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Projekt mobilnej stacji utylizacji odpadów 
ciekłych powstających w procesie 

Plazmowego Utleniania Elektrolitycznego 

 
Kornel Pietrzak, Krzysztof Rokosz 

Procesy elektrochemiczne są coraz częściej używane do obróbki 
powierzchni części maszyn  między innymi w przemyśle samochodowym, 
lotniczym, spożywczym, chemicznym, jak i w przypadku wytwarzania 
biomateriałów. W wyniku każdego z nich powstają odpady ciekłe, które 
powinny zostać poddane procesom neutralizacji. W niniejszym artykule 
zaproponowano metodę neutralizacji kwaśnych elektrolitów po procesie 
plazmowego utleniania elektrolitycznego. Przedstawiony został proces 
technologiczny pozwalający na usunięcie niebezpiecznych dla 
środowiska metali z wykorzystaniem procesów elektrodepozycji oraz 
zobojętnienie odpadu z użyciem KOH w taki sposób, że produktem 
końcowym jest ciekły bądź stały nawóz. Zaproponowana koncepcja 
mobilnej stacji utylizacji odpadów ciekłych powstających w procesie 
elektrochemicznym zakłada możliwość aplikacji instalacji w kontenerze, 
który może być umieszczony zarówno na ciągniku siodłowym lub też 
wagonie kolejowym. 

 
Słowa kluczowe: utylizacja odpadów, procesy elektrochemiczne, 
Plazmowe Utlenianie Elektrochemiczne 

 

Wstęp 
Elektrolity, które należy przyporządkować do ścieków 

przemysłowych, zawierają najczęściej metale, które są 
sklasyfikowane jako toksyczne [1] i nie ulęgające samoczynnej 
biodegradacji. Z tego względu powinny być one poddawane 
dodatkowym obróbkom elektrochemicznym oraz chemicznym 
celem neutralizacji, odparowania wody celem otrzymania masy 
suchej, która mogłaby być dodawana na przykład do nawozów 
sztucznych. W tabeli 1przedstawiono najwyższe dopuszczalne 
zawartości wybranych metali w ściekach w Polsce, co może być 
wskaźnikiem zakwalifikowania takiego roztworu jako ścieku 
miejskiego.  

Do procesów elektrolitycznych używanych w przemyśle, 
w wyniku których powstają takie elektrolity, można zaliczyć 
między innymi galwanizację (cynkowanie, chromowanie), 
elektrometalurgię (elektrorafinacja i elektrowydzielanie miedzi, 
ołowiu, cynku, złota itp), polerowanie elektrochemiczne oraz 
plazmowe utlenianie elektrolityczne. Należy również zaznaczyć, 
że procesy galwaniczne w skali przemysłowej są odpowiedzialne 
za największą emisję metali do środowiska, przez co tematyka 
utylizacji takich "ścieków" jest nadal aktualna naukowo. Ogólnie 
przyjmuje się, że na 1 m2 obrabianej powierzchni w procesach 
elektrochemicznych zużywa się 400 L wody [2], co jest 
równoznaczne z taką samą ilości roztworu odpadowego. 

Generalnie ścieki i ciecze odpadowe z procesów 
galwanotechnicznych można podzielić na dwa główne rodzaje. 

Pierwszy z nich to zużyty lub nienadający się do regeneracji 
elektrolit zawierający wysokie stężenia (nawet kilkaset g/L) soli, 
kwasów i zasad nieorganicznych, a drugi, powstający podczas 
procesów płukania galwanizowanych elementów, to wysoce 
rozcieńczony wodny roztwór o zawierający metale (w ilościach 
rzędu 100 mg/L). 

