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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą zawar-

tością tlenków chromu. 

Związki chromu są powszechnie stosowane w procesach garbowania skór, jako barwniki w prze-

myśle tekstylnym, w lekkiej syntezie organicznej, w przemyśle farmaceutycznym, a także jako powłoki 

antykorozyjne [J.D. Lee, (1997): Zwięzła chemia organiczna, WN PWN Warszawa]. Stosowanie związ-

ków chromu w tych procesach prowadzi do powstawania odpadów poprodukcyjnych zawierających 

chrom, które są niebezpieczne. Chrom w odpadach występuje głównie w postaci związków chromu(VI) 

i chromu(III). Szczególnie związki chromu(VI) są zaliczane do substancji niebezpiecznych dla biocenozy 

człowieka, gdyż przypisuje się im działanie mutagenne. 

Odpady poprodukcyjne z garbami zawierają duże ilości związków chromu(III), z których można 

odzyskiwać chrom i wprowadzać go do procesów technologicznych w ramach recyklingu. W literatu-

rze proponuje się różne metody odzyskiwania chromu ze ścieków i zagospodarowanie już składowa-

nych odpadów [Z. Kowalski, (1989): Wykorzystanie odpadów chromowych jako surowca do produkcji 

chromianu sodowego, Przemysł Chemiczny, 68, str. 565; Z. Kowalski, K. Perończyk, (1983): Chemik, 

8, str. 209; L. Pawłowski, M. Dudzińska, (1993): Chemia w ochronie środowiska, Wydawnictwa Uczel-

niane – Politechnika Lubelska; K. Janio, J. Jankowski, A. Żarczyński, (1994): Przemysł Chemiczny, 

73, str. 143; B. Cywiński, S. Gdula, E. Kempa, J. Kurbiel, H. Płoszański, (1983): Oczyszczanie ście-

ków, Arkady, Warszawa; I. Bojanowska, (1997): Materiały II Międzynarodowego Forum Gospodarki 

Odpadami, Poznań]. 

W technologii unieszkodliwiania ścieków galwanicznych najszerzej i niemal wyłącznie stosuje się 

metodę redukcji chromu Cr(VI) do Cr(III), w której następuje wytrącanie nierozpuszczalnego wodoro-

tlenku chromu(III) Cr(OH)3 [I. Bojanowska, (1997): Materiały II Międzynarodowego Forum Gospodarki 

Odpadami, Poznań]. Odsączony wodorotlenek składuje się następnie w mogilnikach na składowiskach 

odpadów stałych. 

Za najbardziej obiecującą metodę zagospodarowania powstających odpadów, jak i już składowa-

nych odpadów poprodukcyjnych, można uznać ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych 

i betonów [I. Bojanowska, (1997): Materiały II Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Po-

znań; S. Pawlikowski, (1969): Zarys elektrotechniki technicznej, WNT Bytom; L. Pawłowski, B.A. Bolto, 

M. Kotowski, Mokotowski.Mc Neill, (1986): Przemysł Chemiczny, nr 65, str. 119]. 

Powyżej wspomniane odpady mogą być również surowcem w produkcji chromianu sodu, zastę-

pując częściowo rudę chromową [Z. Kowalski, K. Perończyk, (1983): Chemik, 8, str. 209]. 

Przeróbkę i kompleksowe wykorzystanie szlamów pogalwanicznych zaproponowano w pracy Ma-

karowa i współpracowników [W.M. Makarow, O.W. Ładygina, W.W. Kraskow, L.A. Petruchno, (1999): 

Ekologia i Technika, 7(2), str. 46–49]. 

Jedną z dobrze przebadanych metod odzysku chromu ze ścieków jest sorpcja na węglu aktyw-

nym. Zaletą tej metody jest możliwość spalenia sorbentu (z dodatkiem alkaliów) w celu dalszego 

przerobu zasorbowanego chromu [R. Dylewski, (1998): Chemik, 3, str. 67; D. Różycka, (1997): Che-

mik, 1, str. 8]. Sorbentami mogą być także zeolity [D. Różycka, (1997): Chemik, 1, str. 8] wykorzysty-

wane często do usuwania różnych kationów metali: Cu2+, Ni2+, Cr3+ z kąpieli farbiarskich, w celu po-

prawy jakości barwienia i zapobiegania przedostawaniu się tych jonów do ścieków. Naturalne zeolity 

(chobazyt, filipsyt) usuwają chrom(III) na drodze wymiany jonowej [D. Różycka, (1997): Chemik, 1, 

str. 8]. 

