuje tekturĊ z maáą prĊdkoĞcią (600-800
m/min.) oraz, Īe zostaáo w niej zastosowanych wiele rozwiązaĔ obniĪających poziom haáasu. W
czĊĞci mokrej maszyny papierniczej pracującej z duĪą prĊdkoĞcią (np. 1700 m/min.) zakres
poziomu haáasu wynosi 95-105 dB(A).

Rysunek 6.10: Poziomy haáasu w hali maszyny przed oraz po przebudowie róĪnych sekcji
fabryki tektury.
Strefy haáasu na poziomie kondygnacji maszyny. Maszyna wyrabiająca tekturĊ oraz przylegáe
budynki produkcyjne [Paper News]

Z poziomów haáasu wewnątrz hali wynika, Īe od strony napĊdu maszyny i od strony jej obsáugi
wystĊpuje róĪnica tych poziomów.
PowyĪszy rysunek wskazuje, iĪ, stosując zestaw rozwiązaĔ w obrĊbie gáównego Ĩródáa haáasu
moĪna krok po kroku obniĪaü jego poziom. Ewentualnym dziaáaniem na rzecz redukcji haáasu
wewnątrz hali moĪe byü na przykáad zainstalowanie nowych zamkniĊtych okapturzeĔ ze
skuteczniejszą izolacją dĨwiĊkową. Przykáadowe poziomy haáasu osiągane przez maszyny
wyrabiające tekturĊ przedstawia rysunek 6.10. Poziom haáasu w pobliĪu Ğrodkowej czĊĞci
okapturzeĔ sekcji suszącej osiąga wartoĞü 82 dB (A), a w sekcji prasowej 85-88 dB (A).
Przykáady dziaáaĔ zmierzających do ograniczania haáasu na zewnątrz, to instalowanie
pocháaniających dĨwiĊk wyciszaczy i/lub rezonatorów rurociągów, których zadaniem jest
redukcja poziomu haáasu tworzonego przez wentylatory powietrza odlotowego oraz przez
pompy próĪniowe. Przykáadem takim moĪe byü równieĪ montowanie urządzeĔ do wyciszania
oraz okapturzeĔ z izolacją dĨwiĊkową dla wentylatorów pracujących na dachu budynku, itp.
(patrz rozdziaá 6.3.19). To, jakie rozwiązania zostaną zastosowane zaleĪy w duĪym stopniu od
konkretnego problemu z haáasem w danej papierni, a takĪe od okreĞlonych celów jego
ograniczania, które zazwyczaj są duĪo istotniejsze wówczas, gdy papiernia jest umiejscowiona w
pobliĪu obszaru zamieszkaáego.
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W pewnym stopniu dostawcy urządzeĔ zareagowali na problemy haáasu i wibracji opracowując
ciszej pracujące urządzenia wyposaĪenia papierni oraz bardziej efektywne urządzenia do
wyciszania haáasu. Dziaáania te ogniskują siĊ wokóá czynnoĞci zmierzających do osáabienia
haáasu u Ĩródáa, a ich celem jest zarówno zapobieganie powstawaniu haáasu juĪ w fazie
projektowania urządzeĔ, jak i osáabianie haáasu w urządzeniach pracujących. Docelowe
poziomy, do których chce siĊ osáabiaü haáas, są róĪne w róĪnych krajach. ZaleĪą one równieĪ od
lokalizacji papierni oraz od woli stworzenia lepszych warunków pracy pracownikom.

6.3

Techniki, które naleĪy wziąü pod uwagĊ w okreĞlaniu BAT

W tej czĊĞci przedstawiono wszystkie obecnie dostĊpne na rynku techniki istotne dla
wyeliminowania lub zmniejszania emisji zanieczyszczeĔ oraz odpadów, jak równieĪ obniĪania
zuĪycia energii oraz surowców, zarówno w papierniach nowych, jak i istniejących. W tym
dokumencie gáówne opcje techniczne skierowane w obszar ochrony Ğrodowiska i oszczĊdnoĞci
energii nazywa siĊ „technikami, które naleĪy wziąü pod uwagĊ w okreĞlaniu BAT”, co oznacza
stosowne techniczne alternatywy lub moĪliwoĞci usprawnieĔ zapewniające najlepsze wyniki
Ğrodowiskowe oraz ekonomiczne. Obejmują one dziaáania w procesie produkcyjnym, jak
równieĪ technologie okreĞlane mianem oczyszczania na wyjĞciu. Naszkicowano zalety i wady
wdraĪania niektórych technik. Lista dostĊpnych technik nie jest zamkniĊta i moĪe byü
uzupeániana podczas przeglądania tego dokumentu.
Prezentacja dostĊpnych technik obejmuje dla kaĪdej techniki: jej opis, osiągane gáówne poziomy
emisji, moĪliwoĞci zastosowania, skutki oddziaáywania na Ğrodowisko, aspekty ekonomiczne,
dane eksploatacyjne, przykáadowe zakáady, bibliografiĊ.
Niektóre rozwiązania opisane w tej czĊĞci obowiązują tylko dla poszczególnych rodzajów
papieru (bĊdą wyróĪnione), podczas gdy inne dają siĊ zastosowaü niezaleĪnie od rodzaju
produkowanego papieru. Pozostaáe rozwiązania naleĪy uwaĪaü za odnoszące siĊ do papiernictwa
wogóle.
Wiele papierni jest zintegrowanych z wytwórnią masy wáóknistej. Są teĪ papiernie czĊĞciowo
zintegrowane, to znaczy czĊĞü zuĪywanej przez nie masy wyrabia siĊ na miejscu, a reszta
pochodzi z zakupu. Zatem powstaje jakby pewne naáoĪenie siĊ z jednej strony wyrobu
(odpowiednio) masy celulozowej lub mechanicznej, lub teĪ masy z makulatury, a z drugiej
wyrobu papieru i związanych z tym procesów. W takich przypadkach dla unikniĊcia zbĊdnych
powtórzeĔ oraz dla pokazania podobieĔstw i róĪnic miĊdzy danymi procesami bĊdą podawane
odniesienia do odpowiednich rozdziaáów.
PoniewaĪ, opierając siĊ na danych liczbowych, wiĊkszoĞü papierni w Europie, to papiernie
niezintegrowane, wydawaáo siĊ celowym opracowanie oddzielnego rozdziaáu poĞwiĊconego
wyrobowi papieru jako samodzielnej dziaáalnoĞci. PowinniĞmy jednak mieü na uwadze to, Īe
papiernia czĊsto moĪe prowadziü - choüby w niewielkim zakresie - wyrób masy wáóknistej. W
takich przypadkach naleĪy równieĪ braü pod uwagĊ odpowiednie rozdziaáy opisujące wyrób
masy wáóknistej.
W sposób przeglądowy podano techniki zmniejszania emisji z produkcji papieru i związane z
nimi dziaáania. Próbowano przedstawiü w tabeli 6.20 potencjalne oddziaáywanie na procesy i
Ğrodowisko kaĪdej z technik, które naleĪy wziąü pod uwagĊ w okreĞlaniu BAT. MoĪna
stwierdziü, Īe nie jest áatwe opisanie oddziaáywania na procesy i Ğrodowisko w sposób
niepowodujący sporu, bowiem w oszacowaniu tych oddziaáywaĔ wystĊpuje wiele „szarych
stref”. Co wiĊcej te oddziaáywania mogą zaleĪeü od innych technik, które z kolei mogą byü
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poáączone z rozwiązaniem, w odniesieniu do którego jakaĞ technika jest porównywana,
uwzglĊdniając zarazem ograniczenia tego ukáadu. Zatem jakoĞciowe oszacowanie oddziaáywaĔ
na procesy i Ğrodowisko winno byü odebrane jedynie jako pomoc dla operatorów lub
inspektorów, którzy mogą wskazaü, jakie uboczne skutki dane rozwiązanie ewentualnie moĪe
spowodowaü. Jest to jedynie punkt wyjĞcia podczas rozwaĪania ewentualnych przemieszczeĔ
skaĪenia z jednego elementu Ğrodowiska do innego. Wyników takiego oszacowania nie naleĪy
traktowaü jako reguáy. Co wiĊcej dziaáania zapobiegawcze i ochronne mogą wyeliminowaü
niektóre z tych skutków.
Dane w tabeli 6.20 wskazują równieĪ, do których elementów Ğrodowiska (woda, powietrze,
odpad, energia) dane rozwiązanie jest adresowane. Odpowiednie paragrafy zawierają
szczegóáowe omówienie kaĪdej techniki oraz dodatkowe wyjaĞnienia.
W wierszach zebrano poszczególne dostĊpne techniki. Natomiast w kolumnach pokazano
jakoĞciowo tendencje w ksztaátowaniu skutków powodowanych przez róĪne techniki w zuĪyciu
surowców i emisjach stosując strzaáki skierowane do góry „n” i do doáu „p”.Strzaáki skierowane
do doáu „p” wskazują oszczĊdnoĞci surowców lub energii oraz obniĪenie emisji do róĪnych
mediów (woda, powietrze, gleba). Strzaáki skierowane do góry „n” pokazują podwyĪszenie
emisji oraz poziomów zuĪycia. Niektóre z rozwiązaĔ stosowanych dla zapobiegania skaĪeniom
oraz ich ograniczania, przedstawione w tej czĊĞci, dotyczą równoczeĞnie wiĊcej niĪ jednego
oĞrodka Ğrodowiskowego (wody, powietrza, gleby). Niektóre techniki mogą wykazywaü
pozytywne i/lub negatywne oddziaáywanie na inne elementy Ğrodowiska lub na zuĪycie
surowców i energii (oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko). Owe efekty bĊdą zaznaczane za
pomocą strzaáek, przy czym strzaáka w nawiasach „(n)” oznacza jedynie niewielki - czĊsto
nieistotny - wzrost zuĪycia energii oraz surowca lub emisji do Ğrodowiska, które pojawią siĊ w
wyniku wdroĪenia danego rozwiązania.
Aspekty ekonomiczne (inwestycje, koszty eksploatacyjne) nie zostaáy ujĊte w tej tabeli, ale są
one wyjaĞnione w tekĞcie. Dane ekonomiczne mogą jedynie ogólnie dotyczyü poziomów
kosztów. BĊdą siĊ jednak zmieniaáy wraz z projektem caáego zakáadu, zaleĪąc, m.in. od
wielkoĞci papierni oraz od tego, jak dane rozwiązanie pasuje do pozostaáego wyposaĪenia
papierni.
KaĪda technika jest opatrzona znakiem referencyjnym, który pomaga rozpoznaü odpowiednią
sekcjĊ w tekĞcie, w którym dana technika jest szczegóáowo omawiana.
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Techniki, które naleĪy wziąü pod
uwagĊ w okreĞlaniu BAT
6.3.1 Gospodarka wodna i minimalizowanie zuĪycia wody w
produkcji róĪnych rodzajów papieru
6.3.2 Opanowanie potencjalnych
niedogodnoĞci zamykania obiegów
wodnych
6.3.3 Oczyszczanie wody podsitowej (w ciągu) z uĪyciem filtracji
membranowej
6.3.4 ObniĪanie strat wáókien
i wypeániacza
6.3.5 Odzyskiwanie i zawracanie
Ğcieków zawierających mieszanki
powlekające

Skutki dla poziomów zuĪycia i emisji
(oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko)
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rodzaje

n

O

(p)

O

O

Wszystkie
rodzaje

O

(n) E, (p) W
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O
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p

6.3.6 Oddzielne wstĊpne
oczyszczanie Ğcieków z powlekania

(n)

O

p

O
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6.3.7 Rozwiązania ograniczające
czĊstoĞü oraz skutki emisji
przypadkowych
6.3.8 Pomiary i automatyzacja

O

O

(p)

O

O

Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje
produktów
powlekanych
Wszystkie
rodzaje
produktów
powlekanych
Wszystkie
rodzaje

(p)

p
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O

O

O

O
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p

O

n

O

O

p

O
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(n)
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pobjĊtoĞci

6.3.9 Zbiornik wyrównawczy
i wstĊpne oczyszczanie Ğcieków
6.3.10 Oczyszczalnia biologiczna
aerobowa
6.3.11 Wytrącanie chemiczne
6.3.12 Zastąpienie substancji
potencjalnie szkodliwych
6.3.13 WstĊpna obróbka osadu

iwoĞci

Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje
WiĊkszoĞü
rodzajów
Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje
Wszystkie
rodzaje

6.3.14 Opcje dla oczyszczania
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Ğcieków
6.3.15 Instalacja w pomocniczych
O
O
O
O
p
kotáach technologii ograniczającej
emisje NOx
6.3.16 Stosowanie áącznego
O
O
O
Wszystkie
pE
p
wytwarzania ciepáa i mocy
rodzaje
6.3.17 Optymalizacja odwadniania
O
O
O
O
Wszystkie
pE
w czĊĞci prasowej maszyny
rodzaje
papierniczej
6.3.18 OszczĊdnoĞci energii
O
O
O
O
Wszystkie
pE
poprzez energooszczĊdne
rodzaje
technologie
6.3.19 ĝrodki zaradcze dla
O
O
O
O
Wszystkie
p
ograniczenia haáasu na zewnątrz
rodzaje
Przypisy:
Podano pozytywne oraz negatywne skutki uboczne. n = wzrost; p = spadek; O = bez efektu (lub nieistotny); (n) lub (p) =
niewielki wpáyw, zaleĪnie od warunków

Tabela 6.20: Przegląd dostĊpnych technik, które naleĪy wziąü pod uwagĊ w okreĞlaniu BAT
dla papierni
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6.3.1

Gospodarka wodna i minimalizowanie zuĪycia wody w produkcji róĪnych
rodzajów papieru

Opis tego rozwiązania winien byü czytany razem z rozdziaáem 6.3.2, w którym omawia siĊ
opanowywanie ewentualnych problemów mogących towarzyszyü zamykaniu obiegów wodnych.
Opis techniki: Dziaáania na rzecz obniĪania zuĪycia wody przez maszyny do wyrobu papieru i
tektury, to zagadnienie záoĪone oraz zaleĪne gáównie od zamierzonego stopnia zamkniĊcia
obiegu. Jakkolwiek istnieje wiele technicznych opcji, które mogą siĊ nieco róĪniü w
poszczególnych papierniach, to istnieją jednak pewne podstawowe rozwiązania sáuĪące do
redukcji zuĪycia wody. Rozwiązania te obejmują nastĊpujące dziaáania:
x Skuteczne oddzielanie wód cháodzących od wody produkcyjnej oraz ich scháadzanie w
wieĪach cháodniczych, umoĪliwiające ponowne uĪycie, z uzupeánieniem w 10-15% wodą
ĞwieĪą. W celach ochronnych, dla wydzielenia cząstek staáych, zaleca siĊ instalacjĊ
niewielkiego sortownika lub filtru. Gdy porcje wody cháodzącej zostaną wprowadzone do
ukáadu wody produkcyjnej, to nie prowadzą one do zanieczyszczenia tego ukáadu.
x W papierniach zintegrowanych cyrkulacja wody w ciągu maszyny papierniczej jest
oddzielona od dziaáu wytwarzania masy wáóknistej, który przeciwprądowo zasila siĊ
nadmiarem wody podsitowej z maszyny papierniczej.
x Zazwyczaj ukáad wody do natrysków zuĪywa najwiĊcej wody ĞwieĪej w ciągu maszyny
papierniczej. ZuĪycie wody do natrysków zawiera siĊ zwykle w przedziale 4-15 m3/t,
zakáadając caákowite jednostkowe zuĪycie wody okoáo 20-30 m3 na tonĊ papieru. Aby
zredukowaü zuĪycie wody ĞwieĪej do rozsądnego poziomu, przewaĪająca czĊĞü tej wody
ĞwieĪej musi byü zastąpiona przez sklarowaną wodĊ podsitową. W tym celu stosuje siĊ
odzyskiwanie wáókna, skojarzone z wytwarzaniem klarownej (lub superklarownej) wody
podsitowej stosowanej do zastąpienia wody ĞwieĪej w natryskach maszyny papierniczej
(patrz 6.3.3 oraz 6.3.4). Tak wiĊc moĪna z powodzeniem doprowadziü wodĊ sklarowaną do
ukáadu wody natryskowej, znacząco redukując zapotrzebowanie wody ĞwieĪej. JednakĪe
przewaĪnie nie poleca siĊ, by filtraty z wyáawiacza wáókien byáy stosowane do natrysków w
czĊĞci prasowej (np. do wysokociĞnieniowych natrysków filcu prasowego). Powodem tego
jest moĪliwoĞü wytrącania siĊ na tym filcu koloidowych substancji ze sklarowanej wody
podsitowej. Mogáoby to doprowadziü do zatkania siĊ porów filcu prasowego. Do chwili
obecnej wysokociĞnieniowe natryski filców prasowych wymagają stosowania wody ĞwieĪej.
W przypadku, gdy pomimo opisanych niedogodnoĞci obsáuga maszyny zechce stosowaü
filtrat, to w pierwszej kolejnoĞci naleĪy zbadaü, by uzdatniü go w taki sposób, aby jak
najmniej substancji koloidowych mogáo przechodziü z filtratu do filcu (patrz rozdziaáy 6.3.3
oraz 5.3.8).
x Zawracanie do obiegu czĊĞci wody uszczelniającej pompy próĪniowe, po jej scháodzeniu i
usuniĊciu z niej cząstek staáych.
x RównorzĊdne zarządzanie wszystkimi strumieniami surowców w papierni, tj. strumieniem
wáókien, chemikaliów oraz wody, które uwzglĊdnia ich wzajemnie oddziaáywanie.
Przykáadowo wszelkie wprowadzane strumienie chemikaliów podlegają sterowaniu oraz
badaniom uwzglĊdniającym ich wpáyw na jakoĞü wody oraz chemiĊ czĊĞci mokrej (ukáad
regulacji na wejĞciu).
x Zaprojektowanie oraz eksploatacja rurociągów i kadzi magazynowych w taki sposób, by
nadwyĪki wody mogáy byü przechowane bez pogorszenia jej jakoĞci.
x Szkolenie oraz motywacja pracowników mają kluczowe znaczenie dla osiągniĊcia oraz
utrzymania niskiego zuĪycia wody.
ZaleĪnie od punktu wyjĞciowego, charakterystyki papierni oraz jakoĞci jej produktu, z
powyĪszymi ustaleniami moĪna osiągnąü zuĪycie wody ĞwieĪej w maszynie produkującej
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niepowlekane papiery lub tekturĊ rzĊdu 5-12 m3/ADt, a w maszynie wyrabiającej powlekany
papier drukowy 7-15 m3/ADt.
ObniĪanie zuĪycia wody poprzez jej zawrócenie do obiegu w celu dalszej redukcji iloĞci Ğcieków
wymaga wdroĪenia dodatkowych sposobów jej traktowania, np.: fizyko-chemicznego (patrz
5.3.8), biologicznego (patrz 5.3.4) lub mechanicznego (patrz 6.3.3), ewentualnie ich kombinacji.
MnogoĞü nagromadzonych substancji nieorganicznych i organicznych stanowi powaĪne
ograniczenie osiągniĊcia powyĪszego celu. Z tego wzglĊdu zawartoĞü zanieczyszczeĔ naleĪy
utrzymywaü na niskich poziomach. Ma to na celu zapobieĪenie káopotom w dziaáaniu maszyny
papierniczej oraz pozwoli na speánienie wymagaĔ jakoĞciowych stawianych papierom lub
tekturom.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Techniki zintegrowane z procesem.
Dziaáania ograniczające zuĪycie wody mogą byü stosowane zarówno w istniejących, jak i w
nowych papierniach. JednakĪe rozdzielenie obiegów wodnych papierni oraz wytwórni masy
wáóknistej w papierniach zintegrowanych lub w znaczącym stopniu zamkniĊcie obiegów
wodnych - są bardziej kosztowne w starszych papierniach. WiĊksza przebudowa rurociągów
oraz modyfikacja czĊĞci mokrej maszyny papierniczej są uzasadnione wówczas, gdy zmierza siĊ
do dalszego zamkniĊcia obiegów. W istniejących maszynach takie przeksztaácenia są trudne do
osiągniĊcia bez radykalnej przebudowy lub rozszerzenia zakresu procesu produkcyjnego. W
nowych maszynach moĪna w nieco prostszy sposób obniĪyü zuĪycie wody. WaĪnym problemem
dotyczącym istniejących papierni jest odpornoĞü materiaáów na oddziaáywanie gromadzących siĊ
substancji korodujących, takich jak chlorki, a takĪe dziaáanie wody o podwyĪszonej
temperaturze. Obiegi wodne są tym trudniejsze do zamkniĊcia, im bardziej zróĪnicowane
produkty siĊ wyrabia oraz im czĊĞciej zmienia siĊ rodzaj produkowanego papieru. Mniejsze
papiernie zwykle stoją przed koniecznoĞcią czĊstszych zmian produkcji w ciągu roku (lub nawet
dnia) anieĪeli wiĊksze papiernie wyrabiające masowo produkowane rodzaje papieru. NaleĪy
równieĪ braü pod uwagĊ indywidualne rozmieszczenie oddziaáów w poszczególnych
papierniach.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Te osiągniĊcia zaleĪą gáównie od sytuacji w danej papierni.
W istniejących papierniach, bez wdraĪania jakichkolwiek specjalnych zabiegów w ciągu
papierni, moĪna uzyskaü obniĪenie zuĪycia wody ĞwieĪej: wód cháodzących o 10-15 m3/ADt
oraz wody produkcyjnej o 5-8 m3/ADt, ale stopieĔ zamkniĊcia obiegu jest w duĪym stopniu
uzaleĪniony od wytwarzanego produktu. W przypadku tektury o niskiej biaáoĞci moĪna znacznie
áatwiej osiągnąü mniejsze objĊtoĞci Ğcieków niĪ w produkcji tektury do pakowania towarów
ciekáych czy w wyrobie papierów drukowych i do pisania.
W zaleĪnoĞci od początkowego stanu danej papierni osiągalne wartoĞci caákowitego zuĪycia
wody ĞwieĪej dla niektórych rodzajów papieru zawierają siĊ w zakresie:
x papier gazetowy: 8-13 m3/t,
x papier bezdrzewny (wysokogatunkowy) niepowlekany: 5-12 m3/t,
x papier bezdrzewny powlekany: 5-15 m3/t,
x papier LWC: 10-15 m3/t,
x papier satynowany (SC): 10-15 m3/t,
x wielowarstwowa tektura na pudeáka skáadane: 8-15 m3/t (wáókna pierwotne),
x papier na warstwĊ pofalowaną: 4-10 m3/t (wáókna pierwotne),
x bibuáka tissue: 10-15 m3/t (wáókna pierwotne; produkty o wyĪszej gramaturze lub rodzaje o
niĪszej jakoĞci); 15-25 m3/t (wáókna pierwotne; produkty o niĪszej gramaturze lub rodzaje o
wyĪszej jakoĞci).
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ZuĪycie wody ĞwieĪej zaleĪy gáównie od: rodzaju produkowanego papieru, iloĞci natrysków
oraz od iloĞci wody zawáóknionej uĪytej do tych natrysków, warunków lokalnych danej papierni,
a takĪe od gromadzenia informacji o uĪytkowaniu wody. Produkty papierowe o niĪszej
gramaturze na ogóá wymagają nieco wiĊcej wody na tonĊ produktu finalnego.
Monitorowanie emisji: Typowe urządzenia do monitorowania obejmują przepáywomierze dla
pomiaru: zasilania maszyny papierniczej w wodĊ ĞwieĪą, zasilania natrysków, a takĪe gáównych
strumieni wody podsitowej. JeĪeli do natrysków maszyny papierniczej uĪywa siĊ wody
sklarowanej, to zalecane jest wykonywanie oznaczeĔ zawiesiny ciaá staáych oraz mĊtnoĞci.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: W papierniach o niskim zuĪyciu wody stĊĪenia
zanieczyszczeĔ w Ğciekach są wyĪsze. CzĊsto przyczynia siĊ ono do uzyskania wyĪszych
sprawnoĞci ich usuwania. W pewnym zakresie mogą byü obniĪone starty surowca i energii.
Mniejsze objĊtoĞci Ğcieków oznaczają zwykle równieĪ mniejszy áadunek ciepáa odprowadzanego
do odbiornika.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Opisane rozwiązania wdroĪono w wielu papierniach w
Europie. DoĞwiadczenia powyĪsze są pozytywne takĪe w odniesieniu do istniejących papierni,
obecne konstrukcje maszyn papierniczych w znakomity sposób umoĪliwiają stosowanie tych
rozwiązaĔ.
Klarowną lub super-klarowną wodĊ podsitową z wyáawiacza wáókien w coraz wiĊkszym stopniu
zuĪywa siĊ w natryskach maszyny papierniczej. Wzrost zawartoĞci ciaá staáych lub wielkoĞci
cząstek ponad przepustowoĞü dysz natrysku moĪe powodowaü ich zaczopowanie. Dlatego
rozprowadzenie wody do takich natrysków winno zawieraü w swym ciągu filtr ochronny i byü
wyposaĪone w automatyczny system oczyszczania. System ten ma na celu zabezpieczenie
obiegu przed skutkami zaburzeĔ w pracy wyáawiacza wáókien, w przypadku peánego zastąpienia
wody ĞwieĪej wodą podsitową. RównieĪ urządzenie oczyszczające natryski, z wewnĊtrzną
szczotką lub innym wyposaĪeniem czyszczącym, moĪe pomóc w unikniĊciu powyĪszych
káopotów.
JednakĪe w juĪ istniejących papierniach osiągniĊcie niskiego poziomu zuĪycia wody jako
wyniku wdraĪania róĪnych rozwiązaĔ, zazwyczaj wymaga wieloletniej rozbudowy i
udoskonaleĔ tego procesu.
Aspekty ekonomiczne: Brak jest ogólnej informacji dotyczącej struktury kosztów zamykania
obiegów wodnych, poniewaĪ poszczególny zakáad stanowi w tym wzglĊdzie przypadek
indywidualny. Nakáady zaleĪą gáównie od technicznej charakterystyki papierni oraz warunków
lokalnych. Koszty rozwiązaĔ zaleĪą od liczby oraz charakteru koniecznych zmian w obiegu
wodnym oraz od rodzaju wyposaĪenia dodatkowego.
Cel wdroĪenia: Zestaw ewentualnych rozwiązaĔ dla obniĪenia zuĪycia wody ĞwieĪej jest
wymagany w papierniach, gdzie ograniczona jest dostĊpnoĞü wody ĞwieĪej lub gdzie stanowi
ona towar, za który trzeba páaciü. Ulepszenia, o których mowa, czĊsto wykazują pozytywny
skutek netto, poniewaĪ ewentualne oszczĊdnoĞci powstają przez obniĪenie kosztów poboru
wody surowej, zmniejszenie strat wáókien i wypeániaczy, niekiedy przez obniĪenie zuĪycia
energii oraz zmniejszenie objĊtoĞci oczyszczanych Ğcieków.
Wzrost zdolnoĞci produkcyjnej lub ograniczenie przepustowoĞci hydraulicznej istniejącej
oczyszczalni Ğcieków – są argumentem za zastosowaniem tych rozwiązaĔ.
Przykáadowe zakáady: Liczne papiernie w Europie.
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Bibliografia: [CEPI, 1988 b].
6.3.2

Ograniczenie potencjalnych niedogodnoĞci zamykania obiegów wodnych

Opis techniki: Narastające zawracanie do obiegu wody produkcyjnej w maszynach
produkujących papier i tekturĊ powoduje wzrost stĊĪenia substancji koloidowych, organicznych i
nieorganicznych rozpuszczonych w tych strumieniach. ZaleĪnie od charakterystyk
wprowadzanej masy oraz chemikaliów stosowanych do wyrobu papieru zamkniĊcie obiegów
wodnych moĪe mieü niekorzystny wpáyw na páynnoĞü ruchową maszyny papierniczej, jakoĞü
produktu finalnego, a nawet na koszty produkcji na skutek zwiĊkszonego dodatku chemikaliów.
Wskazane wyĪej potencjalnie negatywne skutki wymagają opanowania. MoĪliwe korzyĞci oraz
niedogodnoĞci obniĪania zuĪycia wody podano w tabeli 6.21. Wady zamykania obiegów
wodnych wymagają eliminacji, o tym napisano poniĪej.
MoĪliwe zalety
MoĪliwe wady
Polepszona retencja substancji
WyĪsze stĊĪenia substancji koloidowych i
rozpuszczonych we wstĊdze papieru
rozpuszczonych w obiegach wodnych
Zmniejszenie zapotrzebowania energii na
Ryzyko tworzenia siĊ Ğluzu, prowadzące do
ogrzewanie i pompowanie
tworzenia osadów oraz do zrywów wstĊgi
Lepsza odwadnialnoĞü na sicie, co prowadzi Ryzyko niĪszej jakoĞci produktu, np.
do oszczĊdnoĞci energii w sekcji suszącej
biaáoĞci, wytrzymaáoĞci, miĊkkoĞci,
porowatoĞci
NiĪsze koszty inwestycji dla zredukowanego PodwyĪszone zuĪycie Ğrodków
wyposaĪenia
pomocniczych dla procesu
OszczĊdnoĞci surowców na skutek
Ryzyko korozji (wyĪsze stĊĪenie chlorków)
mniejszych strat
WyĪsze sprawnoĞci redukcji w oczyszczalni PodwyĪszone ryzyko zatykania rur, dysz
Ğcieków
natrysków, sit i filców
Zmniejszenie caákowitych emisji do wody
Káopoty z zapewnieniem higieny w produkcji
bibuáki tissue, papieru do kontaktu z
ĪywnoĞcią i do zastosowaĔ w medycynie
Tabela 6.21: MoĪliwe zalety i wady domykania obiegów wodnych w papierni
Masa oraz przenosząca ją woda zawierają rozpuszczone i koloidowe substancje organiczne
okreĞlane jako „Ğmieci anionowe” (ang.: anionic trash). Przy wyĪszych stĊĪeniach te substancje
organiczne oddziaáywują na retencjĊ i formowanie wstĊgi papieru, a takĪe zwiĊkszają zatykanie
siĊ filców prasowych oraz powodują przyklejanie siĊ wstĊgi papieru do walców maszyny.
Problemy te ujawniają siĊ bardziej wyraĨnie w produkcji papierów z masy mechanicznej,
poniewaĪ wiĊkszoĞü skáadników drewna jest nadal obecna w masie i czĊĞciowo przechodzą one
do wody produkcyjnej. W wyrobie materiaáów do pakowania ĪywnoĞci, produkt finalny musi
byü wolny od szkodliwych substancji rozpuszczonych. Wzrost temperatury w maszynie do
wyrobu papieru lub tektury równieĪ wymaga regulacji, tak aby granice temperatury pracy w
czĊĞci mokrej, 45-55OC, nie byáy przekraczane. Z drugiej strony, w czĊĞci sitowej maszyny
papierniczej gorąca zawiesina masy jest korzystna, poniewaĪ lepkoĞü wody obniĪa siĊ ze
wzrostem temperatury, co prowadzi do poprawy odwadnialnoĞci.
Wymagania związane z regulowaniem skutków zamykania obiegów wodnych są nastĊpujące:
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x Ukáad wody podsitowej maszyny do wyrobu papieru lub tektury nie otrzymuje wody ze
zintegrowanych oddziaáów produkujących masy wáókniste lub z równolegle pracujących
maszyn papierniczych. Rozdzielenie obiegów wodnych zazwyczaj wykonuje siĊ z uĪyciem
zagĊszczarek. Kluczowe znaczenie ma tu równieĪ optymalne zaprojektowanie obiegów
wodnych.
x Zawracane do obiegu wód cháodzących lub uszczelniających oraz czystych wód podsitowych,
które doprowadza siĊ do natrysków maszyny papierniczej, dla ochrony wyposaĪenia maszyny
przed zatykaniem lub Ğcieraniem oczyszcza siĊ w odpowiednim filtrze.
x Zawracane do obiegu wód uszczelniających są odpowiednio scháadzane w wymienniku ciepáa
lub w wyniku dodatku czystej wody uzupeániającej. Jest to konieczne zwáaszcza z uwagi na
funkcjonowanie pomp próĪniowych ograniczające dopuszczalną temperaturĊ wody
uszczelniającej.
x Skáad (np. obecnoĞü substancji koloidowych), twardoĞü, pH oraz temperatura zawracanych
wód przeznaczonych do poszczególnych zastosowaĔ muszą speániaü wymagania stawiane
przez wyposaĪenie. Wskazane jest okreĞlenie rzeczywistej jakoĞci wody, która bĊdzie
wykorzystywana.
x Masy wáókniste przed ich doprowadzeniem do papierni winny byü dobrze wymyte. Ma to na
celu zredukowanie zawartoĞci substancji rozpuszczonych i koloidowych. W zakáadach
zintegrowanych byáoby korzystne doprowadzanie masy do papierni w stĊĪeniu powyĪej 30%
- zamiast typowego 2-4%; spowodowaáoby to obniĪenie áadunku substancji rozpuszczonych.
Mogáoby to przynieĞü pozytywny efekt wyraĪający siĊ spadkiem zuĪycia dodatków
chemicznych dla papieru, takich jak: siarczan glinu, polimer syntetyczny lub skrobia; a takĪe
Ğrodków pomocniczych dla maszyny, takich jak: chemikalia myjące, Ğrodki Ğluzobójcze,
biocydy.
x Dobór dodatków chemicznych dla papieru oraz Ğrodków pomocniczych dla maszyny musi
zostaü ponownie oceniony w sytuacji, gdy stosuje siĊ zasady zamykania obiegu. Niektóre
chemikalia zachowują siĊ odmiennie w zmienionym Ğrodowisku chemicznym.
x Monitorowanie strumieni wody zawróconej do obiegu za pomocą przepáywomierzy oraz jej
kontrola laboratoryjna są korzystne oraz pozwalają na unikniĊcie przekroczenia docelowych
wartoĞci jakoĞciowych.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Techniki zintegrowane z procesem. Te
rozwiązania mogą byü zastosowane zarówno w nowych, jak i w istniejących papierniach.
JednakĪe istniejące papiernie potrzebują zwykle wiele lat dla wdroĪenia wiĊkszoĞci tych
usprawnieĔ. Wymagany poziom techniki waha siĊ dla poszczególnych przypadków, a
kluczowymi parametrami są: rodzaj maszyny, produkt (lub produkty), a takĪe stopieĔ
zamkniĊcia obiegu. Najáagodniejsze wymagania odnoszą siĊ do produkcji papierów pakowych z
mas niebielonych, stają siĊ one surowe dla produkcji wysokogatunkowych rodzajów papieru,
takich jak niepowlekane papiery bezdrzewne do drukowania i pisania.
PodwyĪszone stĊĪenia substancji rozpuszczonych i koloidowych, bĊdące skutkiem rosnącego
zawracania do obiegu wody produkcyjnej, wpáywają na zwiĊkszenie zatrzymywanie tych
substancji w produkcie finalnym. Ograniczenia w tym wzglĊdzie narzucają jakoĞü produktu oraz
dające siĊ zaakceptowaü zuĪycie dodatków chemicznych w wyrobie papieru.
Natomiast w zastosowaniach wód uszczelniających i cháodzących ograniczenia stanowią:
temperatura strumienia, stĊĪenia substancji rozpuszczonych i zawiesiny cząstek staáych.
Ograniczenia te moĪna zminimalizowaü stosując urządzenia oczyszczające i/lub odpowiednie
upusty.
Obecna technologia oferuje równieĪ mechaniczne uszczelnienia, które nie wymagają wody.
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Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Te rozwiązania uwaĪa siĊ za integralną czĊĞü dziaáaĔ
opisanych w rozdziale 6.3.1. Wspierają one dziaáania na rzecz osiągniĊcia oraz utrzymania
niskiego zuĪycia wody ĞwieĪej, które nie generują znaczących niepoĪądanych skutków.
Monitorowanie emisji: Celowe jest monitorowanie przepáywu Ğcieków w punktach, w których
są one odprowadzane z maszyny papierniczej. Oznaczenia w ciągu zawiesiny ciaá staáych oraz
mĊtnoĞci są waĪnymi wskaĨnikami wartoĞci szczytowych. W zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków
przynajmniej temperatura winna byü monitorowana.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Sterowanie wodą odpáywającą z maszyny
papierniczej oraz jakoĞcią wód zawracanych do obiegu wymaga równieĪ prowadzenia kontroli
oraz monitorowania procesu wytwarzania masy wáóknistej. W niektórych przypadkach
zapotrzebowanie na dodatki chemiczne dla papieru oraz na chemiczne Ğrodki pomocnicze dla
maszyny bĊdzie wzrastaü. Rodzaj zastosowanych chemikaliów musi zostaü zweryfikowany pod
kątem uzyskania przez nie maksymalnej przydatnoĞci dla danego rodzaju papieru.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Zamykaniu obiegów towarzyszy ryzyko tworzenia siĊ
inkrustów ze związków wapnia, problemy ze Ğluzem oraz trudnoĞci Īywiczne. Problemom tym
naleĪy skutecznie przeciwdziaáaü poprzez odpowiednie mieszanie frakcji wody, regulacjĊ pH,
zwiĊkszone dozowanie Ğrodków pomocniczych dla maszyny lub naleĪyte usuwanie soli wapnia z
ukáadu (patrz 5.3.4).
Dziaáanie maszyny w temperaturze powyĪej 50OC powoduje zahamowanie wzrostu oraz
osáabienie aktywnoĞci mikroorganizmów. MoĪe jednak w dalszym ciągu wystĊpowaü aktywnoĞü
bakterii beztlenowych (anaerobowe bakterie termofilne). Tworzą one w Ğrodowisku bogatym w
związki siarki i wĊglowodany przykry zapach, któremu naleĪy przeciwdziaáaü.
Optymalizacja procesu produkcji poprzez wdroĪenie powyĪszych rozwiązaĔ jest zazwyczaj, w
przypadku istniejących papierni, dokonywana stopniowo w dáuĪszym okresie czasu. Sukces w
zastosowaniu wdraĪanej technologii zaleĪy od opanowania chemii czĊĞci mokrej. W niektórych
papierniach problem ten rozwiązuje siĊ poprzez dodatek wiĊkszej iloĞci chemikaliów. Wybór
odpowiednich chemikaliów i dodatków, a takĪe ich kombinacji, dokonuje siĊ wedáug
skomplikowanej procedury, czĊsto nie do koĔca zrozumiaáej, jednak koniecznej dla uzyskania
páynnoĞci ruchowej, obniĪenia kosztów oraz zminimalizowania niekorzystnego oddziaáywania
na Ğrodowisko.
Ekonomicznie zasadna produkcja papieru z czĊĞciowo zamkniĊtym obiegiem wód zostaáa z
powodzeniem wdroĪona w licznych papierniach nawet dla maszyn pracujących z wysokimi
prĊdkoĞciami. DziĊki zastosowaniu oczyszczania wód w ukáadach o wzmoĪonej recyrkulacji
(patrz rozdziaáy 6.3.3 oraz 5.3.4 i 5.3.8) pewne problemy zostaáy wyeliminowane, sterowanie
pracą maszyny za pomocą chemikaliów zostaáo uproszczone, jednak w niektórych przypadkach
dochodzą do gáosu inne problemy niemające dotychczas wiĊkszego znaczenia.
Aspekty ekonomiczne: Wydatki zaleĪą gáównie od stanu danej papierni. Koszty dziaáaĔ
zaradczych zaleĪą od liczby i charakteru niezbĊdnych modernizacji, a takĪe od rodzaju
dodatkowych potrzebnych instalacji. Brak jest dostĊpnych danych mówiących o kosztach
jednostkowych.
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Cel wdroĪenia: WzmoĪona recyrkulacja wody produkcyjnej w papierniach moĪe nieĞü
niepoĪądane skutki dla páynnoĞci ruchowej maszyny papierniczej oraz dla jakoĞci produktu
finalnego. Potencjalnie negatywne skutki wymagają opanowania, jeĞli papiernie mają na celu
osiągniĊcie lub utrzymanie niskiego zuĪycia wody.
Przykáadowe zakáady: Liczne papiernie w Europie.
Bibliografia: [CEPI, 1998 b], [Italian Comments]
6.3.3

