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Era przemysłowa (podsumowanie)

Ogromna dynamika rozwoju ery przemysłowej (XX w.) doprowadziła do wielu
zagrożeń ekologicznych takich jak:

�degradacja bogactw i zasobów naturalnych, w tym lasów, gleby i wody,

�zanieczyszczenia biologiczne powodujące schorzenia człowieka i przyrody,

�zanieczyszczenia chemiczne powietrza, gleby, wody, środków spożywczych a w
konsekwencji organizmów żywych,konsekwencji organizmów żywych,

�zanieczyszczenia fizyczne, akustyczne, termiczne, radioaktywne,

�zanieczyszczenia estetyczne (bezład przemysłowy, naruszanie krajobrazu, etc.)



Rozwój zrównoważony

� Termin „SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
(zrównoważony rozwój, rozważny, trwały)
użyto po raz pierwszy w Raporcie
Brundflanda „Nasza wspólna przyszłość” w
1987 roku na określenie pożądanego
modelu dalszego rozwoju cywilizacji

� Raport definiuje to pojęcie jako

� „zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń 
bez naruszenia możliwości przyszłych pokoleń 

do zaspokojenia swoich potrzeb”

Raport Brundtland’a - w uznaniu roli byłego 
norweskiego premiera Gro Harlem Brundtlanda jako 

przewodniczącego Światowej Komisji ds. Środowiska i 
Rozwoju (WCED), został opublikowany w 1987 r. przez 

ONZ za pośrednictwem Oxford University Press.



Rozwój zrównoważony

„Ludzkość jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, który 
powinien jej zapewnić zdrowe i twórcze życie w harmonii z 

� Zrównoważony rozwój musi pogodzić trzy cele: 

�EKONOMICZNY, ŚRODOWISKOWY I SPOŁECZNY 

�(3E; Economy, Environment, Equity)

powinien jej zapewnić zdrowe i twórcze życie w harmonii z 
naturą” I zasada Deklaracji Rio 1992r. 

Chodzi o to aby planować procesy chemiczne i kreować nowe 
substancje tak, by były one możliwie najmniej szkodliwe dla 

środowiska naturalnego i dla zdrowia człowieka



Rozwój zrównoważony

PODSTAWOWE WYMOGI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 

� ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów przyrody,

� wykorzystanie zasobów odnawialnych,

� opanowanie emisji szkodliwych substancji na poziomie nie niższym niż zdolność absorpcyjna 
przyrody,

� zmniejszenie obciążenia środowiska przez substancje trudno rozkładalne, aż do całkowitego 
ich wyeliminowania,

� unikanie nieodwracalnych szkód w ekosystemach i systemach społecznych,

� ograniczenie energochłonności i materiałochłonności przemysłu i przetwórstwa surowców,

� zachowanie różnorodności gatunkowej a tym samym zdolności funkcjonowania systemów 
ekologicznych i łańcuchów pokarmowych,

� wykształcenie sposobów życia i konsumpcji chroniących środowisko,

� ograniczenie wykorzystania powierzchni przez budownictwo, transport i przemysł do
poziomu akceptowalnego ekologicznie,

� ukształtowanie naturalnej i kulturowej przestrzeni życia człowieka,

� oszczędne gospodarowanie przestrzenią



Idea zrównoważonego rozwoju dała początek nowych zachowań 

i nowych obowiązków producenta, w tym nowych metod produkcji w postaci tzw. 

„zrównoważonych technologii” (sustainable technologies) czy bliskoznacznych 

pojęć „czyste technologie” (clean technologies) lub „zielone technologie” (green 

technologies)

Droga ku świadomości ekologicznej

CZYSTSZE TECHNOLOGIE obejmują wszelkie realizowane zakładowe procesy i
procedury ochrony środowiska mające na celu redukcję zanieczyszczeń u źródła

�zmiany w procesie projektowania, wytwarzania i stosowania oraz recyrkulacji
produktów chemicznych

�przejście z działań na końcu rury (end of pipe) do nowego typu filozofii która
mogłaby zostać określona za pomocą terminu „od kołyski do grobu” (from the

cradle to the grave)



Zielona chemia - definicja

„Szukanie, projektowanie i wdrażanie chemicznych 
produktów i procesów umożliwiających redukcję lub 
eliminację używania i wytwarzania niebezpiecznych 

substancji.”

