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Wstęp

 Składowanie odpadów jest wciąż najbardziej powszechną metodą ich uniesz-
kodliwiania. Szacuje się, że na świecie postępuje się tak z 95% wytworzonych 
odpadów.1 Podczas składowania w bryle odpadów zachodzi szereg procesów i-
zyczno-chemicznych oraz biologicznych. Rozkład materii organicznej w połącze-
niu z in iltracją wód opadowych prowadzi do wymywania z niej silnie zanie-
czyszczonych wód, zwanych odciekami.2 Skład odcieków i stężenie w nich zanie-
czyszczeń zależy głównie od rodzaju składowanych odpadów, sposobu eksplo-
atacji składowiska oraz czasu składowania.3 W miarę upływu czasu odcieki 
przechodzą przez kilka faz, w których ich właściwości, czyli BZT5, ChZT, BZT5/
ChZT, NH3-N, pH ulegają zmianom. Zmiany wartości wybranych wskaźników za-
nieczyszczeń w odciekach w zależności od ich „dojrzałości” (czasu składowania) 
zaprezentowano w tabeli 1.
 Najczęściej wyróżnia się 3 stadia jakości odcieków, w których jakość cha-
rakteryzuje się odmiennymi cechami: odcieki młode (ze składowisk o czasie 
eksploatacji do 5 lat), odcieki przejściowe (5-10 lat) i odcieki ustabilizowane 
(powyżej 10 lat). Coraz częściej zauważa się jednak szybsze przejście z fazy 
młodej do fazy przejściowej. Sprzyja temu zagęszczanie odpadów ogranicza-
jące dostęp tlenu oraz większa wilgotność odpadów (wynikająca przykłado-
wo z większej zawartości w nich frakcji organicznej). Jako wskaźnik najlepiej 
obrazujący wiek odcieku przyjmuje się iloraz BZT5/ChZT ze względu na jego 
określający związek ze stopniem biodegradowalniości odcieku4. Młode od-
cieki charakteryzują się wysoką zawartością łatwo biodegradowalnej materii 
organicznej, takiej jak lotne kwasy tłuszczowe, co sprzyja wysokim warto-
ściom BZT5 i w konsekwencji wysokiej wartości BZT5/ChZT. Odcieki ustabili-
zowane posiadają wysokie stężenia N-NH3 i wysoki udział trudno rozkładal-
nej materii organicznej, czyli kwasy humusowe, co ma istotny wpływ na ni-
ską efektywność różnych biologicznych metod oczyszczania odcieków. 
 Według T.A. Kurniawan i in., nawet w odciekach powstających po 50 latach 
od zamknięcia składowiska są obserwowane wysokie wartości N-NH3. Spo-
sób oczyszczania odcieków powinien być więc dostosowany do ich jakości 
i uwzględniać wiek składowiska oraz zawartość i rodzaj występującej w odcie-
kach materii organicznej. Do oczyszczania odcieków młodych uzasadnione jest 
stosowanie metod biologicznych. Jednak przy oczyszczaniu odcieków ustabilizo-

1 M. El-Fadel, A.N. Findikakis, J.O. Leckie, Environmental impacts of solid waste land illing, „Jour-
nal of Environmental Management” 1997 nr 50, s. 1-25.
2 T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant 
contaminants from land ill leachate, „Journal of Hazardous Materials B129” 2006, s. 80-100.
3 D. Trebouet i in., Stabilized land ill leachate treatment by combined physicochemical-nano iltra-
tion processes, „Water Resources” 2001 t. 35, nr 12, s. 2935-2942; K. Szymański, Związki ołowiu 
i chromu w środowisku naturalnym i odpadach, „Rocznik Ochrony Środowiska” 2009 t. 11.
4 F.N. Ahmed, Ch.Q. Lan, Treatment of land ill leachate ..., op. cit.
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wanych metoda ta nie będzie przynosiła oczekiwanych efektów, między innymi 
z powodu zawartości w nich trudno rozkładalnego węgla organicznego.
 Jedną z metod służących oczyszczaniu odcieków może być odwrócona osmo-
za. W odróżnieniu od metod biologicznych nie powoduje ona rozkładu zanie-
czyszczeń, ale ich rozdział na dwa strumienie: jeden oczyszczony – określany 
jako permeat i drugi silnie zanieczyszczony – tak zwany koncentrat.

Odwrócona osmoza w procesie oczyszczania odcieków

 Proces odwróconej osmozy został wykorzystany po raz pierwszy w 1953 
roku do odsalania wody morskiej. Silny rozwój przemysłu wykorzystującego zja-
wisko odwróconej osmozy nastąpił w latach sześćdziesiątych XX wieku, po opra-
cowaniu przez Loeba i Sourirajana technologii wytwarzania na skalę przemysło-
wą wysoko wydajnych, selektywnych membran, umożliwiających rozdział skład-
ników o małej masie cząsteczkowej (poniżej 300). Ze względu na wysoką sku-
teczność usuwania zanieczyszczeń zarówno organicznych, jak i nieorganicznych 
(określaną na poziomie 90-99%) odwrócona osmoza znalazła zastosowanie 
w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych. Stosowana jest jako odręb-
ny, niezależny moduł lub jest jednym z etapów oczyszczania odcieków, poprze-
dzonym innymi procesami, na przykład oczyszczaniem biologicznym (zalecanym 
dla młodych składowisk) czy strippingiem, czyli odpędzaniem amoniaku (stoso-