WewnĊtrzne oczyszczanie wody podsitowej z uĪyciem filtracji membranowej i
zawracanie do obiegu oczyszczonej wody produkcyjnej

Technika filtracji membranowej moĪe byü zastosowana w róĪnych papierniach, áącznie z
papierniami stosującymi gáównie wáókna wtórne. JednakĪe do chwili obecnej brak zastosowaĔ w
peánej skali dla papierni przerabiających wáókna odzyskane. Biologiczne oczyszczanie w ciągu
wody produkcyjnej jest opcją dla papierów z mas niebielonych („papierów brązowych”)
produkowanych z wáókien wtórnych (patrz rozdziaá 5.3.4).
Jakkolwiek technika opisana w tym punkcie jest taka sama, jak ta w paragrafie 6.3.5, to jednak
zastosowanie jej jest znacząco róĪne.
Opis techniki: Konwencjonalna filtracja nie pozwala na wystarczające usuwanie cząstek staáych
i substancji koloidowych o wymiarze czynnym poniĪej 1 mikrometra. Tak wiĊc niewielkie
bakterie i koloidy przenikają przez materiaá filtracyjny. Dotyczy to jedynie nie sflokulowanych
drobin i koloidów. Za pomocą flokulacji mogą one równieĪ byü przeksztaácone do postaci flokuá
o wymiarach rzĊdu 100-1000 mikrometrów, a nastĊpnie z áatwoĞcią oddzielone na drodze
filtracji. Dodatek flokulantów moĪe powodowaü wprowadzanie do ukáadu wodnego
niepoĪądanych soli (nowoczesne flokulanty syntetyczne nie wprowadzają znaczącego áadunku
soli).
ZaleĪnie od zastosowanej membrany i wielkoĞci oddzielanych przez nią cząstek (odpowiadającej
przybliĪonej „masie cząsteczkowej” usuwanych związków organicznych) oraz od ciĞnienia
filtracji, technologie membranowe mogą usunąü prawie 100% substancji organicznej (patrz rys.
6.11) bez wprowadzania niepoĪądanych związków do obiegów wodnych.
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Rysunek 6.11: Zakresy filtracji róĪnych technologii filtracyjnych
Stosownie do róĪnic w wielkoĞci porów moĪna wyróĪniü nastĊpujące procesy membranowe:
x Mikrofiltracja, która dziaáa przy ciĞnieniu poniĪej 1 bara i wykorzystuje membrany o
wielkoĞci porów 0,1-0,2 mikrometra, moĪe byü zastosowana tam, gdzie po oczyszczeniu
zawartoĞü 1-5 mg/l bardzo drobnych cząstek staáych jest do zaakceptowania. Obecnie w
Europie istnieje jedno zastosowanie w skali przemysáowej tej technologii dla papierni.
x Ultrafiltracja dziaáa przy róĪnicy ciĞnieĔ 1-2 barów, a jest brana pod uwagĊ jako ewentualne
rozwiązanie dla usuwania w 100% resztek substancji staáych i koloidów oraz polimerów
organicznych z wód produkcyjnych celulozowni i papierni lub ze strumieni ich Ğcieków. W
Europie istnieje kilka instalacji ultrafiltracyjnych (UF) w skali przemysáowej stosowanych do
oczyszczania wody podsitowej.
x Nanofiltracja (NF) lub osmoza odwrócona (RO) stosują ciĞnienia dochodzące do 15-25
barów. W chwili obecnej metod tych (RO) nie uwaĪa siĊ za moĪliwe do zastosowania w skali
przemysáowej w przemyĞle celulozowo-papierniczym w Europie (funkcjonuje jedna
instalacja, w peánej skali przemysáowej, zlokalizowana na wielkiej pustyni w póánocnozachodniej czĊĞci stanu Nowy Meksyk w USA).
Jakikolwiek rodzaj filtracji membranowej nie toleruje nagáych zmian stĊĪenia zawiesin. Ukáad
naleĪy zabezpieczyü filtrem ochronnym, pozwala on na unikniĊcie wpáywu na filtracjĊ nagáych
zmian stĊĪenia zawiesin - o ile cząstki ciaá staáych w zawiesinie są jednorodne.
W odniesieniu do papierni kluczowe zagadnienia mające wpáyw na wybór technologii
membranowej są nastĊpujące:
x StrumieĔ na wejĞciu, jego skáad i obciąĪenie hydrauliczne, z uwzglĊdnieniem dziaáania w
warunkach obciąĪenia maksymalnego.
x Wymagana iloĞü i jakoĞü wody czystej oraz moĪliwoĞü dodatkowej jej obróbki po filtracji w
zmieniających siĊ warunkach dziaáania, dla dostosowania jej parametrów do wymagaĔ
koĔcowych zastosowaĔ oraz z uwzglĊdnieniem wpáywu na jakoĞü masy wáóknistej i papieru.
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x Metodami filtracji wysokociĞnieniowej uzyskiwana jest woda o wysokiej czystoĞci. Metody
te zuĪywają wiĊcej energii elektrycznej, gabaryty urządzeĔ są znacznie wiĊksze lub
wymagają dodatkowego wyposaĪenia gwarantującego sprawniejsze oczyszczanie wstĊpne
(wymagania te podyktowane koniecznoĞcią zapewnienia ochrony przed zatykaniem).
x Wymagania eksploatacyjne urządzeĔ (symetryczna lub asymetryczna struktura membrany,
przemywanie roztworami kwasów lub zasad, pojemnoĞü zapasowa, oczyszczanie
automatyczne lub ciągáe). Membrany symetryczne wykazują wyĪszą tendencjĊ do zatykania
siĊ. Utrzymywanie burzliwych warunków przepáywu w pobliĪu Ğciany membrany pozwala
uniknąü zatykania - jest to jednak proces bardziej energocháonny.
x KoĔcowe oczyszczanie i usuwanie koncentratu lub szlamu, który w wiĊkszoĞci przypadków
jest odpadem. Odpad ciekáy moĪe byü na tyle stĊĪony, by oddziaáywaü w sposób toksyczny
na záoĪe biologiczne zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków. MoĪe on wymagaü dalszego
zatĊĪania, ewentualnie absorpcji na paliwie staáym w celu utylizacji przez spalanie. W
koncentracie niektóre sole nieorganiczne powodują korozjĊ, co naleĪy wziąü pod uwagĊ przy
doborze wyposaĪenia i materiaáu na rurociągi.
UwzglĊdniając powyĪsze aspekty, ultrafiltracja (UF) moĪe byü zastosowana niczym nerka dla
usuniĊcia substancji przeszkadzających, a obecnych w wodzie podsitowej, po to aby umoĪliwiü
dalsze domkniĊcie ukáadu wodnego.
Dla oczyszczania wody podsitowej takie nerki mogą skáadaü siĊ z filtru tarczowego, sit
áukowych oraz ukáadu UF. WstĊpnie przefiltrowana woda podsitowa jest przesyáana rurociągiem
do ukáadu UF, zasila zbiornik i jest pompowana do jednostki UF. Liczba zastosowanych filtrów
reguluje wydajnoĞü czystego filtratu UF. RóĪnica ciĞnieĔ jest utrzymywana na tak niskim
poziomie jak to moĪliwe - przykáadowo do 0,7-0,8 bara. JakoĞü filtratu z UF jest wystarczająca
do zastosowania go jako, na przykáad wody do natrysków, wody uszczelniającej, a takĪe jako
wody do rozcieĔczania Ğrodków pomocniczych dla maszyny papierniczej. Koncentrat z tych
filtrów moĪe byü przepompowany do gáównego oczyszczania Ğcieków. MoĪliwe rozmieszczenie
urządzeĔ w papierni stosującej ultrafiltracjĊ do oczyszczania wody podsitowej pokazano na
rys. 6.12.
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Rysunek 6.12: Uproszczony schemat papierni stosującej ultrafiltracjĊ do oczyszczania
wody podsitowej.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Technika zintegrowana z procesem.
Filtracja membranowa zostaáa zastosowana w kilku papierniach na Ğwiecie do usuwania
zawiesiny ciaá staáych, bakterii, koloidów, anionowych Ğmieci oraz polimerów organicznych z
cząstkowych strumieni wody w produkcji papieru lub tektury. Oczyszczanie na drodze filtracji
membranowej (UF) nadmiaru wody podsitowej jest zazwyczaj stosowane tylko w specjalnych
przypadkach.
Dla bardziej stĊĪonej wody produkcyjnej z papierni, jak np. z produkcji papieru z wáókien
niebielonych z odzyskanych makulatury, zastosowanie biologicznego oczyszczania w ciągu
wody obiegowej i nastĊpnie filtru piaskowego jest opcją moĪliwą do zastosowania, opisano ją w
paragrafie 5.3.4. W fazie rozwojowej znajdują siĊ ukáady áączone, tzw. bioreaktory
membranowe, opisane w 5.5.2. W zastosowaniach specjalnych, takich jak odzyskiwanie
chemikaliów do powlekania ze Ğcieków z powlekarki w ciągu maszyny papierniczej, technologia
membranowa (UF) jest juĪ technologią sprawdzoną, odnotowano juĪ kilka zastosowaĔ (patrz
paragraf 6.3.5). W kategoriach ogólnych, zamykanie obiegu wodnego w maszynie papierniczej z
wáasnym usuwaniem rozpuszczonych skáadników organicznych lub nieorganicznych - to
technika, która jest nadal przedmiotem prac badawczo-rozwojowych. Nie ma ona tak dobrze
wyrobionej pozycji jak na przykáad oczyszczanie biologiczne.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: SprawnoĞü usuwania związków organicznych przez
membrany UF zaleĪy od konkretnych warunków a docelowe poziomy oczyszczania są
narzucane przez poziomy zanieczyszczeĔ dopuszczalne w ukáadzie maszyny papierniczej, jak
równieĪ przez konkretne zastosowania oczyszczonej wody zawracanej do obiegu.
Oprócz czĊĞciowego usuniĊcia związków organicznych inne filtry membranowe z mniejszymi
wymiarami porów (do nanofiltracji lub osmozy odwróconej) mogą usuwaü równieĪ substancje
nieorganiczne. WielkoĞü takiego ukáadu oczyszczania oraz wymagane przezeĔ ciĞnienie i
zuĪycie energii rosną w tempie wykáadniczym wraz ze wzrostem skutecznoĞci usuwania niskocząsteczkowych związków organicznych lub soli.
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Ultrafiltracja (UF) w zastosowaniach do wody podsitowej oznacza przewaĪnie oczyszczanie
klarownych filtratów i/lub czĊĞci mĊtnych filtratów z filtra tarczowego. Praktycznie rzecz biorąc,
membrany UF usuwają 100% zawiesiny ogólnej, 99% bakterii, 100% mĊtnoĞci (caáoĞü
substancji koloidowych zostaje usuniĊta), 45-70% anionowoĞci. ChZT przesączu maleje o okoáo
10-20%, co oznacza, Īe proces UF pozwala jednak przeniknąü czĊĞci substancji organicznych
(np. związkom organicznym o niskiej masie cząsteczkowej) oraz czĊĞci rozpuszczalnych
substancji nieorganicznych. Przede wszystkim proces UF zastosowany do wody podsitowej
nadaje lepszą jakoĞü wodzie zawracanej do obiegu, która moĪe byü uĪyta do natrysków nisko- i
wysoko-ciĞnieniowych w czĊĞci sitowej jako woda do rozcieĔczania chemikaliów, w czĊĞci
prasowej jako woda smarująca, a takĪe do innych zastosowaĔ w myciu lub czyszczeniu.
Dotychczas brakuje doĞwiadczeĔ, które by pozwoliáy odpowiedzieü na pytanie: czy ten filtrat
mógáby byü uĪyty równieĪ do czyszczenia filców?
Ewentualne obniĪenie zuĪycia wody moĪe poĞrednio prowadziü do obniĪenia áadunku
odprowadzanych poĪywek (azot i fosfor), poniewaĪ caákowite emisje N oraz P są
determinowane przez minimalne ich stĊĪenia, które są wymagane dla wzrostu biomasy w
biologicznych oczyszczalniach Ğcieków.
Koncentrat z filtracji membranowej, stanowiący 3-5% zasilania, jest odprowadzany do
oczyszczalni biologicznej lub utylizowany poprzez spalanie. Ten ostatni sposób potrzebowaáby
zatĊĪenia przed spalaniem, co w przypadku odparowywania wymaga wyeliminowania emisji
lotnych substancji organicznych. MoĪliwe jest równieĪ spopielanie w dodatkowym kotle
koncentratu z filtracji zmieszanego z typowym paliwem, zaleĪy ono od rodzaju kotáa i od ukáadu
zasilania go paliwem.
W zastosowaniach procesu UF w peánej skali w Europie (Finlandia) koncentrat ten jest dalej
kierowany do biologicznej oczyszczalni Ğcieków. Nie osiąga siĊ wówczas obniĪenia caákowitego
áadunku zanieczyszczeĔ odprowadzanego do odbiornika. Nadal prowadzi siĊ badania
poĞwiĊcone oddzielnemu traktowaniu koncentratu z filtracji (np. na drodze áączenia procesu UF
z innymi technikami), a takĪe wykorzystaniem filtratu do innych celów np. w miejsce wody
ĞwieĪej (przykáadowo w wysoko-ciĞnieniowych natryskach w czĊĞci prasowej).
Monitorowanie emisji: Monitorowanie omawiane jest w oddzielnym rozdziale.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Zapotrzebowanie ultrafiltracji na energiĊ elektryczną
wynosi ok. 2,6 kWh/m3 oczyszczanej wody podsitowej - dla pomp na pokonanie róĪnicy ciĞnieĔ.
Brak jest dostĊpnych danych pozwalających na porównanie skutecznoĞci Ğrodowiskowych
typowych ukáadów z osadem czynnym ze skutecznoĞcią ukáadu stosującego proces UF
zintegrowany z biologicznym oczyszczaniem koncentratów powstających w procesie UF. Dla
filtracji membranowej przeáomowe znaczenie ma rozwiązanie problemu traktowania
powstających w niej odpadów ciekáych lub staáych.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Procesy oczyszczania membranowego zastosowane specjalnie
do wody podsitowej maszyn wyrabiających papier lub tekturĊ zostaáy wypróbowane w peánej
skali tylko w nielicznych przypadkach. W Europie takie zastosowania w skali przemysáowej, jak
dotąd, wdroĪono w nastĊpujących zakáadach:
x Papiernia Metsä-Serla Kirkniemi w Finlandii; oczyszczanie wody podsitowej klarowanej w
wyáawiaczu wáókien, otrzymany filtrat zuĪywa siĊ jako wodĊ do niskociĞnieniowych
natrysków w czĊĞci sitowej (zamiast klarownego filtratu).
x Papiernia Stora Uetersen w Niemczech; oczyszczanie wody podsitowej z maszyny
papierniczej.
x Wytwórnia tektury Rottneros w Szwecji; oddzielanie zawiesiny ciaá staáych przed
zagĊszczeniem na drodze odparowania.
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WystĊpujące w praktyce ograniczenia filtrów membranowych wynikają zazwyczaj z samego
materiaáu membrany, który jest wraĪliwy na zatykanie porów. PrzydatnoĞü filtrów
membranowych bĊdzie ograniczona, dopóki nie wyposaĪy siĊ ich w zespoáy wstĊpnego
oczyszczania - dla usuwania zawiesiny ciaá staáych albo we wbudowane ukáady, które zapewnią
oczyszczanie lub utrzymają przepáyw burzliwy w pobliĪu powierzchni membrany. Wymagane
jest regularne przemywanie filtrów roztworami kwasów lub zasad (NaOH, detergenty, tensydy),
w wyniku czego powstają maáe iloĞci ciekáego odpadu. Gdy strumieĔ filtratu sáabnie, jest to
znak, Īe membrany muszą byü wymienione na nowe, co okresowo naleĪy czyniü (czas pracy
membrany wynosi okoáo 15 miesiĊcy).
Aspekty ekonomiczne: Dla filtracji membranowej wody podsitowej koszty inwestycyjne
wynosiáyby okoáo 0,3 euro/m3 (dla oczyszczania w ciągu doby 5000 m3 wody podsitowej).
Koszty obsáugi oraz utrzymania ruchu (wymiana membrany i godziny robocizny) wynoszą ok.
0,05 euro/m3, koszty energii okoáo 0,07 euro/m3, chemikalia przemywające 0,02 euro/m3.
Caákowite koszty eksploatacyjne to w przybliĪeniu ok. 0,14 euro/m3.
Cel wdroĪenia: Technika ta moĪe znaleĨü zastosowanie przede wszystkim w zakáadach, które
muszą stawiü czoáa surowym wymaganiom wzglĊdem emisji, poniewaĪ są usytuowane w
pobliĪu odbiornika wodnego wraĪliwego na jakoĞü Ğcieków, ewentualnie zamierzają one
dokonaü znaczącego zwiĊkszenia swej zdolnoĞci produkcyjnej. W tym drugim przypadku
wáadze niektórych krajów europejskich nakazują, by áadunek Ğcieków nie wzrastaá wraz ze
zwiĊkszeniem zdolnoĞci produkcyjnej. Zazwyczaj pionierzy, którzy osiągnĊli duĪo niĪszą emisjĊ
z uĪyciem nowych technologii, stosują „koncepcjĊ zielonej fabryki” jako fragment ich filozofii
marketingowej. Ponadto techniki membranowe mogą równieĪ znaleĨü zastosowanie wszĊdzie
tam, gdzie dostĊpnoĞü wody jest niewystarczająca.
Ultrafiltracja wody podsitowej moĪe równieĪ skróciü czas postojów maszyny papierniczej,
powodowanych przez koniecznoĞü wymycia substancji zgromadzonych w zawracanym do
obiegu klarownym filtracie.
Przykáadowe zakáady:
Papiernia Metsä-Serla Kirkniemi w Finlandii (papier do drukowania czasopism ilustrowanych
oraz bezdrzewny papier drukowy niepowlekany), papiernia Stora Uetersen w Niemczech,
wytwórnia tektury Rottneros w Szwecji, papiernia McKinley Paper Co. (papier na warstwĊ
páaską tektury falistej) w stanie Nowy Meksyk, USA.
Bibliografia: [Teppler, 1996], [Bentley, 1999]
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6.3.4 ObniĪanie strat wáókien i wypeániacza
Dotyczy wszystkich rodzajów papieru z wyjątkiem bibuáki tissue. Odzyskiwanie wypeániacza i
wáóknistej frakcji drobnej pozostaje bez związku z produkcją bibuáki tissue, poniewaĪ nie mogą
byü one uĪyte do wyrobu tejĪe bibuáki, a wiĊc zostają usuwane w procesie przygotowania masy.
Dziaáania opisane w paragrafie 6.3.5 równieĪ znacząco przyczyniają siĊ do obniĪania strat
substancji wartoĞciowych dla powlekanych rodzajów papieru.
Opis techniki: Gospodarka odpadami, rozumiana w kategoriach skutecznego odzyskiwania
wáókna w produkcji papieru lub tektury, jest waĪna, poniewaĪ w przypadku produkcji z wáókna
pierwotnego zazwyczaj ponad 98% masy wáóknistej przechodzącej przez ukáad przygotowania
masy dla maszyn wyrabiających papier lub tekturĊ, trafia do produktu finalnego. UĪyte masy
celulozowe lub mechaniczne juĪ przed ukáadem przygotowania masy dla maszyny papierniczej
winny gwarantowaü jej wysoką jakoĞü. W maszynach do wyrobu papieru i tektury gospodarka
odpadami jest zaangaĪowana gáównie w:
x sortowanie i oczyszczanie w przygotowaniu masy,
x wyáawiacze wáókna w czĊĞci mokrej,
x przerób braku wáasnego z czĊĞci mokrej i z suchej.
Po czĊĞci do gospodarki wáóknem odnoszą siĊ równieĪ dziaáania podejmowane dla osiągniĊcia
obniĪonego zuĪycia wody oraz domkniĊcia obiegów wodnych. Przez postĊp w domykaniu
obiegów wodnych w wiĊkszoĞci przypadków uzyskuje siĊ równieĪ obniĪoną emisjĊ substancji
organicznych z papierni.
Odrzuty z sortowania i oczyszczania, pochodzące z przygotowania masy dla maszyn do wyrobu
papieru lub tektury, w papierniach zintegrowanych winny byü zawrócone do dziaáu wyrobu
masy wáóknistej, gdzie dokona siĊ ich ponownego przerobu, a masa dobra trafi ostatecznie z
powrotem do maszyny formującej i znajdzie siĊ w produkcie finalnym. Skuteczne sortowanie i
oczyszczanie masy przed maszyną papierniczą obejmuje procesy w sortownikach ciĞnieniowych
rozmieszczonych kaskadowo, a takĪe w kilku stopniach hydrocyklonów.
W maszynach do wyrobu papieru i tektury odzyskiwanie wáókna i wypeániacza ma znaczenie
równieĪ w kategoriach zmniejszania zawiesiny ciaá staáych.
Gdy zawiesina masy zostanie wprowadzona poprzez wlew na sito maszyny papierniczej,
rozpoczyna siĊ proces formowania. W pierwszym stadium formowania doĞü duĪa iloĞü wáókien i
cząstek wypeániacza nie zatrzymuje siĊ we wstĊdze, lecz przedostaje siĊ wraz z wodą do kadzi
wody obiegowej, znajdującej siĊ pod maszyną (patrz rysunek 6.1). W krótkim obiegu wiĊkszoĞü
tej wody zawracana jest bez oczyszczania. Oczyszczanie nadmiaru wody, polegające na
oddzieleniu cząstek staáych, prowadzi siĊ w wyáawiaczach wáókien, zwykle filtrze bĊbnowym
lub tarczowym czy teĪ zespoáach flotacji z rozpuszczonym powietrzem. Cząstki staáe zbiera siĊ i
zawraca do kadzi zasilających maszynĊ papierniczą. Woda sklarowana, zwana wodą podsitową,
zazwyczaj zbierana jest w postaci frakcji czystej oraz mĊtnej, i zawracana do odpowiednich
zastosowaĔ w maszynie papierniczej: rozcieĔczanie masy w ukáadzie przygotowania masy dla
maszyny, rozcieĔczanie braku wáasnego, natryski maszyny papierniczej. W zintegrowanych
papierniach nadmiar wody podsitowej jest najczĊĞciej wykorzystywany w procesie wytwarzania
masy wáóknistej lub, jeĞli jest ona do przyjĊcia, w równolegle dziaáających maszynach
wyrabiających papier lub tekturĊ, natomiast w papierniach niezintegrowanych jest ona
odprowadzana do Ğcieków.

Rozdziaá 6

W przypadku odzyskiwania wáókna i wypeániacza z maszyn papierniczych za pomocą
urządzenia do wyáawiania wáókien, filtr tarczowy jest w wiĊkszoĞci przypadków skutecznym
rozwiązaniem zapewniającym osiągniĊcie wysokiego ich odzysku. W nowoczesnych papierniach
czĊsto stosuje siĊ urządzenie z wstĊpną warstwą filtracyjną, które wykorzystuje niewielkie iloĞci
masy osadzone na powierzchni filtrującej w celu poprawy sprawnoĞci filtracji oraz odzysku
cząstek staáych. Taki filtr pracuje w sposób okresowy, ale usuniĊcie zatrzymanych cząstek
staáych i regeneracja wstĊpnej warstwy filtrującej zabiera niewiele czasu.
Filtr tarczowy umoĪliwia skuteczny rozdziaá wody podsitowej na czĊĞci czystą i mĊtną. W
papierniach o domkniĊtych obiegach moĪe byü wydzielona nawet super-czysta frakcja dla
szczególnych zastosowaĔ. Taki super klarowny filtrat z filtra tarczowego moĪe zawieraü 1020 mg/l zawiesiny cząstek staáych, a filtrat klarowny 20-50 mg/l cząstek staáych, dla porównania
filtraty z filtrów konwencjonalnych zawierają ponad 50 mg/l zawiesiny. Klarowny filtrat moĪe
byü zastosowany do natrysków w czĊĞci mokrej, zmniejszając w ten sposób zuĪycie wody
ĞwieĪej. Reszta frakcji czystej oraz filtrat mĊtny mogą byü wykorzystane do rozcieĔczania masy
przed wlewem, w tak zwanym krótkim obiegu lub do rozcieĔczania braku wáasnego, a w
papierniach zintegrowanych w procesie wytwarzania masy wáóknistej. Tak wiĊc zaleĪnie od
sytuacji po wdroĪeniu dziaáaĔ usprawniających nawet 10-20 kg masy papierniczej/ADt (i
dodatkowo wypeániaczy, jeĞli byáy stosowane) zawraca siĊ do strumienia zasilającego maszynĊ.
RównowaĪna iloĞü masy, bez wdroĪenia powyĪszych dziaáaĔ, byáaby odprowadzana do Ğcieków
wraz z nadmiarem wody podsitowej.
Zarówno w maszynie papierniczej, jak i przed nią stosowane są inne metody obniĪenia strat
wáókna i wypeániacza:
x Wyregulowanie rafinowania i sortowania masy, jeszcze przed zasilaniem maszyny, w taki
sposób, by utrzymaü naleĪyte proporcje miĊdzy róĪnymi rodzajami wáókien w masie.
Intensywne rafinowanie zwiĊksza udziaá krótkich wáókien, które z kolei mogą byü usuniĊte
jako odrzut w procesie sortowania. W papierniach zintegrowanych niektóre frakcje odrzutów
mogą byü zawrócone do oddziaáu wytwarzania masy.
x Skuteczna regulacja wlewu maszyny papierniczej - w celu zapewnienia formowania
jednorodnej wstĊgi papieru na caáej szerokoĞci maszyny.
x Wystarczające uĪycie dodatków chemicznych dla papieru oraz chemicznych Ğrodków
pomocniczych dla maszyny, wraz z nowoczesnym systemem sterowania - aby osiągnąü
ulepszoną retencjĊ wáókna na sicie oraz dobre przeĨrocze wstĊgi papieru. JednakĪe naleĪy
unikaü przedawkowania.
PojemnoĞci magazynowe kadzi braku wáasnego i wody podsitowej wywierają wpáyw na
gospodarkĊ odpadową i wodną. Wymiary kadzi winny pozwalaü na zmagazynowanie w nich
braku wáasnego odpowiadającego co najmniej 2-3 godzinnemu przepáywowi strumienia
zasilającego maszyny. Pozwala ona na odzyskanie frakcji o wysokiej zawartoĞci wáókna.
Zmniejsza to czĊstotliwoĞü oraz czas trwania nagáych, maksymalnych stĊĪeĔ wáókna lub
przelewów do Ğcieków spowodowanych przyczynami hydraulicznymi. W maszynach
papierniczych produkujących papiery powlekane brak wáasny gromadzony za powlekarką naleĪy
mieszaü z masą ĞwieĪą i brakiem z czĊĞci mokrej. Proporcje tych mas powinny umoĪliwiü
kontrolĊ iloĞci frakcji drobnej substancji staáych doprowadzanych do czĊĞci mokrej maszyny
papierniczej.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Techniki zintegrowane z procesem.
Wymienione techniki mogą byü zastosowane zarówno w istniejących, jak i nowych zakáadach.
JednakĪe w starszych papierniach struktura pomieszczeĔ maszyny papierniczej moĪe stwarzaü
ograniczenia dla przebudowy wynikające z braku miejsca lub z niemoĪliwoĞci rozplanowania.
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Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Caákowite straty substancji staáej w maszynie papierniczej,
w odrzutach z przygotowania masy dla maszyny, w nadmiarze wody podsitowej
odprowadzanym do Ğcieków, w czĊĞci prasowej maszyny, a takĪe w przelewach masy ze
zbiorników - w przeliczeniu na suchą substancjĊ staáą wynoszą do 10 do 100 kg/ADt. W lepiej
funkcjonujących papierniach straty osiągają wartoĞci 10-20 kg/ADt (to jest 1-2%) dla wielu
rodzajów papieru. Straty w niektórych istniejących liniach produkujących papiery na warstwĊ
páaską i pofalowaną lub papiery specjalne przekraczają poziom 50 kg/ADt.
Wprowadzenie, w istniejącej papierni produkującej w ciągu doby 1000 ADt papierów
drukowych, odzyskiwania substancji staáych rzĊdu 10-20 kg/ADt oznacza, Īe áadunek
zanieczyszczeĔ staáych nie bĊdzie kierowany do wstĊpnego oczyszczania Ğcieków i nie trafi do
usuwanego osadu.
ObniĪenie emisji substancji staáych, na poziomie wspomnianym wyĪej, jedynie nieznacznie
zmniejszy áadunek zanieczyszczeĔ organicznych oznaczany jako ChZT lub BZT5. NaleĪy
pamiĊtaü, Īe wyĪsze wartoĞci áadunku ChZT oraz BZT5 odprowadza siĊ ze Ğciekami z produkcji
papierów z mas wysokowydajnych.
Monitorowanie emisji: WaĪne jest kontrolowanie poziomu w kadziach wody podsitowej i
braku wáasnego. Odprowadzanie Ğcieków z papierni wyposaĪonych w przepáywomierz i miernik
mĊtnoĞci pozwala na rejestracjĊ nagáych wzrostów stĊĪenia cząstek staáych w Ğciekach.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: DziĊki obniĪeniu emisji zawiesiny ciaá staáych
poprawia siĊ dziaáanie zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków. Mniej osadu powstaje we wstĊpnym
oczyszczaniu Ğcieków. Odzyskane wáókna i cząstki wypeániacza pozostają w produkcie
finalnym, wiĊc nie trzeba siĊ nimi zajmowaü jako odpadami. WyĪszy stopieĔ odzyskania wáókna
i wypeániaczy naleĪy równieĪ rozwaĪaü w kontekĞcie oszczĊdnoĞci surowców i energii
niezbĊdnych dla wytworzenia tych materiaáów.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Rozwiązania te wdraĪa siĊ w wielu papierniach bez
jakichkolwiek problemów. Na ogóá pod uwagĊ brane są dwa rozwiązania: dobre procesy
jednostkowe lub bardziej dokáadne sterowanie procesami i automatyczne monitorowanie
operacji jednostkowych.
Aspekty ekonomiczne: Brak dostĊpnych danych.
Cel wdroĪenia: Poprawa odzysku skáadników masy papierniczej jest korzystna ekonomicznie ze
wzglĊdu na lepsze wykorzystanie surowca oraz na mniejsze iloĞci odpadu do usuniĊcia.
ObniĪony áadunek zanieczyszczeĔ staáych odprowadzanych do zewnĊtrznej oczyszczalni oraz
sprowadzanie do minimum emisji zawiesiny ciaá staáych do odbiornika wodnego mogą równieĪ
stanowiü motywacjĊ do wdroĪenia rozwiązaĔ, których celem jest odzyskiwanie wáókien lub
zapobieganie przelewom.
Przykáadowe zakáady: Liczne papiernie w Europie.
Bibliografa: [CEPI, 1998b]
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6.3.5

Odzyskiwanie i zawracanie Ğcieków zawierających mieszanki powlekające

To rozwiązanie moĪe byü zastosowane zamiennie z techniką BAT opisaną w paragrafie 6.3.6.
Wskazane byáoby zastosowanie technologii membranowej, poniewaĪ oferuje ona moĪliwoĞü
ponownego uĪycia skáadników mieszanki powlekającej.
Opis techniki: Papiernie produkujące papiery powlekane wytwarzają niewielki pod wzglĊdem
hydraulicznym przepáyw Ğcieków (okoáo 2-5% caákowitego przepáywu), który jest bogaty w
pigmenty i substancje wiąĪące (patrz 6.3.6). Zawarty w tym strumieniu wysoki áadunek
zanieczyszczeĔ staáych oraz z natury kleiste substancje mogáyby wywoáywaü problemy w
dziaáaniu zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków, gdyby te Ğcieki zostaáy odprowadzone bez
odpowiedniego oczyszczenia wstĊpnego. Z drugiej strony pigmenty są kosztowne, tak wiĊc jest
ekonomicznie uzasadnione odzyskiwanie czĊĞci mieszanki powlekającej w celu ponownego jej
zastosowania oraz dla oszczĊdniejszego funkcjonowania kuchni mieszanek powlekających.
Poprawna z ekologicznego punktu widzenia gospodarka strumieniem Ğcieków z powlekania
obejmuje:
x Minimum emisji odprowadzanych z powlekania do kanaáu Ğciekowego. Zapewnienie
efektywnej produkcji oraz optymalnej receptury przygotowywanych mieszanek
powlekających, zwáaszcza wówczas, gdy zmiany rodzaju produkowanego papieru wymagają
zmiany skáadu mieszanki powlekającej. Znaczącymi czynnikami są tu utrwalone nawyki
sprawnego dziaáania oraz dobre „gospodarowanie”.
x Optymalnie zaprojektowana kuchnia mieszanek powlekających i ukáady zasilania.
x Odzyskiwanie skáadników mieszanki na drodze ultrafiltracji Ğcieków z powlekania.
Ultrafiltracja jest metodą, w której rozdziela siĊ wodĊ od chemikaliów, stosując
póáprzepuszczalną membranĊ. Pory tej membrany są tak maáe, Īe pozwalają na przepáyw
tylko niewielkim cząsteczkom, takim jak: woda, jony metali, sole, produkty degradacji
skrobi; podczas gdy inne skáadniki mieszanki powlekającej - pigmenty i substancje wiąĪące są zbyt duĪe by siĊ przez nie przedostaü (patrz rysunek 6.11). ĝcieki wprowadzane do filtracji
membranowej mają stĊĪenie rzĊdu 2-4%, a powstaáy koncentrat 30-35%, tak wiĊc jego
dodanie do ĞwieĪej mieszanki powlekającej nie spowoduje zbytniego jej rozcieĔczenia. Jak to
pokazano na rysunku 6.13, kompletny ukáad ultrafiltracji obejmuje: filtr, niezbĊdne zbiorniki i
rurociągi, przyrządy oraz ukáad sterowania.
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Rysunek 6.13: Przykáad ukáadu ultrafiltracji dla odzyskiwania mieszanek powlekających
[Roitto, 1997]
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Zarówno w papierniach istniejących, jak i
nowych moĪna zastosowaü gospodarowanie niewielkimi objĊtoĞciami Ğcieków z mieszanek
powlekających oraz oddzielne gromadzenie Ğcieków z powlekania w celu ich odrĊbnego
oczyszczania przy uĪyciu ultrafiltracji. Dla wiĊkszoĞci papierni wytwarzających papiery
powlekane, takie jak: papier do drukowania czasopism ilustrowanych, papier bezdrzewny lub
odmiany tektur - ultrafiltracja jest technicznie przydatna. Ale dla niektórych specjalnych
rodzajów papierów powlekanych moĪe ona byü nieodpowiednia. JeĞli iloĞci Ğcieków są bardzo
maáe, a do tego powstają one w róĪnych miejscach, to stworzenie dobrego ukáadu uzdatniania
tych Ğcieków moĪe byü trudne. Taki problem nie wystĊpuje w papierniach zbudowanych na
terenach uprzednio nie uĪytkowanych (ang. greenfield mill). JeĞli róĪnego rodzaju substancje do
powlekania nie mieszają siĊ ze sobą (np. duĪa liczba substancji róĪnego rodzaju stosowanych w
jednym miejscu), to ich ponowne wykorzystanie moĪe byü ograniczone. Osiągane stĊĪenia
substancji staáych nie przekraczają zakresu 35-45%, co oznacza, Īe ponowne uĪycie caáego
koncentratu moĪe byü trudne wówczas, gdy nie ma nadmiaru wody w mieszance powlekającej.
To ograniczenie moĪe równieĪ wystąpiü w przypadku zbyt duĪych iloĞci Ğcieków.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: WyraĨnie obniĪa siĊ emisje do wody oraz iloĞü Ğcieków.
Substancje uĪyte do powlekania nie tylko zostają odzyskane, ale równieĪ zawrócone do
produkcji. Pojawia siĊ przy tym takĪe niewielki spadek zuĪycia wody, poniewaĪ filtrat moĪe byü
ponownie uĪyty.
Monitorowanie emisji: Korzystny jest pomiar przepáywu Ğcieków z powlekania w krytycznych
punktach linii produkcyjnej. Dodatkowo wymaga siĊ oceny jakoĞci substancji do powlekania,
wspartej laboratoryjnymi analizami substancji staáych, BZT5 oraz ChZT.
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Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: ObniĪenie emisji Ğcieków z powlekania, wraz z
odrĊbnym oczyszczaniem tychĪe, usprawnia dziaáanie zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków.
ZaleĪnie od udziaáu powáoki w produkowanym papierze powlekanym iloĞü odpadu staáego moĪe
byü obniĪona do 70%. Oznacza to znaczące oszczĊdnoĞci, uzaleĪnione od kosztu skáadowania.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Zastosowanie ultrafiltracji okazaáo siĊ sukcesem w wielu
papierniach. Nie wskazywano negatywnych skutków wstĊpnego powlekania z uĪyciem
koncentratu dla jakoĞci powlekanych lub wielokrotnie powlekanych papierów bezdrzewnych. W
produkcji papierów do drukowania czasopism ilustrowanych maáe iloĞci koncentratu z
ultrafiltracji moĪna uĪyü do powlekania bez pogorszenia jakoĞci. W wytwórniach tektury
powlekanej ta odzyskana mieszanka powlekająca jest ponownie nanoszona jako powáoka
spodnia. IloĞü koncentratu musi byü staáa. WaĪnymi aspektami, które naleĪy wziąü pod uwagĊ,
są sprawy higieny i zakaĪeĔ bakteryjnych. Czas pracy membrany moĪe przekraczaü jeden rok.
Typowa czĊstotliwoĞü mycia to raz na tydzieĔ, przy czym powstaje 2-5 m3 Ğcieków. Pozytywne
wyniki zostaáy uzyskane, przykáadowo dla membran polimerowych, przy zastosowaniu zasady
przepáywu krzyĪowego (ang. CR filter).
Aspekty ekonomiczne: Maáy zespóá UF moĪe w ciągu godziny przerobiü 2000 litrów Ğcieku
zawierającego 2% substancji staáych. Ukáadu ten moĪe byü zastosowany w papierni zuĪywającej
10-50 ton mieszanki powlekającej na dobĊ. Koszty inwestycyjne dla tej wielkoĞci zespoáu UF
wynoszą okoáo 200-300 tysiĊcy euro. Nadzwyczajne oszczĊdnoĞci (koszty skáadowiska,
oszczĊdnoĞü kosztownych mieszanek powlekających) moĪna osiągnąü przez recyrkulacjĊ
skáadników mieszanki powlekającej. W pewnych przypadkach wartoĞü odzyskanych skáadników
chemicznych oraz obniĪone koszty skáadowania odpadu mogą doprowadziü do skrócenia czasu
zwrotu poniesionych nakáadów do 1-2 lat. Inny przykáad jest nastĊpujący: koszt inwestycyjny
instalacji, która jest zdolna przerobiü w ciągu doby 200-400 m3 Ğcieków z powlekania, wynosi
okoáo 0,5-1,5 miliona euro. Typowe koszty eksploatacji wynoszą w skali roku 0,1 miliona euro.
Cel wdroĪenia: Techniki te są potrzebne dla obniĪenia emisji zawiesiny cząstek staáych z
papierni oraz poprawy moĪliwoĞci funkcjonowania zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków. UwaĪa
siĊ je za bardziej wskazane w porównaniu z opisanymi w paragrafie 6.3.6. Kluczowym
warunkiem wdroĪenia ultrafiltracji jest obniĪenie kosztów skáadowania odpadów oraz
oszczĊdnoĞci surowców niezbĊdnych do przygotowania kosztownych mieszanek powlekających.
Dlatego o moĪliwoĞci stosowania tych technik zasadnicze znaczenie ma moĪliwoĞü odzyskania
skáadników mieszanek powlekających oraz moĪliwoĞü ich ponownego wykorzystania.
Przykáadowe zakáady: Wytwórnia tektury Blendecques we Francji, wytwórnia tektury Assi
Frövifors w Szwecji, wytwórnia tektury Cascades Djupafors w Szwecji, wytwórnia tektury
Hansol Taejon w Korei Poáudniowej, papiernia Yuen Foong Yu (drukowe papiery bezdrzewne)
na Tajwanie, papiernia Metsä-Serla Kirkniemi (papiery LWC i MWC oraz bezdrzewne
drukowe) w Finlandii, papiernia Metsä-Serla Äänekoski (wielokrotnie powlekane papiery
bezdrzewne) w Finlandii, papiernia Enso Oulu (drukowe papiery bezdrzewne) w Finlandii,
papiernia APP Pindo Deli (drukowe papiery bezdrzewne) w Indonezji, papiernia MD Papier
Plattling (papiery LWC) w Niemczech, papiernia SCA Stockstadt (drukowe papiery
bezdrzewne) w Niemczech, wytwórnia tektury Zhuhai S.E.Z Hongta Renheng w Chinach.
Bibliografia: [Roitto, 1997], [Nygard, 1997]
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6.3.6