 
Tabela 1. Najwyższe dopuszczone zawartości wybranych metali 
w ściekach w Polsce [3] 

Nazwa 
metalu 

Najwyższa 
dopuszczalna 

zawartość 
Szkodliwość 

Cynk 2 mg/L 
Skurcze żołądka, podrażnienia skóry, 
wymioty, anemia [4] 

Chrom 1 mg/L Kancerogenny [5] 

Miedź 0,5 mg/L Wymioty, skurcze, konwulsje, śmierć [4] 

Nikiel 0,5 mg/l 
Reakcje alergiczne, chroniczna astma, 
zapalenie skóry, biegunki i inne [6] 

Rtęć 0,03 mg/L 
Poważne uszkodzenia systemu nerwowego, 
nerek, duszności i inne [4] 

Kadm 0,05 mg/L 
Wzrost ciśnienia tętniczego, uszkodzenie 
wątroby, uszkodzenie czerwonych krwinek [7] 

Ołów 0,2 mg/L 
Uszkodzenie centralnego systemu nerwowego, 
nerek, wątroby, układu rozrodczego i inne [4] 

  
Do najbardziej popularnych metali zanieczyszczających odpad 
elektrolityczny należą kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów i cynk [8]. 
Porównując te stężenia z wymaganiami zawartymi w tabeli 1. 
można stwierdzić jednoznacznie, że aby spełniały one 
wymagania ścieku komunalnego trzeba zmniejszyć w nich 
stężenie metali kilkukrotnie. 

Obecnie plazmowe utlenianie elektrolityczne (PEO, ang. 
plasma electrolytic oxidation) jest jedną z technik, która poza 
innymi elektrochemicznymi metodami obróbki metali i stopów, 
powoduje powstawanieodpadów o zwiększonej zawartości nie 
biodegradowalnych metali. Wzmożony rozwój tej metody obróbki 
jest wynikiem stosowania jej zarówno w przemyśle lotniczym, 
kosmicznym (stopy aluminium i magnezu), jak i przy wytwarzaniu 
porowatych powłok na tytanie, niobie, cyrkonie, tantalu i ich 
stopach [8]. Powłoki otrzymywane poprzez  PEO powstają przy 
napięciach między elektrodami od około 100 V (napięcie jest 
zależne od obrabianego materiału oraz elektrolitu), czyli znacznie 
przekraczającego to stosowane w klasycznej anodyzacji, co 
powoduje powstawanie na powierzchni metalu wyładowań, które 
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w rzeczywistości są mikrołukami elektrycznymi, w ramach których 
zachodzą reakcje chemiczne prowadzące do powstania nowej 
warstwy [9]. 

Mobilna stacja utylizacji elektrolitów może być umiejscowiona 
w kontenerach, które będą przewożone transportem 
samochodowym lub też kolejowym. Obecnie stacje kontenerowe 
znajdują zastosowanie w wielu procesach, jako niezależne 
jednostki lub elementy większych instalacji w ramach których 
prowadzone są różnorakie procesy przemysłowe. Uniwersalność 
formy kontenerowej i jego standaryzacja pozwala na łatwy 
transport i możliwość odsprzedaży takiej stacji w przeciwieństwie 
do instalacji stacjonarnych. Przykładem takiego zastosowania 
może być kontenerowa stacja odwróconej osmozy do 
uzyskiwania wody wysokiej czystości firmy 
WIGO-GĄSIOROWSKI (Rys 1.). Dodatkowo można zastosować 
zasobnik utylizowanego odpadu ciekłego (Rys 2.) Przewagą 
przewozu kolejowego jest możliwość połączenia kilku składów 
realizujących różne procesy chemiczne i elektrochemiczne, co 
może być zrealizowane ze względu na obecność energii 
elektrycznej trakcyjnej sieci kolejowej. Istotny jest również fakt, że 
w trakcie kilkunastogodzinnej podróży odpad elektrochemiczny 
może zostać poddany całkowitej lub też częściowej neutralizacji, 
co znacząco może wpłynąć na cenę utylizacji takich odpadów 
przemysłowych. Eliminuje to potrzebę transportu odpadów 
niebezpiecznych oraz produktu utylizacji na duże odległości. 

 

 
Rys. 1. Mobilna stacja odwróconej osmozy w zabudowie [10] 
 

 
Rys. 2. Zbiornik kwasu fosforowego, który może być potencjalnie 
zastosowany jako zasobnik utylizowanego odpadu ciekłego [11] 
 

Proponuje się wykorzystanie standardowych kontenerów jako 
bazy, w ramach której zostanie zbudowana stacja. Pozwoli to na 
zachowanie standardów wymiarów i możliwość zastosowania 
innych rodzajów transportu, w tym kołowego. Dzięki temu będzie 

możliwość pracy takiej instalacji w kilku miejscach okresowo, 
w zależności od potrzeb. Dodatkowo istnieje możliwość pracy 
w trakcie transportu. W ten sposób pomiędzy punktami odbioru 
utylizowanej cieczy trwałby ciągły proces utylizacji. 

