
Mimo ograniczenia możliwości składowania odpadów 

komunalnych w 2014 r. w Polsce zebrano 10 330 tys. ton 

odpadów, z czego do składowania na 394 funkcjonu-

jących składowiskach przeznaczono 5437 tys. ton (52%) (dane 

GUS). Efektem eksploatacji składowisk jest powstawanie odcie-
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Złożoność składu odcieków oraz zmienność stężeń zanieczyszczeń w zależności 
od wieku oraz sposobu eksploatacji składowiska powodują, że trudne jest 
sformułowanie zaleceń dotyczących wyboru metod oczyszczania odcieków.
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Zastosowanie adsorpcji 
i filtracji membranowej 

The use of adsorption and membrane filtration 
in the treatment of leachate from stabilized municipal landfills

w oczyszczaniu odcieków 
z ustabilizowanych składowisk odpadów komunalnych

STRESZCZENIE: Nowe regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 
ograniczają możliwość składowania odpadów, jednak w Polsce jest to nadal powszechna 
metoda ich zagospodarowania. W pracy scharakteryzowano odcieki powstające na składowi-
skach oraz opisano wybrane fizykochemiczne metody ich oczyszczania. 
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SUMMARY: New legal regulations concerning management of municipal waste limit the 
possibility of waste landfilling, but in Poland it is still a common method of disposal. This 
study characterizes the leachate produced in landfills and describes some of the physico-
chemical methods of leachate treatment.

KEYWORDS: landfill leachate, adsorption, pressure membrane techniques

Despite the restrictions on municipal waste landfilling, 

in Poland in 2014, 10,330 thousand tonnes of waste were 

collected, of which 5437 thousand tonnes (52%) were 

landfilled in 394 active landfills (data from the Central Statistical 

Office of Poland). As a result of the operation of landfills, leachate 

T E M A T  N U M E R U

L A B O R A T O R I U M14

TTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM EEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT E M A T  N U M E R U



ków, których gromadzenie i oczyszczanie są niezbędne w prze-

ciwdziałaniu zanieczyszczeniu wód gruntowych. 

Definicja i charakterystyka odcieków 
Odcieki powstają na skutek przenikania wód deszczowych przez 

złoże składowiska i wymywania z niego rozpuszczonych związ-

ków organicznych i mineralnych [1]. O ilości odcieków decydują 

czynniki klimatyczne i hydrogeologiczne, głównie wysokość 

średniego opadu atmosferycznego, ilość wód roztopowych oraz 

infiltracja wód gruntowych [2]. Na ilość odcieków wpływają także: 

budowa składowiska, sposób przygotowania odpadów i warunki 

ich składowania oraz stopień rozkładu materii organicznej w skła-

dowisku [3]. Zróżnicowany skład chemiczny odcieków, zmienia-

jący się w czasie i zależny od rodzaju deponowanych odpadów 

i sposobu eksploatacji składowiska, jest głównym powodem 

trudności w opracowaniu efektywnych metod ich oczyszczania. 

Na składowisku zachodzą procesy biochemicznego rozkładu, 

którym towarzyszą zmiany w składzie odcieków. Produktami typo-

wymi dla początkowej fazy rozkładu (faza kwaśna fermentacji) 

są: kwasy lotne, alkohole oraz inne niskocząsteczkowe związki 

organiczne, które są łatwo wymywalne ze złoża składowiska 

i wysoce podatne na biodegradację. Wraz z wiekiem składowiska 

w odciekach zmniejsza się zawartość tych związków, a pojawiają 

się związki wielkocząsteczkowe o niskiej podatności na biode-

gradację. Amokrane i in. [4] zaproponowali podział składowisk 

ze względu na zawartość związków organicznych w odciekach: 

a) ChZT > 10 000 mg/l, BZT
5
/ChZT > 0,5 (składowiska o wieku poni-

żej 5 lat), b) ChZT < 10 000 mg/l, BZT
5
/ChZT 0,5-0,1 (składowiska 

o wieku 5-10 lat), c) ChZT < 5 000 mg/l, BZT
5
/ChZT < 0,1 (składo-

wiska o wieku powyżej 10 lat). Wartości te są orientacyjne, gdyż 

w wielu przypadkach już w odciekach z młodych składowisk stę-

żenia związków organicznych (ChZT) są niskie, ≤ 2000 mg/l [5]. 

