POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

ROZPRAWA DOKTORSKA

Porównanie efektywności wybranych procesów
fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów
i ksenoestrogenów z oczyszczonych ścieków
komunalnych

mgr inż. Edyta Burdzik-Niemiec

Promotor
dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. nzw. w Pol. Śl.

Gliwice 2017

Składam

serdeczne

podziękowania

mojemu

promotorowi Panu dr hab. inż. Mariuszowi Dudziakowi,
prof. nzw. w Pol. Śl. za opiekę naukową, cierpliwość,
i okazane wsparcie oraz konstruktywną krytykę, bez
której ta praca nie nabrałaby obecnego kształtu.

Porównanie efektywności wybranych procesów fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów i ksenoestrogenów
z oczyszczonych ścieków komunalnych

SPIS TREŚCI
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI..............................

5

1.

WPROWADZENIE......................................................................................

6

2.

CEL I ZAKRES PRACY………………………..........................................

8

WSTĘP TEORETYCZNY
3.

MIKROZANIECZYSZCZENIA ESTROGENICZNE W ŚRODOWISKU
WODNYM………………………………………………………................

10

Charakterystyka
związków
wykazujących
aktywność
estrogeniczną…………………………………………...…………..

10

3.1.
3.2.
3.3.

4.

5.

Źródła i poziomy stężeń mikrozanieczyszczeń estrogenicznych
w środowisku wodnym……………………………………..…...….
Odziaływanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych na organizmy

11

żywe………………………………...………………………………

14

ZAAWANSOWANE PROCESY UTLENIANIA W USUWANIU
MIKROZANIECZYSZCZEŃ ESTROGENICZNYCH.……………….….
4.1. Charakterystyka procesu fotolizy oraz czynniki wpływające na
jego efektywność…………………………………………………...
4.2. Procesy zaawansowanego utleniania skojarzone w różnych

16
17

konfiguracjach………………..………………………...……….….

17

CIŚNIENIOWE TECHNIKI MEMBRANOWE JAKO EFEKTYWNA
METODA SEPARACJI ZWIĄZKÓW ESTROEGNICZNYCH ZE
STRUMIENI WODNYCH………………………………………………...
5.1. Charakterystyka ciśnieniowych procesów membranowych………..
5.2. Usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych z zastosowaniem
ciśnieniowych technik membranowych.............................................

23
23
26

CZĘŚĆ BADAWCZA
6.

PRZEDMIOT BADAŃ………………….…………………........................

28

7.

MATERIAŁY……………………………………………………………...
7.1. Odczynniki chemiczne…………………………………...…….......
7.2. Katalizatory i sorbenty…..……………………….…………………
7.3. Membrany…………………………………………………………..

30
30
30
30

3

Porównanie efektywności wybranych procesów fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów i ksenoestrogenów
z oczyszczonych ścieków komunalnych

8.

STOSOWANE OZNACZENIA ANALITYCZNE…………………....…..
8.1.

Oznaczenie

8.2.

w badanych roztworach wodnych..……………………………..….
Analizy fizykochemiczne……………….……………………….....

32
32

8.3.

Testy toksykologiczne…………………….……………………..…

33

APARATURA BADAWCZA……………………….………………...…..
9.1. Stanowisko do prowadzenia procesów zaawansowanego

35

utleniania…………………………………………………………...

35

Instalacja do ciśnieniowej filtracji membranowej……....………….

36

10. METODYKA BADAŃ…………………………...………………………..

37

10.1. Wyznaczenie stopnia usuwania mikrozanieczyszczeń i kinetyka
procesów zaawansowanego utleniania…………..…………………

37

10.2. Badania wydajności oraz retencji mikrozanieczyszczeń
estrogenicznych w procesach membranowych………………….….
10.3. Ocena wyników badań i analiz……………………………………..

40
41

11. WYNIKI I DYSKUSJA BADAŃ………………………………………….
11.1. Ozonowanie i fotoliza jako procesy pojedyncze i zintegrowane.......
11.1.1. Ozonowanie………………………………………………
11.1.2. Fotoliza…………………………………………………...
11.1.3. Fotoliza i ozonowanie…………………………………….

42
42
42
47
50

11.2. Fotokaliza bez i z dodatkiem węgla aktywnego……….………….
11.3. Ultra- i nanofiltracji………………………………...………………

60
74

11.3.1. Ultrafiltracja z użyciem membrany bez i z modyfikacją…
11.3.2. Nanofiltracja……………………………………………...
11.4. Toksyczność roztworów przed i po procesie oczyszczania
metodami utleniania…………………………..……………………

74
82

9.

9.2.

stężenia

mikrozanieczyszczeń

32

estrogenicznych

91

12. PODSUMOWANIE……………………………………………………….. 101
13. WNIOSKI………………………………………………………………….

105

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................

106

SPIS TABEL…............................................................................................. 119
SPIS RYSUNKÓW................................................................................

120

STRESZCZENIE………………………………………………………….. 124

4

Porównanie efektywności wybranych procesów fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów i ksenoestrogenów
z oczyszczonych ścieków komunalnych

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI

AC
AOPS
BPA
E2
EE2
FK
GC-MS (EI)

HPLC
(UV-VIS)
Jw
Jv
k
MF
MWCO
NF
O3
OWO
RO
SPE
t1

Węgiel aktywny (z and. activated carbon)
Zaawansowane procesy utleniania (z ang. Advanced Oxidation Processes)
Bisfenol A
17β-estradiol
17α-etynyloestradiol
Fotokataliza
Chromatografia gazowa z detektorem mas oraz jonizacją elektronową
(z ang. Gas Chromatography-Mass Spectrometry with Electron
Ionization)
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV-VIS (z ang.
High-Performance Liquid Chromatography with UV-VIS detector)
Objętościowy strumień wody zdejonizowanej, m3·m-2·s-1
Objętościowy strumień permeatu, m3·m-2·s-1
Stała szybkości reakcji, min-1
Mikrofiltracja (z ang. Microfiltration)
Graniczna masa molowa (z ang. Molecular Weight Cut-Off), g·mol-1
lub Da
Nanofiltracja (z ang Nanofiltration)
Ozonowanie
Ogólny węgiel organiczny
Odwrócona osmoza (z ang. Reverse Osmosis)
Ekstrakcja do fazy stałej (z ang. Solid Phase Extraction)
Czas połowicznego rozkładu związku, min

2

TiO2
UF
UV
UV/O3
UV/TiO2
UV/TiO2-AC

Tlenek tytanu(IV)
Ultrafiltracja (z ang. Ultrafiltration)
Proces fotolizy
Proces łączny fotoliza-ozonowanie
Proces fotokatalizy
Proces fotokatalizy wspomagany węglem aktywnym
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1.

WPROWADZENIE
Woda jest jednym z podstawowych surowców podtrzymujących życie na Ziemi.

Nieograniczony dostęp do czystej i niedrogiej wody jest uważany za jeden z najbardziej
podstawowych celów humanitarnych, który jednak dalej pozostaje wyzwaniem 21-ego wieku.
Trzy największe sektory zużywające na całym świecie wodę to rolnictwo (70%), przemysł
(19%) oraz gospodarstwa domowe (11%) (Aquastat, 2013). Niestety poprzez kilka
czynników, takich jak m.in. wzrost urbanizacji, zanieczyszczenie zasobów wodnych,
niewłaściwe zarządzanie gospodarką wodną, zmiany klimatyczne oraz wciąż wzrastająca
liczba ludności doporowadzono do kryzysu wodnego. Według Organizacji Narodów
Zjednoczonych (2013) około 1,2 mld ludzi żyje w obszarach fizycznego niedoboru wody. Jak
wynika z danych dostarczonych przez Światową Organizację Zdrowia (2008), co roku ponad
3,4 miliona osób umiera z przyczyn wodno-higienicznych. Dodatkowo niedobór wody
znacząco zagraża rolnictwu, co w konsekwencji wpływa na zmniejszenie dostaw
żywności (UN-Water, 2007) W związku z powyższym skuteczne uzdatanianie wód
powierzchniowych stało się jednym z priorytetowych zadań inżynierii i ochrony środowiska.
W tym zakresie poszukiwane są także rozwiązania zmierzające do ograniczenia liczby
i stężenia zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych np. wraz z odpływami
z oczyszczalmi ścieków komunalnych. Dzieje się tak, ponieważ powszechnie stosowane
konwencjonalne systemy oczyszczania są nieefektywne szczególnie w aspekcie eliminacji
małocząsteczkowych substancji organicznych występujących na niskich poziomach stężeń
(mikrozanieczyszczenia). Można tu wymienić różne domieszki przemysłowe, pestycydy
i herbicydy, pozostałości farmaceutyczne oraz arsen (Sarkar i in., 2007; Harisha i in., 2010;
Saitúa i in., 2012; Gibs i in., 2007; Radjenović i in., 2008)
Szczególną grupę związków należących do wymienionych mikrozanieczyszczeń
stanowią substancje wykazujące aktywność estronogeniczną (z ang. Endocrine Disrupting
Chemicals - EDCs). Związki te zaburzają w organizmach żywych funkcjonowanie układu
dokrewnego. Ze względu na fakt, że układ ten reguluje pracę całego organizmu nawet
niewielkie

ilości

EDCs

mogą

stanowić

potencjalne

zagrożenie

dla

życia

i zdrowia organizmów żywych, w tym również człowieka.
Problem występowania i toksyczności mikrozanieczyszczeń oraz związków aktywnych
biologicznie w środowisku wodnym było tematem licznych dyskusji naukowych
i politycznych. W związku z czym, zgodnie z najnowszymi ustaleniami Unii Europejskiej
stężenia tzw. substancji priorytetowych (rozumianych jako szczególnie niebezpieczne)
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w wodach będą ściśle monitorowane. Kluczowymi dokumentami w tej sprawie są Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE i 2008/105/WE. W pierwszej z nich
wyodrębniono 33 substancje priorytetowe lub priorytetowo niebezpieczne w dziedzinie
polityki wodnej, natomiast w drugiej, dla niektórych tych substancji określono środowiskowe
normy jakości (2008). Normy te dotyczą średniego rocznego stężenia danej substancji
w śródlądowych wodach powierzchniowych rozumianych jako rzeki, jeziora oraz związane
z nimi sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód. Lista tych substancji w najnowszej
Dyrektywie 2013/39/UE (2013) została poszerzona do 45 związków. W celu osiągnięcia
dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, środowiskowe normy jakości dla
pierwszych 33 substancji priorytetowych powinny zostać osiągnięte do końca 2021 r.,
natomiast środowiskowe normy jakości dla nowo zidentyfikowanych substancji powinny
zostać osiągnięte do końca 2027 r. (Kamińska, 2015).
Celowość prowadzenia badań nad oczyszczaniem, czy też podczyszczaniem różnych
strumienii wodnych pod kątem eliminacji mikrozanieczyszczeń organicznych jest zatem
uzasadniona nie tylko dbałością o bezpieczeństwo ekologiczne wód powierzchniowych, ale
także koniecznością w świetle najnowszych przepisów w dziedzinie polityki wodnej.
Obecnie do oczyszczania odpływów z oczyszczalni ścieków komunalnych rozważane są
techniki zaawansowanego utleniania i procesy membranowe.
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2.

CEL I ZAKRES PRACY

Celem

niniejszej

pracy

było

porównanie

efektywności

wybranych

procesów

fizykochemicznych (wybrane procesy zaawansowanego utleniania oraz membranowe tj. ultrai nanofiltracja) w aspekcie usuwania estrogenów (17β-estradiol, 17α-etynyloestradiol)
i ksenoestrogenów (bisfenol A) z oczyszczonych ścieków komunalnych. Wymienione
związki wykazują dziłanie estrogeniczne jak i mogę oddziaływać toksycznie na ekosystemy
wodne i zdrowie człowieka.
Zakres badań obejmował realizację czterech podstawowych celów badawczych:
1.

Określenie efektywności usuwania mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności
z biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych w jednostkowym procesie
ozonowania, fotolizy oraz w łącznym procesie ozonowanie-fotoliza.

2.

Wyznaczenie efektywności usuwania badanych mikrozanieczyszczeń estrogenicznych
z biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych w procesie fotokatalizy bez
i z dodatkiem węgla aktywnego.

3.

Ocena

możliwości

zastosowania

procesu

nanofiltracji

oraz

ultrafiltracji

bez i z modyfikacją powierzchni do usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń
estrogenicznych z biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych.
4.

Wyznaczenie

toksyczności

roztworów

poprocesowych

oczyszcznych

metodami

zaawansowanego utleniania.

Najkorzystniejsze warunki procesu ozonowania (tj. dawka ozonu, czas reakcji, wartość
pH oczyszczanej wody) dla bisfenolu A zostały określone w oparciu o szereg eksperymentów
z wykorzystaniem wody zdejonizowanej jako matrycy. Dalsze etapy badań dotyczyły
porównania efektywności procesu pojedynczej fotolizy i ozonowania oraz procesu łącznego
ozonowanie-fotoliza dla bisfenolu A z wykorzystaniem modelowego oraz rzeczywistego
odpływu ścieków. Uzyskane wyniki badań zostały porównane pod kątem skuteczności
rozkładu bisfenolu A dla wody zdejonizowanej. W ramach pracy powołując się na
pierwszorzędowy model kinetyki reakcji zostały również wyznaczone stałe szybkości reakcji
rozkładu bisfenolu A w procesie łącznym UV/O3 w zależności od badanej matrycy.
Dodatkowo określono również czas połowicznego rozkładu badanego związku.
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W kolejnych etapach badań została porównana efektywność rozkładu wszystkich trzech
badanych związków wykazujących aktywność estrogeniczną z rzeczywistego i modelowego
odpływu z oczyszczalni ścieków komunalnych w procesie UV oraz UV/O3. Uzyskane wyniki
badań analogicznie jak w przypadku badań nad bisfenolem A zostały porównane pod kątem
skuteczności rozkładu wybranych związków dla wody zdejonizowanej.
Ponadto w pracy przeprowadzono próbę identyfikacji substancji wspomagających proces
UV/O3, w tym celu wykorzystano test ANOVA.
Następnie przeprowadzono badania nad oceną efektywności rozkładu wybranych
mikrozanieczyszczeń

estrogenicznych

z

rzeczywistego

i

modelowego

odpływu

z oczyszczalni ścieków komunalnych w procesie fotokatalizy prowadzonej w obecności TiO2.
Dalsze etapy badań dotyczyły porównania efektywności procesu fotokatalizy prowadzonej
w obecności TiO2 oraz węgla aktywnego dla bisfenolu A z wykorzystaniem modelowego oraz
rzeczywistego odpływu ścieków komunalych. Uzyskane wyniki badań zostanały porównane
pod kątem skuteczności eliminacji bisfenolu A dla pojedyńczego procesu adsorpcji
prowadzonego na pylistym węglu aktywnym.
W procesach membranowych oceniono separację mikrozanieczyszczeń estrogenicznych
w stałych warunkach operacyjnych procesu membranowego i w systemie filtracji
jednokierunkowej tzw. dead-end. Ponadto został określony wpływ niekorzystnych zjawisk
towarzyszących filtracji membranowej tj. skaling i fouling membran na skuteczność usuwania
mikrozanieczyszczeń estrogenicznych.
W końcowym etapie badań roztwory poprocesowe oczyszczne róznymi metodami
zaawansowanego utleniania (UV, UV/O3, UV/TiO2 oraz UV/TiO2-AC) oceniono pod
względem

poziomu

toksyczności

z

wykorzystaniem

trzech

różnych

organizmów

wskaźnikowych (Allivibrio fischeri, Daphnia magna oraz Lemna minor).
W dużej mierze pracę sfinansowano w ramach środków na badania kierunkowe młodych
naukowców przyznane dla Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej o nr
wewnętrznych w Jednostce wydziałowej BKM/547/RIE-4/2014, BKM/539/RIE-4/2015
i BKM-536/RIE4/2016/08/040/BKM16/0053.
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WSTĘP TEORETYCZNY

3.

MIKROZANIECZYSZCZENIA

ESTROGENICZNE

W

ŚRODOWISKU

WODNYM
3.1. Charakterystyka związków wykazujących aktywność estrogeniczną

Mikrozanieczyszczenia organiczne to substancje chemiczne pochodzenia naturalnego
lub

antropogenicznego,

które

wykazują

zróżnicowaną

odporność

na

rozkład

mikrobiologiczny. Ponieważ ich stężenia zazwyczaj nie przekraczają w środowisku wodnym
lub glebowym poziomu kilkudziesięciu μg/dm3 lub μg/g, stąd przedrostek „mikro”.
Do

najczęściej

w środowisku

wymienianych
naturalnym

mikrozanieczyszczeń

zaliczamy:

pestycydy,

organicznych

występujących

wielopierścieniowe węglowodory

aromatyczne (WWA), środki powierzchniowo czynne (SPC), chlorowane związki organiczne
(ChZO), dioksyny, furany, farmaceutyki, produkty do pielęgnacji ciała (PCPs) oraz
substancje wykazujące aktywność estrogeniczną (EDCs).
Aktualnie największe obawy budzą wymienione jako ostatnie mikrozanieczyszczenia
estrogeniczne, które nie rzadko przenikają do środowiska wodnego w wyniku aktywności
człowieka. Związki te, oprócz wywoływania określonych efektów w środowisku organizmu
(w tym również często efektu toksycznego) oraz zdolności do biokumulacji są zdolne
do łączenia się z receptorami estrogenowymi. Ich hormonalna aktywność jest wysoce
niepożądana, ponieważ może prowadzić do szeregu zaburzeń hormonalnych i stanowić
przyczynę wielu chorób. Stąd też wynika konieczność minimalizowania ich obecności
w środowisku przyrodniczym (Whitten i in., 2001; Oski i in., 2003).
Mikrozanieczyszczenia typu EDCs tworzą niejednorodną grupą związków - zarówno pod
względem budowy jak i właściwości chemicznych, a jedyną łączącą je cechą jest wspomniana
wcześniej aktywność hormonalna (Falconer i in., 2006). Właściwości fizyczno-chemiczne
tych substancji takie jak: mała rozpuszczalność w wodzie, temperatury topnienia
przekraczające 90ºC, niskie prężności par i współczynniki Henry’ego oraz hydrofobowy
charakter utrudniają ich eliminację ze środowiska wskutek naturalnych procesów fizycznych
np. parowania z wody (Dudziak, 2013).
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Wspomniana

aktywność

estrogeniczna

związków

należących

do

EDCs

(np.

nonylofenolu) wynika przede wszystkim z podobieństwa pomiędzy ich strukturą chemiczną,
a strukturą naturalnego żeńskiego hormonu płciowego 17β-estradiolu (rys. 3.1).
a)

CH3

HO

OH

b)

HO

Rys. 3.1. Podobieństwo struktury 17β-estradiolu (a) i jednego z izomerów nonylofenolu (b)
3.2. Źródła i poziomy stężeń mikrozanieczyszczeń estrogenicznych w środowisku
wodnym
Przed

omówieniem

źródeł

mikrozanieczyszczeń

estrogenicznych

występujących

w środowisku wodnym, które wykazują aktywność estrogeniczną, należy dokonać wyraźnego
podziału na związki endokrynnie aktywne pochodzenia naturalnego (fitoestrogeny,
mykoestrogeny) i antropogenicznego (ksenoestrogeny).
Do grupy ksenoestrogenów, występujących w środowisku naturalnym można zaliczyć
substancje pochodzące z przemysłu, rolnictwa oraz procesów technologicznych. Należą
do nich ftalany (stosowane w produkcji tworzyw sztucznych), alkilofenole (obecne
w detergentach i środkach powierzchniowo czynnych), polichlorowane bifenyle (PCB;
stosowane dawniej w urządzeniach elektrycznych), dioksyny (uwalniane ze spalarni),
pestycydy chloroorganiczne, organohalogeny (stosowane jako środki zmniejszające palność),
amidy (akrylamid; stosowany do obróbki termicznej żywności) oraz organochloryny
(nonylofenol, bisfenol A, oktylofenol i ich pochodne). Ostatnie wymienione związki
są stosowane w przemyśle, głównie do tworzenia związków bardziej złożonych, które
wchodzą w skład farb, lakierów, substancji pokrywających wewnątrz m.in. puszki
z żywnością, wiele rodzajów plastików (Matejczyk i Zalewski, 2001; Toyama i in., 2004).
Do najlepiej dotychczas poznanej grupy związków wykazujących aktywność
estrogeniczną należą fitoestrogeny. Są to polifenolowe związki izolowane z roślin.
Ich budowa przypomina strukturę 17β-estradiolu (Wober i in., 2002). Można je znaleźć
w wielu roślinach m.in. naryngenina występuje w grejpfrutach (Usui, 2006), w liściach
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zielonej herbaty znajduje się epigallokatechina, lignany zawarte są głównie w nasionach lnu
oraz w większości owoców i warzyw.
Związkiem należącym do mykoestrogenów jest mykotoksyna zearalenon (ZEA). ZEA to
niesteroidowy związek produkowany przez niektóre grzyby z gatunku Fusarium spp. Stanowi
on zanieczyszczenie chleba i różnego rodzaju zbóż: kukurydzy, jęczmienia, pszenicy, ryżu,
sorgo (Limer i Speirs, 2004).
Przedstawiony na rysunku 3.2 schemat ukazuje drogi transportu EDCs do środowiska
wodnego. Związki wykazujące aktywność estrogeniczną przede wszystkim dostają się
do środowiska przez jego bezpośrednie skażenie, w wyniku utylizacji pojemników (mycie,
zatapianie) oraz przenikając do żywności (np. z opakowań wymywany jest bisfenol A)
i w wyniku obróbki termicznej - szczególnie akrylamid. Część wymienionych substancji,
które są identyfikowane w żywności nie jest metabolizowana i przedostaje się wraz
z wydzielinami do ścieków m.in. bytowych. Coraz częściej zdarza się, że oczyszczalnie mają
problem z usunięciem tych związków, co w konsekwencji powoduje ich przedostawanie się
do środowiska wodnego poprzez naturalne odbieralniki.
Można również wyróżnić inne drogi transportu EDCs do środowiska wodnego, które są
natomiast związane z rolnictwem. Pierwszą kategorią wykorzystywanych w rolnictwie
ksenoestrogenów są pestycydy. Spływy powierzchniowe z obszarów rolniczych, gdzie stosuje
się dane pestycydy dostają się do wód naturalnych. Drugą kategorię wykorzystywanych
w rolnictwie związków są hormony. Do lat 90. ubiegłego wieku w Europie często stosowaną
praktyką w hodowli zwierząt mięsnych, w szczególności bydła było podawanie paszy
z domieszką estrogenów (Andersson i Skakkebaek, 1999). Część hormonów, które nie zostały
zmetabolizowane w tkankach, przedostawała się wraz z odchodami do gleby, a następnie do
rzek powodując zmiany hormonalne wśród żyjących tam organizmów, przede wszystkim ryb
(Aravindakshan i in., 2004; Gardiner i Ramberg, 2001).
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Rys. 3.2. Drogi transportu EDCs do środowiska wodnego
Występowanie w środowisku wodnym EDCs potwierdziły badania kontrolujące stan wód
powierzchniowych w różnych częściach świata. Przykładowo stężenie bisfenolu A w wodach
powierzchniowych w Stanach Zjednoczonych było w zakresie od 147 do 12000 ng/dm 3
(Zhang i in., 2007, Kolpin i in., 2002). Ponadto w pracy Chen i in. (2013) udokumentowali
obecność bisfenolu A (90 ng/dm3), nonylofenolu (986 ng/dm3) oraz oktylofenolu (100
ng/dm3) w wodzie powierzchniowej stanowiącej źródło wody pitnej w Taiwanie. W tabela 3.1
przedstawiono przykładowe dane dotyczące zawartości wybranych mikrozanieczyszczeń
wykazujących aktywność estrogeniczną w różnych strumieniach wodnych.
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Tabela 3.1. Zawartość wybranych ksenoestrogenów w różnych strumieniach wodnych
Związek

Rodzaj i miejsce poboru próbki (źródło literaturowe)

BPA
EE2
Stężenie [ng/dm3]