 
Mobilna stacja utylizacji elektrolitów PEO 

 
Aktualnie prowadzone badania z zakresu modyfikacji 

roztworów do PEO [12]–[36] wskazują jednoznacznie, że należy 
je traktować jako niebezpieczny odpad chemiczny o niskim pH 
i stosunkowo wysokim stężeniu metali (miedzi i cynku), których 
normy stężeń w ściekach są restrykcyjne. Zaproponowana 
koncepcja rozwiązania tego problemu pozwoli na przetworzenie 
odpadu o składzie przyjętym w Tabeli 2. Zakłada się, że 
zaproponowana metoda utylizacji roztworów powinna pozwolić na 
przetworzenie odpadu elektrolitycznego na nawóz, co będzie 
w kolejnych etapach badań weryfikowane eksperymentalnie. 
W tym celu elektrolit zostanie poddany  elektrolizie dwuetapowej, 
to jest: w pierwszym etapie zostanie usunięte około 98 % Cu, 
natomiast w etapie drugim około 90% Zn. Kolejnym etapem 
będzie zobojętnienie roztworu poprzez dodanie do niego KOH, 
przez co otrzymana zostanie mieszanina, która potencjalnie może 
być zastosowana w rolnictwie jako nawóz zawierający fosfor, 
potas, wapń, magnez oraz umiarkowane ilości miedzi i cynku jako 
mikroelementów. Jednakże należy zauważyć, że przy utylizacji 
hektolitrów roztworu ich składowanie w postaci ciekłej byłoby 
dużym mankamentem metody. Z tego względu proponuje się  
odparowanie wody, która po skropleniu może być użyta 
w kolejnych procesach elektrochemicznych, a do składowania 
przeznaczona będzie jedynie masa sucha. 

 

Tabela 2. Założony skład utylizowanej mieszaniny 

Składnik Udział masowy 

H3PO4 64,72% 

H2O 20,28% 

Zn(NO2)2 4,62% 

Cu(NO2)2 3,93% 

Ca(NO2)2 3,52% 

Mg(NO2)2 2,93% 

 

 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat ideowy 
proponowanego procesu utylizacji elektrolitów, który może być 
zrealizowany w instalacji zaprezentowanej na rysunku 4. Planuje 
się wpompowanie roztworu do zbiornika numer 1. Następnie 
kolejno prowadzone są procesy elektrolizy miedzi i cynku 
w elektrolizerach, gdzie na katodach wydzielane są metale 
i wodór, natomiast na anodach tlen. Zachodzące reakcje można 
zapisać następująco: 

 
Cu2+ + 2e– → Cu 

Zn2+ + 2e– → Zn 

2H3O+ + 2e–→  H2 + 2H2O → O2 + 4H+ + 4e–. 
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W reaktorze numer 5 będzie zachodzić reakcja zobojętniania 
kwasów fosforowego (V) i azotowego (V). Należy jednocześnie 
pamiętać, że reakcji zobojętniania towarzyszy intensywne 
wydzielanie ciepła, w związku z tym niezbędne będzie 
zastosowanie chłodzenie środowiska reakcji, co będzie mogło być 
zrealizowane poprzez użycie płaszcza chłodzącego z obiegiem 
zamkniętym czynnika chłodzącego, z którego ciepło odbierane 
będzie z wymiennikiem ciepła przez powietrze atmosferyczne, 
które następnie wykorzystywane będzie w procesie suszenia. 
Użyta do suszenia suszarka fluidyzacyjna pozwoli na otrzymanie 
produktu w formie granulowanej, którego część cząstek stałych 
wraz ze strumieniem powietrza transportowane będzie do 
cyklonu, gdzie w kolejnym kroku powietrze będzie odpylane. 
Należy zaznaczyć, że zaletą suszenia fluidalnego jest wysoki 
współczynnik przenikania ciepła pomiędzy gazem i cząstkami 
oraz, że temperatura gazów odlotowych może być zbliżona do 
temperatury punktu rosy, zapewniając wysoką sprawność 
wykorzystania ciepła, co daje dobre efekty ekonomiczne [37]. 

