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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób zagospodarowania ługu czarnego, stanowiącego produkt 

uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej w cyklu Krafta. 

W krajowych zakładach branży celulozowo-papierniczej produkuje się masę celulozową w ilości 

810,8 tys. ton/rok, co opisano m.in. w pracy wykonanej na zamówienie Ministra Środowiska przez 

zespół M. Michniewicz, pt.: Najlepsze dostępne techniki (bat) wytyczne dla branży celulozowo – pa-

pierniczej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, sierpień 2005 r. Jak wynika z przedstawionych 

w ww. pracy danych, przeważającym surowcem włóknistym do produkcji papieru wytwarzanym 

w Polsce, w ilości około 78% produkcji ogółem, jest masa celulozowa otrzymywana metodą Krafta. 

Produkcja pulpy celulozowej z wykorzystaniem tej metody polega na przygotowaniu surowca głównie 

z drewna w postaci kłody, wiórów czy też trocin, chemicznym rozwłóknianiu, a następnie wybielaniu 

masy drzewnej oraz usuwaniu odrzutów i oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych. Włókna celulozowe 

i hemicelulozowe są uwalniane w instalacji warzelni poprzez rozpuszczenie ligniny i części hemicelu-

lozy w roztworze reagentów warzelnych, który zawiera wodorotlenek sodowy i siarczek sodowy jako 

chemikalia aktywne. Następnie pulpę celulozową oczyszcza się i przemywa z użytych reagentów oraz 

rozpuszczonej w niej ligniny i transportuje do dalszej obróbki. Produktem przemywania jest rozcień-

czona mieszanina substancji organicznej rozpuszczonej w reagencie. Produkt ten zawiera około 18 – 

25% wagowych suchej masy i ze względu na niskie stężenia materii organicznej jest w procesie na-

zywany słabym ługiem czarnym. Czarny ług jest mieszaniną różnych związków pochodzenia zarówno 

organicznego, jak i nieorganicznego. Na jego organiczną formę składa się głównie rozpuszczona 

przez wodorotlenek sodu i siarczek sodowy lignina, a ponadto związki, które wytworzyły się jako pro-

dukty tej reakcji oraz związki organiczne, które także znajdowały się w drewnie i zostały rozpuszczone 

wraz z ligniną. W skład substancji nieorganiczny wchodzą przede wszystkim składniki części mineral-

nej zawartej w drewnie, oraz związki zawarte w rozpuszczalniku. Ług czarny zawiera m.in. sód w prze-

liczeniu na Na2O w ilości 10–55% wagowych. Ług czarny jest usuwany z masy w procesie mycia 

i kierowany do systemu regeneracji chemikaliów, gdzie następuje odzysk reagentów i energii. 

Ług czarny odprowadzany jako filtrat po myciu masy zawiera substancje organiczne i mineral-

ne, które stanowiłyby znaczne obciążenie ścieków w przypadku braku możliwości ich zagospodaro-

wania. Dlatego słaby ług czarny jest zwykle poddawany procesowi zatężania, zwiększając w efekcie 

stężenie suchej masy organicznej do poziomu około 67–85% wagowych. Zatężony ług czarny jest 

następnie spalany w kotle regeneracyjnym w celu odzysku zawartych w nim sodu i siarki, w postaci 

właściwej do odtworzenia chemikaliów warzelnych oraz w celu odzysku energii. Procesy przerobu 

i spalania ługu czarnego z wysoką zawartością siarki niestety powodują uwalnianie siarki do powietrza 

jako dwutlenku siarki i gazów złowonnych zawierających zredukowane związki siarki, takie jak siarko-

wodór, merkaptan metylu, siarczek dimetylu, disiarczek dimetylu. Dlatego poszukiwane są sposoby 

zagospodarowania tego odpadu. 

Znany jest np. z opisu patentowego US4629469 A sposób wytwarzania z ługu czarnego środka 

nawilżającego do kompozycji barwiących, zapobiegającego ich wysychaniu. 

Znany jest z opisu patentowego US6632912 B2 sposób wytwarzania termoutwardzalnej żywicy 

fenolowo-formaldehydowej, w której wykorzystywany jest ług czarny w ilości do 80% wagowych. 

Z opisu patentowego CN102701201 B znany jest sposób wytwarzania węgla aktywnego z ługu 

czarnego. 

Ze zgłoszenia CN101418989 A znane jest zastosowanie ługu czarnego jako materiału akumulu-

jącego energię cieplną, umieszczanego w wymienniku ciepła kolektora energii słonecznej. 

Ze zgłoszenia WO2009056017 A1 znany jest sposób wytwarzania nawozu do celów rolniczych, 

zawierającego 30–80% wagowych czarnego ługu. 

