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EVALUATION OF THE RECYCLING POSSIBILITY OF WASHINGS   
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Abstrakt:  Przedstawiono ocenę fizykochemiczną oraz toksykologiczną próbek popłuczyn surowych (pobranych 
bezpośrednio po procesie płukania złóż filtracyjnych) po procesie napowietrzania oraz procesie dechloracji. 
Popłuczyny pobrano z obiegów basenowych dwóch krytych pływalni. Przeprowadzono badania wstępne  
i zasadnicze, w których popłuczyny charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami fizykochemicznymi. Do 
oceny toksykologicznej zastosowano test inhibicji bioluminescencji Mictorox®, test przeżywalności larw owadów 
Chaoborus sp. oraz fitotest z wykorzystaniem rzęsy drobnej Lemna minor. Badania wstępne obejmowały 
charakterystykę ekotoksykologiczną popłuczyn poddanych procesom napowietrzania oraz dechloracji.  
W badaniach zasadniczych analizowano wpływ czasu napowietrzania na jakość popłuczyn. Wyniki badań 
wstępnych wskazywały, że popłuczyny surowe, jak również po 30-minutowym napowietrzaniu nie mogły być 
bezpośrednio odprowadzone do środowiska naturalnego ze względu na wysoką toksyczność w stosunku do 
organizmów żywych. Zastosowanie dłuższego czasu napowietrzania (160 minut) przyczyniło się do znacznej 
poprawy jakości popłuczyn i eliminacji ich właściwości toksycznych w stosunku do organizmów wskaźnikowych. 
Zróżnicowane efekty uzyskano po procesie chemicznej dechloracji. Odnotowano stymulację bioluminescencji 
bakterii (testu Microtox®), ale równocześnie zaobserwowano śmierć pojedynczych osobników larw owadów. 
Pomimo wysokiego przyrostu biomasy w teście z Lemna minor, zaobserwowano stopniowe odbarwienie frondów 
pod wpływem popłuczyn. Ze względu na zmienność jakości popłuczyn, obecność w nich ubocznych produktów 
dezynfekcji i koagulacji oraz toksyczne oddziaływanie na organizmy niezbędne jest rozszerzenie badań w zakresie 
metod umożliwiających ich recykling. 
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Wprowadzenie 

Prowadzenie procesu płukania złóż filtrów basenowych w sposób prawidłowy 
oraz z odpowiednią częstotliwością pozwala nie tylko na zachowanie standardów 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w obiegu, ale również popłuczyn, które 
jakością mogą odpowiadać wodzie powierzchniowej trzeciej klasy czystości. Zapewnienie 
tych wymagań stwarza możliwości ograniczenia odprowadzania popłuczyn jako strumienia 
odpadowego do kanalizacji i ponownego ich wykorzystania [1, 2]. Na jakość oraz ilość 
popłuczyn składa się wiele innych czynników, wśród których można wyróżnić: 
intensywność płukania, jakość wody doprowadzanej do obiegu, ilość i rodzaj usuwanych 
zanieczyszczeń, a także rodzaj i dawkę stosowanych chemikaliów w procesie oczyszczania 
wody basenowej. Aby zapewnić prawidłowy proces płukania złoża, niezbędne jest użycie 
od 4 do 6 m3 wody na każdy m2 złoża, co w przypadku dużych obiektów basenowych 
wiąże się z wysokimi kosztami zużycia wody i energii [3]. Popłuczyny charakteryzują się 
przede wszystkim dużą ilością zawiesin, a także pozostałościami koagulantów  
i dezynfekantów [4]. Szczególnie problematyczna z perspektywy ponownego 
wykorzystania popłuczyn jest obecność ubocznych produktów dezynfekcji, a także 
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domieszek i zanieczyszczeń stosowanych w procesie koagulacji powierzchniowej [5-7]. 
Jednak z technologicznego punktu widzenia odzysk wody ze strumienia odpadowego jest 
możliwy.  