Woda powierzchniowa stanowiąca źródło wody pitnej, Taiwan
n.w. – 90
n.b.
(Chen i in., 2013)
Wody przybrzeżne, Hiszpania
n.w.
n.b.
(Aydin i Talinli, 2013)
Jeziora i rzeki stanowiące źródło wody pitnej, Hiszpania
n.b.
11,7 - 14
(Aydin i Talinli, 2013)
Rzeka Atibaia, Brazylia, São Paulo
25 – 84
n.w. – 25
(Sodré i in., 2010)
Wody przybrzeżne, Polska, Gdańsk
5 - 278
n.b.
(Staniszewska i in., 2015)
Wody przybrzeżne, Grecja, Saloniki
10,6 – 52,3
n.b.
(Vout, 2012)
Rzeka Han, Korea, Seul
19,2 - 324
n.b.
(Nam i in., 2014)
Jezioro Dianchi, Chiny
19,7
n.w.
(Yang i in., 2014)
Wody rzeczne i jeziora, Chiny
4 - 377
n.w. – 3,4
(Yang i in., 2014)
n.w. – nie wykryto; n.b. – nie badano.
3.3. Odziaływanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych na organizmy żywe
Ekspozycja na substancje wykazujące aktywność estrogeniczną może prowadzić
do zaburzeń w wydzielaniu hormonów płciowych u człowieka, a w konsekwencji być
przyczyną problemów z płodnością, a także czynnikiem ryzyka zachorowania na
endometriozę, raka piersi, jajnika, nowotwory jąder czy inne nowotwory hormonozależne
(Joffe, 2012; Leffers i in., 2011).
Poważne konsekwencje pociąga za sobą ekspozycja na fitoestrogeny płodów płci męskiej
w okresie prenatalnym. Obserwacje McLachlana (2001) potwierdzają, że kontakt
z substancjami o działaniu estrogenowym, w okresie prenatalnym może powodować
nieprawidłowości rozwojowe narządów płciowych. Wśród nieprawidłowości należy
wymienić: niezstąpienie jąder, cysty najądrza lub pozostałości przewodów Mullera. Zmiany
te występują z różnym nasileniem w zależności od dawki i czasu ekspozycji (Atanassowa
i in., 2001).
Opublikowano jednakże szereg prac ukazujących korzystny wpływ fitoestrogenów
na organizm ludzki. Pozytywne działanie tych substancji wynika przede wszystkim
z ich właściwościami antyoksydacyjnymi, obniżaniem poziomu cholesterolu, hamowaniem
14
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powstawania

zakrzepów i

zwiększeniem elastyczności naczyń

oraz

hamowaniem

angiogenezy. To ostatnie zjawisko jest korzystne w przebiegu leczenia nowotworów (Greim,
2004; Weber i in., 2001).
Należy jednakże mieć na uwadze, że nieznajomość bezpiecznej długości okresów
ekspozycji na związki hormonalne, na dzień dzisiejszy przekreśla możliwość wykorzystania
związków aktywnych estrogenicznie np. w terapii nowotworowej. Udowodniono, że zarówno
ekspozycja w okresie płodowym, dzieciństwa, dojrzewania, jak i życiu dorosłym może
doprowadzić do niepożądanych zmian w organizmie. Zmiany te nie obejmują tylko
nieprawidłowości

w

układzie

płciowym,

prowadzących

do

zaburzeń

płodności

czy nowotworów gonad i dróg płciowych, ale działanie ksenoestrogenów znacznie wykracza
poza układ płciowy. Ze względu na szerokie rozpowszechnienie receptorów estrogenowych,
ksenoestrogeny są w stanie wywoływać działania niepożądane niemal we wszystkich
tkankach i narządach. Dlatego niekontrolowana ekspozycja na ksenoestrogeny może być
poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka (Czupryńska i in. 2011).
Na niekorzystne działanie EDCs szczególnie narażone są organizmy wodne.
Za najczęstsze skutki ich oddziaływania uważa się nieprawidłową budowę ryb i ptaków,
partenogenezę, osłabioną reprodukcję, anomalia w budowie narządów rozrodczych, a także
feminizację samców i maskulinizację samic w populacjach ryb (Felis, 2013; Bolong i in.,
2009; Soares i in., 2009). W pracy (Schäfers i in., 2007) wykazano, że narażenie populacji
słodkowodnych ryb z gatunku Danio rerio na EE2 spowodowało nieodwracalne
zahamowanie ich zdolności rozrodczych. W innych badaniach przeprowadzonych na tej
samej grupie organizmów, 21- dniowa ekspozycja na EE2 skutkowała obniżeniem masy ciała
i masy gonad. U samców zaobserwowano o około połowę mniejszą masę jąder, a u samic
zmiany były większe, gdyż masa jajników była blisko pięciokrotne mniejsza w stosunku
do organizmów z próby kontrolnej. Prawdopodobnie znaczne obniżenie masy jajników
u samic tych ryb było spowodowane wykazaną w badaniach histopatologicznych chorobą
ziarniniakową oraz pęcherzykową mineralizacją tkanek (Silva i in., 2012).
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4.

ZAAWANSOWANE

PROCESY

UTLENIANIA

W

USUWANIU

MIKROZANIECZYSZCZEŃ ESTROGENICZNYCH

Aktualnie

metoda

osadu

czynnego

jest

jednym

z

najpopularniejszych

i najskuteczniejszych sposobów biologicznego oczyszczania ścieków bytowych, jednakże
w

przypadku

eliminacji

mikrozanieczyszczeń

nie

zawsze

jest

skuteczna.

Mikrozanieczyszczenia ze względu na swoją budowę (np. policykliczność, występowanie
różnych grup funkcyjnych) i właściwości fizykochemiczne (hydrofobowość, polarność itp.)
ulegają biodegradacji w niewielkim stopniu. Eliminacji mikrozanieczyszczeń ze ścieków
towarzyszy również zjawisko adsorpcji związków na kłaczkach osadu czynnego. Nie rzadko
mikrozanieczyszczenia wykazują działanie toksyczne względem biocenozy osadu czynnego
(Hai i in., 2011; Tadkaew i in., 2011) Stąd w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło
zainteresowanie wykorzystaniem innych niekonwencjonalnych metod oczyszczania ścieków
pod kątem usuwania mikrozanieczyszczeń. W tym zakresie stosowane są przede wszystkim
techniki membranowe (Hai i in., 2011; Tadkaew i in., 2011; Schumacher i in., 2012;
Scheideler i in., 2012). Rozpatrywany jest również aspekt rozbudowy ciągu oczyszczalni
ścieków o nowe procesy. Do doczyszczania odpływów z komunalnych oczyszczalni ścieków
proponowane są zaawansowane procesy utleniania (z ang. Advanced Oxidation Processes
AOPs) (Schumacher i in., 2012; Scheideler i in., 2012).
AOPs umożliwiają wytwarzanie rodników hydroksylowych w ilości zapewniającej
skuteczne oczyszczenie strumieni wodnych (Glaze i in., 1987). Wymienione rodniki
hydroksylowe posiadają bardzo wysoki potencjał redoks (2,8 V), co umożliwia im szybkie
i nieselektywne utlenianie toksycznych i trudnobiodegradowalnych związków organicznych
(Pera-Titus i in., 2004). Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że w ściekach
identyfikowane są mikrozanieczyszczenia organiczne o różnym pochodzeniu. Wśród nich
można wyróżnić mikrozanieczyszczenia pochodzenia naturalnego łącznie z toksynami
(np. genisteina, daidzeina, zearalenon) i związki chemiczne wytwarzane przez człowieka
(różne składniki leków, pestycydy, alkilofenole i wiele innych przemysłowych związków
chemicznych) (Hai i in., 2011; Tadkaew i in., 2011; Schumacher i in., 2012; Scheideler i in.,
2012; Glaze i in., 1987; Pera-Titus i in., 2004).
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4.1. Charakterystyka procesu fotolizy oraz czynniki wpływające na jego efektywność
Do

procesów

zaawansowanego

utleniania

należą

przede

wszystkim

procesy

fotochemiczne, w których wolne rodniki hydroksylowe są indukowane promieniowaniem
elektromagnetycznym. Podstawowym jednostkowym procesem stosowanym w tym zakresie
jest proces fotolizy (UV) (Pereira i in., 2007). Mechanizm fotolizy opiera się na wzbudzeniu
np. cząsteczki zanieczyszczenia przez absorpcję fotonu z widma emisyjnego wiązki
promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku bezpośredniej fotolizy bardzo ważnym
parametrem jest długość fali, ponieważ gdy jego wartość przekracza 200 nm indukowane
światło nie generuje wolnych rodników hydroksylowych, a obserwowane przemiany
zanieczyszczeń wynikają z absorpcji kwantu promieniowania elektromagnetycznego.
Efektywność

procesu

fotolizy

wyraźnie

zależy

od

rodzaju

usuwanego

mikrozanieczyszczenia. Badania Esplugass’a i in. (2002) wykazały, że stopień usunięcia
wybranych

farmaceutyków

na

drodze

bezpośredniej

fotolizy waha

się

od

5%

dla karbamazepiny (lek psychotropowy) do 91% dla kwasu klofibrowego (lek stosowany
w terapii zaburzeń lipidowych). Jak donoszą Neamtu i in. (2006) w przypadku bisfenolu A,
który jest typowym związkiem o pochodzeniu przemysłowym fotoliza praktycznie jest
nieskuteczna. Prowadzi do rozkładu bisfenolu A na poziomie około 8%. Jednakże
po zmianie warunków prowadzenia procesu tj. zamiana lampy niskociśnieniowej rtęciowej
(moc lampy 15 W) na lampę metalohalogenkową (moc 250 W) możliwa jest eliminacja
bisfenolu A na poziomie 40% (Peng i in., 2006). Wyniki tych eksperymentów wskazują na
selektywność procesu fotolizy oraz na zależność efektywności procesu od właściwego doboru
źródła promieniowania.
4.2. Procesy zaawansowanego utleniania skojarzone w różnych konfiguracjach
Ze względu na fakt, że promieniowanie elektromagnetyczne jest wykorzystywane
już od kilku lat na skalę techniczną do dezynfekcji wody pitnej lub ścieków prowadzone
są również badania nad zwiększeniem efektywności fotolizy w aspekcie usuwania
mikrozanieczyszczeń poprzez jej kojarzenie z innymi procesami w różnych konfiguracjach
np. fotoliza i utlenianie nadtlenkiem wodoru (UV/H2O2), fotoliza i ozonowanie (UV/O3),
fotoliza katalizowana dwutlenkiem tytanu tzw. fotokataliza (UV/TiO2,) czy fotokataliza
wspomagana węglem aktywnym (UV/TiO2-AC). W ten sposób wykorzystując już istniejące
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instalacje i poprzez niewielkie modyfikacje układu możliwa będzie skuteczna degradacja
różnych zanieczyszczeń, w tym mikrozanieczyszczeń estrogenicznych (Aga, 2006).

UV/H2O2
Według prac wielu autorów (Gottschalk i in., 2000; Pereira i in., 20012; Parsons, 2005)
zastosowanie nadtlenku wodoru podczas procesu fotolizy podnosi efektywność usuwania
mikrozanieczyszczeń w znaczącym stopniu, w porównaniu do zastosowania tego procesu
w układzie pojedyńczym. Pod wpływem promieniowania UV dochodzi do bezpośredniej
fotolizy cząsteczki nadtlenku wodoru i w konsekwencji generowane są rodniki hydroksylowe.
W przypadku badań prowadzonych przez Esplugass’a i in. (2002) dodanie 10 mg H2O2
do roztworu spowodowało wzrost stopnia eliminacji, praktycznie nierozkładalnej w procesie
pojedynczej fotolizy karbamazepiny do poziomu 99%. Badania te potwierdziły, że połączenie
obu procesów wywołuje efekt synergii różnych utleniaczy.

UV/O3
Obiecująca wydaje się również konfiguracja łącząca fotolizę i ozonowanie (UV/O3).
W swoich badaniach Pengxiao i in. (2014) porównali fotolizę, ozonowanie i proces łączny
UV/O3 pod kątem usuwania wybranych antybiotyków ze ścieków. Na podstawie uzyskanych
wyników badań określono, że proces fotolizy okazał się całkowicie nieskuteczny pod kątem
eliminacji antybiotyków. Efektywność procesu ozonowania zależała od czasu kontaktu ozonu
z wodą. Zadawalające efekty usunięcia antybiotyków obserwowano po 30 minutowym czasie
trwania procesu. Natomiast, w przypadku procesu łącznego fotoliza-ozonowanie po 10
minutowym czasie trwania procesu, stopień usunięcia antybiotyków wynosił około 90%.
W układzie łącznym zaobserwowano również znaczne obniżenie toksyczności ścieków
(ok. 58%).
Wysoka skuteczność omawianego procesu wynika z jego mechanizmu. Ozon absorbuje
promieniowanie UV z maksimum przy długości fali 253,7 nm. W roztworze wodnym
dochodzi do wytworzenia nadtlenku wodoru według reakcji (Legrini i in., 1993):
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(4.1)
(4.2)
(4.3)
Nadtlenek wodoru utworzony tą drogą może ulegać fotolizie lub rozkładowi poprzez reakcje
z cząsteczką ozonu (rys. 3.3).

Rys. 3.3. Drogi reackji w procesie UV/O3 i O3/H2O2 (Legrini i in., 1993)
Biorąc pod uwagę fakt, ze fotoliza jest procesem powolnym, a reakcje ozonu z anionami
hydroksylowym i nadtlenohydrokyslowym są szybkie to ta ostatnia wydaje się główną drogą
do rozpadu ozonu w procesie UV/O3.
UV/TiO2
Jak donoszą Konstantinou i in. (2003) wykorzystanie TiO2 w trakcie naświetlania
promieniowaniem elektromagnetycznym również prowadzi do wywołania efektu synergii.
Dużą zaletą TiO2 jest jego nietoksyczność, niska cena oraz duża podatność na degradację.
Z badań Sakkas’a i in. (2007) wynika, że stężenie salbutamalu (związku należącego do grupy
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farmaceutyków) w procesie fotokatalizy prowadzonym przy użyciu TiO2 w dawce
500 µg/dm3 po 30 minutowym czasie naświetlania obniżyło się o około 90%.
Wyższa skuteczność procesu UV/TiO2 w porównaniu do procesu pojedynczej fotolizy
wynika z złożoności jego mechanizmu. W procesie fotokatalizy w wyniku naświetlania
katalizatora o właściwościach półprzewodnika (w tym przypadku TiO2) promieniowaniem
o energii co najmniej równej energii „przejścia” półprzewodnika (z ang. band gap energy Eg),
zaabsorbowany foton (hυ) powoduje przeniesienia elektronu (e-) z pasma walencyjnego
(z ang. palence band VB) do pasma przewodnictwa (z ang. conduction band CB)
z wytworzeniem luki elektronowej (h+), która stanowi nieobsadzony poziom energetyczny.
Powstała w ten sposób luka elektronowa zachowuje się jak dodatni nośnik ładunku
elektrycznego (Konstantinou i Albanis, 2004; Fujishima i in., 1999; Ziółek i Nowak, 1999).
Proces fotowzbudzenia półprzewodnika został schematycznie przedstawiony na rysunku 3.4
(Carp i in., 2004).

Rys. 3.4. Schemat fotowzbudzenia TiO2: A) rekombinacja powierzchniowa ładunków,
B) rekombinacja objętościowa ładunków, C) utlenianie donora (Carp i in., 2004)
Występujące elektrony na powierzchni półprzewodnika przyczyniają się do redukcji
grupy akceptorowej (etap C), a dodatnio naładowana dziura elektronowa h+ jest
odpowiedzialna za proces utleniania grupy donorowej (etap D). W ten sposób wygenerowane
nośniki ładunków (e--h+) mogą ulegać również rekombinacji. W cząsteczce półprzewodnika
można wyróżnić dwa rodzaje rekombinacji: objętościową (etap B) oraz powierzchniową
(etap A). Sam proces rekombinacji współzawodniczy z transferem ładunków do związków,
które zostały zaabsorbowane na powierzchni półprzewodnika (Carp i in., 2004;
Linsebigler i in., 1995; Hoffmann i in., 1995). Należy tutaj zaznaczyć, że jeżeli proces
fotokatalitycznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych zachodzi w roztworze wodnym
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to dodatkowo towarzyszą mu inne reakcje chemiczne, które odgrywają znaczącą rolę
w samym procesie fotokatalizy. Dzieje się tak, ponieważ wytworzone luki elektronowe
reagują z cząsteczkami wody generując rodniki hydroksylowe o bardzo wysokim potencjale
redox (+2,76 V) (Poradnik fizykochemiczny, 1974).
Podczas fotokatalizy z użyciem TiO2 nierzadko powstają również produkty pośrednie
oznaczające się bardzo wysoką toksycznością. Jednakże zjawisko to jest powszechne
w trakcie realizacji procesów utleniania. Całkowitą mineralizację wspomnianego wcześniej
salbutamolu jak i produktów ubocznych powstających w trakcie jego utleniania osiągnięto
dopiero po 24 godzinnym czasie prowadzenia procesu (Sakkas i in., 2007).
Tlenek tytanu ma jednak poważną wadę, absorbuje tylko promieniowanie ultrafioletowe
tak więc proces fotokatalityczny może zachodzić tylko podczas naświetlania światłem
z zakresu od 100 do 400 nm. W konsekwencji jednym z wiodących kierunków badań jest
uzyskanie fotokatalizatorów na bazie TiO2, które byłyby aktywne również podczas
naświetlania światłem widzialnym. Cel ten, czyli tzw. fotosensybilizację dwutlenku tytanu
można osiągnąć stosując różne dodatki do samego dwutlenku tytanu lub modyfikując jego
powierzchnię różnymi związkami organicznymi, jonami i kompleksami metali (Kaniou i in.,
2005; Serp i Figueiredo, 2009; Agrios i Pichat, 2005).

UV/TiO2-AC
Aktualnie najwięcej uwagi poświęca się wykorzystaniu materiałów węglowych w celu
zwiększenia efektywności TiO2, ze względu na ich wyjątkowe własności strukturalne
i elektryczne (Leary i Westwood, 2011; Pastrana-Martínez i in., 2013). Wykorzystuje się
w tym celu materiały węglowe o różnym charakterze takie jak węgiel aktywny (AC),
nanorurki węglowe oraz grafen.
Podstawową zaletą węgla aktywnego jest jego duża powierzchnia właściwa (zwykle
od 900 do 1200 m2/g), która umożliwia równomierne rozmieszczenie cząsteczek katalizatora
np. TiO2 w jego strukturze. W ten sposób powstały układ adsorbent-adsorbat (AC-TiO2)
pozwala osiągać wyższą efektywność eliminacji małocząsteczkowych mikrozanieczyszczeń
organicznych w porównaniu do procesu fotokatalizy prowadzanej wyłącznie z zastosowaniem
TiO2.
Wspomniana wcześniej wysoka porowatość AC zapewnia wysoką zdolność adsorpcyjną
wobec mikrozanieczyszczeń, a tym samym polepsza proces utleniania. Z kolei na rysunku 3.5
przedstawiono mechanizm oddziaływania układu AC-TiO2 z fenolem (García-Muñoz i in.,
21
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2014) Powierzchnia AC posiada wiele tzw. aktywnych centrów powierzchniowych, które
prawdopodobnie generują powierzchnię sfery bogatą w elektrony. Te z kolei tworzą wiązania
kowalencyjne z związkami organicznymi znajdującymi się w oczyszczanym roztworze (Rey
i in., 2008) Natomiast, na powierzchni katalizatora TiO2 występujące oddziaływania
pomiędzy katalizatorem, a rozpuszczonymi związkami organicznymi w oczyszczanym
roztworze mają charakter dyspersyjny. Tak więc połączenie cząsteczek TiO2 z węglem
aktywnym, który adsorbuje zanieczyszczenia na swojej powierzchni umożliwia dodatkowy
kontakt TiO2 z zanieczyszczeniami.

Rys.3.5. Proponowany mechanizm fotodegradacji fenolu w procesie UV/TiO2-AC
(García-Muñoz i in., 2014)
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5.

CIŚNIENIOWE TECHNIKI MEMBRANOWE JAKO EFEKTYWNA METODA
SEPARACJI ZWIĄZKÓW ESTROEGNICZNYCH ZE STRUMIENI WODNYCH

5.1. Charakterystyka ciśnieniowych procesów membranowych
Ciśnieniowe techniki membranowe należą do grupy procesów, które umożliwiają
separację zanieczyszczeń na poziomie cząsteczkowym lub jonowym (Baker, 2012; Drioli
i Giorno, 2009; Ismail, 2012; Norman, 2008). Najczęściej techniki membranowe stosuje się
do odsalania wód słonych i produkcji wody ultraczystej, zmiękczania wody oraz usuwania
substancji organicznych w tym małocząsteczkowych mikrozanieczyszczeń. W omawianych
przypadkach oczyszczane media stanowią tzw. nadawę czyli strumień zasilający układ
membranowy. Jest on rozdzielany na oczyszczony permeat i zatężony retentat (Hu i in., 2007;
Xu i in., 2006).
Wśród ciśnieniowych procesów membranowych można wymienić mikrofiltrację (MF),
ultrafiltrację (UF), nanofiltrację (NF) i odwróconą osmozę (RO). Zasadnicza różnica
pomiędzy tymi procesami polega na zatrzymywaniu składników różniących się rozmiarem
cząsteczek. Różnicuje je również ciśnienie transmembranowe, którego wartość jest odwrotnie
proporcjonalna do wielkości porów membrany. Jednak wybór rodzaju procesu ciśnieniowego
uwarunkowany jest głównie charakterem zanieczyszczeń występujących w oczyszczanych
strumieniach wodnych, co schematycznie zostało przedstawione na ryskunku 3.6 (Kamińska,
2015).
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Rys. 3.6. Możliwości separacyjne w ciśnieniowych technikach membranowych
(Kamińska, 2015)
Przedstawione na powyższych shcemacie usuwanie zawiesin, koloidów oraz substancji
wielkocząsteczkowych w procesach MF i UF jest efektem działania sita molekularnego.
Natomiast w nanofiltracji mechanizm rozdziału wynika prawdopodobnie z zachodzących
jednocześnie kilku zjawisk tj. oddziaływań międzycząsteczkowych i elektrostatycznych oraz
procesu rozpuszczania i dyfuzji. Z kolei, istotą transportu w procesie odwróconej osmozy jest
zjawisko rozpuszczania i dyfuzji. W pierwszym etapie substancja ulega rozpuszczeniu
w membranie, a następnie dyfunduje przez nią wskutek działania przyłożonej siły napędowej
(Dudziak, 2013; Bodzek i Konieczny, 2005).
Ze względu na rozbieżność mechanizmów odpowiedzialnych za właściwości separacyjne
membran należących do różnych procesów membranowych do opisów ich właściwości
wykorzystuje się różne wielkości. W konsekwencji wielkościami opisującymi charakterystykę
transportowo-separacyjną membran ultrafiltracyjnych jest wartość cut-off definiowana także
jako graniczna masa molowa (MWCO). Innymi słowy za pomocą tej wartości określona jest
najmniejsza masa molowa substancji testującej (dekstrany, glikole polietylenowe, białka
globularne) ulegająca retencji w co najmniej 90%. Wielkość MWCO jest coraz częściej
wykorzystywana

przez

producentów

membran

do

charakteryzowania

membran

nanofiltracyjnych i do odwróconej osmozy (Cardoso de Oliveira i in., 2012). Jednak ich
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właściwości separacyjne są przede wszystkim oceniane na podstawie współczynników
retencji jonów jedno i/lub dwuwartościowych (sole testujące: NaCl, MgSO4).
Siłą napędową w ciśnieniowych procesach membranowych jest różnica ciśnień po obu
stronach membrany, przy czym w zależności od procesu ciśnienie transmembranowe
przyjmuje inny zakres wartości. W tabeli 3.1 zestawiono podstawowe informacje
o ciśnieniowych technikach membranowych.
Tabela 3.1. Charakterystyka ciśnieniowych technik membranowych (Dudziak, 2013; Bodzek
i Konieczny, 2005; Cardoso de Oliveira i in., 2012)
Ciśnienie

Cut-off

Współczynnik

transmembranowe

membran

retencji soli

[MPa]

[kDa]

[%]

Mikrofiltracja

0,01 - 0,2

>100

0

Sitowy

Ultrafiltracja

0,1 - 0,5

1 - 100

0

Sitowy

Proces
membranowy

Mechanizm separacji

Rozpuszczania i dyfuzji,
Nanofiltracja

0,5 - 2,0

0,15 - 1

40 – 60 NaCl

wykluczanie Donnana,

85-100 MgSO4

oddziaływania
międzycząsteczkowe

Odwrócona
osmoza

1 - 10

<0,15

100 NaCl
100 MgSO4

Rozpuszczania i dyfuzji

Należy podkreślić, że zastosowanie procesów membranowych w systemach oczyszczania
różnych strumieni wodnych zapewnia wysoki poziom automatyzacji oraz znacząco ogranicza
zużycie substancji chemicznych, co z kolei wpływa na redukcję kosztów. Jednakże głównym
wyzwaniem dla tej technologii jest nieodłączny kompromis pomiędzy selektywnością,
a przepuszczalnością membrany. Zanieczyszczenia zaadsorbowane na membranach po
procesie filtracji przyczyniają się do złożoności procesu projektowania i eksploatacji stacji
oczyszczania strumienia wodnego wykorzystującej te ciśnieniowe techniki separacji. Ponadto
znacząco zmniejszają czas pracy membrany. Jednakże wydajność samej membrany w dużej
mierze zależy od materiału, z którego składa się jej struktura. Aktualnie dostępne na rynku są
komercyjne membrany, które poprzez wzbogacenie o różne materiały (polimery, ceramikę,
metale itp.) wykazują większą przepuszczalność oraz stabilność termiczną i mechaniczną.
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5.2. Usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych z zastosowaniem ciśnieniowych
technik membranowych
Jak wspomniano wcześniej wybór rodzaju procesu ciśnieniowego uwarunkowany jest
głównie charakterem zanieczyszczeń występujących w oczyszczanych strumieniach
wodnych.

