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WpŁYW prąDU eLeKtrYcZNegO NA prOceSY NitrYfiKAcJi  
i DeNitrYfiKAcJi NA cZterOStOpNiOWYM ZŁOżU tArcZOWYM

Streszczenie. Konieczność zwiększania skuteczności procesów usuwania związków azotu ze ście-
ków prowadzi do opracowywania nowych metod biologicznych lub poprawy efektywności już stoso-
wanych rozwiązań technicznych. Proces ten dotyczy także biologicznych złóż obrotowych, które  
w ostatnich latach zaczęły odgrywać znaczącą rolę w małych i średnich oczyszczalniach do oczysz-
czania ścieków przemysłowych i bytowo-gospodarczych. Kierunek zmian dotyczy m.in.: wprowa-
dzania nowych konstrukcji wypełnień, stosowania różnych napędów wprawiających materiał wy-
pełniający w ruch obrotowy, wydłużania czasu retencji ścieków w komorze, różnych technik 
dostarczania ścieków do reaktora, prowadzenia biodegradacji zanieczyszczeń z procesami elektro-
chemicznymi oraz współpracy złóż biologicznych z metodą osadu czynnego.
W niniejszej pracy przedstawione zostały badania prowadzone w skali ułamkowo-technicznej na 
elektro-biologicznym złożu tarczowym pracującym w układzie czterostopniowym w warunkach 
przepływu prądu elektrycznego o gęstości: 4,2 mA∙m-2. Katodą były tarcze ze stali nierdzewnej  
z unieruchomioną błoną biologiczną, natomiast anodą – elektroda aluminiowa zamontowana  
w zbiorniku przepływowym złoża. Równolegle prowadzone były badania na czterostopniowym zło-
żu tarczowym w warunkach konwencjonalnych (gdy nie przepływał prąd elektryczny), w którym  
czwarty stopień, w celu prowadzenia procesu denitryfikacji, był hermetycznie przykryty. 
Badania nie wykazały wpływu przepływu prądu elektrycznego na sprawność utleniania związków 
azotu. Na elektro-biologicznym złożu tarczowym uzyskano ponad 97% sprawność nitryfikacji  
i niewiele niższą w warunkach konwencjonalnych – około 96%. Stwierdzono natomiast, na podsta-
wie przeprowadzonej analizy wariancji, przy użyciu testu nieparametrycznego Friedmana, wpływ 
przepływu prądu elektrycznego na efektywność denitryfikacji. W warunkach przepływu prądu 
elektrycznego obserwowano ponad 41% sprawność procesu redukcji związków azotu utlenionych  
w procesie nitryfikacji. W warunkach konwencjonalnych obserwowano 35% efektywność denitry-W warunkach konwencjonalnych obserwowano 35% efektywność denitry-
fikacji.
Słowa kluczowe: biologiczne złoże tarczowe, elektroliza, nitryfikacja, denitryfikacja.

WPROWADZENIE

Konieczność zwiększania skuteczności procesów usuwania związków azotu ze 
ścieków prowadzi do opracowywania nowych metod biologicznych lub poprawy 
efektywności już stosowanych rozwiązań technicznych. Proces ten dotyczy także 

Joanna RODZIEWICZ, Urszula FILIPKOWSKA, Wojciech JANCZUKOWICZ, Izabella 
KŁODOWSKA – Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski   
w Olsztynie



121

Inżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

biologicznych złóż obrotowych, które w ostatnich latach zaczęły odgrywać znaczącą 
rolę w małych i średnich oczyszczalniach do oczyszczania ścieków przemysłowych  
i bytowo-gospodarczych [3,6]. Kierunek zmian dotyczy m.in.: wprowadzania no-
wych konstrukcji wypełnień, stosowania różnych napędów wprawiających materiał 
wypełniający w ruch obrotowy, wydłużania czasu retencji ścieków w komorze, róż-ący w ruch obrotowy, wydłużania czasu retencji ścieków w komorze, róż-cy w ruch obrotowy, wydłużania czasu retencji ścieków w komorze, róż-ścieków w komorze, róż-cieków w komorze, róż-
nych technik dostarczania ścieków do reaktora, prowadzenia biodegradacji zanie-ścieków do reaktora, prowadzenia biodegradacji zanie-cieków do reaktora, prowadzenia biodegradacji zanie-
czyszczeń z procesami elektrochemicznymi oraz współpracy złóż biologicznych  
z metodą osadu czynnego [6].