W odciekach ze składowisk ustabilizowanych występują związki 

wielkocząsteczkowe, głównie substancje humusowe. Wu i in. [6] 

wykazali, że w takich odciekach ponad 50% związków orga-

nicznych stanowiły te o wysokiej masie cząsteczkowej (MW) > 

10 kDa, związki o MW < 1 kDa stanowiły około 20%. Według 

Kang i in. [7] odcieki zawierają głównie substancje humusowe 

o MW w zakresie 10-100 kDa. Związki o MW > 100 kDa stanowiły 

jedynie kilka %, a te o MW < 1 kDa – 15-19%. 

Oprócz związków organicznych w odciekach występuje azot 

w wysokich stężeniach (do kilku tysięcy mg/l) [7-12]. Inni autorzy 

podają, że stężenie azotu wynosi kilkaset mg/l [5, 13] lub nawet 

poniżej kilkudziesięciu mg/l [14-15]. Zawartość fosforu jest rów-

nież zróżnicowana, ale zazwyczaj nie przekracza kilkudziesięciu 

mg/l [10,15-18]. 

W odciekach występują duże ilości substancji mineralnych, 

w tym wapnia, magnezu, chlorków i siarczanów [4, 19]; stężenia 

metali ciężkich na ogół nie są wysokie [18, 20].

Metody oczyszczania odcieków 
Zróżnicowany skład chemiczny odcieków powoduje, że do ich 

oczyszczania stosuje się metody biologiczne, fizykochemiczne 

oraz połączenie tych metod. Metody biologiczne są najbardziej 

efektywne w oczyszczaniu odcieków z młodych składowisk. 

Wraz z rosnącym wiekiem składowiska w odciekach zwiększa się 

is produced, the collection and treatment of which are essential 

in preventing groundwater pollution.

Definition and characteristics of leachate 
Leachate is formed when rainwater penetrates through the bed 

of the landfill and leaches out dissolved organic and mineral 

compounds [1]. The amount of leachate is determined by both 

climatic and hydrogeological conditions, mainly the average 

amount of precipitation, and the amount of melt water and 

of groundwater infiltration [2]. The amount of leachate is also 

affected by the construction of a landfill, the method of waste 

preparation, the conditions of waste storage, and the degree 

of decomposition of organic matter in the landfill [3]. The diverse 

composition of leachate changes over time and depends on the 

type of waste deposited and the method of landfill operation, 

which is the main reason for the difficulty in developing effec-

tive methods for leachate treatment.

In a landfill, biochemical processes of decomposition are 

accompanied by changes in the composition of leachate. The 

typical products of the initial phase of decomposition (acidic phase 

of fermentation) are volatile acids, alcohols and other low molecu-

lar weight organic compounds, which are easily leached from the 

landfill bed and highly biodegradable. As the landfill ages, the con-

tent of these compounds decreases in leachate, and macromo-

lecular compounds with low biodegradability appear. Amokrane 

et al. [4] proposed a classification of landfills by the organic content 

in leachate: a) COD > 10,000 mg/L, BOD
5
/COD > 0.5 (landfills aged 

below 5 years), b) COD < 10,000 mg/L, BOD
5
/COD 0.5-0.1 (landfills 

aged 5-10 years), c) COD < 5,000 mg/L, BOD
5
/COD < 0.1 (landfills 

aged above 10 years). These values are approximate, since in many 

cases the concentrations of organic compounds (COD) are already 

low in the leachate from young landfills, ≤ 2000 mg/L [5]. In the 

leachate from stabilized landfills, macromolecular compounds 

are present, mainly humic substances. Wu et al. [6] showed that 

in such leachate more than 50% of the organic compounds were 

those of high molecular weight (MW > 10 kDa), and compounds of 

MW < 1 kDa accounted for about 20%. According to Kang et al. [7], 

leachate contains mainly humic substances of MW in the range 

of 10-100 kDa. Compounds of MW > 100 kDa accounted for only 

a few percent of the total, and those of MW < 1 kDa – 15-19%. 