Tabela  1 

Jakość odcieków w zależności od czasu składowania

Wskaźnik Odcieki młode Odcieki przejściowe Odcieki ustabilizowane

Wiek [lata] <5 (<1)a 5-10 (1-5)a >10 (>5)a

pH <6,5 6,5-7,5 >7,5

BZT5/ChZT 0,5-1 0,1-0,5 <0,1

ChZT [mg/dm3] >15 000 4 – 15 000 < 4 000

NH3-N [mg/dm3] <400 – >400

OWO/ChZT <0,3 0,3-0,5 >0,5

TNK [g/dm3] 0,1-2 – –

Metale ciężkie [mg/dm3] >2 <2 <2

Biodegradowalność wysoka średnia niska

a wartości według T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for removal ..., op. cit.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for 

removal ..., op.cit.; B. Alvarez-Vazquez, B. Jeff erson, S.J. Judd, Membrane bioreactors vs conventional biological 

treatment of landfi ll leachate: a brief review, „Journal of Chemical Technology and Biotechnology” 2004 nr 79, 

s. 1043-1049; F.N. Ahmed, Ch.Q. Lan, Treatment of landfi ll leachate using membrane bioreactors: A review, “Desa-

lination” 2012 nr 287, s. 41-45; K.Y. Foo, B.H. Hameed, An overviev of landfi ll leachte treatment via activated carbon 

adsorption process, „Journal of Hazardous Materials” 2009 nr 171, s. 54-60.
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Rysunek 1 

Schemat oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów za pomocą odwróconej osmozy

Źródło: www.zut.com.pl [15-01-2013]; www.ortocal.pl [15-01-2013].

wany w przypadku składowisk starszych z odciekami o dużej zawartości związ-
ków azotu). Możliwe jest także stosowanie kilkustopniowych układów odwróco-
nej osmozy, stosowanych wtedy, gdy po I stopniu efektywność procesu w stosun-
ku do wybranych zanieczyszczeń (głównie N-NH3) jest niewystarczająca. Przy-
kładowy schemat modułu odwróconej osmozy przedstawiono na rysunku 1.
 Proces odwróconej osmozy polega na wymuszonej dyfuzji jonów lub cząste-
czek przez półprzepuszczalną błonę z roztworu o wyższym stężeniu do roztworu 
o niższym stężeniu. Aby proces mógł przebiegać, konieczne jest przyłożenie ci-
śnienia (od 1 do 10 MPa) wymuszającego przenikanie cząstek przez membranę. 
Odciek surowy podawany jest do zbiornika wstępnego, gdzie przy użyciu kwasu 
siarkowego ustala się wartość pH na 6,5. Następnie odciek poddawany jest iltra-
cji (przykładowo: iltr piaskowy, iltr świecowy) i podawany przez pompę pod 
wysokim ciśnieniem na bloki membranowe. Otrzymany w wyniku procesu od-
wróconej osmozy koncentrat najczęściej jest zawracany na składowisko. Z kolei 
permeat może być poddawany bezpośrednio dalszemu oczyszczaniu na drugim 
stopniu odwróconej osmozy lub w inny sposób (na przykład: w oczyszczalni bio-
logicznej). W niektórych przypadkach zachodzi konieczność dokładniejszego 
oczyszczenia odcieku ze względu na rodzaj odbiornika oczyszczonych ścieków. 
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W takiej sytuacji możliwe i konieczne jest zastosowanie dwustopniowej lub trzy-
stopniowej instalacji z odwróconą osmozą.
 Jednym z najważniejszych elementów układu odwróconej osmozy, warunku-
jącym efektywność oczyszczania odcieków, jest membrana. Membrany stosowa-
ne w procesie odwróconej osmozy mogą być zbudowane z jednego rodzaju poli-
meru bądź być kompozytami wykonanymi z dwóch różnych substancji ułożonych 
warstwowo. Warstwa zewnętrzna – o grubości mieszczącej się w przedziale 
0,1-0,5 μm – pełni funkcję warstwy permeacyjnej (aktywnej), natomiast warstwa 
wewnętrzna (tak zwany suport) – o porowatości 150-300 μm – ma za zadanie 
przejmowanie obciążeń mechanicznych i tym samym ochronę warstwy perme-
acyjnej. Najczęstszym rodzajem polimeru stosowanym w produkcji membran 
jednopolimerowych jest ester celulozy, głównie dioctan i trioctan celulozy. Mate-
riał ten wykazuje własności hydro ilowe, małą wrażliwość na zmiany temperatu-
ry oraz odporność mikrobiologiczną. Drugim często wykorzystywanym materia-
łem są poliamidy aromatyczne, charakteryzujące się niską odpornością na wolny 
chlor. W przypadku membran kompozytowych warstwa aktywna i suport są 
zbudowane z różnych polimerów. Materiałem wykorzystywanym do suportu są 
zazwyczaj polisulfony, a warstwa aktywna zbudowana jest zwykle z materiałów 
takich, jak: poliamid, polibenzimidazol, polibenzimidazolan, poliamidohydrazy-
na. Niezależnie od rodzaju wybranego materiału do budowy membrany musi on 
spełniać kilka podstawowych własności: występować w stanie szklistym, być 
wytrzymały mechanicznie, odznaczać się wysoką odpornością hydrolityczną, być 
odpornym na biodegradację oraz działanie chloru i utleniaczy.
 W praktyce proces odwróconej osmozy realizuje się, stosując moduły mem-
branowe zapewniające dużą powierzchnię rozdziału. Najczęściej stosuje się na-
stępujące rozwiązania konstrukcyjne modułów: rurowe, spiralne, „hollow iber” 
i płytowo-ramowe. Ich charakterystykę przedstawiono w tabeli 2.
 Odwrócona osmoza jest procesem wysokociśnieniowym. Aby proces prze-
biegał właściwie, ciśnienie robocze (na wejściu do modułu membranowego) po-
winno być większe o ok. 1,4 MPa od ciśnienia osmotycznego roztworu zatężone-
go (retentatu). Kon iguracja modułu membranowego, rodzaj membrany i ciśnie-

