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MO LIWO CI USUWANIA ZWI ZKÓW
CHLOROORGANICZNYCH ZE CIEKÓW

W ASPEKCIE ICH KATALITYCZNEGO UTLENIANIA 

POSSIBILITY OF THE REMOVAL OF CHLOROORGANIC 
COMPOUNDS FROM WASTE BY CATALYTIC OXIDATION

Rocznie w wiecie powstaje w procesach przemys owych kilka milionów ton cieków
i p ynnych odpadów chloroorganicznych, g ównie pochodnych metanu, etanu, propanu 
i fenolu, które mo na podzieli  na dwie grupy. Pierwsz  stanowi cieki b d ce
roztworami wodnymi, zawieraj ce organiczne zwi zki chloru w st eniach od warto ci
ladowych do kilku procent. Druga to odpady ciek e w formie mieszanin z o onych

g ównie z frakcji organicznej ró nych zwi zków chloro- i niechloroorganicznych o w a ci-
wo ciach najcz ciej typowych dla rozpuszczalników organicznych. Odpady o w a ciwo-
ciach tak cieków jaki rozpuszczalników, powstaj  podczas produkcji m. in. chlorku 

winylu metod  dichloroetanow , tlenku propylenu i epichlorohydryny glicerynowej metod
chlorohydrynow  i oraz niektórych pestycydów (kwas i sól 2,4-D). W Polsce rocznie 
powstaje oko o 5 tys. t odpadów chloroorganicznych o morfologii rozpuszczalników oraz 
znacznie wi ksza masa o charakterze cieków.
Odp ywy zawieraj ce organiczne zwi zki chloru trudno ulegaj  biodegradacji 
w klasycznych systemach oczyszczania cieków. W wielu przypadkach wykazuj  zdol-
no  do bioakumulacji oraz dzia anie toksyczne na organizmy ywe, w tym szczególnie 
rakotwórcze. Trwa e zwi zki organiczne chloru s  cz sto stwierdzane w odleg ych miej-
scach od punktów wprowadzenia ich do wód lub powietrza, a to ze wzgl du na ich 
odporno  na degradacj i zdolno  do migracji w rodowisku.
Znane s  liczne metody wydzielania zanieczyszcze  organicznych ze cieków, jak 
desorpcja gazem, ekstrakcja rozpuszczalnikami, adsorpcja na w glu aktywnym czy 
wymiana jonowa. Metody te mog  by  etapem wst pnym do odzysku, lub przy braku jego 
op acalno ci, do termokatalitycznego lub termicznego utleniania zat onych zwi zków
chloroorganicznych.
Od lat w naszym Instytucie s  realizowane badania metod  ci g  dotycz ce termokatali-
tycznego unieszkodliwiania i utylizacji zwi zków chloroorganicznych, wyst puj cych w 
ciekach, a tak e ciek ych i gazowych odpadach przemys owych. Proces unieszkodliwi-

ania metod  ci g  polega na ca kowitym utlenianiu zwi zków organicznych w fazie 
gazowej powietrzem, przy zastosowaniu katalizatorów.
Przedmiotem bada  w zakresie katalitycznego utleniania organicznych zwi zków chloru 
by y m. in. chlorohydryna propylenowa, 1,3-dichloro-2-propanol, 1,2-dichloropropan i 
kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy. Do wiadczenia realizowano z udzia em katalizatorów 
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krajowych, zw aszcza zawieraj cych platyn . Analizowano ciek e produkty reakcji, w 
których oznaczano m. in. zawarto  ogólnego w gla organicznego (OWO), st enie
formaldehydu i jonów chlorkowych. W spalinach oznaczano m. in. st enie formaldehydu, 
tlenku w gla, chloru oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych diben-
zofuranów (PCDD/Fs).
Wyniki do wiadcze  wykazuj , e u ycie katalizatorów poprawia ekonomik  procesu 
utleniania zwi zków chloroorganicznych, bowiem pozwala na obni enie temperatury 
reakcji z oko o 1350 0C stosowanej w krajowym przemy le do oko o 500 0C. Dzia anie w 
tym kierunku jest zasadniczym celem naszych bada . Ponadto istnieje mo liwo  stoso-
wania ta szych materia ów konstrukcyjnych, a tak e zmniejsza si  prawdopodobie stwo
emisji PCDD/Fs na poziomie wy szym ni  0,1 ngTEQ/m3, dopuszczalnym przez przepisy 
prawne.