Procesy elektrochemiczne mogą być stosowane jako element wspomagający 
sprawność usuwania związków azotu metodami biologicznymi. Można w ten sposób 
uzyskać wysoki stopień redukcji azotu przy niewielkich kosztach dodatkowych.  
W elektrobiologicznym złożu tarczowym błona biologiczna jest unieruchomiona na 
katodzie. Na jej powierzchni w wyniku przepływu prądu elektrycznego powstaje 
gazowy wodór jako efekt elektrolizy wody. Wykorzystywany jest przez bakterie de-
nitryfikacyjne występujące w anaerobowej strefie błony do redukcji azotanów. Ano-ępujące w anaerobowej strefie błony do redukcji azotanów. Ano-pujące w anaerobowej strefie błony do redukcji azotanów. Ano-ące w anaerobowej strefie błony do redukcji azotanów. Ano-ce w anaerobowej strefie błony do redukcji azotanów. Ano-
dą jest elektroda umieszczona w zbiorniku przepływowym reaktora. Na jej po-ą jest elektroda umieszczona w zbiorniku przepływowym reaktora. Na jej po- jest elektroda umieszczona w zbiorniku przepływowym reaktora. Na jej po-
wierzchni wydziela się tlen, który jest wykorzystywany przez bakterie nitryfikacyjne 
do utleniania związków azotu [7].

Wodór gazowy jest doskonałym źródłem energii w procesie denitryfikacji, po-
nieważ jest zupełnie nieszkodliwy, a jego stosunkowo niska rozpuszczalność w wo-
dzie sprawia, że nie ma konieczności usuwania nadmiaru substratu lub jego pochod-
nych [1]. Poza tym w procesie autotroficznej denitryfikacji powstaje mniej biomasy,  
i w rezultacie mniej osadów [13]. Głównym ograniczeniem stosowania wodoru są 
problemy z bezpiecznym rozpuszczeniem gazu, bez jego gromadzenia w wolnych 
przestrzeniach, co może stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu. Jednak, wraz z ro-
snącym zainteresowaniem stosowania tego procesu, rozwinęły się systemy zapew-
niające bezpieczne dostarczanie wystarczającej ilości wodoru [2].

Celem pracy było określenie wpływu prądu elektrycznego na efektywność 
procesu nitryfikacji i denitryfikacji prowadzonych na elektro-biologicznym złożu 
tarczowym. Doświadczenie stanowi kontynuację badań nad połączeniem procesów 
elektrochemicznych, powstających podczas przepływu prądu elektrycznego w śro-
dowisku ściekowym, z procesami biologicznymi, zachodzącymi na biologicznym 
złożu tarczowym [7,10]. Badania te prowadzono w warunkach przepływu prądu 
elektrycznego o gęstości z zakresu 0,2 – 1,5 A/m2, w których katodą były tarcze ze 
stali nierdzewnej z unieruchomioną błoną biologiczną, anodą – elektroda ze stali 
nierdzewnej. Najwyższą skuteczność usuwania związków azotu obserwowano  
w warunkach przepływu prądu elektrycznego o gęstości 0,2 A/m2. Zwiększanie gę-
stości prądu elektrycznego nie wpływało na wzrost efektywności usuwania związ-
ków azotowych ze ścieków. Dlatego w badaniach przedstawionych w niniejszej pra-
cy zastosowano mniejszą gęstość prądu elektrycznego.
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MATERIAłY I METODY BADAŃ

Charakterystyka ścieków 
Badania prowadzono na ściekach modelowych Weinbergera (PN-87/C – 

04616/10). Wartości podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach synte-ści podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach synte-ci podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach synte-źników zanieczyszczeń w ściekach synte-ników zanieczyszczeń w ściekach synte-ń w ściekach synte- w ściekach synte-ściekach synte-ciekach synte-
tycznych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach modelowych
Table 1. Raw wastewater pollution indicators 

Wskaźnik Stężenie

ChZT [mg O2∙dm-3] 522,23

Azot ogólny [mg Nog∙dm-3] 100,79

Azot amonowy [mg N-NO3∙dm-3] 0,74

Fosfor ogólny [mg Pog∙dm-3] 13,4

Ortofosforany [mg P-PO4∙dm-3] 10,9

Odczyn, pH 7,3

Stanowisko badawcze 
W doświadczeniu wykorzystano elektro-biologiczne złoże tarczowe pracujące 