Celem pracy była ocena fizykochemiczna (pomiar przewodności właściwej, odczynu, 
absorbancji w nadfiolecie λ = 254 nm itd.) i toksykologiczna popłuczyn surowych 
(bezpośrednio po procesie płukania złóż filtracyjnych) po procesie napowietrzania oraz 
dechloracji. Ocenę toksyczności przeprowadzono, wykorzystując test bakteryjny 
Microtox®, test przeżywalności larw owadów Chaoborus sp., oraz fitotest z rzęsą drobną 
Lemna minor.  

Materiały i metodyka badań 

Analiza fizykochemiczna 

Popłuczyny wykorzystane w badaniach wstępnych pobrano z obiegu basenu 
sportowego i poddano analizie wybranych parametrów fizykochemicznych - odczynu (pH), 
przewodności właściwej oraz absorbancji w nadfiolecie przy długości fali 254 nm. Do 
badań rozszerzonych pobrano popłuczyny ze wspólnego zbiornika dla obiegu basenów 
sportowego i rekreacyjnego. W tym etapie dodatkowo zmierzono stężenie chloru (wolnego 
i całkowitego), chlorków, azotu amonowego i azotanowego, barwę, mętność oraz twardość 
ogólną.  

Pomiar przewodności właściwej oraz pH próbek popłuczyn wykonano miernikiem 
wieloparametrowym inoLab® 740 (WTW, Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny). 
Absorbancję mierzono z użyciem UV VIS Cecil 1000; Analytik Jena AG, przy długości 
drogi optycznej kuwety równej 1 cm. Wartość absorbancji przy długości fali 254 nm 
wyznaczono za pomocą metody pomiaru absorbancji w nadfiolecie UV254, zgodnie ze 
standardami przyjętymi przez US EPA [8]. Pomiar stężenia chloru, metodą 
kolorymetryczną, wykonano przenośnym urządzeniem Pocket ColorimeterTM II; Hach®. 
Stężenia azotu azotanowego oraz amonowego określono z użyciem testera photolyser 400; 
Dinotec. Stężenie chlorków oznaczono miareczkową metodą Mohra. Do określenia 
mętności próbek zastosowano mętnościomierz Turbidimeter TN-100; EUTECH l. Pomiar 
barwy przeprowadzono z użyciem spektrofotometru UV VIS Spectroquant® Pharo 300; 
Merck. Twardość ogólną oznaczono metodą miareczkową z wersenianem sodu.  

Ocena toksykologiczna 

Test Microtox® pozwala na określenie wielkości efektu toksycznego w oparciu  
o zahamowanie naturalnych procesów metabolicznych bakterii w postaci inhibicji 
bioluminescencji [9, 10]. Analiza toksyczności przeprowadzona została zgodnie  
z procedurą Screening Test systemu MicrotoxOmni w analizatorze Microtox Model 500; 
Tigret, pełniącym rolę zarówno inkubatora, jak i fotometru. Procent inhibicji względem 
próby kontrolnej niepoddanej działaniu potencjalnego toksykanta zmierzono po  
5- i 15-minutowym czasie ekspozycji. Efekt toksyczności określono jako procent inhibicji  
I według równania: 

 I = 100 ∙ (EK – ET)/EK [%] (1) 
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gdzie: EK - obserwowany efekt dla próbki kontrolnej, ET - obserwowany efekt dla próbki 
testowanej. 