In addition to organic compounds, nitrogen in high concen-

trations (up to several thousand mg/L) is present in leachate 

[7-12]. Other authors have reported that the nitrogen concentra-

tion is several hundred mg/L [5, 13] or even less than several tens 

of mg/L [14-15]. The phosphorus content also varies, but typically 

does not exceed several tens of mg/L [10, 15-18].

In leachate, large amounts of mineral substances, including 

calcium, magnesium, chloride and sulphates, are present [4, 19]; 

concentrations of heavy metals in general are not high [18, 20].

Methods of leachate treatment 
Because of the diverse chemical composition of leachate, bio-

logical and physicochemical methods or a combination of these 

methods are used for its treatment. Biological methods are the 

most effective in the treatment of leachate from young landfills. 

With the increasing age of a landfill, the content of non-degra-
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zawartość nierozkładalnych związków organicznych, co prowadzi 

do obniżenia efektywności oczyszczania metodami biologicznymi 

[16, 21]. Do oczyszczania odcieków ze składowisk ustabilizowanych 

łączy się metody biologiczne (usuwanie azotu) z fizykochemicz-

nymi (usuwanie refrakcyjnych związków organicznych), takimi 

jak: pogłębione utlenianie, adsorpcja czy metody membranowe. 

Adsorpcja 

Do usuwania z odcieków trudno rozkładalnych związków orga-

nicznych polecana jest adsorpcja. O jej skuteczności decydują 

właściwości adsorbentu (uziarnienie, powierzchnia właściwa, 

wielkość porów). Do oczyszczania odcieków najczęściej stoso-

wany jest węgiel aktywny, którego zaletą jest nie tylko usuwanie 

zanieczyszczeń organicznych, ale również barwy [18, 22] oraz 

mikrozanieczyszczeń [23].

Ze względu na powierzchniowy charakter adsorpcji efektyw-

ność usuwania zanieczyszczeń zależy od powierzchni właściwej 

adsorbentu. Podczas usuwania związków o wysokiej MW zasto-

sowanie adsorbentu o zbyt dużej powierzchni i, co się z tym 

wiąże, małej wielkości porów może być mniej efektywne niż 

adsorbentu o mniejszej powierzchni właściwej. Lin i in. [24] wyka-

zali, że adsorpcja na węglu aktywnym jest najbardziej efektywna 

w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych o MW 300-17 000 Da. 

Związki organiczne o niższej lub wyższej MW nie ulegają adsorp-

cji; pierwsze głównie ze względu na wysoką polarność (np. kwasy 

lotne, cukry), ostatnie ze względu na wymiary cząstek, które mogą 

zatykać pory i obniżać zdolność sorpcyjną węgla [25]. Również 

badania Kulikowskiej i in. [13] wykazały, że efektywność usuwania 

zanieczyszczeń organicznych przy zastosowaniu węgla o niższej 

powierzchni właściwej (900 m2/g) wynosiła 70% i była dużo wyż-

sza niż uzyskana na węglu o powierzchni 1200 m2/g (46%). W obu 

przypadkach najwyższy wzrost efektywności procesu notowano 

w zakresie dawek 1-3 g/l. Dawki do 10 g/l były mniej efektywne 

ze względu na wysokie zużycie węgla przy jednoczesnym dużo 

niższym (8-10-krotnie w przeliczeniu na 1 g węgla) wzroście efek-

tywności procesu w porównaniu z dawkami niższymi. 

Do procesów membranowych stosowanych w oczyszczaniu 

odcieków zalicza się: mikrofiltrację (MF), ultrafiltrację (UF), nano-

filtrację (NF) i odwróconą osmozę (OO).

Mikrofiltracja i ultrafiltracja 

MF jest efektywną metodą usuwania zawiesin i koloidów, stoso-

waną jedynie w celu podczyszczenia odcieków przed zastosowa-

niem innych metod membranowych lub chemicznych. UF jest 

efektywna w usuwaniu makrocząsteczek, ale o efektywności pro-

cesu decyduje materiał, z jakiego wykonano membranę [26-27]. 

