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pOrÓWNANie efeKtYWNOści OcZYSZcZANiA pOprOceSOWYcH 
WÓD KOKSOWNicZYcH Z ZAStOSOWANieM prOceSÓW 

KOAgULAcJi OrAZ pOgŁębiONegO UtLeNiANiA

Streszczenie: W artykule omówiono badania, których celem było porównanie efektywności oczysz-
czania ścieków z przemysłu koksowniczego w procesach koagulacji objętościowej i pogłębionego 
utleniania z zastosowaniem odczynnika Fentona. W przypadku z pierwszej z metod przebadano  
4 rodzaje koagulantów żelazowych, produkowanych przez Zakład „Kemipol” o wspólnej nazwie 
PIX. Były to: PIX-112, PIX-123, PIX-122 oraz PIX-113. Dobrano najkorzystniejszy koagulant, wy-
znaczono jego optymalna dawkę oraz pH roztworu reakcyjnego (pH=5;9). Proces pogłębionego utle-
niania przeprowadzono dla ścieków różniących się kwasowością (pH=3,5 oraz pH=5), stosując różne 
dawki żelaza (Fe2+) zmieniane w zakresie od 0,1 g/dm3 do 0,8 g/dm3 zachowując stosunek stężeń 
Fe2+/H2O2 na poziomie 1:3. Z uwagi na zbyt niski stopień oczyszczania przedmiotowych wód pod-
procesowych w obu przypadkach, uniemożliwiający ich odprowadzenie do zbiornika naturalnego 
lub kanalizacji, poddano je doczyszczeniu w procesie odwróconej osmozy. Efektywność procesów 
fizykochemicznego oczyszczania ścieków koksowniczych określono w oparciu o zmiany wartości 
zanieczyszczeń tj. chemicznego zapotrzebowanie tlenu oraz zawartości węgla organicznego i ogól-
nego, stężenie indeksu fenolowego, cyjanków wolnych, siarczków oraz żelaza ogólnego.
Słowa kluczowe: ścieki koksownicze, koagulacja objętościowa, koagulanty – PIX, pogłębione utle-
nianie, odczynnik Fentona, odwrócona osmoza.

WPROWADZENIE

Zakłady koksownicze niekorzystnie oddziaływają na środowisko naturalne, mię-
dzy innymi z uwagi na generowanie trudno biodegradowalnych (BZT5/ChZT<0,02) 
poprocesowych wód koksowniczych obciążonych znacznym ładunkiem substancji tok-
sycznych [1]. W ich skład wchodzą między innymi: wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, związki heterocykliczne, oleje, smoły oraz substancje o charakterze nie-
organicznym tj.: cyjanki, siarczki, siarczany, tiosiarczany, amoniak, a także metale 
ciężkie [2]. Z uwagi na złożony skład tych ścieków przemysłowych i toksyczność do 
ich oczyszczania powinno stosować się układy zintegrowane kojarzące jednostkowe 
procesy fizykochemiczne [3]. Autorki opracowania podjęły próbę oceny efektywności 
oczyszczania przedmiotowych wód poprocesowych w dwóch układach łączących pro-
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cesy koagulacji oraz pogłębionego utleniania z ciśnieniową techniką membranową – 
odwróconą osmozą.

APARATURA

Proces koagulacji objętościowej oraz pogłębionego utleniania prowadzono  
w teście naczyniowym z zastosowaniem pięciu reaktorów o pojemności 0.5 dm3, 
których zawartość mieszana była przy pomocy mieszadeł magnetycznych.

Rys. 1.  Aparatura do prowadzenia koagulacji objętościowej i pogłębionego utleniania ścieków kok-
sowniczych

Fig. 1.  The research equipment for applied volumetric coagulation and advanced oxidation for coke-
making wastewater

W procesie doczyszczania ścieków koksowniczych metodą wysokociśnienio-
wej filtracji zastosowano układ aparaturowy wyposażony w płytowo-ramowy moduł 
membranowy typu SEPA CF–NP amerykańskiej firmy Osmonics, zbiornik ścieków 
poddawanych oczyszczaniu o pojemności 8 dm3 z chłodnicą, rotametr, pompę wyso-
kociśnieniową oraz manometry i zawory (Rys. 2)[3]. 