Test przeżywalności organizmu zwierzęcego w postaci larw Chaoborus sp. wykonano 
według metodyki własnej, opracowanej na podstawie doświadczeń zebranych w literaturze 
[11]. Pozyskane z hodowli przemysłowej larwy zostały przeniesione do laboratorium, gdzie 
oceniono ich ruchliwość. Osobniki martwe lub unieruchomione zostały odrzucone  
z hodowli. Po 24 godzinach ponownie dokonano przeglądu hodowli. W teście 
wykorzystano po 3 cm3 próbek popłuczyn, w których umieszczono po 5 osobników. Płytki 
testowe inkubowano w ciemności w temperaturze 20 °C. Odczyt liczby unieruchomionych 
lub martwych osobników prowadzono po 24 oraz 48 godzinach od rozpoczęcia testu. 
Wartość procentową efektu toksycznego obliczono zgodnie z równaniem: 

 Efekt = ((100 – L24h)/L0h)∙100 [%] (2) 

gdzie: L24h - liczba żywych osobników po 24 godzinach testu w próbce, L0h - liczba 
wprowadzonych osobników do testu.  

Do klasyfikacji toksyczności zastosowano system powszechnie stosowany przez wielu 
badaczy [12], który opiera się na wielkości obserwowanego efektu wywołanego  
u wykorzystywanego organizmu wskaźnikowego (tab. 1). 
 

Tabela 1 
System klasyfikacji toksyczności [12] 

Table 1 
The classification system for toxicity [12] 

Efekt [%] Klasa toksyczności 
< 25 Nietoksyczna 
25-50 Nisko toksyczna 

50,1-75 Toksyczna 
75,1-100 Wysoce toksyczna 

 
Przeprowadzono również wstępną ocenę toksykologiczną badanych popłuczyn na 

podstawie inhibicji wzrostu rzęsy drobnej Lemna minor, według metodyki własnej  
w oparciu o zalecenia OECD [13]. Współczynniki wzrostu Rf oraz zahamowania IRf 
frondów określono na podstawie równań odpowiednio (3) i (4): 

 Rf  = (lnf2 – lnf1)/∆t  (3) 

gdzie: f2 - liczba frondów w ostatnim dniu badania, f1 - liczba frondów w pierwszym dniu 
badania, Δt = t2 – t1 - liczba dni prowadzonego testu; 

 IRf = ((RfK – RfT)/RfK)∙100 [%] (4) 

gdzie: RfK - współczynnik wzrostu frondów w próbie kontrolnej, RfT - współczynnik 
wzrostu frondów dla kolejnych próbek. 

Za sygnał inhibicji wzrostu przyjęto wartości współczynników zahamowania wzrostu 
o wartościach dodatnich (> 0 %), natomiast o stymulacji wzrostu świadczyły wartości 
ujemne.  

Podjęto również próbę określenia wpływu składników popłuczyn na zawartość 
barwników w roślinach. Stężenia chlorofilu a i b oraz karotenoidów oznaczono metodą 
spektrofotometryczną, wykorzystując ekstrakt na bazie acetonu otrzymany z roślin [14, 15]. 



 

 
 

 Edyta Łaskawiec, Mariusz Dudziak i Joanna Wyczarska-Kokot 

 

 

188

Oznaczenie chlorofilu przeprowadzono metodą według Blamowskiego i Borowskiego [16], 
natomiast do określenia sumy karotenoidów wykorzystano metodykę Lichtenthalera [17]. 
Podstawowe parametry wpływu popłuczyn na roślinę określono na podstawie zmian  
w testach 7-dniowych. Wszystkie prowadzone biotesty zostały wykonane w trzech 
powtórzeniach, a przedstawione wyniki stanowią wartości średnie.  

Proces napowietrzania i dechloracji popłuczyn 

Proces napowietrzania prowadzono w laboratoryjnych reaktorach o objętości 400 cm3. 
Do napowietrzania wykorzystano pompę dwuwyjściową (HAGEN ELITE OPTIMA)  
o wydajności 1500 cm3/min dla każdego z wyjść. Kontrolę zawartości tlenu 
rozpuszczonego w popłuczynach w trakcie procesu napowietrzania prowadzono sondą 
procesową zanurzeniową z optyczną metodą pomiaru, z czujnikiem LDO (HACH 
LANGE). Stężenie tlenu w popłuczynach na wstępnym etapie badań wynosiło  
7,61 mg O2/dm3, a proces był prowadzony przez 30 minut. W kolejnym etapie zwiększono 
stężenie tlenu maksymalnie do 8,80 mg O2/dm3, a oznaczenia parametrów 
fizykochemicznych wykonano po 40, 100 oraz 160 min od rozpoczęcia procesu.  