Tabela  2 

Porównanie podstawowych modułów membranowych stosowanych w procesie odwróconej osmozy

Moduł

membrany

Gęstość upakowania

[m2/ m3]
Koszty eksploatacji Odporność Łatwość czyszczenia

Płytowo-ramowy 400-800 średnie dobra dobra

Spiralny 800-1200 niskie średnia Dostateczna

Rurowy 20-100 bardzo wysokie bardzo dobra bardzo dobra

Hollow iber 2000-5000 bardzo niskie słaba Trudna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for 

removal ..., op. cit.
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nie zewnętrzne współdecydują o sprawności zatrzymywania substancji rozpusz-
czonych. W celu zwiększenia wydajności instalacji można stosować równoległe 
połączenia modułów membranowych, natomiast w celu zwiększenia stopnia se-
paracji układy wielostopniowe5.

Skuteczność procesu odwróconej osmozy

 Podczas oczyszczania odcieków składowiskowych istotnym aspektem jest 
skuteczność stosowanego procesu oczyszczania, czyli stopień zatrzymania/usu-
wania poszczególnych zanieczyszczeń. Skuteczność procesu jest różna dla róż-
nych wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku niewystarczającego usuwania 
zanieczyszczeń można stosować kilkustopniowe układy odwróconej osmozy 
bądź odpowiednie rodzaje membran. Na skuteczność usuwania zanieczyszczeń 
wpływ może mieć również rodzaj składowanych odpadów oraz czas eksploatacji 
składowiska, które jest źródłem odcieków. Skuteczność procesu odwróconej 
osmozy w usuwaniu BZT5, ChZT, NH3-N oraz metali ciężkich podano w tabeli 3.
 Skuteczność oczyszczania młodych odcieków (BZT5/ChZT = 0,3) na składo-
wisku w Chung Nam (Południowa Korea) wynosiła w przypadku ChZT – 97% 
oraz w przypadku NH3-N – 96%. Zastosowanie procesu odwróconej osmozy 
do oczyszczania ustabilizowanych odcieków (BZT5/ChZT = 0,05) na składowisku 
w Yachijo (Japonia) przyniosło całkowite usunięcie ChZT i Mn(II) oraz 98% usu-
nięcia NH3-N. Z kolei badania nad skutecznością odwróconej osmozy, prowadzo-
ne na skalę laboratoryjną w Pietramelina (Włochy), wykazały możliwość usuwa-
nia ChZT w 98% oraz Cd(II), Zn(II), Cu(II) odpowiednio w 100%, 97% i 99%. 
Iloraz BZT5 i ChZT odcieków poddawanych odwróconej osmozie wynosił 0,31. 
W innych badaniach, prowadzonych na dwóch składowiskach w Szwecji, sku-
teczność usuwania ChZT wynosiła od 95-98% oraz NH3-N od 82% do 98%. Bada-
nia te wykazały mniejszą skuteczność usuwania amoniaku z odcieków ustabilizo-
wanych. Wyższą skuteczność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ustabilizowa-
nych osiągnięto na składowisku w Ihlenberg (Niemcy). Przy ilorazie BZT5/ChZT 
równym 0,03 stopień usuwania ChZT wynosił 99%, metali ciężkich – 98%. Nastą-
piło też całkowite usunięcie NH3-N. Zastosowanie układu odwróconej osmozy 
do oczyszczania ustabilizowanych odcieków w Lipówce (Polska) obniżyło war-
tość ChZT z 1780 mg/ dm3 do 54 mg/dm3.
 Skuteczność oczyszczania odcieków przy stosowaniu dwustopniowego ukła-
du odwróconej osmozy przedstawiono w tabeli 4.
 Według Li i in. (2008) wskaźnikiem, dla którego zastosowanie 2o odwró-
conej osmozy przynosi największe efekty, jest NO3-N. Skuteczność oczyszcza-
nia wzrosła z 44,7% przy jednostopniowym układzie odwróconej osmozy 

