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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRALNICZYCH  
W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH  

ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIENIA 

TREATMENT OF LAUNDRY WASTEWATER  
IN DIFFERENT CONFIGURATIONS OF ADVANCED OXIDATION P ROCESSES 

Abstrakt:  Ścieki przemysłowe stanowią poważne zagrożenie środowiskowe ze względu na ich niejednokrotnie 
wysokotoksyczny charakter. Skład tego typu strumieni wodnych zależy ściśle od gałęzi przemysłu, w której są 
wytwarzane, oraz od procesów ich przetwarzania i magazynowania. Jedną z powszechnie stosowanych metod 
unieszkodliwiania ścieków przemysłowych jest ich rozcieńczanie i odprowadzanie do kanalizacji  
bytowo-gospodarczej, co nie rozwiązuje problemu znacznych ładunków substancji organicznych  
i nieorganicznych trafiających na konwencjonalne układy oczyszczania oparte głównie o metody osadu czynnego. 
Poważny problem stanowią między innymi ścieki pralnicze, które w swoim składzie zawierają znaczne stężenia 
anionowych, kationowych i niejonowych surfaktantów. W pracy oceniono efektywność rozkładu substancji 
organicznych oraz niejonowych surfaktantów w różnych konfiguracjach zaawansowanych procesów utlenienia,  
tj. UV, UV/H2O2, UV/O3 oraz UV/TiO2. Ścieki przed procesem fotochemicznym poddano filtracji na filtrach  
(0,45 nm) z włókien szklanych. Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesów obniża się stężenie 
ogólnego węgla organicznego (OWO). Najwyższą efektywność usuwania niejonowych surfaktantów 
obserwowano dla procesu UV/TiO2. Prowadzenie procesu w obecności cząsteczek TiO2 wymaga wprowadzenia 
dodatkowego etapu oczyszczania w celu separacji katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej, co nie jest konieczne 
w przypadku pozostałych konfiguracji opartych o promieniowania UV. 

Słowa kluczowe: ścieki pralnicze, zaawansowane procesy utleniania, OWO, surfaktanty 

Wprowadzenie 

Stały rozwój różnych gałęzi przemysłu prowadzi do powstawania znacznej ilości 
ścieków przemysłowych, które ze względu na swój niejednorodny charakter wymagają 
wdrażania zaawansowanych technik ich efektywnego oczyszczania. Wśród ścieków 
przemysłowych stanowiących poważne zagrożenie środowiskowe wymienia się ścieki 
pralnicze [1, 2]. Skład tego typu strumieni wodnych zależy ściśle od stosowanych środków 
chemicznych oraz od rodzaju zabrudzenia wsadu trafiającego do urządzeń piorących. 
Ścieki pralnicze cechują się wysoką zawartością związków organicznych łatwo  
i trudnobiodegradowalnych, wysokim stężeniem cząstek stałych, jak również białek, skrobi, 
tłuszczów, smarów i środków dezynfekcyjnych [3]. Ponadto pralnie przemysłowe 
obsługujące szpitale generują ścieki o wysokim obciążeniu mikrobiologicznym, które  
zawierają również szeroką gamę związków farmaceutycznych [4]. Na szczególną uwagę 
zasługuje w ściekach obecność substancji powierzchniowo czynnych, które ze względu na 
rodzaj posiadanej grupy hydrofilowej dzieli się na niejonowe, anionowe, kationowe lub 
amfoteryczne [5]. 
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Do najpowszechniej stosowanych procesów oczyszczania ścieków pralniczych zalicza 
się klasyczną koagulację [6], koagulację i flotację elektrochemiczną [7], adsorpcję [8], 
filtrację na złożach [9] i filtrację membranową [10], jak również sekwencyjne lub 
hybrydowe układy stanowiące połączenie wymienionych procesów [5] lub dodatkowo 
uzupełnione o procesy biologiczne [11]. Alternatywę do tych procesów stanowić mogą 
zaawansowane procesy utleniania cechujące się wysoką efektywnością oczyszczania 
złożonych matryc wodnych zawierających związki trudnobiodegradowalne [4, 12]. Stwarza 
to możliwość ich zastosowania również w przypadku oczyszczania ścieków pralniczych. 