Ze względu na niskie (25-35%) zatrzymanie związków organicz-

nych w MF [26] oraz 10-75% w UF [28] technik tych nie stosuje się 

samodzielnie. Do układów złożonych wykorzystujących UF należą 
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dable organic compounds increases in leachate, which leads 

to a reduction in the effectiveness of biological treatment [16, 21]. 

For the treatment of leachate from stabilized landfills, biological 

methods (nitrogen removal) are combined with physicochemi-

cal methods (removal of non-degradable organic compounds), 

such as advanced oxidation, adsorption or membrane methods.

Adsorption

For the removal of slowly-degradable organic compounds from 

leachate, adsorption is recommended. Its effectiveness is deter-

mined by the properties of the adsorbent (particle size, specific 

surface area, pore size). The most commonly used adsorbent 

is activated carbon, which removes not only organic compounds, 

but also colour [18, 22] and micropollutants [23].

Due to the surface nature of adsorption, the efficiency of con-

taminants removal depends on the surface area of   the adsorbent. 

During the removal of high-MW compounds, the use of an adsor-

bent with too large a surface area that is associated with a small 

pore size may be less effective than the use of an adsorbent with 

a smaller surface area. Lin et al. [24] found that adsorption on acti-

vated carbon is the most effective for removing organic com-

pounds with MWs of 300-17,000 Da. Organic compounds of lower 

or higher MW are not adsorbed; the former mainly due to their 

high polarity (e.g. volatile acids, sugars), the latter due to the size 

of particles, which can clog the pores and reduce sorption abil-

ity of activated carbon [25]. Also, a study by Kulikowska et al. [13] 

showed that the efficiency of removal of organic compounds 

using activated carbon with a lower surface area (900 m2/g) 

was 70%, which was much higher than that when using carbon 

of 1200 m2/g (46%). In both cases, the largest increase in the effi-

ciency of the process was reported when the dose was increased 

from 1 to 3 g/L. Larger doses, up to 10 g/L, were less efficient 

because of the large amount of activated carbon required for 

a much lower (8-10-times per 1 g of carbon) increase in the pro-

cess efficiency than at lower doses.

Membrane processes used for leachate treatment include 

microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) and 

reverse osmosis (RO).

Microfiltration and ultrafiltration

MF is an effective method for the removal of suspended solids 

and colloids, used only for the pre-treatment of leachate before 

using other membrane or chemical methods. UF is effective 

in removing macromolecules, but the effectiveness of the pro-

cess is determined by the material from which the membrane 

is made [26-27]. Due to the low retention of organic compounds 

in MF (25-35%) [26] and in UF (10-75%) [28], these techniques 

are not used alone. Combined systems using UF include, for 

example, activated sludge–UF–chemical oxidation or activated 

sludge–UF–RO [28]. Because UF retains organic particles of a high 

MW, which are the main cause of membrane clogging (fouling), 

it is an effective method of leachate pre-treatment before RO [29].

Nanofiltration

NF is used for removing organic, inorganic and microbial con-

taminants. The NF membranes used in leachate treatment are 
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np. osad czynny – UF – chemiczne utlenianie lub osad czynny – 

UF – OO [28]. Ponieważ UF zatrzymuje cząstki organiczne o wyso-

kiej MW, będące główną przyczyną zatykania membran (foulingu), 

jest efektywną metodą podczyszczania odcieków przed OO [29]. 

Nanofiltacja 

NF jest stosowana do usuwania zanieczyszczeń organicznych, nie-

organicznych oraz mikrobiologicznych. Membrany NF stosowane 

w oczyszczaniu odcieków to zwykle membrany polimerowe o gra-

nicy rozdziału 200-2000 Da, usuwające z wysoką efektywnością 

rozpuszczoną materię organiczną i jony siarczanowe. Niezależ-

nie od materiału membrany i budowy modułu membranowego 

NF usuwa 60-70% ChZT, 50% azotu amonowego, 83-85% jonów 

siarczanowych i 62-65% chlorków [28, 30]. Połączenie NF z fil-

tracją wstępną i koagulacją podwyższa efektywność usuwania 

ChZT do 70-80% [31].