Rys. 2.  Schemat aparatury do prowadzenia wysokociśnieniowej filtracji membranowej ścieków kok-
sowniczych

Fig. 2.  Scheme of equipment for applied high pressure filtration membrane process for coke making 
wastewater
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Moduł składał się z dwóch płyt metalowych, pomiędzy którymi umieszczano 
płaską membranę w formie arkusza prostokątnego o wymiarach 190 x 140 mm (po-
wierzchnia całkowita membrany - 155 cm2, natomiast powierzchnia czynna-144 cm2). 
Całość wprowadzano do obudowy stalowej umożliwiającej uszczelnienie układu.

SUBSTRAT BADAŃ

Oczyszczane ścieki koksownicze pochodziły z Zakładu Koksowniczego  
w Częstochowie „Koksownia Częstochowa Nowa” sp. z o.o. Były one wstępnie 
podczyszczane mechanicznie, dzięki czemu usuwano z nich smoły, oleje i zanie-
czyszczenia stałe, a następnie poddawano je desorpcji gazowej w celu eliminacji 
amoniaku. 

W tabeli 1 zestawiono wartości wybranych wskaźników zanieczyszczeń cha-
rakteryzujących ścieki koksownicze po ich wstępnym podczyszczeniu. 

Tabela 1. Charakterystyka ścieków koksowniczych poddawanych fizykochemicznemu oczyszczaniu
Table 1. Characteristics of coke plant subjected to physicochemical treatment

Wskaźniki  
zanieczyszczeń

Jednostka Wartość
Wskaźniki zanieczyszczeń ścieków 
odprowadzonych do odbiornika [4]

pH - 8,5 6,5 – 9

Przewodność mS/cm 6,83 -

ChZT mg O2/dm3 4102 125

OW mg C/dm3 1208 -

OWO mg C/dm3 1182 30

Indeks fenolowy mg/dm3 540 0,1

Azot całkowity mg N/dm3 2042 30

Azot amonowy mg NH4
+/dm3 408 10

Cyjanki mg/dm3 24,8 0,1

Siarczki mg/dm3 3,37 0,2

Żelazo ogólne mg/dm3 2,15 10

METODYKA BADAŃ I OZNACZENIA ANALITYCZNE

W pierwszym etapie badań procesowi koagulacji poddawano ścieki surowe,  
a następnie ścieki dla których przeprowadzono korektę pH do wartości 5 oraz 9 od-
powiednio 30% obj. roztworami HCl oraz NaOH. Zastosowano cztery koagulanty 
żelazowe, którymi były wodne roztwory siarczanu żelaza (III) o nazwie handlowej 
PIX tj.: PIX 112, PIX 113, PIX 122, PIX 123, dozowane do ścieków w dawkach od 
200 ÷ 1000 mg/dm3. Mieszanie ścieków z koagulantem prowadzono w dwóch eta-
pach. Mieszanie szybkie trwające 1 minutę miało na celu wymieszanie całej objęto-
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ści ścieków z dodanym koagulantem, natomiast wolne przebiegające 30 minut za-
pewniało powstawaniu kłaczków, które tworzyły większe aglomeraty. Następnie 
zawartość reaktorów poddawano procesowi sedymemtacji w ciągu 30 minut. 

W kolejnym etapie badań poprocesowe wody koksownicze po korekcie kwaso-
wości do wartości 3,5 oraz 5 poddano procesowi pogłębionego utleniania odczynni-
kiem Fentona. Zastosowano mieszaninę żelaza -uwodniony siarczan żelaza (II)  
z 30% roztworem nadtlenku wodoru, dozowaną do ścieków w dawkach od 0,1 do  
0,8 g/dm3 żelaza zachowując stały stosunek Fe2+/H2O2 (1:3), w temperaturze 230C. 
Po 5 minutach szybkiego mieszania ścieków z mieszaniną utleniającą poddawano  
4 godzinnemu procesowi utleniania. Po tym czasie zawartość reaktorów neutralizo-
wano 30% roztworem NaOH do pH 7 mieszano 30 minut, a następnie poddawano 
30-minutowej sedymentacji. 