W

związku z

tym

najbardziej

odpowiednim

procesem

do

usuwania

małocząsteczkowych zanieczyszczeń organicznych o średnicy około 1 nm lub masie molowej
150-500

g/mol

jest

nanofiltracja.

Wynika

to

przede

wszystkim

z

właściwości

fizykochemicznych membran nanofiltracyjnych. Rozmiar porów w warstwie naskórkowej
tych membran nie przekracza 2 nm, a wartość granicznej masy molowej kształtuje się
w granicach od 150 do 500 Da (tabela 3.1). Dla porównania w procesie ultrafiltracji
zatrzymywane są bakterie, koloidy oraz inne wysokocząsteczkowe zanieczyszczeniao
średnicach od 2 do 50 nm lub których masa cząsteczkowa jest większa od 500 Da (tabela 3.1).
Mimo to w literaturze przedmiotu prezentowane są przykłady dokumentujące współczynnik
retencji mikrozanieczyszczeń w procesie ultrafiltracji kształtujący się w zakresie od 17
do 80% (Acero i in., 2010; Yoon i in., 2006; Benitez i in., 2009). Retencja
mikrozanieczyszczeń w tym przypadku jest powodowana efektem adsorpcji związku
na membranie. W pracy (Yoon I in., 2007) porównano skuteczność usuwania w ultrafiltracji
kilkudziesięciu mikrozanieczyszczeń, które różniły się właściwościami fizykochemicznymi
(pKa, logKow, masa molowa i moment dipolowy). Autorzy pracy wykazali, że wyższe
współczynniki

retencji

uzyskano

dla

związków

charakteryzujących

się

większą

hydrofobowością określaną poprzez wartość logKow. Wartość tego parametru determinuje
intensywność zjawiska adsorpcji związku na membranie.
Współcześnie w obszarach zastosowania ultrafiltracji szczególną uwagę zwraca
się na polimerowe membrany nanokompozytowe w których strukturach zostały wbudowane
nanomateriały.

Zastosowanie

tych

membran

w

usuwaniu

małocząsteczkowych

mikrozanieczyszczeń jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Jednakże dostępne dane
literaturowe wskazują na duży potencjał tych membran w oczyszczaniu różnych strumieni
wodnych (Saranya i in., 2014; Koseoglu-Imer, 2013; Ghaemi i in., 2011; Zhang i in., 2014).
Wynika to przede wszystkim z obiecujących właściwości transportowo-separacyjnych
zmodyfikowanych membran umożliwiających uzyskanie porównywalnych efektów jak
w przypadku znacznie bardziej energochłonnego procesu nanofiltracji (Bohdziewicz
i Kamińska, 2014). Za wymienione właściwości tych membran odpowiadają nanocząsteczki,
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które wpływają na ich budowę strukturalną i mechanizm separacji zanieczyszczeń (Vatanpour
i in., 2011) Dla przykładu w pracy (Saranya i in., 2014) porównano efektywność oczyszczania
ścieków przemysłowych w procesie ultrafiltracji realizowanym przy pomocy membrany
polieterosulfonowej bez i z modyfikacją wielowarstwowymi nanorurkami węglowymi.
W przypadku membrany modyfikowanej uzyskano lepsze efekty obniżenia ogólnych
wskaźników zanieczyszczeń. Stopnie obniżenia wartości wskaźników ChZT i TDS
(z ang. Total Dissolved Solids) wynosiły odpowiednio 90% i 94%. Ponadto w pracy
(Niedergall i in., 2014) wykazano, że retencja małocząsteczkowego bisfenolu A może być
również większa na membranie poddanej modyfikacji, niż bez tego zabiegu.
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CZĘŚĆ BADAWCZA

6.

PRZEDMIOT BADAŃ
Do badań wytypowano trzy różne mikrozanieczyszczenia tj. 17β-estradiol, 17α-

etynyloestradiol oraz bisfenol A należące do grupy związków zakłócających procesy
hormonalne. Właściwości fizyczno-chemiczne tych substancji przedstawiono w tabeli 6.1.
Tabela 6.1. Właściwości fizykochemiczne badanych mikrozanieczyszczeń
17β-estradiol

17α-etynyloestradiol

Bisfenol A

272,00

296,40

228,00

3,6 (27ºC)

4,8 (20°C)

120,0

LogKow [-]

4,01

4,15

3,32

pKa [-]

10,71

10,34

9,60

Średnica Stokes’a [nm]

0,801

0,800

0,658

Masa molowa [g/mol]
Rozpuszczalność
w wodzie (temperatura) [mg/dm3]

(25°C)

W ramach pracy oczyszczaniu w wybranych procesach fizykochemicznych poddano
roztwory sporządzone na bazie wody zdejonizowanej, odpływ modelowy oraz rzeczywisty
po biologicznym oczyszczaniu z dodatkiem badanych mikrozanieczyszczeń w stałym stężeniu
500 µg/dm3. Charakterystyka fizyko-chemiczna badanych roztworów została przedstawiona
w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Charakterystyka fizykochemiczna badanych roztworów
Woda

Odpływ

Odpływ

zdejonizowana

modelowy

rzeczywisty

pH [-]
Przewodność wł. [μS/cm]
Absorbancja (λmax=254 nm)
[cm-1]
OWO [mg/dm3]

7,0
5,18

7,93

9,85

0,000

0,055

0,218

0,00

24,41

33,01
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Odpływ modelowy
Odpływ modelowy odpowiadał pod względem właściwości fizykochemicznych ściekom
komunalnym po mechaniczno-biologicznym ciągu ich oczyszczania. Przygotowany został
w oparciu o normę PN-72/C-04550.09 (2009) dla syntetycznych surowych ścieków
komunalnych. W tym celu do 1 dm3 wody wodociągowej dodano substancje organiczne
w ilości 152 mg bulionu suchego odżywczego oraz 226 mg peptonu kazeinowego.
Przygotowany roztwór podgrzewano do temperatury 100°C, a po jego ochłodzeniu
do temperatury 21±2°C wprowadzano związki nieorganiczne tj.: NH4Cl (20 mg/dm3), NaCl
(7 mg/dm3), CaCl2 x 6 H2O (7,5 mg/dm3), MgSO4 x 7 H2O (2 mg/dm3), K2HPO4 (40
mg/dm3), KH2PO4 (16 mg/dm3). Przygotowaną mieszaninę rozcieńczano dziesięciokrotnie
w celu zamodelowania 90% stopnia usunięcia wszystkich substratów roztworu a w dalszej
kolejności dodawano wzorce badanych mikrozanieczyszczeń.
Odpływ rzeczywisty z komunalnej oczyszczalni ścieków
Odpływ rzeczywisty stanowiły biologicznie oczyszczone ścieki komunalne pochodzące
z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Obiekt ten odbiera ścieki bytowogospodarcze, miejskie i przemysłowe przy średniej przepustowości równej 40 tys. m 3/dobę.
Ścieki są wstępnie oczyszczane mechanicznie, a następnie kierowane na stopień biologiczny,
gdzie zachodzi biodegradacja związków azotu i fosforu w procesach prowadzonych przez
osad czynny. Po końcowej sedymentacji, ścieki są odprowadzane do odbiornika wodnego.
Próbki do badań pobierano bezpośrednio z kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone
do odbiornika. Próbki do badań przechowywano w szklanych ciemnych pojemnikach,
w temperaturze 1-4°C maksymalnie przez 48 h. Wartości wskaźników zanieczyszczeń
dla odpływu rzeczywistego mieściły się w zakresie wartości podanych w normach tj.
w Rozporządzeniu 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.
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7.

MATERIAŁY

7.1. Odczynniki chemiczne
Składniki organiczne odpływu modelowego z oczyszczalni ścieków w postaci suchego
bulionu odżywczego oraz peptonu kazeinowego pochodziły z firmy BTL spółka z o.o. (Łódź,
Polska). Natomiast substancje nieorganiczne tj. NaCl, NH4Cl, CaCl2 x 6 H2O, MgSO4 x 7
H2O, K2HPO4 oraz KH2PO4 były z firmy Avantor Performance Materials Poland S.A.
(Gliwice, Polska).
Ponadto w badaniach stosowano metanol o czystości przekraczającej 99,8% i acetonitryl
o czystości ponad 99,5% firmy Avantor Performance Materials Poland S.A. (Gliwice,
Polska).

7.2. Katalizatory i sorbenty

Jako katalizator w procesie fotokatalizy zastosowano komercyjny ditlenek tytanu firmy
Degussa (Frankfurt, Niemcy) oznaczony symbolem P25. Z kolei węgiel aktywny dodatkowo
stosowany w procesie fotokatalizy (wspomaganie procesu) był o symbolu CWZ-30 z firmy
Gryfskand (Gryfino, Polska).

7.3. Membrany

Membrany komercyjne
W badaniach wykorzystano cztery płaskie komercyjne membrany do nanofiltracji
oznaczone jako NF-90, NF-270, DK i HL, a do ultrafiltracji jedną membranę o symbolu UFGE. Membrany nanofiltracyjne zostały dobrane tak, aby różniły się od siebie parametrami
fizyczno-chemicznymi.

Z

kolei

membrana

ultrafiltracyjna

charakteryzowała

się

właściwościami z pogranicza membran do nano- i ultrafiltracji. Membrany o symbolach NF90 i NF-270 pochodziły firmy Dow Filmtec (Michigan, USA), a DK, HL i UF-GE z firmy
GE

Osmonics

Inc.

(Minnetonka,

USA).

Szczegółową

charakterystykę

membran

przedstawiono w tabeli 7.1.
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Tabela 7.1. Charakterystyka wykorzystywanych membran

Producent

NF-

NF-

90

270

Dow Filmtec

DK

HL

UFGE

GE Osmomics Inc.

membrana kompozytowa

Materiał*

(warstwa naskórkowa - poliamid)

Graniczna masa molowa*
[Da]
Kąt zwilżania**
[o]

150-

150-

300

300

17

37

25

41

47,0

33,3

16,5

42,4

9,4

150

200

63

1000

Objętościowy strumień wody
zdejonizowanej***
6

3

-2

-1

[Jw·10 , m ·m ·s ]
Ciśnienie transmembranowe*

zal.

b.d.

b.d.

2,0

2,7

b.d.

[MPa]

maks.

b.d.

4,0

4,0

4,0

b.d.

*dane producenta, ** pomiary własne wykonane za pomocą goniometru PG-1 firmy Fibro
System AB; *** wyznaczony eksperymentalnie przy ΔP=2,0 MPa; b.d. - brak danych.
Własne membrany ultrafiltracyjne zmodyfikowane nanomateriałami
Do preparowania membran polieterosulfonowych (PES) modyfikowanych mieszaniną
nanorurek węglowych (SWCNT i MWCNT-COOH) zastosowano technikę inwersji fazowej
polegającą na formowaniu filmu polimerowego o grubości około 100-150 µm, a następnie
jego żelowaniu w roztworze nierozpuszczalnika (woda zdejonizowana/ izopropanol 90/10,
v/v o temperaturze 15ºC±1). Przed preparowaniem membrany sporządzono świeży roztwór
polimeru i nanorurek w dimetyloformamidzie (DMF) zawierający 16% wag. PES-nanorurki
i 84% wag. DMF. Sporządzenie roztworu membranotwórczego obejmowało, w pierwszym
etapie 30-minutowe nadźwiękawianie (częstotliwość ultradźwięków 21 kHz) mieszaniny
nanorurek w DMF w celu zwiększenia ich dyspersji, a następnie dodanie do zawiesiny
odważkę polimeru i wytrząsanie mieszaniny do momentu jego rozpuszczenia (12-24 h).
Zawartość nanorurek węglowych w preparowanych membranach stanowiła 0,1% wag.
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w układzie polimer – CNT (Kamińska i in., 2015). Wytworzone membrany ultrafiltracyjne
oznaczano w pracy symbolem UF-CNT.

8.

STOSOWANE OZNACZENIA ANALITYCZNE

8.1. Oznaczenie stężenia mikrozanieczyszczeń estrogenicznych w badanych
roztworach wodnych
Oznaczenie badanych mikrozanieczyszczeń estrogenicznych przeprowadzono zgodnie
z następującą metodyką:
- wydzielenie związków z roztworu za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE),
- eluacja analitu mieszaniną acetonitrylu z metanolem (40/60, v/v),
- analiza ilościowo-jakościowa związku techniką chromatografii HPLC (detekcja UV-VIS).
W celu umożliwienia oznaczenia chromatograficznego HPLC analitów z próbek
wodnych o objętości 100 cm3 (pH=7) wydzielano badane związki z użyciem ekstrakcji
do fazy stałej (SPE). Złoże kolumienki przed ekstrakcją kondycjonowano acetonitrylem
(5 cm3) i metanolem (5 cm3), a następnie przepłukano wodą zdejonizowaną (5 cm3).
Wydzielone związki eluowano mieszaniną acetonitrylu z metanolem (40/60, v/v) o objętości
1 cm3. Kolejno ekstrakt poddawano suszeniu pod lekkim strumieniem azotu i rozpuszczano
w 100 μl metanolu. Tak przygotowane ekstrakty poddawano analizie chromatograficznej.
Do oznaczeń wykorzystano wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC z detektorem UVVIS (długość fali λ=220 nm) firmy Varian (Warszawa, Polska) wyposażony w kolumnę
Hypersil GOLD firmy Thermo Scientific (Gliwice, Polska) o długości 25 cm, średnicy 4,6
mm i uziarnieniu 5 μm. Fazę ruchomą stanowiła mieszanina acetonitryl/woda w proporcjach
85:15 (v/v). Nastrzyki próbki wykonywano manualnie przy pomocy mikrostrzykawki
o pojemności 50 μl firmy Hamilton (Poznań, Polska).
Zastosowana

procedura

mikrozanieczyszczeń

w

analityczna

zakresie

od

charakteryzuje
66

(bisfenol

A)

się
do

odzyskiem
78%

badanych

(17β-estradiol

oraz 17α-etynyloestradiol), co zostało określone dla wody zdejonizowanej z wprowadzonymi
wzorcami związków o stężeniu 500 µg/dm3 (objętość próbki 100 cm3).
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8.2. Analizy fizykochemiczne
Efektywność oczyszczania roztworów wodnych w przypadku wybranych cykli
badawczych określona została również na podstawie dodatkowych pomiarów:
- parametrów ogólnych opisujących właściwości badanego roztworu tj. pH,
- parametrów

związanych

z

obecnością

substancji

organicznych

w

roztworach

(absorbancja w UV254 i ogólny węgiel organiczny OWO),
- parametrów związanych z obecnością substancji nieorganicznych tj. przewodność wł.
Pomiar absorbancji dla λ równej 254 nm prowadzono przy użyciu spektrofotometru
jednowiązkowego UV/VIS CECIL model CE 1021 firmy Cecil Instruments Limited
(Cambridge, Wielka Brytania). Określenie stężenia OWO wykonano przy użyciu analizatora
węgla Multi N/C firmy Jena Analytik (Jena, Niemcy). Natomiast pH i przewodność właściwa
zostały zmierzone przy pomocy laboratoryjnego pH-metru/konduktometru CPC-505 firmy
Elmetron (Zabrze, Polska).

8.3. Testy toksykologiczne
Badane roztwory mikrozanieczyszczeń przed i po procesie oczyszczania metodami
utleniania oceniono pod względem efektu toksykologicznego. Wykonane testy umożliwiły
kompleksową analizę efektywności stosowanych procesów. W tego typu badaniach ocena
skuteczności

procesów

zaawansowanego

utleniania

pod

kątem

usuwania

mikrozanieczyszczeń powinna opierać się zarówno na określeniu stężenia pozostałego
substancji jak i również efektu biologicznego próbki poprocesowej. Powstające podczas
utleniania toksyczne produkty uboczne mogą wykazywać większą aktywność biologiczną
(w tym np. toksyczność) niż związek macierzysty, co obniża końcowy efekt oczyszczania
(Werle i Dudziak, 2013). Zastosowano trzy rodzaje biotestów (enzymatyczny Microtox®,
przeżywalności Daphtoxkit F®, wzrostowy Lemna minor) pozwalające na ocenę
toksykologiczną zarówno na bakteriach, skorupiakach jak i roślinach naczyniowych.
Test Microtox® z firmy Tigret sp. z o.o. (Warszawa, Polska) wykorzystujący bakterie
bioluminescencyjne Aliivibrio fischeri jako organizmy wskaźnikowe przeprowadzono
zgodnie z procedurą Screening Test systemu MicrotoxOmni w analizatorze Microtox Model
500 firmy Modern Water (Warszawa, Polska). Stosowane bakterie odznaczają się znaczną
wrażliwością na szerokie spektrum toksykantów pochodzenia organicznego i nieorganicznego
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(Werle i Dudziak, 2013). Wynik testu wyrażony był przez procent inhibicji bioluminescencji
będący skutkiem zahamowania procesów metabolicznych organizmów wskaźnikowych
poddanych 5 i 15 minutowej ekspozycji na działanie toksykantu względem próby kontrolnej
stanowiącej 2% roztwór NaCl.
Efekt toksyczności określono jako % inhibicji bioluminescencji bakterii (IM) według
równania 8.1:
·100%

(8.1)

gdzie:
– intensywność bioluminescencji bakterii rejestrowana dla próbki kontrolnej;
– intensywność bioluminescencji bakterii rejestrowana dla próbki testowej.
Biotest Daphtoxkit F® firmy Tigret sp. z o.o. (Warszawa, Polska) wykorzystuje świeżo
wylęgłe słodkowodne skorupiaki Daphnia magna jako organizmy wskaźnikowe. Testy
przeprowadzano zgodnie z normami OECD Guideline 202 ISO 6341 (2004). Ilość martwych
organizmów odczytywano po 24 i 48 h prowadzenia testu. Test zakupiono jeden raz tak więc
w większości eksperymentów wykorzystywano organizmy z własnej hodowli. Efekt
toksyczności określono jako % przeżywalności skorupiaków (ID) według równania 8.2:
·100%

(8.2)

gdzie:
– ilość żywych osobników obserwowana dla próbki kontrolnej;
– ilość żywych osobników obserwowana dla próbki testowej.
Test z Lemna minor przeprowadzony został na roślinach naczyniowych zgodnie z normą
OECD Guideline 221 (2001). Do badań wykorzystano rośliny testowe pochodzące z własnej
hodowli. Test oparty był na obserwacji zmian morfologicznych roślin. Prowadzony był
w temperaturze 25±1°C przy stałej ekspozycji na światło o mocy 6000 lux. Efekt
toksykologiczny oceniono po 7 dobach jako % inhibicji (IL) wzrostu frondów roślin zgodnie
ze wzorem (8.3):
·100%

(8.3)

gdzie:
– liczba frondów (efekt obserwowany) dla próbki kontrolnej;
– liczba frondów (efekt obserwowany) dla próbki testowej.
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Klasa toksyczności
Do klasyfikacji toksyczności próbek zastosowano powszechny system, używany przez
wielu badaczy (Milles i in., 2003, Ricco i in., 2004), oparty na wielkości obserwowanego
efektu wywoływanego u wykorzystanych organizmów wskaźnikowych (tabela 8.1).
Tabela 8.1. System klasyfikacji toksyczności próbek
Efekt [%]

Klasa toksyczności

<25

nietoksyczna

25-50

niska toksyczność

50,1-75

toksyczna

75-100

wysoka toksyczność

9. APARATURA BADAWCZA
9.1. Stanowisko do prowadzenia procesów zaawansowanego utleniania

Badane procesy zaawansowanego utleniania (fotoliza, fotoliza-ozonowanie, fotokataliza
oraz fotokataliza wspomagana węglem aktywnym) prowadzono w szklanym porcjowym
laboratoryjnym reaktorze o objętości 0,7 dm3 firmy Heraeus (Hanau, Niemcy) (rys. 9.1).

Wlot wody chłodzącej
Wylot wody chłodzącej

Przewód napowietrzający
Lampa UV
Płaszcz chłodzący

Kranik spustowy
Mieszadło

Rys. 9.1. Schemat porcjowego reaktora fotokatalitycznego (Kudlek, 2016)
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Reaktor był wyposażony w zanurzeniową średniociśnieniową lampę UV o mocy 150 W
umieszczoną w płaszczu chłodzącym wykonanym ze szkła Duran 50. Proces chłodzenia
odbywał się za pomocą wody wodociągowej. Takie rozwiązanie zapewniało utrzymanie stałej
temperatury procesu tj. 20±1°C. Wykorzystana lampa emitowała promieniowanie o długości
fali λexc równej 313, 365, 405, 436, 546 oraz 578 nm.
Ponadto reaktor umieszczony był na mieszadle magnetycznym, aby zapewnić
równomierne wymieszanie zawartości podczas trwania procesu. Natomiast do natleniania
układu użyto pompkę o wydajności 4 dm3 powietrza na minutę.
W przypadku procesu łącznego fotoliza-ozonowanie ozon wytwarzano z powietrza
w generatorze Ozoner FM 500 o wydajności 0,14 mg/s firmy WRC Multiozon (Gdańsk,
Polska) i wprowadzano do reaktora poprzez dyfuzor ceramiczny.
Natomiast w procesie fotokatalizy dwutlenek tytanu wprowadzano do mieszaniny
reakcyjnej przed procesem naświetlania i poddawano wyłącznie mieszaniu przez 15 min.
Ponadto w procesie fotokatalizy wspomaganej węglem aktywnym dodatkowo przed procesem
wprowadzano równocześnie fotokatalizator jak i węgiel aktywny.
9.2. Instalacja do ciśnieniowej filtracji membranowej
Proces filtracji membranowej realizowano w stalowej celi (400 cm3) zaopatrzonej
w mieszadło, w której umieszczano membrany o powierzchni aktywnej 0,00385 m 2 (rys. 9.2).
Siłą napędową procesów było ciśnienie transmembranowe równe 2,0 MPa (w przypadku
procesów realizowanych z wykorzystaniem membran komercyjnych) oraz 0,1 MPa
(w przypadku procesów realizowanych z wykorzystaniem membran własnych) wytwarzane
w układzie poprzez inertny gaz dostarczany z butli. Temperatura procesu wynosiła 20°C.
Przed przystąpieniem do właściwych badań każdą z badanych membran kondycjonowano
filtrując wodę zdejonizowaną do ustabilizowania wartości objętościowego strumienia
permeatu i w celu określenia jej początkowych właściwości transportowych (tabela 7.1).
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Rys. 9.2. Schemat celi membranowej (Kamińska, 2015)

10.