w układzie czterostopniowym. Poszczególne sekcje złożone z pakietów tarcz zamo-
cowanych współosiowo na poziomym wale o długości 0,42 m, znajdowały się w pół-ści 0,42 m, znajdowały się w pół-ci 0,42 m, znajdowały się w pół-ę w pół- w pół-
okrągłym zbiorniku o pojemności 2 dm3. Zanurzenie tarcz w ściekach wynosiło 
40%. Każdy pakiet liczył osiem tarcz, wykonanych ze stali nierdzewnej średnicy 
0,22 m. Tarcze obraca silnik elektryczny z prędkością 10 obrotów na minutę. Bada-ędkością 10 obrotów na minutę. Bada-dkością 10 obrotów na minutę. Bada-ścią 10 obrotów na minutę. Bada-cią 10 obrotów na minutę. Bada-ą 10 obrotów na minutę. Bada- 10 obrotów na minutę. Bada-
nia prowadzono w warunkach gdy nie przepływał prąd elektryczny (konwencjonal-ąd elektryczny (konwencjonal-d elektryczny (konwencjonal-
nych) i w warunkach przepływu prądu elektrycznego o gęstości: 4,2 mA·m-2. Katodą 
były tarcze ze stali nierdzewnej z unieruchomioną błoną biologiczną, natomiast ano-ą błoną biologiczną, natomiast ano- błoną biologiczną, natomiast ano-ą biologiczną, natomiast ano- biologiczną, natomiast ano-ą, natomiast ano-, natomiast ano-
dę stanowiła elektroda aluminiowa zamontowana w zbiorniku przepływowym złoża. 
Anoda była podłączona przewodami izolowanymi do prostownika w celu utrzyma-ączona przewodami izolowanymi do prostownika w celu utrzyma-czona przewodami izolowanymi do prostownika w celu utrzyma-
nia wymaganego natężenia prądu. Całkowita powierzchnia katody wynosiła 0,6 m2, 
a anody 0,07 m2. Badania przebiegały w temperaturze 20oC.

W założeniach technologicznych przyjęto, że w prowadzonym doświadczeniu 
zajdzie proces symultanicznej nitryfikacji – denitryfikacji w wyniku powstawania 
obszarów aerobowych i anoksycznych oraz osiągnie się wysoką redukcję azotu po-ągnie się wysoką redukcję azotu po-gnie się wysoką redukcję azotu po-ę wysoką redukcję azotu po- wysoką redukcję azotu po-ą redukcję azotu po- redukcję azotu po-ę azotu po- azotu po-
przez zastosowanie przepływu prądu elektrycznego. Uzyska się to dzięki produko-ądu elektrycznego. Uzyska się to dzięki produko-du elektrycznego. Uzyska się to dzięki produko-ę to dzięki produko- to dzięki produko-ęki produko-ki produko-
wanemu w procesie elektrolizy wody na powierzchni katody gazowemu wodorowi, 
który zostanie wykorzystywany w procesie denitryfikacji przez bakterie autotroficz-
ne występujące w aerobowej strefie błony biologicznej.
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Metody analityczne
W ściekach surowych i oczyszczonych oznaczano następujące wskaźniki za-ściekach surowych i oczyszczonych oznaczano następujące wskaźniki za-ciekach surowych i oczyszczonych oznaczano następujące wskaźniki za-ępujące wskaźniki za-pujące wskaźniki za-ące wskaźniki za-ce wskaźniki za-źniki za-niki za-

nieczyszczeń:
• odczyn i temperaturę [pH-metr HI 8818];
• stężenie substancji organicznych jako ChZT (metodą dwuchromianową)  

[PN–ISO 6060:2006];
• stężenie azotu ogólnego Kjeldahla (metodą destylacji) [PN–81/C–04527];
• stężenie azotu amonowego (metodą bezpośredniej nessleryzacji) 

[PN–C–04576–4:1994];
• stężenie azotu azotanowego (III) (metodą kolorymetryczną z α-naftyloaminą) 

[PN–EN 26777:1999];
• stężenie azotu azotanowego (V) (metodą z kwasem fenolodwusulfonowym) 

[PN–C–04576–08:1982]. 

Metody obliczeniowe
Przemiany związków azotowych oraz sprawność usuwania azotu obliczono na 

podstawie następujących wzorów:
• Stężenie azotu wykorzystanego na syntezę biomasy [mg N·dm-3]

     (1) (1)

gdzie:
Y – współczynnik przyrostu biomasy [g sm·g-1 ChZT],
Co – stężenie substancji organicznych w ściekach surowych [mg ChZT·dm-3],
Ce – stężenie substancji organicznych w ściekach oczyszczonych [mg ChZT·dm-3],
FN – stężenie azotu w biomasie błony biologicznej [g N·g-1].

• Stężenie azotu amonowego utlenionego [mg N·dm-3]

(2)

gdzie:
Co,Nog – stężenie azotu ogólnego w ściekach surowych [mg Nog·dm-3],
Ce,N-NH4 – stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych [mg N-NH4·dm-3],
Ce,Norg – stężenie azotu organicznego w ściekach oczyszczonych [mg Norg·dm-3],
CNsyn – stężenie azotu wykorzystanego na syntezę biomasy [mg N·dm-3].