Aby przeanalizować możliwości przetwarzania 
przemysłowego, zostanie zaprezentowany przykład 
przetworzenie 1000 kg elektrolitu, do czego będzie zużyte celem 
zobojętnienia 790 kg KOH (suchy) lub 2629 kg (roztwór 30%). 
Podczas elektrolizy powinno się uzyskać 12 kg miedzi i 14 kg 
cynku przy założeniu odpowiednio 98% i 90% odzysku. Przy 
wydajności prądowej procesu 80% zużyte zostanie około 70 kWh 
energii elektrycznej na proces elektrolizy. Nawóz będzie można 
otrzymać w formie płynnej zawiesiny lub w postaci stałej – 
proszku lub granulatu. Jego sucha masa wynosi 1305 kg, 
a w przypadku zawiesiny 3560 kg. W tabeli 3 przedstawiono skład 
otrzymywanego nawozu zarówno w formie płynnej i stałej. 
Zawiera on kluczowe dla rozwoju roślin uprawnych pierwiastki 
w formie mineralnej [38]. W przypadku pszenicy (Tabela 4) 
zaprezentowano porównanie orientacyjnych wymagań 
pokarmowych tego zboża z możliwością zastosowania nawozu 
doglebowo w postaci suchej. Ze względu na trudność ustalenia 
dawkowania Cu i Zn przyjęto dawkę wynikającą z ubytku tych 
pierwiastków z gleby zawartą w ziarnie [39]. 

 
 

 
 

Rys. 3. Schemat ideowy procesu utylizacji odpadu ciekłego po 
procesie PEO 

 
 
 

Rys. 4. Propozycja schematu instalacji. Oznaczenia 1 – Zbiornik na odpad płynny, 2– pompy, 3 – Elektrolizer miedzi, 4 – Elektrolizer 
cynku, 5 – Reaktor zobojętniania z płaszczem chłodzącym i mieszadłem, 6 – Zbiornik z roztworem KOH, 7 – Rurowy wymiennik ciepła 
z wentylatorem, 8 – nagrzewnica powietrza, 9 – suszarka fluidyzacyjna, 10 - cyklon 
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Na podstawie tabeli 4 można stwierdzić, że zastosowanie 
tego produktu pokrywa w dużym stopniu zapotrzebowanie na K, 
P, Zn i Cu. Jednocześnie warto zauważyć, że pomimo, iż 
w projekcie zastosowano KOH jako czynnik zobojętniający, 
istnieje możliwość zastosowania również tlenków, wodorotlenków 
lub węglanów potasu, magnezu czy wapnia w stosunku jaki 
wynika z potrzeb pokarmowych roślin. Jednocześnie można do 
pewnego stopnia sterować wydajnościąodzysku Cu  
i Zn poprzez zmianę parametrów elektrolizy, kontrolując w ten 
sposób ich zawartość w produkcie końcowym. Otrzymany produkt 
może również stanowić dodatek do innych rodzajów nawozów 
zarówno na etapie ich produkcji czy aplikacji. Na rysunkach 5, 6 
i przedstawiono skutki niedoboru miedzi i potasu w przypadku 
pszenicy. 

 

 
Rys. 5.Objawy niedoboru miedzi w pszenicy [40] 
 

 
Rys. 6.Objawy niedoboru potasu w pszenicy [41] 
 

 
Rys. 7.Objawy niedoboru cynku w pszenicy [42] 
 

 
Tabela 3. Zawartość makro- i mikroelementów w otrzymanym 
produkcie 

Składnik Udział masowy – postać płynna 
Udział masowy – postać 

stała 

P 5,7% 16% 

N 0,50% 1,4% 

K 8,1% 22% 

Ca 0,24% 0,66% 

Mg 0,13% 0,36% 

Zn 0,044% 0,12% 

Cu 0,037% 0,10% 

Woda 64% – 

 
Tabela 4. Zapotrzebowanie na wybrane makro- i mikroelementy 
pszenicy dla plonu 8 t/ha na podstawie [38] oraz [39]* (*na 
podstawie zawartości Cu i Zn) oraz teoretyczne pokrycie 
zapotrzebowania przy zastosowaniu 145 kg/ha produktu 
w postaci suchej 

