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WPŁYW RELACJI Fe:H 2O2 NA SKŁAD ODCIEKÓW 
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THE IMPACT OF RELATION Fe:H 2O2 ON THE COMPOSITION  
OF LEACHATE AFTER TREATMENT FENTON’S METHOD 

Abstrakt:  W wyniku funkcjonowania składowisk odpadów powstają odcieki, które są odzwierciedleniem zmian 
zachodzących w czaszy składowiska. Na początku funkcjonowania składowiska powstają odcieki zawierające 
głównie produkty podatne na biodegradację, wraz z upływem czasu rośnie ilość związków trudno 
biodegradowalnych. Ze względu na zmienność składu i ilości powstających odcieków ich oczyszczanie jest 
trudnym zadaniem technologicznym i wymaga szeregu badań. Do oczyszczania odcieków stosowane są zarówno 
metody biologiczne, fizyczno-chemiczne, jak i metody pogłębionego utleniania, np. metoda Fentona. W artykule 
przedstawiono problematykę dotyczącą wpływu relacji Fe:H2O2 w procesie Fentona na skład oczyszczonych 
odcieków i redukcję wybranych zanieczyszczeń. Omówiono parametry fizyczno-chemiczne odcieków surowych 
oraz po procesie oczyszczania metodą Fentona. Celem badań, oprócz wykonania analiz chemicznych, było 
również określenie zależności pomiędzy stosunkiem Fe:H2O2 a efektem obniżenia wartości wybranych 
wskaźników zanieczyszczeń. Wyniki analiz odniesiono do dopuszczalnych zakresów stężeń wybranych substancji 
zamieszczonych w rozporządzeniach krajowych. Proces Fentona prowadzono przy stosunku wagowym Fe:H2O2 
jak 1:3, 1:5, 1:7, 1:10 przy dawce Fe co 50 g/m3 w zakresie od 50-400 g/m3. W odciekach surowych  
i oczyszczonych analizowano zawartość takich parametrów, jak ChZT, OWO, UV254, barwa. Na podstawie 
wyników badań wybrano optymalną relację Fe:H2O2. Wyjaśniono możliwe przyczyny niskiej skuteczności 
wysokich dawek Fe przy relacji Fe/H2O2 1:10. 
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Wprowadzenie 

Największy wpływ na stan środowiska wśród działów gospodarki komunalnej mają 
gospodarka odpadami oraz gospodarka ściekowa. Mimo negatywnych skutków, jakie może 
za sobą nieść deponowanie odpadów na składowisku, jest to nadal najbardziej powszechna 
metoda zagospodarowania odpadów. Metoda ta jest wciąż akceptowana ze względu na 
ekonomiczność tego typu rozwiązania [1-3]. W 2014 r. w Polsce wytworzono  
142 mln Mg odpadów, w tym 7 % stanowiły odpady komunalne (ok. 10,3 mln Mg). 
Najpowszechniej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów mimo wielu zmian 
prawnych związanych z gospodarką odpadami jest ciągle deponowanie na składowiskach. 
Według stanu na koniec 2014 r., w Polsce funkcjonowały 394 składowiska o łącznej 
powierzchni 1927 ha, na które kierowane były odpady komunalne, oraz 2371 dzikich 
wysypisk [4].  

Wśród uciążliwości, jakie powstają w wyniku funkcjonowania składowiska odpadów, 
należy wymienić odcieki, które są definiowane jako każda ciecz przepływająca przez 
czaszę składowiska oraz wydzielana z składowanych odpadów lub w nich zawarta. Skład 
oraz ilość odcieków są odzwierciedleniem zmian zachodzących w czaszy składowiska  
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i zależą od szeregu czynników, np. morfologii składowanych odpadów, wieku składowiska 
czy też warunków klimatycznych [5-8]. Parametry oznaczane w odciekach można 
zaklasyfikować do następujących kategorii: rozpuszczalne związki organiczne, 
nieorganiczne makrozwiązki, metale ciężkie, a także organiczne substancje ksenobiotyczne. 
Skład odcieków zmienia się w czasie - w początkowym etapie eksploatacji w odciekach 
dominują produkty podatne na biodegradację, natomiast wraz z wiekiem rośnie udział 
związków trudno biodegradowalnych [9]. Ponadto w odciekach charakterystyczna jest 
zazwyczaj wysoka zawartość azotu amonowego, chlorków oraz twardość czy też 
toksyczność. Głównymi zanieczyszczeniami mineralnymi są jony metali ciężkich (Zn2+, 
Mn7+, Cr6+, Cu2+, Ni+, Hg2+), aniony (NO3