5 A. Lipniacka-Piaskowska, Funkcjonowanie składowiska odpadów z recyrkulacją odcieków, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2010; www.zbc.ksiaznica.szczecin.pl 
[11-12-2012].
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Tabela  3 

Skuteczność procesu odwróconej osmozy w usuwaniu BZT
5
, ChZT, NH

3
-N oraz wybranych metali ciężkich

Lokalizacja Membrana
Forma 

metalu

Ciśnienie 

[bar]

Stężenie początkowe
BZT

5
/ ChZT pH

Stopień oczyszczenia

ChZT NH
3
-N Metale BZT

5
ChZT NH

3
-N Metale

Chung Nam 
(Południowa 
Korea)

spiralna bd Bd 1500 1400 - 450 0,30 - 97 96 NA

Yachiyo
(Japonia) 

rurowa Mn(II) 9–11 97,4 33,7 4,77 5 0,05 6,0 100 98 100

Pietramelina 
(Włochy)

spiralna Cd(II)
Zn(II)
Cu(II)

52 3840 - 0,50 1200 0,31 6,0 98 - 100
97
99

Hedeskoga 
(Szwecja)

rurowa Cr(III) 40 1254 541 0,02 125 0,10 7 95 82 -

Spillepeng 
(Szwecja)

bd bd 30 925 280 - - - 6,5 98 98 -

Wijster 
(Holandia)

bd bd 40 335 140 - - - 6,5 98 98 -

Ihlenberg 
(Niemcy)

bd bd 36–60 1797 366 0,25 54 0,03 7,7 99 100 98

Lipówka
(Polska)

spiralna bd 27,6 1780 743 - 331 0,28 7–8 97 - -

Źródło: T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for removal ..., op.cit; W.Y. Ahn, M.S. Kang, S.K. Yim, 

K.H. Choi, Advanced landfi ll leachate treatment using an integrated membrane process, „Desalination” 2002 nr 149, s. 109-114; 

K. Ushikoshi, et al., Leachate treatment by the reverse osmosis system, „Desalination” 2002 nr 150, s. 121-129; A. Chianese, R. Ranauro, 

R. Verdone, Treatment of landfi ll leachate by reverse osmosis, „Water Resources” 1999 nr 33, s. 647-652; L. Thörneby, et al., Design of 

a reverse osmosis plant for leachate treatment aiming for safe disposal, „Waste Management Resources” 2003 nr 2, s. 424-435; 

K. Linde, R. Jönsson, R. Wimmerstedt, Treatment of three types of landfi ll leachate with reverse osmosis, „Desalination” 1995 nr 101, 

s. 21-30; T.A. Peters, Purifi cation of landfi ll leachate with membrane fi ltration, „Filtration and Separation” 1998 nr 35, s. 33-36; 

T.A. Peters, Purifi cation of landfi ll leachate with reverse osmosis and nanofi ltration, „Desalination” 1998 nr 19; J. Bohdziewicz, 

M. Bodzek, J. Górska, Application of pressure-driven membrane techniques to biological treatment of landfi ll leachate, „Process Bioche-

mistry” 2001 nr 36, s. 641-646.

do 82,7% przy układzie dwustopniowym. W pozostałych przypadkach skutecz-
ność była na zbliżonym poziomie. Badania Liu i in. (2008) potwierdzają tę tezę. 
Wskazują ponadto na przydatność stosowania układów dwustopniowych do 
efektywniejszego zmniejszania przewodności elektrolitycznej odcieków. Z kolei 
z badań Ushikoshi i in. (2002) wynika niska skuteczność stosowania odwróconej 
osmozy w usuwaniu z odcieków boru. 
 Wpływ różnych modułów membranowych oraz rodzaju materiału, z którego 
wykonana jest membrana, na skuteczność oczyszczania odcieków zaprezento-
wano w tabeli 5.
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Tabela  4 

Skuteczność oczyszczania odcieków przy stosowaniu dwustopniowego układu odwróconej osmozy

Wskaźnik Jednostka Odciek surowy

Odciek 

po stabilizacji 

(inlet)

Permeat 1o Permeat 2o

Skuteczność 

usuwania 

zanieczyszczeń 

po 1o

[%]

Skuteczność 

usuwania 

zanieczyszczeń 

po 2o

[%]

Niemcy
pH 7,9 6,5 6,7 6,6 – –
przewodność [dS/m] 16,5 16 0,3 0,3 98,2 98,2
TSS [mg/dm3] 315 13 pon. granicy 

oznacz.
pon. granicy 
oznacz.