Znany jest także ze zgłoszenia WO02098803 A1 sposób zapobiegania tworzeniu kamienia soli 

wapniowej, w warunkach występujących w procesach ścieru chemicznego, w którym skuteczna ilość 

wybranych fosfonianów lub mieszanek fosfonianów jest mieszana z kompozycją ługu czarnego. 

Istota sposobu zagospodarowania ługu czarnego, według wynalazku, stanowiącego produkt 

uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej w cyklu Krafta, w postaci zawiesiny 

o zawartości 7–30% wagowych substancji stałych lub po jej wysuszeniu do zawartości 65–85% wa-

gowych substancji stałych, w którym to ługu czarnym zawartość sodu w przeliczeniu na Na2O wynosi 

10–55% wagowych, charakteryzuje się tym, że ług czarny dodaje się jako katalizator do węgla ka-

miennego rozdrobnionego do wielkości ziarna nie większej niż 8 mm w takiej ilości, aby całkowita 
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zawartość sodu dla obu składników w przeliczeniu na Na2O wynosiła 1–10% wagowych, a następnie 

składniki homogenizuje się i wprowadza do reaktora zgazowania, po czym poddaje działaniu tempera-

tury 60–1000°C w obecności pary wodnej. 

Korzystnie ług czarny dodaje się do węgla kamiennego rozdrobnionego do wielkości ziarna po-

niżej 0,2 mm, a po homogenizacji składniki formuje się w brykiety, najlepiej z dodatkiem nie więcej niż 

10% wagowych lepiszcza wybranego z grupy obejmującej skrobię, gumę arabską, melasę, smołę 

pogazową, mokre odpady celulozowe i glinę. 

Zastosowanie ługu czarnego, według wynalazku, jako dodatku katalitycznego w procesie zga-

zowania w obecności pary wodnej, pozwala na otrzymanie podwyższonych ilości składników gazu 

syntezowego oraz możliwość uzyskania tych samych efektów procesu zgazowania węgla w obecności 

pary wodnej przy niższych temperaturach, a także na skrócenie czasu procesu, co z ekonomicznego 

punktu widzenia, jest bardzo korzystne. Zgazowanie węgla polega na jego częściowym spalaniu 

i całkowitej przemianie na paliwo gazowe w reaktorze naziemnym lub generatorze podziemnym, który 

stanowi wydzieloną partię pokładu węgla udostępnioną z powierzchni i połączoną z powierzchnią 

układem otworów. Paliwo powstające z procesu zgazowania węgla zawiera składniki palne takie jak 

CO, H2, węglowodory oraz pewne ilości gazów obojętnych. Wieloletnie badania umożliwiły poznanie 

istotnych cech przebiegu procesu zgazowania węgla oraz roli i znaczenia w tym procesie niektórych 

czynników. Uznaje się, że jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na jakość pozyski-

wanego gazu oraz intensywność zgazowania węgla, oprócz właściwości samego węgla poddawanego 

zgazowaniu, jest rodzaj i ilość stosowanego środka utleniającego oraz temperatura. Czynnikiem utle-

niającym, użytym do zgazowania węgla może być tlen, powietrze, para wodna oraz ich mieszaniny. 

W sposobie według wynalazku ług czarny dodaje się do węgla kamiennego i poddaje zgazowaniu 

w obecności pary wodnej. Dzięki wilgoci zawartej w ługu czarnym uzyskuje się oszczędności przy 

produkcji pary. Ponadto odpad w postaci ługu czarnego zawiera podwyższone ilości związków metali 

alkalicznych zwłaszcza sodu, który to sód posiada potwierdzone właściwości katalityczne w procesie 

zgazowania węgla kamiennego parą wodną, co opisano m.in. w publikacji Wu HW, Hayashi Jl i in. pt.: 

Volatilisation and catalytic effects of alkali and alkali earth metallic species during the pyrolysis and 

gasification. Part V. Combined effects of Na concentration and char structure on char reactivity, Fuel, 

2004, 83, 23–30. W procesie katalitycznego zgazowania z wykorzystaniem metali alkalicznych koszt 

katalizatora jest istotnym czynnikiem wpływającym na całkowity koszt procesu. Dlatego wykorzystanie 

substancji odpadowej jako katalizatora pozwala utrzymać koszty procesu na niższym poziomie. 

Dodatkowo rozdrobnienie węgla kamiennego do wielkości ziarna poniżej 0,2 mm zwiększa po-

wierzchnię jego kontaktu z katalizatorem i poprawia efektywność zgazowania. 

Mieszanka ługu czarnego i węgla może być formowana w brykiety, dzięki czemu jest łatwa 

w transporcie, układaniu oraz przechowywaniu, a jej użytkowanie jest bardziej efektywne. 