Odwrócona osmoza 

OO uważana jest za najbardziej efektywną metodę oczyszczania 

odcieków (> 98% usuwania ChZT oraz 99% metali ciężkich), ale 

przy ciśnieniu około 2-krotnie wyższym niż w NF [28]. Dlatego 

wysokociśnieniowe techniki membranowe (NF i OO) wykorzy-

stuje się często do usuwania zasolenia i doczyszczania filtratów 

po MF i UF [32]. Fouling membran skraca czas ich eksploatacji [33], 

dlatego częstym rozwiązaniem, korzystnym ekonomicznie, jest 

połączenie NF i OO.

Bioreaktory membranowe

Niskociśnieniowe techniki membranowe (MF i UF) wykorzystuje 

się najczęściej w bioreaktorach membranowych (MBR). MBR 

to system stanowiący połączenie konwencjonalnego systemu 

osadu czynnego z separacją membranową, zastępującą osadnik 

wtórny [34-35]. W części biologicznej stosuje się reaktory o peł-

nym wymieszaniu, o przepływie tłokowym, typu SBR i UASB; 

za separację odpowiadają zarówno membrany płaskie (pły-

towo-ramowe i spiralne), jak i membrany o przekroju kołowym 

(rurowe, kapilarne i tzw. hollow-fibre) [32]. W MBR utrzymywane 

jest wysokie stężenie biomasy (8-12 g/l), co pozwala na zmniej-

szenie objętości bioreaktora, ograniczenie produkcji osadu oraz 

bardzo dobrą jakość odpływu [36]. Zastosowanie MBR skutkuje 

> 75-proc. efektywnością usuwania ChZT oraz efektywnym usuwa-

niem mikrozanieczyszczeń [32, 37]. W skali technicznej uzyskano 

38-76% usunięcia ChZT i 95-97% BZT [38-40]. Częstym rozwiąza-

niem jest doczyszczanie odpływu z MBR w NF i częściej w OO [38, 

41-42]. Przykładowo w MBR uzyskano 23-proc. usunięcie ChZT, 

podczas gdy w MBR+NF efektywność zwiększyła się do 92% [43]. 

Należy jednak podkreślić, że uzyskanie wysokiej efektywności 

oczyszczania odcieków w MBR uzyskuje się tylko wtedy, gdy 

odcieki zawierają związki organiczne podatne na biodegradację. 

Do oczyszczania odcieków zawierających związki oporne 

na biodegradację techniki membranowe stosuje się w kombina-

cjach z innymi metodami. Przykładowo w układzie oczyszczanie 

biologiczne – węgiel aktywny – UF uzyskano 95-98-proc. usunię-

cie ogólnego węgla organicznego [27]. Wang i in. [44] do MBR 

wprowadzali granulowany węgiel aktywny, który wspomagał 

usuwanie toksycznych zanieczyszczeń organicznych i metali 

usually polymeric membranes with a cut-off of 200-2,000 Da, 

which retain dissolved organic matter and sulphate ions with 

high efficiency. Regardless of the membrane material and the 

construction of the membrane module, NF removes 60-70% 

of COD, 50% of ammonia nitrogen, 83–85% of sulphate ions and 

62-65% of chloride [28, 30]. The combination of NF with prelimi-

nary filtration and coagulation increases the efficiency of COD 

removal to 70-80% [31].

Reverse osmosis

RO is considered the most effective method of leachate treat-

ment (removal of > 98% of COD and 99% of heavy metals), but 

it requires a pressure about two times higher than that in NF [28]. 

Therefore, high-pressure membrane techniques (NF and RO) are 

often used for salinity removal and post-treatment of the filtrates 

from UF and MF [32]. Fouling of membranes shortens their opera-

tional period [33], hence, a combination of NF and RO is a com-

mon solution that is economically advantageous.