100 100

ChZT [mg/dm3] 3100 610 8,5 15 99,7 99,5
NH4–N [mg/dm3] 1000 6,1 0,4 11,3 99,9 98,9
NO2–N [mg/dm3] 5 6,5 0,2 0,15 96 97
NO3–N [mg/dm3] 15 107 8,3 2,6 44,7 82,7
Cl [mg/dm3] 2850 2630 20 23,2 99,3 99,2
Al [mg/dm3] 0,12 0,35 <0,001 <0,001 >99,2 >99,2
Fe [mg/dm3] 7,6 1,7 <0,001 <0,001 >99,9 >99,9
Pb [mg/dm3] 0,37 0,12 <0,001 <0,001 >99,7 >99,7
Zn [mg/dm3] 0,65 0,23 <0,001 <0,001 99,8 >99,8
Cu [mg/dm3] 0,26 0,09 <0,001 <0,001 99,6 99,6
Chiny
pH 6,8–7,41 6,04–7,06 5,90–6,30 5,14–5,71 - -
przewodność [S/cm] 7700–19070 7600–18610 350–728 50,8–77 >90,5 >99
SS [mg/dm3] 18,5–1090 340–550 0–0,25 0 >98,6 100
ChZT [mg/dm3] 3680–12400 3620–11200 79,4–197 29,6–56 >97,9 >99,2
BZT5 [mg/dm3] 1280–10000 1300–8200 24,1–35,5 0,10 >98,1 >99,9
OWO [mg/dm3] 4970 4500 37 0 99,2 100
NH3-N [mg/dm3] 302–4530 229–438 26,5–125 4,54–5,44 >91,2 >98,5
Ca2+ [mg/dm3] 532,5 520 1,06 0,383 99,8 99,9
Mg2+ [mg/dm3] 299 272 0,597 0,0434 99,8 99,9
Ba2+ [mg/dm3] 1,3 1,24 0,00856 0,00122 99,3 99,9
Japonia
pH 7,1-10,5 4,8-7,0 bd 5,0-5,9 - -
przewodność [mS/m] 237-2980 636-5280 bd 2,9-20 bd >99,5
Ca [mg/dm3] 232-3560 692-5320 bd <0,8-1,7 bd >99,2
Mg [mg/dm3] 2,5-78 2,9-146,3 bd <0,02-<0,49 bd >97,5
Na [mg/dm3] 167-2760 661-6510 bd 2,86-11,8 bd >99,4
K [mg/dm3] 104-2470 642-6110 bd 4,1-28,1 bd >99
CI [mg/dm3] 655-11700 2,460-26900 bd 4,5-47,4 bd >99,8
SO4 [mg/dm3] 31,1-207 30,2-373 bd <0,1 bd >99,7
SiO2 [mg/dm3] 2,4-26,3 3,12-31,7 bd 0,01-0,4 bd >99,1



Studia i materiały 101

Wskaźnik Jednostka Odciek surowy

Odciek 

po stabilizacji 

(inlet)

Permeat 1o Permeat 2o

Skuteczność 

usuwania 

zanieczyszczeń 

po 1o

[%]

Skuteczność 

usuwania 

zanieczyszczeń 

po 2o

[%]

Mn [mg/dm3] 0,6-4,77 0,6-3,97 bd <0,01 bd >98,3
Fe [mg/dm3] 0,01-5,3 0,2-4,1 bd <0,01-0,02 bd >98,8
Ba [mg/dm3] 0,18-6,08 0,8-10,2 bd <0,01 bd >99
Sr [mg/dm3] 1,1-17,6 2,8-38,7 bd <0,01-0,14 bd >99,6
B [mg/dm3] 0,06-0,8 0,08-0,9 bd 0,04-0,18 bd >50
BODs [mgO2/dm3] <5-155 5,1-197 bd <1-<5 bd >90,7
CODMn [mgO2/dm3] 7,9-97,4 21,1-747 bd <1 bd >98,1
Total-N [mgN/dm3] 2,2-82 12,9-164 bd <1-2 bd >92,2
NH3-N [mgN/dm3] 0,96-33,7 3,9-53 bd 0,29-1,53 bd >90,2
Dioksyny pg [TEQ/dm3] 2,35 bd bd 0,00279 bd 99,9

Źródło: F. Li, K. Wichmann, W. Heine, Treatment of methanogenic landfi ll leachate with thin open channel reverse osmosis membrane mo-

dules, „Waste Management” 2009 nr 29; Y. Liu, et al., Performance of landfi ll leachate treatment system with disc-tube reverse osmosis unit, 
„Frontiers of Environmental Science & Engineering in China” 2008 nr 2(1); K. Ushikoshi, et al., Leachate treatment ..., op. cit.

Tabela  5 

Wpływ rodzaju membrany na skuteczność oczyszczania odcieków

Rodzaj materiału Typ modułu
Ciśnienie 

(bar)

Powierzchnia membrany 

[m2]

Temperatura 

[C0]

Stopień usuwania [%]

ChZT NH
3
-N

Membrany jednokompozytowe
Poliamid bd 9-11 7,6 5-35 100 98
bd spiralny 52 bd 28 98 bd
Poliamid spiralny bd 6,7 bd 97 96
Poliamid rurowy 40 0,9 15 95 82
Octan celulozy rurowy 27,6 0,0155 25 97 bd
Membrany kompozytowe
Warstwa aktywna: poliakrylonitryl
Suport: poliester

rurowy 2MPa 0,49 25 74 12 (dla N-NH4
+)

Warstwa aktywna: polisulfon
Suport: polipropylen

rurowy 2MPa 0,49 25 80 21 (dla N-NH4
+)

