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BARWNIKÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH 

APPLICATION OF EXCESS ACTIVATED SLUDGE AS WASTE SOR BENT  
FOR DYES REMOVAL FROM THEIR AQUEOUS SOLUTIONS 

Abstrakt: Barwniki organiczne stosowane są w wielu gałęziach przemysłu (tekstylnym, spożywczym, 
kosmetycznym, w medycynie i biologii). W zakładach tych powstają ścieki, które zawierają niewykorzystane  
w procesach produkcyjnych barwniki. Nawet małe ilości tych substancji mogą powodować silne zabarwienie 
ścieków, dlatego istotne jest skuteczne usunięcie pozostałości tych zanieczyszczeń ze ścieków przed 
odprowadzeniem ich do środowiska naturalnego. Jedną ze stosowanych metod usuwania barwników jest proces 
sorpcji. Metoda ta często jest nieopłacalna ekonomicznie względem innych procesów usuwania barwników  
ze ścieków z powodu wysokiego kosztu sorbentów handlowych. W związku z tym prowadzone są aktualnie 
badania nad pozyskiwaniem sorbentów odpadowych. W badaniach przeprowadzono eksperymenty sorpcji 
statycznej dwóch rodzajów barwników (Pąsu kwasowego 4R oraz Zieleni kwasowej czystej V) z wykorzystaniem 
wysuszonego osadu nadmiernego. Osad czynny (nadmierny) pochodził z komunalnej oczyszczalni ścieków, 
przystosowanej do usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu. W badaniach wyznaczono najkorzystniejszą 
wartość pH procesu oraz czas kontaktu sorbentu z roztworami wodnymi barwników. Ponadto dla ustalonych 
parametrów procesowych wyznaczono izotermę sorpcji oraz określono rodzaj izotermy, analizując różne modele 
sorpcji. 

Słowa kluczowe: barwnik, proces sorpcji, sorbenty odpadowe, osad nadmierny, izoterma sorpcji 

Wprowadzenie 

Barwniki organiczne znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 
między innymi tekstylnym, spożywczym, włókienniczym oraz farbiarskim [1-3]. Ścieki 
powstające w trakcie produkcji zawierają w swoim składzie również niewykorzystane 
barwniki. Nawet niewielkie stężenia tych związków wywołują silną barwę. Odprowadzenie 
zatem do środowiska ścieków zawierających barwniki przyczynia się do wizualnej zmiany 
wód odbiornika. Ponadto przejrzystość wód, do których odprowadzane są takie ścieki, jest 
obniżona, przez co zmniejsza się zdolność przenikania światła słonecznego. Przyczynia się 
to do zakłócenia procesu fotosyntezy. Ponadto wiele rodzajów barwników może 
negatywnie wpływać na funkcje życiowe organizmów zarówno zwierzęcych, jak  
i roślinnych. Mogą one także wywoływać reakcje alergiczne i mieć działanie  
muta- i kancerogenne [4, 5]. 

Barwniki azowe tworzą grupę związków, które bardzo często są stosowane  
w przemyśle tekstylnym, spożywczym, włókienniczym itp. Zawierają one jedną lub więcej 
grup azowych o podwójnym wiązaniu między atomami azotu –N=N- [6, 7]. 

Istotne zatem jest skuteczne usunięcie barwników ze ścieków przed wprowadzeniem 
ich do środowiska. Stosowanych jest wiele różnych metod do oczyszczania tego rodzaju 
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ścieków. Wykorzystywane są między innymi koagulacja, utlenianie chemiczne 
(ozonowanie, chlorowanie), procesy pogłębionego utleniania, procesy elektrochemiczne 
czy też sorpcja [1, 8-19]. 

Do opisu procesu sorpcji wykorzystywane są różne modele izotermy. Najczęściej 
stosowane izotermy dwuparametrowe to modele Freundlicha oraz Langmuira. Izoterma 
Langmuira opisuje adsorpcję jednowarstwową. Zakłada on między innymi, że na 
powierzchni adsorbentu występują miejsca aktywne, na których sorbowana może być tylko 
jedna cząsteczka adsorbatu. Molekuły zaadsorbowane nie przemieszczają się po 
powierzchni i tworzą tylko pojedynczą warstwę - monowarstwę adsorpcyjną. Model 
Freundlicha przedstawia empiryczne równanie izotermy adsorpcji. Stosowany jest do opisu 
sorpcji na powierzchni heterogenicznej. Ponadto zakłada proces wielowarstwowy, gdzie 
zachodzą interakcje pomiędzy cząsteczkami adsorbatu, a nie tylko pomiędzy powierzchnią 
adsorbentu i molekułami adsorbatu [20-22]. 