• Stężenie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm-3]

(3)

• st enie azotu azotanowego (V) (metod  z kwasem fenolodwusulfonowym) [PN–

C–04576–08:1982].  

2.4 Metody obliczeniowe 

Przemiany zwi zków azotowych oraz sprawno  usuwania azotu obliczono na podstawie 
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]. 
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    (3)

 

gdzie: 
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gdzie: 
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Ce,Norg – st enie azotu organicznego w ciekach oczyszczonych [mg Norg·dm
-3

], 

CNsyn – st enie azotu wykorzystanego na syntez  biomasy [mg N·dm
-3

]. 

• St enie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm
-3

] 

32 ,, NONeNONeNutlNred CCCC !! !!=
    (3)

 

gdzie: 

CNutl – st enie azotu amonowego utlenionego [mg N·dm
-3

], 

Ce,N-NO3 – st enie azotu azotanowego (V) w ciekach oczyszczonych [mg N-NO3·dm
-3

], 

Ce,N-NO2 – st enie azotu azotanowego (III) w ciekach oczyszczonych [mg N-NO2·dm
-3

]. 

• St enie azotu usuni tego [mg N·dm
-3

] 

NredNsynNus CCC +=
     (4)

 

gdzie: 

CNsyn – st enie azotu wykorzystanego na syntez  biomasy [mg N·dm
-3

], 

CNred – st enie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm-3
]. 

2.5 Analiza statystyczna 

Uzyskane dane eksperymentalne zosta y poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu 

programu STATISTICA. Pierwszym etapem analizy by o okre lenie, dla ka dej zmiennej, 

odchylenia standardowego, b du standardowego i redniej arytmetycznej. Kolejnym etapem by o 

zbadanie normalno ci rozk adu danej zmiennej przy zastosowaniu testu W Shapiro – Wilka. Jako 

hipotez  zerow  przyj to, e badana zmienna ma rozk ad normalny, za  hipoteza alternatywna 

wiadczy a o braku rozk adu normalnego. Uzyskane wyniki testu da y podstaw  do przyj cia 

hipotezy alternatywnej. W dalszym etapie analizy dokonano wyboru odpowiedniego testu 

( ) NChZT,eChZT,ONsyn FCCYC =
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• st enie azotu azotanowego (V) (metod  z kwasem fenolodwusulfonowym) [PN–

C–04576–08:1982].  

2.4 Metody obliczeniowe 

Przemiany zwi zków azotowych oraz sprawno  usuwania azotu obliczono na podstawie 

nast puj cych wzorów: 

• St enie azotu wykorzystanego na syntez  biomasy [mg N·dm
-3

] 

     (1) 

gdzie: 

Y – wspó czynnik przyrostu biomasy [g sm·g-1
 ChZT], 

Co – st enie substancji organicznych w ciekach surowych [mg ChZT·dm
-3

], 

Ce – st enie substancji organicznych w ciekach oczyszczonych [mg ChZT·dm
-3

], 

FN – st enie azotu w biomasie b ony biologicznej [g N·g-1
]. 

• St enie azotu amonowego utlenionego [mg N·dm
-3

] 

NsynNorgeNHNeNogONutl CCCCC = ,,, 4      (2)
 

gdzie: 

Co,Nog – st enie azotu ogólnego w ciekach surowych [mg Nog·dm
-3

], 

Ce,N-NH4 – st enie azotu amonowego w ciekach oczyszczonych [mg N-NH4·dm
-3

], 

Ce,Norg – st enie azotu organicznego w ciekach oczyszczonych [mg Norg·dm
-3

], 

CNsyn – st enie azotu wykorzystanego na syntez  biomasy [mg N·dm
-3

]. 

• St enie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm
-3

] 

32 ,, NONeNONeNutlNred CCCC !! !!=
    (3)

 

gdzie: 

CNutl – st enie azotu amonowego utlenionego [mg N·dm
-3

], 

Ce,N-NO3 – st enie azotu azotanowego (V) w ciekach oczyszczonych [mg N-NO3·dm
-3

], 

Ce,N-NO2 – st enie azotu azotanowego (III) w ciekach oczyszczonych [mg N-NO2·dm
-3

]. 

• St enie azotu usuni tego [mg N·dm
-3

] 

NredNsynNus CCC +=
     (4)

 

gdzie: 

CNsyn – st enie azotu wykorzystanego na syntez  biomasy [mg N·dm
-3

], 

CNred – st enie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm-3
]. 