Anastas P.T., Warner J.C., Green Chemistry: Theory and Practice, 1998Anastas P.T., Warner J.C., Green Chemistry: Theory and Practice, 1998

Termin „niebezpieczne substancje” ma bardzo szerokie znaczenie:

� fizyczne (np. palność zagrożenie eksplozją),

� toksykologiczne (np. rakotwórczość, mutagenność),

� globalne (np. wpływ na zanikanie ozonu, zmiany klimatu,
zagadnienia energetyczne, zasoby czystej wody, surowców)



Definicja wg Amerykańskiej Agencji Ochrony 
Środowiska (EPA):

Zielona inżynieria jest to projektowanie Zielona inżynieria jest to projektowanie 
i komercjalizacja procesów i produktów 

gotowych do użycia, spełniających oczekiwania 
ekonomiczne i minimalizujących skażenia u 

źródeł procesu oraz ryzyko dla zdrowia ludzi i 
dla środowiska naturalnego

http://www.epa.gov/oppt/greenengineering/



12 Zasad Zielonej Chemii

1. ZAPOBIEGANIE WYTWARZANIA ODPADÓW
lepiej zapobiegać tworzeniu zanieczyszczeń i odpadów niż je unieszkodliwiać

2. OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW „GOSPODARKA ATOMAMI”
syntezy chemiczne powinny być projektowane w taki sposób, aby
zmaksymalizować wbudowanie wszystkich materiałów użytych w procesie dozmaksymalizować wbudowanie wszystkich materiałów użytych w procesie do
produktu końcowego

3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI
syntezy chemiczne powinny być prowadzone z udziałem reagentów i materiałów
nietoksycznych lub o nieznacznej toksyczności

4. PROJEKTOWANIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW
Powinno się dążyć do wytwarzania produktów alternatywnych, które zachowują
swoje funkcje, będąc produktami nietoksycznymi



5. UŻYWANIE BEZPIECZNYCH ODCZYNNIKÓW
substancje pomocnicze (np. rozpuszczalniki, czynniki separujące) powinny być
wyeliminowane, a tam gdzie to niemożliwe należy stosować substancje
nieszkodliwe

6. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII
należy dążyć do prowadzenia syntez chemicznych w temperaturze i pod
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należy dążyć do prowadzenia syntez chemicznych w temperaturze i pod
ciśnieniem otoczenia

7. WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
gdzie tylko jest to możliwe, powinno się dążyć do stosowania surowców
odnawialnych

8. OGRANICZENIE PROCESÓW DERYWATYZACJI
stosowanie grup blokujących, ochronnych może stanowić źródło dodatkowych
odpadów



9. WYKORZYSTANIE KATALIZATORÓW I BIOKATALIZATORÓW
reakcje katalityczne (szczególnie wysoce selektywne) powinny być preferowane

10. MOŻLIWOŚĆ DEGRADACJI
produkty chemiczne po okresie ich używania nie powinny stanowić zagrożeń dla
środowiska
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środowiska

11. ANALITYKA PROCESOWA W CZASIE RZECZYWISTYM (on line),
ciągły monitoring produkcji w aspekcie zapobiegania powstawaniu
niebezpiecznych substancji

12. WŁAŚCIWY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
projektując proces należy dążyć do zminimalizowania niebezpieczeństwa
wypadków



Zasada oszczędności atomowej

Tabela 1. Współczynnik E w przemyśle chemicznym

Rodzaj produktu Produkt „tonaż” E

Rafinerie > 0,1

Chemikalia <104-106 < 1-5Chemikalia <104-106 < 1-5

Chemikalia 102-104 5-50

Farmaceutyki 10-103 25-100

E wyznacza ilość odpadów w kg/kg produktu



Zasada oszczędności atomowej
Produkcja ibuprofenu

Wieloetapowa metoda Boot’a (kolorem czerwonym oznaczono atomy, pochodzące z substratów, 

które podczas syntezy nie weszły do produktu końcowego)