Metodyka badań 

Proces sorpcji barwników przeprowadzono z wykorzystaniem nadmiernego osadu 
czynnego jako sorbentu odpadowego. Osad pochodził z komunalnej oczyszczalni ścieków, 
przystosowanej do usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu. Pobrany z osadnika 
wtórnego osad nadmierny poddano procesowi odparowania wody wolnej, a następnie 
wygrzewano w temperaturze 105 °C przez 24 godziny. Osad ten został kolejno 
rozdrobniony i przesiany przez sita laboratoryjne. 

W badaniach zastosowano dwa rodzaje barwników azowych: Acid Green 16 (Zieleń 
kwasowa czysta V, C.I.44025), dalej nazywany AG 16, oraz Acid Red 18  
(Pąs kwasowy 4R, C.I. 16255), dalej zwany AR 18. Roztwory robocze barwników 
przygotowywano poprzez rozpuszczenie 10 g barwnika w 1 dm3 wody destylowanej. 
Proces sorpcji statycznej prowadzono w kolbach stożkowych o pojemności 300 cm3. Do 
kolb wprowadzano 50 cm3 roztworu danego barwnika (sporządzonego na bazie roztworów 
roboczych), korygowano pH (za pomocą 10 % NaOH lub 50 % H2SO4) i dodawano  
0,1 g wysuszonego osadu nadmiernego o granulacji < 0,49 mm. Pomiar wartości pH 
wykonywano potencjometrycznie z użyciem pH-metru Elmetronmodel CX-401. Tak 
przygotowane próby mieszano przez odpowiedni czas na wytrząsarce GFL 3005.  
Po procesie wytrząsania osad oddzielano od roztworów, w których mierzono stężenie 
barwnika. 

Stężenie barwników oznaczano metodą kolorymetryczną na podstawie sporządzonej 
krzywej wzorcowej: w przypadku AG 16 przy długości fali λ = 631 nm, a w przypadku 
AR 18 przy λ = 506 nm. Do pomiaru absorbancji wykorzystano spektrofotometr spectroFlex 
6100 firmy WTW.  

Badania realizowano w trzech etapach dla obydwu barwników. W etapie pierwszym 
określono najkorzystniejszą wartość pH sorpcji przy stałym czasie kontaktu t, stałym 
stężeniu barwników (Cp) oraz jednakowej masie osadu (mos). Etap drugi obejmował 
wyznaczenie czasu kontaktu t (od 0 do 300 minut), a w etapie trzecim przeprowadzono 
badania w celu określenia izotermy sorpcji obydwu barwników dla ustalonych wcześniej 
parametrów procesowych. 
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Najkorzystniejszą wartość pH oraz czas kontaktu t określono na podstawie stopnia 
usunięcia barwników z roztworów wodnych E (wzór (1)) oraz wartości ładunku 
zaadsorbowanego qe (wzór (2)): 

 � =  
�����

��
∙ 100%  (1) 

 � =  
(�����)

���

 (2) 

gdzie: Cp - stężenie początkowe barwnika w roztworze [mg/dm3], Ce - stężenie końcowe 
(równowagowe) barwnika w roztworze [mg/dm3], mos - masa wysuszonego osadu 
nadmiernego w próbie [g/dm3]. 

W etapie trzecim do opisu izotermy adsorpcji wykorzystano modele Freundlicha oraz 
Langmuira. Do wyznaczenia parametrów obydwu modeli wykorzystano postacie liniowe 
izoterm (tab. 1) [20, 21]. 

 
Tabela 1 

Modele izotermy Freundlicha i Langmuira 

Table 1 
Freundlich and Langmuir isotherm models 

Model izotermy Postać liniowa izotermy Symbole i ich jednostki 
Freundlicha: 
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�
��
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1
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qe - ładunek barwnika zaadsorbowany przez 
osad [mg/g] 

KF - stała izotermy Freundlicha  
[mg(1-1/n)dm3(1/n)/g] 

n - stała modelu izotermy Freundlicha [-] 
Ce - stężenie równowagowe barwnika [mg/dm3] 
Ka - stała modelu izotermy Langmuira, 

związana z energią adsorpcji [dm3/mg] 
qm - stała izotermy Langmuira, związana  

z maksymalną pojemnością sorpcyjną 
adsorbentu [mg/g] 