Proces dechloracji przeprowadzono w oparciu o zalecenia US EPA [18], 
wykorzystując bezwodny siarczyn sodu Na2SO3 (Stanlab). Na podstawie stechiometrii 
równania reakcji siarczynu sodu z kwasem podchlorawym HOCl ustalono, że w celu 
przeprowadzenia procesu należy zastosować 1,775 mg Na2SO3 na 1 mg wolnego chloru. 
Dechloracja została przeprowadzona tylko w badaniach wstępnych dla popłuczyn z obiegu 
basenu sportowego przy zastosowaniu jednej dawki siarczynu. 

Wyniki badań i ich dyskusja 

Przeprowadzona analiza fizykochemiczna popłuczyn w badaniach wstępnych (tab. 2) 
wskazuje na zmienność wartości parametrów pod wpływem przeprowadzonych procesów. 
Szczególnie wyraźny wzrost odczynu, przewodności właściwej oraz wartości absorbancji  
w nadfiolecie oznaczono w próbce popłuczyn poddanych chemicznej dechloracji. 
Przeprowadzone procesy przyczyniły się do zmiany w charakterze zawiesin, które łatwiej 
ulegały sedymentacji niż zawiesiny w popłuczynach niepoddanych procesom 
napowietrzania i dechloracji. 

 
Tabela 2 

Analiza fizykochemiczna popłuczyn - badania wstępne 
Table 2 

The physico-chemical analysis of washings - initial tests 

Lp. Popłuczyny pH [-] Przewodność właściwa 
[μS/cm] 

Absorbancja w nadfiolecie 
UV254 [m–1] 

1 Surowe 7,38 5526 15,60 
2 Napowietrzone (30 min) 7,31 5587 19,10 
3 Po dechloracji 8,36 6604 37,70 

 
W trakcie badań zasadniczych, dotyczących głównie efektów napowietrzania, 

rozszerzono analizę fizykochemiczną (tab. 3). Wraz z wydłużeniem czasu napowietrzania 
popłuczyn odnotowano wzrost stężenia chloru związanego (chloramin)  
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oraz chlorków. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku odczynu, twardości 
ogólnej oraz mętności. Dłuższy czas napowietrzania próbek popłuczyn spowodował 
natomiast zmniejszenie stężenia azotu amonowego i azotanowego. 

 
Tabela 3 

Analiza fizykochemiczna popłuczyn - badania zasadnicze 

Table 3 
The physico-chemical analysis of washings - fundamental tests 

Parametr/Wskaźnik Jednostka 
Czas napowietrzania [min] 

0 40 100 160 
Chlor wolny [mg Cl2/dm3] 0,05 0,06 0,05 0,04 

Chlor związany [mg Cl2/dm3] 0,34 0,52 0,45 0,44 
Chlor całkowity [mg Cl2/dm3] 0,39 0,58 0,50 0,48 

Odczyn (pH) [-] 7,28 7,49 8,08 8,19 
Przewodność właściwa [μS/cm] 1386 1389 1396 1389 

Mętność [NTU] 9,05 10,80 10,40 10,58 
Barwa [m–1] 2,00 2,00 2,00 2,00 

Azot amonowy [mg N-NH4/dm3] 2,37 2,32 0,29 0,12 
Azot azotanowy [mg N-NO3/dm3] 17,00 12,00 12,00 8,00 

Chlorki [mg Cl–/dm3] 188,15 202,35 205,90 205,90 
Twardość ogólna  [mval/dm3] 7,60 7,60 7,68 7,84 

Absorbancja w nadfiolecie UV254 [m–1] 5,40 6,30 6,90 7,40 

 
Badane popłuczyny charakteryzowały się zróżnicowanymi wartościami absorbancji 

w nadfiolecie UV254 oraz przewodności właściwej. Popłuczyny użyte we wstępnych 
badaniach wykazywały znacznie wyższe wartości tych parametrów  
(15,6-37,7 m–1 i 5526-6604 μS/cm), co świadczy o większym udziale w pobranej próbie 
substancji zanieczyszczających wodę basenową.  

