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wieloskładnikowego ścieku przemysłowego  
– koncepcja i badania wstępne
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Instytut Nawozów Sztucznych, Gliwice

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2013, 67, 10, 1011–1018

Wstęp
Odpadowe roztwory siarczanu sodu powstają w procesach 

przemysłowych, najczęściej w wyniku końcowego zobojętnienia 
kwasu lub ługu, powstałego po procesie. Jednak, pomimo zapotrze-
bowania na czysty Na2SO4 (przemysł papierniczy, sodowy, szklany, 
środki piorące), ze względów ekonomicznych otrzymywanie go 
z roztworów odpadowych uważa się za nieopłacalne, w związku 
z czym odpadowe roztwory są zwykle odprowadzane do ścieków. 
Ponieważ większość procesów generujących odpadowy Na2SO4 

wykorzystuje roztwory kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu, 
IChN zaproponował i opracował metodę utylizacji Na2SO4 poprzez 
ich przerób na te właśnie surowce [1]. Rozwiązanie takie można 
osiągnąć metodami elektrochemicznymi za pomocą elektrolizy rtę-
ciowej oraz elektromembranowymi: elektro-elektrodializy (EED), 
elektrolizy membranowej lub elektrodializy z wykorzystaniem 
membran bipolarnych (EDBM) [2]. Powstałe roztwory kwasu i ługu 
mają czystość pozwalającą na zawracanie ich do procesu, tworząc 
układ zintegrowany. Takie rozwiązanie było proponowane do wy-
korzystania m.in. przy kompleksowym przerobie zużytych akumu-
latorów ołowiowych [3].

Odpadowe roztwory siarczanu sodu, zawierające zanieczyszcze-
nia organiczne, powstają np. przy produkcji cykloheksanonu oraz po-
lietylenoiminy. Wiadomo, że składniki organiczne mogą być usuwane 
w oczyszczalni biologicznej, stanowiącej ostatni etap oczyszczania 
ścieków zakładowych. Jednak zachodzące procesy denitryfikacji i ni-
tryfikacji nie są skuteczne wobec zanieczyszczeń mineralnych, a duże 
ich dawki mogą hamować pracę osadu czynnego. Często stosowane 
rozwiązanie połączenia strumieni wszystkich oczyszczanych ścieków 
z zakładu oznacza w praktyce, że niezmieniony ładunek składników 
nieorganicznych dostaje się ostatecznie do wód powierzchniowych. 
Dopuszczalne stężenia jonów Na+ i SO4

2- w ściekach są w Polsce okre-
ślone rozporządzeniem [4] i wynoszą odpowiednio, 800 i 500 mg/dm3. 
Odmineralizowanie takiego odpadowego strumienia metodami mem-
branowymi (odwrócona osmoza czy nanofiltracja [5]), jest utrudnione 
ze względu na obecność zanieczyszczeń organicznych. Inne znane pro-
cesy – strącanie barem jonów siarczanowych, połączone z odwróconą 
osmozą lub oczyszczaniem na jonitach czy też wysalanie z pomocą 
rozpuszczalnika organicznego [6], są nieuzasadnione w świetle zasad 
zielonej chemii. Metody elektromembranowe stanowią obiecujące 
rozwiązanie tego problemu. Z powodzeniem zastosowano je do usu-
wania siarczanu sodu z zawiesiny stearynianu magnezu [7], czy od-
zysku kwasów organicznych ze ścieków z produkcji cykloheksanonu 
[8]. Powstający w procesie EED odpadowy dializat, w tym przypadku 
rozcieńczony roztwór Na2SO4, może być wystarczająco odmineralizo-
wany by skierować go do oczyszczalni biologicznej.

Celem badań wstępnych było sprawdzenie możliwości odmine-
ralizowania odpadowego siarczanu sodu zawierającego zanieczysz-
czenia organiczne, przy jednoczesnej produkcji kwasu siarkowe-
go i wodorotlenku sodu o jakości umożliwiającej zawrócenie ich 
do procesu produkcyjnego.

Metodyka badań

Opis koncepcji
Przedstawiona koncepcja przerobu odpadu wykorzystuje elektro-

dializę w aparacie trójkomorowym, zwaną także elektro-elektrodializą 
(EED) [9]. Jej zasadę ilustruje Rysunek 1.