Celem podjętych badań była ocena efektywności oczyszczania ścieków pralniczych  
w różnych konfiguracjach zaawansowanych procesów utlenienia, tj. UV, UV/H2O2, UV/O3 

oraz UV/TiO2. Analizie poddano zmianę stężenia substancji organicznych wyrażoną przez 
wartość ogólnego węgla organicznego, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego, jak również 
niejonowych surfaktantów w ściekach przed i po procesie ich oczyszczania. 

Materiały i metodyka badań 

Przedmiot badań stanowiły ścieki pralnicze pobrane bezpośrednio ze zbiornika 
uśredniającego ścieki powstałe w pralni w trakcie jednego dnia roboczego. Właściwości 
fizyczno-chemiczne pobranej próbki ścieków zestawiono w tabeli 1. Wykonane analizy 
wskazują na wysokie obciążenie ścieków substancjami nieorganicznymi (przewodność 
właściwa próbki równa 1261 µS/cm) oraz organicznymi (stężenie OWO równe  
218 mg/dm3). 

 
Tabela 1 

Charakterystyka badanych ścieków pralniczych 

Table 1 
Characteristics of the tested laundry wastewater 

Wskaźnik Jednostka Ścieki surowe Ścieki poddane filtracji 

pH [-] 10,3 10,3 

Barwa [mg Pt/dm3] > 500* 171 

Mętność [NTU] 89 32 

Zawiesina ogólna [mg/dm3] 425 < 25 

Przewodność właściwa [µS/cm] 1261 1358 

Ogólny węgiel organiczny (OWO) [mg/dm3] 218 218 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) [mg O2/dm3] 1204 1198 

Azot ogólny [mg/dm3] 5,4 5,4 

Fosfor ogólny [mg/dm3] 1,1 1,1 
Niejonowe substancje powierzchniowo 

czynne (NSPC) 
[mg/dm3] 127 127 

* - wartość powyżej granicy detekcji sprzętu analitycznego 
 
Ze względu na wysoką barwę ścieków przekraczającą 500 mg Pt/dm3, mętność 

wynoszącą 89 NTU oraz obecność w nich zawiesiny (zawiesina ogólna równa 425 mg/dm3) 
ścieki poddano wstępnemu oczyszczaniu w procesie filtracji. Proces ten wykonano  
z użyciem zestawu filtracyjnego wyposażonego w filtr z włókien szklanych (0,45 µm) 
firmy Merck Millipore (Warszawa, Polska) podłączony do pompy próżniowej firmy AGA 
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Labor (Warszawa, Polska). Pozwoliło to na obniżenie barwy ścieków do 171 mg Pt/dm3  
oraz separację zawiesiny ogólnej obecnej w ściekach, co umożliwia ich dalsze 
oczyszczenie w wybranych zaawansowanych procesach utleniania: UV, UV/H2O2, UV/O3 

oraz UV/TiO2. 
Naświetlanie ścieków pralniczych promieniami UV realizowano w laboratoryjnym 

szklanym porcjowym reaktorze o objętości 0,7 dm3 firmy Heraeus (Hanau, Niemcy) 
umieszczonym na mieszadle magnetycznym. Zastosowana lampa UV o mocy 150 W 
emitowała promieniowanie będące mieszaniną fal o długości λexc równej 313, 365, 405, 
436, 546 oraz 578 nm. Utrzymanie stałej temperatury procesu nieprzekraczającej 21 ±1 °C 
wymagało stałego chłodzenia lampy wodą wodociągową. Proces ten realizowano przy 
użyciu płaszcza chłodzącego (rys. 1). Ścieki w reaktorze natleniano z użyciem pompki 
napowietrzającej o wydajności 4 dm3 powietrza na minutę. Próbki pobierano po 15, 30, 45  
i 60 min naświetlania. 
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Rys. 1. Schemat lampy UV i jej płaszcza chłodzącego 

Fig. 1. Scheme of the UV lamp and its cooling jacket 
 
Kolejne serie badawcze prowadzono po uprzednim wprowadzeniu do mieszaniny 

reakcyjnej dodatkowego czynnika utleniającego w postaci ditlenku wodoru (proces 
UV/H2O2) lub ozonu (UV/O3). Stężenie ditlenku wodoru ustalono na 100 mg/dm3, 
natomiast dawka ozonu wynosiła 10 mg/dm3. Porównawczo przeprowadzono proces 
naświetlania promieniami UV przy udziale katalizatora w postaci cząsteczek ditlenku 
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tytanu (proces UV/TiO2). Dawka katalizatora wynosiła 100 mg/dm3, a jego czas kontaktu 
ze ściekami przed rozpoczęciem napromieniowania wynosił 15 min.  