Zasada oszczędności atomowej
Produkcja ibuprofenu

Synteza zgodna z zasadami zielonej chemii (kolorem czerwonym oznaczono atomy, pochodzące 

z substratów, które podczas syntezy nie weszły do produktu końcowego)



Zielona Chemia

PROBLEM !
Pomimo licznych spektakularnych osiągnięć, stosunkowo mało jest przykładów wdrożenia
opracowanych syntez do praktyki przemysłowej

Stosowanie 12 zasad „zielonej chemii” równocześnie w procesie chemicznym nie jest
łatwe, a nawet niemożliwe – wymaga opracowania nowych technologii, nowego spojrzenia
na chemię i proces technologiczny, choć wiele już w tym kierunku w praktyce robionona chemię i proces technologiczny, choć wiele już w tym kierunku w praktyce robiono

PRZYCZYNA
Od opracowania syntezy na poziomie molekularnym, w skali doświadczalnej (często w skali
mikro), do jej wdrożenia w skali półtechnicznej, a następnie technicznej, droga jest daleka

Najczęściej w takich opracowaniach brak jest danych, które są mało znaczące dla realizacji
syntezy w skali laboratoryjnej, odgrywają zaś istotną rolę w realizacji procesu
technologicznego

Zielona chemia powinna być integralną częścią tzw. zielonej inżynierii



12 Zasad Zielonej Inżynierii

1. Projektanci powinni dążyć do tego, aby wszystkie surowce oraz nakłady i zyski
energetyczne stwarzały z natury jak najmniejsze ryzyko dla środowiska

2. Lepiej zapobiegać powstawaniu odpadów niż być zmuszonym do ich oczyszczania
lub unieszkodliwiania po ich powstaniu

3. Procesy rozdzielania i oczyszczania należy tak projektować, aby zużycie energii i
surowców było jak najmniejszesurowców było jak najmniejsze

4. Produkty, procesy i systemy należy tak projektować, aby maksymalizować
efektywność wykorzystania masy, energii, przestrzeni i czasu

5. Energia i surowce powinny być wykorzystywane do wytwarzania produktów
funkcjonowania procesów i systemów w taki sposób, aby uzyskać optymalny
efekt

6. Wbudowaną entropię i złożoność należy traktować jako inwestycję gdy,
podejmuje się decyzje odnośnie recyrkulacji, ponownego użycia lub też
właściwego sposobu utylizacji



7. Nadrzędnym celem projektowania powinna być trwałość a nie „nieśmiertelność”

8. Projekt zakładający niepotrzebną wydajność i efektywność (typu „jeden rozmiar
pasuje do wszystkiego”) należy uznać za niewłaściwy

9. Należy zminimalizować różnorodność surowców wykorzystywanych do
wytworzenia wyrobów wieloskładnikowych w celu ułatwienia demontażu
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wytworzenia wyrobów wieloskładnikowych w celu ułatwienia demontażu

10. Projektowanie produktów, procesów i systemów musi zakładać integrację z
dostępnymi strumieniami energii i surowców

11. Produkty, procesy i systemy powinny być projektowane w ten sposób, aby mogły
być wykorzystywane po okresie użytkowania ( „w życiu pozagrobowym”)

12. Surowce i energia powinny pochodzić raczej ze źródeł odnawialnych



ZASADA 1: Raczej właściwy niż przypadkowy

Projektant powinien starać się zabezpieczyć żeby WSZYSTKIE STRUMIENIE 
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Projektant powinien starać się zabezpieczyć żeby WSZYSTKIE STRUMIENIE 

MATERIAŁÓW oraz energii zarówno wchodzące jak i wychodzące były właściwie 

BEZPIECZNE (nietoksyczne, jak to tylko możliwe)