Rys. 1. Koncepcja przerobu odpadowego roztworu Na2SO4  
w elektrolizerze trójkomorowym MA – membrana anionowymienna, 

MK – membrana kationowymienna; A – komora anodowa;  
K – komora katodowa; R – komora rozcieńczania

Roztwór odpadowy kierowany jest do środkowej komory elek-
trodializera (komora rozcieńczania), gdzie w czasie przepływu jony 
SO4

2- przenikają przez membranę anionitową do komory anodowej. 
Na anodzie, wskutek utleniania cząsteczek wody, wydziela się tlen, 
a protony (w postaci jonów H3O

+) równoważą ujemny ładunek 
jonów SO4

2-, tworząc kwas siarkowy. Jony Na+ dążąc ku katodzie 
przenikają przez membranę kationitową. W komorze katodowej po-
wstaje wodorotlenek sodu, a na katodzie wydziela się gazowy wo-
dór. Z komory rozcieńczania odpływa roztwór o znacznie obniżonym 
stężeniu siarczanu sodu, który może być kierowany do oczyszczalni 
biologicznej bez niebezpieczeństwa przekroczenia dopuszczalnego 
stężenia składników nieorganicznych w ściekach.

Dla oszacowania wpływu zanieczyszczeń organicznych na prze-
bieg procesu EED, równolegle prowadzono badania na roztworze 
modelowym, niezawierającym zanieczyszczeń organicznych.

Instalacja badawcza
Schemat instalacji do badań procesu elektrodializy przedstawiano 

na  Rysunku 2. Komory elektrodializera wykonano z metapleksu. Wiel-
kość powierzchni czynnej każdej z elektrod i każdej z membran wynosiła  
1 dm2; pojemność każdej z komór 100 cm3. Anoda i katoda wykonane 
były z perforowanej blachy tytanowej, pokrytej galwanicznie war-
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stwą platyny o grubości ok. 10 µm. Platyna, jako powierzchnia czynna 
anody, jest odporna na działanie kwasu siarkowego i elementarnego 
tlenu w szerokim zakresie potencjałów dodatnich oraz w warunkach 
braku polaryzacji. Jako powierzchnia czynna katody charakteryzuje 
się natomiast niskim nadpotencjałem wydzielania wodoru, zapobiega 
korozji wodorowej tytanu i jest odporna na działanie wodorotlenku 
sodu. Odstęp między elektrodami różnoimiennymi wynosił 12 mm.

Rys. 2. Schemat instalacji doświadczalnej komory: 1-katodowa; 
2-rozcieńczania; 3-anodowa; 4-elektrodializer; 5-pompa dozująca; 

zbiorniki obiegowe: 6-anolitu; 7-roztworu oczyszczanego; 8-katolitu; 
9-autotransformator; 10-prostownik

Dla lepszego poznania procesów przebiegających podczas elek-
trodializy stosowano układ zatężający, tj. ciągły obieg elektrolitów 
pomiędzy odpowiednimi komorami elektrodializera a zbiornikami 
obiegowymi (cylindry miarowe o poj. 2 dm3), zamiast jednorazo-
wego przepuszczania roztworów (metoda single pass). Natężenie 
przepływu równe 2,5 dm3/h zapewniała wielokanałowa pompa do-
zująca ISMATEC.

W badaniach stosowano membranę anionowymienną firmy MEGA 
oraz kationowymienną firmy DuPont.

Analizy i oznaczenia
W czasie badań oznaczano, stosując znane metody analityczne:
w anolicie: stężenie H• 2SO4 i ChZT
w katolicie: stężenie NaOH i ChZT• 
w oczyszczanym ścieku: stężenie SO• 4

2-, stężenie H2SO4, ChZT oraz 
pH. Stężenie Na2SO4 obliczano z różnicy stężeń SO4

2- i H2SO4.

ChZT oznaczano metodą dichromianową. W określonych odstę-
pach czasu mierzono objętości roztworów obiegowych.

Warunki prowadzenia procesu
Początkowe objętości: anolitu Va=1500 cm3, katolitu Vk=1000 cm3, 

oczyszczanego roztworu Vś=1500 cm3. Natężenie prądu I=7,5 A, 
co odpowiada gęstości prądu j=7,5 A/dm2. Średnie napięcie zacisko-
we Ez=5,4 V. W trakcie prowadzenia procesu temperatura roztworów 
wzrastała o kilka stopni. Łączny czas jednej szarży wynosił t=26 h, 
co odpowiadało ładunkowi elektrycznemu Q=195 A·h.