Sposób zagospodarowania ługu czarnego, według wynalazku, objaśniono poniżej w praktycz-

nych przykładach realizacji 

P r z y k ł a d  1 

Ług czarny stanowiący produkt uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej 

w cyklu Krafta w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie, w postaci zawiesiny o zawartości 

15% wagowych substancji stałych i o składzie w % wagowych: 22,27 Na2O, 16,07 MgO, 1,66 Al2O3, 

18,80 SiO2, 0,25 P2O5, 1,36 K2O, 33,45 CaO, 0,02 TiO2, 5,97 MnO, 0,05 Fe2O3, 0,10 SrO, dodano do 

węgla kamiennego pochodzącego z kopalni „Janina” o składzie w % wagowych: 5,12 Na2O, 

1,92 MgO, 26,90 Al2O3, 53,89 SiO2, 0,18 P2O5, 2,78 K2O, 3,12 CaO, 0,91 TiO2, 0,04 MnO, 5,10 Fe2O3, 

0,04 SrO, zmielonego do rozmiarów ziarna poniżej 0,2 mm. Składniki homogenizowano w mieszadle 

do próbek przez czas około 24 h. 

Zastosowano następujące ilości ługu czarnego: 5% wagowych (próbka J5), 10% wagowych 

(próbka J10), 15% wagowych (próbka J15) i 20% wagowych (próbka J20). 

Całkowita zawartość sodu dla otrzymanych mieszanek, w przeliczeniu na Na2O została okre-

ślona w badaniach Energodyspersyjnej spektroskopii Fluorescencyjnej EDXRF i przedstawiono 

ją w tabeli 1. 
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T a b e l a  1 

 

Następnie mieszanki zostały kolejno poddane procesowi zgazowania parą wodną w atmosferze 

nośnej argonu w temperaturach 800, 850, 900, 950 i 1000°C, przy parametrach procesowych przed-

stawionych w tabeli 2. 

T a b e l a  2 

 

W takich samych warunkach poddano też zgazowaniu, dla porównania, próbkę samego węgla 

(J). Uzyskana ilość oraz skład gazu syntezowego zostały zmierzone przy użyciu detektora NDIR pro-

dukcji FUJI Electric oraz chromatografu gazowego HP 5890. Wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

  



 PL 235 862 B1 5 

T a b e l a  3 

 

Ponadto dla każdego z procesów wyznaczono stopień konwersji węgla do gazu syntezowego, 

którego wartości przedstawiono w tabeli 4. 
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T a b e l a  4 

 

Uzyskane wyniki potwierdzają wzrost uzysku gazu syntezowego dla próbek zawierających do-

datek ługu czarnego w porównaniu do próbek samego węgla pochodzącego z kopalni „Janina”. Po-

twierdza to katalityczne działanie odpadu. Wyniki pokazują również, że katalityczny wpływ mieszanek 

z odpadem pozwala na obniżenie temperatury procesu 

P r z y k ł a d  2 

Ług czarny stanowiący produkt uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej 

w cyklu Krafta w Zakładach Celulozowo- Papierniczych w Kwidzynie, w postaci zawiesiny o zawartości 

15% wagowych substancji stałych i o składzie w% wagowych: 22,27 Na2O, 16,07 MgO, 1,66 Al2O3, 

18,80 SiO2, 0,25 P2O5, 1,36 K2O, 33,45 CaO, 0,02 TiO2, 5,97 MnO, 0,05 Fe2O3, 0,10 SrO, dodano do 

węgla kamiennego pochodzącego z kopalni „Piast” o składzie w % wagowych: 5,02 Na2O, 4,11 MgO, 

26,53 Al2O3, 30,02 SiO2, 0,11 P2O5, 0,83 K2O, 14,51 CaO, 0,64 TiO2, 0,48 MnO, 17,68 Fe2O3, 

0,07 SrO zmielonego do rozmiarów ziarna poniżej 0,2 mm. Składniki homogenizowano z użyciem 

mieszadła rolkowego firmy Thermo Fisher Scientific przez około 24 h. Zastosowano następujące ilości 

ługu czarnego: 5% wagowych (próbka P5), 10% wagowych (próbka P10), 15% wagowych (próbka P15) 

i 20% wagowych (próbka P20). 

Całkowita zawartość sodu dla otrzymanych mieszanek, w przeliczeniu na Na20 została okre-

ślona w badaniach Energodyspersyjnej spektroskopii Fluorescencyjnej EDXRF i przedstawiono ją w 

tabeli 5. 

T a b e l a  5 

 

Następnie mieszanki zostały kolejno poddane procesowi zgazowania parą wodną w atmosferze 

nośnej argonu w temperaturach 800, 850, 900, 950 i 1000°C, przy parametrach procesowych przed-

stawionych w tabeli 2 w przykładzie 1. 