Typowym układem jonowymiennym, do równoczesnego odzyskiwania chromu(III) i chromu(VI) 

ze ścieków galwanicznych, są kolumny wypełnione silnie kwaśnym kationitem, pracującym w cyklu wo-

dorowym (odzysk Cr3+) a dalej deanionizacja na słabo lub średnio zasadowym amonicie, pracującym  

w cyklu wodorotlenowym, gdzie zatrzymywane są jony chromianowe. Odzyskiwany chrom, w obu po-

staciach jonowych, po regeneracji kolumn jonowymiennych, może być zawracany do procesu techno-

logicznego. Uciążliwością tego procesu jest powstawanie dużych ilości ścieków o wysokim zasoleniu 

podczas regeneracji kolumn jonowymiennych [L. Pawłowski, M. Dudzińska, (1993): Chemia w ochronie 

środowiska, Wydawnictwa Uczelniane – Politechnika Lubelska; I. Bojanowska, (1997): Materiały II Mię-

dzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań; B. Cywiński, S. Gdula, E. Kempa, J. Kurbiel, 

H. Płoszański, (1983): Oczyszczanie ścieków, Arkady, Warszawa]. 

Podejmowane są próby wydzielenia chromu ze ścieków z wykorzystaniem metod elektrochemicz-

nych, takich jak elektroliza i elektrodializa [R. Dylewski, (1998): Chemik, 3, str. 67]. W ostatnich latach 
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prowadzone są badania nad wykorzystaniem specjalnie przygotowanych złóż biologicznych w oczysz-

czalniach ścieków [R. Dylewski, (1998): Chemik, 3, str. 67]. 

Jednym ze sposobów oczyszczania ścieków przemysłowych jest także przeprowadzenie pro-

cesu ekstrakcji, aby umożliwić odzysk cennych składników [I. Bojanowska, (1997): Materiały II Mię-

dzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań]. Ekstrakcja pozwala na selektywne usuwanie 

ze ścieków wybranego zanieczyszczenia i otrzymanie go w czystej postaci. Ekstrakcja w układzie 

ciecz/ciecz, zwana ekstrakcją rozpuszczalnikową (ang. solvent extraction), proponowana jest głównie 

do oczyszczania ścieków pochodzących z chromowni. Wydzielanie chromu(VI) prowadzi się z zakwa-

szonych ścieków np. kwasem siarkowym do pH=2. Ekstrahentem zwykle są roztwory amin trzecio-

rzędowych w rozpuszczalnikach organicznych, nie mieszających się z roztworem wodnym jonów 

chromu(VI). Reekstrakcję (odzysk chromu(VI)) można też przeprowadzić np. roztworem wodorotlenku 

sodu. W warunkach tego rozdzielenia chrom(III) pozostaje w roztworze. Otrzymany w reekstrakcji 

chromian sodu można zawrócić do procesu technologicznego. Pozostający w surówce chrom(III) daje 

się łatwo utlenić (przy pH=10) do chromu(VI) i proces ekstrakcji można powtórzyć. Prowadzono także 

próby wykorzystania ekstrakcji membranowej do odzysku chromu [I. Bojanowska, (1997): „Próby wy-

korzystania jonitów i ekstrakcji rozpuszczalnikowej w unieszkodliwianiu ścieków chromowych”. Mate-

riały II Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań; str. 375–384]. Ze względu na ak-

tywność ekstrahenta i zawartych w surówce składników obudowa modułów membranowych musi być 

odporna chemicznie. 

Deponowane na składowiskach i szkodliwe dla środowiska naturalnego odpady pogarbarskie za-

wierające związki chromu można podzielić na odpady, które zawierają po wysuszeniu i wyprażeniu 

związki chromu do 12% i odpady, które po obróbce termicznej zawierają znaczny udział procentowy 

związków chromu, tj. w zakresie od 70 do 85%. 

Celem wynalazku było rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą 

zawartością tlenków chromu, o wskazanym powyżej udziale procentowym. 

Rozwiązanie proponowane przez twórców niniejszego wynalazku polega na przeprowadzeniu 

procesu obróbki odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu w sposób, w wyniku któ-

rego otrzymuje się stop – żelazochrom, który znajduje dalsze zastosowanie w metalurgii żelaza. 

Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu, od 70 

do 85% wagowych, według wynalazku, polega na wysuszeniu odpadu występującego  w postaci 

szlamu o zawartości wilgoci 60–80%, a następnie wyprażeniu go i zmieleniu oraz poddaniu dalszej 

obróbce. 

Istota rozwiązania charakteryzuje się tym, że odpad najpierw suszy się w temperaturze do 105°C, 

do uzyskania w nim zawartości wilgoci około 5%, a następnie praży w temperaturze 550°C–650°C  

w celu usunięcia części lotnych i organicznych, aż do uzyskania jego następującego składu chemicz-

nego: 70–85% Cr2O3, 4–10% CaO, 1–5% MgO, 4–6% K2O+Na2O, 0,4–1,0% Fe2O3, 2–4% SO3, 0–1,0% 

SiO2. Uzyskany w wyniku powyższej obróbki odpad poddaje się następnie procesowi mielenia do uzy-

skania wielkości ziarna < 1,0 mm i miesza z rozdrobnioną zendrą lub rudą żelaza, proszkiem aluminium 

i dodatkiem egzotermicznym w postaci mieszaniny saletry potasowej lub sodowej i sproszkowanego 

aluminium. Następnie prowadzi się proces redukcji metalotermicznej związków chromu zawartych  

w mieszance, z wytworzeniem niskowęglowego stopu żelaza z chromem oraz żużla, przy czym proces 

redukcji inicjuje się za pomocą mieszanki zapalającej, składającej się korzystnie z nadtlenku baru  

i proszku aluminium lub za pomocą palnika gazowego, zaś w końcowym etapie oddziela się żużel od 

wytworzonego niskowęglowego stopu żelaza z chromem. 

Korzystnie do 1000 g zmielonego odpadu dodaje się 20 g rozdrobnionej zendry, 480 g proszku 

aluminium i 180 g dodatku egzotermicznego w postaci saletry potasowej, a proces redukcji inicjuje się 

przy pomocy 20 g mieszanki zapalającej składającej się z nadtlenku baru i proszku aluminium. 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych etapów sposobu według wynalazku. 

Przygotowanie odpadu pogarbarskiego 

Odpad pogarbarski z dużą zawartością tlenków chromu występujący w postaci szlamu o zawar-

tości wilgoci 60–80% poddaje się suszeniu do zawartości wilgoci około 5%. Ponadto po wysuszeniu 

zawartość części lotnych lub organicznych wynosi około 45% wysuszonej masy. 

Części lotne i organiczne usuwa się z odpadu na drodze prażenia w temperaturze 550°C–650°C. 

Po wysuszeniu i wyprażeniu odpad ten posiada następujący skład chemiczny: 70–85% Cr2O3, 4–10% 

CaO, 1–5% MgO, 4–6% K2O+Na2O, 0,4–1,0% Fe2O3, 2–4% SO3, 0–1,0% SiO2. 

Uzyskany w wyniku powyższej obróbki odpad poddaje się następnie procesowi mielenia. 
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Zestawienie wsadu 

Przygotowanie namiaru wsadowego polega na sprawdzeniu bilansu energetycznego procesu 

oraz dobraniu składu mieszanki zgodnie ze stechiometrią tzn. dobranie odpowiedniej ilości reduktora 

(glinu) do ilości tlenków chromu jaka powinna być zredukowana w procesie przebiegających reakcji 

redukcji. 

W skład mieszanki wchodzi: 

 przygotowany odpad pogarbarski, 

 zendra lub ruda żelaza, 

 proszek aluminium, 

 dodatek egzotermiczny w postaci mieszaniny saletry potasowej lub sodowej i sproszko-

wanego aluminium. 

Stosowane ilości składników mieszanki wsadu zależą od składu chemicznego odpadu pogarbar-

skiego i wraz z jego zmianą mogą ulegać zmianie. 

Mieszanie składników zestawionego wsadu 

Mieszanka o składzie zestawionym zgodnie ze stechiometrią powinna być dokładnie wymie-

szana. Wszystkie składniki wchodzące w skład mieszanki powinny być suche i rozdrobnione do wielko-

ści ziarna < 1,0 mm, szczególnie odpad pogarbarski i saletra powinny charakteryzować się rozmiarem 

ziarna < 1,0 mm. 

