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Na wynalazek Sposób wytwa-
rzania aglomeratu ze strużyn gar-
barskich Urząd patentowy RP 
przyznał w roku 2020 dwa patenty, 
a kolejnych 6 wniosków patento-
wych jest rozpatrywanych.

Co można osiągnąć dzięki 
wynalazkowi? 

Strużyny skór stwarzają szereg 
problemów w przechowywa-
niu, transporcie oraz w dalszej 

przeróbce. Wynalazek łódzkich 
naukowców dotyczy metody za-
gospodarowania tych uciążliwych 
dla środowiska odpadów, a jego 
istotą jest sposób przetwarzania 
strużyn.

Strużyny garbarskie są od-
padem o wielu niekorzystnych 
właściwościach fizycznych m.in. 
mają bardzo małą gęstość nasy-
pową, a co za tym idzie – zajmują 
dużą objętość i ulegają pyleniu 
na znaczne odległości. Rodzi to 
problemy związane z ich magazy-
nowaniem i transportem. Nieregu-
larne, kłaczkowate kształty strużyn 
garbarskich powodują zbijanie się 
w większe formy, co utrudnia ich 
wysypywanie z pojemników oraz 
dozowanie i załadunek w proce-
sach ponownego wykorzystania 
tych odpadów.

Problemy te można rozwiązać, 
wykorzystując zaproponowany 
w wynalazku sposób nadawania 
strużynom regularnych kształ-
tów. Można to uzyskać podczas 
bezciśnieniowego formowania 
materiału w granulki w urządzeniu 
o kształcie talerza (tzw. aglomera-
cja talerzowa), z zastosowaniem 
odpadowego gipsu otrzymywa-
nego w innej gałęzi przemysłu. Tak 
powstałe produkty mogą być uży-
te jako przyjazne dla środowiska 
naturalnego wypełniacze – ekodo-

Zagospodarowanie 

odpadów z garbarni

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechni-
ki Łódzkiej we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Prze-
mysłu Skórzanego w Łodzi opracowali technologię przesiewania i granulacji 
strużyn skór, które są odpadami z przemysłu skórzanego i garbarskiego. Pro-
ponowana metoda jest łatwa w realizacji, korzystna ekonomicznie i przyja-
zna dla środowiska.

Strużyny 
po granulacji

foto:
arch. autorów

Strużyny
przed granulacją

foto:
arch. autorów
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datki do wytwarzania materiałów 
kompozytowych o dużym poten-
cjale wdrożeniowym, w tym tych 
na bazie rozdrobnionych włókien 
kolagenowych i polimerowych.  

Takie przetworzenie odpadów 
umożliwia ograniczenie stosowa-
nia polimerów sztucznych, np. 
surowca PE, PP, w procesach pro-
dukcyjnych, np. folii i materiałów 
opakowaniowych.

Wynalazek wyprzedził przepi-
sy wspólnotowe (dyrektywa UE 
2019/904, art. 2, 5, 17), zabraniające 
sprzedaży folii oksydegradowalnej 
(w procesie jej rozpadu powstaje 
mikroplastik, który pozostaje 
w środowisku aż do całkowitego 
rozkładu). Aglomeraty wytworzo-
ne sposobem zaproponowanym 
przez naukowców są atrakcyjną 
alternatywą dla dodatków oksy. 
W rezultacie możliwa jest również 
redukcja powstawania i migracji 
mikroplastiku. Opracowany spo-
sób granulacji strużyn skór wpisuje 
się w koncepcję Circular Economy, 
jest spójny z Europejskim Zielo-
nym Ładem, planem działania na 
rzecz zrównoważonej gospodarki 
UE oraz dotyczy minimalizacji 
emisji do środowiska.

Istota 
problemu 

Odpady przemysłu skórzanego 
to dla producentów istotny pro-
blem. Są to odpady nieustabilizo-
wane biologicznie, np. bezużytecz-
ne fragmenty skóry oraz odpady 
z procesu garbowania, odporne 
na degradację biologiczną.

Szacuje się, że 4 tony skóry suro-
wej poddanej procesom wyprawy 
generują tonę skór odpadowych. 
Pozostałości produkcyjne stano-
wią zwykle od 2 do 20 proc. wagi 
garbowanej skóry – to ponad 2 
kg odpadów przypadających na 
każdy metr kwadratowy skóry 
gotowej. Według danych GUS 

sektor produkcji skór i wyrobów 
skórzanych wygenerował w 2019 
roku 55,1 tys. ton odpadów.

Istota 
wynalazku 

Opracowany przez naukowców 
sposób umożliwia przetworzenie 
i zmianę właściwości fizycznych 
strużyn garbarskich dotychczas 
często składowanych na terenie 
zakładu i przekazywanych do 
utylizacji. 

Zaproponowana technologia 
pozwala na otrzymanie sypkich 
ziaren zawierających składniki mi-
neralne i organiczne, które łatwo 
magazynować, transportować 
i dozować. Granulat, w odróżnie-
niu do luźnego złoża, może być 
składowany na hałdach. Z tego sa-
mego powodu do jego transportu 
nie jest wymagany specjalistyczny 
tabor. 

Nawilżanie złoża roztworem 
szkła wodnego zapewnia uzyska-
nie aglomeratów o dużej wytrzy-
małości mechanicznej.

Ważnym aspektem wynalazku 
jest zastosowanie gipsu, który rów-
nież jest produktem odpadowym 
z procesu odsiarczania spalin (np. 
Elektrownia Bełchatów).