 
Rys. 1. Toksyczność próbek popłuczyn w bioteście Microtox® 

Fig. 1. The toxicity of washings samples in Microtox® assay 
 
Popłuczyny wykorzystane w badaniach zasadniczych charakteryzowały się niższą 

wartością inhibicji bioluminescencji. Wartość dla próbki przed procesem napowietrzania 
wynosiła około 78 % (rys. 2), co mogło mieć duży wpływ na uzyskiwane wyniki. Ponadto 
pobrane popłuczyny pochodziły z dwóch obiektów, które wykazywały zróżnicowane 
obciążenie osobami kąpiącymi się w dniu poprzedzającym pobór. 
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Przeprowadzone napowietrzanie przyczyniło się do znaczącego obniżenia toksycznego 
działania popłuczyn na organizm wskaźnikowy. Ostatecznie próbka pobrana po  
160 minutach procesu wykazywała stymulację bioluminescencji na poziomie –54 %, po  
15 minutach ekspozycji. Przygotowano również próbki popłuczyn po 24-godzinnym 
procesie sedymentacji, z których pobrano wodę nadosadową. Istotny z punktu widzenia 
dalszych badań w tym zakresie jest fakt, że stymulację bioluminescencji w próbkach cieczy 
nadosadowej uzyskano już po 40 min napowietrzania, wartość ta wyniosła -14 %. 

 

 
Rys. 2. Zmiany inhibicji bioluminescencji próbek poddanych napowietrzaniu 

Fig. 2. The changes of inhibition bioluminescence in samples treated in aeration process 
 

Przeprowadzony test przeżywalności larw owadów Chaoborus sp. (rys. 3) 
udokumentował dużą odporność tego organizmu na związki chemiczne zawarte  
w badanych popłuczynach. Najwyższą śmiertelność osobników odnotowano w próbce 
popłuczyn surowych. Toksyczny efekt wyniósł 27 %, co klasyfikuje ją jako nisko 
toksyczną dla stosowanych organizmów. W próbce po napowietrzaniu śmiertelność 
osobników wyniosła 7 %, a po procesie dechloracji 11 %. Analizy przeprowadzono po  
48 godzinach od rozpoczęcia biotestu. 

 

 
Rys. 3. Larwy Chaoborus sp. - martwe (na prawo) (p > 15) oraz żywe (p > 10) po 48 h (Nikon Coolpix L120) 

Fig. 3. The larvae Chaoborus sp. - dead (in the right) (p > 15) and live (p > 10) after 48 hours (Nikon Coolpix 
L120) 

 
Fitotest z Lemna minor wykazał znaczące obniżenie zawartości chlorofilu a we 

frondach roślin hodowanych zarówno w surowych popłuczynach, jak i poddanych 
procesom obróbki wstępnej (rys. 4). Równocześnie odnotowano wzrost stężenia  
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chlorofilu b oraz karotenoidów. Wzrost zawartości karotenoidów może być spowodowany 
uruchomieniem mechanizmów antyoksydacyjnych w obecności występujących w badanych 
próbkach zanieczyszczeń [19], natomiast różnice w wartościach chlorofilu a i chlorofilu b 
mogą wynikać zarówno z zanieczyszczenia próbek, jak i naturalnych zmian rozwojowych 
roślin w poszczególnych fazach ich wzrostu [15, 20]. 