Oddzielne wstĊpne oczyszczanie Ğcieków z powlekania

Rozwiązanie to moĪe byü zastosowane zamiennie z techniką BAT opisaną w paragrafie 6.3.5,
przy czym opisana tam technologia membranowa winna stanowiü wybór bardziej wskazany,
gdyĪ oferuje moĪliwoĞü ponownego uĪycia skáadników mieszanki powlekającej.
Opis techniki: Skáadniki mieszanki powlekającej, w których dominują pigmenty oraz substancje
wiąĪące, to kilka grup i odmian róĪnych substancji.
Ciekáe, barwne emisje mieszanek powlekających mogą byü podzielone na dwie gáówne grupy
Ğcieków:
x NierozcieĔczony nadmiar mieszanki powlekającej (stĊĪenie substancji suchej okoáo 50-70%)
z kuchni mieszanek powlekających i z powlekarki. W przypadku zmiany produkcji oraz
podczas zrywów ukáad naleĪy przemyü (dyspergowanie, kadzie, pompy, rurociągi,
powlekarka). Ponadto przygotowane porcje mieszanek powlekających mogą byü w caáoĞci
wykorzystane - reszta mieszanek musi zostaü wymyta. StĊĪony odpad moĪe byü zbierany w
zbiornikach lub ruchomych pojemnikach przeznaczonych do usuwania odpadu staáego.
x RozcieĔczone skáadniki mieszanki powlekającej obecne w wodach z przemywania
zbiorników, itp. ZawartoĞü substancji suchej w tego rodzaju rozcieĔczonych Ğciekach
zazwyczaj wynosi 2-4%. JeĞli odprowadzi siĊ je do oczyszczalni Ğcieków, to nagle trzeba
bĊdzie usunąü wysoki áadunek zanieczyszczeĔ organicznych (wartoĞci ChZT powyĪej
10 000 mg/l, do 100 000 mg/l). RozcieĔczone przelewy gromadzi siĊ w zbiornikach i
wstĊpnie oczyszcza przed odprowadzeniem do zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków.
JeĪeli nie oczyszcza siĊ Ğcieków z powlekania przed oczyszczaniem biologicznym to mogą one
niekorzystnie oddziaáywaü na pracĊ oczyszczalni Ğcieków, powodując trudnoĞci juĪ we
wstĊpnym wytrącaniu osadów, a nastĊpnie w fazie oczyszczania biologicznego.
Typowy ukáad wstĊpnego oczyszczania przedstawia siĊ nastĊpująco:
ĝcieki magazynuje siĊ w zbiorniku wyrównawczym, a nastĊpnie sortuje siĊ je (etap sortowania) i
przepompowuje do chemicznego wytrącania. Chemikalia dozuje siĊ do zespoáu intensywnego
mieszania, stosując jako chemikalia strącające siarczan glinu oraz polichlorki glinu.
Polielektrolity wprowadza siĊ jako Ğrodki pomocnicze dla flokulacji do zbiorników
flokulacyjnych. Sflokulowane Ğcieki wprowadzane są klarownika warstewkowego (z licznymi
ukoĞnie ustawionymi páytkami), w którym zawieszone cząstki osadzają siĊ na dnie tego
klarownika, a klarowany przelew jest odprowadzany kanaáem Ğciekowym do dalszego
oczyszczania. Osad z dna klarownika zbiera siĊ w zbiorniku osadu, skąd jest pompowany do
wirówki w celu odwodnienia. Odwodniony osad o stĊĪeniu okoáo 30-40% wywozi siĊ na
skáadowisko.
JednakĪe w jednej z papierni wytrącone mieszanki powlekające odwadnia siĊ w wirówce i
ponownie wykorzystuje jako mieszankĊ do wstĊpnego powlekania. Technika ta nie jest jeszcze
dostatecznie rozpoznana i jest w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: WstĊpne oczyszczanie Ğcieków z
powlekania moĪe byü zastosowane zarówno w nowych, jak i w istniejących papierniach.
JednakĪe w papierniach istniejących zbudowanie ukáadu dla gromadzenia Ğcieków oraz ich
zawracania moĪe okazaü siĊ bardziej skomplikowane i kosztowne. Z kolei w nowych
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instalacjach bardziej poĪądaną techniką jest ultrafiltracja Ğcieków z powlekania, poniewaĪ
umoĪliwia ona wzglĊdnie krótki czas zwrotu nakáadów.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Gáównymi osiągniĊciami są korzyĞci eksploatacyjne,
zwáaszcza w oczyszczalni Ğcieków. àadunki zawiesiny ogólnej trafiające do oczyszczalni
Ğcieków zostają obniĪone. RównieĪ skutki przypadkowych przelewów (nagáe duĪe áadunki
zawiesiny) mogą zostaü zminimalizowane. Zaburzenia w pracy wstĊpnego klarownika sáabną,
poniewaĪ zostają ograniczone zakáócenia zarówno w osadzaniu siĊ zawiesiny, jak i stabilizacji
ulega moment obciąĪeniowy mechanizmu napĊdu tego klarownika. Wytrącenia ze stanu
równowagi ukáadu biologicznego są ograniczane, gdyĪ substancja obojĊtna (np. cząstki
pigmentu), obecna w Ğciekach z powlekania, nie jest przenoszona i nie gromadzi siĊ w aktywnej
biomasie osadu czynnego. Tak wiĊc maleje áadunek zanieczyszczeĔ Ğrodowiska. Klarowny
filtrat z oczyszczania Ğcieków z powlekania moĪe byü ponownie uĪyty w kaĪdym innym miejscu
w papierni; dla przykáadu do rozcieĔczania braku wáasnego, powlekanego lub nie. JednakĪe
technika ta umoĪliwia jedynie sterowanie strumieniami Ğcieków oraz ich zagĊszczenie, odpad
pozostaje. Z tego powodu technikĊ opisaną w paragrafie 6.3.5 uwaĪa siĊ za opcjĊ, którą powinno
siĊ promowaü.
Monitorowanie emisji: Monitorowanie omawia siĊ w oddzielnym rozdziale.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Oddzielenie skáadników mieszanki powlekającej od
biologicznego oczyszczania Ğcieków moĪe mieü pozytywny skutek dla dalszego postĊpowania z
osadem biologicznym. àatwiej jest spaliü osad z gáównej oczyszczalni Ğcieków papierni, jeĞli
wstĊpne oczyszczanie Ğcieków z powlekania zmniejszy udziaá skáadników mineralnych w
gáównych strumieniach osadu.
JednakĪe w technice tej, w porównaniu z ultrafiltracją mieszanek powlekających (patrz 6.3.5),
nadal wytwarza siĊ odpad. Wynika to z niewielkich jeszcze doĞwiadczeĔ z ponownym
wykorzystaniem wytrąconych mieszanek powlekających. Flokulacja zawiesin skutkuje pewnym
wzrostem zasolenia Ğcieku.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Proces ten jest stosowany od wielu lat w papierniach caáej
Europy. JednakĪe obserwuje siĊ pewne trudnoĞci w odwadnianiu tworzonego osadu. JeĪeli
urządzenie odwadniające nie jest wáaĞciwie dobrane, to moĪe zaistnieü pogorszenie jego
odwodnienia.
Aspekty ekonomiczne: Koszty inwestycyjne oddzielnego oczyszczania Ğcieków z powlekania
na drodze flokulacji wynoszą 1,2-1,4 miliona euro dla produkcji 1000 ADt na dobĊ. Roczne
koszty eksploatacji, bez kosztów skáadowania, to okoáo 75 000-150 000 euro. Z uwagi na utratĊ
skáadników mieszanki powlekającej, gdy trafiają one na skáadowisko, nie ma moĪliwoĞci zwrotu
nakáadów na tĊ inwestycjĊ.
Cel wdroĪenia: Motywacją do wdroĪenia tego rozwiązania są trudnoĞci w zewnĊtrznej
oczyszczalni Ğcieków, wynikające z braku wstĊpnego oczyszczania Ğcieków. Wysoka zawartoĞü
zawiesiny ogólnej w Ğciekach z powlekania moĪe zaburzyü funkcjonowanie wstĊpnego
klarownika oraz procesu biologicznego, a skoĔczyü siĊ trudnoĞciami w spalaniu osadu.
Przykáadowe zakáady: Liczne zakáady przemysáowe w Europie Zachodniej (w Niemczech,
Austrii, Francji, Szwecji oraz Finlandii).
Bibliografia: [CEPI, 1998 b]
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6.3.7 Rozwiązania ograniczające czĊstoĞü i skutki emisji przypadkowych
Opis techniki: Celem dziaáania maszyny do wyrobu papieru i tektury jest otrzymanie produktu
finalnego w postaci dáugiej i nieprzerwanej wstĊgi papieru. W trakcie dziaáania mogą wystąpiü
zakáócenia w funkcjonowaniu maszyny lub w jakoĞci masy, które, na ile to moĪliwe, powinny
byü kontrolowane. W najgorszym razie prowadzą one do zrywu wstĊgi i strat w produkcji. W
dodatku maszyny papiernicze wymagają konserwacji i bieĪących napraw, z czego wiĊkszoĞü nie
moĪe byü zrobiona w czasie ich pracy, tak wiĊc wymaga to wielu krótkich zatrzymaĔ i
ponownych uruchomieĔ. W przypadku produkcji w ramach tej samej maszyny, róĪnorodnych
rodzajów papieru, problem jest bardziej skomplikowany i determinowany postojami
potrzebnymi dla przejĞcia od produkcji jednego rodzaju papieru do innego.
Te emisje przypadkowe zazwyczaj zdarzają siĊ na skutek:
x ZakáóceĔ w pracy maszyny papierniczej.
x Planowanych postojów remontowych i rozruchów.
x Sáabego zarządzania zbiornikami wody podsitowej lub kadziami braku w czĊĞci mokrej,
kadziami braku z czĊĞci suszącej lub z powlekarki poza maszyną papierniczą.
DziĊki zautomatyzowaniu maszyny papierniczej, monitorowanie w ciągu produkcyjnym
parametrów wstĊgi papieru oraz maszyny papierniczej staje siĊ szybsze i bardziej dokáadne.
Wypáyw masy z wlewu, szybkoĞü walców maszyny napĊdzanych przez napĊdy o róĪnej
prĊdkoĞci, a takĪe iloĞü pary zuĪytej na suszenie - wszystkie te parametry mogą byü stabilniejsze
i dobrane optymalnie wedáug potrzeb. W wyniku tego jakoĞü papieru ulega poprawie, spada
równieĪ liczba zrywów wstĊgi w maszynie. Warunkiem jest, by elementy sterujące byáy
odpowiednio wbudowane i poáączone, tak by mogáy nawzajem oddziaáywaü. Z drugiej strony, w
produkcji papierów wysokogatunkowych procesy rafinowania i sortowania muszą speániaü
wyĪsze standardy, poniewaĪ zaakceptowania są jedynie mniejsze odchylenia jakoĞci wstĊgi
papieru.
Ograniczając do minimum emisje przypadkowe, naleĪy przede wszystkim zapewniü naleĪyte
wymiary kadzi wody podsitowej oraz kadzi braku wáasnego. Wedáug reguáy wynikającej z
doĞwiadczenia, kadzie braku wáasnego winny mieü objĊtoĞü wystarczającą, by zmagazynowaü
porcjĊ masy dla co najmniej trzech godzin przeciĊtnej produkcji. W przeciwnym razie roĞnie
prawdopodobieĔstwo znaczących upustów wody i substancji staáej do kanaáu Ğciekowego.
ZdolnoĞü magazynowania wody podsitowej musi byü powiązana z magazynowaniem braku
wáasnego, tak by nie wystąpiáo zapotrzebowanie na wodĊ ĞwieĪą podczas zrywów wstĊgi lub,
wówczas gdy brak wáasny ma byü zawracany do maszyny. W maszynach papierniczych
wyrabiających powlekane odmiany papieru zawracanie do obiegu braku wáasnego, zbieranego z
powlekarek pracujących w ciągu maszyny lub poza nią, musi byü systematycznie kontrolowane.
Wynika to z koniecznoĞci zachowania udziaáu powlekanego braku wáasnego poniĪej wartoĞci
ustalonej dla danego papieru powlekanego. NaleĪy sporządziü odpowiednią mieszaninĊ ĞwieĪo
przygotowanej masy papierniczej oraz róĪnych braków wáasnych w taki sposób, by uniknąü
trudnoĞci w czĊĞci mokrej maszyny papierniczej. ObjĊtoĞü magazynowa kadzi powlekanego
braku wáasnego musi sprostaü temu wymaganiu.
Aby zapobiec przelewom, musi zostaü opanowane sterowanie poziomem w zbiorniku wody
podsitowej. UwzglĊdniaü ono musi równieĪ inwentaryzacjĊ braku wáasnego oraz przygotowanej
masy, a takĪe plan produkcji.

Rozdziaá 6

W papierniach, które czĊsto zmieniają rodzaj produkowanego papieru, kontrola zbiorników jest
utrudniona, gdyĪ zasoby masy czĊsto utrzymuje siĊ na niskim poziomie w celu
zminimalizowania strat wynikających z przemywania w trakcie zmian rodzaju produkowanego
papieru. Z tego wzglĊdu równieĪ charakterystyki mas wprowadzanych do maszyny muszą byü
bardziej starannie kontrolowane, tak by iloĞü braku wáasnego byáa niewielka. W papierniach z
wieloma maszynami papierniczymi straty masy mogą byü zmniejszone, gdy daną masĊ moĪna
wykorzystaü do produkcji na innej maszynie.
OchronĊ oczyszczalni Ğcieków oraz Ğrodowiska naleĪy rozwaĪyü pod kątem ewentualnej
instalacji zbiornika wyrównawczego (basenu retencyjnego), do którego moĪna by przenosiü
Ğcieki powstaáe z przypadkowych przelewów. Z tego zbiornika byáyby one odprowadzane w
kontrolowany sposób do oczyszczalni Ğcieków.
Dla unikniĊcie emisji przypadkowych pochodzących z przygotowania i magazynowania
chemikaliów stosuje siĊ nastĊpujące sposoby:
x Zaprojektowanie oraz dziaáanie urządzeĔ w taki sposób, aby niebezpieczne substancje nie
mogáy przedostaü siĊ na zewnątrz.
x Szybkie i wiarygodne wykrywanie przecieku ze wszystkich czĊĞci urządzenia, które posiada
kontakt z substancją niebezpieczną. Zapobieganie wystĊpowania przecieków oraz
odpowiednie ich usuwanie. Urządzenia te winny byü wyposaĪone w ukáad gromadzenia,
zaprojektowany w wersji szczelnej i trwaáej, o ile nie posiadają podwójnych Ğcian i
wskaĨników wycieku. Komory zbiorcze nie powinny mieü jakichkolwiek dodatkowych
otworów spustowych.
x Powinny byü sporządzone i przestrzegane instrukcje dziaáania, z uwzglĊdnieniem
monitorowania, konserwacji, a takĪe planów alarmowych.
x Oczyszczanie Ğcieków jest najbardziej newralgicznym punktem dla emisji przypadkowych.
Wymagane warunki wstĊpne to sprawnie dziaáająca oczyszczalnia oraz dobra áącznoĞü
miĊdzy pracownikami zespoáów produkcyjnych a obsáugą oczyszczalni Ğcieków. Ta ostatnia
w razie wystąpienia przypadkowego przelewu moĪe podjąü wystarczające Ğrodki zaradcze dla
ochrony zakáadu i oczyszczalni.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Opanowanie emisji przypadkowych jest
najwaĪniejsze dla maszyny papierniczej i moĪe byü zastosowane zarówno w istniejących, jak i
nowych papierniach. W przypadku istniejących (starych) papierni zastosowanie metody moĪe
utrudniaü brak miejsca pod budowĊ kadzi magazynowych wody lub masy.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Rozwiązania te zmniejszają czĊstoĞü maksymalnych
(szczytowych) emisji, zarówno dla natĊĪenia przepáywu, jak i stĊĪeĔ zawiesiny ciaá staáych
pochodzących z maszyn papierniczych.
Monitorowanie emisji: Zaleca siĊ bezpoĞrednie monitorowanie natĊĪenia przepáywu
odprowadzanych Ğcieków, a takĪe laboratoryjne monitorowanie zawiesiny ciaá staáych oraz
substancji rozpuszczonych, odczynu, temperatury, zawartoĞci substancji organicznych
oznaczanych jako BZT5 lub ChZT strumieni Ğcieków odprowadzonych do kanaáu oraz
niektórych strumieni zawracanych do obiegu. Do tego celu mogą zostaü uĪyte bezpoĞrednie
mierniki zawiesiny lub mĊtnoĞci.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: W wyniku opracowania sprawnego systemu
zarządzania wodą podsitową i magazynowaniem masy nastĊpuje poprawa ekonomii produkcji
oraz zmniejszenie liczby emisji przypadkowych. Nie obserwuje siĊ innych znaczących skutków.
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DoĞwiadczenia eksploatacyjne: WyĪszy poziom automatyzacji okazaá siĊ skuteczny oraz
zwiĊkszyá moĪliwoĞci zapobiegania emisjom przypadkowym - chociaĪ gáównym powodem jego
wdroĪenia jest zazwyczaj poprawa páynnoĞci ruchowej maszyny oraz, w wiĊkszoĞci
przypadków, wzrost zdolnoĞci produkcyjnej. Modelowanie statyczne, tak ostatnio dynamiczne,
przyczyniáo siĊ w wielu papierniach do akceptacji zaawansowanego sterowania operacjami w
maszynie papierniczej.
Aspekty ekonomiczne: Koszty inwestycyjne jednej dodatkowej wieĪy wody podsitowej o
objĊtoĞci 3000 m3 oraz jednej wieĪy niepowlekanego braku objĊtoĞci 2000 m3 byáyby rzĊdu 1,01,2 miliona euro. Gdyby byáa wymagana druga wieĪa braku dla braku powlekanego, to
kosztowaáaby ona okoáo 0,4 - 0,5 miliona euro; áącznie z niezbĊdnym wyposaĪeniem
pomocniczym, rurociągami oraz zasilaniem i elektroniką. Koszty inwestycyjne odpowiadają
dobowej produkcji papieru 1000 ADt.
Cel wdroĪenia: Po pierwsze, rozwiązania te mają zapobiegaü dezorganizującym emisjom z
papierni odprowadzanym do kanaáu Ğciekowego i tym samym utrzymywaü bardziej stabilny
áadunek zanieczyszczeĔ odprowadzany do zewnĊtrznej oczyszczalni Ğcieków. Po drugie,
automatyzacja procesu sprzĊĪona ze skomplikowanym inwentaryzowaniem wody podsitowej,
masy papierniczej oraz braku wáasnego - zapewniają páynnoĞü ruchową maszyny papierniczej.
Przykáadowe zakáady: Liczne papiernie w Europie.
6.3.8

Pomiary i automatyzacja

Opis techniki: Dla wysokiej sprawnoĞci wyrobu papieru jest waĪne, by proces produkcyjny byá
ustabilizowany, a jakoĞü produktu jednorodna. Te cechy są równieĪ konieczne dla produkcji
rozsądnej z punktu widzenia ochrony Ğrodowiska. NiestabilnoĞci w procesie przygotowania
masy oraz w czĊĞci mokrej powodują zrywy wstĊgi wprowadzając w ten sposób zaburzenia w
obiegach wodnych. Pomiary w ciągu produkcyjnym oraz dokáadne sterowanie procesem są
zatem konieczne dla skutecznego wyrobu papieru. Gáówne obszary, w których pomiary i
automatyzacja poprawiają zarówno jakoĞü i produktywnoĞü, a takĪe kreują osiągniĊcia
Ğrodowiskowe, omawia siĊ poniĪej.
x Dziaáanie wyáawiacza wáókien: Oznaczanie stĊĪeĔ zawiesiny ogólnej i pomiar mĊtnoĞci są
waĪnymi wskaĨnikami wartoĞci szczytowych wówczas, gdy celem jest zastosowanie
moĪliwie duĪych iloĞci filtratu jako wody natryskowej. DziĊki temu unika siĊ niepotrzebnych
strat wáókna i zmniejsza siĊ áadunek zanieczyszczeĔ kierowanych do czyszczalni Ğcieków.
Pomiar i sterowanie stĊĪeniem zasilania uáatwiają optymalizacjĊ dziaáania filtra.
x Komponowanie skáadu masy papierniczej: Zachowanie proporcji pomiĊdzy gĊstymi
zawiesinami, róĪnice stĊĪeĔ i jakoĞci masy (np. w smarnoĞci, dáugoĞci wáókna, zawartoĞci
wypeániaczy) - zostają ustabilizowane, pozwalając na unikniĊcie wahaĔ jakoĞci
produkowanego papieru.
x Rafinowanie: Strategia sterowania rafinowaniem wymaga co najmniej dokáadnych pomiarów
przepáywu oraz stĊĪenia. Optymalne sterowanie rafinowaniem wymaga wykonania
dodatkowych oznaczeĔ, takich jak: smarnoĞü lub odwadnialnoĞü oraz dáugoĞü wáókna.
x Zarządzanie czĊĞcią mokrą: Informacje o caákowitej zawartoĞci substancji staáych we wlewie
maszyny i wodzie podsitowej oraz o poziomach stĊĪenia wypeániacza dostarczają wczesnych
sygnaáów o wystąpieniu potencjalnych problemów w chemii czĊĞci mokrej. Automatyczne
sterowanie dozowaniem Ğrodków retencyjnych, gdzie celem jest zatrzymanie jednolitych
iloĞci wáóknistej frakcji drobnej i wypeániacza we wstĊdze papieru, wykorzystuje pomiary w
ciągu regulującym stĊĪenia wáókna i wypeániacza w krótkim obiegu wodnym. Wprowadzenie
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sterowania stĊĪeniem wody podsitowej znacząco poprawiáo stabilnoĞü procesów
dokonujących siĊ w czĊĞci mokrej oraz zmniejszyáo liczbĊ zrywów w tej czĊĞci. Odchylenia
stĊĪenia w krótkim obiegu, wahania iloĞci wprowadzanych substancji rozpuszczonych i
koloidowych są gáównym Ĩródáem problemów z páynnoĞcią ruchową maszyny papierniczej
oraz optymalizacją jej dziaáania. Zapotrzebowanie kationowe oznacza siĊ dla wody
podsitowej i sáuĪy ono do kontroli substancji szkodliwych dla zatrzymania wypeániacza i
frakcji drobnej. Sterowanie retencją dokonywane jest przez opanowanie flokulacji, natomiast
regulacja áadunku elektrokinetycznego jest stabilizowana przez kontrolowanie koagulacji.
MoĪliwoĞü zastosowania: WyĪej wzmiankowane pomiary i regulacje mogą byü zastosowane
zarówno w maáych, jak i w wielkich papierniach. NajwiĊksze korzyĞci uzyskuje siĊ w sytuacji,
gdy wytwarza siĊ wysokogatunkowe produkty finalne.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Podanie liczbowych danych opisujących osiągane korzyĞci
dla Ğrodowiska jest trudne, poniewaĪ zaleĪą one od charakterystyki instalacji, jej produktywnoĞci
przed tymi usprawnieniami, od rodzaju lub rodzajów wyrabianego papieru i innych. Gospodarka
wodna ulega poprawie, gdyĪ obniĪają siĊ zarówno áadunki zanieczyszczeĔ odprowadzanych do
oczyszczalni Ğcieków, jak i straty materiaáowe - czyli odpady.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Nie jest znane negatywne oddziaáywanie na procesy i
Ğrodowisko. Wzrost wydajnoĞci oraz zmniejszenie liczby zrywów i strat, dziĊki zastosowaniu
lepszej regulacji procesu i automatyzacji, mają wyáącznie pozytywne skutki dla Ğrodowiska.
Mniej zakáóceĔ w obiegach wodnych, mniejsze zuĪycie energii, a takĪe mniej odpadów - oto
wynik tych rozwiązaĔ.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Pomiary i automatyzacja zostaáy zastosowane w wielu
istniejących papierniach przynosząc zwiĊkszenie ich sprawnoĞü oraz eliminacjĊ problemów.
Pomiary i automatyzacja to naturalna i dalej rozwijana dziaáalnoĞü w nowych papierniach.
Aspekty ekonomiczne: Z ekonomicznego punktu widzenia celem tych dziaáaĔ jest zwiĊkszenie
rentownoĞci wyrobu papieru. Eliminacja raz w tygodniu jednego siedmio minutowego zrywu
skutkuje zwiĊkszeniem o 0,5% czasu pracy, co przy produkcji 300 ton na dobĊ daje produkcjĊ
1,5 tony wiĊcej papieru na dobĊ. Gdy koszt netto straconej produkcji wynosi 500 dolarów
amerykaĔskich (USD) za tonĊ, to oszczĊdnoĞci w wyniku bardziej stabilnej produkcji
wyniosáyby ponad 260 000 USD w ciągu roku. Dodatkowo oszczĊdza siĊ energiĊ, która zostaje
zmarnowana podczas kaĪdego zrywu, na przykáad jako energia zuĪyta w cylindrach suszących i
na pompowanie.
Wysoka i jednorodna retencja oznacza oszczĊdnoĞci równieĪ w oddziale oczyszczalni Ğcieków,
która juĪ nie musi byü przesadnie rozbudowana dla przyjĊcia obciąĪeĔ maksymalnych. Docierają
do niej bardziej jednolite áadunki Ğcieków powstające w wyniku utrzymywania ustabilizowanej
retencji.
Na tle oszczĊdnoĞci uzyskanych dziĊki automatyzacji, naleĪy wziąü pod uwagĊ koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne tego wyposaĪenia. Czas zwrotu nakáadów inwestycyjnych na
wdroĪenie pomiarów i automatyzacji zazwyczaj jest krótszy od jednego roku. Po odpowiednim
przeszkoleniu, pracownicy papierni mogą obsáugiwaü dany zespóá, a specjaliĞci z zakresu
elektroniki i oprzyrządowania, gdy zajdzie taka potrzeba, mogą wykonaü prace konserwacyjne.
Cel wdroĪenia: Pomiary i automatyzacja są stosowane przede wszystkim ze wzglĊdów
ekonomicznych oraz dla osiągniĊcia wyĪszej jakoĞci papieru. Powodują one takie wyniki jak:
oszczĊdnoĞü czasu w produkcji papieru (np. umoĪliwiając szybsze zmiany rodzaju
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produkowanego papieru, szybsze rozruchy, szybszy powrót po zrywie do normalnej produkcji),
niĪsze koszty produkcji (np. optymalizacja skáadu masy papierniczej, efektywne stosowanie
dodatków masowych, zmniejszone zuĪycie energii) oraz moĪliwie najwyĪszą jakoĞü papieru (np.
poprzez mniejsze wahania wáaĞciwoĞci papieru w kierunku poprzecznym w odniesieniu do
wáaĞciwoĞci w kierunku podáuĪnym, poprzez optymalizacjĊ odwadniania i formowania, etc.).
Optymalne dla danej maszyny odwadnianie osiąga siĊ na drodze wáaĞciwego przygotowania
masy oraz poprzez zarządzanie czĊĞcią mokrą (np. sterowanie pracą rafinerów, regulacja
dozowania chemikaliów). Ponadto áatwiej jest produkowaü szerszy asortyment papieru.
Przykáadowe zakáady: Liczne papiernie w Europie.
Bibliografia: [Nokelainen, 1995], [Nokelainen, 1997]

6.3.9

Instalacja zbiornika wyrównawczego i wstĊpne oczyszczanie Ğcieków

Opis techniki: W wiĊkszoĞci papierni rozwiązanie to nie jest stosowane jako niezaleĪna
technika, lecz jako stopieĔ oczyszczania wstĊpnego. Oczyszczanie wstĊpne zwykle odbywa siĊ
przed oczyszczaniem biologicznym, ma to na celu uáatwienie i poprawĊ procesu oczyszczania
Ğcieków. W niektórych wyjątkowych przypadkach, kiedy áadunek organiczny jest zbyt niski dla
skutecznego oczyszczania biologicznego, technika ta moĪe byü stosowana jako jedyny sposób
oczyszczania Ğcieków.
PoniĪej podane są najwaĪniejsze metody:
x Sortowanie wstĊpne przeprowadza siĊ w celu usuniĊcia wiĊkszych przedmiotów i piasku,
które mogą spowodowaü uszkodzenie wyposaĪenia.
x Wyrównanie oraz odbiór przelewów zalecane są dla Ğcieków o duĪych wahaniach przepáywu
oraz zawartoĞci zanieczyszczeĔ. Wahania te mogą zakáóciü funkcjonowanie póĨniejszych
procesów oczyszczania, szczególnie oczyszczania biologicznego. Czas retencji w kadzi
wyrównawczej wynoszący 4 godziny moĪe byü przyjĊty jako wskaĨnik odpowiedniej
konstrukcji. Jednak naleĪy pamiĊtaü, Īe odpowiedni czas retencji w kadzi wyrównawczej
zaleĪy od wahaĔ jakoĞci wody.
x WstĊpne lub mechaniczne oczyszczanie grawitacyjne ma na celu usuniĊcie zawiesiny ciaá
staáych, takich jak wáókna, cząsteczki kory i cząsteczki nieorganiczne (wypeániacze,
cząsteczki wapna itp.). Wymagana jest pewna minimalna wielkoĞü cząstek. Z praktycznego
punktu widzenia mniejsze cząsteczki osadzają siĊ zbyt wolno lub nie osadzają siĊ wcale.
Sedymentacja to pierwszy sposób oczyszczania, jaki jest stosowany w celulozowniach
i papierniach oraz/lub jako wstĊpna obróbka na przykáad przed oczyszczaniem biologicznym.
Flotacja moĪe byü takĪe stosowana w fazie wstĊpnego klarowania. Niektóre mniejsze
zakáady stosują oczyszczanie wstĊpne, w którym stanowi ono jedyną metodĊ oczyszczania
Ğcieków.
Cząsteczki osadzające siĊ na dnie radialnego osadnika wstĊpnego tworzą osad, który musi byü
usuwany. Usuwanie odbywa siĊ przez pompowanie z klarowników poprzedzone zgarnianiem
szlamu z dna. Osad zawiera zwykle niską zawartoĞü suchej substancji, w przybliĪeniu 1-2% i
musi byü odwodniony przed ostatecznym usuniĊciem. W niektórych zakáadach osad z
klarowników wstĊpnych jest ponownie wykorzystywany w procesie produkcyjnym, co zapewnia
mu odpowiednie wáasnoĞci.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Technika oczyszczania koĔcowego.
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Proces moĪe byü stosowany zarówno w istniejących, jak i nowych papierniach. Zastosowanie
procesu powinno byü poprzedzone podjĊciem kroków, których celem jest ograniczenie zuĪycia
wody oraz zmniejszenie obciąĪenia hydraulicznego a tym samym kosztów inwestycyjnych
ponoszonych na zainstalowanie klarowników.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Wynik wstĊpnego oczyszczania zaleĪy od charakterystyki
Ğcieków oraz od stopnia wewnĊtrznego odzyskiwania wáókien w celulozowni lub papierni. Dla
wszystkich zawiesin ciaá staáych stopieĔ usuwania moĪe wynosiü 60-90%. Dla ciaá staáych, które
osadzają siĊ usuwanie bĊdzie zwykle wyĪsze: okoáo 90- 95%.
StĊĪenia zawiesiny ogólnej po wstĊpnej sedymentacji mogą wynosiü 30-200 mg/m3.
Monitorowanie emisji: Monitorowanie jest omówione w oddzielnym rozdziale.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: W oczyszczalni Ğcieków wytwarzany jest osad, który
po odwadnianiu musi byü poddany dalszej obróbce. Istnieje wiele róĪnych sposobów dalszej
obróbki osadu. Są one do pewnego stopnia zaleĪne od warunków panujących w danym zakáadzie
(patrz rozdziaá 6.3.1.4). Jedną z moĪliwoĞci jest spalanie zapewniające w niektórych
przypadkach dodatnią wartoĞü opaáową.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: WstĊpne klarowniki typu grawitacyjnego byáy stosowane z
powodzeniem przez wiele lat we wszystkich rodzajach zakáadów produkujących papier i tekturĊ.
Aspekty ekonomiczne: Nakáady inwestycyjne na instalacjĊ wstĊpnego oczyszczania dla nowej
papierni o wydajnoĞci 1 000 ADt/24 h o zintegrowanej produkcji celulozy i papieru obejmującą
pompowanie, wstĊpny klarownik, odwadnianie osadu oraz system dozowania chemikaliów
wynoszą 3,5 – 4,5 milionów euro. Koszty eksploatacji zaleĪą w znacznym stopniu od
wymaganego zuĪycia chemikaliów i wynoszą 0,4 – 0,6 milionów euro/rok.
Cel wdroĪenia tej techniki: WstĊpne oczyszczanie jest stosowane w celu zmniejszenia áadunku
zawiesiny ogólnej odprowadzanej do odbiorników Ğcieków lub oczyszczalni biologicznej.
Instalacje przykáadowe: Liczne papiernie w Europie dla wszystkich rodzajów Ğcieków
6.3.10 Oczyszczanie wtórne lub biologiczne - metody tlenowe
Opis techniki: Podstawowymi alternatywnymi metodami oczyszczania wtórnego są instalacje
biologicznego oczyszczania Ğcieków: tlenowe oraz beztlenowo/tlenowe. Jednak oczyszczanie
metodą beztlenową jest ograniczone do Ğcieków zawierających wysoki áadunek organicznych
substancji podatnych na rozkáad biologiczny (reguáa praktyczna ChZT > 2 000 mg/l) w celu
umoĪliwienia metanizacji. Dlatego jest ono stosowane gáównie w instalacjach do przerobu
makulatury (patrz rozdziaá 5.3.5) zwáaszcza w papierniach produkujących papier na warstwĊ
pofalowaną oraz tekturĊ.
Istnieje wiele róĪnych instalacji do oczyszczania Ğcieków z papierni metodą tlenową. Stosuje siĊ
ukáady osadu czynnego, zanurzone tlenowe filtry biologiczne, záoĪa biologiczne zraszane w
ukáadzie jedno- lub wielostopniowym lub poáączenie obu tych metod, sekwencyjne reaktory
okresowego dziaáania, obrotowe biologiczne kontaktory.
Gáówne technologie zewnĊtrznego oczyszczania biologicznego Ğcieków z papierni oraz
odpowiednie zakresy stĊĪenia przedstawia rysunek 6.14.
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Rysunek 6.14: Gáówne procesy zewnĊtrznego oczyszczania Ğcieków z papierni oraz zakresy
w jakich są stosowane.
WartoĞci stĊĪenia odnoszą siĊ do stĊĪeĔ na wlocie. [Wedáug Demel w PTS, 1998]; kropkowane
obszary reprezentują bardziej nowoczesne techniki oczyszczania rzadziej stosowane w Europie.
Oczyszczanie ozonowe jest jeszcze ciągle uwaĪane za technikĊ nowo powstającą (patrz 5.5.1).
Dwustopniowy ukáad z osadem czynnym obejmuje dwie oddzielne komory napowietrzania
z dwoma oddzielnymi ukáadami do zawracania nadmiaru osadu.