Ponieważ oczyszczane w procesach koagulacji objętościowej oraz pogłębione-
go utleniania ścieki koksownicze nie mogły być bezpośrednio odprowadzone do od-
biornika naturalnego, z uwagi na zbyt wysokie wartości charakteryzujące je wskaź-
ników zanieczyszczeń dodatkowo, poddano je doczyszczaniu metodą odwróconej 
osmozy (∆P=2MPa, u=2m/s). Proces prowadzono z zastosowaniem poliamidowej 
płaskiej membrany komercyjnej ADF firmy Osmonics, której charakterystykę poda-
ną przez producenta zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2.  Charakterystyka membrany osmotycznej stosowanej w procesie doczyszczania ścieków 
koksowniczych [http://www.lenntech.com]

Table 2.  Characteristic of reverse osmosis membrane used in treatment coke wastewater [http://
www.lenntech.com]

Rodzaj
membrany

Polimer
Współczynnik
retencji (R%)*) pH Jv/psi

Ciśnienie
(bar)

Cl
ppm

Temperatura
oC

ADF poliamid (PA) 99,5 4-11 15/800 54 1000 50

*)1% wag. wodny roztwór NaCl

Stopień usunięcia zanieczyszczeń z doczyszczanych poprocesowych wód kok-
sowniczych oceniano na podstawie zmiany wartości wskaźników zanieczyszczeń 
takich jak w przypadku procesów fizykochemicznego oczyszczania poprocesowych 
wód koksowniczych. 

Oznaczenia ChZT wykonywano metodą testową na spektrofotometrze HACH 
DR 4000. W pomiarze odczynu metodą elektrometryczną wykorzystano pH-metr 
Cole – Palmer Instrument Company Model #59002 – 00, a do pomiaru przewodno-
ści wykorzystano konduktometr Cole-Palamer Instrument Company. Oznaczenia 
wskaźników OWO, OW oraz stężenie azotu całkowitego wykonano metodą wysoko-
temperaturowego katalitycznego utleniania przy użyciu chromatografu. Dodatkowo 
określono zmiany stężenia takich wskaźników jak: indeksu fenolowego, stężenia  
cyjanków, siarczków, żelaza ogólnego przy użyciu gotowych testów kuwetowych  
Hach-Lange oraz spektrofotometru DR-3800.
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WYNIKI BADAŃ I DYSKUSjA WYNIKÓW

Oczyszczanie poprocesowych wód koksowniczych metodą koagulacji objętościowej
Na rysunku 3 zilustrowano wpływ rodzaju koagulantu i wielkości jego dawki 

na efektywność oczyszczania wód poprocesowych dla pH=5.
 

Rys. 3.  Wpływ rodzaju i dawki koagulanta na stężenie ChZT ścieków oczyszczanych (a) oraz na 
stopień obniżenia wartości tego wskaźnika (b) dla pH = 5

Fig. 3.  Effect of coagulant type and dose on the concentration of COD of waste water treated (a) and 
the degree of reduction in the value of this indicator (b) pH = 5

Z przebadanych koagulantów i stosowanych ich dawek od 200 do 1000 mg/dm3, 
w przypadku ścieków koksowniczych o pH równym 5, najniższą wartość chemicznego 
zapotrzebowania tlenu ścieków oczyszczanych odnotowano dla koagulantu PIX-112  
o dawce równej 200mg/dm3 oraz dla PIX-113 o stężeniu 600mg/dm3. Wynosiły one 
odpowiednio 2640,7 mgO2/dm3 i 2690,1 mgO2/dm3, a stopnie obniżenia wskaźnika 
ChZT były odpowiednio o 66,6% i 65,4% niższe w porównaniu z koagulantem  
PIX-113 (1000mg/dm3). 

Przeprowadzenie procesu koagulacji objętościowej surowych poprocesowych 
wód koksowniczych o pH=9 pozwoliło na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania 
(Rys. 4), w porównaniu do ścieków oczyszczanych w, których korekta pH wynosiła 5. 

 
Rys. 4.  Wpływ rodzaju i dawki koagulanta na stężenie ChZT ścieków oczyszczanych (a) oraz na 

stopień obniżenia wartości tego wskaźnika (b) dla pH = 9
Fig. 4.  Effect of coagulant type and dose on the concentration of COD of waste water treated (a) and 

the degree of reduction in the value of this indicator (b) pH = 9
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Najniższą wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu ścieków oczyszczonych 
odnotowano dla koagulantu PIX-113 o dawce równej 400mg/dm3. Wynosiła ona 
2097,1 mgO2/dm3 i było to najniższe stężenie ChZT oczyszczanych wód poproceso-
wych dla wszystkich przebadanych dawek oraz rodzajów koagulantów. Było ono  
o 52% niższe w porównaniu z koagulantem PIX-113 (pH=5; 1000mg/dm3). 