Efektywność prowadzonych procesów oceniono na podstawie zmiany stężenia OWO, 
ChZT, niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (NSPC), azotu ogólnego oraz 
fosforu ogólnego. Pomiary prowadzono z użyciem analizatora węgla organicznego  
TOC-L firmy Shimadzu (Kioto, Japonia) oraz testów kuwetowych firmy Merck 
(Warszawa, Polska), analizowanych za pomocą spektrofotometru NOVA 30 A firmy 
Merck (Warszawa, Polska). 

Wyniki i ich dyskusja 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w trakcie naświetlania 
ścieków pralniczych obniża się ich odczyn z alkalicznego do obojętnego (tab. 2). Związane 
jest to z generowaniem ubocznych produktów rozkładu związków organicznych  
o charakterze kwasowym [13].  

 
Tabela 2 

Obniżenie wybranych wskaźników jakości ścieków poddanych procesom oczyszczania 

Table 2 
Reduction of selected wastewater quality parameters after treatment processes 

Wskaźnik Jednostka 
Proces 

UV UV/H 2O2 UV/O3 UV/TiO 2 

pH [-] 8,47 7,15 7,57 7,24 

Barwa [mg Pt/dm3] 168 163 85 25 

Mętność [NTU] 30 15 10 1 

Przewodność właściwa [µS/cm] 1278 1274 1119 1128 

Azot ogólny [mg/dm3] 2,1 1,6 < 0,5* < 0,5* 

Fosfor ogólny [mg/dm3] 0,5 0,2 < 0,05* < 0,05* 
* - wartość poniżej granicy detekcji sprzętu analitycznego 

 
W ściekach poddanych procesowi UV bez udziału dodatkowych reagentów 

utleniających lub katalizujących utlenianie zanieczyszczeń zaobserwowano jedynie 
nieznaczne obniżenie stężenia OWO i wartości ChZT, które nie przekraczało 17 %  
(rys. 2a i b). Po 60 min naświetlania usunięcie niejonowych substancji powierzchniowo 
czynnych sięgało 21 % (rys. 2c). Proces ten pozwolił jednak na ponad 61% obniżenie 
stężenia azotu ogólnego oraz 54 % obniżenie stężenia fosforu ogólnego (tab. 2).  

Wprowadzenie do mieszaniny reakcyjnej przed zainicjowaniem procesu naświetlania 
dodatkowego czynnika utleniającego w postaci H2O2 lub O3 miało na celu 
zintensyfikowanie wytwarzania rodników OH• odpowiedzialnych za rozkład 
zanieczyszczeń, jak również zainicjowanie bezpośrednich reakcji rozkładu związków  
z stosowanymi utleniaczami. W przypadku procesu UV/H2O2 nie obserwowano wyraźnego 
wzrostu efektywności rozkładu związków organicznych wyrażonych przez obniżenie 
stężenia OWO lub ChZT. Związane jest to ze zjawiskiem obniżania się stabilności 
cząsteczek H2O2 wraz ze wzrostem pH roztworu, w którym się znajdują [14]. Ponadto  
w roztworach alkalicznych istnieje możliwość rekombinacji generowanych rodników 



 

 
 

 Oczyszczanie ścieków pralniczych w różnych konfiguracjach zaawansowanych procesów utleniania 

 

 

527

hydroksylowych i wytwarzania H2O2 zgodnie z rekcją (1) [15], co prowadzi do obniżenia 
efektywności rozkładu związków organicznych  

OH• + OH• → H2O2 (1) 

Przeprowadzenie procesu UV/H2O2 pozwoliło natomiast na ponad 80 % obniżenie 
stężenia niejonowych substancji powierzchniowo czynnych już po 15 min naświetlania 
oraz 53 % obniżenie mętności roztworu. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

  

Rys. 2. Efektywność obniżenia stężenia: a) OWO, b) ChZT oraz c) NSPC w trakcie oczyszczania ścieków  
w wybranych zaawansowanych procesach utleniania  

Fig. 2. Efficiency of the reduction of: a) TOC, b) COD and c) NSAA concentration during wastewater  
treatment by the use of chosen advanced oxidation processes 

 
Całkowite usunięcie NSPC uzyskano po 30 min prowadzenia procesu UV/TiO2. 

