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Skuteczność uSuwania Żelaza z wody  
w warStwach wodonośnych

Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki badań naukowych w celu stworzenia planu modernizacji sys-
temu usuwania żelaza z wód podziemnych na istniejącym ujęciu wód podziemnych w „Jurowcach”. 
Słowa kluczowe: warstwa wodonośna, ujęcie wód podziemnych, studnia głębinowa, usuwanie żelaza. 

W Polsce szacuje się, że około 70% wód podziemnych wymaga odżelazienia 
i 55% – odmanganiania. Ilość żelaza znajdującego się w wodach podziemnych może 
wahać się od 0 do 100 mg/dm3, a manganu od 0 do 10 mg/dm3, gdzie standardy Unii 
Europejskiej dopuszczają 0,2 mg Fe/dm3 i 0,05 mg Mn/dm3 [4].

Obecnie do usuwania żelaza z wód podziemnych używa się standardowych 
rozwiązań: systemów napowietrzania wody, i jedno lub dwu stopniowej filtracji.  
W obliczu światowego kryzysu finansowego konieczne jest zastosowanie tańszych  
i prostszy sposób oczyszczania wody. Od dawna poszukiwano innych, metod uzdat-
niania wody w zakresie żelaza i manganu, 

w szczególności metody bezpośredniego wytrącenia w warstwie wodonośnej 
bądź też w samej studni tzw. iniekcja. Technologia ta znana jest od ponad 50 lat, ma 
szerokie praktyczne zastosowanie jako alternatywa dla klasycznego systemu uzdat-
niania. Została zastosowana około 40 lat temu, głównie na systemy zaopatrzenia  
w wodę Finlandii, Szwecji, Francji, Niemczech.

W Polsce metodę iniekcji wody zastosowano w latach siedemdziesiątych we 
Wronianach [6]. Wyróżniamy dwa najbardziej rozpowszechnione sposoby iniekcji 
napowietrzonej wody do warstwy wodonośnej. Pierwsza zastosowana metoda „Vyre-
dox” (Finlandia, Szwecja) polega na nasyceniu wody tlenem i zakołysania jej w war-
stwę wodonośną poprzez studnie umieszczone dookoła jednej centralnej, następnie 
pobór uzdatnionej wody z tej studni. W drugiej metodzie „ Subterra” (Niemcy) wy-
korzystuje się jedną studnię do iniekcji jak i poboru wody.

Do podstawowych parametrów technologicznych dla doboru instalacji odżela-
zienia wody w warstwie wodonośnej zaliczane są wydatek – Qz i czas – tz wpompo-
wania wody (zakołysania), wydatek – Q0 i czas – to odpompowania wody (odkołysa-
nia), gwarantujące oczyszczenie wody do odpowiednich wielkości i z wymaganą 
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 2 

Do podstawowych parametrów technologicznych dla doboru instalacji od elazienia wody  

w warstwie wodono nej zaliczane s  wydatek - Qz i czas - tz wpompowania wody (zako ysania), 

wydatek - Q0 i czas - to odpompowania wody (odko ysania), gwarantuj ce oczyszczenie wody  

do odpowiednich wielko ci i z wymagan  wydajno ci  uj cia wody – Qmr. Przy tym wydatek 

odko ysania - Q0 bierze si  z naddatkiem – Qi (przewidziana rezerwa wody dla danej studni - 20%). 

Opieraj c si  na konstrukcyjnych w a ciwo ciach i parametrach studni (udzielonego naddatku, 

statycznego po o enia poziomu wody, hydraulicznej charakterystyce cz ci studni odbieraj cej 

wod ), jak równie  obecno  nadmiernego ci nienia na wylocie studni, niezb dnego dla 

wpompowania wody w warstw  wodono n , ustala si  maksymalny wydatek zako ysania, który 

musi spe nia  nast puj cy warunek Qz  Qi [4]. Dla uj  sk adaj cych si  z n – studni (n > 2) [4],  

w okresie odko ysania oczyszczonej wody z jednej studni, do pozosta ych studni powinno by  

przeprowadzane zako ysanie wody z tlenem.  

tz  =  to : (n –1) [6] 

 Dla jednej studni przy poborze wody od razu do sieci wodoci gowej, czas zako ysania - tz, 

stabilizuje si  poprzez posiadan  rezerw , jak równie  stworzenia o odpowiednich rozmiarach 

strefy osiadania elaza [2]. 

 Badania w projektowaniu uj  wody podziemnej z od elazieniem w warstwie wodono nej, 

doprowadzi y do ustalenia prostej zale no ci mi dzy charakterystyk  wody (fizycznymi, 

chemicznymi i mikrobiologicznymi) i warstwy wodono nej (geologicznych, filtracyjnych  

i geochemicznych), które s  podstaw  oblicze  parametrów kinetyki adsorpcji tlenu do warstwy 

wodono nej i kinetyki utleniania dwuwarto ciowego elaza, przedstawia okre lone trudno ci 

zwi zane z konieczno  przeprowadzenia próbnych bada  bezpo rednio na studni g binowej [1,2]. 