Przemysłowe otrzymywanie węglanu dimetylu

1. Otrzymywanie węglanu dimetylu w reakcji metanolu z 
fosgenem

Fosgen: gaz silnie toksyczny

WYCIEK
Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu; uwalniający się gaz
rozcieńczać rozproszonymi prądami wodnymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; jeśli to możliwe,
zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ gazu, uszczelnić, uszkodzony pojemnik umieścić w hermetycznej
komorze awaryjnej); odizolować obszar skażony.
UWAGA: nie kierować strumienia wody bezpośrednio na miejsce wycieku

fosgen to gaz -bezbarwny, bardzo silnie trujący i duszący, już stężenie 0,1 g fosgenu w 1 m3 powietrza 
powoduje nagły zgon, stąd niegdyś (I wojna światowa) był wykorzystywany jako gaz bojowy na polu walki 



• Otrzymywanie węglanu dimetylu w reakcji 
metanolu z tlenkiem węgla(II) i tlenem

Przemysłowe otrzymywanie węglanu dimetylu

• Otrzymywanie węglanu dimetylu w reakcji 
metanolu z tlenkiem węgla(IV)



Akryloamid vs. N-winylo- formamid

silnie toksyczny, uszkodzenie centralnego systemu nerwowegosilnie toksyczny, uszkodzenie centralnego systemu nerwowego

toksyczność ostra > 1400 mg/kg, nie jest neurotoksyną



Synteza akryloamidu

Reakcja enzymatyczna – podejście najnowsze i czysta technologia

Proces zielony, produkt nie



Synteza N-winylo- formamidu

Produkt zielony, proces nie



Technologia końca rury

ZASADA 2: Raczej 
prewencja niż 
oczyszczanie

� Lepiej zapobiegać powstawaniu 
odpadów niż neutralizować /oczyszczać 

Czyste technologie

Od kołyski do grobu

odpadów niż neutralizować /oczyszczać 
wygenerowane strumienie odpadowe

� Procesy oczyszczania, składowania oraz 
remediacji są bardzo kosztowne

� Procesy oczyszczani zazwyczaj wymagają 
dodatkowych operacji/procesów 

jednostkowych



Chemical 
Process

Raw Materials,

Energy

Products

Wastes

Pollution
Control

Traditional Process

Modified
Chemical 
Process

Raw Materials,

Energy

Products

Wastes

Pollution

Control

Recycle

Greener Process
Higher income,

Higher operating costs

Lower PC costs



Zasada 3: Projektowanie pod kątem separacji

Wiele tradycyjnych metod separacji wymaga zastosowania dużych ilości niebezpiecznych
rozpuszczalników, podczas gdy inne metody wymagają dużej ilości energii w postaci
temperatury bądź ciśnienia
Prawidłowo zaprojektowany proces pozwala na samo-separację produktu wykorzystując
wewnętrzne właściwości fizykochemiczne (rozpuszczalność, lotność)

Katalizator jest rozpuszczalny w jednym reagencie i pozostaje rozpuszczalny po dodaniu
drugiego; podczas trwania reakcji powstaje produkt końcowy a katalizator wypada w
postaci fazy olejowej, faza olejowa pozostaje aktywna – reagenty są w stanie ją
penetrować, po całkowitej konwersji reagentów w produkt końcowy, katalizator jest w
postaci lepkiego ciała stałego – łatwego do separacji



Nowe media reakcyjne

1. WODA

A: Układy jednofazowe:
� woda/ rozpuszczalnik/ reagent
� układy mikroheterogeniczne (roztwory 
micelarne, mikroemulsje – woda/olej lub 
olej/woda)

B: Układy dwu- i wielofazowe:
� woda / ciekłą faza organiczna
� woda/ ciało stało
� woda/ ciekła faza organiczna/ ciało stałe

2. PŁYNY W STANIE NADKRYTYCZNYM2. PŁYNY W STANIE NADKRYTYCZNYM

2.1. Ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym

A: Układy jednofazowe:
� scCO2/ reagent
� mikroemulsje : woda/scCO2

B: Układy dwufazowe:
� woda / scCO2

� ciało stało (katalizator) / scCO2

2.2. Woda w stanie nadkrytycznym

3. CIECZE JONOWE



Alternatywne rozpuszczalniki 
Ciecze jonowe

� bardzo mała prężność par – „zielona
alternatywa” konwencjonalnych
rozpuszczalników

� niepalność

� duża stabilność termiczna i
elektrochemiczna

Kationy

� szeroki zakres występowania w stanie
ciekłym (rzędu 400°C)