–, NO2
–, HCO3

–, Cl–, SO4
2–, PO4

3–), kationy 
alkaliczne (Ca2+, Mg2+, K+) czy też kation amonowy [10].  

Odcieki powstające w wyniku deponowania odpadów na składowisku powinny być 
ujmowane oraz poddawane unieszkodliwianiu, jednak ze względu na zmienność ich składu 
oraz ilości jest to trudne zadanie technologiczne. Oczyszczane są one zarówno metodami 
biologicznymi, fizyczno-chemicznymi, jak i również metodami pogłębionego utleniania 
(AOP), m.in. metodą Fentona, czy też kombinacjami tych metod [9]. Główną zaletą metod 
AOP jest wytworzenie wysoko reaktywnego rodnika hydroksylowego (HO•), który ma 
najwyższy potencjał utleniający (2,70 V) i działa nieselektywnie na większość związków 
organicznych. W celu wytworzenia HO• stosuje się m.in.: nadtlenek wodoru, ozon, 
promieniowanie UV, ultradźwięki oraz katalizatory, np. TiO2, Fe2+, Fe3+ - w różnych 
kombinacjach [11, 12]. W klasycznej reakcji Fentona poza rodnikiem hydroksylowym 
powstaje również Fe3+, które wytrąca się w formie koloidu wodorotlenku żelazowego(III). 
Zapis reakcji w sposób ogólny ma postać [13]: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- +OH• 

Materiały i metody 

Celem badań podjętych przez autorów jest wybór optymalnego stosunku Fe/H2O2  
w procesie Fentona zastosowanego do oczyszczania odcieków składowiskowych. Odcieki 
do badań pobierano zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997 [14] z zamkniętego 
składowiska odpadów zlokalizowanego w Barczy w pobliżu Kielc. Składowisko odpadów 
komunalnych w Barczy znajduje się na terenie gminy Zagnańsk i było eksploatowane  
w latach 1972-1985.  

Badania odcieków składowiskowych obejmowały analizy pH, przewodnictwa 
właściwego, sumy rozpuszczonych substancji (TDS), zasolenia, absorbancji przy długości 
fali 254 nm (wyrażającej zawartość rozpuszczonych związków organicznych), ChZT, 
OWO, barwy. 

Do oznaczenia zarówno barwy, jak i UV254 stosowano kuwety kwarcowe o długości 
drogi świetlnej 1 cm. Barwę oznaczono według PN-EN ISO 7887:2012 [15], a absorbancję 
przy długości fali 254 nm według PN-C-04572:1984 [16], oba parametry zmierzono za 
pomocą spektrofotometru UV/VIS Lambda 25. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 
oznaczono testami kuwetowymi w spektrofotometrze Merck Nova 60 w zakresach  
15-300 oraz 300-3500 g/m3 po wcześniejszym ogrzewaniu w termoreaktorze TR 320. 
Ogólny węgiel organiczny oznaczono według PN-EN 1484:1999 za pomocą StarTOC 
System. 
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Skład odcieków surowych 

Odcieki mają skład zgodnym z danymi podanymi w tabeli 1. Według załączonych 
wyników badań łatwo zauważyć, że maksymalną dopuszczalną wartość określoną  
w rozporządzeniu [17] przekraczają trzy normowane parametry: pH, ChZT oraz OWO. 
Dopuszczalna wartość zarówno ChZT, jak i OWO została przekroczona ponad 5-krotnie. 
W pozostałych przypadkach podane parametry nie mają określonej dopuszczalnej 
maksymalnej wartości w rozporządzeniu. Odcieki wykazywały ciemne zabarwienie (barwa 
B > 1100 gPt/m3), wyczuwalny zapach fenolu i pH > 8,7. Proces podczyszczania 
przeprowadzono dla odcieków składowiskowych o ChZT w zakresie 715-985 g O2/m

3.  
 