 Istnieje zale no  pomi dzy czasem odpompowania wody (to - czas odko ysania) i czasem 

wpompowania wody (tz – czas zako ysania). 
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 = 0,143 - stechiometryczny wspó czynnik, ilo  tlenu potrzebna do utleniania 1 mg Fe
2+

,  

wydajnością ujęcia wody – Qmr. Przy tym wydatek odkołysania – Q0 bierze się z nad-
datkiem – Qi (przewidziana rezerwa wody dla danej studni – 20%). Opierając się na 
konstrukcyjnych właściwościach i parametrach studni (udzielonego naddatku, sta-
tycznego położenia poziomu wody, hydraulicznej charakterystyce części studni od-
bierającej wodę), jak również obecność nadmiernego ciśnienia na wylocie studni, 
niezbędnego dla wpompowania wody w warstwę wodonośną, ustala się maksymal-
ny wydatek zakołysania, który musi spełniać następujący warunek Qz≤ Qi [4]. Dla 
ujęć składających się z n – studni (n > 2) [4], w okresie odkołysania oczyszczonej 
wody z jednej studni, do pozostałych studni powinno być przeprowadzane zakołysa-
nie wody z tlenem. 

tz = to : (n –1) [6]
 
Dla jednej studni przy poborze wody od razu do sieci wodociągowej, czas za-

kołysania – tz, stabilizuje się poprzez posiadaną rezerwę, jak również stworzenia  
o odpowiednich rozmiarach strefy osiadania żelaza [2].

Badania w projektowaniu ujęć wody podziemnej z odżelazieniem w warstwie 
wodonośnej, doprowadziły do ustalenia prostej zależności między charakterystyką 
wody (fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi) i warstwy wodonośnej (geo-
logicznych, filtracyjnych i geochemicznych), które są podstawą obliczeń parametrów 
kinetyki adsorpcji tlenu do warstwy wodonośnej i kinetyki utleniania dwuwartościo-
wego żelaza, przedstawia określone trudności związane z konieczność przeprowa-
dzenia próbnych badań bezpośrednio na studni głębinowej [1,2].

 Istnieje zależność pomiędzy czasem odpompowania wody (to – czas odkoły-
sania) i czasem wpompowania wody (tz – czas zakołysania).

β = 0,143 –  stechiometryczny współczynnik, ilość tlenu potrzebna do utlenia-
nia 1 mg Fe2+, 

+2Fe
σ  –  konstanta prędkości utleniania Fe2+ tlenem, adsorbowanym na różnych 

rodzajach warstw,
+2

oFe
C  –  początkowa koncentracja Fe2+ w wodzie, 
t0 – czas odpompowania wody (odkołysania),
tz -  czas wpompowania wody (zakołysania), 
Qo i Qz – wydatek odkołysania i zakołysania wody, 

Fe
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ζ -  kompleksowa wielkość, charakteryzująca oddzielną normę adsorpcji powie-
trza dla różnych warstw wodonośnych.

Niewyjaśnione parametry kinetyki +2Fe
σ  i ζ wyjaśniają się po dokonaniu po-

miarów 
iFe o

C +2 = f(toi), otrzymanych przy próbnym odżelazieniu z zależności: 

+2
oFe

C  – koncentracja Fe2+ w wodzie przy odkołysaniu w czasie t0.

Otrzymane dane są wyjściowymi dla przeprowadzenia hydrogeologicznych, 
technologicznych i technicznych obliczeń, w celu znalezienia optymalnego rozwią-
zania, dla planowanego ujęcia jak i technologii uzdatniania wody w warstwie wodo-
nośnej.

Prawidłowość pracy studni, polega na tym, że filtr pracuje w dwóch kierun-
kach. W celu osiągnięcia optymalnego efektu wzbogacenia warstwy wodonośnej tle-
nem, studnia powinna mieć taką konstrukcje, aby filtr i warstwa przyfiltrowa sta-
wiały minimalny opór i prędkości przepływu wzdłuż filtra były takie same. Do tego 
powinna być dobrana odpowiednia obsypka warstwy przyfiltrowej, odpowiednio 
dobranej grubości [1,2].