W takich samych warunkach poddano też zgazowaniu, dla porównania, próbkę samego węgla (P). 

Uzyskana ilość oraz skład gazu syntezowego zostały zmierzone przy użyciu detektora NDIR 

produkcji FUJI Electric oraz chromatografu gazowego HP 5890. Wyniki przedstawiono w tabeli 6. 

Ponadto dla każdego z procesów wyznaczono stopień konwersji węgla do gazu syntezowego, 

którego wartości przedstawiono w tabeli 7. 

Uzyskane wyniki potwierdzają wzrost uzysku gazu syntezowego dla próbek zawierających do-

datek ługu czarnego w porównaniu do próbek samego węgla pochodzącego z kopalni „Piast”. Po-

twierdza to katalityczne działanie odpadu. Wyniki pokazują również, że katalityczny wpływ mieszanek 

z odpadem pozwala na obniżenie temperatury procesu. 
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T a b e l a  6 

 

T a b e l a  7 

 

P r z y k ł a d  3 

Ług czarny stanowiący produkt uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej 

w cyklu Krafta w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie, w postaci zawiesiny o zawartości 

15% wagowych substancji stałych i o składzie przedstawionym w przykładzie 1, dodano do węgla 

kamiennego pochodzącego z kopalni „Piast” o składzie przedstawionym w przykładzie 2, zmielonego 

do rozmiarów ziarna poniżej 0,2 mm, w ilości 10% wagowych. Całkowita zawartość sodu dla otrzyma-

nej mieszanki w przeliczeniu na Na2O, określona w badaniach Energodyspersyjnej spektroskopii Fluo-
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rescencyjnej EDXRF wynosiła 1,41% wagowych. Składniki homogenizowano z dodatkiem skrobi 

w ilości 8% wagowych a następnie formowano w brykiety o kształcie walca o wysokości 5 mm 

i w takiej postaci wprowadzano do reaktora zgazowania i poddawano działaniu temperatury 600°C 

w obecności pary wodnej. 

P r z y k ł a d  4 

Ług czarny stanowiący produkt uboczny powstały w procesie wytwarzania masy celulozowej 

w cyklu Krafta w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie, w postaci zawiesiny o zawartości 

15% wagowych substancji stałych i o składzie w % wagowych o składzie przedstawionym w przykła-

dzie 1, wysuszono do zawartości 80% wagowych substancji stałych. 

Następnie odpad dodano do węgla kamiennego pochodzącego z kopalni „Janina” o składzie 

przedstawionym w przykładzie 1, zmielonego do rozmiarów ziarna poniżej 0,2 mm, w ilości 20% wa-

gowych. Całkowita zawartość sodu dla otrzymanej mieszanki w przeliczeniu na Na2O, określona 

w badaniach Energodyspersyjnej spektroskopii Fluorescencyjnej EDXRF wynosiła 3,03% wagowych. 

Składniki homogenizowano i użyto do formowania brykietu bez dodatku lepiszcza dzięki korzystnej 

zawartości wilgoci względem suchej masy. Brykiety uformowano w kształt walca o wysokości 8 mm 

i w takiej postaci wprowadzano do reaktora zgazowania i poddawano działaniu temperatury 700°C 

w obecności pary wodnej. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób zagospodarowania ługu czarnego, stanowiącego produkt uboczny powstały w pro-

cesie wytwarzania masy celulozowej w cyklu Krafta w postaci zawiesiny o zawartości 7–30% 

wagowych substancji stałych lub po jej wysuszeniu do zawartości 65–85% wagowych sub-

stancji stałych, w którym to ługu czarnym zawartość sodu w przeliczeniu na Na2O wynosi 

10–55% wagowych, znamienny tym, że ług czarny dodaje się jako katalizator do węgla ka-

miennego rozdrobnionego do wielkości ziarna nie większej niż 8 mm w takiej ilości, aby cał-

kowita zawartość sodu dla obu składników w przeliczeniu na Na2O wynosiła 1–10% wago-

wych, a następnie składniki homogenizuje się i wprowadza do reaktora zgazowania, po 

czym poddaje działaniu temperatury 600–1000°C w obecności pary wodnej. 

2. Sposób, według zastrz. 1, znamienny tym, że ług czarny dodaje się do węgla kamiennego 

rozdrobnionego do wielkości ziarna poniżej 0,2 mm, a po homogenizacji składniki formuje 

się w brykiety, korzystnie z dodatkiem nie więcej niż 10% wagowych lepiszcza wybranego 

z grupy obejmującej skrobię, gumę arabską, melasę, smołę pogazową, mokre odpady celu-

lozowe i glinę. 
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