Tabela 1 
Skład odcieków surowych z Barczy 

Table 1 
The composition of landfill leachate from Barcza 

Parametr Jednostka Warto ść w odciekach 
surowych 

Warto ść dopuszczalna  
wg [17] 

pH [-] 8,7-9,3 6,5-9,0 
Barwa [g Pt/m3] 1120-1500 - 
UV254 [cm–1] 2,683-3,756 - 

Przewodnictwo właściwe [mS/cm] 5,24-7,69 - 
Zasolenie [psu] 2,86-4,29 - 

TDS [g/m3] 2,67-3,85 - 
OWO [g C/m3] 177,2-226,2 30 
ChZT [g O2/m3] 715-985 125 

Metodyka prowadzenia procesu Fentona 

W badaniach laboratoryjnych zastosowano odczynniki czyste do analiz: FeSO4 · 7H2O 
(stosowany jako roztwór 5 % i przeliczany na dawkę Fe2+) oraz H2O2 o stężeniu 30 %. 
Proces oczyszczania odcieków metodą Fentona prowadzono w sześciostanowiskowym 
flokulatorze Conbest JLT 6. Badania prowadzono przy pH około 4 (korekta 95 % H2SO4), 
dla różnych dawek katalizatora Fe2+ (w przedziale 50-400 gFe/m3 co 50 gFe/m3) i przy 
relacji Fe2+: H2O2 1:3, 1:5, 1:7, 1:10 (po dodaniu Fe2+ oraz H2O2 mieszano odcieki przez  
1 min z prędkością 100 obrotów/min) w temperaturze 20 ±1 °C. Po zadanym czasie 
utleniania (120 min - prędkość mieszania w czasie reakcji 50 obrotów/min) próby 
neutralizowano za pomocą 5 % KOH do pH = 8,0. Następnie odcieki mieszano przez  
30 min z prędkością 10 obrotów/min, a później poddano 30 min sedymentacji.  

W celu oceny skuteczności procesu remediacji odcieków składowiskowych po 
procesie klarowania w roztworze oznaczono barwę odcieków, ChZT, OWO oraz UV254.  

Dyskusja wyników badań 

W tabeli 2 zaprezentowano wartości minimalne, maksymalne oraz średnie 
efektywności redukcji takich parametrów, jak ChZT, OWO, UV254 oraz barwy. Wartość 
minimalna w każdym przypadku występowała dla dawki DFe wynoszącej 50 mg/dm3, 
natomiast wartość maksymalna dla dawki DFe równej 300 g/m3. Wartość średnią obliczono 
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jako średnią arytmetyczną ze wszystkich stopni redukcji dla danej relacji Fe:H2O2 przy DFe 
z zakresu 50-300 g/m3. 

 
Tabela 2 

Wartości minimalna, maksymalna oraz średnia efektywności redukcji η wybranych parametrów 

Table 2 
The value of the minimum, maximum and average efficiency reduction η of selected parameters 

Stopień redukcji [%] 
Fe:H2O2 

1:3 1:5 1:7 1:10 
ηChZT minimum 23,91 36,45 12,77 3,30 

 maksimum 72,03 85,38 84,31 73,33 
 średnia 51,51 65,46 61,50 41,41 

ηOWO minimum 11,75 30,10 35,40 24,56 
 maksimum 47,92 65,16 75,09 64,00 
 średnia 30,05 49,18 60,81 43,55 

ηUV254 minimum 38,69 23,56 43,26 23,17 
 maksimum 92,24 92,43 95,07 86,52 
 średnia 73,95 66,59 74,01 55,74 

ηbarwa minimum 87,31 67,63 81,32 59,89 
 maksimum 98,72 97,44 99,81 96,62 
 średnia 93,69 84,29 92,00 78,12 