Membrane bioreactors 

Low-pressure membrane techniques (MF and UF) are most often 

used in membrane bioreactors (MBR). An MBR is a combina-

tion of a conventional activated sludge system and membrane 

separation, which replaces a secondary clarifier [34-35]. In the 

biological part of the MBR, completely mixed, plug-flow, SBR and 

UASB reactors are used; separation is performed by either flat 

membranes (plate-frame and spiral) or membranes with a circu-

lar cross-section (tubular, capillary and hollow-fibre) [32]. In the 

MBR, a high biomass concentration (8-12 g/L) is maintained, 

which allows for the reduction of the bioreactor volume and 

sludge production, and very good effluent quality [36]. The use 

of MBRs results in > 75% efficiency of COD removal and efficient 

micropollutant removal [32, 37]. In full-scale MBRs, 38-76% of COD 

and 95-97% of BOD were removed [38-40]. A common solution 

is to post-treat the MBR effluent, either in NF, or more frequently, 

in RO [38, 41-42]. For example, in the MBR, 23% of COD was 

removed, while in MBR+NF the efficiency increased to 92% [43]. 

It should be noted, however, that leachate treatment in an MBR 

is highly efficient only when the leachate contains biodegrad-

able organic compounds. 

For the treatment of leachate containing non-biodegradable 

compounds, membrane techniques are used in combination 

with other methods. For example, in a biological treatment–acti-

vated carbon–UF system, 95-98% of total organic carbon was 

removed [27]. Wang et al. [44] introduced granular activated car-

bon to an MBR, which supported the removal of toxic organic 

compounds and heavy metals and improved flocculation and 

increased the size of the sludge flocs, thus reducing membrane 

fouling. 80% of COD and ammonia nitrogen was removed. The 

effluent from the MBR was further treated in NF or RO. Although 

the removal of salinity in NF was relatively low, the removal 

of colour (93.75%) was higher than in the MBR alone (41.82%). 

The use of RO resulted in a higher flow rate of permeate than 

in MBR-NF, and removed enough salinity to allow the permeate 

to be used in industrial processes. Dollar et al. [45] used coagu-

lation–UF and adsorption–UF before NF and RO. The removal 
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ciężkich, a także poprawiał flokulację i zwiększał rozmiary kłacz-

ków osadu, co zmniejszało fouling membran. Uzyskano 80-proc. 

usunięcie ChZT i azotu amonowego. Odpływ z MBR doczysz-

czano w NF i OO. Chociaż usunięcie zasolenia w NF było sto-

sunkowo niskie, uzyskano wyższe usunięcie barwy (93,75%) niż 

w samym MBR (41,82%). Z kolei zastosowanie OO skutkowało 

wyższym natężeniem przepływu permeatu i usunięciem zasole-

nia do poziomu pozwalającego na wykorzystanie filtratu w pro-

cesach przemysłowych. Dolar i in. [45] stosowali koagulację – 

UF i adsorpcję – UF przed NF i OO. Koagulacja skutkowała wyższą 

efektywnością usuwania ChZT, OWO i mętności niż adsorpcja, ale 

UF była bardziej skuteczna po adsorpcji, gdyż większe cząsteczki 

były usuwane w koagulacji, a mniejsze – w adsorpcji. Podczas 

podczyszczania odcieków uzyskano niską (15-proc.) efektywność 

usuwania azotu amonowego.

Problemy eksploatacyjne instalacji membranowych 

Mimo że na świecie notuje się wzrost liczby instalacji membrano-

wych do oczyszczania odcieków, to definiuje się dwa podstawowe 

problemy eksploatacyjne. Po pierwsze, podczas filtracji następuje 

fouling membran rozpuszczonymi związkami organicznymi 

i nieorganicznymi oraz koloidami i zawiesinami [46]. Głównym 

powodem foulingu jest obecność substancji humusowych [47]. 