Do badań została wykorzystana studnia nr 15D, znajdująca się na ujęciu wód 
podziemnych w Jurowcach, gdzie wody charakteryzują się podwyższoną ilości 
związków żelaza i manganu, a także substancji organicznych wyrażonych po przez 
barwę i utlenialność. Studnia 15D została wywiercona w latach 1991 – 1992 i od ro-
ku 1997 ze względu na złą jakość wody była wyłączona z użytku.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi studnię badawczą są:
- Q eksploatacyjne ujęcia = 60 m3/h, Qdop. filtru = 118 m3/h
-  k = 0,000109 m/sek. wyznaczonego na podstawie wyników próbnego pompo-

wania
- głębokość 40,7 m, średnica 1,4 m,
- zwierciadło statyczne wody na poziomie 2,4 m 

W związku z potrzebą przeprowadzenia badań została wstawiona pompa typu 
GC 5.06 o wydajności 60 m3/h na głębokości 24 m pod powierzchnią terenu pomię-
dzy filtrami studni.
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Otrzymane dane s  wyj ciowymi dla przeprowadzenia hydrogeologicznych, 

technologicznych i technicznych oblicze , w celu znalezienia optymalnego rozwi zania,  

dla planowanego uj cia jak i technologii uzdatniania wody w warstwie wodono nej. 

 Prawid owo  pracy studni, polega na tym, e filtr pracuje w dwóch kierunkach. W celu 

osi gni cia optymalnego efektu wzbogacenia warstwy wodono nej tlenem, studnia powinna mie  

tak  konstrukcje, aby filtr i warstwa przyfiltrowa stawia y minimalny opór i pr dko ci przep ywu 

wzd u  filtra by y takie same. Do tego powinna by  dobrana odpowiednia obsypka warstwy 

przyfiltrowej, odpowiednio dobranej grubo ci [1,2]. 

Do bada  zosta a wykorzystana studnia nr 15D, znajduj ca si  na uj ciu wód podziemnych 

w Jurowcach, gdzie wody charakteryzuj  si  podwy szon  ilo ci zwi zków elaza i manganu,  

a tak e substancji organicznych wyra onych po przez barw  i utlenialno . Studnia 15D zosta a 

wywiercona w latach 1991 – 1992 i od roku 1997 ze wzgl du na z  jako  wody by a wy czona  

z u ytku. 

Podstawowymi parametrami charakteryzuj cymi studni  badawcz  s : 

- Q eksploatacyjne uj cia = 60 m
3
/h, Qdop. filtru = 118 m

3
/h 

- k = 0,000109 m/sek. wyznaczonego na podstawie wyników próbnego pompowania 

- g boko  40,7 m, rednica 1,4 m, 
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Badania zostały przeprowadzone na instalacji do iniekcji wody napowietrzonej 
przy użyciu tego samego przewodu tłocznego, który jest używany do wypompowy-
wania wody ze studni.

Na schemacie (rysunek nr 1) przedstawiono instalację, jaka została użyta do prze-
prowadzenia badań. W jej skład wchodzą następujące elementy: inżektor, zawory, ma-
nometry, przepływomierz elektromagnetyczny, wodomierz, zawór odpowietrzający. 

Rys. 1. Schemat instalacji do napowietrzania wody podziemnej. Źródło: materiały własne
Fig. 1. Diagram of installation of underground water for aeration. Source: own research

Czas przeprowadzenia badań rozłożył się w następujący sposób, przez trzy dni 
warstwa wodonośna była napowietrzana mieszanką wodno-powietrzną w ilości  
1800 m3 (25 m3/h), po zakończeniu napowietrzania przez dwie godziny wypompowano 
90 m3 wody zanieczyszczonej na wolny wypływ. Kolejnym krokiem było pompowanie 
wody przez 19 dni (457 godzin) w ilości 20565 m3 (45 m3/h) w rurociąg główny. 

Badania analityczne wody uzdatnionej obejmowały następujący zestaw ozna-
czeń: barwę, mętność, żelazo ogólne, mangan. Oznaczenia wykonano zgodnie z obo-
wiązującymi normami i zaleceniami.

 4 

- zwierciad o statyczne wody na poziomie 2,4 m  

W zwi zku z potrzeb  przeprowadzenia bada  zosta a wstawiona pompa typu GC 5.06  

o wydajno ci 60 m
3
/h na g boko ci 24 m pod powierzchni  terenu pomi dzy filtrami studni. 

Badania zosta y przeprowadzone na instalacji do iniekcji wody napowietrzonej przy u yciu 

tego samego przewodu t ocznego, który jest u ywany do wypompowywania wody ze studni. 

Na schemacie (rysunek nr 1) przedstawiono instalacj , jaka zosta a u yta do 

przeprowadzenia bada . W jej sk ad wchodz  nast puj ce elementy: in ektor, zawory, manometry, 

przep ywomierz elektromagnetyczny, wodomierz, zawór odpowietrzaj cy.  