 

Składnik Zalecenie [kg/ha] Pokrycie 

P 31 74% 

N 120 2% 

K 33 97% 

Ca n/d n/d 

Mg 18 3% 

Zn* 0,52 70% 

Cu* 0,068 67% 

 
 

Wnioski 
Zaproponowany projekt mobilnej utylizacji odpadów 

powstających podczas obróbek elektrochemicznych może mieć 
wpływ zarówno na ochronę środowiskowa, jak i na ekonomiczne 
aspekty związane z utylizacją odpadów ciekłych. Dzięki 
zaproponowanemu rozwiązaniu można zniwelować agresywność 
tych roztworów oraz ich toksyczność.  
W efekcie elektrolizy uzyskuje się miedź i cynk w postaci 
metalicznej, które można poddać recyklingowi oraz użyteczny 
nawóz, który może znaleźć zastosowanie w rolnictwie. 
Zastosowanie mobilnej stacji do utylizacji odpadów pozwala 
prowadzić proces w dowolnym miejscu oraz nie wymaga 
transportu odpadów niebezpiecznych, co jest istotnym czynnikiem 
redukującym koszty załadunku i przeładunku niebezpiecznych 
roztworów. Jednocześnie powstały nawóz, czy to w formie płynnej 
czy stałej, można bez zagrożeń transportować i zastosować  
w rolnictwie. Dodatkowo eliminacja transportu obniża emisję 
dwutlenku węgla i zużycie paliw kopalnych, co patrząc globalnie 
umożliwia tworzenie przemysłu w terenach pozamiejskich nie 
wpływając na środowisko naturalne. Energia elektryczna do 
procesu elektrolizy i ewentualnie suszenia może być pobierana  
z sieci trakcyjnej lub też z paneli słonecznych, które moga być 
zamocowane na kontenerach. 
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Podziękowania 
Artykuł powstał w ramach projektu dofinansowanego przez 

Grant OPUS 11 z Narodowego Centrum Nauki  (NCN) o numerze 
rejestracyjnym 2016/21/B/ST8/01952, pod tytułem "Opracowanie 
modeli nowych porowatych powłok powstałych na tytanie 
z wykorzystaniem Plazmowego Utleniania Elektrochemicznego 
w elektrolitach zawierających kwas fosforowy oraz azotany 
wapnia, magnezu, miedzi i cynku " 

 
 

Bibliografia 
[1] O. S. Amuda, A. A. Giwa, i I. A. Bello, „Removal of heavy 

metal from industrial wastewater using modified 
activated coconut shell carbon”, t. 36, ss. 174–181, 
2007. 

[2] T. Benvenuti, R. S. Krapf, M. A. S. Rodrigues, i A. M. 
Bernardes, „Recovery of nickel and water from nickel 
electroplating wastewater by electrodialysis”, Sep. Purif. 
Technol., 2014. 

[3] Dz. U. z 2014, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. . 

[4] F. Fu i Q. Wang, „Removal of heavy metal ions from 
wastewaters  : A review”, J. Environ. Manage., t. 92, nr 
3, ss. 407–418, 2011. 

[5] L. Dai, L. Cui, D. Zhou, J. Huang, i S. Yuan, „and pilot-
scale investigation using fibrous weak anion exchanger”, 
J. Taiwan Inst. Chem. Eng., t. 0, ss. 1–8, 2015. 

[6] E. Nagy, „Removal of zinc and nickel ions by 
complexation membrane fi ltration process from 
industrial wastewater”, t. 240, nr September 2007, ss. 2–
6, 2009. 

[7] V. K. Gupta, A. Rastogi, i M. K. Dwivedi, Separation 
Science and Technology Process Development for the 
Removal of Zinc and Cadmium from Wastewater Using 
Slag — A Blast Furnace Waste Material, nr December 
2014. . 

[8] M. Calero i G. Bl, „New treatment of real electroplating 
wastewater containing heavy metal ions by adsorption 
onto olive stone”, t. 81, ss. 120–129, 2014. 