Fouling skutkuje skróceniem żywotności membran i zmniejsze-

niem produktywności procesu. Efektywne wykorzystanie techno-

logii membranowych wymaga więc kontroli foulingu, polegającej 

na podczyszczaniu nadawy, chemicznym czyszczeniu mem-

bran lub modyfikacji hydrofobowości ich powierzchni. Jednym 

ze sposobów podczyszczania odcieków przed OO jest strącanie 

wapnem, skutkujące usuwaniem koloidów oraz makrocząsteczek 

organicznych [29, 48]. Dodatek wapna powoduje dekarboniza-

cję odcieków, skutkującą 15-40-proc. spadkiem zasolenia, a także 

20-30-proc. spadek stężenia ChZT jako efekt współstrącania kwa-

sów humusowych. Wykazano, że strącanie wapnem i następnie 

separacja cząstek stałych od cieczy w filtrze próżniowym powo-

dują obniżenie inwestycyjnych kosztów podczyszczania o 50%, 

a eksploatacyjnych – o 80%, w porównaniu z UF jako metodą 

podczyszczania odcieków przed OO [28]. Drugim problemem 

jest powstawanie dużych objętości koncentratu (retentatu), 

który musi być dalej oczyszczany lub składowany [28]. Do metod 

postępowania z retentatem należą: a) transport do spalarni odpa-

dów (rozwiązanie preferowane, ale kosztochłonne), b) zestalanie 

z popiołem lub osadami z oczyszczalni ścieków, c) kontrolowane 

wprowadzanie na hałdę składowiska.

Podsumowanie 
Złożoność składu odcieków oraz zmienność stężeń zanieczysz-

czeń w zależności od wieku oraz sposobu eksploatacji składowiska 

powodują, że trudne jest sformułowanie zaleceń dotyczących 

wyboru metod oczyszczania odcieków. Uważa się, że NF oraz 

OO skutkują dobrymi efektami usuwania zanieczyszczeń, nieza-

leżnie od ich stężeń w odciekach oraz wieku składowiska [28]. 

Z uwagi na wysoką efektywność oczyszczenia odcieków OO jest 

rekomendowana, zwłaszcza w rejonach, gdzie rosnący problem 

zanieczyszczenia wód narzuca restrykcyjne regulacje środowi-

skowe.   

Because of the diverse chemical composition 
of leachate, biological and physicochemical 
methods or a combination of these
methods are used for its treatment 

of COD, TOC and turbidity was more efficient with coagulation 

than with adsorption, but UF was more effective after adsorp-

tion, because larger particles were removed by coagulation, and 

smaller particles by adsorption. During pre-treatment of the 

leachate, low efficiency (15%) of ammonia nitrogen removal 

was reported.

Operational problems of membrane installations

Although there has been a rise in the number of membrane 

installations for leachate treatment in the world, two basic 

operational problems exist. Firstly, during filtration, membrane 

fouling occurs due to the presence of dissolved organic and 

inorganic compounds, colloids and suspended solids [46]. The 

main reason for fouling is the presence of humic substances 

[47]. Fouling results in a shortened life of membranes and the 

reduction of the process productivity. Therefore, the effective 

use of membrane technologies requires the control of fouling, 

which involves pre-treatment of the feed, chemical cleaning 

of membranes or modification of the hydrophobicity of the 

membrane surface. One of the methods of leachate pre-treat-

ment before RO is precipitation with lime, which results in the 

removal of colloids and organic macromolecules [29, 48]. The 

addition of lime causes the decarbonization of leachate, resulting 

in a 15-40% decrease in salinity, and a 20-30% decrease in COD 

concentration as a result of the co-precipitation of humic acids. 

It has been shown that precipitation with lime and subsequent 

separation of solids from liquids in a vacuum filter decreases 

the investment costs of pre-treatment by 50% and operating 

costs by 80% in comparison to UF as a method of leachate pre-

treatment before RO [28]. The second problem is the produc-

tion of large volumes of concentrate (retentate), which must 

be further purified or disposed of [28]. Methods of dealing with 

retentate include: a) transportation to a waste incineration plant 

(the preferred solution but leading to high treatment costs), 

b) solidification with fly ash or sludge from wastewater treatment 

plants, c) controlled reinjection into the landfill.

Summary 
The complexity and variability of the composition of leachate 

in relation to its age and the method by which the landfill is oper-

ated mean that it is difficult to make recommendations concern-

ing the choice of methods for leachate treatment. It is considered 

that the use of NF and RO results in good efficiencies of pollutant 

removal regardless of their concentrations in the leachate and 

the landfill age [28]. Due to the high efficiency of purification 

of leachate, RO is recommended, particularly in areas where the 

growing problem of water pollution requires stringent environ-

mental regulations.   
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