Charakterystyka oczyszczanych roztworów

Odpadowy roztwór siarczanu sodu (RO)
Badany odpadowy roztwór siarczanu sodu zawierał składniki 

nieorganiczne – siarczan sodu i kwas siarkowy oraz różne składniki 

organiczne, charakteryzowane wielkością chemicznego zapotrzebo-
wania tlenu (ChZT). Roztwór posiadał ostry, nieprzyjemny zapach.

Charakterystyka:
Na2SO4 168,7 g/dm3

H2SO4 6,05 g/dm3

ChZTCr 34 g O2/L
pH  4,3

Modelowy roztwór siarczanu sodu (RM)
Roztwór modelowy pozbawiony zanieczyszczeń organicznych 

sporządzono na wodzie destylowanej.
Charakterystyka:
Na2SO4 164,33 g/dm3

H2SO4 9,15 g/dm3

ChZTCr 0 g O2/L
pH  2,4

Wyniki i dyskusja
Przebieg procesu dla oczyszczanych roztworów, zarówno odpa-

dowego jak i modelowego, podsumowano w Tablicy 1.

Tablica 1
Porównanie przebiegu procesu elektro-elektrodializy dla oczyszczanego 

odpadowego roztworu Na2SO4 (RO) i roztworu modelowego (RM)  
– zmiany charakterystyk roztworów obiegowych po Q=196 A·h

Parametr

Oczyszczany roztwór

Odpadowy 
(RO)

Modelowy 
(RM)

O
cz

ys
zc

za
ny

 ro
zt

w
ór

Objętość, % początkowej -37,3 -25,3

Stężenie SO4
2-, % początkowego -56 -52,5

Stężenie Na2SO4, % początkowego -93,63 -88,3

Stężenie H2SO4, % początkowego +668,4 +635,7

Średnia wydajność prądowa SO4
2-, % 36,02 35,56

Średnia wydajność prądowa Na2SO4, % 44,3 42,45

Ka
to

lit

Objętość, % początkowej +43,3 +46,5

Stężenie NaOH, % początkowego +73,65 +54,55

Średnia wydajność prądowa NaOH, % 48,46 44,31

An
ol

it

Objętość, % początkowej +3,3 +2,7

Stężenie H2SO4, % początkowego +86,4 +74,55

Średnia wydajność prądowa H2SO4, % 40,31 38,16

Oczyszczany roztwór ścieku. W toku badań obu roztworów 
(ścieku oczyszczanego i modelowego), zarówno objętość oczyszcza-
nych roztworów, jak i stężenie zawartych w nich jonów SO4

2- i Na+, 
zmniejszyły się (Tab. 1). Stężenie kwasu siarkowego w roztworach 
znacznie wzrosło, wskutek czego pH zmalało: dla RO z 4,3 do 1,5; 
dla RM z 2,4 do 1,4. ChZT roztworu odpadowego Na2SO4 również 
uległo pozornie niewielkiemu obniżeniu: z 34 g/L do 32 g/L. Jednak 
operowanie samą wartością ChZT jest w tym wypadku mylące – wo-
bec znacznego spadku objętości roztworu sumaryczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na tlen wynosiło 20,9 g O2/L, co stanowi 40,9% 
wartości początkowej.

Znaczny przyrost stężenia kwasu siarkowego w roztworze wska-
zuje na niejednakowe wydajności prądowe odprowadzania jonów Na+ 
(do katolitu) i SO4

2- (do anolitu). Zależność tych wydajności od prze-
puszczonego ładunku elektrycznego przestawiono na Rysunku 3, a po-
dobną zależność od średniego stężenia molowego substratów (Na2SO4 
oraz SO4

2-) na Rysunku 4. Strzałki nad odpowiednimi krzywymi wska-
zują kierunek zmian.
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wysoka wydajność prądowa odprowadzania jonów Na+ uległa 
znacznemu obniżeniu w trakcie procesu (do wartości odpowiednio 
0,08% dla RO i 0,14% dla RM po 195 A·h), przy czym dla roztworu 
modelowego przebieg krzywej jest bardziej liniowy. Wydajność prą-
dowa odprowadzania jonów SO4