[9] A. Lugovskoy i S. Lugovskoy, „Production of 
hydroxyapatite layers on the plasma electrolytically 
oxidized surface of titanium alloys”, Mater. Sci. Eng. C, t. 
43, ss. 527–532, 2014. 

[10] „Zabudowa osmozy w kontenerze”. [Online]. Dostępne 
na: http://www.wigo.pl/oferta/oferta-dla-
przemyslu/uzdatnianie-wody/odwrocona-osmoza-wgro-
zabudowy-kontenerowe. [Udostępniono: 05-mar-2017]. 

[11] „ALE to deliver wagons to Saudi Arabia - Railway 
Gazette”. [Online]. Dostępne na: 
http://www.railwaygazette.com/news/freight/single-
view/view/ale-to-deliver-wagons-to-saudi-arabia.html. 
[Udostępniono: 06-kwi-2017]. 

[12] K. Rokosz, T. Hryniewicz, S. Raaen, P. Chapon, i Ł. 
Dudek, „GDOES, XPS, and SEM with EDS analysis of 
porous coatings obtained on titanium after plasma 
electrolytic oxidation”, Surf. Interface Anal., t. 49, nr 4, ss. 
303–315, kwi. 2017. 

[13] K. Rokosz, T. Hryniewicz, S. Raaen, P. Chapon, i F. 
Prima, „Development of copper-enriched porous 
coatings on ternary Ti-Nb-Zr alloy by plasma electrolytic 
oxidation”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., ss. 1–13, sie. 
2016. 

[14] K. Rokosz, T. Hryniewicz, S. Raaen, P. Chapon, i F. 
Prima, „Development of copper-enriched porous 
coatings on ternary Ti-Nb-Zr alloy by plasma electrolytic 
oxidation”, Int. J. Adv. Manuf. Technol., ss. 16–18, sie. 
2016. 

[15] K. Rokosz, T. Hryniewicz, S. Raaen, i P. Chapon, 
„Investigation of porous coatings obtained on Ti-Nb-Zr-
Sn alloy biomaterial by plasma electrolytic oxidation: 
characterisation and modelling”, Int. J. Adv. Manuf. 
Technol., t. 87, nr 9–12, ss. 3497–3512, grudz. 2016. 

[16] K. Rokosz, T. Hryniewicz, i W. Malorny, 
„Characterization of Coatings Created on Selected 
Titanium Alloys by Plasma Electrolytic Oxidation”, Adv. 
Mater. Sci., t. 16, nr 1, ss. 5–16, sty. 2016. 

[17] K. Rokosz, T. Hryniewicz, P. Chapon, S. Raaen, i H. 
Ricardo Zschommler Sandim, „XPS and GDOES 
Characterization of Porous Coating Enriched with 
Copper and Calcium Obtained on Tantalum via Plasma 
Electrolytic Oxidation”, J. Spectrosc., t. 2016, ss. 1–7, 
2016. 

[18] K. Rokosz, T. Hryniewicz, i W. Malorny, 
„Characterization of Coatings Created on Selected 
Titanium Alloys by Plasma Electrolytic Oxidation”, Adv. 
Mater. Sci., t. 16, nr 1, ss. 5–16, sty. 2016. 

[19] K. Rokosz, T. Hryniewicz, Ł. Dudek, D. Matýsek, J. 
Valíček, i M. Harničárová, „SEM and EDS Analysis of 
Surface Layer Formed on Titanium After Plasma 
Electrolytic Oxidation in H3PO3 with the Addition of 
Cu(NO3)2”, J. Nanosci. Nanotechnol., t. 16, nr 8, ss. 
7814–7817, sie. 2016. 

[20] K. Rokosz, T. Hryniewicz, S. Raaen, P. Chapon, i Ł. 
Dudek, „GDOES, XPS, and SEM with EDS analysis of 
porous coatings obtained on titanium after plasma 
electrolytic oxidation”, Surface and Interface Analysis, nr 
7491, ss. 16–18, 2016. 