METODYKA BADAŃ

10.1. Wyznaczenie stopnia eliminacji mikrozanieczyszczeń i kinetyka procesów
zaawansowanego utleniania
Realizowane procesy zaawansowanego utleniania prowadzono w sposób ciągły. Czas
trwania fotolizy oraz procesu łącznego fotoliza-ozonowanie wynosił 30 minut, a pozostałych
procesów kojarzonych w różnych konfiguracjach (fotokataliza, fotokataliza wspomagana
węglem aktywnym) 60 minut.
W przypadku procesu łącznego fotoliza-ozonowanie ozon wprowadzano do reaktora
poprzez dyfuzor ceramiczny z przesunięciem czasowym w stosunku do naświetlania (po 10
minutach), co miało za zadanie umożliwić porównanie efektywności pojedynczego procesu
naświetlania roztworu oraz procesu łącznego. Dawka ozonu była stała i wynosiła 3 mg/dm 3,
a czas kontaktu utleniacza z wodą wynosił 1 min.
Jaka katalizator w procesie fotokatalizy oraz fotokatalizy wspomaganej węglem aktywnym
zastosowano komercyjny ditlenek tytanu w dawce 100 mgTiO2/dm3. Z kolei dawka węgla
aktywnego (proces UV/TiO2-AC) była w zakresie od 1 do 20 mg/dm3.
Ponadto w pracy badano wpływ różnych parametrów procesowych ozonowania na stopień
eliminacji mikrozanieczyszczeń tj. dawka ozonu, czas reakcji, wartość pH oczyszczanej wody
(woda zdejonizowana). W tabeli 10.1 przedstawiono szczegóły dotyczące poszczególnych
eksperymentów.
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Tabela 10.1. Konfiguracja parametrów procesowych ozonowania
Numer
eksperymentu

Badany parametr

Dawka ozonu

Czas reakcji

Wartość pH

[mg/dm3]

[min]

[-]

1

dawka ozonu

1-10

1

7

2

czas ozonowania

3

1-10

7

3

pH wody

3

1

4-9

Wyznaczenie stopnia eliminacji mikrozanieczyszczeń
Stopień eliminacji mikrozanieczyszczeń w badanych procesach zaawansowanego
utleniania oceniono na podstawie zmian stężenia mikrozanieczyszczeń:
100

(10.1)

gdzie:
– stopień eliminacji mikrozanieczyszczenia w wybranym procesie, %;

E
,

–

stężenie

mikrozanieczyszczenia

odpowiednio

przed

i

po

zakończeniu

procesu, µg/dm3.
Wyniki w pracy przedstawiane są również jako zmiana stężenia C/C0.
Kinetyka procesu łącznego ozonowanie-fotoliza (UV/O3)
Na podstawie informacji literaturowych (Ku i in., 2002) do opisu procesu łącznego
UV/O3 można w uproszczeniu zastosować pierwszorzędowy model kinetyki reakcji, zgodnie
z poniższym równaniem:
(10.2)
gdzie:
k - stała szybkości reakcji, min-1;
c - stężenie mikrozanieczyszczenia, mol/dm3.
Zakładając idealne wymieszanie badanej substancji można przyjąć, że:
(10.3)
Po rozdzieleniu zmiennych i scałkowaniu równania otrzymuje się następującą zależność:
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(10.4)
Tym samym zanik substratów w procesie można opisać funkcją ekspotencjalną:
(10.5)

Kinetyka procesu fotokatalizy (UV/TiO2)
Do opisu kinetyki procesu fotokatalitycznego utleniania zastosowano model LangmuiraHinshelwood‘a (L-H) bazując na informacjach z literatury (Lin i in. 2009; Lopez-Alvarez i in.
2012). Poniższe równanie (10.6) przedstawia interpretację kinetyki procesu jako funkcję
stężenia utlenianych mikrozanieczyszczeń od czasu trwania procesu:
r

dC
 KC 
 k

dt
 1  KC 

(10.6)

gdzie:
r – stopień utleniania mikrozanieczyszczenia,
C – stężenie, mol/dm3;
t – czas, s;
k – szybkość reakcji utleniania, min-1;
K – stała równowagi adsorpcji.
Zakładając, że utlenianie badanych związków w procesie fotokatalizy jest reakcją
pseudo-pierwszorzędową, stałą szybkości reakcji można obliczyć jako ujemne nachylenie
regresji liniowej korzystając z równania 10.7:

C 
 ln  o   kt
 Ct 

(10.7)

gdzie:
Co/Ct – stężenie mikrozanieczyszczenia w czasie t = 0 i po czasie t, mol/dm3.
Z kolei czas połowicznego rozpadu t1/2 wyznaczony został na podstawie równania 10.8:

t1 
2

ln 2
k

(10.8)
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10.2. Badania

wydajności

oraz

retencji

mikrozanieczyszczeń

estrogenicznych

w procesach membranowych
Właściwości separacyjne stosowanych membran oceniono na podstawie wartości
współczynnika retencji mikrozanieczyszczeń (R) opisanego równaniem (10.9):
·100

(10.9)

gdzie:
R

– retencja, %

Cp, Cn – stężenie mikrozanieczyszczenia w permeacie i nadawie, µg/dm3.
Z punktu widzenia eksploatacji ciśnieniowych procesów membranowych obok ich
właściwości separacyjnych równie istotne jest określenie ich wydajności i podatności na
zjawiska niekorzystne (np. fouling, skaling i in.). W tym celu w trakcie prowadzenia nanoi ultrafiltracji mierzono objętość odbieranego permeatu w określonej jednostce czasu,
a następnie obliczano objętościowy strumień permeatu (Jv) z równania (10.10) na podstawie
którego wyznaczano również początkowy objętościowy strumień permeatu podczas
kondycjonowania membrany (Jw):
(10.10)
gdzie:
Jv(Jw) – objętościowy strumień permeatu (wody zdejonizowanej), m3∙m-2∙s-1
V – objętość permeatu, m3;
F – powierzchnia membrany, m2;
t – czas filtracji, s.

Zarówno przed jak i po procesie oczyszczania ścieków przez membrany filtrowano wodę
zdejonizowaną. Pierwsza filtracja miała na celu określenie początkowej wydajności
membrany, a kolejna stanowiła próbę jej odmycia. Pozwoliło to także na wyznaczenie
wartości

względnego

strumienia wody zdejonizowanej

oraz względnego strumienia permeatu

czyli

tzw. odzysku

czyli tzw. indeksu foulingu według zależności

10.11 oraz 10.12:
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(10.11)
gdzie:
αv – względny strumień wody zdejonizowanej
Jw – objętościowy strumień wody zdejonizowanej wyznaczony dla nowej membrany,
m3·m-2·s-1.
·100%

(10.12)

gdzie:
αw – względny strumień permeatu
Jwp – objętościowy strumień wody zdejonizowanej wyznaczony dla membrany po
procesie oczyszczania, m3·m-2·s-1.
Dla membran przed i po procesie filtracji roztworów wodnych wykonano analizę
topografii ich powierzchni przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM)
model 1430 VP produkcji LEO Electron Microscopy Ltd. (Cambridge, Anglia).
10.3. Ocena wyników badań i analiz
Przedstawione w pracy wyniki badań stanowią wartości średnie arytmetyczne z czterech
powtórzeń poszczególnych eksperymentów. Błąd szacowano na podstawie odchylenia
standardowego. W przypadkach, gdy błąd nie przekraczał 5% wyniki były prezentowane bez
zaznaczenia przedziału błędu.
W celu dostosowania odpowiednich modeli do danych eksperymentalnych posłużono się
arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel, gdzie wyznaczono współczynnik determinacji R,
określający dopasowanie punktów pomiarowych do modelu.
Ponadto w celu określenia współzależności pomiędzy badanymi substancjami
przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA). Przed przeprowadzeniem testu ANOVA
przeprowadzono detekcję wielkości odstających, sprawdzono normalność rozkładu (przyjęto
prawdopodobieństwo α=0,05) oraz zweryfikowano hipotezę o jednorodności wariancji
(przyjęto α=0,05), wykorzystując w tym celu test Barletta.
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11. WYNIKI I DYSKUSJA BADAŃ

11.1. Ozonowanie i fotoliza jako procesy pojedyncze i zintegrowane
11.1.1. Ozonowanie
Określenie najkorzystniejszych parametrów reakcji ozonowania dla bisfenolu A
Badania wstępne dotyczące oceny skuteczności ozonowania przeprowadzono tylko dla
bisfenolu A i wody zdejonizowanej jako matrycy. Miało to na celu określenie bezpośredniej
reakcji ozonu z wybranym mikrozanieczyszczeniem. Do badań wybrano bisfenol A z uwagi
na jego najmniejszą podatność na procesy chemicznego

utleniania, co zostało

udokumentowane w części literaturowej pracy.
Na rysunku 11.1 przedstawiono zależność pomiędzy dawką ozonu, a obniżeniem stężenia
bisfenolu A. Określono, że stężenie bisfenolu A obniża się wraz z zwiększaniem dawki
ozonu. Przy dawce ozonu 1 mg/dm3 usunięcie badanego związku wynosiło około 40%.
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Rysunek 11.1. Wpływ dawki ozonu na usunięcie bisfenolu A w procesie ozonowania
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Z kolei, gdy zastosowano pięciokrotnie wyższą dawkę ozonu (5 mg/dm3) usunięcie
wzrosło do 70%. Jednak zastosowanie dawki ozonu 10 mg/dm3 spowodowało już nieznaczne
obniżenie stężenia bisfenolu A w wodzie w odniesieniu do dawki ozonu 5 mg/dm3.
W dalszej kolejności badano wpływ czasu kontaktu ozonu z wodą na obniżenie stężenia
bisfenolu A (rys. 11.2). W przypadku zastosowania dawki ozonu, wynoszącej odpowiednio
3 mg O3/dm3 i wydłużenia czasu reakcji do 10 minut nastąpiło obniżenie stężenia bisfenolu A
do ok. 90%. Otrzymane wyniki dowodzą, że czas reakcji ma duży wpływ na efektywność
usunięcia bisfenolu A w procesie ozonowania. Im dłuższy czas reakcji tym wyższy stopień
usunięcia związku.
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Rysunek 11.2. Wpływ czasu ozonowania na usunięcie bisfenolu A w procesie ozonowania
Na rysunku 11.3 przedstawiono zależność pomiędzy wartością pH wody poddawanej
ozonowaniu, a obniżeniem stężenia bisfenolu A. Na podstawie otrzymanych wyników można
zauważyć, że efektywność procesu ozonowania jest wyższa w warunkach odczynu
obojętnego i zasadowego, niż w środowisku kwaśnym. Wynika to z występującego różnego
mechanizmu reakcji pomiędzy usuwanym związkiem, a ozonem w zależności od odczynu
roztworu. Teoretycznie, można wyróżnić dwa typy reakcji ozonu z zanieczyszczeniami
zawartymi w wodzie tj. reakcje bezpośrednie ozonu cząsteczkowego i reakcje pośrednie
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poprzez rodniki tworzące się w procesie rozpadu ozonu w wodzie. Bezpośrednia reakcja
ozonu na cząsteczki substancji jest wysoce selektywny i ogranicza się wyłącznie
do nienasyconych związków alifatycznych, aromatycznych oraz aminowych. Powstałe
produkty są bardzo nietrwałe i przekształcają się w łatwo biodegradowalne związki
karbonylowe (Biń, 2005). Pośrednia reakcja odbywa się poprzez wolne rodniki hydroksylowe
HO• i hydroksynadtlenkowe HO•2 tworzone podczas reakcji ozonu z wodą. Działanie
rodników w porównaniu z ozonem cząsteczkowym jest mniej selektywne (Perkowski i Kos,
2005). Szybkość rozkładu ozonu do rodników HO• i HO•2 wzrasta ze wzrostem wartości pH
wody. W środowisku zasadowym reakcje przebiegają głównie według mechanizmu
rodnikowego. W konsekwencji obniżenie stężenia bisfenolu A po procesie ozonowania
prowadzonego dla wody o pH w zakresie od 7-9 wynosiło około 70%, a w przypadku
odczynu kwaśnego (pH = 4) obniżenie stężenia bisfenolu A było niskie na poziomie około
30%.
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Rysunek 11.3. Wpływ wartości pH wody na usunięcie bisfenolu A w procesie ozonowania
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Efektywność procesu ozonowania bisfenolu A w modelowym i rzeczywistym odpływie ścieków
Efektywnośc procesu ozonowania badano dla wybranych parametrów procesowych tj.
dawka ozonu od 1 do 10 mgO3/dm3, czasu reakcji 1 min oraz pH równe 7 dla bisfenolu A
z wykorzystaniem modelowego i rzeczywistego odpływu ścieków. Wyniki zaprezentowano
porównawczo z uzyskanymi dla wody zdejonizowanej.
Na rysunku 11.4 przedstawiono zależność pomiędzy dawką ozonu, a obniżeniem stężenia
bisfenolu A dla trzech różnych roztworów tj. woda zdejonizowana, odpływ modelowy oraz
odpływ rzeczywisty po biologicznym oczyszczaniu. Określono, że stężenie bisfenolu A
obniżało się wraz z zwiększeniem dawki ozonu. Zależność tą obserwowano dla wszystkich
badanych

roztworów.

W

przypadku

wody

zdejonizowanej

i

dawki

utleniacza

1 mg O3/dm3 rozkład badanego związku wynosił ok. 40%. Natomiast, w przypadku odpływu
modelowego i rzeczywistego odpowiednio 8% i 15%. Z kolei gdy zastosowano pięciokrotnie
wyższą dawkę ozonu (5 mg O3/dm3) rozkład związku w przypadku wody zdejonizowanej
wzrósł do ok. 70%, a dla odpływu rzeczywistego do ok. 43%.
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Rysunek 11.4. Wpływ dawki ozonu na obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie ozonowania
badanych roztworów
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Natomiast w przypadku odpływu modelowego zaobserwowano nieznaczne obniżenie
stężenia bisfenolu A w odniesieniu do dawki 1 mg O3/dm3. Najwyższy stopień rozkładu BPA
odnotowano dla dawki 10 mg O3/dm3. Dla odpływu rzeczywistego wynosił on ponad 90%.
Ternes i in. (2001) oraz Huber i in. (2003) określili, że dawki ozonu w zakresie
od 5 mg O3/dm3 do 10 mg O3/dm3 umożliwiają rozkład większości mikrozanieczyszczeń
organicznych w ściekach w zakresie od 90 do 99%, co jest zgodne z wynikami otrzymanymi
w niniejszej pracy. Na podstawie otrzymanych wyników można również zauważyć,
że efektywność procesu ozonowania w dużym stopniu zależy od składu fizykochemicznego
oczyszczanego roztworu (tabela 6.2), co również potwierdza w swoich badaniach Beltran
(2005) oraz Gottschalk i in. (2000). W przypadku modelowego odpływu usuniecie bisfenolu
A było najniższe i wynosiło od ok. 5% dla dawki utleniacza 1 mg O3/dm3 do ok. 30% dla
dawki 10 mg O3/dm3. Z tego względu w dalszej części badań zastosowano wyższe dawki
ozonu tj. odpowiednio 15 mg O3/dm3 i 20 mg O3/dm3. Po zastosowaniu dawki 20 mg O3/dm3
nastąpiło obniżenie stężenia bisfenolu A do ok. 43% (rys. 11.5). Podobny stopień rozkładu
badanego związku uzyskano dla wody zdejonizowanej przy dwudziestokrotnie mniejszej
dawce ozonu, a dla odpływu rzeczywistego przy czterokrotnie mniejszej dawce reagenta.
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Rysunek 11.5. Wpływ dawki ozonu na degradację bisfenolu A w procesie ozonowania
modelowego odpływu ścieków
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11.1.2. Fotoliza

Efektywność procesu fotolizy dla bisfenolu A - różne roztwory wodne

Różne roztwory wodne sporządzone na bazie wody zdejonizowanej oraz modelowego
i rzeczywistego odpływu ścieków zawierające bisfenol A poddano fotolizie.
W procesie fotolizy wraz z narastającym czasem naświetlania wody obniżało
się stężenie bisfenolu A (rys. 11.6) dla każdego z trzech badanych roztworów. Największe
obniżenie stężenia związku zaobserwowano w początkowym czasie naświetlania, w zakresie
od 0 do 10 minut. Następnie, w przypadku zarówno wody zdejonizowanej jak i modelowego
odpływu pomimo dalszego naświetlenia roztworów stężenie badanego związku utrzymywało
się na zbliżonym poziomie (obniżenie stężenia związku dla wody zdejonizowanej wynosiło
ok. 60%, a dla modelowego odpływu około 85%).
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Rysunek 11.6. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie
fotolizy badanych roztworów
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Natomiast, dla odpływu rzeczywistego po 20 minutowym czasie naświetlania stężenie
bisfenolu A obniżyło się do ok. 95%, a po 30 minutach do ponad 98%. Obserwowany wyższy
stopień rozkładu BPA dla rzeczywistego odpływu w porównaniu do wody zdejonizowanej
i odpływu modelowego zaobserwowali również Neamtu i Frimmel (2006). Według autorów
pracy zjawisko to może być spowodowane faktem, że w ściekach po biologicznym
oczyszczaniu mogą być obecne substancje chemiczne wykazujące podobne działania
do fotosensybilizatorów. Związki te posiadają zdolność pochłaniania energii promieniowania
elektromagnetycznego i przekazywania jej innym substancjom biorącym udział w reakcjach
fotochemicznych.

Efektywność procesu fotolizy dla różnych badanych mikrozanieczyszczeń - rzeczywisty odpływ
ścieków
Porównawczo oceniono rozkład różnych badanych w pracy mikrozanieczyszczeń
w procesie fotolizy rzeczywistego odpływu ścieków.
W przypadku rzeczywistego odpływu ścieków (rys. 11.7) zauważono, że wraz
z wzrostem czasu naświetlania roztworu obniżało się stężenie 17β-estradiolu, 17αetynyloestradiolu oraz bisfenolu A. Największe obniżenie stężenia w przypadku badanych
związków zaobserwowano w początkowym czasie naświetlania. Już po 5 minutach trwania
procesu stopień rozkładu 17α-etynyloestradiolu wynosił ok. 93%, a 17β-estradiolu 94%.
Natomiast porównywalne obniżenie stężenia bisfenolu A nastąpiło dopiero po 20 minutowym
czasie naświetlania. Zjawisko to może wynikać z różnej budowy strukturalnej
oraz właściwości fizyko-chemicznych badanych związków, co bezpośrednio wpływa na ich
stabilność, czy też reaktywność w roztworach wodnych (Zhang i in., 2010). Należy również
pamiętać, że bisfenol A jest związkiem charakteryzującym się dużą trwałością w środowisku
wodnym (Perkowski i Kos, 2005; Matejczyk i Zalewski, 2011; Stuer-Lauridsen i in., 2000;
Toyama i in., 2004).

48

Porównanie efektywności wybranych procesów fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów i ksenoestrogenów
z oczyszczonych ścieków komunalnych

1,00

0,80
0,70

17β-estradiol

17α-etynyloestradiol

bisf enol A

β-estradiol

17α-etynyloestradiol

bisf enol A

17β-estradiol

bisf enol A

17α-etynyloestradiol

0,10

17β-estradiol

0,20

bisf enol A

0,30

17β-estradiol

0,40

17α-etynyloestradiol

0,50

17α-etynyloestradiol

0,60

bisf enol A

Obniżenie stężenia związku C/CO

0,90

0,00
0

5

10
Czas procesu, min

20

30

Rysunek. 11.7. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia badanych EDCs w procesie
fotolizy rzeczywistego odpływu ścieków

Skuteczność rozkładu estrogenów była porównywalna dla odpływu rzeczywistego jak
i dla wody zdejonizowanej (wyniki tych badań nie zamieszczono w pracy). W przypadku
bisfenolu A rozkład związku dla wody zdejonizowanej w porównaniu do odpływu
rzeczywistego był niższy bez względu na zastosowany czas naświetlania. Wyjaśnienie tego
zjawiska zamieszczono w dalszej części pracy.
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11.1.3. Fotoliza i ozonowanie
Efektywność procesu

łącznego fotoliza-ozonowanie dla

bisfenolu

A

- modelowy

i rzeczywisty odpływ ścieków
W kolejnym etapie badań po początkowym czasie naświetlania (10 min) wprowadzono
do reaktora ozon (dawka 3 mg O3/dm3). Wyniki badań przedstawiono na rysunku 11.8
Matrycę porównawczą stanowiła woda zdejonizowana. Wprowadzenie ozonu do reaktora
z opóźnieniem czasowym w stosunku do naświetlania miało za zadanie umożliwić
porównanie efektywności pojedynczego procesu naświetlania oraz procesu łącznego
naświetlanie i ozonowanie. W konsekwencji po 20 minutach trwania eksperymentu
zaobserwowano, że stopień obniżenia stężenia bisfenolu A wzrósł w przypadku wody
zdejonizowanej i odpływu rzeczywistego wynosił odpowiednio 75% i 98%. Natomiast,
dla odpływu modelowego stężenie badanego związku utrzymywało się na zbliżonym
poziomie ok. 64%. Wyniki te dowodzą, że proces ozonowania połączony z fotolizą pozwala
osiągnąć wyższy stopień usunięcia bisfenolu A, niż jest obserwowany w przypadku
prowadzenia pojedynczego procesu fotolizy (rys. 11.8) dla wody zdejonizowanej i odpływu
rzeczywistego. W większości prezentowanych w literaturze prac dotyczących badań nad
zastosowaniem procesów zaawansowanego utleniania wykazano wyższą skuteczność procesu
łącznego UV/O3 w porównaniu do procesów jednostkowych tj. ozonowania bądź fotolizy (Ku
i in., 2002; Lucas i in., 2010; Colombo i in., 2012; Liu i in., 2009). Za wyłączeniem np. pracy
Esplugas i in. (2002) w której efekt synergiczny działania różnych procesów utleniania nie
był obserwowany. Autorzy stwierdzili, że żadna z zastosowanych przez nich kombinacji
procesów utleniania takich jak O3/H2O2, UV/O3 i O3/UV/H2O2 nie zwiększyła szybkości
rozkładu fenolu. Efektywność procesu jest zatem uwarunkowana wieloma czynnikami takimi
jak np. odczyn, skład roztworu czy właściwości fizyko-chemiczne samego reagenta
(Gottschalk, 2000).
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Rysunek 11.8. Wpływ czasu naświetlania na rozkład bisfenolu A w łącznym procesie fotolizy
i ozonowania badanych roztworów
Kinetyka procesu łącznego UV/O3
W badaniach kinetyki procesu łącznego UV/O3 przeprowadzono kolejne eksperymenty
w ten sposób, że ozon dodawano przed naświetlaniem odpływu modelowego. Taki sposób
postępowania jest najczęstszy w tego rodzaju pracach. Stosowane dawki ozonu były
w zakresie od 3 mg O3/dm3 do 20 mg O3/dm3. Na rysunku 11.9 przedstawiono zależność
zmiany stężenia bisfenolu A od czasu dla dawki ozonu wynoszącej 15 mg O3/dm3 i czasu
naświetlania 30 minut.
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Rysunek 11.9. Obniżenie stężenia BPA w procesie łącznym UV/O3
(dawka ozonu 15 mg O3/dm3)
Dla rozpatrywanych przypadków dotyczących rozkładu bisfenolu A z odpływu
modelowego w procesie łącznym UV/O3 równania funkcji regresji dopasowanych
do punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 11.1.
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Tabela 11.1. Równania funkcji regresji dopasowanych do punktów pomiarowych
określających obniżenie stężenia BPA w czasie w procesie UV/O3 dla odpływu modelowego

Dawka ozonu
[mgO3/dm3]

Współczynnik
Równanie funkcji eksponencjalnej

Determinacji
R2 [-]

Czas
połowicznego
rozkładu
związku [min]

3

y = 0,0014e-0,075t

0,88

3,27

5

y = 0,0013e-0,073t

0,86

2,35

10

y = 0,0013e-0,076t

0,83

2,25

15

y= 0,0013e-0,090t

0,90

1,91

20

y = 0,0010e-0,094t

0,82

0,97

We wszystkich badanych przypadkach współczynnik determinacji R2 przekraczał 0,82,
co świadczy o dobrym dopasowaniu punktów pomiarowych do modelu. W dalszej kolejności
określony został czas połowicznego rozkładu związku. Wraz z wzrostem dawki ozonu
w procesie łącznym UV/O3 zmniejszał się czas połowicznego rozkładu związku. Dla
przykładu pięciokrotne zwiększenie dawki ozonu spowodowało blisko dwukrotne skrócenie
czasu rozkładu związku (tabela 11.1).
Z kolei wartości pierwszorzędowych stałych szybkości rozkładu bisfenolu A wyznaczono
stosując metodę graficzną wykreślając liniową zależność ln(C0/C) w funkcji czasu
(rys. 11.10). W tabeli 11.2 zestawiono wyznaczone wartości stałych szybkości reakcji
rozkładu bisfenolu A w procesie łącznym UV/O3 wyrażone w dm3/mol·s dla modelowego
i rzeczywistego odpływu.
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Rysunek 11.10. Graficzne wyznaczenie pierwszorzędowych stałych szybkości rozkładu BPA
w procesie łącznym UV/O3 dla modelowego odpływu (dawka ozonu 15 mg O3/dm3)

Tabela 11.2. Stałe szybkości reakcji rozkładu bisfenolu A w procesie łącznym UV/O3 dla
modelowego i rzeczywistego odpływu
Odpływ modelowy
Dawka ozonu [mgO3/dm3]

Stała szybkości reakcji [dm3/mol·s]

3

2,857·105

5

2,861·105

10

2,888·105

15

3,398·105

20

3,565·105
Odpływ rzeczywisty

3

6,008·105

Otrzymane wyniki dowodzą, że szybkość reakcji rozkładu bisfenolu A wzrasta
wraz z wzrostem dawki ozonu w procesie łącznym UV/O3. Na podstawie danych
literaturowych (Von Gunten, 2003) wartości stałych szybkości reakcji ozonu z substancjami
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organicznymi zawierają się w przedziale od 0,1 dm3/mol·s do około 7·105 dm3/mol·s.
Uzyskane wyniki badań dla procesu łącznego UV/O3 w ramach niniejszej pracy także
mieszczą się w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że wartości stałych szybkości reakcji
zależą od odczynu i składu fizykochemicznego roztworu oraz warunków prowadzenia
procesu. Przykładowo Ning i in. (2007) określili, że wartość stałej szybkości rozkładu
nonylofenolu (związek ten wykorzystywany jest jako substrat do syntezy polietoksylantów
środków powierzchniowo czynnych, olejów smarnych itp. (Russ i in., 2010)) w procesie
ozonowania prowadzonym w roztworze o odczynie kwaśnym (pH = 2) wynosiła 3,90·104
dm3/mol·s, natomiast przy odczynie neutralnym (pH = 7,3) wzrosła o 1 rząd wielkości do
wartości 1,09·105 dm3/mol·s. Z kolei w ramach prezentowanej pracy znacznie wyższą
szybkość

reakcji

odnotowano

dla

odpływu

rzeczywistego,

który

w

porównaniu

do odpływu modelowego różnił się charakterystyką fizykochemiczną, w tym przede
wszystkim stężeniem wysokocząsteczkowych substancji organicznych określonym poprzez
pomiar absorbancji w UV254 (tabela 6.2). Zjawisko to zostało wytłumaczone we wcześniejszej
części pracy. Na podstawie otrzymanych wyników badań można więc stwierdzić,
że bisfenol A jest stosunkowo dobrze podatny na rozkład pod wpływem ozonu
i promieniowania elektromagnetycznego, które zastosowano w układzie łącznym.
Skuteczność eliminacji wysokocząsteczkowych substancji organicznych określona
poprzez pomiar absorbancji w UV254 również zależała od rodzaju oczyszczanego odpływu.
Dla przykładu, dla dawki utleniacza 3 mgO3/dm3 i czasu naświetlania 10 minut wartość tego
parametru w procesie UV/O3 wynosiła ok. 45% dla odpływu modelowego i 26% dla odpływu
rzeczywistego.