Źródło: T.A. Kurniawan, W.H. Lo, G.Y.S. Chan, Physico-chemical treatments for removal ..., op. cit.; W.Y. Ahn, et al., Advanced landfi ll ..., 

op.  cit.; K. Ushikoshi, et al., Leachate treatment ..., op. cit.; A. Chianese, R. Ranauro, R. Verdone, Treatment of landfi ll leachate..., 

op. cit.; L. Thörneby, et al., Design of a reverse osmosis ..., op.cit.; J. Bohdziewicz, M. Bodzek, J. Górska, Application of pressure-driven 

..., op. cit.; D. Trebouet, et al., Stabilized landfi ll leachate ..., op.cit.
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Tabela  6 

Wpływ rodzaju odpadów na skuteczność oczyszczania odcieków w procesie odwróconej osmozy

Wskaźnik Jednostka

Odcieki z odpadów biodegradowalnych Odcieki z odpadów komunalnych

Odciek 

surowy
Permeat

Skuteczność usuwania 

zanieczyszczeń

[%]

Odciek 

surowy
Permeat

Skuteczność usuwania 

zanieczyszczeń

[%]

ChZT [mg/dm3] 925 <15 >98,3 335 <15 >95,5

NH4–N [mg/dm3] 280 16 94,3 140 8 94,3

przewodność [mS/m] 1580 34 97,8 790 13 98,3

Al [mg/dm3] 0,5 0,01 98 0,1 0,02 80

Ca [mg/dm3] 290 0,4 99,9 620 0,5 99,9

Cd [mg/dm3] 0,001 0,00005 95 0,0008 0,00005 93,7

Cr [mg/dm3] 0,015 <0,0004 >97,3 0,003 0,0005 83,3

Fe [mg/dm3] 20 0,02 99,9 14 0,01 99,9

K [mg/dm3] 380 10 97,4 310 7 97,7

Mg [mg/dm3] 285 0,2 99,9 140 0,1 99,9

Na [mg/dm3] 3300 40 98,8 1005 9 99,1

Ni [mg/dm3] 0,037 <0,0002 >99,5 0,006 0,0006 90

Zn [mg/dm3] 0,13 0,003 97,7 0,07 0,002 97,1

Źródło: K. Linde, R. Jönsson, R. Wimmerstedt, Treatment of three types of landfi ll ..., op. cit.

 Przedstawione w tabeli 5 wyniki wskazują, iż membrany z octanu celulozy 
charakteryzują się większą skutecznością usuwania zanieczyszczeń w porówna-
niu do membran poliamidowych. Wynika to z faktu, iż membrany wykonane 
z polimerów hydro ilowych, takich jak octan celulozy, są mniej podatne na proce-
sy adsorpcji, która ogranicza skuteczność odwróconej osmozy. Jednocześnie za-
obserwowano, iż stosowanie spiralnych modułów membran zwiększa skutecz-
ność oczyszczania odcieków. Zarówno membrany z poliamidu, jak i octanu celu-
lozy charakteryzują się wysokim stopniem usuwania amoniaku (82-98%) i moż-
liwością pracy w szerokim zakresie temperatur (5-35oC). W przypadku membran 
kompozytowych wyższą skuteczność oczyszczania odcieków uzyskano, stosując 
membrany, w których jako suport stosowany był polipropylen. Skuteczność 
oczyszczania amoniaku była niewielka i wahała się w granicach 12-21%.
 Rodzaj odpadów, które są źródłem odcieków poddawanych procesowi od-
wróconej osmozy, może mieć wpływ na skuteczność ich oczyszczania, co zapre-
zentowano w tabeli 6.

 Badania Lindego i in. (1995) wskazują na niższy stopień usuwania metali 
ciężkich z odcieków pochodzących z odpadów komunalnych. Niższy stopień 
oczyszczenia obserwowany był dla niklu, cynku, chromu, kadmu i glinu. Uwzględ-
niając to, że zawartość metali ciężkich w odciekach ze składowisk komunalnych 
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(szczególnie ustabilizowanych) jest niższa niż w odciekach z odpadów biodegra-
dowalnych, sytuacja taka nie powinna w istotny sposób wpływać negatywnie na 
jakość permeatu.

Zagrożenia związane ze stosowaniem odwróconej osmozy 

w procesie oczyszczania odcieków

 Oprócz niepodważalnych korzyści stosowania odwróconej osmozy w oczysz-
czaniu odcieków, takich jak: bardzo wysoka skuteczność usuwania zanieczysz-
czeń, minimalne zużycie środków chemicznych, możliwość oczyszczania różnych 
rodzajów odcieków, metoda ta niesie też pewne zagrożenia i trudności, które 
w różnym stopniu można niwelować. Do najczęściej napotykanych problemów 
należą: adsorpcja oraz tworzenie warstwy biologicznej na powierzchni membra-
ny, scaling, fouling oraz konieczność zagospodarowania koncentratu6.