2.5 Analiza statystyczna 

Uzyskane dane eksperymentalne zosta y poddane analizie statystycznej przy wykorzystaniu 

programu STATISTICA. Pierwszym etapem analizy by o okre lenie, dla ka dej zmiennej, 

odchylenia standardowego, b du standardowego i redniej arytmetycznej. Kolejnym etapem by o 

zbadanie normalno ci rozk adu danej zmiennej przy zastosowaniu testu W Shapiro – Wilka. Jako 

hipotez  zerow  przyj to, e badana zmienna ma rozk ad normalny, za  hipoteza alternatywna 

wiadczy a o braku rozk adu normalnego. Uzyskane wyniki testu da y podstaw  do przyj cia 

hipotezy alternatywnej. W dalszym etapie analizy dokonano wyboru odpowiedniego testu 

( ) NChZT,eChZT,ONsyn FCCYC =

gdzie:
CNutl – stężenie azotu amonowego utlenionego [mg N·dm-3],
Ce,N-NO3 –  stężenie azotu azotanowego (V) w ściekach oczyszczonych [mg 

N-NO3·dm-3],
Ce,N-NO2 –  stężenie azotu azotanowego (III) w ściekach oczyszczonych [mg 

N-NO2·dm-3].

• Stężenie azotu usuniętego [mg N·dm-3]

(4)

gdzie:
CNsyn – stężenie azotu wykorzystanego na syntezę biomasy [mg N·dm-3],
CNred – stężenie azotu zredukowanego w wyniku denitryfikacji [mg N·dm-3].

Analiza statystyczna
Uzyskane dane eksperymentalne zostały poddane analizie statystycznej przy 

wykorzystaniu programu STATISTICA. Pierwszym etapem analizy było określenie, 
dla każdej zmiennej, odchylenia standardowego, błędu standardowego i średniej 
arytmetycznej. Kolejnym etapem było zbadanie normalności rozkładu danej zmien-
nej przy zastosowaniu testu W Shapiro – Wilka. Jako hipotezę zerową przyjęto, że 
badana zmienna ma rozkład normalny, zaś hipoteza alternatywna świadczyła o bra-
ku rozkładu normalnego. Uzyskane wyniki testu dały podstawę do przyjęcia hipote-
zy alternatywnej. W dalszym etapie analizy dokonano wyboru odpowiedniego testu 
nieparametrycznego charakterystycznego dla zmiennych nie mających rozkładu nor-
malnego. W badaniach wykorzystano test Friedmana, będący odpowiednikiem jed-
noczynnikowej analizy wariancji dla pomiarów powtarzalnych, w celu sprawdzenia 
czy uzyskane dane zawierają próby pochodzące z tej samej populacji. Jako poziom 
istotności przyjęto α = 0,05. Przeprowadzona analiza wariancji posłużyła sprawdze-
niu, czy zastosowanie prądu elektrycznego miało istotnie statystycznie wpływ na 
efektywność redukcji i usuwania związków azotu ze ścieków syntetycznych.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSjA 

Proces nitryfikacji w obu układach oczyszczania charakteryzował się wysoką 
efektywnością. W układzie, w którym przepływał prąd elektryczny o gęstości  
4,2 mA·m-2 uzyskano najwyższą sprawność wynoszącą 98% (Rys. 1). Stężenie azotu 
amonowego na odpływie zmieniało się w granicach 0,06 – 5,37 mgN-NH4·dm-3– 
średnio stanowiło 1,49 mgN-NH4·dm-3. Stężenie azotanów (III) w ściekach oczysz-ężenie azotanów (III) w ściekach oczysz-żenie azotanów (III) w ściekach oczysz-ściekach oczysz-ciekach oczysz-
czonych obserwowano w zakresie 0,01 – 7,89 mgN-NO2/·dm-3 – średnio wynosiło 
1,53 mgN-NO2·dm-3, a stężenie azotu azotanowego (V) zmieniało się od wartości 
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12,35 do 82,75 mgN-NO3·dm-3– średnio stanowiło 56,22 mgN-NO3·dm-3 (Rys. 2). 
Stężenie azotu utlenionego zmieniało się od 94,48 do 99,72 mgN·dm-3. Przeciętnie 
zostało utlenione 98,33 mgN·dm-3 (Rys. 2). Ilość powstającego azotu utlenionego,  
w każdym układzie, była proporcjonalna do ilości azotu ogólnego w ściekach dopły-ści azotu ogólnego w ściekach dopły-ci azotu ogólnego w ściekach dopły-ściekach dopły-ciekach dopły-
wających. Azot ogólny ze 100,79 mgNog·dm-3 został zmniejszony do wartości  
5,50 mgNog·dm-3. W warunkach konwencjonalnych efektywność utleniania związ-ść utleniania związ- utleniania związ-ąz-z-
ków azotu wynosiła 96%. Stężenie azotu azotanowego (III) w ściekach oczyszczo-ężenie azotu azotanowego (III) w ściekach oczyszczo-żenie azotu azotanowego (III) w ściekach oczyszczo-ściekach oczyszczo-ciekach oczyszczo-
nych zmieniało się od 0,1 do 7,56 mgN-NO2·dm-3, a stężenie azotu azotanowego (V) 
zmieniało się w zakresie 25 – 79,64 mgN-NO3·dm-3. Stężenie azotu ogólnego na od-ężenie azotu ogólnego na od-żenie azotu ogólnego na od-
pływie kształtowało się na poziomie 3,67 mgNog·dm-3.