2-, choć od początku niższa (49,5% 
RO, 39% dla RM), obniżała się wolniej, niemal liniowo. Przyczyny 
i konsekwencje takiego przebiegu zmian wydajności charakteryzuje 
przebieg krzywych na Rysunku 4. W czasie całego cyklu stężenie 
molowe Na2SO4 zmniejszyło się z 1,19 do 0,08 mol/dm3 dla RO 
oraz z 1,16 do 0,14 dla RM mol/dm3, a stężenie jonów SO4

2- z 1,25 
do ok. 0,6 mol/dm3 dla obu roztworów. Ponieważ ujemny ładunek 
jonów SO4

2- w roztworze musi być równoważony przez ładunek 
kationów, to powstałą różnicę (0,47 mol/dm3 dla RO i 0,45 mol/dm3 
dla RM) równoważą jony H3O

+, biorące wzrastający dział w prze-
noszeniu kationów przez membranę kationitową. Jest to przyczyną 
dużego spadku objętości roztworu oczyszczanego ścieku oraz opi-
sanego dalej, wzrostu objętości katolitu.

Rys. 3. Zależność wydajności prądowej odprowadzania jonów SO4
2- 

i Na+ przez membrany jonowymienne do komór elektrodowych 
od ładunku elektrycznego dla procesu prowadzonego na roztworze 

odpadowym i modelowym

Rys. 4. Zależność wydajności prądowej odprowadzania jonów SO4
2- 

i Na+ przez membrany jonowymienne do komór elektrodowych 
od stężenia molowego substratów dla procesu prowadzonego 

na roztworze odpadowym i modelowym. Strzałkami zaznaczono 
kierunek zmian w trakcie procesu

Anolit. W czasie badań stężenie kwasu siarkowego w anolicie 
zwiększyło się o 86,4% podczas elektrodializy RO, natomiast nieco 
mniej dla przeróbki roztworu modelowego. Objętość anolitu wzro-
sła nieznacznie, o ok. 3%. Możliwe jest dalsze zwiększanie stężenia 
kwasu, choć ze stopniowo malejącą wydajnością, co jest widoczne 
na przebiegu krzywych na Rysunku 5. W ciągu całego cyklu wydaj-
ność prądowa obniżyła się z 46,3 do 27,8% dla RO, natomiast dla RM 
z 43,1 do 33,8%. Przyczynę niskiej i stopniowo malejącej wydajności 
prądowej H2SO4 stanowi niewątpliwie niekorzystna charakterystyka 

(niska selektywność) stosowanej w badaniach membrany anionitowej. 
Wpływ obecności w ścieku zanieczyszczeń organicznych jest nieznacz-
ny, na co wskazuje podobieństwo przebiegu procesu prowadzonego 
na roztworze modelowym (Tab.1). Niemniej jednak zanieczyszcze-
nia organiczne przechodziły do anolitu i po Q=195 A·h ChZT tego 
roztworu wynosiło 3,4 g O2/dm3. Przed rozpoczęciem elektrodializy 
stężenie jonów SO4

2- w oczyszczanym ścieku było nieznacznie wyż-
sze od stężenia H2SO4 w anolicie, a więc początkowo przenoszenie 
jonów następowało od stężenia wyższego do niższego, co powinno 
sprzyjać wysokiej wydajności prądowej. Stan ten uległ odwróceniu 
w trakcie procesu, ale powstała różnica nie była duża, a w procesach 
elektrodializy przenoszenie jonów przeciwnie do gradientu stężeń jest 
powszechnie spotykane.

Rys. 5. Zależność zmian stężenia kwasu siarkowego w anolicie 
od ładunku elektrycznego dla procesu prowadzonego na roztworze 

odpadowym i modelowym

Katolit. W toku badań stężenie NaOH wzrosło: do 180,2 g/dm3 
przy elektrodializie RO i 158,5 g/dm3 dla RM, po czym zaczęło się 
obniżać (Rys. 6). Należy zatem przyjąć, że są to najwyższe stężenia 
osiągalne w tych warunkach. Obniżenie stężenia następuje na skutek 
zwiększonego transportu wody przez membranę – wyższa od zera 
wydajność prądowa NaOH świadczy o tworzeniu się wodorotlenku, 
jednakże z komory rozcieńczania wraz z jonami Na+ przechodzą jony 
H3O

+, których ilość okazała się tak duża, że doprowadziła do wytwo-
rzenia opisanego stanu granicznego. Objętość katolitu powiększyła się 
o blisko połowę, uniemożliwiając uzyskanie założonego stężenia koń-
cowego 250 g/dm3 (ok. 20%). Przechodzenie wody przez membrany 
kationitowe do katolitu jest znanym zjawiskiem, związanym z hydra-
tacją przenoszonych kationów, a wielkość transportu wody jest po-
dawana w katalogach przez producentów membran. Dla stosowanej 
membrany, w normalnych warunkach, możliwe byłoby otrzymanie 
roztworu NaOH o stężeniu ok. 41%.