Langmuira: 
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Omówienie wyników badań 

Etap I: dobór wartości pH 

W pierwszym etapie badań doboru pH dokonano dla wartości: 2, 4, 6, 8 oraz 10 przy 
stałych: Cp = 700 mg/dm3, t = 60 min oraz mos = 2 g/dm3. Eksperymenty wykazały, że 
zarówno dla barwnika AR 18, jak i AG 16 największą efektywność procesu E uzyskano 
przy pH = 2,0 (rys. 1a i b). W przypadku AG 16 stopień usunięcia barwnika E wyniósł 
wówczas 56,8 % (Ce = 302 mg/dm3), a barwnika AR 18 - 25,9%. Zastosowanie pH 4,0 
i większego powodowało, że skuteczność obniżyła się do E = 0, a stężenie Ce wyniosło 
700 mg/dm3 dla obydwu barwników. Może to świadczyć o tym, że ładunek 
powierzchniowy nadmiernego osadu wysuszonego jest ujemny. Obydwa stosowane 
barwniki, ulegając hydrolizie, w roztworach wodnych uzyskują ładunek ujemny. Dlatego 
dopiero wytworzenie na powierzchni sorbentu ładunku dodatniego (poprzez silne 
zakwaszenie środowiska reakcji i zjawisku protonowania powierzchni) pozwoliło na 
wzajemne przyciąganie między cząsteczkami sorbentu i barwników. 
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a) b) 
  

Rys. 1. Wpływ wartości pH na skuteczność procesu sorpcji przy t = 60 min, Cp = 700 mg/dm3, mos = 2,0 g/dm3:  
a) barwnik AR 18, b) barwnik AG 16 

Fig. 1. The effect of pH on efficiency of sorption process at t = 60 min, Cp = 700 mg/dm3, mos = 2.0 g/dm3:  
a) dye AR 18, b) dye AG 16 

Etap II: dobór czasu kontaktu  

W trakcie II etapu badań sorpcja prowadzona była przy różnym czasie kontaktu, 
poczynając od 5 minut do 300 minut dla obydwu barwników. Pozostałe parametry procesu 
były stałe i wynosiły: pH = 2,0, Cp = 700 mg/dm3 oraz mos = 2 g/dm3. Generalnie 
wydłużanie czasu kontaktu przyczyniało się do wzrostu efektywności adsorpcji, wartość 
zaadsorbowanego ładunku qe rosła (rys. 2a i b). W przypadku AR 18 największy wzrost qe 
odnotowano w pierwszych 30 minutach procesu - do 77,9 mg/g (rys. 2a). Wydłużenie czasu 
kontaktu t do 60 minut przyczyniło się do niewielkiego zwiększenia skuteczności sorpcji 
(zaadsorbowany ładunek wzrósł jedynie o 8,8 mg/g). Dalsze zwiększanie czasu sorpcji do 
300 minut nie powodowało wzrostu efektywności - qe utrzymywało się na stałym poziomie.  
 
a) b) 

  

Rys. 2. Wpływ czasu kontaktu na skuteczność procesu sorpcji przy pH = 2,0, Cp = 700 mg/dm3, mos = 2 g/dm3:  
a) AR 18, b) AG 16 

Fig. 2. The effect of contact time on efficiency of sorption process at pH = 2.0, Cp = 700 mg/dm3, mos = 2 g/dm3: 
a) AR 18, b) AG 16 

 
W przypadku AG 16 odnotowano, że proces sorpcji przebiegał najszybciej  

w pierwszych 5 minutach, wówczas ładunek zaadsorbowany wzrósł do 115,4 mg/g. Po tym 
czasie obserwowano dalszy, jednakże już wolniejszy, wzrost skuteczności sorpcji do 
qe = 222,3 mg/g przy t = 180 min. Wydłużenie t do 240 i 300 minut w bardzo niewielkim 
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stopniu poprawiło skuteczność - qe wyniósł odpowiednio 229,5 oraz 234,1 mg/g. Można 
zatem stwierdzić, że wymagany czas kontaktu t dla AG 16 wyniósł 180 minut. 

Na podstawie uzyskanych wyników jako najkorzystniejszy wybrano czas kontaktu  
t równy 60 minut oraz 180 minut odpowiednio dla AR 18 i AG 16. 