Rys. 1. Efektywność procesów nitryfikacji i denitryfikacji 
Fig. 1. Efficiency of nitrification and denitrification processes

Rys. 2.  Zmiany stężenia związków azotu w ściekach dopływających i odpływających: a) warunki 
przepływu prądu elektrycznego, b) warunki konwencjonalne

Fig. 2.  Changes in the concentration of nitrogen compounds in raw and treated wastewater: a) with 
electric current, b) conventional conditions
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Większą efektywność denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek-ększą efektywność denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek-kszą efektywność denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek-ą efektywność denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek- efektywność denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek-ść denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek- denitryfikacji osiągnięto podczas przepływu prądu elek-ągnięto podczas przepływu prądu elek-gnięto podczas przepływu prądu elek-ęto podczas przepływu prądu elek-to podczas przepływu prądu elek-ądu elek-du elek-
trycznego – 41%. Mniejszą sprawność obserwowano w układzie konwencjonalnym 
– 35% (Rys. 1). Stężenie azotu zredukowanego w warunkach przepływu prądu elek-ężenie azotu zredukowanego w warunkach przepływu prądu elek-żenie azotu zredukowanego w warunkach przepływu prądu elek-ądu elek-du elek-
trycznego o gęstości 4,2 mA·m-2 zmieniało się od 16,88 mgN·dm-3 do 87,34 mgN·dm-3. 
Przeciętnie zostało zredukowane 40,58 mgN·dm-3. Ilość azotu usuniętego w symul-ść azotu usuniętego w symul- azotu usuniętego w symul-ętego w symul-tego w symul-
tanicznej nitryfikacji i denitryfikacji wynosiła 41,55 mgN·dm-3 (Rys. 2). Układ kon-
wencjonalny charakteryzował się niższym stężeniem azotu zredukowanego –  
33,89 mgN·dm-3. Stężenie zmieniało się w przedziale 15,46 – 74,65 mgN·dm-3.  
A koncentracja azotu usuniętego wyniosła 34,85 mgN·dm-3.

Do statystycznej analizy uzyskanych wyników wykorzystano test nieparame-
tryczny Friedmana, będący odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji 
dla pomiarów powtarzalnych, w celu sprawdzenia czy uzyskane dane zawierają pró-ą pró- pró-
by pochodzące z tej samej populacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-ące z tej samej populacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-ce z tej samej populacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-
ków stwierdzono, że na poziomie istotności α= 0,05, zastosowana gęstość prądu 
elektrycznego miała istotnie statystyczny wpływ na sprawność denitryfikacji. Wyni-ść denitryfikacji. Wyni- denitryfikacji. Wyni-
ki testu Friedmana sprawności nitryfikacji ścieków syntetycznych wskazują, że na 
poziomie istotności 0,66982 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mó-ści 0,66982 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mó-ci 0,66982 nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mó-
wiącej o nieistotnym wpływie prądu elektrycznego na proces utleniania związków 
azotu.