� zdolność rozpuszczania szerokiej i
różnorodnej gamy substancji

organicznych i nieorganicznych

� niemieszalność z wieloma
rozpuszczalnikami organicznymi

� niemieszalność z wodą (w przypadku
cieczy hydrofobowych)

Aniony

Cl-

PF6
-

BF4
-



Zastosowanie płynów nadkrytycznych jako 
rozpuszczalników i mediów reakcyjnych

Ciecz lub gaz osiągają stan nadkrytyczny i stają się płynami w stanie nadkrytycznym 
SCFs (supercritical fluids), gdy temperatura i ciśnienie w jakim się znajdują przekracza 

wartość ich parametrów krytycznych: temperatury (Tkr) i ciśnienia (Pkr)



Nadkrytyczny dwutlenek węgla scCO2

�niska lepkość 

�wysoka dyfuzyjność (umożliwia to dogłębną penetrację substratów reakcji)

�brak korozyjności 

�niepalność 

�nietoksyczność �nietoksyczność 

�wysoka lotność (ułatwia to jego usuwanie po różnych procesach produkcyjnych) 

�nieszkodliwość z fizjologicznego punktu widzenia 

�niekosztowność (składnik powietrza) 

�niemal zerowe napięcie powierzchniowe (co umożliwia łatwą penetrację) 

�zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów 

�przy odpowiednim pozyskiwaniu nie wpływa negatywnie na środowisko 



Ekstrakcja nadkrytyczna za pomocą scCO2

•ZALETY:

• rozpuszczalność składników regulowana p, T,
• prowadzenie procesu w niskiej temp.,
• łatwe usuwanie z produktu,
• prowadzenie ekstrakcji bez udziału powietrza co zapobiega• prowadzenie ekstrakcji bez udziału powietrza co zapobiega

utlenianiu,
• możliwa recyrkulacja rozpuszczalnika,
• duża selektywność

•WADY:

• konieczność stosowania drogiej, wysokociśnieniowej aparatury,
• znaczne nakłady energetyczne na sprężanie rozpuszczalnika



Zastosowanie ekstrakcji nadkrytycznej

W przemyśle spożywczym ekstrakcja nadkrytyczna stosowana jest do:

� ekstrakcji chmielu 

� dekofeinacji kawy 

� redukcji zawartości alkoholu

Badania nad zastosowaniem ekstrakcji nadkrytycznej prowadzone są również w
innych procesach:innych procesach:

� ekstrakcji naturalnych barwników (b-karoten)

� usuwaniu tłuszczu zwierzęcego (z mleka, z żółtka) ,

� deodoryzacji tłuszczu i oleju, rozdziale fosfatydów (lecytyna),

� ekstrakcji esencji olejowych (czosnek, oregano),

� ekstrakcji aromatów i smaków (owoce tropikalne i cytrusowe),

� ekstrakcji estrów kwasów tłuszczowych,

� ekstrakcji aromatów i substancji smakowych do drinków



Zasada 4: Maksymalizacja efektywności

Produkty, procesy i systemy powinny być tak zaprojektowane żeby zmaksymalizować 
efektywność wykorzystania masy, energii, przestrzeni oraz czasu



ZASADA 5: Układ komponentów powinien być taki 
żeby układ dążył do przemiany w produkty a nie 

substraty 

Układ powinien być projektowany zgodnie z regułą Le Chatelier’a-Brauna

Reguła ta mówi, że układ na który działa jakiś bodziec odpowiada w taki sposób aby 
przeciwdziałać bodźcowi

Wymuszanie kierunku reakcji poprzez dodatek substancji lub energii

Wymuszanie kierunku reakcji poprzez usuwanie powstającego produktu



ZASADA 6: Ochrona złożoności

Mniej skomplikowany produkt łatwiej poddać recyklingowi
Jeżeli produkt jest złożony to powinien być tak zaprojektowany żeby mógł być 

powtórnie wykorzystany

ZASADA 7: Raczej trwałość niż „nieśmiertelność”

Należy produkować produkty o określonym czasie użytkowania zabezpieczając przed 
zaleganiem w środowisku.