Wzrost

skuteczność

eliminacji

wysokocząsteczkowych

substancji

organicznych obserwowano wraz ze wzrostem czasu naświetlania roztworu. Określono także,
że skuteczność eliminacji wysokocząsteczkowych substancji organicznych była znacznie
mniejsza niż obserwowana w przypadku małocząsteczkowego bisfenolu A. Jest to zjawisko
często obserwowane i wynika z różnicy w podatności na rozkład pomiędzy substancjami
o różnych właściwościach fizykochemicznych.
Identyfikacja substancji wspomagających lub hamujących proces UV/O3
Na podstawie otrzymanych w poprzednim etapie badań wyników wykazano wyższy
stopień rozkładu bisfenolu A dla rzeczywistego odpływu ścieków w porównaniu do wody
zdejonizowanej.

Zaobserwowana

większa

efektywność

procesu

UV/O3

wynikała

prawdopodobnie z faktu, że w ściekach po biologicznym oczyszczaniu były obecne
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substancje chemiczne wykazujące podobne działanie do fotosensybilizatorów, a tym samym
wspomagające

procesy

utleniania.

W

konsekwencji

w

kolejnym

etapie

badań

przeprowadzono próbę identyfikacji substancji wspomagających lub hamujących proces
utleniania bisfenolu A.
Na podstawie otrzymanych wyników (rys. 11.11) można zauważyć, że największy wpływ
na obniżenie efektywności usuwania bisfenolu A w procesie łącznym fotoliza i ozonowanie
ma stężenie peptonu. Dwukrotne zmniejszenie stężenia peptonu (0,5·C0) powodowało,
że stopień usunięcia bisfenolu A również się zmniejszył o ok. 50% w każdym punkcie
czasowym. W przypadku bulionu oraz chorku amonu, w początkowym czasie naświetlania
(od 0 do 20 minut) pomimo dwukrotnego zmniejszenia stężenia wybranych składników nie
zaobserwowano zmiany stopnia rozkładu bisfenolu A w procesie UV/O3. W próbce
zawierającej dwukrotnie mniejsze stężenie wodorofosforanu (V) sodu stopień usunięcia
bisfenolu A wynosił ok 35% po 10 minutach trwania procesu.. Natomiast po 20 minutach
trwania procesu stopień usunięcia BPA dla wszystkich trzech dodawanych substancji wzrósł,
odpowiednio dla bulionu o ok. 20%, dla chlorku amonu o ok. 10%, a dla wodorofosforanu
(V) sodu ponad 20%.

Obniżenie stężenia bisf enolu A C/C0
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Rysunek 11.11. Wpływ zmiany stężenia (0,5·C0) poszczególnych składników modelowego
odpływ ścieków na obniżenie stężenia bisfenolu A w łącznym procesie fotoliza
i ozonowania modelowego odpływu ścieków
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W oparciu o powyższe wyniki można stwierdzić, że pepton wykazuje podobne działanie
do fotosensybilizatorów. W celu wzmocnienia tej hipotezy przeprowadzono analizę wariancji
dla próbek w każdym punkcie czasowym procesu UV/O3, które zawierały następujące
następujące stężenia peptonu: C0, 0,5·C0 oraz 0,25·C0. W tabeli 11.3 przedstawiono wyniki
testu ANOVA.

Tabela 11.3. Wyniki testu ANOVA
Suma
kwadratów
Parametr

odchyleń
od średniej
(SS)

Liczba

Wariancja

Wartość

stopni

nieobciążana

statystyki

swobody

zmiennościami

F-Snedecora

(df)

(MS)

(F)

Prawdopodobieństwo
(p)

wewnątrz

4961,32

2

2480,66

13,78

0,0057

pomiędzy

1080,39

6

180,06

-

-

łącznie

6041,71

8

-

-

-

Statystyka testowa dla zebranych danych przyjmuje wartość F równą 13,78. Dla
prawdopodobieństwa przyjętego na poziomie α 0,05 obliczona wartość statystyki testowej
przekracza wartość krytyczną równą 10,92 (wartość tabeleryczna rozkładu F-Snedecora). Stąd
wniosek, że stopień usunięcia bisfenolu A w procesie UV/O3 różni się istotnie statystyczne
w roztworach o różnym stężeniu peptonu.
Efektywność

procesu

łącznego

fotoliza-ozonowanie

dla

różnych

badanych

mikrozanieczyszczeń i wybranych roztworów wodnych
W dalszym etapie eksperymentu wodę zdejonizowaną oraz odpływ modelowy
i rzeczywisty zawierające badane związki poddano oczyszczaniu w łącznym procesie fotoliza
i ozonowanie. Wyniki dotyczące rozkładu bisfenolu A były już częściowo omawiane we
wcześniejszych rozdziałach pracy. W tej części badań ozon także wprowadzano
z opóźnieniem czasowym w stosunku do naświetlania.
Wyniki badań przedstawiono na rysunku 11.12 Zaobserwowano, że stopień rozkładu
zarówno 17β-estradiolu jak i 17α-etynyloestradiolu prowadzony w roztworze wody
zdejonizowanej po dodaniu do reaktora ozonu nie zwiększył się. Natomiast, w przypadku
bisfenolu A po dołączeniu ozonowania stopień rozkładu związku wynosił ponad 75% (wzrost
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o ok. 20%). Następnie pomimo dalszego naświetlania roztworu stężenie związku
utrzymywało się na zbliżonym poziomie. Wyniki uzyskane dla 17β-estradiolu i 17αetynyloestradiolu dowodzą, że efekt synergiczny działania różnych procesów utleniania nie
zawsze jest obserwowany. Należy jednak zaznaczyć, że skuteczność rozkładu estrogenów
była już wysoka w pojedynczym procesie fotolizy. Jednak można było zakładać, że po
dodaniu ozonu związki te zostaną całkowicie usunięte.
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Rysunek 11.12. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia mikrozanieczyszczeń
w łącznym procesie fotoliza i ozonowania dla roztworu wody zdejonizowanej
W kolejnej części badań oczyszczaniu poddano rzeczywisty odpływ ścieków (rys. 11.12).
Otrzymane wyniki dowodzą, że w przypadku 17β-estradiolu oraz 17α-etynyloestradiolu,
również dla rzeczywistego odpływu ścieków nie zaobserwowano efektu synergicznego
działania różnych procesów. Natomiast po wprowadzeniu ozonu do reaktora stężenie
bisfenolu A obniżyło się do bardzo wysokiego poziomu ok. 98% (wzrost o ok. 40%).
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Rysunek 11.13. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia mikrozanieczyszczeń
w łącznym procesie fotoliza i ozonowania rzeczywistego odpływu ścieków
Obserwowany wyższy stopień rozkładu bisfenolu A dla rzeczywistego odpływu ścieków
w porównaniu do wody zdejonizowanej (rys. 11.13) prawdopodobnie wynikał z faktu,
że w ściekach po biologicznym oczyszczaniu były obecne już wcześniej wspomniane
substancje chemiczne wykazujące podobne działanie do fotosensybilizatorów.
Powyższych zależności nieudało się udokumentować podczas badań prowadzonych
z wykorzystaniem odpływu modelowego, które zostały przedstawione w pracy (Dudziak
i Burdzik, 2014).
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11.2. Fotokataliza bez i z dodatkiem węgla aktywnego
Efektywność procesu fotokatalizy dla bisfenolu A i różnych roztworów wodnych
Różne roztwory wodne sporządzone na bazie wody zdejonizowanej oraz modelowego
i rzeczywistego odpływu ścieków zawierające bisfenol A poddano fotokatalizie
z wykorzystaniem dwutlenku tytanu.
Na

rysunku

11.14

przedstawiono

zależność

pomiędzy

czasem

naświetlania,

a obniżeniem stężenia bisfenolu A w procesie fotokalizy z udziałem TiO2 dla różnych
roztworów wodnych.
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Rys.11.14. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2)
dla różnych roztworów wodnych
Określono, że stężenie bisfenolu A obniżało się wraz z narastającym czasem naświetlania
badanych

roztworów.

Największe

obniżenie

stężenia

związku

zaobserwowano

w początkowym czasie naświetlania tj. od 0 do 10 minut (ok. 30% początkowego stężenia
dla wody zdejonizowanej, ok. 40% dla odpływu modelowego, ponad 50% dla odpływu
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rzeczywistego). Następnie w przypadku badanych roztworów pomimo dalszego naświetlenia
stężenie badanego związku utrzymywało się na zbliżonym poziomie.
Ponadto

na

podstawie

uzyskanych

wyników

(rys.

11.14)

można

zauważyć,

że dla każdego rozpatrywanego punktu czasowego stopień rozkładu bisfenolu A był wyższy
dla odpływu modelowego oraz rzeczywistego niż w przypadku roztworu przygotowanego
na bazie wody zdejonizowanej. Dla przykładu po 20 minutach trwania procesu stężenie
badanego związku obniżyło się o ok. 65% w przypadku rzeczywistego odpływu, ok. 55%
dla modelowego odpływu, a dla roztworu wody zdejonizowanej wartość ta nie przekraczała
40%. Według Chen i in. (2007) skuteczność procesu fotokatalizy uwarunkowana jest między
innymi obecnością w roztworze wysokocząsteczowych substancji organicznych, które
konkurencyjnie podlegają fotokatalitycznemu utlenianiu pełniąc rolę tzw. „zmiatacza”
wysokoaktywnych rodników hydroksylowych OH•. Dodatkowo związki te absorbują światło
i mogą tworzyć kompleksy z usuwanymi mikrozanieczyszczeniami. Głównie to ostatnie
z wymienionych zjawisk może wpływać na zwiększenie skuteczności tego procesu. Powyższe
informację tłumaczą zaobserwowane w ramach pracy wyższe stopnie usunięcia badanego
związku podczas fotokatalitycznego utleniania odpływu rzeczywistego w porównaniu
do odpływu modelowego (mniejsze stężenie substancji organicznych, tabela 6.2)
oraz dla roztworu przygotowanego na bazie wody zdejonizowanej. Chociaż należy
podkreślić,

że

zjawiska

zachodzące

podczas

fotokatalitycznego

utleniania

mikrozanieczyszczeń mają złożony przebieg, a efektywność samego procesu jest
uwarunkowana wieloma czynnikami, takimi jak np.: odczyn, skład roztworu, właściwości
fizyko-chemiczne usuwanego związku, czy też dawka katalizatora (Gottschalk i in., 2000).
Efektywność procesu fotokatalizy dla różnych badanych mikrozanieczyszczeń i wybranych
roztworów wodnych
W dalszym etapie eksperymentu porównawczo oceniono rozkład różnych badanych
w pracy mikrozanieczyszczeń w procesie fotokatalizy z wykorzystaniem dwutlenku tytanu
dla roztworu wody zdejonizowanej i odpływu modelowego ścieków. Wyniki dotyczące
rozkładu bisfenolu A były już częściowo omawiane we wcześniejszym rozdziale pracy.
Na rysunku 11.15 przedstawiono zależność pomiędzy czasem naświetlania, a obniżeniem
stężenia badanych mikrozanieczyszczeń w procesie fotokatalizy dla roztworu wody
zdejonizowanej. Wraz z czasem naświetlania obserwowano obniżenie stężenia badanych
związków

w

roztworze.

Największe

obniżenie

stężenia

w

przypadku

badanych
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mikrozanieczyszczeń zaobserwowano analogicznie jak we wcześniejszym rozdziale pracy
do 10 minut naświetlania. Po tym czasie stopień rozkładu 17β-estradiolu wynosił ok. 80%,
a 17α-etynyloestradiolu ok. 60%, natomiast bisfenolu A ok. 30%. Po 60 minutach trwania
procesu stężenie bisfenolu A obniżyło się poniżej 50%, podczas gdy dla dwóch pozostałych
związków wartości stopnia ich usunięcia przekroczyły odpowiednio dla 17β-estradiolu 90%,
a dla 17α-etynyloestradiolu 70%. Zaobserwowane różnice w efektywności rozkładu badanych
mikrozanieczyszczeń mogą być związane z ich właściwościami fizykochemicznymi.
Dla przykładu rozpuszczalność w wodzie bisfenolu A wynosi 120 mg/dm3, a 17β-estradiolu
3,60 mg/dm3 (Matejczyk i Zalewski, 2011; Zhang i in., 2010). Badane związki różnią się
również pod względem wartości logKow, prężności par jak i współczynnika Henry’ego
(tabela 6.1).
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Rys. 11.15. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia badanych mikrozanieczyszczeń
w procesie UV/TiO2 dla wody zdejonizowanej
W kolejnej części badań oczyszczaniu poddano modelowy odpływ ścieków zawierający
różne badane mikrozanieczyszczenia (rysunek 11.16). Zaobserwowano, że stopień rozkładu
wszystkich badanych związków zwiększył się w porównaniu do wyników otrzymanych
dla procesu UV/TiO2 prowadzonego dla wody zdejonizowanej (rysunek 11.15).

62

Porównanie efektywności wybranych procesów fizykochemicznych w aspekcie usuwania estrogenów i ksenoestrogenów
z oczyszczonych ścieków komunalnych

Po 10 minutach naświetlania stopień rozkładu 17β-estradiolu, 17α-etynyloestradiolu
i bisfenolu A wynosił odpowiednio ponad 90%, 80% i 40%. Dalsze naświetlanie nie miało już
znacznego wpływu na rozkład 17β-estradiolu oraz bisfenolu A. Podczas gdy po 60 minutach
trwania procesu nastąpił ponad 93% rozkład 17α-etynyloestradiolu.
Obserwowany wyższy stopień rozkładu badanych mikrozanieczyszczeń dla modelowego
odpływu ścieków w porównaniu do wody zdejonizowanej prawdopodobnie wynikał z faktu,
że w ściekach modelowych były obecne substancje chemiczne umożliwiające przebieg tzw.
fotokatalizy sensybilizowanej. W wyniku działania promieniowania widzialnego następuje
wzbudzenie cząsteczki nieorganicznej substancji chemicznej zaadsorbowanej na powierzchni
półprzewodnika. W dalszej kolejności następuje przeniesienie elektronu z substancji
chemicznej

do

pasma

przewodnictwa

katalizatora

z

jednoczesnym

utworzeniem

kationorodnika B+•. Powstały kationorodnik może ulegać dalszym reakcjom, w wyniku
których będzie następowała pełna mineralizacja zanieczyszczeń obecnych w oczyszczanym
roztworze. Substancja wywołująca to zjawisko określana jest mianem sensybilizatora (Cowan
i in., 2011; Rajeshwar i in, 2008). Na rysunku 11.17 przedstawiono różnice w procesie
fotokatalitycznego utleniania przebiegającego bez (a) i z fotosensybilizacją (b).
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Rys. 11.16. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia badanych mikrozanieczyszczeń
w procesie UV/TiO2 modelowego odpływu ścieków
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Rys. 11.17. Mechanizm katalitycznego fotoutleniania bez (a) i z fotosensybilizacją (b)
W przypadku badań prowadzonych z wykorzystaniem odpływu rzeczywistego
wyznaczone stopnie usunięcia dla badanych mikrozanieczyszczeń były porównywalne
do przedstawionych w niniejszej pracy dla odpływu modelowego. Po 60 minutach trwania
procesu nastąpił całkowity rozkład 17β-estradiolu, a stopień usunięcia 17α-etynyloestradiolu
przekroczył 95%. Zaprezentowane wyniki zostały częściowo przedstawione w pracy (Burdzik
i Dudziak, 2015).
W tabeli 11.4 zestawiono czasy połowicznego rozkładu badanych mikrozanieczyczeń
w procesie UV/TiO2 oraz stałe szybkości reakcji wyznaczone w oparciu o kinetykę modelu
Langmuira-Hinshelwood’a dla obu badanych matryc. Do wyznaczenia kinetyki procesu
wybrano punkty pomiarowe w zakresie czasu od 0 do 30 min.
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Tabela 11.4. Stałe szybkości rozkładu oraz czasy połowicznego rozkładu badanych
mikrozanieczyszczeń w procesie fotokatalizy

Oczyszczany
roztwór

Woda
zdejonizowana
Odpływ
modelowy

Mikrozanieczyszczenia

Stała

Współczynnik

Czas

szybkości

determinacji

połowicznego

2

rozkładu

R

rozpadu

[min-1]

[-]

[min]

bisfenol A

0,0108

0,87

51,4

17α-etynyloestradiol

0,0668

0,80

8,3

17β-estradiol

0,0615

0,79

5,0

bisfenol A

0,0117

0,76

41,6

17α-etynyloestradiol

0,0725

0,81

3,9

17β-estradiol

0,0841

0,76

2,4

We wszystkich badanych przypadkach współczynnik determinacji R2 przekraczał 0,76,
co świadczy o dobrym dopasowaniu punktów pomiarowych do modelu. Otrzymane wyniki
dowodzą, że szybkości reakcji rozkładu wszystkich badanych mikrozanieczyszczeń
w procesie fotokatalizy są najwyższe dla odpływu modelowego. Wartości te zawierają się
w przedziale od ok. 0,1 min-1 dla bisfenolu A do ponad 0,08 min-1 dla 17β-estradiolu.
W przypadku roztworu wody zdejonizowanej stałe szybkości reakcji utleniania hormonów
(17β-estradiol i 17α-etynyloestradiol) są około 6 krotnie wyższe w porównaniu z wartością
tego parametru wyznaczoną dla bisfenolu A. Wyznaczone czasy połowicznego rozkładu
badanych mikrozanieczyszczeń są odpowiednio najkrótsze (od ponad 2 min dla
17β-estradiolu do ok. 41 min dla bisfenolu A) w przypadku oczyszczania odpływu
modelowego, a najdłuższe dla roztworu sporządzonego na bazie wody zdejonizowanej
(od 5 min dla 17β-estradiolu do ponad 50 min dla bisfenolu A). Na podstawie otrzymanych
wyników badań można więc stwierdzić, że 17β-estradiol oraz 17α-etynyloestradiol
są stosunkowo dobrze podatne na rozkład w procesie UV/TiO2, w przeciwieństwie
do bisfenolu A.
Uzyskane wartości badanych parametrów tj. stałe szybkości utleniania jak i czasy
połowicznego rozkładu wyznaczone w oparciu o kinetykę modelu Langmuira-Hinshelwood’a
mieszczą się w zakresie prezentowanych w innych pracach z tego zakresu (Sirtori i in., 2006;
Lopez-Alvarez i in, 2012; Li i in., 2010; Lin i in., 2009; Zhang i in., 2010) dotyczących
fotokatalitycznego utleniania innych niż badane w ramach pracy substancji organicznych.
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Chociaż należy jednoznacznie zaznaczyć, że na wartość wymienionych parametrów mają
wpływ także inne czynniki procesowe. Przykładowo Morteza i in. w pracy (2012) określili,
że wartość stałej szybkości rozkładu syntetycznego szmaragdowego barwnika (jest to jeden
z najważniejszych barwników stosowanych w przemyśle poligraficznym, ale również
wykorzystywany jako dodatek do paszy dla drobiu w celu zahamowania rozwoju pleśni,
grzybów i innych pasożytów z uwagi na jego toksyczne właściwości (Gupta i in., 1992))
w procesie UV/TiO2 prowadzonym w roztworze o odczynie obojętnym (pH=7) wynosiła
0,0330 min-1, a przy odczynie zasadowym (pH=9) wzrosła o jeden rząd wielkości do wartości
0,1320 min-1. Z kolei Dudziak i Rajca (2011) określili, że stałe szybkości utleniania substancji
organicznych zależą również od stężenia katalizatora. Stałe szybkości reakcji utleniania
zarówno zearalenonu jak i kwasów humusowych (naturalne zanieczyszczenie wód
powierzchniowych) były odpowiednio 3 i 10-krotnie wyższe gdy w procesie utleniania
fotoktalitycznego zwiększono 10-krotnie dawkę katalizatora (TiO2).
Efektywność procesu fotokatalizy dla bisfenolu A prowadzonej z wykorzystaniem TiO2
w obecności AC oraz pojedyncza adsorpcja
Badania dotyczące oceny skuteczności procesu fotokatalizy z wykorzystaniem TiO2
prowadzonej w obecności AC oraz pojedynczej adsorpcji przeprowadzono tylko dla bisfenolu
A i odpływu modelowego. Była to kontynuacja poprzedniego etapu badawczego. Do badań
wybrano bisfenol A z uwagi na jego najmniejszą podatność na procesy fotokatalicznego
utleniania, co zostało udokumentowane w poprzedniej części pracy.
W tym etapie badań przed rozpoczęciem naświetlania wprowadzono do oczyszczanego
roztworu węgiel aktywny (dawka od 1 do 20 mg O3/dm3). Po rozprowadzeniu adsorbenta
w całej objętości roztworu w czasie 15 min rozpoczęto naświetlanie. Uzyskane wyniki badań
porównano pod kątem skuteczności rozkładu bisfenolu A dla pojedyńczego procesu adsorpcji
badanego mikrozanieczyszczenia na węglu aktywnym. Na rysunku 11.18 przedstawiono
zależność pomiędzy czasem naświetlania, a obniżeniem stężenia bisfenolu A w dwóch
wcześniej wymienionych procesach dla dawki AC wynoszącej odpowiednio 1 mg/dm 3.
Na podstawie otrzymanych wyników można zauważyć, że efektywność procesu fotokatalizy
prowadzonej w obecności wybranej dawki węgla aktywnego jest porównywalna
do fotokatalizy prowadzonej wyłącznie z użyciem TiO2 (rys. 11.14). Oba procesy
(fotokataliza bez i z dodatkiem 1 mg/dm3 AC) pozwalają uzyskać stopień obniżenie stężeniu
związku wynoszący ok. 45% po 60 minutach naświetlania. Proces pojedynczej adsorpcji
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bisfenolu A na powierzchni węgla aktywnego w przypadku obranej dawki węgla
charakteryzował się niską efektywnością. Po 60 minutach trwania procesu stężenie bisfenolu
A zmniejszyło się tylko o ok. 16%.
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Rys. 11.18. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=1 mg/dm3)
Z kolei, gdy zastosowano pięciokrotnie wyższą dawkę węgla aktywnego (5 mg/dm 3)
usunięcie związku po 20 minutach naświetlania wynosiło ok. 50% (rysunek 11.19). Po 60
minutach trwania procesu nastąpiło obniżenie stężenia bisfenolu A aż do ok. 64%.
W pojedynczym procesie adsorpcji obniżenie stężenia badanego mikrozanieczyszczenia było
zaledwie o ok. 10% wyższe, niż w przypadku gdy zastosowano dawkę węgla wynoszącą
1 mg/dm3. Bez względu na czas prowadzenia procesu.
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Rys. 11.19. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
W dalszej kolejności zastosowano dawkę węgla aktywnego wynoszącą odpowiednio
10 mg/dm3 (rysunek 11.20). Na podstawie otrzymanych wyników można zauważyć,
że podczas zwiększenia dawki AC z 5 mg/dm3 do 10 mg/dm3 w procesie UV/TiO2-AC
zaobserwowano wzrost efektywności eliminacji bisfenolu A w początkowym czasie
naświetlania (do 20 minut) o ok. 10%. Natomiast po 60 minutach trwania procesu uzyskane
rezultaty były porównywane dla obu zastosowanych dawek (dla dawki AC równej 5 mg/dm 3
stopień eliminacji wynosił odpowiednio 35%, a dla dawki 10 mg/dm3 32%).
Z kolei na rysunku 11.21 przedstawiono zależność pomiędzy czasem naświetlania,
a obniżeniem stężenia bisfenolu A w obu badanych procesach dla dawki węgla aktywnego
wynoszącej 20 mg/dm3. Dla wybranej dawki węgla aktywnego proces pojedynczej adsorpcji
prowadzi do eliminacji bisfenolu A do poziomu ok. 64% (po 60 minut trwania procesu).
Zbliżony efekt był obserwowany po tym samym czasie dla procesu UV/TiO2-AC dla dawki
węgla 5 mg/dm3 (rys. 11.19). Proces łączny umożliwił osiągnięcie stopienia eliminacji
badanego związku wynoszący ok. 80% po 60 minutowym czasie naświetlania.
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Rys. 11.20. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=10 mg/dm3)
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Rys. 11.21. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC) dla
modelowego odpływu ścieków (dawka AC=20 mg/dm3)
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Na podstawie otrzymanych wyników można wykazać, że efekt synergii w układzie
oczyszczania fotokataliza w obecności węgla aktywnego jest związany z dawką węgla
aktywnego. Dawka węgla 1 mg/dm3 okazała się zbyt mała, a dawka 10 mg/dm3 jest zbyt duża
i prawdopodobnie zakłóciła przebieg samej fotokatalizy. W tych warunkach usunięcie
badanego zanieczyszczenia było zbliżone. Nie jest również celowe stosowanie dawki węgla
aktywnego 20 mg/dm3, bowiem wzrost skuteczności procesu nie jest adekwatny do tak
wysokiej dawki węgla aktywnego. Wyraźny efekt synergii zaobserwowano, gdy dawka węgla
aktywnego wynosiła 5 mg/dm3. Podobną zależność wykazali w swoich badaniach GarcíaMuñoz i in. w pracy (2014). Autorzy badali efektywność rozkładu fenolu (stężenie
początkowe 50 mg/dm3) w roztworze przygotowanym na bazie wody zdejonizowanej
w procesach UV/TiO2 oraz UV/TiO2-AC. Zastosowana dawka TiO2 była stała i wynosiła
500 mg/dm3. W przypadku pojedynczego procesu fotokatalizy z użyciem TiO2 stopień
eliminacji badanego związku wynosił 62%, natomiast po dodaniu węgla aktywnego do układu
(dawka AC wynosząca 100 mg/dm3) wzrósł on do ok 83%. Dla zastosowanej dawki AC
efektywność pojedynczego procesu adsorpcji wynosiła tylko 33%.
Efektywność obniżenia ogólnych wskaźników zanieczyszczeń w badanym układzie
oczyszczania UV/TiO2-AC
W kolejnym etapie badań oceniono efektywność obniżenia stężenia w badanym układzie
oczyszczania substancji organicznych określanych wskaźnikiem ogólnym takim jak
absorbancja w UV254. Zależność obniżenia badanego parametru w funkcji czasu procesu
(UV/TiO2-AC, dawka węgla aktywnego 5 mg/dm3) przedstawiono na rysunku 11.22. Wartość
absorbancji roztworu obniżała się wraz z czasem naświetlania. Określono, że największe
obniżenie absorbancji (od 0,055 do 0,034 cm-1) występuje w początkowym czasie
naświetlania tj. od 0 do 10 minut. Podczas dalszego naświetlania wartość absorbancji
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, a po 60 minutach trwania procesu wynosiła
0,029 cm-1. Tak więc wskaźnik ten obniżył się o ok. 47% w odniesieniu do wartości
początkowej.
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Rys. 11.22. Pomiar absorbancji w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC) dla modelowego
odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
Poziom obniżenia absorbancji roztworu (rys. 11.22) nie koresponduje z obniżeniem
stężenia bisfenolu A (rys. 11.19). Po analizie wyników można stwierdzić, że wyższa
efektywność badanego procesu występuje w przypadku rozkładu małocząsteczkowych
substancji organicznych takich jak bisfenol A, niż wysokocząsteczkowych (mierzonych
poprzez

wskaźnik

ogólny

tj.

absorbancja

roztworu).