Rys. 6. Zależność zmian stężenia wodorotlenku sodu w katolicie 
od ładunku elektrycznego dla procesu prowadzonego na roztworze 

odpadowym i modelowym
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W trakcie procesu, również do katolitu przenoszone były zanie-
czyszczenia organiczne. Końcowa wartość ChZT dla katolitu wynosiła 
6,3 g O2/dm3.

Analiza Rysunku 4 pozwala przypuszczać, że w opisanych warun-
kach usuwanie jonów Na+ i SO4

2- z oczyszczanego ścieku przebiega 
w dwóch zachodzących na siebie etapach:

wydajność prądowa odprowadzania jonów Na• + do katolitu jest 
znacznie większa od wydajności odprowadzania jonów SO4

2-, 
wskutek czego roztwór ścieku ulega zakwaszeniu; stężenie NaOH 
w katolicie wzrasta
wydajność prądowa NaOH jest niewielka, stopniowo usuwane są • 
jony SO4

2- (do anolitu) i H3O
+ (do katolitu); stężenie NaOH w ka-

tolicie nie wzrasta.
Oczywiście, takie prowadzenie procesu byłoby ekonomicznie 

nieuzasadnione: mimo dużego zużycia prądu elektrycznego, osiągane 
stężenie NaOH byłoby niskie.

Wnioski
Oczyszczanie mieszanych organiczno-nieogranicznych ścieków 

jest problemem złożonym i aktualnym. Procesy elektromembranowe 
mogą stanowić rozwiązanie przyjazne środowisku, umożliwiające do-
datkowo odzyskiwanie kwasów/zasad z odpadowych roztworów soli.

Uzyskane w opisanych badaniach wstępnych wyniki i spostrzeże-
nia pozwalają przypuszczać, że spełnienie zadań postawionych przed 
procesem na wstępie, tj.:

odmineralizowanie roztworu odpadowego• 
wytwarzanie kwasu siarkowego o stężeniu • ≥20%
wytwarzanie wodorotlenku sodu o stężeniu • ≥20%
w procesie elektro-elektrodializy jest możliwe, jednakże wa-

runkiem koniecznym jest dobór membran jonitowych o wysokiej 
i jednocześnie zbliżonej selektywności. Przy spełnieniu tych warun-
ków wydajności prądowe otrzymywania H2SO4 w anolicie i NaOH 
w katolicie będą wysokie i zbliżone, odczyn roztworu w komo-
rze rozcieńczania będzie miał odczyn zbliżony do obojętnego, 
a wielkość transportu wody przez membrany nie będzie odbie-
gała od wartości znanych z przemysłowej praktyki elektrodializy 
i elektrolizy membranowej. Jednocześnie stwierdzono, że zanie-
czyszczenia organiczne w roztworze nie mają większego wpływu 
na przebieg procesu elektrodializy, o ile membrany wykonane są 
z odpornego tworzywa.
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ogłaszają

XXIII KONKURS

na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny chemii posiadającą 
możliwość praktycznego wykorzystania w przemyśle

WARUNKI KONKURSU:
–  praca powinna być wykonana w roku akademickim 2012/2013 

i uzyskać ocenę bardzo dobrą,
–  jeden egzemplarz pracy wraz z: „Kartą zgłoszenia”, opiniami 

promotora i recenzenta, podkreślającymi praktyczne znaczenie 
pracy, w tym szczególnie dla przemysłu oraz „Opinią o pracy dy-
plomowej” promotora lub recenzenta przygotowaną na obronę 
pracy na Wydziale, należy złożyć w sekretariacie Katedry Chemii 
Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii przy ul. B. Krzywo-
ustego 6 lub bezpośrednio u dr inż. Teresy Buczek w tej Katedrze 
do 15.11.2013 roku, uprawnieni do zgłaszania prac do Konkursu 
są promotorzy oraz kierownicy tych jednostek, w których prace 
zostały wykonane, 

–  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.12.2013 roku, 
–  laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.

www.polsl.pl/wydzialy/rch i http://sitpchem.org.pl/