 

 
Rys. 4. Stężenie barwników roślinnych (świeża biomasa) w frondach Lemna minor po 7 dniach fitotestu 

Fig. 4. The concentration of plant dyes (fresh biomass) in fronds Lemna minor after 7 days of bioassay 
 
Wszystkie próbki pobrane w trakcie napowietrzania wykazywały wysokie zdolności 

do stymulacji przyrostu biomasy rośliny - zmierzono ujemne wartości współczynnika 
zahamowania wzrostu (rys. 5). Najsilniejszą stymulację odnotowano w przypadku 
popłuczyn surowych, a najniższą dla napowietrzanych przez 160 minut. Świadczyło to  
o występowaniu w badanych popłuczynach substancji wzrostowych dla Lemna minor.  

 
Rys. 5. Zmiany wartości współczynnika zahamowania wzrostu frondów w próbkach napowietrzonych 

Fig. 5. The changes in the value of the coefficient of inhibition growth of fronds in in aerated samples 

 

Podsumowanie i wnioski 

Zastosowane w badaniach wstępnych i zasadniczych procesy napowietrzania  
i dechloracji próbek popłuczyn z wybranych obiegów basenowych znacząco wpłynęły na 
ich jakość. Zarówno wyniki analiz fizykochemicznych, jak i testów toksyczności 
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potwierdziły pozytywny wpływ wymienionych procesów na możliwość recyklingu 
popłuczyn (np. odprowadzenie do ziemi lub wody).  

Istotny wpływ na uzyskane efekty napowietrzania miała początkowa wartość 
toksyczności popłuczyn (popłuczyny surowe). Jakość popłuczyn silnie zależy od warunków 
płukania złoża filtracyjnego, w tym od długości cyklu filtracyjnego i objętości wody 
zużytej do płukania.  

W przypadku testów toksykologicznych duże znaczenie w ocenie możliwości 
wykorzystania popłuczyn ma wrażliwość organizmów wskaźnikowych, dlatego też 
niezbędne jest staranne ich dobranie.  

Szczegółowe określenie wpływu związków chemicznych znajdujących się  
w popłuczynach basenowych na środowisko naturalne oraz możliwości recyklingu tego 
rodzaju popłuczyn wymaga rozszerzenia i potwierdzenia przedstawionych analiz i testów. 

Podziękowania 

Pracę wykonano w ramach badań statutowych: BKM-536/RIE-4/15 „Ocena jakości 
wody basenowej wspomagana narzędziami z zakresu ekotoksykologii”.  
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EVALUATION OF THE RECYCLING POSSIBILITY OF WASHINGS   
FROM SWIMMING POOOL WATER TREATMENT SYSTEM  

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  This study discusses the physical and chemical analysis as well as toxicological evaluation of 
backwashings samples collected after rising raw filter beds, following aeration and dechlorination process.  
The tested washings were collected at facilities located in two indoor swimming pools. Toxicological evaluation 
included Mictorox® bioluminescence inhibition assay, Chaoborus sp. larvae survivability test as well as Lemna 
minor duckweed fito test. The initial stage of the research was focused on eco-toxicological properties of 
backwashings, subject to aeration and dechlorination processes. The main stage of the research involved additional 
analysis of the impact of aeration duration on the quality of washings in terms of physical and chemical 
parameters. The results of the initial stage clearly suggest that both raw washings as well as washings after  
30 minutes of aeration are not suitable for direct disposal in the environment due to biohazards resulting from high 
toxicity of washings. On the other hand extension of the aeration process (160 minutes) contributed to significant 
improvement of washings quality and removal of toxic properties in relation to the indicator species used in the 
research. Chemical dechlorination ended with varying results. Microtox® bioluminescence assay resulted in 
bacteria bioluminescence with simultaneous observation of death of individual larvae. Despite high increase of 
biomass in Lemna minor test, some gradual decolouration of shoots as the result of washings used. In further 
solutions for recycling must be sought which will provide reduced water consumption and sewage. 

Keywords: swimming pool waters, back washing water, toxicological assessment, physico-chemical analysis 