Ścieki oczyszczone w tych warunkach charakteryzowały się również najniż-
szymi wartościami pozostałych wskaźników zanieczyszczeń (Rys.5). I tak OWO 
kształtowało się na poziomie 983,2 mg/dm3, OW wyniosło 1080 mg/dm3, natomiast 
stężenie azotu całkowitego 1400 mg/dm3. Stężenia azotu amonowego, cyjanków 
wolnych, indeksu fenolowego, siarczków oraz żelaza ogólnego wyniosły odpowied-
nio: 285.6 mg/dm3, 9.8 mg/dm3, 408.1 mg/dm3, 0.053 mg/dm3 oraz 0.965 mg/dm3. 

Rys. 5. Charakterystyka oczyszczonych ścieków koksowniczych (PIX-113, dawka 400 mg/dm3, pH=9)
Fig. 5. Characteristics of treated wastewater coke (PIX-113, dose of 400 mg/dm3, pH=9)

Oczyszczanie ścieków koksowniczych metodą pogłębionego utleniania odczyn-
nikiem Fentona 

Na rysunku 6 zilustrowano wpływ kwasowości ścieków koksowniczych oraz 
stężeń wprowadzanych jonów Fe2+ oraz nadtlenku wodoru na efektywność oczysz-
czania poprocesowych wód koksowniczych.

 
Rys. 6.  Zmiana stężenia ChZT oraz stopień usunięcia zanieczyszczeń oznaczanych przez ChZT dla 

pogłębionego utleniania ścieków koksowniczych, dla a) pH = 3,5 i b) pH = 5
Fig. 6.  Change of COD concentration and the degree of removal of impurities determined by the 

COD for the advanced oxidation treatment of coke, for a) pH = 3.5 and b) pH = 5
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Z przebadanych wielkości dawek żelaza i nadtlenku wodoru zmieniających się 
odpowiednio w zakresie od 0,1/0,3-0,8/2.4 g/dm3, w przypadku ścieków koksowni-
czych o pH równy 3.5 (rys.6a), najwyższą wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu 
ścieków oczyszczanych odnotowano dla stosunku Fe2+/H2O2 równego 0,1/0,3 g/dm3. 
Wynosiło ono 3520,5 mgO2/dm3 i było o 68,3% wyższe w porównaniu z najkorzyst-
niejszą uzyskaną wartością ChZT równą 2095,1g/dm3 (0.6/1.8-Fe2+/H2O2). Zwiększenie 
zasadowości surowych poprocesowych wód koksowniczych poddawanych procesowi 
utleniania do wartości pH=5 skutkowało uzyskaniem najlepszych efektów oczyszcza-
nia. Ścieki oczyszczone w tych warunkach charakteryzowały się najniższym stęże-
niem ChZT kształtującym się na poziomie 2049,9 mg/dm3 (Rys.6b), stężenie jonów 
Fe2+ i nadtlenku wodoru wynosiły odpowiednio 0,8 g/dm3 i 2,4g/dm3. 

Na rysunku 7 i 8 zestawiono uzyskane wartości pozostałych wskaźników zanie-
czyszczeń charakteryzujące ścieki oczyszczane tj. stężenie azotu całkowitego, OW  
i OWO, stężenie cyjanków wolnych, żelaza ogólnego, siarczków oraz indeksu fenolo-
wego dla procesu pogłębionego utleniania ścieków koksowniczych. Osiągnęły one 
również wartości najniższe. I tak OWO kształtowało się na poziomie 568,6mg/dm3, 
OW wyniosło 586,6 mg/dm3, natomiast stężenie azotu całkowitego 1260 mg/dm3  

(7. a,b).

Rys. 7.  Zmiana wartości wskaźników zanieczyszczeń dla procesu pogłębionego utleniania odczyn-
nikiem Fentona poprocesowych wód koksowniczych, a) dla pH = 5; b) dla pH = 3.5

Fig. 7.  Change the value of pollution indices for the process of Fenton reagent advanced oxidation of 
the coke wastewater, a) pH = 5, b) pH = 3.5

I tak indeks fenolowy, stężenie cyjanków wolnych, siarczków oraz żelaza ogólne-
go wyniosły odpowiednio: 234 mg/dm3, 18,08 mg/dm3, 0 mg/dm3oraz 37,5 mg/dm3 

(Rys. 8).
Doczyszczanie oczyszczonych w procesach jednostkowych ścieków koksowni-

czych metodą wysokociśnieniowej filtracji membranowej z zastosowaniem polime-
rowej komercyjnej membrany.
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Rys. 8.  Zmiana wartości wskaźników zanieczyszczeń dla procesu pogłębionego utleniania odczyn-
nikiem Fentona poprocesowych wód koksowniczych, dla pH = 5

Fig. 8.  Change the value of pollution indices for the process of Fenton reagent advanced oxidation of 
water post-process the coke, for pH = 5

Na rysunku 9 przedstawiono zależności zmiany objętościowego strumienia per-
meatu i wody dejonizowanej od czasu prowadzenia wysokociśnieniowej filtracji mem-
branowej poprocesowych wód koksowniczych oczyszczonych w jednostkowych pro-
cesach koagulacji objętościowej oraz pogłębionego utleniania odczynnikiem Fentona. 