Większą skuteczność denitryfikacji ścieków syntetycznych, niż uzyskana  
w prowadzonym doświadczeniu, zaobserwowali Watanabe i in. [14], prowadząc ba-ąc ba-c ba-
dania w pojedynczym bio-elektro reaktorze w warunkach przepływu prądu elek-ądu elek-du elek-
trycznego o gęstości 0,3 mA·cm-2 (co odpowiada natężeniu 51 mA) i przy hydrau-
licznym czasie zatrzymania 10 h. W anoksycznych warunkach uzyskali oni ponad 
80% efektywność usunięcia azotu. Korzystny efekt stosowania elektrolitycznie 
wspomaganej denitryfikacji potwierdzony został przez Islama i Suidana [5]. W wa-
runkach przepływu prądu o natężeniu 25 mA, uzyskano 85% redukcję azotu. Inni 
autorzy dowiedli, że oddziaływanie prądu elektrycznego ma istotny wpływ na szyb-ądu elektrycznego ma istotny wpływ na szyb-du elektrycznego ma istotny wpływ na szyb-
kość denitryfikacji, nawet przy wysokim stężeniu azotu azotanowego w dopływie. 
Prowadząc badania w bioreaktorze z unieruchomioną biomasą, zaszczepioną bakte-ąc badania w bioreaktorze z unieruchomioną biomasą, zaszczepioną bakte-c badania w bioreaktorze z unieruchomioną biomasą, zaszczepioną bakte-ą biomasą, zaszczepioną bakte- biomasą, zaszczepioną bakte-ą, zaszczepioną bakte-, zaszczepioną bakte-ą bakte- bakte-
rią Pseudomonas denitrificans zdolna do prowadzenia jednoczesnej nitryfikacji  
i denitryfikacji obserwowali, przy początkowym stężeniu azotanów – 300 mg·dm-3, 
większą redukcję (90%) w porównaniu z układem konwencjonalnym. Uznano, że 
stałe pole elektryczne zapewnia jednakową denitryfikację przy wysokim ładunku 
zanieczyszczeń na dopływie [9]. Wykorzystywanie gazowego wodoru produkowane-ń na dopływie [9]. Wykorzystywanie gazowego wodoru produkowane- na dopływie [9]. Wykorzystywanie gazowego wodoru produkowane-
go na powierzchni katody jako wewnętrznego źródła energii przez mikroorganizmy 
autotroficzne błony biologicznej, skutkowało osiągnięciem, przy początkowym stę-ągnięciem, przy początkowym stę-gnięciem, przy początkowym stę-ęciem, przy początkowym stę-ciem, przy początkowym stę-ątkowym stę-tkowym stę-ę-
żeniu 492 mg N-NO3·dm-3, wysokiej redukcji azotanów – 98% przy natężeniu prądu 
elektrycznego 200 mA. Szybkość denitryfikacji kształtowała się na poziomie  
0,17 mg N-NO3·cm-2·d-1 [8]. Zhang i in. [15] prowadząc badania w bio-katodowym 
reaktorze, bez zasilania materią organiczną, w warunkach przepływu prądu elek-ą organiczną, w warunkach przepływu prądu elek- organiczną, w warunkach przepływu prądu elek-ą, w warunkach przepływu prądu elek-, w warunkach przepływu prądu elek-ądu elek-du elek-
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trycznego o natężeniach: 5, 20, 40 i 75 mA zaobserwowali przy 40 mA wzrost szyb-ężeniach: 5, 20, 40 i 75 mA zaobserwowali przy 40 mA wzrost szyb-żeniach: 5, 20, 40 i 75 mA zaobserwowali przy 40 mA wzrost szyb-
kości denitryfikacji o 55,1% w porównaniu z reaktorem kontrolnym. 

Wiele pozycji literaturowych opisuje możliwość prowadzenia symultanicznej 
nitryfikacji i denitryfikacji w elektro-biologicznym reaktorze z wykorzystaniem wo-
doru i tlenu powstających w wyniku elektrolizy wody, dzięki tworzeniu stabilnych 
obszarów aerobowych i anoksycznych [3,14]. Watanabe i wsp. wykazali, że zużywa-
nie rozpuszczonego tlenu, wytwarzanego na anodzie w procesie elektrolizy wody, 
przez mikroorganizmy aerobowe, umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności ni-ści ni-ci ni-
tryfikacji nawet w warunkach ograniczonego stężenia tlenu w masie roztworu [14].

W prowadzonym doświadczeniu nie obserwowano wpływu przepływu prądu 
elektrycznego na sprawność utleniania związków azotu. Zarówno w warunkach kon-
wencjonalnych, jak i w warunkach przepływu prądu elektrycznego odnotowano po-ądu elektrycznego odnotowano po-du elektrycznego odnotowano po-
nad 96% sprawność utleniania związków azotu.