Powszechnie stosuje siĊ zasadĊ zapewnienia hydraulicznego buforu, którego celem jest
zabezpieczenie oczyszczalni przed duĪymi wahaniami (szczytami) przepáywu lub áadunku
organicznego, które bez takiego zabezpieczenia, mogáyby spowodowaü okresową niską
wydajnoĞü instalacji. Buforowanie umoĪliwia takĪe optymalizacjĊ wielkoĞci instalacji w
stosunku do Ğredniego natĊĪenia przepáywu.
W tabeli 6.22 przedstawiono ogólny przegląd najwaĪniejszych instalacji oczyszczania
biologicznego, ich odpowiednie zakresy stosowania, zalety i wady oraz dodatkowe uwagi.
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Proces
Zanurzone tlenowe filtry
biologiczne (1 stopieĔ)
Zanurzone tlenowe filtry
biologiczne (2 stopnie)
ZáoĪa biologiczne
zraszane o niskiej
wydajnoĞci

ZáoĪa biologiczne
zraszane o wysokiej
wydajnoĞci + czynny
osad
Czynny osad (jeden
stopieĔ)

Stosowanie
(BZT stĊĪenie na
wlocie)
20 - 100 mg/l

Zalety

Wady

Bezpieczny proces;
immobilizowana
biomasa; niskie stĊĪenie
zawiesiny w Ğciekach

WraĪliwoĞü na
wysokie stĊĪenia
zawiesiny ciaá staáych

Prosta konstrukcja;
niskie zuĪycie energii;
cháodzenie Ğcieków

W niektórych
przypadkach
wystĊpuje ryzyko
zapychania siĊ;
nieprzyjemnego
zapachu
spowodowanego
przez odpĊdzanie
gazów

Proces konwencjonalny
o wielu wariantach;
bogate doĞwiadczenie

ZuĪycie energii.;
Nadmierna iloĞü
osadu; problemy z
duĪą objĊtoĞcią lub
páywającym na
powierzchni osadem

100 - 300 mg/l
(lub wiĊcej)
< 100 mg/l

200 - 800 mg/l

100 - 1000 mg/l

Czynny osad (dwa
stopnie)
Osad czynny (2 stopnie
ze stopniem wysokiego
obciąĪenia osadu)
Reaktory o ruchomym
záoĪu (staáa biomasa na
ruchomym noĞniku)
Obrotowe biologiczne
kontaktory (RBCs): Staáa
warstwa biologiczna
/tarcze biologiczne

Osad czynny jako
sekwencyjny reaktor
okresowy (SBR)

Uwagi

Oddzielenie
obiegu osadu
jest waĪne
600 - 1200 mg/l

Lepsze wáasnoĞci osadu
czynnego

Staáa biomasa; mniejsze
objĊtoĞci reaktora; brak
powrotu osadu;
mniejsza wraĪliwoĞü na
obciąĪenia szczytowe
Stosowane jako
Ekonomiczne dla
stopieĔ
mniejszych papierni;
zmniejszania
niskie zapotrzebowanie
objĊtoĞci oraz do energii (<0,3 kWh/kg
dalszego
BZT)
oczyszczania
300 -1500 mg/l

100 - 1000 mg/l

Bardziej elastyczny
proces technologiczny

ZuĪycie energii;
Nadmierna iloĞü
osadu
Nadmiar osadu;

W wielu europejskich
krajach jest
niewielkie
doĞwiadczenie ze
stosowania
obrotowych
biologicznych
kontaktorów
WiĊkszy wysiáek w
celu kontroli procesu;
proces nieciągáy

Tabela 6.22: Biologiczne oczyszczanie Ğcieków z papierni; przegląd
[Wedáug PTS, 1998, zmieniony przez EIPPCB]

np. Proces
Kaldness;
umoĪliwia
wysokie
obciąĪenie
Zastosowano z
powodzeniem w
przemyĞle
papierniczym w
USA i we
Wáoszech.
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JeĪeli wystąpi potrzeba speánienia bardziej surowych wymagaĔ, biologiczne oczyszczanie moĪe
byü takĪe poáączone z zaawansowanymi metodami oczyszczania, takimi jak oczyszczanie
ozonem lub filtracją membranową. W Niemczech w 1999 uruchomione zostaáy dwa ukáady
áączące oczyszczanie biologiczne z ozonowaniem i ultrafiltracją, których celem jest dalsze
zmniejszanie áadunku ChZT zrzucanego do odbiorników Ğcieków (patrz rozdziaá 5.5.1)
W celu uzyskania bardziej dokáadnych informacji dotyczących oczyszczania Ğcieków - patrz
przykáady podane poniĪej oraz odpowiednie podrĊczniki na temat inĪynierii oczyszczania
Ğcieków [np. Metcalf & Eddy, 1991].
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Technika oczyszczania koĔcowego.
Proces moĪe byü stosowany zarówno w istniejących jak i nowych papierniach. W niektórych
szczególnych przypadkach, w których organiczny áadunek jest zbyt niski dla skutecznego
oczyszczania biologicznego, np. w wytwórniach papieru z masy pierwotnej, moĪe byü
stosowane tylko oczyszczanie wstĊpne speániające wymagane standardy (patrz rozdziaá 6.3.9).
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Stosowanie biologicznego oczyszczania Ğcieków z
wytwórni papieru zapewnia stosunkowo áatwe osiągniĊcie nastĊpujących wspóáczynników
zmniejszenia áadunku zanieczyszczeĔ:
x Osad czynny: 85 - 96% dla BZT5; 75 - 90% dla ChZT.
Usuwanie áadunku zanieczyszczeĔ o takim wspóáczynniku sprawnoĞci jest osiągane w
ukáadach o niskim áadunku zanieczyszczeĔ z osadem czynnym przy stosunku poĪywki do
masy wynoszącym od 0,1 do 0,2 kg BZT/kg zawiesiny ogólnej/dobĊ. W niektórych
przypadkach uzyskiwane są takĪe dobre wspóáczynniki sprawnoĞci usuwania zanieczyszczeĔ
w instalacjach o wysokim áadunku.
x ZáoĪa biologiczne zraszane: 60 - 70% dla BZT5; 50 - 60% dla ChZT.
x Reaktor ze záoĪem biologicznym/reaktor z noĞnikiem: 85 - 95% BZT5; 80 - 90% ChZT.
x Zanurzony filtr biologiczny: 60 – 80% dla BZT5; 50 - 60% dla ChZT.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe sprawnoĞü usuwania zanieczyszczeĔ zaleĪy do pewnego stopnia od
stĊĪenia zanieczyszczeĔ wprowadzanych do ukáadu. Natomiast stĊĪenia organicznych substancji
w Ğciekach zaleĪą od uĪytych surowców, rodzaju produkowanego papieru, jednostkowego
zuĪycia wody i zastosowanych metod zintegrowania procesu technologicznego.
ĝcieki z papierni po oczyszczeniu mogą osiągnąü wartoĞci w zakresie od 50 do 15 mgChZT/l.
Poziomy BZT5 poniĪej 25 mg BZT5/l są normalnie osiągane i mogą wynosiü 5 mg/l. Stosunek
ChZT/BZT w filtrowanych próbkach Ğcieków z papierni po oczyszczaniu biologicznym zwykle
wynosi 4 i 7 lub 8 (do 10). àadunek odprowadzony do odbiorników Ğcieków zaleĪy gáównie od
rodzaju produkowanego papieru, wáasnoĞci wyrobu jakie naleĪy zapewniü, przepáywu wody na
tonĊ wyrobu, stosowanych dodatków chemicznych oraz konstrukcji i pracy oczyszczalni
Ğcieków. Odpowiednia konstrukcja i konserwacja oczyszczalni to podstawowy warunek dobrego
funkcjonowania instalacji do biologicznego oczyszczania Ğcieków.
Monitorowanie emisji: Zwykle kontrolowane są: ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, N i P oraz
adsorbowalne organiczne chlorowce AOX. Zalecane są takĪe dodatkowe pomiary w celu
kontroli ukáadów biologicznych, na przykáad pomiar zawartoĞci O2, wskaĨnika objĊtoĞci osadu
(SVI), przepáywu wody i od czasu do czasu badanie mikroskopowe aktywnego osadu. Znaczenie
tego ostatniego obecnie wzrasta.
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Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Podczas oczyszczania Ğcieków metodą tlenową
wytwarzana jest nadmierna iloĞü osadu, który musi byü zagĊszczony, odwodniony i poddany
dalszej obróbce. Typowa wartoĞü dla instalacji z osadem czynnym o niskim áadunku
zanieczyszczeĔ wynosi od 0,3 do 0,4 kg nadmiaru osadu /kg BZT5 eliminowanego (jako substancje
suche) wytworzonego podczas oczyszczania. Czasami wystĊpują takĪe wyĪsze wartoĞci.
Oczyszczanie przy niĪszym stĊĪeniu BZT w zanurzonych filtrach biologicznych powoduje
wytwarzanie mniejszej iloĞci nadmiaru osadu: ok. 0,2 kg nadmiaru osadu/kg BZT5 eliminowanego
(jako substancje suche). W oczyszczalniach o wysokim obciąĪeniu wytwarzana jest wyĪsza
jednostkowa iloĞü osadu nadmiernego.
Do napowietrzania aktywnej biomasy (aktywnego osadu) oraz dla napĊdu pomp elektrycznych
potrzebna jest energia. Jednostkowe zuĪycie energii podczas rozkáadu/eliminacji 1 kg BZT5
wynosi 0,3 – 3 kWh. ZaleĪy ono gáównie od iloĞci tlenu potrzebnego do rozkáadu substancji
organicznych i áadunku, dla jakiego zaprojektowany zostaá ukáad osadu czynnego. Ukáady osadu
czynnego o wysokim obciąĪeniu wymagają od 0,3 do 0,5 kgO2/kg BZT5 eliminowanego a ukáady
osadu czynnego o niskim obciąĪeniu od 1,5 do 2 kgO2/kg BZT5 eliminowanego. W konsekwencji
zuĪycie energii w ukáadach z osadem czynnym o wysokim obciąĪeniu wynosi ok. 0,5 kWh/kg
BZT5 eliminowanego natomiast w ukáadach z osadem czynnym o niskim obciąĪeniu - od 1,5 do
2 kWh/kg BZT5 eliminowanego. JeĞli ukáad niskoobciąĪony jest dobrze zaprojektowany moĪna
osiągnąü wartoĞü < 1 kWh/kg BZT5 eliminowanego [Möbius, 1997]. WartoĞü ta moĪe byü takĪe
stosowana do porównania oczekiwanych kosztów eksploatacji róĪnych ukáadów oczyszczania
Ğcieków.
Mineralne poĪywki zwykle są dodawane do biologicznej oczyszczalni Ğcieków w celu
zapewnienia równowagi C : P : N, która ma decydujące znaczenie dla wzrostu aktywnej
biomasy. Zwykle fosfor jest dodawany w postaci kwasu fosforowego a azot w postaci mocznika.
CzĊĞü dodawanych poĪywek bĊdzie zwykle odprowadzana razem z oczyszczonymi Ğciekami.
Przy zoptymalizowanej konstrukcji ukáadu moĪna osiągnąü zrzut poĪywek na poziomie
1 mgPogólnego/l i poniĪej 10 mg nieorganicznego N/l (Ğrednia wartoĞü dobowa).
Oczyszczalnia Ğcieków z papierni moĪe powodowaü nieprzyjemne zapachy szczególnie
w okresie letnim. Odpowiednia konstrukcja ukáadu oraz kontrola procesu oczyszczania
zapobiegają wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Biologiczne oczyszczanie Ğcieków z papierni metodą tlenową
jest stosowane z powodzeniem od ponad 20 lat.
Tendencja wzrostu objĊtoĞci osadu podczas oczyszczania metodą osadu czynnego powinna byü
kontrolowana za pomocą odpowiednich Ğrodków. Pojawia siĊ zwykle wtedy, kiedy wystĊpują
zakáócenia w ukáadzie spowodowane, np. wahaniami áadunku zanieczyszczenia Ğcieków,
wahaniami rozpuszczanego tlenu w zbiorniku aktywnego osadu, brakiem lub nadmiarem azotu
i fosforu lub wahaniami iloĞci zawracanego osadu do komory napowietrzania.
Wzrost objĊtoĞci osadu wystĊpuje zwykle okresowo. Analiza etapowa tego problemu moĪe
dostarczyü nam wiele informacji o Ĩródáach tego zjawiska. MoĪna na przykáad ograniczaü ten
problem przez zmianĊ konstrukcji oczyszczalni Ğcieków, prowadziü badania mikroskopowe
aktywnego osadu, monitorowaü wpáywające Ğcieki. Ogólnie rzecz ujmując monitorowanie jest
konieczne dla zbadania przyczyn wystĊpujących zakáóceĔ. W niektórych przypadkach okazaáo
siĊ, Īe kwasy karboksylowe takie jak kwas octowy byáy gáówną przyczyną duĪego wzrostu
bakterii nitkowatych, które są odpowiedzialne za wzrost objĊtoĞci osadu. Bakterie nitkowate
mogą siĊ takĪe pojawiü, gdy w Ğciekach obecna jest siarka.
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Przy produkcji mniej wymagających rodzajów papieru (np. testlinera lub tektury) moĪna
ponownie wykorzystaü (czĊĞü) oczyszczonych Ğcieków z biologicznej oczyszczalni, zwykle po
ich dodatkowym oczyszczeniu w procesie flotacji lub filtracji piaskowej.
Aspekty ekonomiczne: nastĊpujące dane dotyczące kosztów inwestycji poniesionych na
oczyszczalnie Ğcieków ilustrują w przybliĪeniu rząd wielkoĞci z jakimi mamy do czynienia.
Porównując nakáady inwestycyjne w oparciu o áadunek zanieczyszczeĔ (np. kg ChZT) naleĪy
pamiĊtaü, Īe oczyszczalnie Ğcieków są czĊsto przewymiarowane z powodu przewidywanego
wzrostu produkcji w przyszáoĞci.
Pomimo tego podajemy kilka przykáadów oczyszczalni zainstalowanych we francuskich
papierniach:
x Metoda osadu czynnego w papierni produkującej papier drukowy (produkcja 200 t/d
papieru): 2 miliony euro.
x Metoda osadu czynnego w papierni produkującej papier drukowy (produkcja 300 t/d
papieru): 3 miliony euro.
x Biofiltracja dla papierni produkującej papiery specjalne i techniczne (produkcja 130 t/d
papieru): 1,5 miliona euro.
x Metoda osadu czynnego w papierni produkującej papier drukowy (produkcja 260 t/d papieru
co odpowiada 2,5 t ChZT/dobĊ): 2 miliony euro.
x Metoda osadu czynnego w papierni produkującej tekturĊ falistą (produkcja 100 t/d papieru):
1,5 miliona euro [wszystkie dane pochodzą z CTP Grenoble].
Nakáady inwestycyjne mogą byü podsumowane w sposób nastĊpujący:
Oczyszczanie Ğcieków metodą osadu czynnego: 300 - 600 euro/kg ChZT/dobĊ; biofiltracja: 500
euro/kg ChZT/dobĊ. WielkoĞü nakáadów inwestycyjnych zaleĪy przede wszystkim od áadunku
zanieczyszczeĔ na dobĊ jaki ma byü poddany procesowi oczyszczania.
Cel wdroĪenia tej techniki: Wiele PaĔstw Czáonkowskich okreĞliáo wymogi dla Ğcieków
z papierni, wedáug których oczyszczanie biologiczne zostaáo uznane za najlepszą dostĊpną
technikĊ BAT na poziomie sektora przemysáu. W rezultacie wiele papierni w Europie musiaáo
wybudowaü biologiczne oczyszczalnie Ğcieków lub inne instalacje do oczyszczania Ğcieków
o porównywalnej wydajnoĞci.
Przykáadowe instalacje: Wiele oczyszczalni Ğcieków o metodzie tlenowej pracuje
w europejskich papierniach.
Bibliografia:
[Möbius, 1997 b], [Dane o nakáadach inwestycyjnych z CTP, Grenoble], [PTS, 1998].
6.3.11 Oczyszczanie Ğcieków za pomocą strącania chemicznego
Technika ta jest uznana jako rozwiązanie alternatywne lub uzupeániające dla techniki
przedstawionej w rozdziale 6.3.10 „Oczyszczanie biologiczne metodą tlenową” Ğcieków
z papierni. Oczyszczanie Ğcieków za pomocą strącania chemicznego moĪe byü stosowane przed
lub po oczyszczaniu wstĊpnym i stanowi jego uzupeánienie.
Opis techniki: W niektórych przypadkach oczyszczanie Ğcieków za pomocą strącania
chemicznego moĪe byü stosowane jako kompletny proces oczyszczania wtórnego
(biologicznego) nie oczyszczonych Ğcieków z papierni - jako opcja ograniczania emisji do wody.
Proces oczyszczania Ğcieków za pomocą chemicznego strącania wymaga dodatków
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chemicznych, które zmieniają wáasnoĞci fizyczne rozpuszczonych ciaá staáych poprzez
przeprowadzenie ich w postaü zawiesiny, w celu uáatwienia ich usuniĊcia w procesie
sedymentacji lub flotacji. Stosuje siĊ róĪne substancje jako odczynnik strącający. NajczĊĞciej
stosowane są: sole aluminium [Al2(SO4)3 i Aln(OH)mCl3nm], chlorek Īelazowy (FeCl3), siarczan
Īelazowy (Fe2(SO4)3), siarczan Īelazawy (FeSO4) lub wapno (Ca(OH)2). Dla optymalizacji
procesu flokulacji w fazie mieszania stosowane są polielektrolity.
Zawiesina oraz roztwór koloidalny są oddzielane w procesie strącania i dalszej filtracji lub
klarowania; usuwany jest takĪe azot i fosfor. Oczyszczanie Ğcieków za pomocą chemicznego
strącania umoĪliwia uzyskanie klarownych Ğcieków zasadniczo wolnych od substancji w formie
zawiesiny lub stanie koloidalnym.
Metoda oczyszczania za pomocą strącania jest stosowana jako niezaleĪna lub w poáączeniu
z oczyszczaniem biologicznym. Ten drugi sposób jest stosowany wtedy gdy chcemy uzyskaü
niĪsze emisje organicznych substancji (mierzonych jako ChZT i/lub BZT). Chemiczne strącanie
jest stosowane wtedy, kiedy gáównym problemem jest azot, fosfor i zawiesina ogólna, natomiast
oczyszczanie biologiczne – kiedy problem stanowi uszczuplenie zapasów tlenu a nie
eutrofizacja.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Proces moĪe byü stosowany zarówno
w istniejących jak i nowych papierniach. Technika oczyszczania koĔcowego. Metoda stosowana
przewaĪnie w mniejszych zakáadach.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Oczyszczanie Ğcieków za pomocą chemicznego strącania,
lub jako kompletna metoda oczyszczania wtórnego (po biologicznym), nie oczyszczonych
Ğcieków z papierni jest gáównie stosowana w celu zredukowania poĪywek zwáaszcza fosforu,
zawiesiny ogólnej oraz czĊĞci substancji organicznych (związki nierozproszone i koloidalne).
Wyniki ze szwedzkich fabryk o nie zintegrowanej produkcji, gdzie chemiczne strącanie jest
stosowane jako jedyna metoda oczyszczania Ğcieków są podane w tabeli 6.23. Czasami
oczyszczanie za pomocą chemicznego strącania jest takĪe stosowane w poáączeniu
z oczyszczaniem biologicznym.
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Papiernie
Klippans mill, papier
wysokogatunkowy
Hafreström, papier
wysokogatunkowy
Silverdalen, papier
wysokogatunkowy
powlekany2)
Grycksbo, papier
wysokogatunkowy
powlekany1)
Skapafors, bibuáka sanitarna
Nättraby, bibuáka sanitarna 4)
Langasjönas, bibuáka sanitarna
Pauliström, bibuáka sanitarna

ChZT przed
oczyszczaniem
[kg/t]
niedostepne

ChZT po
oczyszczaniu
kg/t
mg/l
6,4
120

TSS
kg/t mg/l

Tot-P
g/t mg/l

Tot-N
g/t mg/l

0,7

13

2

0,04

200

3,7

niedostepne

4,3

270

0,75

47

5

0,31

70

4,4

niedostepne

0,7

100

0,11

16

1

0,14

50

7,1

niedostepne

1,0

100

0,27

27

1

0,10

40

4,0

niedostepne
8 3)
12 3)
5 3)

3,7
2,5
3,7
1,4

110
170
190
140

0,48
0,16
0,18
0,07

15
11
9
7

1
2
2
1

0,30
0,13
0,10
0,10

430
30
120
10

1,3
2,0
6,0
1,0

Uwagi:
1) Grycksbo: chemiczne strącanie + oczyszczanie biologiczne ze záoĪem ruchomym
2) Wytwórnia w Silverdalen: napowietrzany staw przed chemicznym strącaniem
3) ChZTprzed oczyszczaniem zawiera ChZTz ogólnej zawiesiny ciaá staáych
4) Wytwórnia Nättraby posiada tylko flokulacjĊ bez oczyszczania za pomocą strącania chemicznego

Tabela 6.23: WydajnoĞü oczyszczania Ğcieków za pomocą chemicznego strącania jako
wtórnego oczyszczania Ğcieków z papierni. We wszystkich papierniach zastosowano chemiczne
strącanie, niektóre z nich posiadają dodatkową instalacjĊ do oczyszczania Ğcieków [raport SEPA 4924
oraz komunikacja z personelem]; Ğrednie wartoĞci roczne.

Osiągane wskaĨniki redukcji wynoszące ok. 97-99% dla zawiesiny ogólnej i 70% dla ChZT
dotyczą Ğcieków surowych (przed jakimkolwiek oczyszczaniem tj. przed wstĊpnym osadnikiem).
Redukcja ChZT wynika gáównie z ograniczenia zawiesiny ogólnej. Rozpuszczalna czĊĞü ChZT
(i BZT) jest tylko nieznacznie zmniejszona (o 10%). Redukcja rozpuszczalnych związków
záoĪonych jako ChZT i BZT moĪe byü osiągana w procesie biologicznego oczyszczania (patrz
rozdziaá 6.3.10).
Stosunek ChZT/BZT w przedziale 3 po chemicznym strącaniu pokazuje, Īe znaczna czĊĞü
usuniĊtych ChZT zawiera substancje mniej podatne na rozkáad biologiczny i dlatego potencjalnie
bardziej szkodliwe. Wskazuje takĪe, Īe Ğcieki nadają siĊ do dalszego oczyszczania
biologicznego.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Strącanie zawiesiny ogólnej, poĪywek i w mniejszym
stopniu substancji organicznych za pomocą chemikaliów nieorganicznych powoduje
wytwarzanie duĪej iloĞci osadu trudnego do odwadniania, który jest czĊsto wywoĪony na
wysypiska. IloĞü wytworzonego osadu wynosi 3-6 kg/m3, który zawiera 60 do 80% wody (po
prasach lub wirówkach sucha substancja stanowi ok. 20 - 40%).
Koszt chemikaliów jest doĞü znaczny a oczyszczanie jest selektywne; substancje obojĊtne nie są
wychwytywane tak skutecznie jak dysocjowane jony lub cząstki koloidalne i zawiesiny.
Stosowanie Ğrodków strącających powoduje wzrost zawartoĞci soli (chlorków lub siarczanów)
w Ğciekach. Sole metali zwykle stosowane są w zakresie od 200 do 400 g/m3.
W procesie oczyszczania energia zuĪywana jest przez pompy i napĊdy.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Nie odnotowano szczególnych problemów związanych ze
stosowaniem tej techniki.

Rozdziaá 6

Aspekty ekonomiczne: Nakáady inwestycyjne na oczyszczanie fizyczno-chemiczne siĊgają
1 miliona euro dla papierni produkującej papier drukowy o wydajnoĞci 100 t/dobĊ. Nakáady
inwestycyjne na oczyszczanie metodą strącania chemicznego obejmują: zbiornik wyrównawczy,
wyposaĪenie do rozpuszczania chemikaliów, wyposaĪenie do dozowania chemikaliów,
urządzenie do strącania i flokulacji oraz osadnik. Koszty eksploatacji są nieznane.
Cel wdroĪenia tej techniki: Zwykle metoda oczyszczania Ğcieków z wytwórni o nie
zintegrowanej produkcji za pomocą strącania chemicznego jest stosowana wtedy, gdy naleĪy
usunąü ze Ğcieków poĪywki, zawiesinĊ ogólną lub nieorganiczne cząstki nierozpuszczalne.
Przykáadowe instalacje: Kilka mniejszych wytwórni w Portugalii i kilka papierni o nie
zintegrowanej produkcji w Szwecji.
6.3.12 ZastĊpowanie potencjalnie szkodliwych substancji innymi substancjami o
mniejszej szkodliwoĞci
Opis techniki: W przemyĞle papierniczym wiĊkszoĞü uwolnionych substancji moĪe trafiü do
wody, poniewaĪ dodatki masowe są zwykle dodawane do wodnej zawiesiny wáókien
i wypeániaczy, i nastĊpnie są zatrzymywane w papierze lub przechodzą do wody obiegowej.
Emisja do powietrza ma mniejsze znaczenie, a usuwanie odpadów moĪe oddziaáywaü na glebĊ
(kompostowanie, wykorzystywanie osadu z papierni w rolnictwie, wywoĪenie odpadów na
wysypiska).
Spodziewany zrzut dodatków masowych do wody jest bezpoĞrednio związany z retencją
substancji chemicznych we wstĊdze papieru, podatnoĞcią substancji na rozkáad oraz retencją
w oczyszczalni Ğcieków. Im wyĪsza retencja, tym niĪszy zrzut substancji do Ğcieków
i potencjalnie mniejsze oddziaáywanie na Ğrodowisko. W przypadku Ğrodków pomocniczych,
zapewniających odpowiednie wáasnoĞci wyrobów, poĪądany jest maksymalny stopieĔ retencji
zarówno z ekonomicznego (strata Ğrodków pomocniczych), jak i ekologicznego punktu
widzenia. Zadaniem Ğrodków pomocniczych jest zapewnienie papierowi odpowiednich
wáasnoĞci, w związku z ich wysokim kosztem oraz duĪą wydajnoĞcią zwykle charakteryzują siĊ
one wysoką retencją na wáóknach celulozowych. ĝrodki pomocnicze uáatwiające proces
technologiczny charakteryzują siĊ mniejszą retencją, poniewaĪ dziaáają w obiegach wody
w papierniach. DuĪa ich czĊĞü jest odprowadzana wraz ze Ğciekami. Ponadto naleĪy zaznaczyü,
Īe brak wáasny jest zwykle ponownie roztwarzany a wiĊc czĊĞü dodatków jest zawracana do
obiegu wody. Dlatego wiedza na temat retencji dodatków ma duĪe znaczenie. Jednak decydujące
znaczenie ma podatnoĞü substancji na rozkáad w Ğrodowisku naturalnym i w kumulacji
w organizmach.
Niektóre organy ochrony wód, do oceny i zminimalizowania udziaáu dodatków masowych
w obciąĪeniu ChZT po oczyszczaniu, stosują zarówno wspóáczynniki retencji, jak i podatnoĞü na
rozkáad biologiczny substancji. Na przykáad w Niemczech zastosowano metodĊ przedstawioną
na rysunku 6.15. Spowodowaáa ona zmniejszone zuĪycie i/lub zastąpienie niektórych dodatków,
które przyczyniaáy siĊ w duĪym stopniu do obciąĪenia ChZT po oczyszczaniu (zasada
zastĊpowania). Ponadto fabryka musiaáa skáadaü raporty wyjaĞniające, jak i dlaczego
zastosowano róĪne chemikalia.
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Rysunek 6.15: Pragmatyczne podejĞcie do problemu oszacowania iloĞci dodatków, które
nie są podatne na rozkáad biologiczny obecnych w Ğciekach z papierni po oczyszczaniu
[IFP, 1997]
Oprócz ogólnej tendencji zmniejszania iloĞci dodatków chemicznych odprowadzanych do wody
niektóre z nich mogą byü zastąpione / wymienione ze wzglĊdu na ochronĊ Ğrodowiska zwáaszcza
w przypadkach, kiedy są uznane za szkodliwe i mogą byü zastąpione substancjami o mniejszej
szkodliwoĞci zapewniając ten sam efekt. NaleĪy unikaü chemikaliów, które mogą zagraĪaü
ludziom lub Ğrodowisku naturalnemu, np. takich, które zmniejszają iloĞü ozonu, zakáócają
funkcjonowanie gruczoáów dokrewnych, zawierają substancje rakotwórcze, mutagenne,
reprotoksyczne (CMR). Organiczne wĊglowodory, takie jak benzen (rakotwórczy), tuloen
(toksyczny), i ksylen (toksyczny) pochodzące z rozpuszczalników i detergentów stosowanych do
mycia sit, filców i maszyn powinny byü zastąpione rozpuszczalnikami mniej toksycznymi.
MoĪna stosowaü substancje alternatywne (np. estry), które są takĪe do pewnego stopnia podatne
na rozkáad biologiczny.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Rezultatem takiego podejĞcia do problemu
monitorowania dodatków moĪe byü sytuacja przedstawiona na rys. 6.16. Niektóre substancje gáównie Ğrodki pomocnicze uáatwiające proces - nie są zatrzymywane ani nie ulegają
biologicznemu rozkáadowi (substancja A). W takim przypadku zastosowane dodatki trafiają do
odbiornika Ğcieków. Inne substancje są czĊĞciowo zatrzymywane i czĊĞciowo eliminowane
w oczyszczalni Ğcieków (substancja B), a jeszcze inne są zatrzymywane prawie w 100
procentach i nawet nie trafiają do oczyszczalni Ğcieków. MoĪna przyjąü, Īe wiĊkszoĞü Ğrodków
pomocniczych zapewniających odpowiednie wáasnoĞci wyrobów jest czĊĞciowo zatrzymywana
oraz do pewnego stopnia eliminowana w oczyszczalni Ğcieków. ĝrodki pomocnicze uáatwiające
proces charakteryzują siĊ niską retencją na wáóknach celulozowych i dlatego zwykle trafiają do
Ğcieków.
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Rysunek 6.16: Schematyczne przedstawienie wĊdrówki dodatków chemicznych w procesie
produkcji papieru z uwzglĊdnieniem zewnĊtrznego oczyszczania [IFP, 1997]

Monitorowanie: Wymagane dane powinny byü dostarczane przez dostawcĊ substancji.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Zmniejszenie iloĞci szkodliwych dodatków
w procesie uszlachetniania papieru obniĪy zanieczyszczenie wody oraz iloĞü odpadów i moĪe
byü korzystne z punktu widzenia cyklu trwaáoĞci substancji chemicznych. Stosowanie Ğrodków
pomocniczych korzystnych dla Ğrodowiska zapobiegnie zatrzymywaniu Ğrodków szkodliwych
w wyrobach, które z kolei bĊdą mogáy byü stosowane jako surowiec wtórny.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Nie opracowano jeszcze przejrzystego systemu informacji
o dodatkach chemicznych i Ğrodkach pomocniczych, w którym producenci, importerzy
i uĪytkownicy chemikaliów przeprowadzaliby wáasne szacunki cyklu trwaáoĞci substancji
chemicznych, za którą ponoszą odpowiedzialnoĞü. UmoĪliwiáoby to przekazywanie istotnych
danych z jednej firmy do drugiej i pozwoliáoby na unikniĊcie powielania tych samych badaĔ.
Rządy niektórych krajów zapewniają doradztwo oraz ocenĊ Ğrodków chemicznych przez firmy
audytowe, rządy innych krajów chcą, aby przedsiĊbiorstwa bardziej zaangaĪowaáy siĊ w
poprawĊ sprawnoĞci ekologicznej procesu produkcji chemikaliów - uĪywając mniej surowców
i zmniejszając jednostkową emisjĊ. Przegląd rozwiązaĔ oraz aktualnych wybranych programów
oceny zagroĪeĔ dla Ğrodowiska przez substancje chemiczne, z naciskiem na Ğrodowisko wodne
podano w [EurEco, 1997].
Aspekty ekonomiczne: Dane są niedostĊpne.
Cel wdroĪenia tej techniki: Niektóre organy ochrony wód ustaliáy wymagania zmniejszenia
udziaáu dodatków w áadunku ChZT po oczyszczaniu. Istnieją takĪe wymagania dotyczące
zmniejszenia emisji biocydów. Zawsze kiedy jest to moĪliwe powinny byü preferowane
substancje chemiczne, które ulegają rozkáadowi biologicznemu, są nietoksyczne i nie ulegają
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bioakumulacji. NaleĪy unikaü chemikaliów, które mogą zagraĪaü ludziom lub Ğrodowisku
naturalnemu zwáaszcza takich, które zmniejszają iloĞü ozonu, zakáócają funkcjonowanie
gruczoáów
dokrewnych
oraz
zawierają
substancje
rakotwórcze,
mutagenne,
reprotoksyczne (CMR).
Przykáadowe zakáady: Ograniczona iloĞü zakáadów w Europie.
Bibliografia
[IFP, 1997], [Braunsprenger, 1996], [EurEco, 1997]
6.3.13 Oczyszczanie wstĊpne osadu (odwadnianie) przed koĔcowym usuniĊciem lub
spaleniem
Opisu techniki: W oczyszczalniach Ğcieków duĪe iloĞci osadu powstają podczas wstĊpnego
oczyszczania, biologicznego oczyszczania z osadem czynnym oraz chemicznej flokulacji
obejmującej takĪe oczyszczanie Ğcieków zawierających mieszankĊ powlekającą. Mniejsza iloĞü
osadu powstaje w stawach napowietrzanych oraz instalacjach beztlenowych.
Gospodarka osadami obejmuje nastĊpujące gáówne fazy:
x Zawracanie do obiegu osadu wáóknistego z oczyszczania wstĊpnego. Jest czĊsto stosowane.
x ZagĊszczanie i odwadnianie osadu wáóknistego/biologicznego (chemicznego).
x KoĔcowe usuniĊcie odwodnionego osadu.
Zawracanie osadu wáóknistego jest stosowane w przypadkach, kiedy jest to odpowiednie ze
wzglĊdu na wymagania produkowanych wyrobów itp. Jednak wewnĊtrzne odzyskiwanie
wáókien prowadzi do niskiej zawartoĞci wáókien w Ğciekach oraz niekorzystnych wáasnoĞci
osadu, w takich przypadkach zawracanie osadu nie jest moĪliwe do przeprowadzenia.
Osady biologiczne i chemiczne charakteryzują siĊ bardzo sáabą odwadnialnoĞcią i zwykle muszą
byü mieszane z osadem wáóknistym w celu speánienia warunków odwadniania. A wiĊc
w obecnoĞci osadu biologicznego/chemicznego przynajmniej czĊĞü osadu wáóknistego powinna
byü odwodniona, a niezawracana do ukáadu. Wysoki wskaĨnik wewnĊtrznego odzyskiwania
wáókien oznacza takĪe wiĊksze trudnoĞci z odwadnianiem osadu biologicznego/chemicznego.
Odwadnianie ma na celu usuniĊcie moĪliwie jak najwiĊkszej iloĞci wody z osadu, aby uáatwiü
jego ostateczne usuniĊcie. Do operacji odwodnienia osadu stosowane są róĪne rodzaje urządzeĔ
mechanicznych.
Biologiczne i chemiczne osady są zwykle zagĊszczane przed odwodnieniem. Oznacza to wzrost
zawartoĞci substancji suchej z ok. 1-2 % do poziomu 3-4% lub wyĪszego. ZagĊszczanie zwykle
odbywa siĊ w zagĊszczarce grawitacyjnej, która jest w zasadzie osadnikiem z niskim áadunkiem
zanieczyszczeĔ.
Przed odwodnieniem do osadu muszą byü dodane chemikalia. Zwykle wystarcza polielektrolit.
Dotyczy to szczególnie mieszanin osadu biologicznego i/lub chemicznego.
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Rodzaje urządzeĔ odwadniających:
x
x
x
x

prasy taĞmowe (prasy dwusitowe),
prasy Ğlimakowe,
odstojniki wirowe,
prasy z filtrem komorowym,

WiĊkszoĞü nowych instalacji opracowanych w ciągu ostatnich 10-15 lat to prasy taĞmowe, które
charakteryzują siĊ niezawodną pracą i zapewniają wysokie zawartoĞci substancji suchej 40 50% dla osadu wáóknistego i 25-40% dla mieszaniny osadu wáóknistego /biologicznego/(chemicznego). W ostatnim czasie wystĊpuje tendencja stosowania pras Ğlimakowych.
Prasy Ğlimakowe mogą byü stosowane dwojako:
x w celu zwiĊkszenia zawartoĞci substancji suchej po odwodnieniu w prasach taĞmowych:
w przybliĪeniu moĪna uzyskaü wzrost substancji suchej o 10%,
x bezpoĞrednie odwadnianie; moĪna uzyskaü wyĪszą zawartoĞü substancji suchej
w porównaniu z odwadnianiem na prasie taĞmowej.
Prasy Ğlimakowe są coraz czĊĞciej stosowane z powodu wzrastającego zainteresowania
spalaniem osadu, które wymaga wysokiej zawartoĞci substancji suchej.
Odstojniki wirowe są obecnie uĪywane gáównie do odwadniania osadów o bardzo niskich
wáasnoĞciach odwadniania takich jak osady chemiczne lub biologiczne (jeĞli są odwadniane
oddzielnie). Zapewniają niĪszą zawartoĞü substancji suchej niĪ prasy taĞmowe lub Ğlimakowe.
W takich przypadkach moĪna takĪe stosowaü bĊbnowe filtry obrotowe z warstwą podkáadową,
które zapewniają wyĪszą zawartoĞü substancji suchej. Uzyskany filtrat ma bardzo niską
zawartoĞü zawiesiny ciaá staáych zwykle poniĪej 10 mg/l (filtrat o wysokiej klarownoĞci).
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe istnieją metody odwadniania wszystkich rodzajów osadu.
Mogą one zapewniü odwodnienie do takiej zawartoĞci suchej substancji, jaka jest konieczna dla
koĔcowego usuniĊcia osadu.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Metoda moĪe byü stosowana
w istniejących oraz nowych zakáadach. Obecnie niemoĪliwa jest eksploatacja papierni bez
odwadniania, poniewaĪ wystĊpują problemy z usuwaniem duĪych iloĞci nie odwodnionego
osadu.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Odwadnianie osadu moĪe zmniejszyü jego objĊtoĞü do
20 razy.
ĝrodowiskowe osiągniĊcia są widoczne w miejscach skáadowania odpadów. Jednym za
skutków jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych.
Monitorowanie emisji: Monitorowanie jest omówione w oddzielnym rozdziale.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Osad wytwarzany w oczyszczalniach Ğcieków po
odwodnieniu moĪe byü spalony, zapewniając w niektórych przypadkach dodatnią wartoĞü
opaáową.
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DoĞwiadczenia eksploatacyjne: We wszystkich fabrykach produkujących papier i tekturĊ
stosuje siĊ wiele rodzajów urządzeĔ odwadniających - poczynając od filtrów bĊbnowych
o niskiej wydajnoĞci koĔcząc na wysokowydajnych prasach Ğlimakowych. W wiĊkszoĞci
przypadków sprawdziáy siĊ nowe konstrukcje pras taĞmowych z filtrami do pracy przy duĪych
obciąĪeniach oraz pras Ğlimakowych zapewniających wysoką suchoĞü odwodnionego osadu.
BĊbnowe filtry obrotowe z warstwą podkáadową pracujące w sposób ciągáy są takĪe stosowane
w przemyĞle papierniczym. Zapewniają one wysoką zawartoĞü suchej substancji 40-50% oraz
filtrat o wysokiej czystoĞci (10 mg zawiesiny/l), wynik ten jest uzyskany dziĊki wyĪszej
prĊdkoĞci obrotowej placka filtracyjnego.
Jednak im wyĪszy jest udziaá osadu biologicznego w mieszaninie osadu do odwodnienia oraz
wyĪsza wymagana suchoĞü tym wiĊksza jest wraĪliwoĞü caáego ukáadu na jakoĞciowe i
iloĞciowe wahania w ukáadzie podawania lub na inne nastawione parametry pracy.
Aspekty ekonomiczne: Nakáady inwestycyjne na odwadnianie osadu w papierni produkującej
papier gazetowy o zdolnoĞci produkcyjnej 1 500 ADt/dobĊ są nastĊpujące:
Prasa sitowa
Prasa Ğlimakowa
Wirówka

1,5 - 1,8 miliona euro
1,7 - 2,0 miliony euro
0,7 - 0,9 miliona euro

Koszty eksploatacji, zakáadając odwadnianie osadu pierwotnego i wtórnego (biologicznego),
wynoszą 0,3 - 0,6 miliona euro/rocznie. Koszt w duĪym stopniu zaleĪny od skáadu osadu oraz od
zapotrzebowania na chemikalia do procesu flokulacji.
Cel wdroĪenia tej techniki: Przyczyną skáaniającą do wdroĪenia tej techniki jest wyĪsza
zawartoĞü suchej substancji uáatwiająca transport i koĔcowe usuwanie osadu.
Przykáadowe zakáady: Liczne zakáady na caáym Ğwiecie, dla róĪnego rodzaju Ğcieków.
Bibliografia:
[J. Pöyry, 1997 b], [Finnish BAT Report, 1997 - FiĔski raport nt. BAT, 1997], [SEPA-Report
4713-2, 1997 – raport SEPA 4713-2, 1997]

6.3.14 Opcje oczyszczania Ğcieków
WstĊp
Produkcja papieru i tektury jest związana z wytwarzaniem osadu i odpadów. Europejski Katalog
Odpadów (94/3/EWG) zamierza ustaliü wspólną terminologiĊ dla PaĔstw Czáonkowskich Unii.
Jednak w Europie stosowana jest ciągle zróĪnicowana terminologia dla róĪnych rodzajów
odpadów z przemysáu papierniczego. Europejski Katalog Odpadów wymienia nastĊpujące
rodzaje odpadów z papierni:
x osad wáóknisty i papierniczy,
x w zakáadach stosujących masĊ wyáawianą: odrzut z recyklingu papieru i tektury oraz osad
z procesu odbarwiania; patrz rozdziaá 5. Rozdziaá ten w pewnym stopniu pokrywa siĊ
z niniejszym,
x w zakáadach o zintegrowanej produkcji papieru i tektury, które wytwarzają masĊ pierwotną:
kora, osady oraz osad áugu zielonego (z oczyszczania áugu powarzelnego); patrz rozdziaáy 2,
3 i 4. Ten temat nie jest tutaj omawiany,
x Ğcieki z przygotowania wody dla celów przemysáowych,
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x osady z oczyszczalni Ğcieków,
x inne nie wyszczególnione Ğcieki,
Frakcje odpadów są rozdzielane i áączone w róĪny sposób w zaleĪnoĞci od opcji ponownego
wykorzystania/recyklingu oraz dalszego oczyszczania i usuwania odpadów. Dane dla
poszczególnych odpadów są rzadko dostĊpne. CzĊsto podawane są dane dotyczące osadu
i odrzutu, a czasami tylko osadu. Dlatego odpady z papierni są omówione poniĪej jako jeden
strumieĔ materiaáów.
NajwaĪniejsze osady to odrzut z przygotowania masy, osad wáóknisty i papierniczy oraz osad
z oczyszczania wody. Są one wytwarzane zarówno w wytwórniach masy pierwotnej, jak
i makulaturowej. Jednak iloĞci te są mniejsze w papierniach produkujących masĊ pierwotną,
zwykle poniĪej 50 kg/t, podczas gdy w papierniach produkujących masĊ makulaturową (np.
w fabrykach bibuáki higienicznej) są to iloĞci o wiele wiĊksze i mogą siĊgaü do 1 000 kg ds/tonĊ
bibuáki higienicznej. Skáad i iloĞü odpadów staáych zaleĪy od produkowanego rodzaju papieru,
uĪytych surowców, stosowanych metod technologicznych oraz wymaganych wáasnoĞci papieru.
Gospodarka odpadami obejmuje zapobieganie wytwarzania odpadów, recykling materiaáów,
kompostowanie, odzyskiwanie energii i koĔcowe usuwanie. Schemat ilustrujący proces
podejmowania decyzji przedstawia w sposób ogólny waĪniejsze opcje gospodarki odpadami
i podkreĞla niektóre waĪne aspekty. Nie istnieją standardowe rozwiązania gospodarki odpadami
w papierniach.
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Rysunek 6.17: Schemat ilustrujący proces podejmowania decyzji dotyczących gospodarki
odpadami z papierni [wedáug Hamm’a, 1996]
Osady z papierni - oprócz popioáu z elektrowni lub kotáowni oraz miejscowych spalarni –
charakteryzują siĊ stosunkowo wysoką iloĞcią materiaáu organicznego. Niemniej jednak w wielu
europejskich krajach (np. Zjednoczone Królestwo WB i IP, Hiszpania) duĪe iloĞci odpadów są
wywoĪone na wysypiska. RównoczeĞnie rządy w wielu PaĔstwach Czáonkowskich zniechĊcają
do wywoĪenia odpadów o wysokiej zawartoĞci materiaáu organicznego na wysypiska
i prawdopodobnie wkrótce bĊdzie to zabronione. Dyrektywa UE dotycząca wysypisk bĊdzie
wytyczaü tĊ tendencjĊ przez okreĞlenie puáapów mających na celu ograniczenie iloĞci
wywoĪonych na wysypiska odpadów podatnych na rozkáad biologiczny (komunalnych).
W konsekwencji w przyszáoĞci waĪną rolĊ odgrywaü bĊdą alternatywne metody przerobu
odpadów, takie jak: recykling materiaáu oraz spalanie wraz z odzyskiwaniem energii. Te opcje
oczyszczania są omawiane poniĪej jako techniki do rozwaĪenia podczas okreĞlania najlepszych
dostĊpnych technik BAT. Operacje odzyskiwania odpadów, w których osady są
wykorzystywane poprzez ponowne uĪycie lub odzyskanie niektórych lub wszystkich skáadników
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(takĪe energii), są preferowanymi metodami oczyszczania odpadów tam, gdzie jest to moĪliwe.
Najlepsze dostĊpne techniki BAT powinny okreĞliü takie moĪliwoĞci oraz spowodowaü
wprowadzenie ich w Īycie. PodkreĞlono niektóre istotne aspekty techniczne i omówione zostaáy
korzyĞci, problemy lub ograniczenia róĪnych opcji oczyszczania odpadów.
Recykling materiaáu
Przegląd gáównych opcji oczyszczania zapewniających recykling materiaáu oraz czynniki, które
decydują o wyborze opcji oczyszczania przedstawia rysunek 6.18.