Adsorpcja na powierzchni membrany

 Ze względu na występujące powinowactwo między materiałem membrany 
a substancjami występującymi w roztworze, na powierzchni membrany zachodzi 
zjawisko adsorpcji związków wielkocząsteczkowych. Powinowactwo to ma za-
zwyczaj charakter hydro ilowo-hydrofobowy lub związany z polarnością cząste-
czek, ładunkiem elektrycznym powierzchni membrany i substancji, siłą jonową 
i pH roztworów. Szczególnie podatne na adsorpcję na polimerach hydrofobo-
wych (polietylen, polipropylen) są cząsteczki białek. Membrany wykonane z po-
limerów hydro ilowych (przykładowo estry celulozy) są mniej podatne na ad-
sorpcję, dlatego też wytwarzanie membran do mikro iltracji i ultra iltracji z tych 
właśnie polimerów jest szczególnie uzasadnione. Znane są też metody wytwa-
rzania membran o specjalnie mody ikowanej powierzchni. Dobiera się je odpo-
wiednio w zależności od natury rozdzielanej mieszaniny. W ten sposób całkowi-
cie można wyeliminować występowanie zjawiska adsorpcji.

Scaling

 Zjawisko scalingu zachodzi wtedy, gdy stężenie trudno rozpuszczalnych soli 
przekracza granice ich rozpuszczalności. Objawia się to osadzaniem trudno roz-
puszczalnych soli (tworzeniem kamienia) na powierzchni membrany. Najczęściej 
spotykanymi trudno rozpuszczalnymi solami są: CaSO4, CaCO3, SiO2, CaF2, BaSO4 
i SrSO4. Czyszczenie membran z kamiennego osadu jest bardzo trudne i czaso-
chłonne. Stwarza również ryzyko uszkodzenia membran. Z tego względu pod-
czas eksploatacji układu odwróconej osmozy stosuje się działania, których celem 
jest zapobieganie osadzaniu się kamienia na powierzchni membran. Wśród naj-

6 R. Rautenbach, T. Linn, L. Eilers, Treatment of severely contamined waste water by a combina-
tion of RO, high-presure RO and NF – potential and limits of process, „Journal of Membrane Sci-
ence” 2002 nr 174.
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częściej stosowanych działań wymienia się: zakwaszanie, wymianę jonową oraz 
stosowanie specjalnych środków chemicznych, tak zwanych antyskalantów.
 Zakwaszanie powoduje rozkład jonów węglanowych, usuwając w ten sposób 
jeden z niezbędnych reagentów potrzebnych do wytrącania węglanu wapnia. Me-
toda skutecznie zapobiega wytrącaniu się węglanu wapna, ale jest nieefektywna 
w przypadku innych rodzajów soli. Dodatkowe wady tego rozwiązania to koro-
zyjne działanie kwasu, koszty zbiorników i sprzętu monitorującego oraz obniże-
nie odczynu permeatu.
 Podczas zmiękczania za pomocą wymiany jonowej jony sodu wymieniane są 
na jony magnezu i wapnia obecne w odcieku zasilającym układ odwróconej 
osmozy. Reakcje wymiany zachodzą zgodnie z równaniem:

Ca2+ + 2NaZ (żywica sodu) = > 2Na+ + CaZ2,

Mg2+ + 2NaZ (żywica sodu) = > 2Na+ + MgZ2.
 Kiedy wszystkie jony sodu zostaną zastąpione jonami wapnia i magnezu, ży-
wica regeneruje się roztworem solanki. Stosowanie wymiany jonowej eliminuje 
potrzebę ciągłego dozowania kwasu lub antyskalantów.
 Antyskalanty są to związki powierzchniowo czynne, które zakłócają reakcje 
strącania. Mogą być używane do usuwania twardości, której źródłem są: CaSO4, 
CaCO3, CaF2, BaSO4 i SrSO4.

Fouling

 Istotnym parametrem, z punktu widzenia zastosowania technik membrano-
wych w praktyce, jest zmiana wielkości strumienia permeatu w czasie. Parametr ten 
wywiera decydujący wpływ na ekonomię procesu, tj. na koszty eksploatacyjne i in-
westycyjne. Spadek strumienia permeatu wywołany jest najczęściej przez fouling lub 
biofouling7. Inne jego przyczyny to hydroliza polimerowego materiału membrany 
oraz ciśnieniowa kompresja porów w przypadku membran porowatych.
 Fouling to odkładanie się substancji (cząstki zawieszone, koloidy, rozpuszczal-
ne związki wielkocząsteczkowe, sole) na powierzchni membrany i/lub w porach, 
ograniczające jej przepuszczalność. Może być on wywołany przez różne rodzaje 
substancji: organiczne, nieorganiczne i cząsteczki zawieszone, jeśli przyczyną 
ograniczenia przepuszczalności membrany jest namnażanie się na niej mikroorga-
nizmów (biofouling). Często w literaturze fouling jest utożsamiany łącznie ze sca-
lingiem, który również powoduje spadek strumienia permeatu w czasie.
 Fouling może mieć charakter odwracalny, jeżeli utworzony na powierzchni 
membrany osad można całkowicie usunąć i w ten sposób odtworzyć początkową 
jej wydajność. Nieodwracalne powlekanie występuje natomiast wewnątrz porów 
membrany i dlatego w takim przypadku mechaniczne, a nawet chemiczne czysz-
czenie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty.

7 J. Wiszniowski, D. Robert, J. Surmacz-Górska, K. Miksch, J.V. Weber, Land ill leachate treatment 
methods: A review, „Environmental Chemistry Letters” 2006 nr 4.
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 Istnieje kilka metod ograniczenia foulingu i zapobiegania temu zjawisku. 
Najczęściej stosowane to: wstępne podczyszczanie ścieków w iltrach piasko-
wych, czyszczenie chemiczne membran w celu ich regeneracji oraz stosowanie 
biocydów8.