Należy

jednak

zaznaczyć,

że mechanizmy degradacji związków organicznych w procesach zaawansowanego utleniania
są bardzo złożone i wiele z nich nie zostało do końca poznanych. Dla przykładu Cardoso da
Silva i in. (2014) w swojej pracy proponują szlak fotokatalitycznego rozkładu bisfenolu A
z utworzeniem szeregu produktów ubocznych bogatych w grupy hydroksylowe (rys. 11.23).
Zbliżone badania przedstawili Deborde i in. (2008), przy czym ten szlak rozkładu związku
rozpoczyna się od otwarcia pierścienia aromatycznego. Prawdopodobnie zjawisko to dotyczy
również substancji wysokocząsteczkowych, ale jak dotychczas nie zostało jeszcze
udokumentowane.
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Rys. 11.23. Proponowany szlak rozkładu bisfenolu A w procesie fotokatalitycznego
utleniania (Deborde in., 2008)
Efektywność procesu fotokatalizy prowadzonej w obecności AC dla bisfenolu A
i rzeczywistego odpływu ścieków
W ostatnim etapie badań oceniono skuteczność rozkładu bisfenolu A w procesie
fotokatalizy przeprowadzonym w obecności węgla aktywnego dla rzeczywistego odpływu
ścieków (rys. 11.24). Obrana dawka węgla aktywnego wynosiła 5 mg/dm3 i została dobrana
na podstawie wcześniejszych rezultatów badań. Określono, że dawka ta wywołuje efekt
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synergii. Wykazano (rys. 11.19), że obniżenie stężenia badanego mikrozanieczyszczenia dla
tego roztworu było większe niż w przypadku odpływu modelowego, gdzie również
zastosowano tą samą dawkę węgla aktywnego. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje
związane ze zjawiskiem fotosensybilizacji udokumentowanym dla procesu heterogenicznej
fotokatalizy. Dla porównania po 10 minutach naświetlania stopień rozkładu bisfenolu A
wynosił odpowiednio, dla odpływu rzeczywistego ponad 70%, a dla modelowego ok. 40%.
Ponadto dla odpływu modelowego po 60 minutach naświetlania uzyskano stopień rozkładu
równy 65%, podczas gdy po tym czasie w przypadku odpływu rzeczywistego nastąpiło ok.
90% usunięcia bisfenolu A.
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Rys. 11.24. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla rzeczywistego odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
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11.3. Ultrafiltracja i nanofiltracja
11.3.1. Ultrafiltracja z użyciem membrany bez i z modyfikacją
Efektywność procesu ultrafiltracji w aspekcie usuwania badanych mikrozanieczyszczeń
z różnych roztworów wodnych
Na rysunku 11.25 przedstawiono zależność pomiędzy współczynnikiem retencji
usuwanych mikrozanieczyszczeń z roztworu wody zdejonizowanej dla membrany UF-GE
i UF-CNT. Zaobserwowano, że dla wszystkich trzech badanych związków wyższe stopnie
usunięcia uzyskano w przypadku membrany ultrafiltracyjnej modyfikowanej nanorurkami,
niż dla membrany komercyjnej. Dla porównania wartości współczynnika retencji bisfenolu A
wynosiły 5% dla membrany UF-GE i 48% dla membrany UF-CNT. Natomiast w przypadku
17β-estradiolu oraz 17α-etynyloestradiolu różnica w retencji pomiędzy porównywanymi
membranami wynosiła ok. 5%. Różnice w skuteczności usuwania mikrozanieczyszczeń dla
badanych membran wynikały z ich odmiennych właściwości fizykochemicznych. Membrana
UF-CNT była zmodyfikowana nanorurkami węglowymi dzięki czemu posiadała bardzo dobre
właściwości adsorpcyjne i charakteryzowała się znacznie większą porowatością. W pracy (Jin
i in., 2007) udokumentowano wpływ tego ostatniego parametru na wydajność hydrauliczną
membrany

przy

jednoczesnym

zachowaniu

wysokiego

współczynnika

retencji

mikrozanieczyszczeń.
Wykazano również, że niezależnie od rodzaju zastosowanej membrany 17αetynyloestradiol był usuwany w wyższym stopniu w porównaniu do dwóch pozostałych
mikrozanieczyszczeń.

Dla

porównania

wartości

współczynników

retencji

17α-

etynyloestradiolu kształtowały się w zakresie od ok. 73% dla membrany UF-GE do ok. 77%
w przypadku membrany UF-CNT. Natomiast w przypadku 17β-estradiolu retencja wynosiła
odpowiednio ok 67% dla membrany UF-GE i 72% dla membrany UF-CNT. W najniższym
stopniu usuwany w ultrafiltracji był bisfenol A (rys. 11.26). Większe powinowactwo EE2 do
polimerów membranotwórczych w porównaniu do E2 czy BPA było spowodowane wyższą
wartością charakteryzującego go współczynnika podziału pomiędzy fazą n-oktanol a woda
(logKow).

Im

większa

wartość

tego

parametru

tym

substancja

charakteryzuje

się większą hydrofobowością i wykazuje większą tendencję do adsorpcji na powierzchni
membrany (Yang i in., 2007; Bellona i in., 2004). W pracy (Dudziak, 2013) dowiedziono,
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że mechanizm separacji związków hydrofobowych na membranie jest dwustopniowy tj.
w pierwszym stopniu związek ulega adsorpcji na powierzchni membrany, a w drugim
przechodzi przez nią na skutek dyfuzji. Wartość omawianego parametru dla EE2 wynosi
odpowiednio 4,15, dla E2 4,01, a dla BPA 3,32 (tabela 6.1). Z danych przedstawionych
w tabeli 6.1 wynika również, że masa molowa EE2 jest większa od masy molowej E2
oraz BPA, co także tłumaczy wyższą retencję tego związku na membranie w porównaniu do
pozostałych mikrozanieczyszczeń.
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Rys. 11.25. Wpływ rodzaju membrany na efektywność usuwania badanych
mikrozanieczyszczeń z roztworu wody zdejonizowanej

Z kolei na rysunku 11.26 przedstawiono zależność pomiędzy współczynnikiem retencji
usuwanych

mikrozanieczyszczeń

z

odpływu

modelowego

dla

obu

membran

ultrafiltracyjnych. Uzyskane stopnie retencji dla badanych mikrozanieczyszczeń w przypadku
filtracji odpływu modelowego wykazywały podobną tendencję, jak w przypadku filtracji
roztworu wody zdejonizowanej.
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Rys. 11.26. Wpływ rodzaju membrany na efektywność usuwania badanych
mikrozanieczyszczeń z odpływu modelowego

Najlepiej usuwany był 17α-etynyloestradiol (dla membrany UF-CNT stopień retencji
związku wynosił odpowiednio ok. 92%, natomiast dla membrany UF-GE 83%), następnie
17β-estradiol (ponad 81% w przypadku filtracji prowadzonej z wykorzystaniem membrany
UF-CNT i ponad 78% dla membrany UF-GE). Natomiast bisfenol A był usuwany
w najniższym stopniu tj. od ponad 19% dla membrany komercyjnej do 68% dla membrany
zmodyfikowanej. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje związane z różnicowanymi
właściwościami fizykochemicznymi badanych mikrozanieczyszczeń.
Ponadto zaobserwowano, że podczas filtracji odpływu modelowego wszystkie trzy
badane związki były usuwane w wyższym stopniu w porównaniu do filtracji wody
zdejonizowanej. Badane matryce różniły się zawartością związków organicznych
i

nieorganicznych.

Wskaźnikami

opisującymi

ogólną

zawartość

wielko-

i małocząsteczkowych związków organicznych są absorbancja w UV254 oraz ogólny węgiel
organiczny (OWO). Natomiast wskaźnikiem odpowiadającym za zawartość substancji
nieorganicznych jest przewodność właściwa (tabela 6.2). Dla porównania wartość absorbancji
w UV254 wynosi odpowiednio dla odpływu rzeczywistego 0,218 m-1, a dla odpływu
modelowego 0,055 m-1, a wartość OWO odpowiednio dla odpływu rzeczywistego
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33,01 mg·dm-3, a dla modelowego 24,41 mg·dm-3. Natomiast przewodność wynosiła
odpowiednio dla odpływu rzeczywistego 0,985 mS/cm, a dla modelowego 0,793 mS/cm.
W związku z powyższym, można wysunąć wniosek, że w realizowanym procesie ultrafiltracji
z użyciem obu membran wraz z wzrostem zawartości substancji organicznych
i nieorganicznych w nadawie wzrasta efektywność usuwania mikrozanieczyszczeń. Opisane
zjawisko zaobserwowano również podczas filtracji odpływu rzeczywistego z wykorzystaniem
obu membran ultrafiltracyjnych (rys. 11.27). Należy podkreślić, że odpływ rzeczywisty
charakteryzuje się największą zawartością substancji organicznych jak i nieorganicznych
w odniesieniu do pozostałych badanych roztworów wodnych (tabela 6.2)
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Rys. 11.27. Wpływ rodzaju membrany na efektywność usuwania badanych
mikrozanieczyszczeń z odpływu rzeczywistego

Dla porównania wartości współczynników retencji 17α-etynyloestradiolu kształtowały
się w zakresie od ok. 84% dla membrany UF-GE do ponad 94% podczas filtracji realizowanej
z wykorzystaniem membrany UF-CNT. Natomiast w przypadku 17β-estradiolu retencja
wynosiła od 74% dla membrany UF-GE do 84% dla membrany UF-CNT. Z kolei retencja
bisfenolu A wynosiła od 20% dla membrany komercyjnej do ok. 70% dla membrany
zmodyfikowanej.
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W literaturze przedmiotu (Hu i in, 2007; Xu i in, 2006) również obserwuje się podobne
tendencje,
i

które

tłumaczone

są

oddziaływaniami

powierzchnią

membrany.

W

roztworach

pomiędzy

rzeczywistych,

składnikami
oprócz

nadawy

wybranych

mikrozanieczyszczeń występują również mikroorganizmy i inne substancje chemiczne takie
jak np. metale, sole nieorganiczne, związki humusowe, składniki naturalnej materii
organicznej (NOM). Pomiędzy wymienionymi powyżej substancjami, a cząsteczkami
mikrozanieczyszczeń

obserwuje

się

występowanie

fizykochemicznych

oddziaływań

prowadzących do utworzenia związków kompleksowych. Nowoutworzone cząsteczki
związków kompleksowych w porównaniu do cząsteczek mikrozanieczyszczeń posiadają
odmienne właściwości i budowę strukturalną. W efekcie czego są lepiej zatrzymywane przez
membranę w oparciu o mechanizm działania sita molekularnego czy też adsorpcji. Opisany
mechanizm tłumaczy zaobserwowaną tendencję wzrostu retencji badanych związków
na membranie wraz z wzrostem zawartości substancji nieorganicznych i organicznych
w nadawie.
Należy również wziąć pod uwagę, że obecność dodatkowych zanieczyszczeń może
zmieniać właściwości transportowo-separacyjne membrany. Występowanie dodatkowych
substancji organicznych i nieorganicznych w nadawie sprzyja tworzeniu się na powierzchni
membrany tzw. placka filtracyjnego o porowatości mniejszej niż pory membrany, który
stanowi dodatkową warstwę separacyjną. Warto jednak podkreślić, że opisywany fouling
membrany należy do zjawisk negatywnych. Tak więc wyższe stopnie retencji badanych
związków, będące jego następstwem są swojego rodzaju paradoksem.

Wydajność badanych membran - zjawisko foulingu

Zjawisku

foulingu towarzyszy obniżenie wydajności hydraulicznej membrany,

co pokrywa się z zaobserwowanymi zmianami strumienia objętościowego permeatu
przedstawionymi na rysunku 11.28 a i b. Na rysunku 11.28 a przedstawiono zmiany
objętościowego strumienia permeatu w czasie dla: wody zdejonizowanej podczas etapu
kondycjonowania membrany (0 – 80 min), odpływu rzeczywistego zawierającego badane
mikrozanieczyszczenia (80 – 130 min) i wody zdejonizowanej – próba odmycia membrany
(130 – 200 min) dla membrany UF-GE. Natomiast na rysunku 11.28 b przedstawiono te same
zależności dla membrany zmodyfikowanej UF-CNT tj. woda zdejonizowana (0 – 50 min),
odpływ rzeczywisty z mikrozanieczyszczeniami (50 – 200 min) i ponownie woda
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zdejonizowana (200 – 250 min). Różnice w przedziałach czasowych pomiędzy membranami
wynikały z ich różnej wydajności hydraulicznej.
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Rys. 11.28. Zmiany objętościowego strumienia permeatu w różnym czasie:
a) dla membrany UF-GE (∆ – 0-80 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 80-130 min – odpływ
rzeczywisty i ▲ – 130-200 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego),
b) dla membrany UF-CNT (∆ – 0-50 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 50-200 min – odpływ
rzeczywisty i ▲ – 200-250 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego)
Na podstawie zaprezentowanych danych można zauważyć, że membrana UF-GE
charakteryzował się większą wydajnością zarówno w stosunku do wody zdejonizowanej jak
i odpływu rzeczywistego w porównaniu do membrany modyfikowanej UF-CNT. Różnica
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pomiędzy wartościami strumienia dla wody zdejonizowanej i odpływu rzeczywistego dla
membrany UF-GE wynosiła ok. 50%. Podczas gdy dla membrany modyfikowanej UF-CNT
wynosiła ona ponad 70%. Można zatem wysunąć wniosek, że membrana UF-GE wykazała
większą odporność na zjawisko foulingu wywołane zanieczyszczeniami obecnymi
w odpływie rzeczywistym. Taki wniosek potwierdza również analiza obrazów SEM
powierzchni porównywanych membran (rysunek 11.29 i 11.30).

a)

b)

Rys. 11.29. Obrazy SEM powierzchni membrany UF-GE w różnych powiększeniach:
a) przed procesem i b) po procesie
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a)

b)

Rys. 11.30. Obrazy SEM powierzchni membrany UF-CNT w różnych powiększeniach:
a) przed procesem i b) po procesie
Dodatkowo stwierdzono różnice w wyglądzie badanych warstw zanieczyszczeń. Po
procesie filtracji odpływu rzeczywistego była bardziej zanieczyszczona powierzchnia
membrany UF-CNT, niż UF-GE. Zaobserwowano to dla obu porównywanych powiększeń tj.
10 µm i 100 µm. W przypadku membrany UF-GE zanieczyszczenie jej powierzchni nie miało
charakteru zbitych zaadsorbowanych warstw zanieczyszczeń zmieniających strukturę
warstwy nabłonkowej membrany. Były to pojedyncze cząstki drobin organicznych, koloidy
oraz mikroorganizmy (rys. 11.29 b). Z kolei powierzchnia membrany UF-CNT była w całości
pokryta warstwą zanieczyszczeń o ciągłej strukturze (rys. 11.30 b). Była to gęsta, porowata
i zwarta dodatkowa warstwa. Należy zaznaczyć, że świecące cząstki stałe widoczne
na obrazie (rys. 11.30 a i 11.30 b) o dość regularnych kształtach to agregaty nanorurek.
Z kolei analizując wyniki z próby odmycia zanieczyszczeń z powierzchni membran wodą
zdejonizowaną można stwierdzić, że dla membrany UF-GE stopień odzysku początkowego
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strumienia kształtuje się na poziomie ok 95%, a dla membrany modyfikowanej nanorurkami
UF-CNT wynosił ok. 70%. W związku z tym, można przyjąć, że przeważającą frakcję
foulingu stanowił fouling odwracalny. Jednakże należy podkreślić, że ze względu na większe
własności

adsorpcyjne

membrany

modyfikowanej

UF-CNT

zanieczyszczenia

były

w większym stopniu związane z powierzchnią membrany. Wytworzona warstwa
zanieczyszczeń na powierzchni membrany zmodyfikowanej uformowała tzw. membranę
wtórną o porowatości mniejszej, niż pory pierwotnej membrany, co również przyczyniło się
do polepszenia jej właściwości separacyjnych (rys.11.25-11.27).
Ponadto w próbkach permeatu po ultrafiltracji odpływu rzeczywistego prowadzonego
z wykorzystaniem membrany modyfikowanej UF-CNT stwierdzono również wysokie
obniżenie wskaźników ogólnych związanych z obecnością substancji organicznych
tj. absorbancji w UV254 do poziomu ok. 85%. W przypadku membrany UF-GE absorbancja
obniżyła się o ok. 70%. Wartość tego wskaźnika w odpływie rzeczywistym wynosiła
0,468 m-1.
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11.3.2. Nanofiltracja
Wpływ rodzaju membrany na efektywność usuwania bisfenolu A z roztworu wody
zdejonizowanej
Na rysunku 11.31 przedstawiono zależność pomiędzy współczynnikiem retencji
bisfenolu A, a rodzajem membrany nanofiltracyjnej dla roztworu wody zdejonizowanej.
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Rys.11.31. Wpływ rodzaju membrany na efektywność usuwania bisfenolu A
z roztworu wody zdejonizowanej
Wartości współczynników retencji bisfenolu A kształtowały się w zakresie od ok. 62%
(dla membrany DK) do ok. 94% (dla membrany NF-90 i HL). Różnice w skuteczności
usuwania bisfenolu A dla badanych membran wynikały z ich odmiennych właściwości
fizykochemicznych. Analizując wpływ rodzaju membrany i jej właściwości na efektywność
usuwania badanego mikrozanieczyszczenia należy wziąć pod uwagę zarówno jej graniczną
masę molową jak i właściwości hydrofobowe (Mänttäri i in., 2006; Schäfer i in., 2011). Jest
to szczególnie ważne w przypadku porównywania membran nanofiltracyjnych pochodzących
od różnych producentów, ponieważ pomimo zbliżonego polimeru membranotwórczego
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membrany posiadają róże właściwości powierzchniowe. Wynika to m.in. z dodawania
do polimeru różnych domieszek, które są objęte tajemnicą producenta membran. Parametrem
reprezentującym hydrofobowe właściwości membrany jest kąt zwilżania, który dla badanych
w

ramach

pracy

membran

został

podany

w

tabeli

7.1.

Według

danych

literaturowych (Mänttäri i in., 2006) wraz ze wzrostem wartości kąta zwilżania następuje
wzrost hydrofobowości powierzchni membrany, a co się z tym wiąże wzrasta również
intensywność zjawiska adsorpcji jak i retencja mikrozanieczyszczeń. Dlatego wysoka retencja
bisfenolu A obserwowana w przypadku membrany NF-90 nie jest zaskoczeniem. Z kolei
trudny do wytłumaczenia jest fakt dlaczego zbliżonymi właściwościami separacyjnymi wobec
tego związku charakteryzowała się również membrana HL. Analizując dane z tabeli 7.1
można zauważyć, że membrany NF-90 oraz HL charakteryzują się zbliżonymi
właściwościami transportowymi o czym świadczy wartość objętościowego strumienia
permeatu. Z kolei wartości tego parametru była o wiele wyższe dla tych membran,
niż w przypadku pozostałych badanych. Z tego względu można przypuszczać,
że w przypadku membrany HL ten parametr ma istotny wpływ na jej właściwości separacyjne
względem bisfenolu A.
Podczas tego etapu badań nie obserwowano zmian we właściwościach transportowych
badanych membran.
Efektywność usuwania bisfenolu A z odpływu modelowego w procesie nanofiltracji
dla wybranych membran
Jak donosi przedmiotowa literatura (Amy, 2008; Katsoufidou i in., 2005) oceniając
efektywność procesu filtracji membranowej pod kątem eliminacji mikrozanieczyszczeń
bezwzględnie należy również przeprowadzić badania z wykorzystaniem roztworów
zawierających dodatkowo inne substancje organiczne i nieorganiczne, których zadaniem jest
zainicjowanie zjawiska foulingu i/lub skalingu membrany. Zjawiska te zwykle towarzyszą
filtracji membranowej przyczyniając się do obniżenia wydajności membrany. W związku
z powyższym w kolejnym etapie badań wykorzystano odpływ modelowy zawierający oprócz
bisfenolu A modelowe substancje organiczne i nieorganiczne.
Efektywność usuwania bisfenolu A z odpływu modelowego w przypadku wszystkich
badanych membran nanofiltracyjnych (rys. 11.32) była zbliżona do wyników uzyskanych
dla roztworu wody zdejonizowanej (rys. 11.31). Jednakże w tych warunkach filtracji znacznie
obniżył

się

objętościowy

strumień

permeatu

większości

badanych

membran,
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a szczególnie membrany NF-90 charakteryzującej się wysoką wartością kąta zwilżania
(rys. 11.32). Zaobserwowane zjawisko nie jest zaskoczeniem, ponieważ zwarta struktura
membran nanofiltracyjnych (w tym wielkość porów) powoduje, że są one bardzo podatne na
zjawiska niekorzystne

towarzyszące

filtracji

membranowej

przyczyniające się

do

zmniejszenia wydajności hydraulicznej membrany.

Współczynnik retencji R, %/ Objętościowy
strumień permeatu Jv·106, m3 ·m-2 ·s -1
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Rys. 11.32. Współczynniki retencji bisfenolu A oraz wydajność membran podczas
filtracji odpływu modelowego
Efektywność usuwania badanych mikrozanieczyszczeń z odpływu rzeczywistego w procesie
nanofiltracji dla wybranych membran
W końcowym etapie badań oceniono współczynniki retencji wszystkich badanych
w ramach pracy mikrozanieczyszczeń oraz wydajność wybranych membran nanofiltracyjnych
tj. NF-90 i HL podczas filtracji odpływu rzeczywistego. Wyboru powyższych membran
dokonano na podstawie uzyskanych współczynników retencji bisfenolu A w poprzedniej
części pracy. Dla membran NF-90 oraz HL odnotowano najwyższy stopień retencji bisfenolu
A zarówno podczas filtracji roztworu wody zdejonizowanej jak i odpływu modelowego.
Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 11.33. Zaobserwowano, że dla wszystkich
trzech badanych związków wyższe stopnie usunięcia uzyskano w przypadku membrany
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NF-90, niż dla membrany HL. W przypadku badanych mikrozanieczyszczeń różnica
w retencji pomiędzy porównywanymi membranami wynosiła ok. 10%. Dla porównania
wartości współczynników retencji 17α-etynyloestradiolu kształtowały się w zakresie
od ok. 87% dla membrany HL do ok. 96% - membrana NF-90. Natomiast w przypadku
17β-estradiolu retencja wynosiła odpowiednio ok. 85% dla membrany HL i 95% dla
membrany NF-90. Z kolei retencja bisfenolu A wynosiła od 84% dla membrany HL do
ok. 94%

dla

membrany

NF-90.