Proces ten pozwolił również na kompletne usunięcie azotu i fosforu ogólnego. Natomiast 
stężenie OWO po 60 min naświetlania w obecności katalizatora obniżyło się  
o ponad 60 %. Cząsteczki TiO2 ze względu na swoje bardzo dobre właściwości sorpcyjne 
umożliwiły dodatkowo na ponad 85 % obniżenie barwy i 99 % obniżenie mętności 
oczyszczanych ścieków. Prowadzenie procesu w obecności katalizatora w postaci 
cząsteczek stałych wymaga ich immobilizacji we wnętrzu reaktora lub uzupełnienia układu 
oczyszczania o kolejny etap zapewniający ich efektywną separację od mieszaniny 
poreakcyjnej. Można zatem wnioskować, że najwyższą efektywnością oczyszczania przy 
zachowaniu względów ekonomicznych cechował się proces UV/O3, który również pozwolił 
na całkowite usunięcie azotu i fosforu ogólnego oraz obniżenie stężenia NSPC do wartości 
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poniżej 10 mg/dm3, co spełnia wymogi Rozporządzenia 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 (Dz.U. 2014, poz. 1800). 

Wnioski 

 Oczyszczanie ścieków pralniczych w procesach opartych o działanie promieniowania 
UV wymaga wstępnego ich przygotowania w celu obniżenia barwy, mętności  
oraz zawiesiny ogólnej. Wstępne oczyszczanie może być realizowane z użyciem takich 
procesów, jak koagulacja lub filtracja, w tym filtracja membranowa. 

 Naświetlanie ścieków promieniami UV bez udziału dodatkowych reagentów 
utleniających lub katalizujących proces utleniania zanieczyszczeń jedynie  
w nieznacznym stopniu wpłynęło na usunięcie niejonowych substancji 
powierzchniowo czynnych. Proces ten pozwolił jednak na ponad 61 % obniżenie 
stężenia azotu ogólnego oraz 54 % obniżenie stężenia fosforu ogólnego. 

 Najwyższy stopień usunięcia związków organicznych wyrażony przez wartość OWO 
oraz niejonowych substancji powierzchniowo czynnych uzyskano w trakcie procesu 
UV/TiO2. Już po 30 min naświetlania mieszaniny reakcyjnej w obecności cząsteczek 
TiO2 uzyskano całkowite usunięcie niejonowych surfaktantów, azotu oraz fosforu, jak 
również pozwoliło na znaczne obniżenie barwy i mętności roztworu podprocesowego. 

 Prowadzenie procesu UV/TiO2 wymaga poszerzenia cyklu oczyszczania ścieków  
o dodatkowy etapu umożliwiający separację katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej, 
co nie jest konieczne w przypadku pozostałych konfiguracji opartych  
o promieniowania UV. 
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TREATMENT OF LAUNDRY WASTEWATER  
IN DIFFERENT CONFIGURATIONS OF ADVANCED OXIDATION P ROCESSES 

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

Abstract:  Due to their often high toxicity character, industrial wastewaters are hazardous to the environment.  
The composition of these type of water streams strictly depends on both their processing, their storage and the 
industry sector, in which they are produced. One of the commonly used industrial wastewater treatment methods is 
their dilution and discharging into sewerage system. It does not solve the problem of significant loads of organic 
and inorganic substances reaching conventional wastewater treatment systems, which are mainly based on 
activated sludge methods. Laundry wastewater is one of the most problematic water streams, as they contains 
significant concentrations of anionic, cationic and nonionic surfactants. In this paper the efficiency of the 
decomposition of organic substances and nonionic surfactants in various configurations of advanced oxidation 
processes, i.e. UV, UV/H2O2, UV/O3 and UV/TiO2 was evaluated. Before the implementation of the 
photochemical processes the wastewater was filtered on glass fiber filters (0.45 nm). It has been shown, that the 
concentration of total organic carbon (TOC) decreases with the increase in the process time. The highest removal 
efficiency of nonionic surfactants was observed for the UV/TiO2 process. The process conducted in the presence of 
TiO2 particles requires the implementation of an additional treatment step to separate the catalyst from the post-
reaction mixture. It is not necessary for other UV-based configurations. 

Keywords: laundry wastewater, advanced oxidation processes, TOC, surfactants 