Zagospodarowanie koncentratu

 Konsekwencją stosowania procesu odwróconej osmozy jest powstawanie 
tak zwanego koncentratu w ilości około 20% objętości odcieków poddawanych 
procesowi oczyszczania9. Stosowanych jest kilka metod jego zagospodarowania. 
Są to: rein iltracja koncentratu na składowisko (re luks), wysyłanie do oczysz-
czalni ścieków, spalanie w instalacjach termicznego przekształcania10. Według 
Peters (1998), najwłaściwszą metodą zagospodarowania koncentratu jest jego 
transport do zakładów termicznego przetwarzania wyposażonych w instalacje 
spalania ciekłych odpadów niebezpiecznych, stabilizacja koncentratu z innymi 
materiałami (popioły ze spalarni, osady z oczyszczalni ścieków) i jego składowa-
nie na składowisku, kontrolowany re luks koncentratu na składowisko. Obecnie 
najbardziej powszechną metodą zagospodarowania koncentratu jest zawracanie 
go na składowisko w celu zintensy ikowania procesów biochemicznego rozkładu 
oraz immobilizacji materii organicznej. Wyniki badań Robinsona11 wskazują, że 
zawracanie koncentratu na składowisko powoduje wzrost wartość ChZT, amo-
niaku i przewodności elektrolitycznej odcieków składowiskowych. Z kolei Peters 
(1998) wskazuje na brak wpływu składowania koncentratu na jakość odcieków. 
Baran i in.12 zauważają, iż stosowanie re luksu powoduje wprowadzanie do bryły 
odpadów dodatkowego ładunku zanieczyszczeń. Ponieważ szybciej ulegają roz-
kładowi substancje o krótkich czasach półtrwania (biodegradowalne), a znacz-
nie wolniej substancje o długich czasach półtrwania (trudno biodegradowalne), 
z biegiem czasu na składowisku gromadzić się będą substancje trudno biodegra-
dowalne. Ma to potwierdzenie w wartościach ilorazu BZT5/ChZT wyznaczanych 
w zależności od składowisk.

8 Ibidem; C.F. Wend, P.S. Steward, W. Jones, A. Camper, Pretreatment for membrane water treat-
ment systems: a laboratory study, „Water Research” 2003 nr 37; Y. Liu, X. Li, B. Wang, S. Liu, 
Performance of land ill ..., op. cit.
9 R. Stegmann, K.U. Heyer, R. Cossu, Leachate treatment, w: Proceedings Tenth International 
Waste Management and Land ill Symposium, Cagliari, Italy 2005.
10 S.Y. Hunce, et al., Solidi ication/stabilization of land ill leachate concentrate using different 
aggregate materials, „Waste Management” 2012 nr 32, s. 1394-1400.
11 A.H. Robinson, Land ill leachate treatment, „Membrane Technology” 2005 nr 6, s. 6-12.
12 W. Baran i in., Prognozowanie kumulacji trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń w odcie-
kach ze składowisk odpadów, „Proceedings of ECOpole” 2009 t. 3, nr 1.
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Podsumowanie

 Składowanie odpadów na składowiskach powoduje powstawanie silnie za-
nieczyszczonych odcieków. Wraz z upływem czasu ich jakość zmienia się, prowa-
dząc do coraz większego udziału w nich trudno rozkładalnych związków. Jedną 
z metod oczyszczania takich odcieków może być odwrócona osmoza. Liczne ba-
dania wskazują, że skuteczność procesu odwróconej osmozy jest różna w stosun-
ku do różnych zanieczyszczeń. W przypadku konieczności dokładniejszego 
oczyszczenia odcieku możliwe jest stosowanie układów kilkustopniowych. Dzię-
ki nim można w znaczący sposób uzyskać wyższą skuteczność usuwania azotu 
azotynowego(V), amoniaku oraz zmniejszyć wartość przewodności elektroli-
tycznej. Na efektywność procesu odwróconej osmozy wpływa także rodzaj stoso-
wanej membrany oraz jakość odpadów będących źródłem odcieków. Obok szere-
gu zalet związanych z wysokim stopniem usuwania zanieczyszczeń za pomocą 
odwróconej osmozy jej zastosowanie wiąże się z pewnymi zagrożeniami i trud-
nościami eksploatacji. Wśród najczęściej spotykanych problemów wymienia się 
krótką żywotność i wrażliwość membran, która jest wynikiem szeregu zachodzą-
cych na niej procesów izykochemicznych i biologicznych, takich jak adsorpcja, 
scaling i (bio)fouling. Powoduje to konieczność wstępnego przygotowania odcie-
ku (podczyszczenia) przed poddaniem iltracji zanieczyszczeń na membranach. 
Poważnym problemem jest też zagospodarowanie powstałego w procesie od-
wróconej osmozy koncentratu. Niektórzy autorzy zwracają również uwagę na 
wysoką energochłonność procesu odwróconej osmozy.

Artykuł powstał w ramach realizacji pracy S/WBiIŚ/2/2011 inansowanej 
ze środków MNiSW.