 

Rysunek nr 1 

Schemat instalacji do napowietrzania wody podziemnej 

 

 ród o: materia y w asne 

 

 

Czas przeprowadzenia bada  roz o y  si  w nast puj cy sposób, przez trzy dni warstwa 

wodono na by a napowietrzana mieszank  wodno-powietrzn  w ilo ci 1800 m
3
 (25 m

3
/h),  

po zako czeniu napowietrzania przez dwie godziny wypompowano 90 m
3
 wody zanieczyszczonej 

na wolny wyp yw. Kolejnym krokiem by o pompowanie wody przez 19 dni (457 godzin) w ilo ci 

20565 m
3
 (45 m

3
/h) w ruroci g g ówny.  
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Z stosunku objętości wody uzdatnionej do objętości wody użytej do iniekcji 
możemy określić współczynnik efektywności uzdatniania wody η.

η = 20565 / 1800 = 11,4 [6]

Wartość współczynnika efektywności jak wynika z doświadczeń, może zmieniać 
się w szerokim zakresie od 3 do 50 [6]. W Polsce stwierdzono doświadczalnie wartość 
tego współczynnika w zakresie od 3 do 19 co w przypadku otrzymanego wyniku 11,40 
daje nam dość dobry rezultat. Dla ujęcia wody we Wronianach i Odrzycku współczyn-
nik ten jest na poziomie 3, przy przeprowadzeniu ponad 16 cykli iniekcji. Zważywszy 
na to, że jest to pierwszy cykl iniekcji dla danej studni i biorąc pod uwagę przeprowa-
dzenie dalszych cyklów iniekcji wartości współczynnika powinna wzrastać [6].

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych możemy stwierdzić, że 
metoda uzdatniania wód głębinowych w warstwie wodonośnej przyniosła dobre 
efekty usuwania związków żelaza i manganu w wodzie.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione w poniższych wykre-
sach, które zawierają dane dotyczące wykonania badania: stężenia manganu, żelaza 
ogólnego, barwy, mętności, wydatku wody. 

Na wykresach 1 i 2 zostały przedstawione wahania stężenia żelaza i manganu 
w zależności od ilości wypompowanej wody. Przy początkowym stężeniu żelaza 
1,11 mg Fe/dm3 wody została ona obniżona w maksymalnym momencie do  
0,09 mg Fe/dm3, co dało efekt usunięcia żelaza rzędu 92%, podobnie sytuacja ma się 
w przypadku stężenia manganu gdzie z 0,3 mg Mn/dm3 spadła do 0,05 mg Mn/dm3, 
otrzymaliśmy 83% efektywność jego usunięcia.

Rys. 2. Wahania stężenia żelaza w zależności od ilości wypompowanej wody. Źródło: badania własne
Fig. 2. Fluctuations in iron concentration depending on the amount of water pumped. Source: own research
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Rys. 3. Wahania stężenia manganu w zależności od ilości wypompowanej wody. Źródło: badania własne
Fig. 3.  Fluctuations in concentrations of manganese, depending on the amount of water pumped. 

Source: own research

Rys. 4. Wahania barwy w zależności od ilości wypompowanej wody. Źródło: badania własne
Fig. 4. Fluctuations in color depending on the amount of water pumped. Source: own research

Rys. 5. Zmiany mętności w zależności od ilości wypompowanej wody. Źródło: badania własne
Fig. 5. Changes in turbidity depending on the amount of water pumped. Source: own research
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 WNIOSkI
 
W oparciu o przeprowadzone badania można wyciągnąć następujące wnioski:

• Metoda uzdatniania wody w warstwie wodonośnej w Jurowcach dała bardzo do-
bre rezultaty w zakresie obniżenia stężenia związków żelaza, manganu, barwy  
i mętności,

• Dzięki wykorzystaniu procesu iniekcji studnie, które dotychczas były niewyko-
rzystane z powodu dużych stężeń żelaza i manganu, mogą ponownie wrócić do 
użytku, dzięki czemu nie ma potrzeby wiercenia nowych studni i ponoszenia wy-
sokich kosztów z tym związanych,

• Przy przeprowadzaniu procesu iniekcji nie ma potrzeby stałego nadzorowania 
technicznego. Jest on potrzebny jedynie przy załączaniu napowietrzania i włą-
czeniu ujęcia do rurociągu głównego,

• Stosowanie tej metody w uzdatnianiu wód wydłuża żywotność agregatów pom-
powych i rurociągów, które ulegały szybkiemu zarastaniu związkami żelaza  
i manganu, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji ujęcia,

• Koszty wdrażania tej metody w porównaniu z metodami tradycyjnymi są znacz-
nie mniejsze.
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effectiveneSS of removing iron from water in water-bearing Strata

abstract. The article presents the results of scientific research in order to create a plan to upgrade 
the system to remove iron from groundwater at the mouth of the existing groundwater intake in Ju-
rowce.
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