Rysunek 6.18: Opcje recyklingu materiaáu z osadów z papierni oraz czynniki decydujące
o wyborze danej opcji oczyszczania [Hamm, 1996; zmieniony przez EIPPCB]
Rysunek 6.18 pokazuje, Īe szereg czynników ma wpáyw na wybór danej opcji przez zakáad.
Gáównymi czynnikami mogą byü: miejscowa infrastruktura, koszty i konkurencyjnoĞü
w stosunku do osadu z innych przemysáów. Ten drugi element jest szczególnie istotny dla
wykorzystania osadu z papierni w przemyĞle cementowym i w produkcji cegieá. JeĞli chodzi
o transport to zasada bliskiej odlegáoĞci zmniejsza niekorzystny wpáyw na Ğrodowisko oraz
koszty. Wykorzystanie osadu z papierni jako surowca w róĪnych zastosowaniach wymienionych
na rysunku 6.18 zaleĪy miĊdzy innymi od miejscowej dostĊpnoĞci odpowiednich procesów
technologicznych.
W niektórych krajach praktykuje siĊ kompostowanie osadu z papierni lub rozprowadzanie go
w glebie dla celów rolniczych. Przy takim wykorzystaniu osadu kontrola potencjalnych Ğrodków
zanieczyszczających ma znaczenie decydujące. Osad z papierni zwykle nie zawiera wiĊcej
zanieczyszczeĔ niĪ osad z miejskich oczyszczalni Ğcieków, a jego ograniczone zastosowanie
moĪe mieü pozytywne skutki dla gleby (CaCO3 jako Ğrodek zobojĊtniający gleby kwaĞne,
zatrzymywanie wilgoci przez wáókna i frakcjĊ drobną w glebie suchej, niska zawartoĞü azotu).
MoĪliwe korzyĞci są róĪne w zaleĪnoĞci od rodzaju gleby. Okresy rozprowadzania osadu
w glebie są ograniczone do niektórych miesiĊcy w roku. Dlatego naleĪy zbudowaü magazyny
o odpowiedniej pojemnoĞci do przechowywania osadu.
MoĪliwoĞü stosowania tej metody zaleĪy w duĪym stopniu od zaakceptowania przez PaĔstwa
Czáonkowskie wykorzystywania osadu do uĪyĨniania ziemi rolniczej. W niektórych PaĔstwach
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Czáonkowskich praktyka ta jest popierana jako rozwiązanie korzystne ekonomicznie. W innych
PaĔstwach Czáonkowskich wystĊpuje niepokój wynikający z troski o glebĊ. NajwiĊkszymi
problemami są, moĪliwoĞü zanieczyszczenia gleby nisko stĊĪonymi metalami ciĊĪkimi oraz
mikro-zanieczyszczeniami organicznymi, sprzeciw lokalnej spoáecznoĞci z powodu uciąĪliwoĞci
tej metody lub problemy z wizerunkiem produktów rolniczych uprawianych na glebach, gdzie
rozprowadzany jest osad.
W przypadku kompostowania wymagania jakoĞciowe kompostu decydują o wprowadzeniu
wyrobu na rynek. Komposty otrzymane z organicznych odpadów zmieszane z róĪnymi iloĞciami
makulatury oraz osadem z przemysáu papierniczego speániają wymagania, takie jak: stopieĔ
dojrzaáoĞci lub odpowiednie podáoĪe dla wzrostu roĞlin. Ponadto polepszone są parametry, takie
jak: zawartoĞü soli i substancji organicznych oraz emisja. StĊĪenie substancji szkodliwych
zwáaszcza metali ciĊĪkich powinno byü uznane za czynnik ograniczający.
Inną opcją zagospodarowania osadu z papierni jest wykorzystanie go w przemyĞle cementowym,
w produkcji cegieá (dla poprawy porowatoĞci) lub innych materiaáów budowlanych. W
przemyĞle cementowym moĪna odzyskaü z osadu papierniczego zarówno materiaá, jak i energiĊ.
Dla przemysáu cementowego nadaje siĊ szczególnie osad z wstĊpnych klarowników (lub
zmieszany z nadmiarem osadu z oczyszczania biologicznego), który zawiera wáókna, frakcjĊ
drobną oraz związki nieorganiczne (np. wypeániacze, pigmenty powlekające). Osad (o
zawartoĞci wilgoci ok. 50%) jest suszony przez ciepáo odpadowe z wstĊpnej suszarki pieca do
wypalania klinkieru cementowego, a wiĊc nie jest potrzebna dodatkowa energia do zmniejszenia
zawartoĞci wilgoci osadu do 10 - 15%. Podczas spalania wysuszonego osadu w obrotowym
piecu do wypalania klinkieru cementowego wykorzystywane jest ciepáo spalania substancji
organicznych a popióá ze spalania osadu (w wiĊkszoĞci) pozostaje w wyrobie (cemencie).
Substancje nieorganiczne w popiele ze spalonego osadu stanowią skáadnik klinkieru
cementowego. JeĪeli wytwórnie cementu lub cegieá są zlokalizowane blisko zakáadów
papierniczych (krótka odlegáoĞü transportu) i mogą wykorzystaü osad jest to praktyczne
rozwiązanie.
Odzyskiwanie energii
Odpady oraz osady zawierają organiczne substancje, które mogą byü spalone w zakáadzie lub
poza nim z odzyskaniem energii (dla spalarni w zakáadach o nie zintegrowanej produkcji iloĞü
osadu do spalenia nie jest wystarczająca). Piece do spalania z odzyskiwaniem energii mogą byü
podzielone na spalanie pojedyncze (mono) i áączone.
W piecach do spalania typu pojedynczego – zwykle z fluidalnym záoĪem, wielokrotnym
paleniskiem lub piecem do wypalania w temperaturze od 850OC do 950OC – spalane są
wyáącznie odpady z przemysáu papierniczego. Instalacje te speániają wymagania przepisów
dotyczących spalania odpadów po wprowadzeniu ograniczonej emisji i dlatego są uznane za
najlepsze dostĊpne techniki BAT. WiĊcej informacji moĪna znaleĨü w rozdziale 5.3.11
niniejszego dokumentu. Popióá moĪe byü wywoĪony na wysypiska lub wykorzystany
w przemyĞle budowlanym.
Spalanie áączone odpadów z przemysáu papierniczego odbywa siĊ w piecach do wypalania
klinkieru cementowego, elektrowniach wĊglowych (patrz rozdziaá 5.3.11, przykáad 2) piecach do
spalania odpadów komunalnych, wielkich piecach (przemysáu hutniczego) oraz Īeliwiakach
(odlewnie). Dla takiej opcji nadają siĊ szczególnie odpady o wysokiej wartoĞci opaáowej, które
mogą zastąpiü paliwa kopalne (np. wĊgiel, olej napĊdowy). Odpady z przemysáu papierniczego
są, w tych instalacjach, zwykle mieszane z innymi paliwami spalanymi. Przed spaleniem muszą
byü odwodnione a czasami wysuszone (np. dla przemysáu cementowego i hutniczego). Na
podstawie praktyki moĪna stwierdziü, Īe im bardziej charakterystyka osadów jest zbliĪona do
normalnego paliwa tym áatwiej nastĊpuje spalanie áączone. JednorodnoĞü paliwa wtórnego oraz
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jednolity i staáy skáad osadu jest takĪe waĪny. Kontrola tych parametrów sprawia, Īe odpady
z przemysáu papierniczego bardziej nadają siĊ do instalacji spalania.
Rysunek 6.19 przedstawia zachowanie siĊ odpadów papierniczych podczas spalania. Są to osady
z odbarwiania, odrzut z oczyszczania i sortowania lub osad z oczyszczania Ğcieków. Rys. ten
pokazuje powiązania pomiĊdzy zawartoĞcią substancji organicznych/palnych, zawartoĞcią
popioáu i zawartoĞcią wody. Obszar samopodtrzymującego siĊ spalania, gdzie nie jest potrzebne
dodatkowe paliwo zostaá dodatkowo zaznaczony.

Rysunek 6.19: Trójkąt ilustrujący paliwa do spalania osadu z przemysáu papierniczego
(dostarczony przez IFP)
Obszary, w których umieszczono odwodniony osad z odbarwiania i odwodniony odrzut
z mechanicznego oczyszczania i sortowania są przedstawione jako zakreskowane.
Samopodtrzymujące siĊ spalanie wystĊpuje dla odrzutu o stosunkowo wysokiej wartoĞci
opaáowej oraz dla osadu o stosunkowo wysokiej zawartoĞci popioáu. Podczas spalania osadu
wytwarzana energia netto równa jest zeru lub jest wartoĞcią ujemną, w przypadkach gdy
zawartoĞü substancji suchej w osadzie wynosi poniĪej 40% oraz osad zawiera bardzo duĪą iloĞü
materiaáu nieorganicznego. W takich przypadkach, jeĞli osad nie jest zmieszany z korą lub
innymi odpadami drzewnymi, utrzymanie dobrych warunków spalania wymaga zastosowania
paliwa pomocniczego. Spalanie zmniejsza objĊtoĞü odpadów a substancje nieorganiczne
pozostają w postaci popioáu (ok. poáowa masy moĪe pozostaü w postaci nieorganicznego
popioáu), który jest wywoĪony na wysypisko lub wykorzystywany w jako surowiec w przemyĞle
budowlanym.
Wpáyw áączonego spalania odpadów z papierni oraz osadu na emisjĊ do atmosfery zaleĪy od
skáadu spalanego materiaáu. Spalanie áączone osadu wáóknistego i papierniczego – zwáaszcza
o wysokiej zawartoĞci alkaliów - w elektrowniach opalanych wĊglem kamiennym lub brunatnym
nie wpáywa na emisjĊ do atmosfery lub powoduje nieznaczne zmniejszenie substancji
zanieczyszczających. Zmniejszeniu ulegają emisje SO2, HCl i HF w trakcie áącznego spalanie
osadu o wysokiej zawartoĞci alkaliów (osad z odbarwiania, osad wáóknisty zawierający
pigmenty do mieszanek powlekających i wypeániacze). ZawartoĞü metali ciĊĪkich w osadzie
wáóknistym i papierniczym jest niska w porównaniu z wĊglem i kamiennym i brunatnym.
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Odrzuty z przygotowania masy z papierni wykorzystujących makulaturĊ do produkcji tektury
falistej odznaczają siĊ wyĪszą zawartoĞcią chloru (1-3% masy). Pierwsze doĞwiadczenia z
zakáadu pracującego na skalĊ przemysáową w Niemczech pokazaáy, Īe áączone spalanie odrzutu
w elektrowniach opalanych wĊglem brunatnym jest moĪliwe. Nie odnotowano wzrostu poziomu
dioksyn.
MoĪliwoĞci spalania osadu są zróĪnicowane zaleĪnie od PaĔstwa Czáonkowskiego oraz na
terenie poszczególnych krajów. Piece do spalania są czasami przyczyną sprzeciwu spoáecznoĞci
lokalnych.
W kombinatach celulozowo-papierniczych wiĊksza czĊĞü osadu jest zwykle spalana razem z
korą w kotáach korowych (patrz rozdziaáy 2, 3 i 4).
W papierniach o zintegrowanej produkcji celulozy i papieru piece do spalania instalowane są na
terenie zakáadu (patrz rozdziaá 5). W tych zakáadach popióá i odpady z urządzeĔ ograniczających
emisje do atmosfery, np. pyá z elektrofiltrów lub gips z usuwania SO2 (jeĞli jest stosowany), teĪ
muszą byü poddane obróbce jako frakcje odpadów.
Bibliografia
[Hamm, 1996], [Wünschmann et al., 1995a], [Wünschmann et al., 1995b], [Wünschmann et al.,
1995c], [IPTS, 1997], [Guillet, 1997]

6.3.15 Instalowanie technologii o niskiej emisji NOX w kotáach pomocniczych (olej, gaz,
wĊgiel)
Opis techniki: W wytwórniach papieru i tektury moĪna stosowaü wiele paliw odzyskanych lub
kopalnych – kora, wĊgiel kamienny i brunatny, olej lub gaz ziemny - do uzupeániającego
wytwarzania pary. Do spalania tych paliw potrzebne są odpowiednie techniki ograniczające do
minimum emisje pyáu, SO2 oraz NOX.
Technologia niskiej emisji NOX stosowana do spalania paliw staáych oraz odpadów z przemysáu
celulozowo-papierniczego w kotáach z fluidalnym záoĪem jest omówiona w paragrafie 2.3.20.
WĊgiel kamienny i brunatny dobrze nadają siĊ do spalania jako paliwo gáówne lub pomocnicze
w instalacjach z fluidalnym záoĪem, które dziĊki dokáadnej kontroli pracy zapewniają niski
poziom NOX.
W konwencjonalnych kotáach opalanych olejem lub gazem ziemnym, konstrukcja palników
podających mieszankĊ paliwa i powietrza powinna zapewniü warunki spalania przy niskim NOX.
WĊgiel lub torf są takĪe czĊsto spalane w postaci drobno zmielonego pyáu w konwencjonalnych
kotáach; są podawane przez palniki o specjalnej konstrukcji zapewniającej spalanie przy niskim
NOX.
Powietrze pierwotne do spalania jest doprowadzane przez palnik w postaci mieszanki z paliwem.
Powietrze wtórne i trzeciorzĊdne jest dostarczane oddzielnie ma to na celu utrzymanie
równowagi pomiĊdzy tymi rodzajami powietrza (powietrzem pierwotnym, wtórnym
i trzeciorzĊdnym) w strefie páomienia. Zapewnienia to spalanie przy niskim NOX. W razie
potrzeby, dla zakoĔczenia procesu spalania paliwa, czĊĞü powietrza moĪe byü podawana do
strefy nad páomieniem.
Celem wielostopniowego podawania powietrza jest spalanie paliwa bez jego nadmiaru a nawet
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w warunkach ograniczonego dostĊpu powietrza, oznacza to, Īe:
x Nie ma wystarczającej iloĞci tlenu do wytwarzania wysokiego stĊĪenia NOX. Temperatura
páomienia jest niĪsza niĪ w konwencjonalnych palnikach, co powoduje dalsze zmniejszenie
stĊĪenia NOX.
x CzĊĞü wytworzonych NOX ulegnie redukcji do elementarnego azotu na przykáad kiedy
resztkowa iloĞü paliwa bĊdzie spalana w zewnĊtrznej strefie páomienia lub poza nią.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Palniki zapewniające niski poziom emisji
NOX i wielostopniowe podawanie powietrza mogą byü stosowane zarówno w istniejących jak
i nowych kotáach.
W przypadku stosowania sproszkowanych paliw staáych takich jak wĊgiel lub torf naleĪy
pamiĊtaü, Īe jeĪeli charakteryzują siĊ one wysoką wilgotnoĞcią to powinny byü wstĊpnie suszone
- w celu uáatwienia szybkiego i sprawnego spalania. Poza tym wymagają wstĊpnego podgrzania
powietrza doprowadzanego do strefy spalania, zapewni to szybki zapáon i caákowite spalanie.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: W porównaniu z konwencjonalnymi palnikami o emisji
NOX na poziomie 250-500 mg/MJ zastosowanie palników o niskiej emisji NOX pozwoli
osiągnąü znacznie niĪsze poziomy emisji z komina. Uzyskane poziomy emisji przestawione w
tabeli 6.24 są podzielone wedáug rodzajów stosowanego paliwa oraz na kotáy istniejące i nowe.
Najlepsze osiągane wyniki oznaczają, Īe wartoĞci uzyskano w kilku nowych instalacjach.
Ogólnie osiągane wyniki oznaczają, Īe wartoĞci uzyskano w wiĊkszoĞci zakáadów. WartoĞci
odnoszą siĊ do 3% zawartoĞci tlenu i 7% - wĊgla.
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Parametr
NOX

Instalacja
Nowa

NOX

Istniejąca

SO2

Nowa

SO2

Istniejąca

Pyá
(z filtra
elektrostatycznego)

Nowa

Pyá
(z filtra
elektrostatycznego)

Istniejąca

Paliwo
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel
Gaz
ziemny/biogaz
Olej lekki/olej
napĊdowy 2)
Olej ciĊĪki
WĊgiel

Wyniki ogólnie osiągane
mg/MJ
(mg/Nm3)
70 - 100
20 – 30
120 - 200
35 - 60
300 - 450
90 - 135
115 1)- 190
300 1) - 500
70 - 200
150 - 250
400 - 450
300 1) - 500

20 – 60
45 - 75
115 - 135
1151) – 190

0 - 35 3)
350 3)
850 - 1700 4)
400 - 2000 4)

0 - 10 3)
100 3)
250 - 500 4)
150 – 750 4)

0 - 35 3)
350 3)
1700 4)
400 - 2000 4)

0 - 10 3)
100 3)
500 4)
150 – 750 4)

0-5
brak danych
50 - 80 5)
< 50

0 - 1,5
brak danych
15 - 25 5)
< 20

0-5
brak danych
50 - 80 6)
50 - 150 6)

0 - 1,5
brak danych
15 - 25 6)
20 - 60 6)

Wyniki najlepsze
(mg/Nm3)
mg/MJ
30 - 100
9 - 30
150
45
300
90
2501) - 280
901) - 100

35 3)
250 3)
850 4)
400 -2000 4)

10 3)
75 3)
250 4)
150 - 750 4)

0-5
brak danych
10 - 50 5)
10 - 50

0 - 1,5
brak danych
3 - 15 5)
4 - 20

Uwagi:
1 Technologia záoĪa fluidalnego
2 W zaleĪnoĞci od zawartoĞci N w paliwie
3 W zaleĪnoĞci od zawartoĞci S w paliwie
4 W zaleĪnoĞci od zawartoĞci S, wielkoĞci i rodzaju instalacji; emisja siarki z kotáów opalanych wĊglem i olejem zaleĪy od
dostĊpnoĞci oleju i wĊgla o niskiej zawartoĞci siarki. MoĪna ograniczyü zawartoĞü siarki przez wtryskiwanie wapienia.
5 W zaleĪnoĞci od zawartoĞci S i rodzaju instalacji.
6 W zaleĪnoĞci od wielkoĞci instalacji.

Tabela 6.24: Osiągane poziomy emisji (Ğrednia dzienna) z kotáów o niskiej emisji NOX
(stosowana wyáącznie technologia spalania) oraz usuwanie pyáu za pomocą filtrów
elektrostatycznych [dane opracowane na podstawie duĪej liczby zakáadów w Niemczech]
Monitorowanie emisji: MoĪna monitorowaü emisjĊ za pomocą mierników NOX w trybie
„on-line”. W ustaleniu czy utrzymywane są warunki spalania przy niskiej emisji NOX mogą byü
pomocne takĪe mierniki tlenu.
Dla zapewnienia dokáadnych pomiarów naleĪy pobieraü próbki w obiekcie i przeprowadzaü
badania laboratoryjne.
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Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Brak wiĊkszego wpáywu.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Palniki zapewniające niski poziom emisji NOX zostaáy
zamontowane w kotáach zmodernizowanych oraz nowych.
Aspekty ekonomiczne: Nakáady inwestycyjne zwykle wynoszą 0,6 - 0,9 miliona euro dla
produkcji papieru 1 000 ADt/dobĊ. Koszty eksploatacyjne wzrastają: 0,1 - 0,2 miliona
euro/rocznie.
Cel wdroĪenia tej techniki: Emisje do atmosfery z papierni o nie zintegrowanej produkcji
celulozy i papieru pochodzą gáównie z kotáów parowych i elektrowni. Są to z reguáy zakáady ze
standardowymi kotáami i nie róĪnią siĊ od innych elektrowni. Zakáada siĊ, Īe są kontrolowane
podobnie jak inne elektrownie o tej samej wydajnoĞci. Palniki zapewniające niski poziom stĊĪeĔ
NOX są stosowane gáownie w celu zmniejszenia emisji NOX z kotáów pomocniczych.
Przykáadowe zakáady: Liczne zakáady papiernicze w Póánocnej i Zachodniej Europie.
Bibliografia:
[J. Pöyry, 1997 b], [Finnish BAT Report - FiĔski raport nt. BAT, 1997], [Ministerstwo Edukacji,
1994], [Dane dostarczone przez niemiecką EPA (AgencjĊ Ochrony ĝrodowiska), 1999]
6.3.16 Wykorzystanie poáączonego wytwarzania ciepáa i energii
Patrz rozdziaá 5.3.9
6.3.17 Optymalizacja odwadniania w czĊĞci prasowej maszyny papierniczej (prasy o
rozszerzonej strefie styku)
Opis techniki: Maszyna papiernicza to jeden wielki proces odwadniania. Skáada siĊ ona z trzech
gáównych czĊĞci:
x CzĊĞci sitowej, gdzie odbywa siĊ proces formowania wstĊgi oraz w pierwszym etapie
odwadnianie grawitacyjne a nastĊpnie odsysanie próĪniowe.
x CzĊĞci prasowej, gdzie odbywa siĊ dalsze odwadnianie mokrej wstĊgi metodami
mechanicznymi.
x CzĊĞci suszącej, gdzie odbywa siĊ suszenie wstĊgi aĪ do uzyskania koĔcowej suchoĞci przez
odparowanie na cylindrach podgrzewanych parą.
Po czĊĞci prasowej (patrz takĪe rysunek 6.1) suchoĞü wstĊgi wynosi zwykle 45-50%, tj.
pozostaje ok. 1 kg wody/1 kg wsadu. Do odparowania tych ostatnich „kropli wody” potrzebna
jest dáuga czĊĞü susząca zuĪywająca duĪo energii.
W maszynie papierniczej wiĊkszoĞü energii jest zuĪywana na suszenie papieru (para:
572 kWh/t). Energia elektryczna jest potrzebna do napĊdu walców i cylindrów (energia
elektryczna: 100 kWh/t) oraz do wytwarzania próĪni (energia elektryczna: 67 kWh/t). Im wyĪsza
suchoĞü wstĊgi papieru po czĊĞci prasowej tym niĪsze zapotrzebowanie na energiĊ cieplną do
koĔcowego suszenia papieru. Wzrost suchoĞci wstĊgi papieru wchodzącej do czĊĞci suszącej o
1 % umoĪliwia zaoszczĊdzenie ok. 4% ciepáa (para niskociĞnieniowa o ciĞnieniowa, ok.
2 barów). Dlatego naleĪy podjąü dziaáania, dla uzyskania jak najwyĪszej suchoĞü wstĊgi w
procesie prasowania w czĊĞci mokrej.
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W konwencjonalnej prasie ze strefą styku, docisk w strefie styku osiągnąá górną wartoĞü
graniczną i nie moĪe byü juĪ zwiĊkszony w celu poprawy odwadniania w czĊĞci prasowej.
Zastąpienie konwencjonalnych pras o krótkiej strefie styku prasami o szerokiej strefie styku tzw.
prasami typu „shoe”, tj. ze staáym elementem odwadniającym umoĪliwia uzyskanie wyĪszego
impulsu prasowania niĪ w prasach konwencjonalnych, przez co zapewniamy bardziej
intensywne odwadnianie mokrej wstĊgi oraz wyĪszą suchoĞü wstĊgi po czĊĞci prasowej. Staáy
element odwadniający (shoe) jest dociskany hydraulicznie do przeciwwalca. Taka konstrukcja
prasy zapewnia znaczne rozszerzenie strefy prasowania i wydáuĪenie czasu kontaktu w strefie
styku w porównaniu z konwencjonalnymi prasami. Wysoka suchoĞü po prasach pozwala na
zaoszczĊdzenie energii w procesie suszenia oraz páynnoĞü eksploatacyjną w sekcji suszącej
z uwagi na dobrą wytrzymaáoĞci wstĊgi w stanie mokrym.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Technika zintegrowana z procesem. Prasa
ze staáym elementem odwadniającym moĪe byü stosowana zarówno w nowych jak i pracujących
maszynach do produkcji wiĊkszoĞci rodzajów papieru (oprócz bibuáki sanitarnej), pod
warunkiem, Īe w czĊĞci prasowej jest odpowiednia przestrzeĔ i konstrukcja budynku pozwala na
zamontowanie ciĊĪkiej prasy ze staáym elementem odwadniającym. Fundamenty muszą byü
przystosowane do ciĊĪkiego wyposaĪenia tej prasy. W niektórych przypadkach naleĪy zwiĊkszyü
maksymalny udĨwig suwnicy w hali maszyny z powodu wiĊkszego ciĊĪaru walców prasy ze
staáym elementem odwadniającym. Z powodu wysokich dodatkowych nakáadów
inwestycyjnych, w przypadku mniejszych maszyn, o zmniejszonej szerokoĞci roboczej poniĪej
2,5 m, korzyĞci ekonomiczne są wątpliwe.
Dla gatunków papieru gdzie waĪna jest objĊtoĞü, przewaĪnie papierów bezdrzewnych, zalecany
jest dáugi element odwadniający (250 mm) o niskim docisku (600 kN/m). Natomiast do
produkcji papierów drzewnych moĪna stosowaü krótszy element odwadniający (180 mm) o
wyĪszym docisku (800 kN/m).
Opracowano takĪe prasĊ ze staáym elementem odwadniającym dla maszyn szybkobieĪnych
(obecnie do 2000 m/min).
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: Wpáyw na Ğrodowisko jest związany z zaoszczĊdzeniem
energii cieplnej potrzebnej do suszenia papieru. Po zainstalowaniu prasy ze staáym elementem
odwadniającym w istniejących maszynach do produkcji papieru opakowaniowego i tektury
odnotowano wzrost suchoĞci w zakresie od 5 do 15% [IFP, 1998]. OczywiĞcie taki wzrost zaleĪy
znacznie od poprzedniej wydajnoĞci przebudowanej czĊĞci prasowej oraz od wybranej
konstrukcji prasy.
W jednym przypadku przebudowa sekcji prasowej spowodowaáa wzrost suchoĞci o 6% po
zamontowaniu prasy ze staáym elementem odwadniającym. Jednostkowe zapotrzebowanie pary
do suszenia papieru zostaáo zmniejszone z 2,13 do 1,76 tony pary na tonĊ papieru, co pozwoliáo
na zaoszczĊdzenie 18% energii cieplnej. Redukcja emisji do atmosfery z procesu wytwarzania
energii zaleĪy w duĪej mierze od rodzaju stosowanego paliwa kopalnego. W omawianym
zakáadzie rocznie zaoszczĊdzono 46 000 ton pary (co odpowiada 5,1 miliona m3 gazu ziemnego
i zmniejszonej emisji CO2 o 8 900 ton).
W prasie ze staáym elementem odwadniającym dáugoĞü czĊĞci prasowej, iloĞü komponentów
i suszników, a takĪe okres uĪytkowania suszników pozostaną niezmienione takĪe przy
zwiĊkszonej produkcji. Strefa docisku staáego elementu odwadniającego jest strefą miĊkką.
WystĊpuje mniejsze zapotrzebowanie na konserwacjĊ, niĪsze zuĪycie sit susznikowych a tym
samym mniejsza iloĞü odpadów wystĊpuje równieĪ zmniejszenie haáasu i wibracji. Oznacza to,
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Īe emisje na tonĊ papieru są niĪsze.
Prasa ze staáym elementem odwadniającym jest sposobem zwiĊkszenia prĊdkoĞci maszyny przy
utrzymaniu páynnoĞci eksploatacyjnej. Wysoka sprawnoĞü umoĪliwia oszczĊdnoĞci surowców
i energii oraz zapewnia wyĪszy efektywny czas pracy przy zmniejszonej iloĞci odpadów.
Wysoka suchoĞü po prasach oznacza niĪsze zapotrzebowanie na energiĊ a tym samym niĪszą
emisjĊ podczas wytwarzania energii.
W maszynach o ograniczonej wydajnoĞci suszenia zmniejszenie wilgotnoĞci o 1% przekáada siĊ
na 4-5%-owy wzrost wydajnoĞci. JeĪeli wydajnoĞü suszenia maszyny papierniczej nie jest
ograniczona moĪna uzyskaü odpowiednio niĪsze zuĪycie pary w czĊĞci suszącej. OszczĊdnoĞci
pary w czĊĞci suszącej mogą wynosiü do 170 kWh/t.
Jednak dla danej gĊstoĞci papieru poprawa suszenia zaleĪy od skáadu wáóknistego. W przypadku
papierów bezdrzewnych zastosowanie prasy ze staáym elementem odwadniającym powoduje
wzrost suchoĞci po prasach o ok. 3 – 5%. Dla gatunków drzewnych wzrost suchoĞci wynosi ok.
4 - 7%. RóĪnica ta jest jeszcze wiĊksza - do 12 % - dla maszyn szybkobieĪnych, poniewaĪ przy
dáuĪszym czasie przebywania wstĊgi w strefie prasowania ze staáym elementem odwadniającym,
suchoĞü pozostanie na wysokim poziomie przy zwiĊkszonej prĊdkoĞci maszyny. Podczas
produkcji papierów drzewnych moĪna wykorzystaü peáną wydajnoĞü prasy, poniewaĪ najlepsze
wáasnoĞci papieru moĪna osiągnąü przy wysokim docisku w strefie styku.
Wymiana prasy walcowej na prasĊ ze staáym elementem odwadniającym w maszynie
papierniczej zwykle pozwala oszczĊdziü od 20 do 30% energii zuĪywanej w procesie suszenia.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Zastąpienie konwencjonalnej strefy styku walców
strefą rozszerzoną nie ograniczy w znaczący sposób zapotrzebowania na energiĊ elektryczną.
Prasa ze staáym elementem odwadniającym charakteryzuje siĊ wyĪszym jednostkowym
zuĪyciem energii elektrycznej. Kompensowane jest ono mniejszą iloĞcią stref docisku.
Zmniejszone zuĪycie energii cieplnej moĪna przeliczaü na emisjĊ, której udaáo siĊ uniknąü.
MoĪna ją oszacowaü posáugując siĊ danymi mówiącymi o jednostkowej emisji podczas
wytwarzania pary. NaleĪy jednak uwzglĊdniü to, Īe zmniejszenie emisji do atmosfery zaleĪy od
rodzaju paliwa kopalnego stosowanego w elektrowni.
Wzrost suchoĞci po prasie ze staáym elementem odwadniającym powoduje wzrost gĊstoĞci
pozornej i spoistoĞci wewnĊtrznej wysuszonej wstĊgi. ZaleĪnoĞü jest niemal liniowa. WyĪsza
wytrzymaáoĞü wstĊgi papieru zwykle poprawia sprawnoĞü eksploatacyjną maszyny papierniczej
z powodu mniejszej iloĞci zrywów wstĊgi. W rezultacie uzyskujemy wyĪszą wydajnoĞü
maszyny. Dla przykáadu, jeĞli po zamontowaniu prasy ze staáym elementem odwadniającym
iloĞü niezaplanowanych zrywów wstĊgi zmniejszy siĊ dwukrotnie w ciągu doby (czas trwania
przerwy 20 min) to dobowa wydajnoĞü maszyny wzroĞnie o prawie 3%.
JeĞli zdolnoĞü produkcyjna maszyny papierniczej jest ograniczona z powodu wydajnoĞci
suszenia, zmniejszone zapotrzebowanie pary do suszenia po zamontowaniu prasy ze staáym
elementem odwadniającym umoĪliwia zwiĊkszenie prĊdkoĞci maszyny. W takich przypadkach,
produkcja moĪe byü zwiĊkszona o 20% przy tej samej iloĞci pary jak przed przebudową prasy.
JeĞli para jest wytwarzana w elektrowni w sposób áączony, wówczas niĪsze zapotrzebowanie
pary do suszenia spowoduje wytworzenie mniejszej iloĞci energii elektrycznej. W tym
przypadku energiĊ trzeba kupowaü z sieci paĔstwowej. JeĞli prĊdkoĞü maszyny papierniczej jest
ograniczona przez napĊd, zamontowanie prasy ze staáym elementem odwadniającym przyczynia
siĊ do oszczĊdnoĞci energii cieplnej oraz zwiĊkszenia zdolnoĞci produkcyjnej maszyny
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papierniczej wynikającej z mniejszej iloĞci zrywów wstĊgi i z dáuĪszego efektywnego czasu
pracy.
Operacyjne doĞwiadczenia: Jednym z przykáadów przebudowy prasy jest zakáad Nordland
Papier w Niemczech. W zwartym ukáadzie czĊĞci prasowej z prasą o trzech strefach styku
w maszynie produkującej papier przebitkowy w ostatniej strefie styku zamontowano prasĊ ze
staáym elementem odwadniającym. Po przebudowie sekcji prasowej suchoĞü wstĊgi wzrosáa o
3-4 punkty procentowe. W tym samym czasie prĊdkoĞü produkcyjna wzrosáa z 850 m/min do
1200 m/min, co przyniosáo wzrost produkcji o 30%. W celu zapewnienia takiej poprawy
suchoĞci zastosowano w prasie docisk liniowy 500-600 kN/m. PóĨniejsza produkcja pobiáa
wszelkie rekordy i maszyna po przebudowie osiągnĊáa najwyĪszą wydajnoĞü produkcji papieru
wysokogatunkowego na Ğwiecie. OszczĊdnoĞci jednostkowego zapotrzebowania pary do
suszenia papieru wyniosáy 30%.
Podobne wyniki osiągniĊto w wielu innych przebudowanych instalacjach na caáym Ğwiecie
w ciągu ostatnich lat. Na Ğwiecie pracuje wiele instalacji tego typu.
Aspekty ekonomiczne: Nakáady inwestycyjne na prasĊ ze staáym elementem odwadniającym
dla maszyny papierniczej o szerokoĞci roboczej 5 m wynoszą ok. 10 milionów euro
(uwzglĊdniając caáą instalacjĊ). Koszty eksploatacji obejmujące filce, pokrycie walców,
szlifowanie walców, energiĊ do napĊdu prasy ze staáym elementem odwadniającym są mniej
wiĊcej takie same jak koszty eksploatacji prasy konwencjonalnej. OszczĊdnoĞci pary do suszenia
papieru wahają siĊ od 10 do 15 euro/tonĊ pary co daje jednostkowe zuĪycie pary na poziomie 2
ton pary na tonĊ papieru i oszczĊdnoĞci od 20 do 30 euro/tonĊ papieru.
Okres zwrotu nakáadów poniesionych na przebudowĊ prasy wynosi zwykle ok. 2,5 roku o ile nie
ma innych ograniczeĔ zwiĊkszenia prĊdkoĞci maszyny.
Cel wdroĪenia tej techniki: Istnieje kilka przyczyn skáaniających do wdroĪenia tej techniki.
Oprócz lepszych wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowych moĪna uzyskaü oszczĊdnoĞci wynikające
ze zmniejszonego zapotrzebowania na parĊ do suszenia papieru przy staáej jego produkcji lub
wydajnoĞü produkcji moĪe byü zwiĊkszona przy identycznych kosztach eksploatacji. WyĪsza
suchoĞü przynosi oszczĊdnoĞci energii. Koncepcja konstrukcji czĊĞci prasowej moĪe byü
uproszczona. Prasa ze staáym elementem odwadniającym jest kluczowym komponentem
dalszego wzrostu prĊdkoĞci maszyny. W nowoczesnych szybkobieĪnych maszynach
papierniczych wymagana dáugoĞü czĊĞci suszącej jest o 35% krótsza dziĊki jednej poszerzonej
strefie styku w czĊĞci prasowej. Lepsze odwadnianie wpáywa na poprawĊ jakoĞci wyrobu
(wyĪszą jednolitoĞü papieru).
Przykáadowe zakáady: Z powodu wyĪszej wydajnoĞci odwadniania prasa ze staáym elementem
odwadniającym zostaáa początkowo zastosowana do produkcji kartonu na pokrycie tektury
falistej na początku lat 80-tych a 10 lat póĨniej zostaáa zamontowana na maszynie papierniczej.
Na Ğwiecie pracuje szereg przebudowanych i nowych maszyn szybkobieĪnych, w których
zastosowano konstrukcjĊ prasy ze staáym elementem odwadniającym. Od 1997 wszystkie nowe
szybkobieĪne maszyny papiernicze są wyposaĪone w prasy ze staáym elementem
odwadniającym. Na przykáad na początku 1998 roku nowa maszyna produkująca papier
powlekany o niskiej gramaturze (LWC) w Finlandii oraz maszyna papiernicza produkująca
papier kalandrowany (S.C.) w Kanadzie zostaáy uruchomione z prasą ze staáym elementem
odwadniającym w trzeciej strefie styku. Póá roku po rozruchu byáy to dwie najszybsze maszyny
na Ğwiecie produkujące papier powlekany o niskiej gramaturze i papier kalandrowany
o prĊdkoĞci produkcyjnej wynoszącej ponad 1 600 m/min. Maszyna papiernicza produkująca
papier wysokogatunkowy z dwoma rozszerzonymi strefami styku zostaáa uruchomiona w USA
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latem 1998 roku.
W Niemczech pracują nastĊpujące instalacje produkujące papier siarczanowo-makulaturowy na
pokrycie tektury falistej oraz papier na warstwĊ pofalowaną tektury falistej (w kolejnoĞci
alfabetycznej): Papierfabrik Adolf Jass/Fulda, Papierfabrik Klingele/Weener, Papierfabrik
Schoellershammer/Düren, Papier- und Kartonfabrik Varel/Varel, SCA Packaging
Industriepapier/Aschaffenburg, Stone Europa Karton Aktiengesellschaft Papier- und
Kartonfabrik Hoya/Hoya, Zülpich Papier/Zülpich
Bibliografia:
[IFP, 1998] To Ĩródáo cytuje inną literaturĊ na temat tej techniki (tylko w j. niemieckim).
6.3.18 OszczĊdnoĞci energii dziĊki zastosowaniu energooszczĊdnych technologii
Uwagi wstĊpne
Istnieje wiele moĪliwoĞci zaoszczĊdzenia energii w poszczególnych fazach procesu produkcji
papieru. Zwykle jest to związane z inwestycjami wymiany, przebudowy lub modernizacji
wyposaĪenia technologicznego. Jednak dziaáania te nie są podejmowane wyáącznie w celu
zaoszczĊdzenia energii. Wzbudzają one powszechne zainteresowanie, poniewaĪ równoczeĞnie
zwiĊkszają wydajnoĞü produkcyjną, podnoszą jakoĞü wyrobu i zmniejszają koszty ogólne.
Dlatego techniki energooszczĊdne powinny byü uwzglĊdnione we wszystkich aspektach i na
wszystkich poziomach procesu produkcji papieru. Podczas omawiania energooszczĊdnych
technik naleĪy pamiĊtaü o powiązaniu energetyki i technologii (efekt synergiczny). WiĊkszoĞü
z nich moĪe zapewniü korzyĞci technologiczne oraz zwiĊkszoną wydajnoĞü.
Ogólnie mówiąc dla technologii energooszczĊdnych iloĞü informacji dostĊpnych do opisu
technik uznanych za najlepsze dostĊpne techniki BAT nie byáa wystarczająca. Poza tym ich
wyczerpujący opis zająáby zbyt duĪo miejsca. Dlatego w tabeli 6.25 wymieniono tylko niektóre
energooszczĊdne technologie bez szczegóáowego opisu zalet i wad, bez podania faktycznych
uzyskanych oszczĊdnoĞci energii, oddziaáywania na procesy i Ğrodowisko czy aspektów
ekonomicznych poszczególnej techniki. W tabeli 6.25 podano ogólne wskazówki dotyczące
dostĊpnych energooszczĊdnych technik oraz teoretyczne moĪliwoĞci ograniczenia zuĪycia
energii cieplnej i elektrycznej.
Zakres obecnego zastosowania tych technik w kaĪdym z PaĔstw Czáonkowskich zaleĪy od
zaawansowania rozwoju przemysáu, wielkoĞci zakáadów papierniczych, zrozumienia problemów
energetycznych w przedsiĊbiorstwach i polityki w dziedzinie energetyki realizowanej w danym
kraju.
MoĪliwoĞü stosowania technik energooszczĊdnych nie jest sprecyzowana i byü moĪe bĊdzie
potrzebna bardziej dokáadna analiza tego problemu.
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Technologia
energooszczĊdna
Rozwáóknianie przy
wysokim stĊĪeniu
Stosowana najlepsza
praktyka mielenia
Formowanie wstĊgi przy
wysokim stĊĪeniu
Formowanie na maszynie
dwusitowej
Zoptymalizowane ukáady
próĪniowe
Ukáad napĊdu o
regulowanej prĊdkoĞci
Silniki elektryczne o
wysokiej sprawnoĞci
Odpowiednia wielkoĞü
silników elektrycznych
Prasy gorące lub
Prasy z rozszerzoną
strefą docisku (shoe)
Poprawa profilu
wilgotnoĞci wstĊgi w
kierunku poprzecznym
przy zastosowaniu
promienników
na podczerwieĔ
Regulacja wilgotnoĞci
powietrza wyciągowego
Rekuperacja ciepáa z
powietrza wyciągowego
Odzyskiwanie
kondensatu
Powietrze do wentylacji
ogrzewane bezpoĞrednio
gazem
ZwiĊkszenie substancji
suchej na prasie
zaklejającej