[21] K. Rokosz, T. Hryniewicz, Ł. Dudek, i W. Malorny, „SEM 
And EDS Analysis Of Nitinol Surfaces Treated By 
Plasma Electrolytic Oxidation”, Adv. Mater. Sci., t. 15, nr 
3, ss. 41–47, sty. 2015. 

[22] K. Rokosz, T. Hryniewicz, i S. Raaen, „Development of 
plasma electrolytic oxidation for improved Ti6Al4V 
biomaterial surface properties”, Int. J. Adv. Manuf. 
Technol., t. 85, nr 9–12, ss. 2425–2437, sie. 2016. 

[23] K. Rokosz i T. Hryniewicz, „Characteristics of porous 
biocompatible coatings obtained on Niobium and 
Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy by Plasma 
Electrolytic Oxidation”, Mechanik, nr 12, s. 978/15-
978/18, grudz. 2015. 

[24] K. Rokosz, T. Hryniewicz, Ł. Dudek, A. Schütz, J. Heeg, i 
M. Wienecke, „Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy 
Mapping of Porous Coatings Obtained on Titanium by 
Plasma Electrolytic Oxidation in a Solution Containing 
Concentrated Phosphoric Acid with Copper Nitrate”, Adv. 
Mater. Sci., t. 16, nr 3, ss. 15–25, sty. 2016. 

[25] K. Rokosz, T. Hryniewicz, i W. Malorny, 



bezpieczeństwo i ekologia 
 

98    AUTOBUSY    7-8/2017 

„Characterization of Porous Coatings Obtained on 
Materials by Plasma Electrolytic Oxidation”, Mater. Sci. 
Forum, t. 862, ss. 86–95, sie. 2016. 

[26] K. Rokosz, T. Hryniewicz, P. Chapon, S. Raaen, i H. 
Ricardo Zschommler Sandim, „XPS and GDOES 
Characterization of Porous Coating Enriched with 
Copper and Calcium Obtained on Tantalum via Plasma 
Electrolytic Oxidation”, J. Spectrosc., t. 2016, ss. 1–7, 
2016. 

[27] K. Rokosz, T. Hryniewicz, F. Simon, i S. Rzadkiewicz, 
„Comparative XPS analyses of passive layers 
composition formed on Duplex 2205 SS after standard 
and high-current-density electropolishing”, Teh. Vjesn. - 
Tech. Gaz., t. 23, nr 3, ss. 731–735, cze. 2016. 

[28] W. Simka, „Preliminary investigations on the anodic 
oxidation of Ti-13Nb-13Zr alloy in a solution containing 
calcium and phosphorus”, Electrochim. Acta, t. 56, nr 27, 
ss. 9831–9837, 2011. 

[29] A. Kazek-Kęsik, M. Krok-Borkowicz, E. Pamuła, i W. 
Simka, „Electrochemical and biological characterization 
of coatings formed on Ti–15Mo alloy by plasma 
electrolytic oxidation”, Mater. Sci. Eng. C, t. 43, ss. 172–
181, paź. 2014. 

[30] W. Simka, M. Sowa, R. P. Socha, A. Maciej, i J. 
Michalska, „Anodic oxidation of zirconium in silicate 
solutions”, Electrochim. Acta, t. 104, ss. 518–525, 2013. 

[31] M. Sowa, M. Woszczak, A. Kazek-Kęsik, G. Dercz, D. M. 
Korotin, I. S. Zhidkov, E. Z. Kurmaev, S. O. Cholakh, M. 
Basiaga, i W. Simka, „Influence of process parameters 
on plasma electrolytic surface treatment of tantalum for 
biomedical applications”, Appl. Surf. Sci., t. 407, ss. 52–
63, cze. 2017. 

[32]  a. Krząkała, J. Młynski, G. Dercz, J. Michalska,  a. 
Maciej, Ł. Nieuzyła, i W. Simka, „Modification of Ti-6Al-
4V Alloy Surface by EPD-PEO Process in ZrSiO4 
Suspension”, Arch. Metall. Mater., t. 59, nr 1, ss. 1–6, 
2014. 

[33] D. Babilas, K. Słuzalska, A. Krza kała, A. Maciej, R. P. 
Socha, G. Dercz, G. Tylko, J. Michalska, A. M. Osyczka, 
i W. Simka, „Plasma electrolytic oxidation of a Ti-15Mo 
alloy in silicate solutions”, Mater. Lett., t. 100, ss. 252–
256, 2013. 

