
mgr inż. Barbara Krystyna Wilk 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Efektywność innowacyjnej elektrochemicznej metody utleniania  

na anodach diamentowych domieszkowanych borem w usuwaniu makro- i mikrozanieczyszczeń 

ze ścieków przemysłowych 

Streszczenie rozprawy  

 Ścieki przemysłowe (IWWs) charakteryzuje duża zmienność ilościowa oraz jakościowa. 

Stanowią one nie tylko poważne źródło makrozanieczyszczeń (MAPs) ale podejrzewa się, że zawierają 

także nowopojawiające się zanieczyszczenia (MPs, ang. micropollutants lub emerging contaminants), 

które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. IWWs (surowe lub 

podczyszczone) są często odprowadzane do lokalnej sieci kanalizacyjnej i kierowane do komunalnych 

oczyszczalni ścieków. Skuteczność, zarówno konwencjonalnych oczyszczalni ścieków jak i obiektów 

podczyszczania IWWs jest zwykle ograniczona do MAPs, takich jak związki organiczne i biogenne. 

MPs są tylko częściowo usuwane, zwłaszcza te o ograniczonej biodegradowalności, więc trafiają  

do odbiorników ścieków oczyszczonych. Dlatego też IWWs mogą stanowić nierozpoznane źródło 

istotnych zanieczyszczeń w środowisku. 

 Szczególną uwagę zwrócono na ścieki przemysłowe generowane przez komunalne zakłady 

utylizacji odpadów stałych oraz przez sektor morski. Próbki odcieków składowiskowych pobrane  

z nowej i starej pryzmy składowiskowej (odpowiednio MP-LL i PP-LL) oraz próbki ścieków surowych  

i wstępnie oczyszczonych ze statków wycieczkowych (RMT-WW i PMT-WW) zostały szczegółowo 

scharakteryzowane za pomocą parametrów fizycznych i chemicznych. Pierwszy etap prac badawczych 

wskazał, iż najbardziej zanieczyszczone spośród badanych były odcieki składowiskowe (LLs) 

pochodzące ze starej pryzmy składowisowej (PP-LLs), która była eksploatowana w okresie 

nieograniczonej depozycji odpadów biodegradowalnych (np.: ChZT ≤ 4870 mg O2 L-1, TN ≤ 2845 mg 

N L-1, N-NH4
+ ≤ 2910 mg N L-1). Ftalany (PAEs) i bisfenol A (BPA) wykryto również w wysokich 

stężeniach: odpowiednio do 257 μg L-1 (DEHP - ftalan di-2-etyloheksylu) i 2202 μg L-1. Należy 

podkreślić, że PAEs i BPA uznawane są za poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska 

wodnego. Uzyskane charakterystyki IWWs potwierdziły tym samym przypuszczenie autora, że LLs  

i MT-WWs odprowadzane do miejskiej kanalizacji mogą stanowić pomijane źródła nowopojawiających 

się zanieczyszczeń. 

 Zaawansowane utlenianie elektrochemiczne (EO) z użyciem elektrod diamentowych 

domieszkowanych borem (BDD) wybrano jako odpowiednią metodę oczyszczania LLs. Początkowo, 

jako substrat do przygotowania elektrod, stosowano Si (krzem), ponieważ Si nie znajduje się na liście 

surowców krytycznych UE. Poziom domieszkowania borem elektrod BDD/Si ustalono na 500 ppm - 



0,5k, 10000 ppm - 10k i 15000 ppm - 15k (stosunek [B]/[C] w plazmie). Wyniki badań wykazały,  

że elektroda 0,5k, o najniższym poziomie domieszkowania borem, była najskuteczniejsza w usuwaniu 

związków organicznych, wyrażonych jako ChZT (91%) oraz BZT20 (86%) przy zastosowanej gęstości 

prądu równej j = 100 mA cm˗2. Jednak zastosowane podłoże kwarcowe nie zapewniało wymaganej 

trwałości elektrod, a stopień usunięcia azotu amonowego nie był zadowalający (N-NH4
+ = 61%). Proces 

ten charakteryzował się również wysoką energochłonnością. 

 Dlatego w kolejnych eksperymentach testowano elektrody przygotowane na podłożu Nb (niob) 

– BDD/Nb. Uzyskano następujące usuwanie zanieczyszczeń z LLs: ChZT = 97,1%, BZT20 = 98,8%  

i N-NH4
+ = 62% (j = 100 mA cm˗2). Wyniki były korzystniejsze od uzyskanych przy pomocy BDD/Si, 

a zużycie energii o ok. 30% niższe. Ponadto elektrody BDD/Nb miały znacznie dłuższą żywotność  

w porównaniu do BDD/Si. W celu uzupełnienia oceny oczyszczania LLs metodą EO, potencjał 

dezynfekcyjny (bakterie mezofilne, psychrofilne i kałowe) zastosowanych elektrod BDD/Nb połączono 

z testami toksyczności (organizmy: Thamnocephalus platyurus, Daphnia magna i Artemia franciscana). 

Testy toksyczności wykazały, że LLs poddane obróbce EO są mniej toksyczne niż surowe, co sugeruje, 

że toksyczność LLs była bardziej związana z wysokim stężeniem soli i innych zanieczyszczeń niż  

z obecnością produktów ubocznych EO. Z kolei badania mikrobiologiczne wykazały, że EO jest 

skuteczny w inaktywacji komórek bakteryjnych, wykazując wysoki potencjał dezynfekcyjny.  

 Jednym z kluczowych elementów obecnej globalnej strategii związanej z ochroną zasobów 

wodnych jest minimalizacja ilości szkodliwych MPs wprowadzanych do środowiska, m.in. wraz  

z odpływami z miejskich oczyszczalni ścieków w postaci związków obojętnych. W ściekach 

komunalnych, surowe LLs są niewątpliwym źródłem zanieczyszczeń o ograniczonej 

biodegradowalności. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zbadano zdolność EO (za pomocą 

BDD/Nb) do usuwania tzw. wiecznych zanieczyszczeń (ang. forever pollutants lub forever chemicals) 

z LLs. Badania laboratoryjne doprowadziły do następujących wniosków: poziom domieszkowania boru 

nie wpływał na szybkość usuwania polifluorowanych substancji alkilowych z LLs. EO, przy 

zastosowaniu anod BDD/Nb oraz j = 75 mA cm-2, zredukowało kwas perfluorooktanowy (PFOA)  

o 80%, a kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) o 78%. Tak więc metoda EO była bardzo skuteczna 

w usuwaniu polifluorowanych alkili ze złożonej matrycy LLs. Według najlepszej wiedzy autora było  

to pierwsze badanie wykazujące tak wysoki stopień usuwania polifluorowanych substancji z LLs. 

 Uzyskane wyniki potwierdziły, iż EO na elektrodach BDD może stanowić wysoce skuteczną 

alternatywę dla obecnie stosowanych, zaawansowanych metod oczyszczania IWWs. Stosując EO 

skutecznie usunięto zarówno makro-, jak i mikrozanieczyszczenia (w tym tzw. wieczne 

zanieczyszczenia jak PFOA i PFOS) z odcieków składowiskowych. Uzyskano również wysoki stopień 

ich dezynfekcji i redukcję ich toksyczności. Praca jako jedna z nielicznych prezentuje tak holistyczne 

podejście do problemu oczyszczania ścieków przemysłowych. Badane strumienie ścieków zostały 

bardzo dokładnie scharakteryzowane, a metoda EO oczyszczania LLs okazała się wysoce efektywna  



i może być, zgodnie z strategią UE, wykorzystana do skutecznego ograniczania i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się MPs u źródła. 
 