 
W przypadku efektywności usunięcia barwy wykazano, że w zakresie stężeń  

50-150 g Fe/m3 najlepsze efekty remediacji uzyskano przy najniższym stosunku  
Fe(II):H2O2 równym 1:3. Jednak już przy stężeniu 200 g Fe/m3 ponad 95 % redukcję barwy 
uzyskano również dla stosunku Fe(II):H2O2 równego 1:7. Najwyższą średnią wartość 
redukcji barwy uzyskano dla relacji 1:3 (93,69 %), natomiast najniższą średnią wartość 
otrzymano dla relacji 1:10 (78,12 %). Ponieważ wyniki uzyskane przy relacji katalizatora 
do utleniacza 1:7 wydają się jedynie nieznaczne lepsze, niż dla relacji 1:3, zwiększanie 
koncentracji H2O2 w mieszaninie reakcyjnej w aspekcie usuwania barwy odcieków wydaje 
się niecelowe. 

Generalnie można wskazać, że najlepsze efekty obniżenia wartości ChZT uzyskano dla 
relacji katalizatora do utleniacza równej 1:5 (średnia wartość 65,46 %). Dotyczy to 
szczególnie niższych dawek katalizatora, tj. 50. Przy wyższych dawkach Fe(II) równie 
dobre efekty oczyszczania uzyskano dla relacji 1:7. Wzrost aktywności H2O2 powoduje 
podwyższenie wartości ChZT odcieków oczyszczonych, co może wynikać głównie  
z niepełnego rozkładu utleniacza. Nie pozostaje to bez wpływu na jego obecność  
w próbkach analitu i może wpływać na podwyższenie ChZT odcieków oczyszczonych.  

Obiecujące efekty remediacji uzyskano dla realacji Fe(II):H2O2 równej 1:7  
w przypadku OWO (wartość średnia 60,81 %). W zakresie dawek Fe(II) 50-150 g Fe/m3 
stopień redukcji OWO rośnie liniowo z dawką utleniacza (1:7). Dla wyższych dawek 
katalizatora przyrost stopnia redukcji jest zauważalnie mniejszy, ale nadal wart 
odnotowania. Nieco niższą efektywność usuwania OWO, uzyskano dla proporcji 1:5. Jest 
to szczególnie widoczne przy koncentracji katalizatora 100 g Fe/m3. We wszystkich 
przypadkach uzyskano obniżenie wartości OWO jednak słabe efekty (ok. 24%) remediacji 
otrzymano w szczególności dla relacji katalizator : utleniacz równej 1:3 przy dawce 
inicjującej 50 g Fe/m3. Wzrost dawki katalizatora skutkuje w tym przypadku niemal 
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liniowym podwyższeniem stopnia redukcji, jednak do wartości równej maksymalnie 48 %. 
Warto odnotować, iż dla proporcji 1:5 oraz 1:10 uzyskano ok. 65 % stopień redukcji  
ww. wskaźnika. Najlepszy wynik otrzymano dla relacji 1:7 przy dawce inicjującej równej 
300 g Fe/m3, tj. 75,1 %. Najsłabszy średni wynik redukcji uzyskano dla relacji 1:10  
i wyniósł on 43,55 %. 

Chociaż w każdym przypadku uzyskano mierzalną obniżkę UV254, jednak 
niezadowalające efekty remediacji otrzymano w szczególności dla relacji katalizator : 
utleniacz równej 1:5 oraz 1:10 przy dawce inicjującej 50 g Fe/m3. Dla najniższej dawki 
katalizatora, podobnie jak to miało miejsce przy oznaczeniu OWO, najlepsze rezultaty 
uzyskano dla relacji katalizator : utleniacz równej 1:7 (wartość średnia redukcji 74,01 %). 
Przy podwojeniu dawki inicjującej katalizatora wyraźną poprawę efektywności remediacji 
można było zaobserwować przy stosunku równym 1:3 (wartość średnia redukcji 73,95 %). 
Podwyższanie udziału nadtlenku wodoru do 1:10 wydaje się więc niczym nieuzasadnione, 
ponadto dla danej relacji otrzymano najniższy stopień redukcji UV254 (55,74 %). 