[34] M. Sowa, M. Piotrowska, M. Widziołek, G. Dercz, G. 
Tylko, T. Gorewoda, A. M. Osyczka, i W. Simka, 
„Bioactivity of coatings formed on Ti–13Nb–13Zr alloy 
using plasma electrolytic oxidation”, Mater. Sci. Eng. C, t. 
49, ss. 159–173, kwi. 2015. 

[35] A. Krzakała, K. Słuzalska, M. Widziołek, J. Szade, A. 
Winiarski, G. Dercz, A. Kazek, G. Tylko, J. Michalska, A. 
Iwaniak, A. M. Osyczka, i W. Simka, „Formation of 
bioactive coatings on a Ti-6Al-7Nb alloy by plasma 
electrolytic oxidation”, Electrochim. Acta, t. 104, ss. 407–
424, 2013. 

[36] M. Sowa, J. Worek, G. Dercz, D. M. Korotin, A. I. 
Kukharenko, E. Z. Kurmaev, S. O. Cholakh, M. Basiaga, 
i W. Simka, „Surface characterisation and corrosion 
behaviour of niobium treated in a Ca- A nd P-containing 
solution under sparking conditions”, Electrochim. Acta, t. 
198, nr March, ss. 91–103, kwi. 2016. 

[37] J. Warych, Aparatura chemiczna i procesowa. 

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, 1996. 

[38] T. Jadczyszyn, J. Kowalczyk, i W. Lipiński, „Zalecenia 
nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków 
zielonych”, nr 95, 2010. 

[39] M. Karami, M. Afyuni, A. H. Khoshgoftarmanesh, A. 
Papritz, i R. Schulin, „Grain zinc, iron, and copper 
concentrations of wheat grown in central Iran and their 
relationships with soil and climate variables”, J. Agric. 
Food Chem., t. 57, nr 22, ss. 10876–10882, 2009. 

[40] „Niedobór miedzi - Zboża | Yara”. [Online]. Dostępne na: 
http://www.yara.pl/crop-nutrition/crops/wheat/crop-
nutrition/deficiencies/cu/01-13358-niedobor-miedzi---
zboza/. [Udostępniono: 06-kwi-2017]. 

[41] „Niedobór potasu - Zboża | Yara”. [Online]. Dostępne na: 
http://www.yara.pl/crop-nutrition/crops/wheat/crop-
nutrition/deficiencies/k/01-13399-niedobor-potasu---
zboza/. [Udostępniono: 06-kwi-2017]. 

[42] „Niedobór cynku - Zboża | Yara”. [Online]. Dostępne na: 
http://www.yara.pl/crop-nutrition/crops/wheat/crop-
nutrition/deficiencies/zn/01-13461-niedobor-cynku---
zboza/. [Udostępniono: 06-kwi-2017]. 

 
 

Autorzy:  
Kornel Pietrzak - Katedra Inżynierii Systemów Technicznych 
i Informatycznych, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka  
15-17, 75-620 Koszalin, e-mail: kornel.pietrzak@s.tu.koszalin.pl 
 
Krzysztof Rokosz - Katedra Inżynierii Systemów Technicznych 
i Informatycznych, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka  
15-17, 75-620 Koszalin, e-mail: rokosz@tu.koszalin.pl 

 

Project of a PEO liquid waste disposal mobile station 

Electrochemical processes are increasingly being used in industries 
related to surface treatments of machine parts, including automotive, 
aerospace, food, chemical, as well as for biomaterials surface treatments. 
However, after each of them, there is a waste electrolyte that has to be 
electrochemically and chemically treated to remove toxic metals and 
neutralizes it, resulting in this case from liquid or dry fertilizer (after water 
evaporation). In the paper, the authors propose a concept of a mobile 
waste disposal station for liquid wastes, which are produced during the 
electrochemical process. According to this proposal, the station would be 
placed in a container, which may be mounted on either a truck tractor 
(cab-over) or a railway wagon. 

Key words: waste utilisation, electrochemical processes, PEO 

 