Rys.9.  Zależność wielkości doświadczalnego chwilowego strumienia wody dejonizowanej i oczysz-
czanych ścieków od czasu prowadzenia procesu odwróconej osmozy 

Fig. 9.  The dependence of the experimental temporary volumetric flux of de-ionized water and 
treated wastewater from the time of the reverse osmosis process

Większą wydajnością charakteryzowała się membrana osmotyczna pracująca  
w układzie, w którym procesowi doczyszczania poddawano ścieki po procesie po-
głębionego utleniania. Ustabilizowany strumień permeatu po 105 minutach wysoko-
ciśnieniowej filtracji był o 28,7% wyższy w porównaniu ze strumieniem permeatu 
uzyskanym w procesie odwróconej osmozy ścieków oczyszczanych wstępnie meto-
dą koagulacji objętościowej (0,726×10- 5m3/m2×s). objętościowe strumienie perme-
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atów uzyskane w obu procesach były odpowiednio 2,2 i 3,1 krotnie niższe w porów-
naniu ze strumieniem wody dejonizowanej.

W tabelach 3 i 4 przedstawiono porównanie wartości wskaźników zanieczysz-
czeń charakteryzujących ścieki oczyszczone w układach zintegrowanych: koagula-
cja-odwrócona osmoza oraz pogłębione utlenianie odczynnikiem Fentona-odwróco-
na osmoza.

Tabela 3.  Efektywność oczyszczania ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym koagula-
cja-odwrócona osmoza

Table 3.  The efficiency of cleaning in integrated system coagulation-reverse osmosis coke-making 
wastewater 

Wskaźniki 
zanieczyszczeń

Jednostka 
Ścieki  
surowe

Ścieki oczyszczone 
Proces koagulacji: PIX-113, 
pH=9, dawka 400 mg/dm3 RO

Wartość R* [%] Wartość R* [%]
ChZT mgO2/ dm3 4102 2097,1 48,9 113,8 97,2
OW mgC/dm3 1208 1080 10,6 33,2 97,3
OWO mgC/dm3 1182 983,2 16,8 20,9 98,2
Azot amonowy mgNH4

+/dm3 408 285,6 30 20,8 94,9
Azot całkowity mgN/dm3 2042 1400 45,9 39,3 98,1
Fenol mg/dm3 530 408,1 23 0 100
Cyjanki mg/dm3 24,8 19,88 17,6 0 100

R*- stopień usunięcia zanieczyszczeń

Tabela 4.  Efektywność oczyszczania ścieków koksowniczych w układzie zintegrowanym utlenianie 
odczynnikiem Fentona-odwrócona osmoza

Table 4.  The efficiency of cleaning in integrated system Fenton reagent-reverse osmosis coke-mak-
ing wastewater 

Wskaźniki  
zanieczyszczeń 

Jednostka 
Ścieki  
surowe

Ścieki oczyszczone 
Proces pogłębionego utleniania: 
pH=5, Fe2+/H2O2: 0,8/2,4 g/dm3 RO

Wartość R* [%] Wartość R* [%]
ChZT mgO2/ dm3 4102 2049,9 50 110 94,6
OW mgC/dm3 1207,8 568,6 52,9 30,2 94,6
OWO mgC/dm3 1182,5 568,6 51,9 19,8 98,3
Azot amonowy mgNH4

+/dm3 408 235,6 42,3 20,9 94,9
Azot całkowity mgN/dm3 2042 1270 37,8 38,1 98,1
Fenol mg/dm3 530 234 55,8 0 100
Cyjanki mg/dm3 24,8 18,1 27 0 100

R*- stopień usunięcia zanieczyszczeń

Otrzymane wyniki badań pozwalają wnioskować, że ścieki doczyszczone  
w procesach odwróconej osmozy nadal nie spełniały norm jakościowych przedsta-
wionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r., w spra-
wie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do zie-
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mi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
z uwagi na przekroczoną wartość stężenia azotu amonowego. W obu przebadanych 
układach stwierdzono prawie 2- krotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia amo-
niaku lotnego w przeliczeniu na jony N-NH4

+. Kształtowało się ono na poziomie 
około 20,8 mg/dm3. W związku z tym poprocesowe wody koksownicze przed odpro-
wadzeniem do odbiornika naturalnego lub kanalizacji powinny być dodatkowo pod-
dane np. procesowi desorpcji gazowej. Mogą natomiast być zawrócone do cyklu pro-
dukcyjnego koksu jako woda do jego gaszenia.