Etap III: izoterma sorpcji 

Ostatni etap badań obejmował wykonanie eksperymentów przy zmiennym stosunku 
masy barwnika do masy sorbentu w celu wyznaczenia izotermy sorpcji.  

 
a) b) 

  

Rys. 3. Izoterma sorpcji przy pH = 2,0, mos = 2 g/dm3: a) AR 18, gdy t = 60 min, b) AG 16, gdy t = 180 min 

Fig. 3. Sorption isotherm at pH = 2.0, mos = 2 g/dm3: a) AR 18 at t = 60 min, b) AG 16 at t = 180 min 
 

Tabela 1 
Wartości parametrów modeli Freundlicha i Langmuira dla barwnika AR 18 i AG 16 

Table 1 
Parameters of Freundlich and Langmuir models for AR 18 and AG 16 

Model izotermy Barwnik Parametr Jednostka Wartość 

Freundlich 

AR 18 
1/n [-] 0,277 
KF [mg(1-1/n)dm3(1/n)/g] 13,906 
R2 [-]  0,962 

AG 16 
1/n [-] 0,668 
KF [mg(1-1/n)dm3(1/n)/g] 5,027 
R2 [-] 0,992 

Langmuir 

AR 18 
Ka [dm3/mg] 0,0061 
qm [mg/g] 109,89 
R2 [-] 0,969 

AG 16 
Ka [dm3/mg] 0,0040 
qm [mg/g] 434,78 
R2 [-] 0,988 

 
Na rysunkach 3a oraz 3b przedstawiono krzywe izotermy sorpcji odpowiednio dla 

AR 18 oraz AG 16. Wygląd krzywej izotermy AR 18 jest najbardziej zbliżony do typu I 
zgodnie z podziałem izoterm przez Brunauera, Emmeta i Tellera (sorpcja 
jednowarstwowa), natomiast w przypadku AG 16 wygląd krzywej izotermy sugeruje 
sorpcję wielowarstwową, typ II izotermy BET. Należy również zauważyć, że znacznie 
większe ilości barwnika AG 16 zostały zaadsorbowane przez badany osad niż AR 18. 
Odnotowano około 2,5-krotnie większe wartości qe dla AG 16 niż AR 18. Może to wynikać 
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z faktu, że w przypadku AG 16 miała miejsce sorpcja wielowarstwowa, a przy AR  
18 - jednowarstwowa. W przypadku sorpcji wielowarstwowej osiadanie cząsteczek 
adsorbatu nie ogranicza się tylko do warstwy powierzchniowej sorbentu. W tym przypadku 
na pierwszej monowarstwie zaadsorbowanych molekuł następuje odkładanie się kolejnych 
warstw. 

 
a) b) 

  

Rys. 4. Liniowa postać izotermy Freundlicha przy pH = 2,0,  mos = 2 g/dm3: a) AR 18, gdy t = 60 min, b) AG 16, 
gdy t = 180 min 

Fig. 4. Linearized form of Freundlich sorption model at pH = 2.0, mos = 2 g/dm3: a) AR 18 at t = 60 min, b) AG 16 
at t = 180 min 

 
 

Rys. 5. Liniowa postać izotermy Langmuira AR 18 przy pH = 2,0, mos = 2 g/dm3: a) postać 1 (według równania 
(6)), b) postać 2 (według równania (7)), c) postać 3 (według równania (8)) 

Fig. 5. Linearized form of Langmuir sorption model of AR 18 at pH = 2.0, mos = 2 g/dm3: a) form 1 (according  
eq. (6)), b) form 1 (according eq. (7)), c) form 1 (according eq. (8)) 

 
Ponadto na podstawie wyników badań sporządzono wykresy liniowych postaci modeli 

Freundlicha (zależność logqe = f(log(Ce)) i Langmuira (zależności: Ce/qe = f(Ce); 
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1/qe = f(1/Ce); qe = f(qe/Ce)) - rysunki 4a i b, 5a-c oraz 6 a-c. Na ich podstawie wyznaczono 
wartości parametrów obu modeli izoterm. W przypadku izotermy Langmuira stałe qm oraz 
Ka obliczono w oparciu o równanie prostej regresji tej postaci zlinearyzowanej, dla której 
uzyskano największą wartość współczynnika korelacji R2. W przypadku AR 18 największą 
wartość R2 uzyskano w postaci 1 opisanej wzorem (6), natomiast w przypadku AG 16 
najlepszą korelację odnotowano przy liniowej postaci 2 opisanej równaniem (7) (tab. 2). 