Rodzaj oraz iloĞü
potrzebnej energii
Energia el.. dla pomp i
wirników; 60 kWh/t
Energia el.. dla silników
napĊdowych; 100 -500
kWh/t
Energia el..; 200 kWh/t

% oraz iloĞü
zaoszczĊdzonej
energii
33%; 20 kWh/t
20%; 80 kWh/t
20%; 40 kWh/t

NapĊd

Brak danych

Energia elektryczna

25%

Energia elektryczna

Brak danych

Energia elektryczna

Brak danych

Energia elektryczna

Brak danych

Energia cieplna w czĊĞci
suszącej
Energia cieplna w czĊĞci
suszącej
Energia cieplna w czĊĞci
suszącej

15 - 20%

Uwagi
Uzyskano dziĊki optymalizacji
konstrukcji wirnika
ZaleĪy od wáasnoĞci wyrobu; róĪna
dla róĪnych gatunków papieru i
wsadów
JuĪ stosowana dla makulatury
Nie jest jeszcze stosowane dla
oszczĊdnoĞci energii

PrzewaĪnie masa makulaturowa

15 - 20%
1 - 2%

Ograniczony zakres przegrzewania

Energia cieplna

10%

Energia cieplna

10%

UmoĪliwia regulacjĊ i ograniczenie
przepáywu powietrza
Patrz poniĪszy opis

Energia cieplna

10%

Energia cieplna

40%

Energia cieplna dla sekcji
suszącej po prasie
zaklejającej

ObciąĪenie
suszenia moĪe byü
zmniejszone o 48%

Woda moĪe byü zawracana i
ponownie uĪywana
Stosowane przewaĪnie w osáonie
wentylacyjnej maszyn do produkcji
bibuáki sanitarnej
Pozwala na ograniczenie iloĞci
braku

Tabela 6.25: Etapy procesu technologicznego, gdzie moĪliwe są oszczĊdnoĞci energii oraz
ich skutki [DG XVII, 1992]. Potencjalne moĪliwoĞci zaoszczĊdzenia energii zaleĪą od obecnego
poziomu zuĪywanej energii w danej papierni

Reasumując, moĪliwoĞci oszczĊdnoĞci energii: rejony, w których moĪliwa jest bezpoĞrednia
oszczĊdnoĞü energii, to: mielenie, prasowanie i suszenie. Jednak po wprowadzeniu zmian,
których celem jest „dobre gospodarowanie”, suszenie to najbardziej kapitaáocháonny proces,
który powinien byü zmodyfikowany. Rozwáóknianie, formowanie oraz zaklejanie na prasie to
procesy, które dają mniejsze oszczĊdnoĞci energii, lecz oferują zalety efektu synergicznego.
Oprócz wyboru odpowiednich technologii waĪny jest takĪe sposób pracy (praca przy wysokim
wspóáczynniku sprawnoĞci energetycznej) oraz gospodarka energetyczna w zakáadzie. CzĊsto
nie eksploatuje siĊ wyposaĪenia przy zachowaniu optymalnej sprawnoĞci energetycznej. Lepsza
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gospodarka energetyczna w zakáadzie moĪe przynieĞü jeszcze wiĊksze oszczĊdnoĞci energii.
Metoda oszczĊdnoĞci wynikająca z zoptymalizowania gospodarki energią cieplną w zakáadach
papierniczych moĪe byü odpowiednim narzĊdziem zapewniającym energetyczne
zoptymalizowanie procesów.
OsiągniĊte poziomy zuĪycia energii: W wielu krajach europejskich informacja na temat
bilansów energetycznych w papierniach nie jest podawana do wiadomoĞci publicznej. Stosuje
siĊ róĪne wzory raportów na temat zuĪycia energii. Zapotrzebowanie energii zaleĪy takĪe od
jakoĞci wyrobu (zwáaszcza w fabrykach produkujących bibuákĊ sanitarną) i czĊĞciowo od
warunków miejscowych. Dlatego trudno jest przedstawiü wskaĨniki zuĪycia energii związane ze
stosowaniem technologii energooszczĊdnych. Zakresy zuĪycia energii w papierniach są
przedstawione w tabeli 6.26. Powinny byü one traktowane jako przybliĪone wartoĞci
zapotrzebowania energii cieplnej dla procesu technologicznego w papierniach pracujących przy
wysokiej sprawnoĞci energetycznej. Byü moĪe inne przykáady papierni o wysokiej sprawnoĞci
energetycznej a takĪe specjalne warunki bĊdą musiaáy byü wáączone do nowej wersji
dokumentów referencyjnych BAT.
Rodzaj papierni
Nie zintegrowana
produkcja papierów
wysokogatunkowych
powlekanych i
niepowlekanych
Nie zintegrowana
produkcja papierów
wysokogatunkowych
niepowlekanych
Nie zintegrowana
produkcja papierów
wysokogatunkowych
powlekanych
Nie zintegrowana
produkcja bibuáki
sanitarnej

ZuĪycie energii cieplnej
w procesie (netto) w GJ/t
5,3 [3]

ZuĪycie mocy (netto)
w MWh/t
0,62 [3]

7,0 - 9,0 [1]; 7,0 - 7,5 [2] *
6,5 - 8,0 [3];

0,7 - 0,8 [1]; 0,6 - 0,7 [2] *;
0,55 - 0,6 [3]; 0,5 - 0,65 [4]

10,0 - 11,0 [1]
7,0 - 7,5 [2] *

1,1 -1,3 [1]; 0,6 - 0,7 [2] *;
0,65 - 0,9 [4]

6,5 - 7,5 [1]
5,5 - 6,0 [2]

0,9 - 1,1 [1]; 1,0 - 1,1 [2];
0,5 - 2 [4]

Uwagi
Bardzo duĪy zakáad
niemiecki; dane obejmują
wszystkie urządzenia
zuĪywające energiĊ w
zakáadzie
[3] = zakáad austriacki

[4] w przypadku produkcji
bibuáki sanitarnej niektóre
nowe urządzenia takie jak
TAD mają wiĊksze
zapotrzebowanie na energiĊ

Uwagi:
* [2] podana tylko jedna wielkoĞü dla papieru wysokogatunkowego ogóáem

Tabela 6.26: WskaĨniki zuĪycia energii związane z zastosowaniem najlepszych dostĊpnych
technik B AT dla produkcji róĪnych gatunków papieru na tonĊ wyrobu.
Dane z [1] Jaakko Pöyry, 1998, [2] raport SEPA 4712, [3] badania przeprowadzone w zakáadach i
[4] dane od dostawcy.

Techniki opisane poniĪej powinny byü traktowane jedynie jako przykáady technologii o wysokiej
sprawnoĞci energetycznej, dziĊki ich zastosowaniu moĪliwe jest oszczĊdzanie energii.
Odzyskanie energii odprowadzanej z czĊĞci suszącej maszyny papierniczej jest moĪliwe dziĊki
zastosowaniu wymienników ciepáa. Energia ta wraz z energią zuĪytą w operacji mielenia
stanowią gáówny element brany pod uwagĊ w trakcie analizy zuĪycia energii. Kolejne przykáady
mogą byü opracowane i dodane w przyszáoĞci do nowej wersji dokumentów referencyjnych
BAT.
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Przykáad: oszczĊdnoĞci energii dziĊki stosowaniu ukáadów rekuperacji ciepáa
Opis techniki: Zadaniem ukáadu rekuperacji ciepáa jest obniĪenie zuĪycia pierwotnej energii
przez wykorzystanie ciepáa odpadowego pochodzącego z procesu technologicznego w sposób
ekonomiczny i zapewniający korzyĞci. Prawie caáa energia zuĪywana w papierni to energia
wykorzystywana do suszenia papieru, urządzenia w czĊĞci suszącej zuĪywają najwiĊcej energii
w caáej maszynie papierniczej. Okoáo 80% energii potrzebnej w czĊĞci suszącej jest dostarczane
do cylindrów suszących w postaci pary pierwotnej, reszta jest dostarczana jako powietrze
suszące, z nieszczelnoĞci oraz wraz ze wstĊgą.
Prawie caáa iloĞü energii wychodzącej z czĊĞci suszącej jest odprowadzana z powietrzem
wyciąganym z ukáadu. Okoáo 50% tej energii tj. w przybliĪeniu 620 kWh na tonĊ papieru moĪe
byü odzyskana przez sprawnie funkcjonujący ukáad rekuperacji ciepáa (w warunkach zimowych).
Typowe ukáady rekuperacji ciepáa są wyposaĪone w wymienniki ciepáa, o konstrukcji páytowej
(niektóre są wyposaĪone w páuczki gazów), powietrze - powietrze lub powietrze - woda.
Wymienniki powietrze – powietrze są przewaĪnie stosowane do podgrzewania powietrza
nadmuchiwanego pod osáonĊ oraz do wentylacji hali maszyny. Wymienniki powietrze – woda są
stosowane gáównie do podgrzewania wody obiegowej i wody technologicznej. Wymienniki
stanowią element wieĪ rekuperacji ciepáa. Rysunek 6.20 przedstawia przykáad poáączonej
rekuperacji ciepáa, gdzie najpierw podgrzewane jest powietrze kierowane do osáony a nastĊpnie
woda obiegowa.

Rysunek 6.20: Przykáad wieĪy rekuperacji ciepáa
Zwykle tylko czĊĞü odzyskanego powietrza jest kierowana z powrotem do czĊĞci suszącej razem
z powietrzem dostarczanym do osáony. WiĊkszoĞü odzyskanego ciepáa jest wykorzystywana
poza czĊĞcią suszącą do ogrzewania wody technologicznej, wody podsitowej i powietrza do
wentylacji hali maszyny.

Rozdziaá 6

MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: MoĪe byü stosowana zarówno w nowych
jak i istniejących instalacjach, o ile w procesie technologicznym wystĊpują przepáywy powietrza
wyciąganego o wysokiej zawartoĞci energii i jeĞli energia cieplna jest potrzebna dla róĪnych
celów. Zawsze stosowane są wymienniki ciepáa do podgrzewania powietrza dostarczanego pod
osáonĊ. To czy ciepáo odzyskane moĪe byü wykorzystane do ogrzewania wody obiegowej (do
ogrzewania hali maszyny) lub wody technologicznej zaleĪy od charakteru produkcji i warunków
klimatycznych. Z powodu wzajemnego oddziaáywania pomiĊdzy jednostkami ukáadu, moĪna
uzyskaü zoptymalizowany ukáad rekuperacji ciepáa tylko po przeprowadzeniu analizy caáego
ukáadu rekuperacji ciepáa.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: oszczĊdnoĞci znacznych iloĞci pary pierwotnej, co oznacza
mniejszy wpáyw procesu wytwarzania pary na Ğrodowisko. OsiągniĊcia zaleĪą miĊdzy innymi od
warunków klimatycznych.
Gáówne przepáywy energii w czĊĞci suszącej typowej maszyny do produkcji papieru gazetowego
wyposaĪonej w wymienniki ciepáa powietrze – powietrze i powietrza - woda są przedstawione
na rysunku 6.21. WiĊkszoĞü ciepáa odzyskiwana jest z wody obiegowej, o ile obieg jest
domkniĊty, a nastĊpnie jest ono wykorzystywane do podgrzewania powietrza do wentylacji
budynku. DuĪa czĊĞü odzyskanego ciepáa jest stosowana do ogrzewania wody technologicznej
(np. do natrysków) i wody positowej. Ogrzewanie wody podsitowej nie dotyczy wytwórni masy
termomechanicznej, lecz na przykáad wytwórni produkujących papier makulaturowy. Powietrze
dostarczane do czĊĞci suszącej jest zawsze podgrzewane przez ukáad rekuperacji ciepáa.

Rysunek 6.21: Wykres Sankey’a dla maszyny produkującej papier gazetowy (980 t/d)
Monitorowanie: Konserwacja profilaktyczna przyczynia siĊ do zapobiegania niepotrzebnym
i kosztownym przestojom.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Nie są znane waĪniejsze oddziaáywania na
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Ğrodowisko. Dziaáanie podjĊte w celu oszczĊdnoĞci energii powinny byü oparte na dokáadnych
bilansach energetycznych caáego zakáadu z uwzglĊdnieniem schematów przepáywu energii
i alternatywnych rozwiązaĔ technologicznych. Istnieje silny związek pomiĊdzy ukáadami
wodnymi i energetycznymi.
DoĞwiadczenia eksploatacyjne: Na rynku dostĊpne są róĪne rodzaje ukáadów rekuperacji
dostarczane przez róĪnych producentów. Optymalny ukáad rekuperacji ciepáa musi byü
zaprojektowany indywidualnie dla okreĞlonych wymagaĔ, kaĪdej papierni oraz dla kaĪdego
zastosowania. Zwykle wymienniki ciepáa są wyposaĪone w urządzenia przemywające
utrzymujące powierzchnie w czystoĞci oraz zapobiegające zapychaniu siĊ.
Aspekty ekonomiczne: Ukáady rekuperacji ciepáa mają zwykle krótki okres zwrotu nakáadów.
Z ekonomicznego punktu widzenia odzyskiwanie moĪliwie najwiĊkszej iloĞci ciepáa nie zawsze
jest korzystne. Zawsze naleĪy przeprowadziü analizĊ wariantową. Rozwiązanie bĊdzie zaleĪaáo
od wzglĊdnej ceny energii za kWh dla paliwa, pary i energii elektrycznej.
Cel wdroĪenia tej techniki: OszczĊdnoĞü energii, zmniejszenie iloĞci skroplin i mgáy.
Przykáadowe zakáady: Liczne zakáady w Europie.
Bibliografia: Broszury dostawców wyposaĪenia, [DG XVII, 1992], [Energy Efficiency Office Biuro WydajnoĞci Energetycznej, róĪne publikacje wydane miĊdzy 1991 a 1997r.]
6.3.19 ĝrodki zaradcze w celu zmniejszenia haáasu
Opis techniki: Przemysáowe Ĩródáa haáasu mogą byü ogólnie podzielone na wewnĊtrzne
i zewnĊtrzne. W ciągu produkcji papieru wystĊpuje duĪa iloĞü wewnĊtrznych Ĩródeá haáasu
(patrz rozdziaá 6.2.2.8). Sposobem ograniczenia wewnĊtrznego haáasu jest na przykáad
zamontowanie nowej osáony o lepszej izolacji. Jednak problem ten nie bĊdzie dalej omawiany,
poniewaĪ nie mieĞci siĊ w zakresie niniejszego dokumentu (Ğrodowisko pracy). Przykáadowymi
sposobami ograniczenia haáasu z zewnĊtrznych Ĩródeá są: zamontowanie táumików
absorpcyjnych i/lub rezonatorów rurowych dla zmniejszenia poziomów gáoĞnoĞci wentylatorów
wyciągowych i pomp próĪniowych oraz táumików i dĨwiĊkoszczelnych osáon wentylatorów w
stropie budynku. PoniĪej omówione są szczegóáowo dwa przykáady.
Podejmując Ğrodki zaradcze w celu zmniejszenia haáasu naleĪy skupiü siĊ na waĪniejszych
Ĩródáach haáasu zwáaszcza na wszystkich otworach w dachach i Ğcianach. NajwiĊksze
zewnĊtrzne Ĩródáa haáasu w papierni to wentylacja technologiczna (ciągáe), wentylacja hali
maszyny (ciągáe), wyciągi pomp próĪniowych (ciągáe) oraz wyciąg pary (tylko okresowe).
Ponadto istnieje szereg innych Ĩródeá haáasu zwáaszcza w starych papierniach, gdzie izolacja
dĨwiĊkowa nie jest wáaĞciwie wykonana.
W celu zapobiegania haáasowi odpowiednie Ğrodki powinny byü podjĊte juĪ podczas fazy
planowania. Zwykle najbardziej efektywną metodą jest skonsultowanie siĊ z ekspertami od
akustyki. Podczas wdraĪania Ğrodków ograniczających haáas naleĪy rozwaĪyü nastĊpujące
aspekty techniczne:
- otrzymywanie informacji we wczesnej fazie o emisji haáasu przez urządzenia, instalacje
i ich czĊĞci;
- stosowanie maszyn i procesów o niskim poziomie haáasu;
- ograniczenie wytwarzania i przenoszenia haáasu;
- zmniejszenie emisji dĨwiĊku np. stosowanie táumików dĨwiĊku;
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-

konserwacja maszyn i wyposaĪenia do izolowania akustycznego.

Punktem wyjĞciowym obniĪenia poziomu haáasu są wymagania odpowiednich organów
uzaleĪnione od lokalizacji papierni (odlegáoĞü do sąsiedztwa, obszar rekreacyjny lub
przemysáowy itp.) oraz wymagania obowiązujące w danym kraju. Punkty imisji (odniesienia)
mogą byü zlokalizowane na granicy papierni i/lub w kilku miejscach w dzielnicy mieszkaniowej.
WartoĞci graniczne dla dzielnicy mieszkaniowej powinny byü zachowane przy kaĪdorazowej
dostawie nowych urządzeĔ. TakĪe istniejące Ĩródáa haáasu powinny byü stopniowo táumione
z powodu zaostrzania przepisów.
Eliminacja haáasu w wiĊkszoĞci wypadków jest stosunkowo kosztowna. Dlatego waĪne jest by
planowanie metod zmniejszenia haáasu odbyáo siĊ we wczesnej fazie inwestycji. Kiedy
wystĊpuje potrzeba wytáumienia juĪ istniejących Ĩródeá haáasu koszty táumików i izolacji
dĨwiĊkowej mogą byü wysokie.
WaĪne jest ograniczenie haáasu w miejscu jego powstawania. Jednak nie zawsze jest to moĪliwe.
W takich przypadkach mogą byü potrzebne dĨwiĊkoszczelne osáony lub táumiki dla gáoĞno
pracujących urządzeĔ. Do okreĞlenia wymiarów táumików potrzebne są informacje na temat
Ĩródáa haáasu.
W poniĪszym paragrafie dotyczącym osiągniĊü Ğrodowiskowych omówiono dwa przykáady
táumienia zewnĊtrznego haáasu przez zamontowanie táumików. Wymagania dotyczące táumienia
haáasu dotyczyáy róĪnych zakresów czĊstotliwoĞci.
MoĪliwoĞü zastosowania i charakterystyka metody: Metody táumienia zewnĊtrznego haáasu
mogą byü stosowane zarówno w istniejących jak i nowych zakáadach. RóĪnią siĊ tylko procedurą
okreĞlania bieĪących i wymaganych poziomów haáasu.
W przypadku istniejących maszyn procedura táumienia rozpoczyna siĊ od pomiarów poziomu
gáoĞnoĞci w punktach imisji (odniesienia) w dzielnicy mieszkaniowej. Pomiary bĊdą
wykonywane takĪe w zakáadzie, aby znaleĨü najwiĊksze Ĩródáa haáasu. WielkoĞü táumików jest
okreĞlana na podstawie pomiarów i obliczeĔ.
W nowych instalacjach poziomy mocy akustycznej są oparte na danych dostarczonych przez
dostawcĊ urządzenia. Obliczenia spodziewanych poziomów gáoĞnoĞci w punktach imisji są
wykonywane za pomocą programu komputerowego dla rozchodzenia siĊ haáasu np. wedáug
VDI 2714, uwzglĊdniającego wszystkie Ĩródáa haáasu.
Ograniczenia miejsca mogą prowadziü do opracowania nieco innych rozwiązaĔ dla istniejących
zakáadów.
Gáówne osiągniĊcia Ğrodowiskowe: KorzyĞci dla Ğrodowiska wynikające ze stosowania
Ğrodków zmniejszenia haáasu zewnĊtrznego są przedstawione na dwóch przykáadach.
Przykáad 1: MontaĪ táumików absorpcyjnych (we francuskiej papierni)
W tym przypadku dopuszczalne poziomy ciĞnienia akustycznego odpowiadające obciąĪeniu A,
w tych rejonach wsi, które graniczą z papiernią wynoszą jest 65 dB (A) w dzieĔ i 55 dB (A)
w nocy. Pomiary Ĩródeá haáasu pokazaáy, Īe zamkniĊte osáony wentylatorów wyciągowych
naleĪaáy do najwiĊkszych Ĩródeá haáasu. Obliczenia wykazaáy, Īe wytáumienie ich o 15 dB (A)
wystarczyáoby do uzyskania w punktach odniesienia dopuszczalnego w nocy poziomu haáasu
wynoszącego 55 dB (A).
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Haáas wentylatora moĪe byü charakteryzowany jako haáas o szerokim paĞmie i dlatego táumiki
absorpcyjne w tym przypadku są odpowiednie. Táumiki absorpcyjne są skuteczne w przypadku
Ğrednich i wyĪszych czĊstotliwoĞci. Wentylatory są zlokalizowane na zewnątrz i dlatego teĪ
wymagają izolacji dĨwiĊkowej. Rysunek 6.22 przedstawia poziomy gáoĞnoĞci mierzone przed
i po zamontowaniu táumika dĨwiĊków w jednym punkcie imisji (z uwzglĊdnieniem izolacji
dĨwiĊkowej).

Rysunek 6.22: 4 Poziomy gáoĞnoĞci Laeq w jednym punkcie odniesienia.

Przykáad 2: MontaĪ táumików reaktywnych (w niemieckiej papierni)
W tym przypadku, emisja haáasu z pomp próĪniowych maszyny papierniczej powodowaáa zbyt
duĪo haáasu w punkcie odniesienia poza obszarem zakáadu. Pomiary poziomów ciĞnienia
akustycznego w odlegáoĞci 1 m od wylotu pompy próĪniowej wykazaáy wartoĞü szczytową
haáasu o czĊstotliwoĞci 160 Hz, pokazano to na rysunku 6.23. WartoĞü ta byáa wyĪsza o ponad
10 dB(A) od jakiejkolwiek innej czĊstotliwoĞci. Zainstalowany, w tym przypadku, táumik
reaktywny (np. rezonatory rurowe) okazaá siĊ skuteczny - táumienie dla niĪszych czĊstotliwoĞci
(poniĪej 500 Hz). Pomiary po zamontowaniu táumika pokazaáy, Īe szczytowy poziom haáasu
zostaá obniĪony o ok. 28 dB (A) i osiągniĊto wartoĞü docelową 26,9 dB w punkcie imisji.
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Rysunek 6.23: Táumienie dĨwiĊku za pomocą rezonatorów rurowych. Poziomy haáasu
przed i po zamontowaniu táumika
Kiedy poziom docelowy w odlegáoĞci 1 m od wylotu wentylatorów lub pomp próĪniowych jest
niĪszy naleĪy zastosowaü kombinacjĊ táumików reaktywnych i absorpcyjnych. Dla wentylatorów
zainstalowanych na zewnątrz naleĪy zamontowaü specjalne izolowane akustycznie osáony.
Monitorowanie emisji: Zaleca siĊ pomiary poziomu haáasu od czasu do czasu (np. raz w roku)
w celu sprawdzenia czy táumiki nie wymagają oczyszczenia. Jednak zwykle nie wykonuje siĊ
tego w papierniach.
Oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko: Táumiki mogą spowodowaü wiĊksze straty ciĞnienia
powietrza wyciąganego, co moĪe spowodowaü niewielki wzrost zuĪycia mocy (kWh/ADt) przez
wentylatory, jednak dodatkowe zuĪycie energii nie jest znaczące.
DoĞwiadczenie eksploatacyjne: Táumiki są z powodzeniem stosowane w wielu zakáadach
w Europie. Konserwacja táumików obejmuje regularne czyszczenie i wymianĊ materiaáu
absorpcyjnego (w razie potrzeby) kiedy wyciągane powietrze zawiera wilgoü i cząsteczki
materiaáów.
Aspekty ekonomiczne: Trudno podaü dokáadne dane dotyczące kosztu urządzeĔ do táumienia
dĨwiĊków, poniewaĪ zaleĪą one od: wielkoĞci papierni, gatunku produkowanego papieru,
prĊdkoĞci maszyny itp. Ogólny koszt táumienia dĨwiĊków (zewnĊtrznych i wewnĊtrznych)
w ciągu produkcji papieru jest szacowany na poziomie 0,5% kosztów inwestycyjnych
przeznaczonych na wyposaĪenie lub moĪe byü nawet wyĪszy zaleĪnie od docelowych poziomów
gáoĞnoĞci [Valmet].
Koszty táumienia zewnĊtrznego haáasu maszyny papierniczej wynoszą od 0,2 do 0,4 miliona
euro w zaleĪnoĞci od docelowych poziomów i zakresu dostawy.
Rysunek 6.24 przedstawia relatywne koszty táumienia dĨwiĊku zewnĊtrznego. Przy obniĪeniu
docelowego poziomu ciĞnienia akustycznego z 85 dB(A) do 75 dBW koszty ulegają podwojeniu.
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Rysunek 6.24: WzglĊdne koszty táumienia zewnĊtrznego dĨwiĊku [wedáug firmy Valmet]
Cel wdroĪenia tej techniki: Z punktu widzenia zdrowia czáowieka, haáas stanowi jeden
z najpowaĪniejszych problemów Ğrodowiskowych. DuĪa liczba mieszkaĔców na terytorium UE
jest naraĪona na szkodliwe dziaáanie haáasu. Oficjalne wymagania w róĪnych krajach oraz
dyrektywy UE spowodowaáy zaostrzenie wymagaĔ odnoĞnie emisji haáasu juĪ w fazie
projektowania maszyny papierniczej. Wymagania te obejmują takĪe ustalenie norm haáasu dla
istniejących urządzeĔ i kontroli haáasu zewnĊtrznego. Na przykáad w Niemczech, w zaleĪnoĞci
od rodzaju obszaru naraĪonego na haáas z papierni, w celu zapobiegania szkodliwemu wpáywowi
haáasu muszą byü przestrzegane nastĊpujące jego poziomy.
DzieĔ
70 dB(A)
65 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)

Noc
70 dB(A)
50 dB(A)
35 dB(A)
35 dB(A)

Rodzaj obszaru w pobliĪu papierni
Obszar przemysáowy
Obszar handlowy
Obszar zamieszkany
Tereny instytucji specjalnych np. szpitale

Tabela 6.27: Przykáad poziomów haáasu obowiązujących w sąsiedztwie papierni
(Wymagania w Niemczech)
RóĪnice pomiĊdzy docelowymi poziomami zewnĊtrznego haáasu w róĪnych PaĔstwach
Czáonkowskich są duĪe. Powodem takich duĪych róĪnic są odlegáoĞci papierni od terenu
zamieszkanego, róĪnice w gĊstoĞci zaludnienia, nasilenie ruchu, osiągniĊcia Ğrodowiskowe, itp.
Przykáadowe zakáady: W wiĊkszoĞci europejskich papierni stosowane są róĪne typy,
konstrukcje oraz iloĞci táumików. W wielu zakáadach w Europie wdraĪane są metody táumienia
haáasu.
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6.4

Najlepsze dostĊpne techniki BAT

6.4.1

WstĊp

W celu lepszego zrozumienia treĞci tego rozdziaáu czytelnik powinien zapoznaü siĊ ze wstĊpem
do niniejszego dokumentu, a w szczególnoĞci z jego piątą czĊĞcią: „Jak rozumieü i stosowaü
niniejszy dokument”. Techniki oraz związane z nimi poziomy emisji i/lub zuĪycia, jak równieĪ
zakresy poziomów, jakie przedstawiono w niniejszym rozdziale, zostaáy ocenione w toku
procesu iteracyjnego obejmującego nastĊpujące etapy:
x okreĞlenie kluczowych zagadnieĔ dotyczących ochrony Ğrodowiska w obrĊbie danego
sektora; w papierniach o nie zintegrowanej produkcji najwaĪniejsze problemy do
rozwiązania to: wykorzystanie wody produkcyjnej, odprowadzanie Ğcieków (ChZT, BZT,
zawiesina ciaá staáych, N i P, adsorbowalne organiczne chlorowce AOX),
zapotrzebowanie energii (para i energia elektryczna), odpady staáe takie jak odrzut, osad i
popióá, emisja do atmosfery z procesu wytwarzania energii (SO2, NOx, CO2, pyá), haáas i
ciepáo odpadowe; trzy ostatnie problemy reprezentują lokalny wpáyw na Ğrodowisko;
x zbadanie technik najistotniejszych z punktu widzenia tych kluczowych zagadnieĔ;
x okreĞlenie poziomów emisji optymalnych dla Ğrodowiska na podstawie danych
dostĊpnych w Unii Europejskiej i na Ğwiecie;
x zbadanie warunków, w których te poziomy emisji zostaáy uzyskane takich, jak koszty,
oddziaáywanie na Ğrodowisko, gáówne cele i motywacja dla wprowadzania tych technik;
x wybór najlepszych dostĊpnych technik BAT oraz związanych z nimi poziomów emisji
i/lub zuĪycia dla tego sektora w ogóle, zgodnie z art. 2 ust. 11 oraz zaáącznikiem 4 do
dyrektywy.
Europejskie Biuro IPPC i odpowiednia Techniczna Grupa Robocza (TWG) peániáy gáówną rolĊ
przy fachowej ocenie kaĪdego z tych dziaáaĔ, jak równieĪ miaáy wpáyw na sposób
przedstawienia ich wyników w niniejszym opracowaniu.
Na podstawie tej oceny w niniejszym rozdziale przedstawiono konkretne techniki oraz – w miarĊ
moĪliwoĞci – poziomy emisji i zuĪycia związane ze stosowaniem najlepszych dostĊpnych
technik BAT, które są uwaĪane za odpowiednie dla sektora przemysáu jako caáoĞci i w wielu
przypadkach odzwierciedlają aktualną charakterystykĊ eksploatacyjną niektórych instalacji w
obrĊbie sektora. Tam gdzie prezentowane są poziomy emisji lub zuĪycia „związane z
najlepszymi dostĊpnymi technikami BAT” oznacza to, Īe poziomy te odzwierciedlają skutki
oddziaáywania na Ğrodowisko, jakie moĪna przewidzieü w wyniku zastosowania w tym sektorze
opisanych technik, mając na uwadze bilans kosztów i korzyĞci stanowiących nieodáączny
element definicji BAT. JednakĪe nie są to graniczne wielkoĞci emisji czy zuĪycia i nie powinny
byü tak rozumiane. W niektórych przypadkach uzyskanie lepszych poziomów emisji lub zuĪycia
moĪe byü technicznie moĪliwe, jednak ze wzglĊdu na związane z tym koszty lub skutki
oddziaáywania na Ğrodowisko nie są one uwaĪane za wáaĞciwe jako BAT dla caáego sektora.
Poziomy takie mogą jednak byü uznane za uzasadnione w bliĪej okreĞlonych przypadkach, w
których wystĊpują szczególne okolicznoĞci przemawiające za wdroĪeniem danych technik.
Poziomy emisji i zuĪycia związane z zastosowaniem BAT muszą byü rozpatrywane z
uwzglĊdnieniem szczególnych warunków odniesienia (np.: okresów uĞredniania).
NaleĪy odróĪniü opisane powyĪej pojĊcie „poziomów związanych z zastosowaniem BAT” od
okreĞlenia „osiągalny poziom” stosowanego gdzie indziej w tym dokumencie. W przypadku, gdy
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poziom jest opisany jako „osiągalny” przy zastosowaniu danej techniki lub kombinacji technik,
oznacza to, Īe moĪna go uzyskaü stosując te techniki po pewnym czasie w dobrze utrzymywanej
i obsáugiwanej instalacji lub procesie.
DostĊpne dane dotyczące kosztów wraz z opisem technik omówionych w poprzednim rozdziale
zostaáy przedstawione áącznie. Wskazują one przybliĪoną wielkoĞü przewidywanych kosztów.
Jednak rzeczywisty koszt zastosowania danej techniki bĊdzie w duĪym stopniu zaleĪaá od
konkretnej sytuacji z uwzglĊdnieniem, na przykáad, wysokoĞci podatków, opáat oraz specyfikacji
technicznej dla danej instalacji. Dokáadna ocena tych specyficznych dla danego miejsca
czynników nie jest w tym dokumencie moĪliwa. W przypadku braku danych dotyczących
kosztów, wnioski odnoszące siĊ do ekonomicznej uĪytecznoĞci technik zostaáy sformuáowane na
podstawie obserwacji istniejących instalacji.
Najlepsze dostĊpne techniki BAT przedstawione ogólnie w niniejszym rozdziale mają stanowiü
punkt odniesienia uáatwiający ocenĊ aktualnych wyników osiągniĊtych w ramach istniejącej
instalacji lub propozycjĊ dla nowej instalacji. MoĪe to siĊ okazaü pomocne przy okreĞlaniu
wáaĞciwych warunków „w oparciu o najlepsze dostĊpne techniki BAT” dla danej instalacji lub w
ustaleniu ogólnych, wiąĪących przepisów zgodnie z art. 9 ust. 8. Przewiduje siĊ, Īe nowe
instalacje mogą byü zaprojektowane tak, aby osiągaáy takie same lub nawet lepsze rezultaty niĪ
ogólne poziomy BAT tutaj zaprezentowane. UwaĪa siĊ równieĪ, Īe istniejące instalacje mogáyby
zbliĪyü siĊ do ogólnych poziomów wáaĞciwych dla BAT bądĨ osiągaü lepsze wyniki, w
zaleĪnoĞci od technicznych i ekonomicznych moĪliwoĞci zastosowania technik w
poszczególnych przypadkach.
Dokumenty referencyjne BAT wprawdzie nie ustalają prawnie wiąĪących norm, lecz mają za
zadanie dostarczaü informacji stanowiących wskazówki dla przemysáu, PaĔstw Czáonkowskich i
spoáeczeĔstwa na temat osiągalnych poziomów emisji i zuĪycia przy stosowaniu konkretnych
technik. Odpowiednie wartoĞci graniczne dla kaĪdego konkretnego przypadku bĊdą musiaáy
zostaü okreĞlone z uwzglĊdnieniem celów dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczeĔ (IPPC) oraz lokalnych uwarunkowaĔ.
Produkcja papieru nie jest pojedynczym procesem technologicznym, lecz cyklem jednostkowych
procesów powiązanych ze sobą i wzajemnie od siebie zaleĪnych. Dlatego najlepsze dostĊpne
techniki BAT dla papierni stanowią poáączenie kilku technik. Hierarchia waĪnoĞci oraz wybór
techniki lub poáączenia technik zaleĪy od miejscowych warunków.
Najlepsze dostĊpne techniki podane poniĪej, o ile nie stwierdzono inaczej, mogą byü stosowane
zarówno w nowych, jak i istniejących zakáadach. W papierniach przydatnoĞü danej techniki nie
zaleĪy od tego czy papiernia jest nowa, czy nie, poniewaĪ czĊĞciej stosuje siĊ przebudowĊ
urządzeĔ niĪ ich wymianĊ na duĪą skalĊ. Moduáowa przebudowa oraz rozbudowa zakáadów
oznacza, Īe kaĪdy zakáad posiada unikalną lokalizacjĊ i historiĊ. Lecz z drugiej strony
papiernictwo to seria jednostkowych procesów, które są takie same we wszystkich krajach i dla
wszystkich gatunków papieru.
W poszczególnych przypadkach okreĞlając najlepsze dostĊpne techniki BAT naleĪy wziąü pod
uwagĊ fakt, Īe koszty dla mniejszych papierni są stosunkowo wyĪsze (ekonomia skali). Inne
czynniki to: ograniczona przestrzeĔ w starszych zakáadach, nieodpowiedni materiaá lub
rozmieszczenie starszych urządzeĔ, które nie pozwalają na wyĪszy stopieĔ zamkniĊcia obiegu
wody. Bardziej zamkniĊty obieg wodny zwykle wiąĪe siĊ z bardziej skomplikowanym ukáadem,
który wymaga monitorowania i kontroli. W mniejszych papierniach personel nie dysponuje
wystarczającą wiedzą niezbĊdną do skutecznego prowadzenia i kontroli záoĪonych procesów.
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6.4.2

Najlepsze dostĊpne techniki BAT

Dla papierni nastĊpujące techniki są uznane jako najlepsze dostĊpne techniki BAT. Podany
wykaz najlepszych dostĊpnych technik BAT nie jest wykazem wyczerpującym i jakakolwiek
inna technika lub kombinacja technik osiągająca takie same (lub lepsze) poziomy emisji i
zuĪycia moĪe byü takĪe brana pod uwagĊ; taka technika moĪe byü w fazie opracowania, techniką
nowo powstającą lub juĪ dostĊpną, lecz nie opisaną w niniejszym dokumencie. JeĞli nie
stwierdzono inaczej, podane dane stanowią Ğrednie wartoĞci roczne.
ĝrodki ogólne
1.