WNIOSKI 

1. Zastosowanie do oczyszczania poprocesowych wód koksowniczych procesów 
koagulacji objętościowej oraz pogłębionego utleniania odczynnikiem Fentona nie 
zapewniło odpowiednio wysokiego stopnia ich oczyszczenia, w związku z czym 
nie mogłyby być bezpośrednio odprowadzane do odbiornika naturalnego, ani za-
wrócone do cyklu technologicznego produkcji koksu.

2. Z przebadanych koagulantów do oczyszczania ścieków koksowniczych najefek-
tywniejszym okazał się PIX 113 o dawce 400 mg/dm3 i przy pH ścieków wyno-
szącym 9. Koksownicze wody poprocesowe oczyszczone w tych warunkach cha-
rakteryzowały się następującymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń: 
ChZT-2097,1mg/dm 3,  N-NH4

+-285,6mg/dm 3,  OWO-983,2mg/dm 3,  
OW-1080,0 mg/dm3. 

3. Najkorzystniejszymi parametrami technologicznymi procesu pogłębionego utle-
niania ścieków koksowniczych odczynnikiem Fentona okazały się stężenia jo-
nów Fe2+ równe 0,8 g/dm3 i stężenie nadtlenku wodoru wynoszące 2,4 g/dm3, przy 
pH ścieków równym 5. Koksownicze wody poprocesowe oczyszczone w tych wa-
runkach charakteryzowały się następującymi wartościami wskaźników zanie-
czyszczeń: ChZT-2049,9/dm3, N-NH4

+-235,6285,6mg/dm3, OWO-586,6mg/dm3, 
OW-586,6mg/dm3.

4. W ściekach poddanych wstępnemu oczyszczaniu metodami koagulacji objęto-
ściowej i utlenianiu odczynnikiem Fentona a następnie doczyszczanych w proce-
sie odwróconej osmozy wykazały zbyt wysokie stężenie azotu amonowego, 
kształtujące się na poziomie 20,8 mgNH4

+/dm3. Przed ich odprowadzeniem do 
odbiornika naturalnego powinny więc być poddane np. procesowi desorpcji ga-
zowej lub mogą być wykorzystane w technologii produkcji koksu jako woda 
techniczna do gaszenia koksu.

Badania prowadzono w ramach projektu badawczego 5587/B/T02/2010/38.
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cOMpAriNg tHe effectiveNeSS Of treAtMeNt cOKiNg iNDUStrY 
WASteWAter WitH AppLYiNg fOr tHe cOAgULAtiON prOceSS  
AND ADvANceD OXiDAtiON prOceSSeS

Abstract: The article discusses research aimed at comparing the effectiveness of treatment of waste-
water from coke industry in the volume of coagulation and advanced oxidation using Fenton’s re-
agent. In the case of the first of the methods tested four types of iron coagulants are produced by the 
Department “Kemipol” a common name of the PIX. These were: PIX-112 PIX-123, PIX and  
PIX-122-113. Selects the best possible coagulant, determined its optimal dose and pH of the reaction 
solution (pH = 5, 9). Advanced oxidation process was carried out for treatment different acidity  
(pH = 3.5 and pH = 5), using different doses of iron (Fe 2 +) changed from 0.1 g / dm 3 to 0.8 g / dm 3 
while maintaining the ratio of the concentrations of Fe2 + / H2O2 at 1:3. Given the very low degree of 
purification of these waters in both cases, prevent their discharge into the natural reservoir or sew-
age, treated them in the process of thoroughly cleaning of reverse osmosis. The effectiveness of the 
physicochemical wastewater treatment processes of coke have been identified based on the evolution 
of pollutants such as chemical oxygen demand and organic carbon content and total concentration of 
phenol index, free cyanide, sulfides and iron general.
Keywords: coke wastewater, volumetric coagulation, coagulants-PIX, advanced oxidation process-
es, reagent Fenton, reverse osmosis.