Zaobserwowane

różnice

w

retencji

badanych

mikrozanieczyszczeń wynikały z ich odmiennych właściwości fizykochemicznych, co zostało
wyjaśnione w poprzedniej części pracy.
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Rys. 11.33. Współczynniki retencji badanych mikrozanieczyszczeń podczas filtracji
odpływu rzeczywistego

Wydajność badanych membran nanofiltracyjnych - zjawisko foulingu

Na rysunku 11.34 przedstawiono zmiany strumienia permeatu dla membrany NF-90
w różnym czasie tj. od 0 do 20 min dla wody zdejonizowanej (etap kondycjonowania
membrany), 20-70 min – odpływ rzeczywisty i 70-90 min – woda zdejonizowana po filtracji
odpływu rzeczywistego Natomiast na rysunku 11.35 w podobny sposób przedstawiono
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zmiany strumienia permeatu dla membrany HL tj. 0-15 min – woda zdejonizowana
(kondycjonowanie membrany), 15-70 min – odpływ rzeczywisty, 70-90 min – woda
zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego.
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Rys. 11.34. Zmiany objętościowego strumienia permeatu dla membrany NF-90 w różnym
czasie (∆ – 0-20 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 20-70 min – odpływ rzeczywisty
i ▲ – 70-90 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego)
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Rys. 11.35. Zmiany objętościowego strumienia permeatu dla membrany HL w różnym czasie
(∆ – 0-15 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 15-70 min – odpływ rzeczywisty
i ▲ – 70-90 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego)
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Z przedstawionych zależności (rys. 11.34 i 11.35) wynika, że badane membrany
nanofiltracyjne

charakteryzują

się

zbliżoną

wydajnością

hydrauliczną

dla

wody

zdejonizowanej. Średni objętościowy strumień permeatu dla wody zdejonizowanej wynosił
dla obu membran ok. 40∙10-6 m3·m-2·s-1. Jednak dla membrany NF-90 zaobserwowano
największą różnicę pomiędzy strumieniem wody zdejonizowanej wyznaczonym podczas
kondycjonowania, a strumieniem permeatu określonym podczas filtracji odpływu
rzeczywistego. Wartość tego parametru obniżyła się z ok. 40∙10-6 do 4·10-6 m3·m-2·s-1.
W konsekwencji, można stwierdzić że membrana NF-90 wykazała mniejszą odporność
na zjawisko foulingu wywołane zanieczyszczeniami obecnymi w odpływie rzeczywistym
w porównaniu do membrany HL. Prawdopodobnie skutkiem tego była zaobserwowana
różnica w retencji usuwanych mikrozanieczyszczeń pomiędzy membranami NF-90 i HL.
Należy podkreślić, że na separację mikrozanieczyszczeń ma wpływ wiele zjawisk
przymembranowych, w tym obniżenie potencjału zeta oraz obecność placka filtracyjnego
na powierzchni membrany (Dudziak, 2013). Dodatkowo, jak wykazano w pracach (Agenson
i in, 2003; Xu i in., 2006) fouling membrany zwiększa intensywność zjawiska adsorpcji
mikrozanieczyszczeń i ogranicza proces dyfuzji związku przez membranę.
Ponadto analizując uzyskane dane można zauważyć, że zjawisko foulingu przebiegało
intensywniej podczas filtracji ścieków rzeczywistych (rys. 11.34 i 11.35) w odniesieniu
do odpływu modelowego (rys. 11.32). Zaobserwowaną tendencję potwierdzają również
wyznaczone wartości względnego strumienia permeatu (αv), czyli tzw. indeks foulingu (tabela
11.5). Parametr ten podczas filtracji odpływu rzeczywistego dla membrany HL wynosił 0,17,
a dla membrany NF-90 0,13. Natomiast dla odpływu modelowego wynosił odpowiednio
dla membrany HL 0,49, a dla NF-90 0,38. Należy podkreślić, że im niższa wartość
względnego strumienia permeatu tym intensywniej występuje zjawisko pokrywania
powierzchni membrany warstwą zanieczyszczeń obecnych w nadawie. Wyniki z tabeli 11.5
wskazują jednak na wysoki dla obu badanych membran odzysk początkowego strumienia
wody zdejonizowanej (αw) podczas filtracji obu roztworów wodnych. Wartości tego
parametru wynosiły odpowiednio powyżej 76% dla obu membran podczas filtracji odpływu
modelowego i była powyżej 71% podczas filtracji odpływu rzeczywistego. W związku z tym,
można

przyjąć,

że

przeważającą

frakcję

foulingu

stanowił

fouling

odwracalny.

Zaobserwowany efekt mógł być również związany z wzrostem zwilżalności membrany
pod wpływem odkładania się na jej powierzchni składników o charakterze hydrofilowym.
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Tabela 11.5. Wyznaczone wartości względnego strumienia wody zdejonizowanej i permeatu
dla odpływu modelowego i rzeczywistego podczas nanofiltracji z wykorzystaniem membran
NF-90 i HL
Membrana
Parametr

NF-90

HL

Odpływ

Odpływ

Odpływ

Odpływ

modelowy

rzeczywisty

modelowy

rzeczywisty

α [%]

78,9

72,2

76,7

71,5

αv [-]

0,38

0,13

0,49

0,17

Dodatkowo w celu potwierdzenia powyższej interpretacji uzyskanych wyników
dotyczących występowania zjawiska foulingu wykonano zdjęcia SEM powierzchni wybranej
membrany nanofiltracyjnej tj. HL. Na rysunku 11.36 a przedstawiono obraz SEM
powierzchni membrany przed filtracją. Zaobserwowano, że membrana ta posiada
niejednorodną grudkowatą powierzchnię, która jest typowa dla membran poliamidowych (Xu
i in, 2006). Natomiast po procesie (rys. 11.36 b i c) powierzchnia membrany była w całości
pokryta

grubą

warstwą

zanieczyszczeń,

która

prawdopodobnie

popękała

podczas

przygotowywania membrany przed wykonaniem zdjęć. Na zdjęciu SEM i powiększeniu 2 µm
(rys. 11.36 b) można zauważyć, że gęstą i porowatą warstwę zanieczyszczeń pokrywają
dodatkowe kuliste zanieczyszczenia, które są prawdopodobnie kryształami soli.
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a)

b)

c)

Rys. 11.36. Obrazy SEM powierzchni membrany HL: a) przed procesem filtracji
oraz b) i c) po procesie – różne powiększenia
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11.4. Toksyczność roztworów przed i po procesie oczyszczania metodami utleniania
W ostatnim etapie badań oceniono toksyczność roztworów przed i po procesie
oczyszczania badanymi metodami utleniania z wykorzystaniem różnych organizmów
wskaźnikowych. W zakresie badan wstępnych określono toksyczność wody zdejonizowanej
zawierającej badane mikrozanieczyszczenia jak i ich mieszaninę.
Zależność efektu toksykologicznego od stężenia wybranych mikrozanieczyszczeń dla roztworu
wody zdejonizowanej
Spośród badanych mikrozanieczyszczeń efekt toksykologiczny wobec wybranych
organizmów wskaźnikowych był obserwowany tylko w przypadku roztworów wody
zdejonizowanej

zawierającej

bisfenolu

A,

czy

też

mieszaninę

3

badanych

mikrozanieczyszczeń (bisfenol A, 17α-etynyloestradiol, 17β-estradiol). Z uwagi na fakt,
że źródłem toksyczności był bisfenol A, a wyniki efektu toksykologicznego dla roztworów
zawierających ten związek, czy też mieszaninę badanych mikrozanieczyszczń były
na zbliżonym poziomie to w dalszej części pracy przedstawiono zależności dla roztworów
zawierających tylko to mikrozanieczyszczenie.
Na rysunku 11.37 przedstawiono zależność pomiędzy stężeniem badanego związku,
a inhibicją bioluminescencji bakterii Allivibrio fischeri (test enzymatyczny Microtox®) po 5
minutach ekspozycji. Z kolei na rysunku 11.38 przedstawiono tą samą zależność po 15
minutach ekspozycji.
Wykazano, że dla obu rozważanych czasów ekspozycji (rys. 11.37 i 11.38) odpowiedź
testu kształtowała się na zbliżonym poziomie. Dla przykładu dla stężenia bisfenolu A
wynoszącego

1

mg/dm3

inhibicja

bioluminescencji

wynosiła

odpowiednio

po 5 minutach ekspozycji ok. 39%, a po 15 minutach 36%. Natomiast dla stężenia BPA
równego 5 mg/dm3 odpowiedź testu kształtowała się w zakresie od 62% po 15 minutach
ekspozycji do 65% po 5 minutach ekspozycji. Zaobserwowana różnica wynika
prawdopodobnie z faktu, że wraz z wydłużeniem czasu ekspozycji następowało
zaadaptowanie mikroorganizmów do działania toksykanta.
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Rys.11.37. Odpowiedź testu Microtox® dla różnych stężeń bisfenolu A po 5 minutach ekspozycji

Inhibicja bioluminescencji po 15 minutach
ekspozycji,%
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Rys. 11.38. Odpowiedź testu Microtox® dla różnych stężeń bisfenolu A
po 15 minutach ekspozycji
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Ponadto odnotowano, że wraz ze wzrastającym stężeniem mikrozanieczyszczenia
w wodzie zdejonizowanej następuje równoczesny wzrost wartości inhibicji bioluminescencji,
a wykazana zależność w przedziale stężeń od 0 do 2 mg/dm3 ma charakter liniowy. Wysoka
wartość współczynnika determinacji R2, wynosząca ponad 0,9 dla obu czasów ekspozycji
(rys. 11.37 i 11.38) potwierdza dobre dopasowanie punktów pomiarowych do liniowego
modelu.
Jako toksyczne sklasyfikowano (zgodnie z tabelą 8.1) roztwory zawierające bisfenol A
w stężeniu przekraczającym 0,5 mg/dm3.
W tabeli 11.6 przedstawiono porównanie odpowiedzi dla pozostałych testów
toksykologicznych (test przeżywalności z Daphnia magna i wzrostow z Lemna minor)
i wybranych czasów ekspozycji.

Tabela 11.6. Porównanie odpowiedzi wybranych testów toksykologicznych dla różnych
czasów ekspozycji jak i stężeń bisfenolu A w wodzie zdejonizowanej
Stężenie bisfenolu A [mg/dm3]
Test

Czas

0

0,1

0,5

testu

1,0

2,0

5,0

Efekt [%]
(klasa toksyczności*)

Przeżywalności

24 h

z Daphnia
magna
Wzrostowy
z Lemna minor

48 h

7 dni

0

0

10

35

45

50

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

0

5

15

35

45

65

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(++)

0

8

17

58

58

92

(-)

(-)

(-)

(++)

(++)

(+++)

*(-) nietoksyczna; (+) niska toksyczność; (++) toksyczna; (+++) wysoka toksyczność.
Stwierdzono, że wszystkie testy wykazują brak toksyczności (efekt tokyskologiczny
poniżej 25%) w przypadku roztworów wody zdejonizowanej zawierającego BPA o stężeniach
w zakresie od 0 do 0,5 mg/dm3. Podobną zależność udokumentowano w przypadku testu
enzymatycznego. Dla testu wykorzystującego skorupiaki słodkowodne (Daphnia magna)
roztwory o stężeniu BPA wynoszącym 1, 2 i 5 mg/dm3 charakteryzowały się niską
toksycznością. Wyjątek stanowił test wykonany dla stężenia 5 mg/dm3 po 48 godzinach
ekspozycji. Dany roztwór sklasyfikowano jako toksyczny.
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Test wykorzystujący rośliny naczyniowe (Lemna minor) był bardziej czuły, ponieważ już
w przypadku stężenia przekraczającego 1 mg/dm3 wykazał toksyczny charakter tego roztworu
na rozwój frondów roślin. Natomiast stężenie 5 mg/dm3 tego mikrozanieczyszczenia
sklasyfikowane zostało jako wysokotoksyczne (efekt toksyczny powyżej 75%).
Można więc stwierdzić, że rozkład bisfenolu A powinien spowodować równoczesne
obniżenie toksyczności roztworu, a odstępstwo od tej reguły może być spowodowane
pojawieniem się w roztworze innych substancji toksycznych.
Efekt toksykologiczny dla roztworów poprocesowych

Dla odpływu rzeczywistego zawierającego badane mikrozanieczyszczenia o stężeniu
500 µg/dm3 (mieszanina) po wybranych procesach zaawansowanego utleniania (UV, UV/O3,
UV/TiO2, UV/TiO2-AC) prowadzonych w najkorzystniejszych warunkach (obranych
na podstawie wyników wcześniejszych badań) wykonano analizy toksykologiczne przy
użyciu bakterii, skorupiaków oraz roślin naczyniowych.
Na początku warto jednak zaznaczyć, że odpowiedz toksykologiczna dla rzeczywistego
odpływu ścieków bez i z dodatkiem mieszaniny badanych mikrozanieczyszczeń była
zróżnicowana (rys. 11.39) dla testu enzymatycznego oraz wzrostowego. Dodanie mieszaniny
mikrozanieczyszczeń w przypadku testu wykorzystującego bakterie bioluminescencyjne
spowodowało stymulację procesów metabolicznych. W konsekwencji zaobserwowano
obniżenie efektu toksycznego badanego roztworu ścieków oczyszczonych. Odwrotną
zależność odnotowano w przypadku testu wykorzystującego rośliny naczyniowe. W tym
przypadku dodanie mikrozanieczyszczeń zwiększyło efekt toksyczny. Natomiast dla testu
przeżywalności

wykorzystującego

skorupiaki

słodkowodne

(Daphnia

magna)

nie

zaobserwowano różnic zarówno dla rzeczywistego odpływu ścieków bez jak i z dodatkiem
mieszaniny badanych mikrozanieczyszczeń. W obu przypadkach efekt toksykologiczny był
równy zeru. Różnice w odpowiedzi toksykologicznej przeprowadzonych testów dla wody
zdejonizowanej i roztworu ścieków oczyszczonych spowodowane były innym składem
matryc wodnych, w tym obecnością różnych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych
obecnych w odpływie rzeczywistym, które mają wpływ na badaną wielkość.
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Rys. 11.39. Odpowiedzi testów toksykologicznych enzymatyczny, przeżywalności
oraz wzrostowy dla surowych ścieków oczyszczonych bez i z dodatkiem mieszaniny
mikrozanieczyszczeń
Oceniając aspekt toksyczności dla poszczególnych procesów w pierwszej kolejności
testom poddano próbki pobrane w trakcie procesu fotolitycznego utleniania (UV)
mikrozanieczyszczeń obecnych w odpływie rzeczywistym (rys. 11.40).
Na podstawie uzyskanych danych można zauważyć, że organizmy wskaźnikowe
wybranych testów reagują w sposób zróżnicowany na produkty powstające podczas utleniania
fotolitycznego odpływu rzeczywistego zawierającego badane związki. Dla przykładu dla testu
Microtox® (rys. 11.40 a) po 20 minutach naświetlania odnotowano wyraźny wzrost
odpowiedzi

toksykologicznej.

Zaobserwowane

zjawisko

wskazuje

na

generowanie

toksycznych ubocznych produktów utleniania mikrozanieczyszczeń, które negatywnie
oddziałują na organizmy testowe. Dalsze naświetlanie roztworu (kolejne 10 minut) pozwoliło
na rozkład powstałych związków o aktywności biologicznej skutkujący obniżeniem
toksyczności roztworu. Należy podkreślić, że pomimo podwyższonych wartości efektu
toksycznego badany roztwór na każdym etapie naświetlania mieścił się w zakresie roztworów
o niskiej toksyczności.
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W przypadku testu wykorzystującego słodkowodne skorupiaki (rys. 11.40 b) nie
zaobserwowano negatywnego efektu toksykologicznego. Z kolei w przypadku testu z rośliną
Lemna minor (rys. 11.40 c) największy wzrost odpowiedzi toksykologicznej odnotowano po
5 minutach naświetlania. Następnie dalsze prowadzenie procesu (20 minut), analogicznie jak
dla testu Microtox® (rys.11.40 a) skutkowało obniżeniem toksyczności roztworu
poprocesowego.
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Rys. 11.40. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny,
b) przeżywalności, c) wzrostowy podczas procesu UV dla odpływu rzeczywistego
zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
Podczas procesu łącznego fotoliza-ozonowanie (UV/O3) zaobserwowano wyższe
obniżenie stężenia badanych związków (rys. 11.41) w porównaniu do procesu pojedynczego
fotolizy (rys. 11.40). Analiza toksykologiczna wykazała, że dodatkowa obecność
rozpuszczonego ozonu nie tylko intensyfikowała utlenianie i redukcję eliminowanych
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związków, ale także przyczyniała się do wytwarzania toksycznych ubocznych produktów ich
rozkładu. Dla porównania w przypadku zarówno testu Microtox® jak również testu z Lemna
minor zaobserwowany efekt toksyczny badanych roztworów po 10 minutach naświetlania
klasyfikował je jako toksyczne. Natomiast po 30 minutach naświetlania następowało
obniżenie toksyczności roztworu. Wyjątek stanowił test ze skorupiakami, dla którego
podobnie jak w przypadku procesu pojedynczej fotolizy nie odnotowano efektu toksycznego.
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Rys. 11.41. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny,
b) przeżywalności, c) wzrostowy podczas procesu UV/O3 dla odpływu rzeczywistego
zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
W przypadku prowadzenia procesu fotokatalizy obserwowano stały wzrost toksyczności
roztworów wodnych wraz z wzrastającym czasem naświetlania (rys. 11.42). Wszystkie
wykonane testy wskazały na toksyczny charakter oczyszczanego roztworu po 20 minutach
naświetlania. Wyjątek stanowiły wyniki testu ze skorupiakami, które klasyfikowały pobraną
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próbkę w tym czasie prowadzenia procesu jako wysokotoksyczną. Na podstawie
przedstawionych danych, można wnioskować, że zaproponowany proces usuwania
wybranych mikrozanieczyszczeń prowadzi do utleniania i redukcji związków macierzystych,
(co zostało potwierdzone obniżeniem ich stężenia w analizach chromatograficznych),
jednakże podczas omawianego rozkładu generowane są uboczne produkty wykazujących
znaczną aktywność biologiczną, które pogarszają końcową jakość oczyszczanego roztworu
wodnego.
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Rys.11.42. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny,
b) przeżywalności, c) wzrostowy podczas procesu UV/TiO2 dla odpływu rzeczywistego
zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
Na rysunku 11.43 przedstawiono odpowiedzi wybranych testów toksykologicznych
podczas

procesu

UV/TiO2-AC

dla

odpływu

rzeczywistego

zawierającego

badane

mikrozanieczyszczenia W przypadku testu Microtox® uzyskano dla tych roztworów po 5
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minutach naświetlania stymulację procesów metabolicznych baterii (wartości były ujemne).
Natomiast po 10 minutach naświetlania odnotowano toksyczny charakter pobranych próbek,
który zmniejszył się po 30 minutach prowadzenia procesu.
W przypadku testu ze skorupiakami obniżenie stężenia wybranych mikrozanieczyszczeń
korelowało z obniżeniem toksyczności. Dla przykładu po 30 minutach trwania procesu nie
odnotowano efektu toksykologicznego, a stężenia usuwanych związków przekraczało 90%.
Ponadto zaobserwowano, że dla testu wykorzystującego słodkowodne rośliny
naczyniowe (rys. 11.43 c) rozkład badanych mikrozanieczyszczeń po 5 minutach trwania
procesu skutkował obniżeniem toksyczności roztworu. Dalsze naświetlanie powodowało
jednak wzrost odpowiedzi toksykologicznej, której maksimum uzyskane zostało po 20
minutach naświetlania.
Otrzymane wyniki dowodzą, że w proponowanych warunkach prowadzenia procesu
UV/TiO2-AC

całkowity

rozkład

badanych

mikrozanieczyszczeń

nie

następuje,

a uboczne produkty ich rozkładu negatywnie oddziałują na wybrane organizmy wskaźnikowe,
takie jak bakterie oraz rośliny naczyniowe.
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Rys.11.43. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny,
b) przeżywalności, c) wzrostowy podczas procesu UV/TiO2-AC dla odpływu rzeczywistego
zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
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12. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących oceny wpływu warunków
ozonowania na skuteczność rozkładu mikrozanieczyszczeń przeprowadzonych na przykładzie
bisfenolu A określono, że obniżenie stężenia badanego związku wyraźnie uzależnione było
od zastosowanej dawki ozonu, czasu reakcji oraz wartości pH oczyszczanej wody.
Skuteczność usunięcia bisfenolu A wzrastała wraz ze wzrostem wartości powyżej
wymienionych parametrów.
W kolejnym etapie badań dotyczących eliminacji mikrozanieczyszczeń, w tym
bisfenolu A w procesach utleniania wykazano, że łączne wykorzystanie naświetlania
i ozonowania jest korzystniejsze niż stosowanie tych procesów w układach pojedynczych.
Rozkład bisfenolu A podczas oczyszczania odpływu rzeczywistego w układzie UV/O3
przekraczał 90%. W przypadku pojedynczego procesu naświetlania w celu uzyskania
wysokiej skuteczności rozkładu bisfenolu A niezbędne było zastosowanie długiego czasu
naświetlania. Z kolei w procesie ozonowania obniżenie stężenia badanego związku wyraźnie
zależało od zastosowanej dawki utleniacza. Efektywność rozkładu bisfenolu A w badanych
procesach zależała również od składu fizykochemicznego oczyszczanego roztworu. Stopień
rozkładu bisfenolu A był wyższy w przypadku odpływu rzeczywistego (charakteryzującego
się

największym

stężeniem

zanieczyszczeń),

niż

określono

dla

roztworu

wody

zdejonizowanej i odpływu modelowego. Prawdopodobnie związane jest to z obecnością
w odpływie rzeczywistym ścieków fotosensybilizatorów, które wspomagają proces rozkładu
bisfenolu A. Wykonując badania z użyciem modelowego odpływu ścieków dowiedziono,
że przykładem takiego fotosensybilizatora jest pepton.
W przypadku oceny eliminacji pozostałych badanych mikrozanieczyszczeń tj. 17βestradiolu oraz 17α-etynyloestradiolu określono, że zarówno zastosowanie procesu UV jak
i UV/O3 umożliwiło osiągnięcie zbliżonych stopni rozkładu. Rozkład związków następował
w bardzo krótkim czasie trwania obu procesów. W przypadku rozkładu estrogenów
dodawanie ozonu do układu oczyszczania w odróżnieniu od bisfenolu A nie jest jednak
konieczne. Estrogeny pomimo zastosowania złożonego procesu oczyszczania nie zostały
kompletnie usunięte. Nie zaobserwowano także wyraźnych różnic pomiędzy oczyszczanymi
roztworami (woda zdejonizowana, odpływ rzeczywisty).
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Zastosowanie do opisu procesu łącznego UV/O3 modelu kinetyki pierwszorzędowej
umożliwiło wyznaczenie stałych szybkości reakcji rozkładu bisfenolu A. Wyznaczone
wartości tego parametru wyraźnie zależały od zastosowanej dawki ozonu.
W oparciu o przeprowadzone badania dotyczące eliminacji mikrozanieczyszczeń, w tym
bisfenolu A w procesie heterogenicznej fotokatalizy wykazano, że efektywność rozkładu
badanego mikrozanieczyszczenia zależała w dużym stopniu od składu fizykochemicznego
oczyszczanego roztworu. Najwyższy stopień rozkładu bisfenolu A uzyskano podczas
oczyszczania odpływu rzeczywistego. Przekraczał on wówczas 70% (po 60 minutowym
czasie naświetlania). Dla porównania w tym samym punkcie czasowym dla odpływu
modelowego rozkład badanego mikrozanieczyszczenia wynosił ok. 55%, a dla roztworu wody
zdejonizowanej

odpowiednio

50%.