2.
3.
4.

Szkolenie, edukacja i motywacja personelu i operatorów. Papiernie są obsáugiwane przez
ludzi. Dlatego szkolenie personelu moĪe byü bardzo ekonomicznym sposobem
zmniejszenia zuĪycia wody i zrzutu szkodliwych substancji jak na przykáad
przypadkowego zrzutu chemikaliów.
Optymalizacja kontroli procesu. NaleĪy zapewniü moĪliwoĞü równoczesnego zmniejszenia
róĪnych Ğrodków zanieczyszczających oraz utrzymania niskiej emisji, lepszą kontrolĊ
procesu i pomiarów.
W celu utrzymania wysokiej sprawnoĞci urządzeĔ technicznych w papierni oraz technik
obniĪenia emisji i zuĪycia naleĪy zapewniü odpowiednią konserwacjĊ.
System zarządzania Ğrodowiskiem, który jasno definiuje obowiązki w stosunku do
istotnych dla Ğrodowiska aspektów pracy papierni. Podnosi on ĞwiadomoĞü i zawiera cele i
Ğrodki, instrukcje dotyczące procesu i pracy, wykazy kontrolne oraz inną stosowną
dokumentacjĊ.

Sposoby zmniejszania emisji do wody
1. Ograniczenie do minimum zuĪycia wody przez zwiĊkszenie zawracania wody produkcyjnej
oraz odpowiednią gospodarkĊ wodną.
Podstawą dobrej gospodarki wodnej są dokáadne dane dotyczące iloĞci zuĪywanej wody i jej
jakoĞci dla róĪnych zastosowaĔ. W papierniach, które wdroĪyáy najlepsze dostĊpne techniki
BAT woda ĞwieĪa jest wprowadzana do procesu gáównie jako woda do natrysków i dla
chemikaliów. Zastosowanie bardziej skutecznej techniki odzyskiwania wáókien i
wypeániaczy umoĪliwiáo wykorzystanie sklarowanej wody do mniej krytycznych natrysków
maszyny papierniczej i w ten sposób uzyskano zamkniĊty obieg wody. Jednak rozpuszczone
nieorganiczne, organiczne oraz koloidalne materiaáy (DisCo) ograniczają stosowanie tej
wody w czĊĞci sitowej maszyny. IloĞü potrzebnej wody ĞwieĪej jest okreĞlona w pewnej
mierze przez stĊĪenie zanieczyszczeĔ w wodzie produkcyjnej.
StopieĔ zawracania klarownego filtratu moĪe byü zwiĊkszony dziĊki zastosowaniu techniki
ultrafiltracji (UF) do wewnĊtrznego oczyszczania wody obiegowej. PoniewaĪ technika ta jest
nadal w fazie rozwoju i jest stosowana na skale przemysáową tylko w kilku papierniach w
Europie nie jest jeszcze uznana za najlepszą dostĊpną technikĊ BAT, chociaĪ doĞwiadczenia
w przemyĞle są obiecujące. Jednak z powodu jedynie czĊĞciowego usuwania rozpuszczonych
materiaáów przy zastosowaniu metody ultrafiltracji dalszy wzrost zawracania wody (np. dla
natrysków w czĊĞci prasowej) nie jest jeszcze moĪliwy. Gromadzenie siĊ rozpuszczonych
materiaáów moĪe wpáywaü niekorzystnie na páynnoĞü eksploatacyjną, jakoĞü papieru oraz
wydajnoĞü chemikaliów. ZamkniĊty obieg wodny w maszynie papierniczej wymaga
sprawniejszych technik oddzielania takich jak: nano-filtracja, odwrócona osmoza lub innych
uzupeániających technik. Z powodu wysokich kosztów, negatywnego oddziaáywania na
procesy i Ğrodowisko (gáównie energia) i braku doĞwiadczenia w przemyĞle techniki te nie są
uznane za dostĊpne.
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2. Ograniczenie potencjalnych zagroĪeĔ zamkniĊcia obiegu wodnego
ZamkniĊcie obiegu wodnego wymaga ĞwiadomoĞci, wiedzy i odpowiedniego mechanizmu
kontroli ukáadu wodnego. Kontrola mikroorganizmów, wáaĞciwe zaprojektowanie
rurociągów i ukáadu magazynowania oraz selekcja materiaáu pomagają utrzymaü
powierzchnie w czystoĞci i ograniczają potrzebĊ przemywania ukáadu. Faktyczna wydajnoĞü
procesu oddzielania, jakoĞü wody do natrysków oraz innej wody produkcyjnej mogą byü
okreĞlane za pomocą monitorowania zawracanego strumienia przez wykonywanie pomiarów
i analiz laboratoryjnych.
Zebranie danych o przepáywie strumieni wodnych i Ğcieków oraz zawartoĞci substancji
chemicznych w ukáadach wodnych umoĪliwia zbadanie i kontrolĊ wody w caáym zakáadzie
oraz okreĞlenie najlepszych warunków pracy podczas zmian jakoĞci wyrobu, rozruchu czy
wyáączenia maszyny. Na przykáad naleĪy unikaü pracy przy wysokim pH lub gradiencie
temperatury, poniewaĪ moĪe to powodowaü tworzenie siĊ osadu lub kamienia kotáowego.
Automatyzacja ma takĪe korzystny wpáyw na proces. Pomiary i dokáadna kontrola procesu w
trybie on-line to podstawa efektywnego i stabilnego procesu wytwarzania papieru.
3. Zaprojektowanie zrównowaĪonego ukáadu wody obiegowej, klarownego filtratu i
magazynowania braku oraz stosowanie konstrukcji i urządzeĔ o zmniejszonym zuĪyciu wody
tam gdzie jest to moĪliwe. Jest to normalna praktyka stosowana podczas wymiany lub
przebudowy urządzeĔ lub komponentów.
4. Sposoby ograniczenia czĊstotliwoĞci i skutków przypadkowego zrzutu chemikaliów.
Obejmują szkolenie personelu na wypadek przypadkowego zrzutu chemikaliów do oczyszczalni
Ğcieków oraz zapewnienie odpowiednich Ğrodków ostroĪnoĞci w celu zapobieĪenia takim
wypadkom.
5. Gromadzenie i ponowne wykorzystanie czystej wody cháodzącej i uszczelniającej lub jej
oddzielne odprowadzenie.
MoĪna zwiĊkszyü zawracanie do obiegu wody cháodzącej i uszczelniającej przez stosowanie
wymienników ciepáa lub wieĪy cháodzącej. Jednak niezbĊdne jest badanie zawartoĞci
mikroorganizmów oraz kontrola jakoĞci wody a takĪe metody kontroli zapewniające
niezakáóconą eksploatacjĊ ukáadu.
6. Oddzielne oczyszczanie wstĊpne Ğcieków z powlekania.
W przypadkach kiedy nie jest moĪliwe odzyskanie i ponowne wykorzystanie mieszanki
powlekającej ze Ğcieków z powlekania metodą membranową flokulacja tego stĊĪonego
czĊĞciowego strumienia Ğcieków jest uznana za najlepszą dostĊpną technikĊ Technika
ultrafiltracji jest wymieniona jako technika ograniczenia odpadów staáych (patrz poniĪej).
7. ZastĊpowanie potencjalnie szkodliwych substancji substancjami o mniejszej szkodliwoĞci.
MoĪna zapewniü wyĪszą sprawnoĞü usuwania zanieczyszczeĔ po oczyszczaniu Ğcieków oraz
ograniczyü niekorzystny wpáyw na Ğrodowisko stosując nietoksyczne i podatne na rozkáad
biologiczny Ğrodki pomocnicze i chemikalia.
8. Oczyszczanie Ğcieków za pomocą instalacji zbiornika wyrównawczego i wstĊpnego
oczyszczania.
Metody te są stosowane w prawie wszystkich papierniach i są raczej uznane za dobrą
praktykĊ. Jest to warunek wstĊpny dobrze i stabilnie pracującej biologicznej oczyszczalni
Ğcieków. Nie są jednak uznawane za najlepsze dostĊpne techniki BAT w przypadku
niezaleĪnego ich stosowania (jako jedyne metody oczyszczania Ğcieków). Wyjątek stanowi
produkcja takich gatunków papieru przy produkcji, których wystĊpuje bardzo niska
jednostkowa emisja áadunku zanieczyszczeĔ do wody.
9. Wtórne lub biologiczne oczyszczanie Ğcieków i/lub w niektórych przypadkach, wtórne
oczyszczanie Ğcieków metodą chemicznego strącania lub flokulacji. Stosowanie wyáącznie
oczyszczania chemicznego powoduje wyĪszą wartoĞü ChZT, lecz wiĊkszoĞü zanieczyszczeĔ
jest podatna na rozkáad.
Istnieje wiele róĪnych opcji zapewniających dobre wyniki w zmniejszaniu áadunku
związków organicznych zrzucanego do odbiorników. Wybór opcji oczyszczania zaleĪy
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gáównie od początkowego stĊĪenia, wáaĞciwoĞci Ğcieków oraz Īądanej wydajnoĞci usuwania
zanieczyszczeĔ.. Odpowiedni projekt i konserwacja oczyszczalni Ğcieków to warunek
wstĊpny dobrego funkcjonowania ukáadu oczyszczania biologicznego. PoniĪej podano
sprawnoĞci usuwania áadunku zanieczyszczeĔ charakterystyczne dla najlepszych dostĊpnych
technik BAT w zaleĪnoĞci od początkowego stĊĪenia oraz wybranego ukáadu oczyszczania
Ğcieków:
Początkowy
zakres
stĊĪenia
BOD > 500 mg /l

Oczyszczanie

BOD > 100 mg /l

ZáoĪe
biologicznie
zraszane + osad
czynny
ZáoĪe
biologicznie
zraszane
(wstĊpne
oczyszczanie)
Osad czynny1)2)

BOD < 150 mg /l

Biofiltracja

BOD > 500 mg /l

Usuwa
nie
ChZT
80 - 90
%

Usuwanie
BZT

Usuwanie
AOX

95+ %

30 - 50%

50 - 60
%

60 - 70%

30 - 50%

75 - 90
%

90 - 95+ %

30 - 50%

40 60%

60 - 80 %

30- 50%

Ogólna
zawiesina po
oczyszczaniu
StĊĪenie
poniĪej
30 mg/l

PoĪywki
Dodane w o. Ğ.

Wysokie
Dodane w o. Ğ.
stĊĪenie ok.100
mg/l
StĊĪenie
poniĪej
30 mg/l
StĊĪenie:
10 - 30 mg/l

Dodane w o. Ğ.
Dodane w o. Ğ.

Uwagi: o.Ğ = oczyszczalnia Ğcieków
1) Takie sprawnoĞci usuwania są osiągane przy ukáadach o niskim obciąĪeniu osadu czynnego o stosunku
poĪywek do masy od 0.1 i 0.2 kg BZT/kg zawiesiny ogólnej *d (lub 1-dniowym okresie retencji).
2) Uzyskano takĪe w kilku przypadkach dobrą sprawnoĞü usuwania w oczyszczalniach o wysokim áadunku
zanieczyszczeĔ.

Tabela 6.28: Przykáady sprawnoĞci usuwania zanieczyszczeĔ w odpowiednich ukáadach
oczyszczania biologicznego Ğcieków z papierni.
Wspólne oczyszczanie Ğcieków z papierni lub z wytwórni zintegrowanej w miejskiej
biologicznej oczyszczalni Ğcieków komunalnych jest takĪe uznane za najlepszą dostĊpną
technikĊ BAT o ile sposób ten zapewni porównywalną sprawnoĞü usuwania zanieczyszczeĔ.
Trudno jest o dane ilustrujące skutecznoĞü technik wymienionych w punktach 1 do 8
stosowanych bez oczyszczalni biologicznej, poniewaĪ dobrze pracujące papiernie zwykle
posiadają oczyszczalnie biologiczne i nie podają poziomów emisji przed oczyszczalnią. Nie jest
jasne, z jakimi technikami naleĪy áączyü poziomy emisji uzyskiwane wyáącznie przy
zastosowaniu oczyszczania wstĊpnego. Dlatego nie moĪna stwierdziü, na których technikach
zostaáy oparte nastĊpujące przykáady. Wymienione papiernie nie są uznane za zakáady stosujące
najlepsze dostĊpne techniki BAT, lecz stanowią przykáady z rzeczywistego Ğwiata i wskazują na
poziom emisji do wody w sytuacji, gdy oczyszczanie biologiczne nie jest stosowane. W
konsekwencji wszystkie wartoĞci w tabeli 6.29 odnoszą siĊ do zrzutu tylko po oczyszczaniu
wstĊpnym (oczyszczanie fizyczne i chemiczne).
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Papiernie 1)
Papiernia 1, papier
niepowlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 2, papier
niepowlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 3, papier
niepowlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 4, papier
powlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 5, papier
powlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 6, papier
powlekany
wysokogatunkowy
Papiernia 7, bibuáka
sanitarna, (masa
pierwotna)
Papiernia 8, bibuáka
sanitarna, (masa
pierwotna, DE)

ChZT
[kg/t]
8.7

BZT5 Zawiesina
[kg/t]
ogólna
[kg/t]
2.2
1.0

Przepáy
w
[m3/t]
32.6

Produkcja 97
[t/d]

Uwagi

niedostĊpne

Brak oczyszczania
biologicznego

6.1

1.3

0.7

37.4

niedostĊpne

Brak oczyszczania
biologicznego

5.7

1.3

0.9

42

niedostĊpne

Brak oczyszczania
biologicznego

3.4

1.1

0.5

13.5

niedostĊpne

Flokulacja + osadnik

5.1

1.5

1.0

48

niedostĊpne

Flokulacja + osadnik

3.6

1.4

1.4

24

niedostĊpne

Flokulacja + osadnik

2.2

0.6

0.3

36

niedostĊpne

Flokulacja + osadnik

1.1

0.15

0.002

5

29000

Filtr tarczowy

Uwagi:
1) Zwrócono siĊ z proĞbą do Europejskiego Biura IPPC w Sewilli, aby traktowaü te informacje jako poufne.

Tabela 6.29: Przykáady mierzonych rocznych Ğrednich poziomów emisji do wody tylko po
oczyszczaniu wstĊpnym w niektórych papierniach o nie zintegrowanej produkcji w jednym
z PaĔstw Czáonkowskich ( rok odniesienia: 1997).
Lista przedstawia wybrane papiernie, których dane byáy dostĊpne lub dostarczone i dlatego nie
naleĪy jej traktowaü jako kompletną.
Z powodu braku informacji na temat stosowania lub nie (oraz w jakim stopniu) najlepszych
dostĊpnych technik BAT przez papiernie bez oczyszczalni biologicznej nie podajemy poziomów
emisji związanych z najlepszymi dostĊpnymi technikami BAT przy wykorzystaniu tylko
oczyszczania wstĊpnego.
Tabela 6.30 pokazuje osiągniĊte poziomy emisji w niektórych papierniach o nie zintegrowanej
produkcji w Europie, które uznaje siĊ za dobrze funkcjonujące. MoĪna przyjąü, Īe stosują one
odpowiednie poáączenie najlepszych dostĊpnych technik BAT (niekoniecznie wszystkich) oraz
biologiczne oczyszczanie Ğcieków.
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Przykáady papierni
Papiernia 1, papier
niepowlekany
wysokogatunkowy,
SE
Papiernia 2, papier
niepowlekany
wysokogatunkowy,
Holandia
Papiernia 3, papier
powlekany/
niepowlekany
wysokogatunkowy,
Niemcy
Papiernia 4, papier
powlekany
wysokogatunkowy,
Holandia
Papiernia 5, papier
powlekany, Szwecja
Papiernia 6, papier
powlekany, Szwecja
Papiernia 7, papier
powlekany, Francja
Papiernia 8, papier
powlekany, Francja
Papiernia 9, bibuáka
sanitarna, (masa
pierwotna) Francja
Papiernia 10, bibuáka
sanitarna, (masa
pierwotna) D

Podane osiągniĊte poziomy emisji po oczyszczaniu
biologicznym
AOX
TSS
Przepáyw 3) Produkcja
ChZT
BZT5
[kg/t]
[kg/t]
[kg/t]
[m3/t]
'97 [t/rok]
[kg/t]
0,63
0,3
niedostĊp
0,2
2,6
150000
ne
(‘98)

Rodzaj oczyszczania
np. normalne/niskie
obciąĪenie
ZáoĪe biologicznie
zraszane + reaktor ze
záoĪem

1,5

0,4

niedostĊp
ne

0,3

14

niedostĊp
ne

niedostĊpne

0,44

0,1

0.0007

niedost
Ċpne

4,5

1000020

ZáoĪe biologicznie
zraszane + osad czynny

0,93

0,17

< 0.01

0,23

13,8

niedostĊp
ne

niedostĊpne

0,95

0,17

0.0025

0,26

9,53

180000

0,4

0,1

0,2

14

125000

0,8

0,3

0,2

14

125000

0,4

0,2

0,4

11,5

160000

1,5

0,4

niedostĊp
ne
niedostĊp
ne
niedostĊp
ne
niedostĊp
ne

Reaktor z ruchomym
záoĪem+ strącanie
chemiczne
Osad czynny

0,2

20

niedostĊp
ne

Osad czynny

0,67

0,11

0.005

niedostĊ
pne

11,5

97000

Osad czynny

ZáoĪe biologicznie
zraszane + osad czynny
Osad czynny

Tabela 6.30: Przykáady osiągniĊtych rocznych Ğrednich poziomów emisji do wody po
oczyszczaniu biologicznym w niektórych papierniach w Europie o zadawalających
poziomach emisji (rok odniesienia: 1997).
Lista przedstawia wybrane papiernie, których dane byáy dostĊpne lub dostarczone i dlatego nie
jest sporządzona jako kompletna. Dane pochodzą od personelu. Metoda analizy - taka jak
stosowana w danym kraju. W Szwecji wartoĞci dla BZT są podawane jako BZT7.
Zakáadając odpowiednią konstrukcjĊ i wydajnoĞü oczyszczalni Ğcieków oraz odpowiednią
eksploatacjĊ i obsáugĊ przez wykwalifikowanych operatorów poziomy emisji osiągane w wyniku
poáączenia najlepszych dostĊpnych technik BAT odpowiadają wartoĞciom podanym w tabeli
6.31. àadunek zanieczyszczeĔ nie uwzglĊdnia zanieczyszczeĔ z produkcji masy celulozowej.
Pomimo duĪej iloĞci róĪnego rodzaju wyrobów z papieru moĪna stwierdziü, Īe w zakáadach,
które stosują poáączenie najlepszych dostĊpnych technik BAT uzyskuje siĊ podobne emisje do
wody. Nie odnotowano teĪ istotnych róĪnic pomiĊdzy gatunkami papieru jeĞli chodzi o zrzut
zanieczyszczeĔ po odpowiednim oczyszczeniu Ğcieków z produkcji róĪnego rodzaju papieru
(oprócz zakáadów produkujących papiery specjalne; patrz rozdziaá 6.3.4)
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Parametry
BOD5
COD
TSS
AOX
Ogóáem P
Ogóáem N
ĝcieki - IloĞü

Jednostki
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
m3/t

Papier
niepowlekany
wysokogatunkowy1
0.15-0.25
0.5-2
0.2-0.4
< 0.005
0.003-0.01
0.05-0.2 5
10-15 6

Papier powlekany
wysokogatunkowy2
0.15-0.25
0.5-1.5
0.2-0.4
< 0.005
0.003-0.01
0.05-0.2
10-15

Bibuáka
sanitarna3
0.15-0.4
0.4-1.5
0.2-0.4
< 0.01 4
0.003-0.015
0.05-0.25
10-25 7

Uwagi:
1) Skáad wáóknisty mógá np. byü nastĊpujący: 100 % bielona masa celulozowa siarczanowa a zawartoĞü wypeániaczy i kleju do
zaklejania papieru w masie mogáa wynosiü 15-30 %. Dla papieru zaklejanego w masie naleĪy uwzglĊdniü górne zakresy ChZT
i BZT.
2) Skáad wáóknisty moĪe byü np. nastĊpujący: 100 % bielona masa celulozowa siarczanowa a zawartoĞü wypeániaczy i mieszanki
powlekającej mogáa wynosiü 20-40 %. Uszlachetnianie papieru obejmuje zarówno zaklejanie powierzchniowe jak i
zastosowanie mieszanek powlekających..
3) Skáad wáóknisty: w 100 % zakupiona masa chemiczna. Bibuáka sanitarna wyprodukowana z mieszanki masy pierwotnej i
makulaturowej – patrz takĪe rozdziaá 5.4.2.
4) WyĪsza wartoĞü AOX moĪe byü spowodowana przez Ğrodki zwiĊkszające wytrzymaáoĞü w stanie mokrym zawierające
substancje chloroorganiczne.
5) Dla gatunków kolorowych emisja azotu moĪe byü wyĪsza w przypadku stosowania barwników azowych zawierających azot.
6) W zakáadach produkujących gatunki kolorowe lub bardzo kolorowe zuĪycie wody ĞwieĪej zwykle nie spada poniĪej 17 m3/t.
7) Zmiana gramatury lub prĊdkoĞci maszyny papierniczej mają znaczny wpáyw na jednostkowe zuĪycie wody. NiĪsze gramatury
(do 12 g/m2) oraz niĪsze prĊdkoĞci powodują wyĪsze jednostkowe zuĪycie wody.

Tabela 6.31: ĝrednie roczne poziomy emisji i zuĪycia związane ze stosowaniem najlepszych
dostĊpnych technik BAT w papierniach o nie zintegrowanej produkcji produkujących
niepowlekany papier wysokogatunkowy, papierniach o nie zintegrowanej produkcji
produkujących powlekany papier wysokogatunkowy oraz papierniach o nie zintegrowanej
produkcji produkujących bibuákĊ higieniczną.
Dane o emisji odnoszą siĊ do nie zintegrowanej produkcji papieru. W Europie roĞnie jednak
iloĞü zakáadów o czĊĞciowo zintegrowanej produkcji tj. produkuje siĊ masĊ na czĊĞü wsadu
podczas gdy pozostaáa czĊĞü jest produkowana z masy zakupionej. W takich przypadkach emisje
z produkcji masy celulozowej muszą byü dodane do emisji z produkcji papieru proporcjonalnie
do udziaáu produkcji masy.
Tabela 6.31 powinna byü odczytywana razem z nastĊpującymi dodatkowymi objaĞnieniami:
BZT: W odpowiednio zaprojektowanych oczyszczalniach BZT jest usuwane niemal zupeánie
(95%), jeĞli stosunek wĊgiel – fosfor - azot oraz zapas tlenu są utrzymywane na odpowiednim
poziomie i są dobrze kontrolowane. W przypadku zakáóceĔ lub, jeĞli jeden z parametrów
odbiegnie od wielkoĞci zaáoĪonej, stĊĪenie BZT w Ğciekach zaczyna rosnąü. W takiej sytuacji
naleĪy skorygowaü parametry pracy i / lub przeprowadziü analizĊ biomasy. Poziomy BOD5
zwykle są poniĪej 25 mg BOD5/l i mogą osiągaü wartoĞci 5 mg/l (niemal zupeáne usuniĊcie).
Jednak, poziomy BZT w granicach 5 mg/l nie dają siĊ mierzyü dokáadnie i nie zapewniają
odtwarzalnoĞci wyników. W zaleĪnoĞci od przepáywu wody odpowiada to wielkoĞci 0.15 kg
BOD5/t (przy 10 mg/l i przepáywie 15 m3/t) i odpowiednio 0,25 kg BOD5/t (przy 25 mg/l
I przepáywie 10 m3).
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ChZT: W zaleĪnoĞci od produkowanego gatunku papieru, stosowanej techniki zapobiegania i
kontroli emisji oraz przepáywu wody na tonĊ wyrobu, Ğcieki z papierni po oczyszczeniu
zawierają od 50 do 150 mg COD/l.
Zawiesina ogólna: W normalnych warunkach pracy woda z osadnika wtórnego jest doĞü
klarowna i zawartoĞü zawiesiny ciaá staáych wynosi od 20 do 30 mg/l. Odpowiada to zrzutowi
0,2 – 0,4 kg zawiesiny ogólnej/t. WartoĞci zaleĪą od áadunku powierzchniowego w osadniku
wtórnym i wáaĞciwoĞci biomasy. Stosując biofiltracjĊ zwykle uzyskuje siĊ takĪe niĪsze stĊĪenia.
AOX: Obecnie zrzut substancji chloroorganicznych jest bardzo niski, poniewaĪ zakupiona masa
stosowana w papierniach o nie zintegrowanej produkcji jest zwykle masą bieloną ECF lub TCF.
Oczyszczanie za pomocą osadu czynnego powoduje dalszą redukcjĊ AOX (adsorbowalnych
organicznych chlorowców) w zakresie od 30 do 50 %. Jednak redukcja ta jest czĊĞciowo
osiągana przez odpĊdzanie tych związków podczas oczyszczania Ğcieków. W zaleĪnoĞci od
zakupionej masy i stosowanych chemikaliów zrzut związków chloroorganicznych w papierniach
wynosi poniĪej 0,005 kg/t.
N i P: Mineralne poĪywki zwykle są dodawane w biologicznej oczyszczalni Ğcieków w celu
utrzymania równowagi C: P: N, która ma decydujące znaczenie dla wzrostu aktywnej biomasy.
OkreĞlenie oraz utrzymanie równowagi pomiĊdzy podatnymi na rozkáad biologicznymi
związkami wĊgla, azotu i fosforu wymaga zastosowania odpowiednich poĪywek. Zwykle fosfor
jest dodawany w postaci kwasu fosforowego a azot w formie mocznika. W przypadku
zoptymalizowanego ukáadu moĪna uzyskaü zrzut poĪywek na poziomie poniĪej 1 mg P ogóáem/l
i 5 mg N ogóáem/l. àadunki wynoszą odpowiednio 0,003 – 0,001 kg P/t i 0,05 – 0,2 kg N/t.
Metody zmniejszenia emisji do atmosfery
Emisje do atmosfery w papierniach o nie zintegrowanej produkcji pochodzą zwykle z kotáów
parowych i instalacji energetycznych. Są to z reguáy standardowe kotáy i nie róĪnią siĊ od innych
instalacji energetycznych. Zakáada siĊ, Īe są regulowane podobnie jak inne instalacje o takiej
samej wydajnoĞci. Dlatego w tym rozdziale najlepsze dostĊpne techniki BAT zostaną omówione
krótko.
1.
2.
3.
4.

Instalowanie technologii zapewniającej niski poziom NOx w kotáach pomocniczych.
Zmniejszenie emisji SO2 z kotáów parowych przez stosowanie oleju o niskiej zawartoĞci
siarki oraz wĊgla lub kontrolĊ emisji S.
Stosowanie poáączonego wytwarzania ciepáa i energii.
Stosowanie odnawialnych Ĩródeá energii takich jak drewno lub odpady drewna w celu
zmniejszenia emisji kopalnego CO2 (tylko w przypadku jeĞli produkcja papieru jest
poáączona z produkcją masy pierwotnej).

Poziomy emisji charakterystyczne dla najlepszych dostĊpnych technik BAT z kotáów
pomocniczych spalających wáasne biopaliwa i / lub róĪne paliwa kopalne są podane w poniĪszej
tabeli. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe kotáy pomocnicze w przemyĞle celulozowo-papierniczym
charakteryzują siĊ róĪną wielkoĞcią (od 10 do ponad 200 MW). Dla mniejszych kotáów, ze
wzglĊdu na koszty, moĪna stosowaü tylko techniki wykorzystania paliwa o niskiej zawartoĞci S
oraz spalania, podczas gdy dla wiĊkszych kotáów takĪe metody kontroli. RóĪnica ta jest
widoczna w poniĪszej tabeli. WyĪsze poziomy są uznane jako BAT dla mniejszych instalacji i są
uzyskiwane w przypadku stosowania tylko paliwa o odpowiedniej jakoĞci oraz wewnĊtrznych
metod kontroli; niĪsze poziomy (w nawiasach) są związane z dodatkowymi metodami kontroli
takimi jak SNCR czy páuczki gazów i są traktowane jako BAT dla wiĊkszych instalacji.
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Emisje

mg S/MJ
doprowadzanego
paliwa
mg NOx/MJ
doprowadzanego
paliwa
mg pyá/Nm3

WĊgiel

Paliwo
olejowe
ciĊĪkie

Olej
napĊdowy

Gaz

Biopaliwa
(np. kora)

100 - 200 1
(50 - 100)5

100 –200 1
(50-100)5

25-50

<5

< 15

80 - 110 2
(50-80 SNCR)3

80 – 110 2
(50–80 SNCR)3

45-60 2

30 -60 2

60 –100 2
(40–70 SNCR)3

10 - 30 4
przy 6% O2

10 – 40 4
przy 3 % O2

10-30
3% O2

<5
3% O2

10 - 30 4
przy 6% O2

Uwagi:
1) Emisja siarki z kotáów opalanych olejem lub wĊglem zaleĪy od dostĊpnoĞci oleju o niskiej zawartoĞci S oraz wĊgla. MoĪna w pewnym
stopniu ograniczyü zawartoĞü siarki przez wtryskiwanie wĊglanu wapnia.
2) Stosowano tylko technologiĊ spalania.
3) Stosowano takĪe metody dodatkowe takie jak SNCR; tylko dla wiĊkszych instalacji
4) WartoĞci uzyskane przy zastosowaniu elektrofiltrów.
5) Przy zastosowaniu páuczki gazów; tylko dla wiĊkszych instalacji

Tabela 6.32: Poziomy emisji charakterystyczne dla najlepszych dostĊpnych technik BAT
dla róĪnych paliw
Jednostkowe emisje do atmosfery na tonĊ papieru zaleĪą od warunków panujących w danym
zakáadzie. RóĪnice w emisji do atmosfery na tonĊ wyrobu zaleĪą od dwóch najwaĪniejszych
czynników: rodzaju energii z uwzglĊdnieniem stosowanego paliwa i stosowanych technik
ograniczenia emisji do atmosfery oraz iloĞci zuĪywanej pary i energii na tonĊ wyrobu. Rodzaj
papieru, zapotrzebowanie energii w celu osiągniĊcia okreĞlonej jakoĞci papieru oraz stosowanie
technologii zapewniającej skuteczne wykorzystanie energii mają wpáyw na jednostkowe
zapotrzebowanie pary i energii elektrycznej.
Pierwszy aspekt, wybór pomiĊdzy gazem, paliwem olejowym lub wĊglem, drewnem lub energią
elektryczną zaleĪy w znacznej mierze od warunków ekonomicznych i wyszczególnianie paliw
reprezentujących BAT nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu. Jednak tam gdzie dostĊpny
jest gaz ziemny oraz są odpowiednie warunki ekonomiczne, gaz ziemny jest uznany jako
reprezentujący najlepsze dostĊpne techniki BAT. Olej napĊdowy uznawany jest jako
reprezentujący poziom BAT, jeĞli zawiera 1% lub mniej siarki.
PoniĪej omówiono zapotrzebowanie energii w sprawnie pracujących papierniach.
Emisje przypadające na okreĞlony wyrób moĪna okreĞliü na podstawie poáączonego ukáadu
dostarczenia pary i energii elektrycznej, wyboru paliwa, stosowanych technik ograniczenia
emisji do atmosfery oraz zuĪycia energii.
Dla papierów powlekanych staranny wybór receptury mieszanki powlekającej jest uznany za
reprezentujący poziom BAT. W ten sposób moĪna wyeliminowaü lub ograniczyü emisjĊ lotnych
związków organicznych oraz substancji takich jak np. akrylonitryl lub formaldehyd, które mogą
wystĊpowaü w powietrzu odprowadzanym z maszyn powlekających. NaleĪy unikaü mieszanek
powlekających zawierających substancje rakotwórcze.
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Metody zmniejszenia iloĞci odpadów staáych
1. Zmniejszenie do minimum wytwarzania odpadów staáych oraz odzyskiwanie, ponowne
wykorzystanie i recykling materiaáów nadających siĊ do ponownego wykorzystania w jak
najwiĊkszym stopniu.
2. Oddzielna zbiórka frakcji odpadów w miejscu ich powstawania i, jeĞli to bĊdzie konieczne,
poĞrednie skáadowanie pozostaáoĞci/odpadów w celu przeznaczenia wiĊkszej iloĞci odpadów
do ponownego wykorzystania lub recyklingu zamiast wywoĪenia na wysypiska.
3. Ograniczenie strat wáókien i wypeániaczy.
Dawniej oraz w starszych fabrykach dominującą techniką byáo stosowanie zbiorników
sedymentacyjnych. MoĪna uzyskaü znacznie wyĪszą sprawnoĞü oddzielania stosując filtry
tarczowe lub mikroflotacjĊ.
4. Odzyskiwanie i recykling mieszanek powlekających.
Ultra - filtracja do odzyskiwania mieszanek powlekających jest stosowana z powodzeniem w
wielu papierniach przy nikáych negatywnych skutkach (lub ich braku) na jakoĞü papieru
wysokogatunkowego lub dwustronnie powlekanego do druku ilustracji przy stosowaniu
koncentratu mieszanki powlekającej. W papierniach produkujących papier do drukowania
czasopism ilustrowanych mogą byü stosowane niewielkie iloĞci koncentratu UF bez
niekorzystnego wpáywu na jakoĞü produkowanego papieru. Jednak stosowanie tej techniki
wymaga uwzglĊdnienia wielu aspektów technicznych i logistycznych, co utrudnia jej
wykorzystanie w mniejszych papierniach.
5. WstĊpne oczyszczanie osadu (odwodnienie) przed dalszą utylizacją i ostatecznym
usuniĊciem.
Istnieje szereg technik odwadniania osadu i odpadów. ZawartoĞü substancji suchej zaleĪy od
wáaĞciwoĞci osadu i stosowanych technik odwadniania. WyĪsza zawartoĞü substancji suchej
zwykle oznacza niĪsze wymagania odnoĞnie transportu i wyĪszą wartoĞü opaáową osadu, co
ma znaczenie w przypadku spalania osadu. W przypadku wywoĪenia osadu, biologiczna
stabilizacja moĪe poprzedzaü odwadnianie.
6. Ograniczenie iloĞci odpadów wywoĪonych na wysypiska.
Identyfikacja moĪliwoĞci stosowania operacji odzyskiwania odpadów i - jeĞli jest to moĪliwe
- utylizacja odpadów w formie recyklingu materiaáu lub spalania z odzyskiwaniem energii.
W niektórych przypadkach potrzebne jest stosowanie paliw wspomagających lub dodawanie
osadów o wyĪszej wartoĞci opaáowej (np. kora, odpady drzewne) kiedy spalanie ogranicza
iloĞü odpadów wywoĪonych na skáadowiska.
IloĞü odpadów wywoĪonych na wysypiska zaleĪy gáównie od stopnia utylizacji i wybranych
metod oczyszczania. Wybór metod oczyszczania zaleĪy od czynników takich jak: miejscowa
infrastruktura, koszty i konkurencja innych przemysáów. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe niewiele jest
szczegóáowych i rzetelnych informacji na temat iloĞci odpadów staáych. WystĊpuje brak
statystycznych danych i w Europie stosowane są róĪne terminy do okreĞlania frakcji odpadów.
Dlatego unika siĊ podawania wartoĞci iloĞci odpadów staáych wywoĪonych na skáadowiska.
Metody oszczĊdzania energii
W tym sektorze stosowanie energooszczĊdnych technologii jest uznane za reprezentujące
najlepsze dostĊpne techniki BAT. Istnieje wiele opcji oszczĊdzania energii stosowanych w
róĪnych fazach procesu produkcji papieru. Zwykle metody te są związane z inwestycjami
wymiany, przebudowy lub modernizacji wyposaĪenia. Ze wzglĊdów ekonomicznych mniejsze
papiernie mogą mniej inwestowaü w nowe energooszczĊdne technologie. NaleĪy zauwaĪyü, Īe
metody energooszczĊdne są stosowane nie tylko ze wzglĊdu na oszczĊdnoĞü energii. WydajnoĞü
produkcji, poprawa jakoĞci wyrobu i zmniejszenie ogólnych kosztów to najwaĪniejsze czynniki
decydujące o podjĊciu inwestycji. Dlatego energooszczĊdne technologie mogą byü uznane jako
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techniki, które dotyczą wielu innych aspektów produkcji papieru.
Istnieje szereg metod zmniejszenia zuĪycia pary i energii:
1.