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 2 prowadzi do wniosku, że nie ma wyraźnej 
potrzeby zwiększania udziału utleniacza ponad wartość wyrażoną relacją katalizator : 
utleniacz równą 1:7. Przy obniżeniu relacji Fe(II)/H2O2 do wartości 1:3, pomimo 
zadowalających efektów usuwania barwy oraz UV254, ogólna zawartość związków 
organicznych może być nadal wysoka, o czym świadczą wartości OWO odcieków po 
procesie remediacji odczynnikiem Fentona.  

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzony eksperyment na próbkach pobranych ze składowiska odpadów 
komunalnych w Barczy koło Kielc pozwala na potwierdzenie tezy o wysokiej skuteczności 
metody Fentona w zastosowaniu do podczyszczania odcieków składowiskowych.  

Odczynnik Fentona wykazuje szereg zalet, takich jak: wysoka skuteczność obniżki 
ChZT, niska cena składników odczynnika, brak konieczności naświetlania systemu UV 
oraz niewielka ilość powstałych osadów. Skutecznym środkiem wspomagającym usuwanie 
zanieczyszczeń zawartych w odciekach składowiskowych jest KOH. Pełni on rolę środka 
wspomagającego proces strącania Fe(OH)3 i przyczynia się do jego szybkiej sedymentacji. 
Umożliwia ponadto przywrócenie początkowej wartości pH odcieków do wartości, którą 
miały przed rozpoczęciem remediacji. Na podstawie wyników badań wskazano optymalną 
relację Fe/H2O2 wynoszącą 1:7. Wykazano korzystny wpływ dawki katalizatora na 
efektywność usuwania wybranych wskaźników zanieczyszczeń. Nie wykazano natomiast 
wyraźnej potrzeby zwiększania udziału utleniacza ponad wartość wyrażoną relacją 
katalizator : utleniacz równą 1:7. Na podstawie uzyskanych wyników badań można 
wykazać, że proces utleniania odczynnikiem Fentona jest skuteczną metodą 
podczyszczania odcieków składowiskowych pod warunkiem poprawnego zbilansowania 
nie tylko dawki katalizatora, ale również utleniacza.  

Podziękowania 

Praca została wykonana i sfinansowana ze środków pracy  
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Zakup urządzeń (Spektrofotometr UV/VIS Lambda 25, StarTOC System) został 
sfinansowany z programu MOLAB - „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych 
laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego", finansowanego z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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THE IMPACT OF RELATION Fe/H 2O2 ON THE COMPOSITION  
OF LEACHATE AFTER TREATMENT BY FENTON’S METHOD 

Faculty of Environmental Engineering, Geomatics and Power Engineering  
Kielce University of Technology, Kielce 

Abstract:  As a result of the storage of waste, generation of leachate reflect changes in the canopy landfill. At the 
beginning of landfill operation, the landfill leachate arise mainly products biodegradable, over time, increasing the 
number of non-biodegradable compounds. Due to the variability of the composition and quantity of leachate 
generated their cleaning is difficult and requires a number of technological research. For leachate treatment they 
are used both methods of biological and physico-chemical methods such as advanced oxidation e.g. Fenton’s 
method. The article presents the problem of the impact of the relationship between Fe/H2O2 ratio of process Fenton 
on the composition of treated effluent and a reduction of selected pollutants. The physico-chemical parameters of 
raw leachate and after the process of purification by Fenton have been discussed. The aim of the research, in 
addition to performing chemical analyses, was also to determine the relationship between the ratio Fe:H2O2 and 
the reduction of selected pollutants. The results of analyses related to the limit values given in national regulations. 
Fenton process was carried out at a weight of Fe: H2O2 ratio: 1: 3, 1: 5, 1: 7, 1:10 Fe at a dose of 50 g/m3 in the 
range of 50-400 g/m3. The leachate raw and analysed the contents of parameters such as COD, TOC, UV254, 
colour. Based on the results of research we selected the optimal ratio of Fe:H2O2. The possible causes of low 
effectiveness of high doses of Fe for the ratio Fe:H2O2 1:10 was explained.  

Keywords: landfill leachate, AOP, process Fenton, remediation of leachate 