Zaobserwowane

zjawisko

można

wytłumaczyć

obecnością w ściekach rzeczywistych substancji organicznych umożliwiających przebieg tzw.
fotokatalizy sensybilizowanej.
W przypadku oceny eliminacji pozostałych badanych mikrozanieczyszczeń tj. 17βestradiolu oraz 17α-etynyloestradiolu określono, że na skuteczność procesu UV/TiO2 istotny
wpływ ma zarówno rodzaj matrycy środowiskowej jak i właściwości fizykochemiczne
usuwanego związku. Najwyższe stopnie rozkładu uzyskano podczas oczyszczania odpływu
modelowego dla 17β-estradiolu (ponad 97%) po 60 minutach naświetlania.
Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono także, że 17β-estradiol
oraz 17α-etynyloestradiol są stosunkowo dobrze podatne na rozkład w procesie UV/TiO2,
w przeciwieństwie do bisfenolu A. Należy podkreślić, że związki te różniły się m.in.
rozpuszczalnością w wodzie, która w przypadku badanych hormonów płciowych jest ok. 30krotnie mniejsza, niż w przypadku bisfenolu A. U podstaw zjawiska fotokatalizy leży
adsorpcja związku na powierzchni katalizatora. Skuteczność fotokatalizy wzrasta wraz
z intensyfikacją tego zjawiska. Z tego powodu związki charakteryzujące się małą
rozpuszczalnością w wodzie są skuteczniej eliminowane podczas fotokatalizy.
Zastosowanie do opisu procesu UV/TiO2 izotermy modelu Langmuira-Hinshelwood’a
umożliwiło wyznaczenie stałych szybkości reakcji oraz czasu połowicznego rozkładu dla
badanych mikrozanieczyszczeń. Wyznaczone parametry były podstawą porównania
uzyskanych rezultatów z wynikami prac innych badaczy.
W kolejnym etapie badań wykazano, że łączne wykorzystanie fotokatalizy z użyciem
TiO2 i adsorpcji na węglu aktywnym (UV/TiO2-AC) w przypadku oczyszczania roztworów
zawierających bisfenol A jest korzystniejsze, niż stosowanie tych procesów w układach
pojedynczych. Jednak efektywność tego złożonego układu oczyszczania wyraźnie zależy od
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zastosowanej dawki węgla aktywnego. Rozkład bisfenolu A podczas oczyszczania odpływu
modelowego w układzie UV/TiO2-AC (dawka AC=5 mg/dm3) wynosił ok 64% po 60
minutach trwania procesu. W przypadku pojedynczego procesu fotokatalizy po tym samym
czasie naświetlania rozkład bisfenolu A wynosił ok. 55%. Z kolei w procesie pojedynczej
adsorpcji na węglu aktywnym obniżenie stężenia badanego związku dla tej dawki węgla
aktywnego wynosiło ok. 25% po godzinie trwania procesu. Ponadto podczas oczyszczania
odpływu rzeczywistego dla tej samej dawki węgla aktywnego odnotowano około 90% rozkład
bisfenolu A po 60 minutach naświetlania. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje związane ze
zjawiskiem fotosensybilizacji udokumentowanym dla procesu heterogenicznej fotokatalizy.
Określono również, że dawka węgla aktywnego powinna zostać dobrana doświadczalnie.
Zbyt mała dawka węgla aktywnego nie pozwala osiągnąć efektu synergii, a zbyt duża zakłóca
proces oczyszczania.
Badany proces złożony UV/TiO2-AC charakteryzuje się różna skutecznością eliminacji
nisko- i wysokocząsteczkowych substancji organicznych. Nie są również do końca
rozpoznane szlaki rozkładu związków szczególnie substancji wysokocząsteczkowych,
a powstające produkty uboczne ich rozkładu mogą pogorszyć końcowy efekt oczyszczania.
W pracy wykazano, że proces ultrafiltracji realizowany z wykorzystaniem membrany
zmodyfikowanej nanorurkami węglowymi w porównaniu do membrany klasycznej jest
skuteczniejszy w aspekcie usuwania wszystkich badanych mikrozanieczyszczeń Dla tej
membrany uzyskano również większe obniżenie absorbancji w UV254. Należy również
podkreślić, że ultrafiltracja z membraną zmodyfikowaną realizowana była przy ciśnieniu
wynoszącym 0,1 MPa, gdzie dla porównania ciśnienie dla procesu ultrafiltracji realizowanego
z użyciem membrany UF-GE wynosiło 2,0 MPa.
Negatywnym aspektem stosowania membran zmodyfikowanych jest ich podatność na
zjawisko foulingu skutkujące znacznym obniżenie wydajności hydraulicznej w trakcie
filtracji. Dopracowania wymagał by więc sposób ich skutecznej regeneracji.
W oparciu o przeprowadzone badania dotyczące separacji mikrozanieczyszczeń
w procesie nanofiltracji wykazano, że współczynnik retencji badanego związku zależał
zarówno od właściwości fizykochemicznych użytej membrany jak i właściwości samego
związku. Wykazano, że najwyższa efektywność usuwania badanych mikrozanieczyszczeń
możliwa jest do uzyskania na membranach charakteryzujących się wysokimi wartościami
objętościowego strumienia permeatu (membrana NF-90 oraz HL). Jednak biorąc pod uwagę
zjawisko obniżania wydajności membrany na skutek foulingu czy tez skalingu to drugim
kryterium wyboru membrany powinna być wartość kąta zwilżania. Membrany o wysokich
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wartościach tego parametru są bardziej podatne na zjawiska niekorzystne towarzyszące
filtracji membranowej.
Dodatkową zaletą procesu nanofiltracji jest fakt, że umożliwia on również skuteczne
doczyszczenie odpływów z oczyszczalni ścieków pod kątem innych substancji organicznych
i nieorganicznych.
W obu przebadanych procesach membranowych tj. ultrafiltracja i nanofiltracja istotny był
również rodzaj oczyszczanej matrycy wodnej. Obserwowana wyższa retencja badanych
mikrozanieczyszczeń

w

wymienionych

procesach

w

przypadku

filtracji

odpływu

rzeczywistego w odniesieniu do modelowego i roztworu wody zdejonizowanej była skutkiem
występowania w roztworze dodatkowych zjawisk np. powstawania kompleksów pomiędzy
mikrozanieczyszczeniami,

a

innymi

wielkocząsteczkowymi

zanieczyszczeniami

organicznymi. Wiele zjawisk wpływających na membranową separację mikrozanieczyszczeń
występuje także w warstwie przymembranowej membrany. Ponadto stwierdzono,
że niezależnie od rodzaju membrany w wyższym stopniu był usuwany 17α-etynyloestradiol,
niż pozostałe mikrozanieczyszczenia. Prawdopodobnie wynikało to z faktu, że związek ten
charakteryzuje się większym powinowactwem do polimeru membranotwórczego (wysoka
wartości współczynnika logKow).
W zakresie analiz toksyczności badanych roztworów wykazano, że efekt zależy zarówno
od rodzaju związku, jego stężenia jak i matrycy środowiskowej. Różna była również
wrażliwość badanych organizmów wskaźnikowych. Określono, że toksyczny był roztwór
wody zdejonizowanej zawierający bisfenol A w stężeniu przekraczającym 0,5 mg/dm 3.
Podobny efekt obserwowano w przypadku roztworu mieszaniny trzech badanych
mikrozanieczyszczeń (17β-estradiol, 17α-etynyloestradiol i bisfenol A), ale powodowany był
on obecnością bisfenolu A (źródło toksyczności). Z uwagi na złożoność składu odpływu
rzeczywistego odpowiedz toksykologiczna testów dla tej matrycy była inna, niż w przypadku
wody zdejonizowanej. Organizmem najbardziej wrażliwym z użytych w pracy (Allivibrio
fischeri, Daphnia magna oraz Lemna minor) była roślina wodna Lemna minor.
Określono, że toksyczność roztworów poprocesowych zależy od rodzaju, czy też
konfiguracji procesów utleniania (UV, UV/O3, UV/TiO2 oraz UV/TiO2-AC). W tym zakresie
odnotowano również różną wrażliwość organizmów wskaźnikowych. Jednak w każdym
z badanych procesów utleniania generowane są toksyczne produkty uboczne. Można jednak
stwierdzić, że pod względem toksyczności mniej korzystniejsze są procesy złożone, niż
pojedyncze napromieniowanie wody UV. Jednak biorąc pod uwagę skuteczność rozkładu
mikrozanieczyszczeń efektywniejsze są układy złożone. Potwierdza to, że przy wyborze
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procesu, czy też metody oczyszczania strumieni wodnych oprócz oceny efektywności
rozkładu mikrozanieczyszczeń ważny jest aspekt toksyczności roztworu poprocesowego.
Testy toksykologiczne umożliwiają w dobry i szybki sposób dokonać oceny nowych metod
oczyszczania strumieni wodnychw aspekcie występowania niebezpiecznych zjawisk.

13. WNIOSKI
1) Skuteczność rozkładu mikrozanieczyszczeń podczas ozonowania i fotolizy zależy
zarówno od warunków operacyjnych procesu (ozonowanie – zastosowana dawka
ozonu, czas reakcji oraz wartość pH, fotoliza – czas naświetlania), rodzaju związku
(bisfenol A, 17β-estradiol, 17α-etynyloestradiol) jak i matrycy wodnej (roztwór wody
zdejonizowanej, odpływ modelowy i rzeczywisty). W tym zakresie w przypadku
potrzeby eliminacji z wody mikrozanieczyszczeń mało podatnych na rozkład (np.
bisfenol A) korzystniejsze jest stosowanie układów złożonych (UV/O3).
2) Porównując eliminację mikrozanieczyszczeń w procesie fotokatalizy prowadzonym
bez i z dodatkiem węgla aktywnego określono, że korzystniejsze jest prowadzenie
procesu z dodatkiem tego adsorbentu. Jednak dawka węgla aktywnego musi zostać
dobrana doświadczalnie. Skuteczność pojedynczej fotokatalizy zależy od wielu
czynników

(czas

procesu,

rodzaj

oczyszczanej

matrycy)

oraz

właściwości

fizykochemicznych mikrozanieczyszczeń.
3) Eliminacja mikrozanieczyszczeń w ciśnieniowych procesach membranowych zależy
od rodzaju procesu (ultrafiltracja, nanofiltracja), przy czym skuteczniejszy jest proces
nanofiltracji.

Jednak

można

również

wytworzyć

membrany

ultrafiltracyjne

o właściwościach separacyjnych zbliżonych do membran nanofiltracyjnych.
Niekorzystne zjawisko foulingu membrany paradoksalnie zwiększa retencję
mikrozanieczyszczeń estrogenicznych.
4) Toksyczność roztworów poprocesowych zależy od rodzaju, czy też konfiguracji
procesów utleniania (UV, UV/O3, UV/TiO2 oraz UV/TiO2-AC). W tym zakresie
odnotowano również różną wrażliwość organizmów wskaźnikowych. Jednak
w każdym z badanych procesów utlenianie generowane są toksyczne produkty
uboczne.
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15 mg O3/dm3)
Rys. 11.10. Graficzne wyznaczenie pierwszorzędowych stałych szybkości rozkładu BPA
w procesie łącznym UV/O3 dla modelowego odpływu (dawka ozonu
15 mg O3/dm3)
Rys. 11.11. Wpływ zmiany stężenia (0,5·C0) poszczególnych składników modelowego
odpływ ścieków na obniżenie stężenia bisfenolu A w łącznym procesie fotoliza
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Rys. 11.15. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia badanych mikrozanieczyszczeń
w procesie UV/TiO2 dla wody zdejonizowanej
Rys. 11.16. Wpływ czasu naświetlania na obniżenie stężenia badanych mikrozanieczyszczeń
w procesie UV/TiO2 modelowego odpływu ścieków
Rys. 11.17. Mechanizm katalitycznego fotoutleniania bez (a) i z fotosensybilizacją (b)
Rys. 11.18. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=1 mg/dm3)
Rys. 11.19. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
Rys. 11.20. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=10 mg/dm3)
Rys. 11.21. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla modelowego odpływu ścieków (dawka AC=20 mg/dm3)
Rys. 11.22. Pomiar absorbancji w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC) dla modelowego
odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
Rys. 11.23. Proponowany szlak rozkładu bisfenolu A w procesie fotokatalitycznego
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utleniania (Deborde in., 2008)
Rys. 11.24. Obniżenie stężenia bisfenolu A w procesie fotokatalizy (UV/TiO2-AC)
dla rzeczywistego odpływu ścieków (dawka AC=5 mg/dm3)
Rys. 11.25. Wpływ

rodzaju

membrany

na

efektywność

usuwania

badanych

usuwania

badanych

usuwania

badanych

mikrozanieczyszczeń z roztworu wody zdejonizowanej
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Rys. 11.27. Wpływ

rodzaju

membrany

na

efektywność

mikrozanieczyszczeń z odpływu rzeczywistego
Rys. 11.28. Zmiany objętościowego strumienia permeatu w różnym czasie: a) dla membrany
UF-GE (∆ – 0-80 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 80-130 min – odpływ
rzeczywisty i ▲ – 130-200 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu
rzeczywistego), b) dla membrany UF-CNT (∆ – 0-50 min dla wody
zdejonizowanej, ■ – 50-200 min – odpływ rzeczywisty i ▲ – 200-250 min –
woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego)
Rys. 11.29. Obrazy SEM powierzchni membrany UF-GE w różnych powiększeniach:
a) przed procesem i b) po procesie
Rys. 11.30. Obrazy SEM powierzchni membrany UF-CNT w różnych powiększeniach:
a) przed procesem i b) po procesie
Rys. 11.31. Wpływ

rodzaju

membrany

na

efektywność

usuwania

bisfenolu

A

z roztworu wody zdejonizowanej
Rys. 11.32. Współczynniki retencji bisfenolu A oraz wydajność membran podczas filtracji
odpływu modelowego
Rys. 11.33. Współczynniki retencji badanych mikrozanieczyszczeń podczas filtracji odpływu
rzeczywistego
Rys. 11.34. Zmiany objętościowego strumienia permeatu dla membrany NF-90 w różnym
czasie (∆ – 0-20 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 20-70 min – odpływ
rzeczywisty i ▲ – 70-90 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu
rzeczywistego)
Rys. 11.35. Zmiany objętościowego strumienia permeatu dla membrany HL w różnym czasie
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(∆ – 0-15 min dla wody zdejonizowanej, ■ – 15-70 min – odpływ rzeczywisty
i ▲ – 70-90 min – woda zdejonizowana po filtracji odpływu rzeczywistego)
Rys. 11.36. Obrazy SEM powierzchni membrany HL: a) przed procesem filtracji
oraz b) i c) po procesie – różne powiększenia
Rys. 11.37. Odpowiedź testu Microtox® dla różnych stężeń bisfenolu A po 5 minutach
ekspozycji
Rys. 11.38. Odpowiedź testu Microtox® dla różnych stężeń bisfenolu A po 15 minutach
ekspozycji
Rys. 11.39. Odpowiedzi testów toksykologicznych enzymatyczny, przeżywalności oraz
wzrostowy dla surowych ścieków oczyszczonych bez i z dodatkiem mieszaniny
mikrozanieczyszczeń
Rys. 11.40. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny, b) przeżywalności,
c) wzrostowy podczas procesu UV dla odpływu rzeczywistego zawierającego
badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
Rys. 11.41. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny, b) przeżywalności,
c) wzrostowy podczas procesu UV/O3 dla odpływu rzeczywistego zawierającego
badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
Rys. 11.42. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny, b) przeżywalności,
c)

wzrostowy

podczas

procesu

UV/TiO2

dla

odpływu

rzeczywistego

zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
Rys. 11.43. Odpowiedzi testów toksykologicznych: a) enzymatyczny, b) przeżywalności,
c) wzrostowy podczas procesu UV/TiO2-AC dla odpływu rzeczywistego
zawierającego badane mikrozanieczyszczenia (mieszanina)
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STRESZCZENIE
Obecność mikrozanieczyszczeń organicznych, szczególnie związków zakłócających
procesy hormonalne w wodach powierzchniowych stanowi potencjalne zagrożenie dla
zdrowia i życia organizmów, w tym również dla człowieka. Niebezpieczna aktywność
biologiczna tych związków (w tym również toksyczność) oraz duża odporność na
biodegradacje

stwarza

konieczność

prowadzenia

badań

nad

ich

usuwaniem

w niekonwencjonalnych procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Jako efektywne
metody

eliminacji

mikrozanieczyszczeń

najczęściej

rozpatrywane

są

procesy

zaawansowanego utleniania i ciśnieniowe techniki membranowe, gdyż na ich skuteczność nie
wpływa toksyczny charakter usuwanych związków, tak jak ma to miejsce w przypadku metod
biologicznych.
Celem

niniejszej

pracy

było

porównanie

efektywności

fizykochemicznych (procesy zaawansowanego utleniania

wybranych

procesów

i membranowe tj. ultra-

i nanofiltracja) w aspekcie usuwania estrogenów (17β-estradiol, 17α-etynyloestradiol)
i ksenoestrogenów (bisfenol A) z modelowych i rzeczywistych oczyszczonych ścieków
komunalnych. Jako matrycę porównawczą stosowano roztwór wody zdejonizowanej
z dodatkiem badanych związków. Procesy utleniania (fotoliza, fotoliza-ozonowanie,
fotokataliza oraz fotokataliza wspomagana węglem aktywnym) realizowano w reaktorze
porcjowym. Filtrację membranową realizowano w systemie dead-end stosując komercyjne
membrany płaskie do ultra- i nanofiltracji. W procesie ultrafiltracji wykorzystano również
membrany własne zmodyfikowane nanomateriałami. Roztwory scharakteryzowano pod
względem potencjału toksykologicznego stosując trzy testy tj. enzymatyczny Microtox®,
przeżywalności Daphtoxkit F® i wzrostowy Lemna minor.
Skuteczność rozkładu mikrozanieczyszczeń podczas ozonowania i fotolizy zależała
zarówno od warunków operacyjnych procesu (ozonowanie – zastosowana dawka ozonu od 1
do 10 mg/dm3, czas reakcji od 1 do 10 min oraz wartość pH w zakresie od 4 do 9, fotoliza –
czas naświetlania od 0 do 30 min), rodzaju związku (bisfenol A, 17β-estradiol, 17αetynyloestradiol ) jak i matrycy wodnej (roztwór wody zdejonizowanej, odpływ modelowy
i rzeczywisty). Określono, że dla badanych estrogenów (17β-estradiolu oraz 17αetynyloestradiolu) zastosowanie zarówno procesu UV jak i UV/O3 (dawka ozonu 3 mg/dm3)
umożliwiło osiągnięcie zbliżonych stopni rozkładu. Jednakże w przypadku potrzeby
eliminacji z wody mikrozanieczyszczeń mało podatnych na rozkład takich jak bisfenol A,
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korzystniejsze było zastosowanie układów złożonych (UV/O3). Rozkład tego ksenoestrogenu
podczas oczyszczania odpływu rzeczywistego w układzie UV/O3 przekraczał 90%.
W przypadku pojedynczego procesu naświetlania w celu uzyskania wysokiej skuteczności
rozkładu bisfenolu A niezbędne było zastosowanie długiego czasu naświetlania. Z kolei
w procesie ozonowania obniżenie stężenia badanego związku wyraźnie zależało od
zastosowanej dawki utleniacza.
Porównując eliminację mikrozanieczyszczeń w procesie fotokatalizy (z TiO2 100
mg/dm3) prowadzonym bez i z dodatkiem węgla aktywnego (dawka od 1-20 mg/dm3)
określono, że korzystniejsze jest prowadzenie procesu z dodatkiem tego adsorbentu.
Skuteczność pojedynczej fotokatalizy zależała od wielu czynników (czas procesu, rodzaj
oczyszczanej matrycy) oraz właściwości fizykochemicznych mikrozanieczyszczeń. Ponadto
wykazano również, że dawka węgla aktywnego powinna zostać dobrana doświadczalnie. Zbyt
mała dawka węgla aktywnego nie pozwalała osiągnąć efektu synergii, a zbyt duża zakłócała
proces oczyszczania.
Na podstawie przeprowadzonych badań określono, że stopnie rozkładu badanych
związków były wyższe w przypadku odpływu rzeczywistego (charakteryzującego
się

największym

stężeniem

zanieczyszczeń),

niż

wykazano

dla

roztworu

wody

zdejonizowanej i odpływu modelowego w każdym realizowanym procesie zaawansowanego
utleniania. Prawdopodobnie związane było to z obecnością w odpływie rzeczywistym
ścieków fotosensybilizatorów, które wspomagały proces rozkładu mikrozanieczyszczeń.
Ponadto, stwierdzono, że eliminacja mikrozanieczyszczeń w ciśnieniowych procesach
membranowych zależała od rodzaju procesu (ultrafiltracja – ΔP od 2,0 do 0,1 MPa,
nanofiltracja – ΔP = 2,0 MPa), przy czym skuteczniejszy był proces nanofiltracji.
W badaniach udokumentowano możliwość wytworzenia membran ultrafiltracyjnych (materiał
membranotwórczy polietersulfon PES modyfikowany mieszaniną nanorurek węglowych
SWCNT i MWCNT-COOH) o właściwościach separacyjnych zbliżonych do membran
nanofiltracyjnych. Stwierdzono również, że w obu realizowanych procesach membranowych
niekorzystne

zjawisko

foulingu

membrany

paradoksalnie

zwiększało

retencję

mikrozanieczyszczeń.
W ostatnim etapie badań wykazano, że toksyczność roztworów poprocesowych zależała
od rodzaju, czy też konfiguracji procesów utleniania (UV, UV/O3, UV/TiO2 oraz UV/TiO2AC). W tym zakresie odnotowano również różną wrażliwość organizmów wskaźnikowych.
Jednak w każdym z badanych procesów utleniania były generowane toksyczne produkty
uboczne.
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SUMMARY

The presence of organic micropollutants, especially the compounds interfering hormonal
processes in surface waters is a potential threat to the health and life of organisms, including
humans. Dangerous biological activity of these compounds (including toxicity) and high
resistance to biodegradation creates a need for research on their removal in an unconventional
water and wastewater treatment processes. Advanced oxidation processes and pressure
membrane techniques are considered as an effective method of eliminating micropollutants
because their effectiveness is not affected by toxic nature of the removing compounds, as it is
in case of biological methods.
The aim of this study was to compare the effectiveness of selected physicochemical
processes

(advanced

oxidation

processes

and

membrane

processes

ie.

ultra-

and nanofiltration) in terms of removal of estrogens (17β-estradiol, 17α-ethinylestradiol)
and xenoestrogens (bisphenol A) from model and actual treated municipal wastewater.
Deionized water solution with the addition of testing compounds was used as a comparative
matrix.

Oxidation

processes

(photolysis,

photolysis-ozonation,

photocatalysis

and photocatalysis assisted with activated carbon) was carried out in a batch reactor.
Membrane filtration was carried out in the dead-end system using commercial flat membranes
used for ultrafiltration and nanofiltration. During ultrafiltration process there were also used
own membranes modified with nanomaterials. Solutions were characterized in terms of the
toxicological potential using three tests ie. an enzymatic Microtox®, survival Daphtoxit F®
and growth Lemna minor.
The effectiveness of decomposition of micropollutants during ozonation and photolysis
dependent on both the operational conditions of the process (ozonation - the dose of ozone
from 1 to 10 mg/dm3, the reaction time from 1 to 10 min, and pH value in the range from 4 to
9, photolysis - exposure time from 0 to 30 min), the kind of the compound (bisphenol A, 17βestradiol, 17α-ethinylestradiol) and also the aqueous matrix solution (deionized water, model
and real outflow). It was determined that for the tested estrogen (17β-estradiol
and 17α-ethinylestradiol) the use of both processes UV and UV/O3 (ozone dose of 3 mg/dm3)
allowed for a similar degree of decomposition. However, in case of need to eliminate
the micropollutants less susceptible to degradation such as bisphenol A, preferred was to use
complex systems (UV/O3). Decomposition of xenoestrogen during actual outflow treatment
when using UV/O3system exceeded 90%. To achieve high decomposition efficiency
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of bisphenol A in case of a single exposure process it was necessary to apply a long time
irradiating. In turn, reduction of the tested compound concentration during ozonation process
is clearly dependent on the applied dose of an oxidant.
Comparing the process of eliminating micropollutants during photocatalysis process
(with TiO2 at a concentration of 100 mg/dm3) operated with and without the addition
of activated carbon (dose of 1-20 mg/dm3) determined that it is preferable to operate the
process with the addition of the adsorbent. Effectiveness of a single photocatalytic process
depend on a plenty of factors (time of the process, treated matrix type) and the
physicochemical properties of micropollutants. Furthermore, it was also shown that the dose
of active carbon should be selected empirically. Too small dose of active carbon is not
allowed to achieve synergies and too much interfere with the process of purification.
Based on the study it has been determined that the degree of decomposition of the tested
compounds were higher in case of the actual outflow (characterized by the highest
concentration of contaminations) than it has been shown for the solution of deionized water
and model outflow in each implemented advanced oxidation process. Probably this was
related to the photosensitizers presence in the actual outflow of wastewater, which supported
the process of decomposition of micropollutants.
Furthermore, it was found that the elimination of micropollutants during pressure
membrane processes depend on the type of process (ultrafiltration - ΔP of 2.0 to 0.1 MPa,
nanofiltration - ΔP = 2.0 MPa), but the more effective was the nanofiltration process. In the
study the possibility to create a ultrafiltration membrane has been documented
(membranogenic material polyethersulfone PES modified with a mixture of carbon nanotube
SWCNT and MWCNT-COOH) with separation properties similar to nanofiltration
membrane. It was also found that during both membrane processes the adverse membrane
fouling phenomenon paradoxically increases retention of micropollutants.
In the last stage of the study it was shown that the toxicity of post-process solutions
depend on the type or configuration of oxidation processes

(UV, UV/O3, UV/TiO2

and UV/TiO2-AC). There were also observed different sensitivities of indicator organisms
in this field. However, in any of the tested oxidation processes the toxic by-products were
generated.
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