2.
3.

4.

WdroĪenie systemu monitorowania zuĪycia i wydajnoĞci energii. Na podstawie
wiarygodnych informacji o wydajnoĞci ukáadu energetycznego moĪna podjąü odpowiednie
dziaáania. Gospodarka energetyczna w zakáadzie obejmuje regulacjĊ, kontrolĊ, przegląd
oraz zmianĊ zaáoĪonych wielkoĞci.
Bardziej efektywne odwadnianie wstĊgi papieru w czĊĞci prasowej maszyny papierniczej
dziĊki stosowaniu technologii prasowania o szerokiej strefie docisku (ze staáym elementem
odwadniającym). Nie dotyczy to papierni produkujących bibuákĊ higieniczną.
Stosowanie bardziej wydajnych technologii jak np. rozwáóknianie przy wysokim stĊĪeniu,
mielenie z zachowaniem zasad najlepszej praktyki, formowanie papieru na maszynie
dwusitowej, optymalizacjĊ ukáadów próĪniowych, napĊdy o regulowanej prĊdkoĞci dla
wentylatorów i pomp, silniki elektryczne o wysokiej wydajnoĞci, dobór silników
o odpowiedniej wielkoĞci, odzyskiwanie pary i kondensatu, zwiĊkszenie substancji suchej
na prasie zaklejającej lub ukáady rekuperacji ciepáa dla wyciąganego powietrza.
Niektóre z tych technik mogą byü wdraĪane tylko w wyniku przebudowy lub wymiany
urządzeĔ.
Zmniejszenie bezpoĞredniego zuĪycia pary przez odpowiednią integracjĊ procesu stosując
metodĊ drobnych poprawek nastawieĔ ukáadu.

W wielu europejskich krajach bilanse energetyczne papierni nie są podawane do wiadomoĞci
publicznej. Stosowane są róĪne (o ile w ogóle są stosowane) wzory raportów energetycznych.
Zapotrzebowanie energii zaleĪy takĪe od jakoĞci wyrobu (zwáaszcza w papierniach
produkujących bibuákĊ tissue) i czĊĞciowo od miejscowych warunków. Dlatego trudno jest
podaü wartoĞci zuĪycia energii reprezentujące poziom BAT. Zakresy zuĪycia energii w
papierniach podane w tabeli 6.33 powinny byü traktowane tylko jako przybliĪona informacja o
zapotrzebowaniu na ciepáo i energiĊ w sprawnie pracujących papierniach.. Dalsze przykáady
sprawnie pracujących papierni z punktu widzenia gospodarki energetycznej z podaniem
dokáadnych warunków mogą byü podane w kolejnej wersji dokumentu BREF.
Rodzaj papierni

ZuĪycie ciepáa w procesie
technologicznym
(netto) w GJ/t

ZuĪycie mocy (netto)
w MWh/t

Niepowlekany papier
7.0 - 7.5
0.6 - 0.7
wysokogatunkowy z papierni o nie
zintegrowanej produkcji
Powlekany papier wysokogatunkowy z
7.0 - 8
0.7 - 0.9
papierni o nie zintegrowanej produkcji
Bibuáka sanitarna z papierni o nie
5.5 – 7.51)
0.6 - 1.1
zintegrowanej produkcji
Uwagi:
1) W papierniach produkujących bibuákĊ sanitarną zuĪycie energii zaleĪy gáównie od ukáadu suszenia. Suszenie
powietrzne i krepowanie powoduje znaczny wzrost zuĪycia ciepáa do 25 GJ/t [wedáug ETF]

Tabela 6.33: Informacja o zuĪyciu energii reprezentującym poziom BAT dla róĪnych
rodzajów produkcji papieru na tonĊ wyrobu.
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NaleĪy zauwaĪyü, Īe zuĪycie pary moĪe byü od 10% do 25% wyĪsze w zaleĪnoĞci od wielkoĞci
papierni. ZuĪycie energii elektrycznej moĪe byü od 5% do 20% wyĪsze w zaleĪnoĞci od
wielkoĞci papierni. StopieĔ zmielenia masy ma takĪe duĪy wpáyw na zapotrzebowanie energii
elektrycznej.
Táumienie haáasu
1.
Najlepsze dostĊpne techniki BAT powodują ograniczenie poziomu haáasu sáyszalnego w
pobliĪu papierni. Zastosowane Ğrodki bĊdą zaleĪaáy w duĪej mierze od specyficznych
problemów oraz od zaáoĪonych wielkoĞci docelowych. Zwykle wymagania są bardziej surowe,
jeĪeli zakáad jest zlokalizowany w pobliĪu dzielnic mieszkaniowych.
Stosowanie chemikaliów
Najlepsze dostĊpne techniki BAT dotyczące stosowania chemikaliów:
1. Zapewniają dostĊpnoĞü bazy danych dla wszystkich uĪytych chemikaliów i dodatków
zawierających informacje o skáadzie substancji chemicznej, podatnoĞci na rozkáad, ich
toksycznoĞci dla ludzi i Ğrodowiska oraz ich potencjalnej bio-akumulacji.
2. Stosowanie zasady zastĊpowania tzn. stosowanie mniej szkodliwych produktów, jeĞli jest
to moĪliwe.
3. ĝrodki pozwalające uniknąü przypadkowych zrzutów zanieczyszczeĔ do ziemi i wody
podczas operacji manipulowania i skáadowania substancji chemicznych.
Projektowanie i eksploatacja urządzeĔ w sposób, który uniemoĪliwi wydostawanie
siĊ niebezpiecznych substancji z ukáadu.
6.4.3

Najlepsze dostĊpne techniki BAT dla papierni produkujących papiery specjalne

Papiernie produkujące papiery specjalne tworzą niezmiernie zróĪnicowaną grupĊ obejmującą
duĪą iloĞü róĪnych wyrobów. Są to czĊsto mniejsze zakáady, lecz wiele z nich przekracza próg
wymagający pozwolenia zintegrowanego (IPPC - zintegrowane zapobieganie i ograniczanie
zanieczyszczeĔ) (20 t/dobĊ). Skáad masy do produkcji poszczególnych wyrobów moĪe zmieniaü
siĊ znacznie i moĪe zawieraü masĊ chemiczną bieloną i niebieloną, wáókna chemiczne,
mineralne lub inne (np. baweána, páótno, konopie, juta, sáoma, szmaty lub glony).
WiĊkszoĞü technik uznawanych za najlepsze dostĊpne techniki BAT dla papierni moĪe byü
stosowanych takĪe w tego rodzaju papierniach, lecz w róĪnym zakresie. PoniĪej podane są
dodatkowe wyjaĞnienia dotyczące emisji do wody.
Niektóre papiernie produkujące papiery specjalne mają okreĞlone "Ğrodowiskowe problemy" (jak
np. stosowanie rozpuszczalników, okreĞlonych dodatków, mieszanek, bardzo wysokie
zapotrzebowanie wody ĞwieĪej itp.). Najlepsze dostĊpne techniki dla tych wyrobów nie są
opisane w tym dokumencie.
Biologiczne oczyszczanie Ğcieków jest uznane jako najlepsza dostĊpna technika BAT dla
papierni produkujących papiery specjalne o wyĪszym áadunku zanieczyszczeĔ organicznych w
wyniku na przykáad intensywnego mielenia (podczas którego czĊĞü organicznego materiaáu
rozpuszcza siĊ) lub dodawania chemikaliów, które trafiają do Ğcieków. W innych papierniach
áadunek organicznych zanieczyszczeĔ moĪe byü zbyt niski dla oczyszczania biologicznego. W
papierniach produkujących papiery specjalne moĪna uzyskaü wartoĞci stĊĪenia dla BZT (25
mg/l) i zawiesiny (20 - 40 mg/l), które są podobne do wartoĞci uzyskiwanych w innych
papierniach. àadunek zanieczyszczeĔ - obejmujący áadunek zanieczyszczeĔ organicznych
wyraĪony jako ChZT – odprowadzany do odbiornika Ğcieków bĊdzie czĊsto wyĪszy niĪ w
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innych papierniach z powodu wyĪszego przepáywu strumieni wodnych i Ğcieków.
Jednostkowa iloĞü wody moĪe siĊ znacznie wahaü w zaleĪnoĞci od wáasnoĞci wyrobów i
stosowanych procesów technologicznych. W papierniach produkujących papiery specjalne takĪe
istnieją moĪliwoĞci zminimalizowania zuĪycia wody. Jednak woda moĪe byü zawracana tylko w
ograniczonym zakresie z powodu technologii produkcji tych papierów (np. wzrost temperatury
spowodowany intensywnym mieleniem), wymagania jakoĞciowe dla poszczególnych rodzajów
papieru (np. przewodnictwo elektryczne, przezroczystoĞü itp.) lub niezgodnoĞü niektórych
chemikaliów rozpuszczonych w róĪnych obiegach wodnych. Specjalne papiery są teĪ czĊsto
produkowane w mniejszych iloĞciach przy wiĊcej niĪ jednej zmianie wáasnoĞci (np. gramatura,
skáad, kolor, szerokoĞü) dziennie na jednej maszynie. Na przykáad w papierni produkującej
papiery specjalne moĪe nastąpiü zmiana produkowanego rodzaju papieru wiĊcej niĪ 5 razy
dziennie. W zaleĪnoĞci od wymagaĔ jakoĞciowych moĪe wystąpiü potrzeba caákowitego
opróĪnienia i przemycia ukáadów wodnych przy zmianie asortymentu.
Niektóre papiernie specjalne stosują róĪnorodne dodatki chemiczne w celu zapewnienia
odpowiednich wáasnoĞci wyrobu. Te substancje chemiczne mogą zawieraü związki
chloroorganiczne lub azot związany organicznie co powoduje wyĪsze uwolnienie poĪywek i
AOX (absorbowalnych organicznych chlorowców) .
Zakresy emisji przedstawione w tabeli 6.34 poniĪej nie są oparte na takich samych informacjach
jak odpowiednie poziomy dla innych rodzajów papieru opisane w niniejszym dokumencie.
Powinny byü traktowane raczej jako informacja o poziomie emisji z niektórych papierni
produkujących papiery specjalne o nie zintegrowanej produkcji.
Parametry
BZT5
ChZT
Zawiesina
AOX
Ogóáem P
Ogóáem N
IloĞü Ğcieków

Jednostki
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
m3/t

Zakres
0.15-1.3
0.4-7.0
0.3-1.0
< 0.005-0.01
0.01-0.04
0.15-0.4
15-50 1)

Uwagi:
1) Jednostkowe zuĪycie wody czasem przekracza 100 m3/t.

Tabela 6.34: Informacja o poziomach emisji z niektórych papierni produkujących papiery
specjalne o nie zintegrowanej produkcji na bazie zakupionej masy chemicznej.

6.5

Nowo powstające techniki

W niniejszym rozdziale opisano niektóre „obiecujące techniki”, które nie są jeszcze uznane za
najlepsze dostĊpne techniki BAT, poniewaĪ są w fazie opracowywania. Niemniej jednak we
wáaĞciwym czasie mogą byü uznane za najlepsze dostĊpne techniki BAT i dlatego zostaáy
pokrótce opisane. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe opis obiecujących technik w niniejszym rozdziale
nie ma na celu wyczerpującego przeglądu wszystkich istotnych osiągniĊü.
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WstĊp
Ostatnie osiągniĊcia oraz przewidywany rozwój technologii pokazuje, Īe papiernia przyszáoĞci
bĊdzie posiadaü nastĊpujące cechy:
-

Zmniejszenie zuĪycia wody oraz jednostkowych emisji poprzez zwiĊkszone zawracanie
wody do obiegu, stosowanie zamkniĊtego obiegu wody oraz wewnĊtrzne oczyszczanie wody
Wzrost zuĪycia energii elektrycznej (jednostkowej)
ObniĪenie poziomu haáasu w papierni.

Dynamiczna symulacja oraz narzĊdzia integracji caáego zakáadu pomogą zoptymalizowaü
zarządzanie procesem technologicznym w papierni. Automatyzacja oraz „inteligentne”
rozwiązania bĊdą coraz czĊĞciej stosowane w maszynach papierniczych. Na przykáad czujniki
pomogą przewidywaü wáasnoĞci papieru za pomocą kilku odpowiednich pomiarów, co umoĪliwi
szybką i sprawną kontrolĊ procesu np. w przypadku zmiany rodzaju papieru. Produkcja na
maszynach szybkobieĪnych wymaga nowych metod pomiaru. Oprócz pomiarów stĊĪenia i
przepáywów wykonywane bĊdą analizy chemiczne w trybie „on-line” w celu optymalizacji
procesu technologicznego.
Nakáady inwestycyjne na nowe, bardziej záoĪone technologie to waĪny czynnik decydujący o
zyskownoĞci papierni, który dziaáa na korzyĞü duĪych papierni. Aktualnie obserwowana
tendencja preferująca duĪe papiernie bĊdzie nadal obowiązywaü. Wzrastająca sprawnoĞü i
zmniejszanie emisji są ze sobą ĞciĞle związane. Technologie oczyszczania wody stają siĊ coraz
bardziej záoĪone. Odpowiednie wykorzystanie tych technik to kolejne wyzwanie dla maáych
papierni.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną nowe, obiecujące techniki ograniczenia zuĪycia
surowców oraz obniĪenia poziomów emisji. Techniki te są nadal w fazie opracowywania.
Niektóre z nich są w fazie badawczej z perspektywą ich wykorzystania w przyszáoĞci, inne juĪ
pracują w kilku instalacjach na skalĊ przemysáową.
Informacja zawiera krótki opis techniki, ocenĊ stanu zaawansowania badaĔ, korzyĞci dla
Ğrodowiska, oddziaáywanie na procesy i Ğrodowisko, aspekty ekonomiczne, jeĞli takie dane są
juĪ dostĊpne oraz odnoĞniki do odpowiedniej literatury.
6.5.1

Papiernie o minimalnej iloĞci Ğcieków - zoptymalizowany projekt obiegu wody i
zaawansowane technologie oczyszczania Ğcieków

Opis: Zaawansowane technologie oczyszczania Ğcieków w przemyĞle celulozowo-papierniczym
koncentrują siĊ gáównie na dodatkowych reaktorach biologicznych i membranowych, technikach
filtracji takich jak: mikro-, ultra- lub nano-filtracja, oczyszczaniu ozonem i odparowaniu. Z
powodu mniejszej liczby zastosowaĔ w przemyĞle, czasem stosunkowo wysokich kosztów oraz
záoĪonoĞci procesu oczyszczania Ğcieków z papierni, obecnie w skali przemysáowej pracuje
tylko kilka instalacji oczyszczania trzeciego stopnia dla tych Ğcieków.
Techniki te mogą byü stosowane do oczyszczania wewnątrzprocesowego (in-line) metodą tzw.
„nerki” w celu wyeliminowania substancji, które mają negatywny wpáyw na wydajnoĞü
produkcji lub jakoĞü papieru.
Rysunek 6.25 przedstawia przykáad zastosowania kombinacji metod filtracji membranowej,
ozonowania i odparowania do oczyszczania wody technologicznej w papierni. Jednak wybór i
ukáad „nerek” w procesie produkcji powinny byü ustalane oddzielnie dla kaĪdej papierni.
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Rysunek 6.25: „Zestaw narzĊdzi” do wewnĊtrznego oczyszczania i ponownego
wykorzystania wody w maszynie papierniczej [Edelmann, 1997]
Stan rozwoju: Niektóre z tych technik są stosowane tylko w instalacjach pilotaĪowych.
DoĞwiadczenia w skali przemysáowej są ograniczone do kilku przykáadów na Ğwiecie. ZaleĪnie
od stosowanych technik wystĊpują ciągle problemy z eksploatacją, a koszty są stosunkowo
wysokie. Koszty zaleĪą od eksploatacji i miejscowych warunków.
Techniki te jednak powinny byü powaĪnie rozwaĪane podczas budowy nowych papierni lub
modernizacji albo zwiĊkszenia wydajnoĞci istniejących papierni. Techniki zwiĊkszonego
zawracania wody do ukáadu mogą byü takĪe stosowane w celu ograniczenia zuĪycia wody
ĞwieĪej w istniejących papierniach, gdzie nie planuje siĊ caákowitego zamkniĊcia obiegu wody.
Oczekuje siĊ, Īe techniki te w niedalekiej przyszáoĞci bĊdą coraz czĊĞciej stosowane w
przemyĞle papierniczym. Istnieje tendencja do przechodzenia z zewnĊtrznego oczyszczania
Ğcieków (techniki oczyszczania na wyĞciu) na oczyszczanie wewnątrzprocesowe w trybie „inline”. MoĪna oczekiwaü, Īe pionierami stosującymi te techniki bĊdą zakáady zlokalizowane
blisko odbiorników Ğcieków, które muszą speániaü bardzo surowe przepisy lub, kiedy
odpowiednie organy nie zezwalają na zwiĊkszenie áadunku zanieczyszczeĔ. JeĞli takie papiernie
zamierzają zwiĊkszyü wydajnoĞü muszą zastosowaü jedną z wymienionych technik.
Stan technologii oczyszczania wód obiegowych w przemyĞle papierniczym moĪe byü
podsumowany nastĊpująco:
-

-

Filtry do wyáawiania wáókien (czĊsto stosowana technika). MoĪna zwiĊkszyü produkcjĊ
wysoko klarownego filtratu do ponownego wykorzystania.
Flotacja (sprawdzona w skali przemysáowej)
Prasy myjące (sprawdzone w skali przemysáowej)
Technika odwadniania odrzutu i osadu (sprawdzona w skali przemysáowej)
Konwencjonalne oczyszczanie biologiczne w róĪnych wariantach jak np. osad czynny
(ukáad jedno- lub dwu-stopniowy z noĞnikiem lub bez), záoĪe biologiczne zraszane
(w poáączeniu z osadem czynnym), biofiltry zanurzeniowe pracujące niezaleĪnie (jednolub dwu-stopniowe) lub w poáączeniu z osadem czynnym.. Wszystkie te techniki są
uznawane za sprawdzone w przemyĞle.
Biologiczne oczyszczanie wewnątrzprocesowe „in line” (zrealizowano pierwsze
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-

-

zastosowania przemysáowe)
Filtracja wstĊpna + filtracja membranowa (UF, NF) (zrealizowano pierwsze zastosowania
przemysáowe)
Filtracja wstĊpna + odparowanie (zrealizowano pierwsze zastosowania przemysáowe). JeĞli
woda ĞwieĪa bĊdzie zastąpiona wodą z odparowania prawdopodobnie nie bĊdzie to miaáo
wpáywu na aspekt chemiczny procesu ani na wytwarzanie papieru.
Ozonowanie (pierwsze zastosowania w skali przemysáowej są spodziewane wkrótce). JeĞli
woda ĞwieĪa bĊdzie zastąpiona wodą czĊĞciowo oczyszczoną istnieje niebezpieczeĔstwo
gromadzenia siĊ substancji, co moĪe zakáóciü proces. Na przykáad nieorganiczne sole nie są
usuwane i mogą wchodziü w reakcje z chemikaliami stosowanymi w procesie oraz
z wyposaĪeniem. Ozonowanie jest ciągle uznawane za stosunkowo drogą technikĊ i naleĪy
rozwijaü techniki mniej kosztowne. Potencjalne skutki dziaáaĔ powinny byü pod kontrolą
i naleĪy poszerzaü wiedzĊ na temat wymaganej jakoĞci wody.
Enzymatyczne oczyszczanie wody technologicznej (obecnie w fazie badaĔ).

Konsekwencje dla Ğrodowiska: Celem zaawansowanych technologii oczyszczania
Ğcieków/wód technologicznych jest zwykle usuniĊcie zanieczyszczeĔ, które nie zostaáy usuniĊte
za pomocą zwykáego oczyszczania biologicznego, jak np. oczyszczania metodą osadu czynnego.
Takimi zanieczyszczeniami mogą byü resztkowe ChZT, barwa, poĪywki lub zawiesina ciaá
staáych. Zaawansowane procesy oczyszczania wód pozwalają uzyskaü wodĊ o wysokiej jakoĞci.
W konsekwencji istnieje wiĊksza szansa ponownego wykorzystania „Ğcieków” w procesie jako
wody ĞwieĪej. W ten sposób zaawansowane procesy oczyszczania wód mogą przyczyniaü siĊ do
dalszego zamkniĊcia obiegów wodnych. Mogą byü jednak takĪe stosowane do uzyskania
niĪszych áadunków w Ğciekach odprowadzanych do odbiornika.
Bardzo czĊsto znaczny wzrost wydajnoĞci papierni jest sygnaáem zachĊcającym do
poszukiwania nowych rozwiązaĔ technicznych dających mniejszy poziom zanieczyszczeĔ.
Niektóre organy wáadzy w Europie wymagają, aby iloĞü Ğcieków i odpadów z zakáadu, który
zamierza zwiĊkszyü wydajnoĞü, nie przekraczaáa poziomu z okresu przed inwestycją. Oznacza
to, Īe naleĪy opracowaü nowe metody zmniejszenia zuĪycia wody ĞwieĪej oraz ograniczenia
iloĞci odpadów staáych.
WzglĊdy ekonomiczne: Brak danych
Bibliografia:
[Edelmann, 1997], [Borschke, 1997]

6.5.2

Impulsowa technologia odwadniania papieru

Opis: Przyczyną skáaniającą do opracowania nowych technik odwadniania w przemyĞle
celulozowo-papierniczym, takich jak technologii impulsowej, byáa poprawa wáasnoĞci papieru.
Jest to takĪe technologia energooszczĊdna.
Technologia impulsowa umoĪliwia uzyskanie wysokiej zawartoĞci substancji staáej po jednostce
impulsowej, co daje oszczĊdnoĞci energii podczas operacji suszenia. W zwykáej czĊĞci prasowej
wstĊga papieru osiąga suchoĞü ok. 40 %. W prasach o rozszerzonej strefie docisku suchoĞü
wstĊgi moĪe wynosiü ok. 50%. Wedáug niektórych danych stosowanie suszenia impulsowego
pozwala uzyskaü suchoĞü wstĊgi na poziomie 55 - 65% przed czĊĞcią suszącą, co daje
moĪliwoĞü zmniejszenia zuĪycia ciepáa. WyĪsze poziomy suchoĞci oznaczają, Īe mniejsza iloĞü
wody musi byü odparowana w czĊĞci suszącej za pomocą pary a wiĊc czĊĞü susząca moĪe byü
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mniejsza (krótsza). UwaĪa siĊ, Īe technologia ta zapewni takĪe wiĊkszą gáadkoĞü powierzchni
papieru przy wiĊkszej integralnoĞci mechanicznej a wstĊga zachowa wysoką sztywnoĞü
zginania. Ta kombinacja wáasnoĞci jest bardzo cenna zarówno dla papierów opakowaniowych
jak i papierów drukowych.
Technologia impulsowa jest próbą poáączenia prasowania oraz suszenia w jednym procesie.
Mokra wstĊga papieru jest wystawiana na dziaáanie intensywnego impulsu energii cieplnej pod
ciĞnieniem pomiĊdzy prasą i elementem grzewczym w maszynie papierniczej. Powoduje to
nagáy wzrost temperatury na powierzchni papieru do znacznie wyĪszych temperatur od tych,
które są stosowane w tradycyjnej technologii.
Kiedy wstĊga papieru styka siĊ z gorącą powierzchnią, wytworzona para powoduje
przemieszczanie wody we wstĊdze papieru. Gorąca strona wstĊgi papieru jest ĞciĞniĊta z powodu
termicznego zmiĊkczenia i moĪe podlegaü chemicznej modyfikacji. Natychmiast po opuszczeniu
pierwszej jednostki wstĊga przechodzi do drugiego stopnia impulsowego. W drugim stopniu,
który oddziaáywuje na drugą stronĊ wstĊgi, woda przemieszcza siĊ w odwrotnym kierunku. Oba
stopnie impulsowe powinny byü odpowiednio zrównowaĪone tak aby zapewniü produkcjĊ
symetrycznej wstĊgi.
Stan rozwoju: Zbadano oraz przeprowadzono próby róĪnych koncepcji tej technologii pod
róĪnymi nazwami, takimi jak: prasowanie na gorąco lub suszenie ciĞnieniowe. Prace nad
rozwojem tej technologii są ciągle we wczesnej fazie.
W pracach tych napotkano wiele przeszkód i technologia nie doczekaáa siĊ jeszcze wdroĪenia w
skali przemysáowej. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe prace badawczo-rozwojowe trwają od początku
lat 1970-tych i nie nastąpiá jeszcze decydujący przeáom.
Konsekwencje dla Ğrodowiska: Poprzez wzrost suchoĞci wstĊgi papieru z 50 to 51% moĪna
uzyskaü zmniejszenie iloĞci odparowanej wody o 35 kg wody/t papieru. Tak wiĊc suszenie
impulsowe moĪe zmniejszyü iloĞü wody do odparowania o 175 - 350 kg/t papier.
Spowodowaáoby to zmniejszenie zuĪycia pary o 175 - 350 kg/t lub ok. 0,44 – 0,9 GJ/t papieru
(przyjmując 2,5 MJ/kg pary), co odpowiada ok. 10 - 25 % obecnego zuĪycia pary w procesie
produkcji papieru.
Jednak obliczając oszczĊdnoĞci energii naleĪy uwzglĊdniü takĪe energiĊ zuĪywaną przez sam
proces suszenia impulsowego. Para nie moĪe byü wykorzystana gdyĪ proces ten wymaga
wysokich temperatur. Z drugiej strony papiernie zwykle dysponują nadmiarem pary, która jest
takĪe mniej kosztowną energią. Tak wiĊc koniecznoĞü zastosowania drogiej energii takiej jak
energia elektryczna ogranicza moĪliwe korzyĞci dla Ğrodowiska oraz potencjalną rentownoĞü
tego rozwiązania.
WzglĊdy ekonomiczne: Brak danych
Bibliografia:
[Talja, 1998], [SEPA-Report 4712-4, 1997 – raport SEPA 4712-4, 1997]
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6.5.3

Proces Condebelt

Opis: Proces suszenia Condebelt® to nowa metoda suszenia papieru i tektury. Początkowo
proces byá stosowany do usprawnienia suszenia papieru i tektury i dopiero póĨniej zauwaĪono
poprawĊ wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowych. W procesie suszenia Condebelt® wstĊga papieru po
opuszczeniu czĊĞci prasowej jest suszona miĊdzy dwoma stalowymi taĞmami zastosowanymi
zamiast tradycyjnych cylindrów parowych,co pokazuje rysunek 6.26.

Rysunek 6.26: Schemat procesu suszenia Condebelt (typ wysoko ciĞnieniowy-Z )
WstĊga papieru przechodzi pomiĊdzy górną taĞmą stalową ogrzewaną parą i dolną taĞmą stalową
cháodzoną wodą. Gorąca górna taĞma powoduje odparowanie z wstĊgi papieru wilgoci, która
ponownie kondensuje na dolnej cháodzonej taĞmie. Woda jest odprowadzana przez stalową
taĞmĊ i sito zgrubne. Sito drobne pomiĊdzy wstĊgą i sitem zgrubnym ogranicza markowanie sita
na spodniej stronie wstĊgi. Powierzchnia wstĊgi po zetkniĊciu z gorącą taĞmą staje siĊ bardzo
gáadka. Wysokie ciĞnienie i wysoka temperatura we wstĊdze powoduje zmiĊkczenie
hemicelulozy i ligniny we wáóknach, co z kolei powoduje „zgrzewanie” wáókien. W ten sposób
uzyskujemy wyĪszą wytrzymaáoĞü oraz lepszą ochronĊ przeciw niekorzystnym wpáywom
wilgoci. W tej sytuacji moĪna zrezygnowaü z zaklejania powierzchniowego, chociaĪ normalnie
taka operacja byáaby stosowana.
Proces suszenia Condebelt® poprawia znacznie wytrzymaáoĞü papieru (20 - 60%), gáadkoĞü
powierzchni, statecznoĞü wymiarową oraz odpornoĞü na wilgoü. Stosując proces suszenia
Condebelt® do produkcji papieru z wáókien wtórnych moĪna uzyskaü takie same wáasnoĞci
wytrzymaáoĞciowe jak w przypadku papieru produkowanego z masy pierwotnej z
zastosowaniem konwencjonalnego suszenia.
Stan rozwoju: Obecnie (1999) w procesie przemysáowym pracują dwie instalacje procesu
suszenia Condebelt. Pierwsza pracuje od maja 1996 roku w papierni Pankakowski naleĪącej do
Stora Enso w Finlandii i produkuje karton tulejowy, karton na pokrycie tektury falistej i tektury
specjalne. Druga instalacja zostaáa uruchomiona w styczniu 1999 roku w papierni Ansan
naleĪącej do Dong Il Paper Mfg. Co.Ltd. w Poáudniowej Korei produkującej karton na pokrycie
tektury falistej i papier na warstwĊ pofalowaną.

Rozdziaá 6

PoniewaĪ proces suszenia Condebelt® zostaá wykorzystany w dwóch instalacjach pracujących na
skalĊ przemysáową moĪe byü uznany za technikĊ dostĊpną a nie nowo powstającą. Jednak
najwaĪniejszą przyczyną inwestowania w proces suszenia Condebelt® nie jest ochrona
Ğrodowiska, lecz poprawa wáasnoĞci wyrobów.
Konsekwencje dla Ğrodowiska: Zastosowanie nowej technologii suszenia nie prowadzi
bezpoĞrednio do oszczĊdnoĞci energii. Jednak poprawa wytrzymaáoĞci daje potencjalne
moĪliwoĞci oszczĊdnoĞci z powodu obniĪenia gramatury. Oznacza to, Īe z tej samej iloĞci masy
wáóknistej moĪna wyprodukowaü wiĊcej metrów kwadratowych wyrobu bez obniĪenia jego
jakoĞci. Ponadto, z powodu lepszych wáasnoĞci wstĊgi papieru uzyskanych dziĊki zastosowaniu
procesu suszenia Condebelt pojawia siĊ moĪliwoĞü wykorzystania surowca o niĪszej jakoĞci lub
masy o wyĪszej wydajnoĞci (np. 10% mniej drewna na tonĊ kartonu na warstwĊ páaską tektury
falistej). WyĪsza wytrzymaáoĞü i lepsze zabezpieczenie przed niekorzystnym wpáywem wilgoci
moĪe powodowaü, Īe zaklejanie powierzchniowe bĊdzie zbĊdne chociaĪ normalnie taka operacja
byáaby stosowana.
ChociaĪ jednostkowe zuĪycie energii elektrycznej i pary pierwotnej jest mniej wiĊcej takie samo
jak w przypadku suszenia tradycyjnego istnieją wiĊksze moĪliwoĞci zaoszczĊdzenia energii
cieplnej. Jest to spowodowane tym, Īe niemal caáa iloĞü odparowanej wody oraz jej utajonego
ciepáa moĪe byü odzyskiwana z wody cháodzącej przy doĞü wysokiej temperaturze (zwykle ok.
80°C). Ta energia moĪe byü wykorzystana w innych czĊĞciach procesu takĪe z zastosowaniem
pompowania ciepáa.
Reasumując: korzyĞci dla Ğrodowiska to potencjalne oszczĊdnoĞci surowców (masy wáóknistej,
Ğrodków zaklejających) oraz nieco wyĪszy potencjaá odzyskania energii.
WzglĊdy ekonomiczne: Brak danych
Bibliografia
[Retulainen, 1998], [Ojala, 1999]
6.5.4

WewnĊtrzne pompy ciepáa

Opis: Pompy ciepáa są uĪywane dla pompowania ciepáa z jednego medium (np. powietrza) do
innego (np. wody.) Rysunek 6.27 przedstawia przykáad stosowania pompy ciepáa dla maszyny
papierniczej.
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Rysunek 6.27: Ukáad z pompą ciepáa do wytwarzania pary technologicznej.
ħródáo ciepáa obejmuje wilgotne powietrze z maszyny papierniczej.

Stan rozwoju: W przemyĞle celulozowo-papierniczym pompy ciepáa mogą byü stosowane w
wielu miejscach procesu, lecz wysokie nakáady inwestycyjne ograniczają wykorzystanie tego
rodzaju wyposaĪenia. Ponadto problemy Ğrodowiskowe związane z konwencjonalnymi mediami
roboczymi dodatkowo utrudniają wykorzystanie pomp ciepáa pomimo ich korzystnej
termodynamiki.
Konsekwencje dla Ğrodowiska: MoĪna podaü nastĊpujący przykáad: odprowadzane wilgotne
powietrze ma temperaturĊ 105 oC przy temperaturze rosy 61 oC. W takim przypadku pompa
ciepáa moĪe wytwarzaü ciepáo odpowiadające 750 kWh/t lub 2,7 GJ/t za pomocą tylko 1/3 czyli
250 kWh/t mocy zuĪywanej przez silniki sprĊĪarki. Wynika to z typowej wartoĞci
wspóáczynnika skutecznoĞci równej 3.
WzglĊdy ekonomiczne: Potencjaá tej technologii jest duĪy, ale iloĞü instalacji faktycznie
pracujących w przemyĞle celulozowo-papierniczym jest maáa z powodu kosztów inwestycyjnych
oraz wspomnianych trudnoĞci z odpowiednimi mediami roboczymi. PoniewaĪ jest to
konwencjonalna technologia, potrzebny jest przeáom wynikający z odkrycia lub opracowania
nowego odpowiedniego medium oraz mniej kosztownego wyposaĪenia zwáaszcza po stronie
urządzeĔ do sprĊĪania.
Bibliografia:
[SEPA-report 4713-2, 1997 - Raport SEPA- 4713-2,1997]
6.5.5 NarzĊdzia integracji caáego zakáadu
Opis: Ze wzglĊdu na stopieĔ záoĪonoĞci procesu technologicznego produkcji papieru rozwój
w tym sektorze jest realizowany stopniowo. ZáoĪonoĞü procesu technologicznego moĪe byü
zilustrowana na przykáadzie wykorzystania wody. ZwiĊkszone zawracanie wody do obiegu
bĊdzie prowadziü do zmiany chemii procesu, obniĪenia wykorzystania ciepáa wtórnego, zmiany
gospodarki wodnej, nowych strumieni odrzutu, zmian procesu oczyszczania Ğcieków,
zwiĊkszonego zuĪycia energii elektrycznej i zmniejszonego zuĪycia ciepáa. Z drugiej strony na
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zuĪycie energii ma takĪe wpáyw prĊdkoĞü robocza i stan rozwoju operacji jednostkowych
maszyny papierniczej. Wybór technologii procesu bĊdzie miaá wpáyw na bilans energetyczny w
zakáadzie. MoĪna wysnuü wniosek, Īe inteligentne rozwiązania technologiczne w przyszáoĞci
spróbują poáączyü caáy ukáad energii - wody - wáókien - chemikaliów w celu odpowiedniego
zintegrowania caáego procesu wytwórczego.
Stan rozwoju: W fazie rozwoju znajduje siĊ szereg narzĊdzi do komputerowej analizy
záoĪonych ukáadów, z uwzglĊdnieniem skutków oddziaáywania na procesy i Ğrodowisko,
(pozycje od 1 do 9). Przeprowadzono takĪe pierwsze analizy w papierniach o zintegrowanej
produkcji.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe narzĊdzia do integracji caáego zakáadu nie eliminują potrzeby
przeprowadzania badaĔ w instalacji pilotaĪowej.
Konsekwencje dla Ğrodowiska: NajwaĪniejszą sprawą jest opracowanie rozwiązaĔ
technologicznych umoĪliwiających obniĪenie emisji do atmosfery i wody oraz jednoczesne
ograniczenie powstawania odpadów staáych i zuĪycia energii. Nowy proces powinien speániü
wymagania lepszej jakoĞci papieru i páynnoĞci eksploatacyjnej oraz lepszego zarządzania
procesem. Wymaga to lepszego poznania procesów. NaleĪy takĪe zidentyfikowaü zmiany
procesu spowodowane zastosowaniem nowych technik tak, aby umoĪliwiü opracowanie
odpowiedniej technologii.
Jest oczywiste, Īe nowe narzĊdzia optymalizacji procesu mogą wspomagaü rozwój przyszáych
procesów produkcji papieru. Niektóre narzĊdzia oparte na technice komputerowej obejmują
nastĊpujące sprawy lub funkcje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informacja o stĊĪeniach zanieczyszczeĔ w róĪnych fazach procesu.
Modele zachowania siĊ zanieczyszczeĔ.
Parametry technologiczne dla metod oddzielania i oczyszczania.
Metody optymalizacji koncepcji oczyszczania wód z uwzglĊdnieniem stĊĪenia
i zachowania siĊ zanieczyszczeĔ.
Identyfikacja Ĩródeá ciepáa i urządzeĔ pocháaniających je.
Metody optymalizacji wykorzystania ciepáa przez staranną integracjĊ procesu.
Informacja o przewidywanej emisji z papierni do atmosfery i odbiorników Ğcieków oraz
wytwarzaniu odpadów staáych, przy zaáoĪeniu nowej koncepcji procesu,.
Szczegóáowe zaprojektowanie procesu na podstawie dokonanego wyboru rozwiązaĔ.
Metody analizowania i zwiĊkszania páynnoĞci eksploatacyjnej procesu.

WzglĊdy ekonomiczne: Brak danych. Oprogramowanie narzĊdzi integracji caáego zakáadu nie
jest duĪą inwestycją, lecz potrzebni są wykwalifikowani pracownicy, którzy muszą poĞwieciü
duĪo czasu na dostosowanie oprogramowania do warunków panujących w danym zakáadzie.
Bibliografia
[Edelmann, 1999]