Wytop w tyglu metalotermicznym 

Mieszankę otrzymaną za pomocą powyżej opisanego sposobu umieszcza się w tyglu metaloter-

micznym. Proces przebiega kosztem ciepła reakcji redukcji glinem tlenków zawartych w mieszance 

wsadowej. Proces należy zainicjować najkorzystniej mieszanką zapalającą składającą się np., z nad-

tlenku baru i proszku aluminium, ewentualnie za pomocą palnika gazowego. W wyniku przebiegu pro-

cesów redukcji uzyskuje się fazę metaliczną – żelazochrom oraz żużel składający się głównie z AI2O3. 

Po ostygnięciu otrzymany metal oddziela się od żużla. 

Otrzymany stop metali po rozdrobnieniu może być zastosowany w metalurgii. 

Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu, według 

wynalazku, objaśniono poniżej w praktycznym przykładzie realizacji. 

P r z y k ł a d 

Do odpadu pogarbarskiego po uprzednim jego wysuszeniu w temperaturze 105°C, wyprażeniu  

w temperaturze 600°C, a następnie zmieleniu w ilości 1000 g i składzie chemicznym: 76% Cr2O3, 9% 

CaO, 4% MgO, 5% K2O+Na2O, 1,0% Fe2O3, 4% SO3, 1,0% SiO2, dodaje się: 200 g rozdrobnionej zen-

dry, 480 g proszku aluminium i 180 g saletry potasowej KNO3. Wszystkie składniki dokładnie miesza 

się. Następnie mieszankę w stanie zimnym wsypuje się do tygla metalotermicznego wyłożonego pia-

skiem kwarcytowym. Proces redukcji inicjuje się przy pomocy 20 g mieszanki zapalającej BaO2 + Al 

umieszczanej na powierzchni wsadu. W wyniku zapalenia tej mieszanki inicjuje się proces redukcji. 

Redukcja tlenków i proces topienia przebiega energicznie kosztem ciepła reakcji redukcji glinem tlenków 

zawartych we wsadzie. Po zakończeniu procesu i ostygnięciu otrzymanego metalu i żużla wyjmuje się 

je z tygla. Następnie oddziela się żużel od metalu, którym jest niskowęglowy stop żelaza z chromem 

zawierający 73% Cr i 25% Fe. Oddzielenie metalu od żużla następuje samorzutnie, ewentualnie przez 

mechaniczne odbicie pozostałości żużla po zakrzepnięciu, ostygnięciu i wyjęciu z tygla bloku metalu  

i żużla. Otrzymany stop poddaje się procesowi rozdrabniania. 

Stop żelazochrom otrzymany sposobem według wynalazku znajduje zastosowanie jako składnik 

wytapianych stali lub surówek odlewniczych, natomiast żużel można wykorzystać jako materiał ścierny. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób zagospodarowania odpadów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu, od 

70 do 85% wagowych, polegający na wysuszeniu odpadu występującego w postaci szlamu  

o zawartości wilgoci 60–80%, a następnie wyprażeniu go i zmieleniu oraz poddaniu dalszej 

obróbce, znamienny tym, że odpad najpierw suszy się w temperaturze do 105°C, do uzyska-

nia w nim zawartości wilgoci 5%, następnie praży się w temperaturze 550°C–650°C, do uzy-

skania jego następującego składu chemicznego: 70–85% Cr2CO3, 4–10% CaO, 1–5% MgO, 

4–6% K2O+Na2O, 0,4–1,0% Fe2O3, 2–4% SO3, 0–1,0% SiO2, po czym mieli się odpad do 
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uzyskania wielkości ziarna < 1,0 mm i miesza z rozdrobnioną zendrą lub rudą żelaza, prosz-

kiem aluminium i dodatkiem egzotermicznym w postaci mieszaniny saletry potasowej lub so-

dowej i sproszkowanego aluminium, a następnie prowadzi proces redukcji metalotermicznej 

związków chromu zawartych w mieszance, z wytworzeniem niskowęglowego stopu żelaza  

z chromem oraz żużla, przy czym proces redukcji inicjuje się za pomocą mieszanki zapalającej 

składającej się korzystnie z nadtlenku baru i proszku aluminium lub za pomocą palnika gazo-

wego, zaś w końcowym etapie oddziela się żużel od wytworzonego niskowęglowego stopu 

żelaza z chromem. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że do 1000 g zmielonego odpadu dodaje się 20 g 

rozdrobnionej zendry, 480 g proszku aluminium i 180 g dodatku egzotermicznego w postaci 

saletry potasowej, a proces redukcji inicjuje się przy pomocy 20 g mieszanki zapalającej skła-

dającej się z nadtlenku baru i proszku aluminium. 
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