Badania wykazały, że w przypadku barwnika AR 18 najwyższy stopień korelacji 
zaobserwowano przy liniowej postaci modelu Langmuira, który opisuje sorpcję 
jednowarstwową (rys. 4a i 5). Jak już nadmieniono wcześniej, również kształt izotermy 
qe = f(Ce) świadczył o tym, że występuje sorpcja jednowarstwowa - izoterma typu I. 
Natomiast analiza wyników procesu sorpcji barwnika AG 16 wykazała, że największą 
wartość R2 uzyskano przy liniowej postaci izotermy Freundlicha opisanej wzorem (5) 
(rys. 4b i 6). Model Freundlicha opisuje sorpcję wielowarstwową. Również w tym 
przypadku wyniki analizy badań poprzez wyznaczenie między innymi współczynników 
korelacji dla postaci zlinearyzowanych stosowanych modeli izoterm potwierdzają 
wysunięty wcześniej wniosek o typie izotermy na podstawie krzywej qe = f(Ce). 
 

 

Rys. 6. Liniowa postać izotermy Langmuira barwnika AG 16 przy pH = 2,0, mos = 2 g/dm3: a) postać 1 (według 
równania (6)), b) postać 2 (według równania (7)), c) postać 3 (według równania (8)) 

Fig. 6. Linearized form of Langmuir sorption model of dye AG 16 at pH = 2.0, mos = 2 g/dm3: a) form 1 
(according eq. (6)), b) form 2 (according eq. (7)), c) form 3 (according eq.(8)) 

Wnioski 

Przeprowadzone badania sorpcji barwników Acid Red 18 i Acid Green 16 na 
wysuszonym osadzie nadmiernym wykazały, że: 
• najkorzystniejsza wartość pH adsorpcji obydwu badanych barwników wynosi 2; 

zastosowanie wyższego pH powodowało obniżenie skuteczności nawet do 0; można 
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zatem sądzić, iż ładunek powierzchniowy ma wartość ujemną (tak jak zdysocjowane 
cząsteczki barwników), dlatego zastosowanie pH = 2 umożliwiło zmianę ładunku 
powierzchni sorbentu na dodatni (protonowanie powierzchni) i wzajemne 
przyciąganie się adsorbentu i adsorbatu, 

• w przypadku AR 18 najkorzystniejszy czas kontaktu sorbentu i barwnika wyniósł  
60 minut, natomiast dla AG 16 konieczne było zastosowanie 3-krotnie dłuższego 
czasu, by uzyskać stan równowagi; 

• badania izotermy sorpcji wykazały, że w przypadku barwnika AR 18 miała miejsce 
sorpcja jednowarstwowa (typ I izotermy BET), przy AG 16 - wielowarstwowa (typ II 
izotermy BET) - o czym świadczą kształty wykresów qe = f(Ce); 

• w przypadku Acid Red 18 największą wartość współczynnika korelacji 
zlinearyzowanych postaci izoterm Freundlicha i Langmuira uzyskano dla modelu 
Langmuira - R2 wyniósł 0,988; a w przypadku Acid Green 16 - dla modelu 
Freundlicha (R2 wyniósł 0,992).  

Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane z dotacji MNiSW przeznaczonej na działalność 
statutową. 
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APPLICATION OF EXCESS ACTIVATED SLUDGE AS WASTE SOR BENT  
FOR DYES REMOVAL FROM THEIR AQUEOUS SOLUTIONS 

Faculty of Energy and Environmental Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract: Organic dyes are widely used in many industries (textiles, food, cosmetics, medicine and biology). 
These plants produce wastewater containing dyes. Even small amounts of dyes can cause a strong coloring of 
wastewater. Therefore, it is very important to effectively remove residues of these pollutants from the wastewater, 
before discharging them into the environment. The sorption process is one of the methods used to remove dyes. 
However this method is often unprofitable economically in comparison with other dye removal processes, due to 
the high cost of commercial sorbents. Therefore, research is currently conducted in order to find waste materials 
that can be used as sorbents. The sorption process of two dyes were carried out (Acid Red 18 and Acid Green 16) 
with the use of dried excess sludge. The activated sludge (excess) came from a municipal sewage treatment plant 
that purifies wastewater from carbon, nitrogen and phosphorus compounds. During the study the most favorable 
pH of the process and the contact time of the sorbent with aqueous solutions of the dyes were determined. In 
addition, for established process parameters, a sorption isotherm was examined. Moreover the isotherm type was 
determined by analyzing various sorption models. 

Keywords: dye, sorption process, waste sorbents, excess activated sludge, sorption isotherm 