Produkt musi być tak zaprojektowany żeby był wystarczająco trwały/odporny na Produkt musi być tak zaprojektowany żeby był wystarczająco trwały/odporny na 
przewidywane warunki użytkowania

DDT



ZASADA 8: Projektowanie zgodnie z potrzebami –
a nie na zapas

nadmierna wielkość →→→→ więcej odpadów, większe zużycie materiałów i energii

ZASADA 9: Minimalizacja różnorodności 
materiałów

Ilość możliwości końcowego zagospodarowania wzrasta jeżeli w fazie projektowania 
zostanie zmniejszona różnorodność zastosowanych materiałów przy osiągnięciu 

założonych funkcji



ZASADA 10: Zintegrowany przepływ materiałów i 
energii

Produkty, procesy oraz systemy należy projektować tak żeby można je było  
zintegrować/ skorelować z istniejącymi dostępnymi źródłami energii oraz materiałów

Symbioza przemysłowa (Kalundborg, Dania)

• Sformułowanie „symbioza przemysłowa” oznacza wzajemne powiązania i
koegzystowanie pomiędzy oddzielnymi przedsiębiorstwami, dzięki czemukoegzystowanie pomiędzy oddzielnymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu
każde z przedsiębiorstw odnosi znaczące korzyści z tej współpracy

• Przedsiębiorstwa wzajemnie wykorzystują swoje odpady oraz produkty
uboczne, co prowadzi do znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń (np.
CO2, SO2) do środowiska oraz mniejszego zużycia surowców naturalnych



1)DONG Energy Asnæs -> Elektrownia Asnaes – największa
elektrownia w Danii, opalana węglem, o wydajności 1500
megawatów;

2) Gyproc – fabryka płyt gipsowych, produkująca ok. 14 milionów
m2 płyt gipsowych rocznie;

System symbiozy przemysłowej w Kalundborgu 
opiera się na SIEDMIU podstawowych partnerach:

m2 płyt gipsowych rocznie;
SO2 + CaCO3 --> CaSO4

3) Novo Nordisk – międzynarodowa firma zajmująca się
biotechnologią, o rocznych obrotach ponad 2 miliardy dolarów.
Fabryka w Kalundborgu to największe zakłady tej firmy, produkuje
produkty farmaceutyczne (insulina) i enzymy przemysłowe;



5) Rafineria Statoil – największa w Danii, o wydajności do 4,8
miliona ton rocznie

4) Novozymes - Duńska firma biotechnologiczna Novozymes znalazła
rozwiązanie jak pozbyć się szkodliwego akrylamidu z produktów
żywnościowych takich jak ciastka, krakersy, chipsy, frytki. W tym celu
naukowcy opracowali enzym Acrylaway, który redukuje powstawanie
rakotwórczego akrylamidu w czasie smażenia i pieczenia produktów
zawierających skrobię.

miliona ton rocznie

6) Składowisko odpadów Kara/Noveren (z m.in. piecami do
spalania odpadków) i firmie odpowiedzialnej za remediację gleby
zanieczyszczonej olejem RGS 90

7) Gmina Miasta Kalundborg – dostawca wody i ciepła do 20 tys.
mieszkańców oraz do zakładów przemysłowych.







Korzyści z przemysłowej symbiozy



ZASADA 11: Projektowanie pod kątem 
komercyjnego wykorzystania po zakończeniu życia 

produktu
produkty, procesy i systemy powinny być projektowane w ten sposób, aby mogły być 

wykorzystywane po okresie użytkowania – „w życiu pozagrobowym”

Celem redukcji ilości odpadów, komponenty które są pożyteczne i wartościowe
powinny zostać odzyskane i ponownie wykorzystane

Produkty: 90% sprzętu produkowanego przez firmę Xerox jest projektowana w taki sposób że cześć podzespołów może być
powtórnie wykorzystywana
Procesy: zamiast linii technologicznych służących do wytwarzania jednego procesu – linie technologiczne z możliwością
zmiany profilu produkcji



ZASADA 12: Raczej surowce odnawialne niż 
nieodnawialne



Dziękuję za uwagę