Wprowadzenie do talerza gipsu 
drobnoziarnistego ułatwia aglo-
merację strużyn, co wraz z proce-
sem suszenia zapewnia uzyskanie 
granul suchych na powierzchni 
zewnętrznej. Tworzą one niezbry-
lające się złoże o sypkości pozwala-
jącej na swobodny transport do ko-
lejnych operacji technologicznych. 
Przyłączanie się do granul gipsu 
obniża wilgotność tak uzyskanego 
granulatu, dzięki czemu niższe są 
koszty jego suszenia. 

Podsumowując można stwier-
dzić, że proces granulacji talerzo-
wej odpadowych strużyn garbar-
skich może rozwiązać problem ich 
przetwarzania oraz umożliwia uzy-
skanie trwałego, stabilnego me-
chanicznie, łatwego w transporcie 
i magazynowaniu półproduktu. 
Potencjał wdrożeniowy opisanego 
rozwiązania to m.in. przetwórstwo 
tworzyw sztucznych, wypełniacz 
w budownictwie, pustek poeks-
ploatacyjnych, budowa i uszczel-
nianie składowisk odpadów ko-
munalnych, rolnictwo i in.

Zaletą wykorzystania tak prze-
tworzonego materiału odpado-
wego są aspekty środowiskowe 
oraz cena jego pozyskania (koszt 
zakupu jest tożsamy z kosztami 
jego transportu).

Zespół autorów, 
od lewej: Andrzej 
Obraniak, 
Katarzyna 
Ławińska, 
Remigiusz 
Modrzewski

foto:
Jacek Szabela

  c.d. na str. 37



37

N A U K A

Życie Uczelni nr 155

Diamond Light Source jest 
brytyjskim ośrodkiem naukowym 
oferującym bardzo dokładne po-
miary wszelkich struktur przy 
użyciu synchrotronowej wiązki 
światła – od analizy chemicznej 
paliw kopalnych przez mikrostruk-
tury metali, na badaniach wirusów 
kończąc. Synchrotron przyspiesza 
elektrony niemal do prędkości 
światła i dzięki zjawisku dyfrakcji 
możliwa jest analiza badanych 
struktur z bardzo dużą rozdziel-
czością (10 tysięcy razy większą 
niż przy użyciu klasycznego mi-
kroskopu). Raz do roku, ośrodek 
przyznaje finansowanie na realiza-
cję najciekawszych projektów ba-
dawczych wyłonionych w drodze 

recenzji – w ramach tego konkursu 
przyznane zostało dofinansowanie 
na projekt z udziałem naukowców 
z Politechniki Łódzkiej.

– W ramach badań wykona-
nych przy użyciu mikrotomografii 
zaplanowany jest eksperymental-
ny pomiar naprężeń resztkowych 
w cienkościennych, kompozytowych 
słupach wykonanych z włókna wę-
glowego oraz wpływ tych naprężeń 
na stateczność i nośność konstrukcji 
– mówi prof. Tomasz Kubiak. 

Cienkościenne słupy kompo-
zytowe są powszechnie wykorzy-
stywane w elementach nośnych 
samolotów, helikopterów, ale rów-
nież w przemyśle motoryzacyjnym 
i turbinach wiatrowych.

Naukowcy z międzynarodowe-
go zespołu wykazali, że naprężenia 
resztkowe powstające w procesie 
produkcji kompozytu mogą zna-
cząco poprawiać jego sztywność 
i pracę pod obciążeniem. 

Kolejnym celem badawczym 
jest dokładne zbadanie tych na-
prężeń. Będzie ono przeprowa-
dzone w ramach projektu za 
pomocą wiązki światła na syn-
chrotronie Diamond Light Source. 
Pomiar ilościowy będzie możliwy 
dzięki zjawisku dyfrakcji neutro-
nowej.

n Paweł Czapski
Katedra Wytrzymałości Materiałów 

i Konstrukcji

Potencjał rynkowy 

Granulacja sposobem opisa-
nym w patencie jest efektywna 
dla większości odpadów, granu-
lować można również odpady 
wilgotne – trudne do zagospo-
darowania.

Rozwiązanie ma duże moż-
liwości rynkowe oraz wielu po-
tencjalnych odbiorców, bowiem 
umożliwia m. in.:

n ograniczenie kosztów składo-
wania, utylizacji i transportu 
odpadów,

n zachowanie potencjalnych 
możliwości ponownego wy-
korzystania przetworzonych 
odpadów,

n wytworzenie cząstek stałych 
o odpowiednim kształcie, wy-
miarach i właściwościach fizy-
ko-chemicznych,

n wytwarzanie granulek wielo-

składnikowych, np. z wyko-
rzystaniem innych odpadów 
(stałych oraz ciekłych). 

n Andrzej Obraniak
n Remigiusz Modrzewski
Wydział Inżynierii Procesowej 

i Ochrony Środowiska 

n Katarzyna Ławińska
n Dorota Gendaszewska

Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Przemysłu Skórzanego
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Zagospodarowanie odpadów z garbarni

Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą prof. Tomasz 
Kubiak i jego doktorant mgr inż. Paweł Czapski z Katedry Wytrzymałości Ma-
teriałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej we współpracy z University of 
Bath oraz Politechniką Lubelską otrzymał rekomendację do finansowania ba-
dań pt. Radiography and residual stress characterisation in thin-walled carbon 
fibre channel wykonanych przy użyciu synchrotronu Diamond Light Source 
w Wielkiej Brytanii.

Naprężenia badane 

pod supermikroskopem