Wzrost zasadowości ścieków, w czasie redukcji związków azotu, można zneu-ści ścieków, w czasie redukcji związków azotu, można zneu-ci ścieków, w czasie redukcji związków azotu, można zneu-ścieków, w czasie redukcji związków azotu, można zneu-cieków, w czasie redukcji związków azotu, można zneu-ązków azotu, można zneu-zków azotu, można zneu-
tralizować poprzez zastosowanie w elektro-biologicznym reaktorze anody węglowej. 
W warunkach przepływu prądu elektrycznego na powierzchni anody produkowany 
dwutlenek węgla ulegając dysocjacji do jonów węglanowych i dwuwęglanowych za-ęgla ulegając dysocjacji do jonów węglanowych i dwuwęglanowych za-gla ulegając dysocjacji do jonów węglanowych i dwuwęglanowych za-ąc dysocjacji do jonów węglanowych i dwuwęglanowych za-c dysocjacji do jonów węglanowych i dwuwęglanowych za-ęglanowych i dwuwęglanowych za-glanowych i dwuwęglanowych za-ęglanowych za-glanowych za-
pobiega powstawaniu warunków alkalicznych [11,12]. W badaniach własnych nie 
obserwowano wzrostu odczynu w warunkach przepływu prądu elektrycznego z wy-ądu elektrycznego z wy-du elektrycznego z wy-
korzystaniem anody aluminiowej.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W niniejszej pracy badano wpływ oddziaływania prądu elektrycznego na efek-ądu elektrycznego na efek-du elektrycznego na efek-
tywność denitryfikacji ścieków syntetycznych na czterostopniowym złożu tarczo-ść denitryfikacji ścieków syntetycznych na czterostopniowym złożu tarczo- denitryfikacji ścieków syntetycznych na czterostopniowym złożu tarczo-ścieków syntetycznych na czterostopniowym złożu tarczo-cieków syntetycznych na czterostopniowym złożu tarczo-
wym. Z przeprowadzonych badań wynika, że elektrolitycznie wspomagana denitry-ń wynika, że elektrolitycznie wspomagana denitry- wynika, że elektrolitycznie wspomagana denitry-
fikacja umożliwia sprawne usuwanie związków azotu ze ścieków syntetycznych. Jest 
to efekt jednoczesnego wykorzystywania, produkowanego na powierzchni katody  
w procesie elektrolizy wody, gazowego wodoru i zawartej w ściekach oczyszczanych 
materii organicznej, stanowiących źródło energii. W badaniach własnych skutecz-ących źródło energii. W badaniach własnych skutecz-cych źródło energii. W badaniach własnych skutecz-źródło energii. W badaniach własnych skutecz-ródło energii. W badaniach własnych skutecz-
ność usuwania związków azotu i sprawność denitryfikacji wyniosła ponad 41% przy 
gęstości prądu 4,2 mA·m-2. Stężenie azotu zredukowanego stanowiło 40,58 mgN·dm-3. 
Mniejsze sprawności obserwowano w układzie konwencjonalnym – ponad 34%. 
Ilość azotu zredukowanego wynosiła 33,89 mgN·dm-3.

Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Badania wykazały wyższą sprawność denitryfikacji na elektro-biologicznym zło-

żu tarczowym. 
2. Uzyskanie w obu reaktorach porównywalnych wartości sprawności utleniania 

związków azotu, może świadczyć o niewystarczającej produkcji tlenu na po-
wierzchni anody w procesie elektrolizy wody.
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3. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji, przy użyciu testu nieparame-
trycznego Friedmana, stwierdzono istotny statystycznie wpływ prądu elektrycz-
nego na sprawność procesu denitryfikacji. 
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eefect Of eLectric cUrreNt fLOW ON NitrificAtiON 
AND DeNitrificAtiON prOceSSeS iN A fOUr-StAge 
rOtAtiNg biOLOgicAL cONtActOr 

ABSTRACT. The necessity of enhancing the effectiveness of nitrogen compounds removal from 
wastewaters leads to the elaboration of novel biological methods or to the improvement of effective-
ness of the already exploited technical solutions. This refers also to rotating biological contactors 
(RBCs) which in recent years have begun to play a key role in small- and medium-size treatment 
plants for the treatment of industrial and domestic sewages. Changes proceeding in this respect in-
volve: introduction of new constructions of fillings, application of different drivers putting the fill-
ing material into rotary motion, extension of the time of sewages retention in the reactor, application 
of different technologies of wastewater discharge to the reactor, electrochemically-aided biodegra-
dation of contaminants, and cooperation of biofilters with the method of activated sludge.
This work presents a study conducted in a fractional-technical scale on a rotating electro-biological 
contactor operating in a four-stage system under conditions of the flow of electric current with  
a density of 4.2 mA∙m-2. In the RBC unit, stainless steel disks with immobilized biofilm served as  
a cathode, whereas an aluminum electrode fixed in the flow tank of the contactor – as an anode. 
Parallel experiment was conducted on the four-stage RBC under conventional conditions (without 
the flow of electric current), in which the fourth stage was hermetically closed to enable the denitri-
fication process.
The study did not demonstrate the electric current flow to affect the effectiveness of nitrogen com-
pounds oxidation. The effectiveness of denitrification achieved on the rotating electro-biological 
contractor accounted for 97%, whereas that obtained under conventional conditions was only negli-
gibly lower and reached ca. 96%. In turn, the analysis of variance conducted with the Friedman’s 
non-parametric test demonstrated the effectiveness of denitrification to be affected by electric cur-
rent flow. Under conditions of electric current flow, the effectiveness of the reduction of nitrogen 
compounds oxidised during nitrification reached over 41%, as compared to 34% achieved under 
conventional conditions.
Keywords: rotating biological contactor, electrolysis, nitrification, denitrification. 




