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SUMMARY: The work present the results of the research on elimination of iron co-existing with organic compounds 

in underground water. The results of this research shows that water taken in Water Treatment Plant Zawada have 

high iron concentration range from 7,6 g/m3 to 10,50 g/m3, whereof about 30% is connected and occur in 

soluble and colloidal organic complex. Additionally, the results of this research can say that some part or ion iron 

is surrounded by protective colloids with colloid charged opositevely to the iron charge. The eff ective method of 

water deironing is technological system containing aeration, coagulation in clarifi er and rapid fi ltration.
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Wstęp

 Wody podziemne, również te z głębokich pokładów wodonośnych, często 
zawierają wysokie stężenie żelaza, współwystępujące ze związkami organiczny-
mi. Wspólne występowanie związków organicznych i jonów metali może prowa-
dzić do powstania połączeń metaloorganicznych, których mechanizm powstawa-
nia nie jest, jak dotąd, jednoznacznie wyjaśniony. Za najczęściej występujące 
w wodach podziemnych związki organiczne uznawane są kwasy humusowe. 
Wiadomo, że metale, w tym żelazo, mogą łączyć się z kwasami humusowymi, 
tworząc związki kompleksowe lub chelatowe z grupami funkcyjnymi. W wyniku 
sorpcji mogą też powstawać połączenia kwasów humusowych z koloidalnymi 
cząstkami metali1. Powstawanie wyżej omawianych połączeń znacznie zwiększa 
intensywność barwy oraz utrudnia, a niekiedy uniemożliwia, utlenianie Fe(II) do 
Fe(III), co komplikuje proces odżelaziania wody.1 Zarówno zalecenia WHO2, jak 
i wytyczne EPA3 wskazują na konieczność usunięcia związków organicznych 
z wody przed procesem dezynfekcji, gdyż są one powszechnie uważane za pre-
kursory ubocznych produktów dezynfekcji. Problem ten nie dotyczy tylko dezyn-
fekcji chlorem, w wyniku której w wodzie powstają toksyczne THM-y. Obecność 
związków organicznych w wodzie poddawanej procesowi dezynfekcji z wykorzy-
staniem dwutlenku chloru prowadzi do powstania chlorynów i chloranów, które 
mogą powodować patologiczne zmiany we krwi, anemię i methemoglobinemię.4 
Z kolei podczas ozonowania substancje humusowe mogą prowadzić do powsta-
nia aldehydów, ketonów i furanów.5 Badania wielu autorów potwierdzają celo-
wość stosowania koagulacji jako skutecznej metody usuwania żelaza występujące-
go w wodzie w połączeniach ze związkami organicznymi. Oprócz obniżenia ilości 
żelaza metoda ta pozwala na znaczne obniżenie ilości związków organicznych.6

1 R. Ciupa, L. Dzienis, Zastosowanie KMnO4 i ClO2 do usuwania organicznych form żelaza i man-
ganu z wód podziemnych, „Ochrona Środowiska” 1996 t. 18, nr 1, s. 25-26; I. Krupińska, 
M. Świderka-Bróż, Wpływ substancji organicznych na usuwanie związków żelaza z wody w pro-
cesach utleniania i sedymentacji, „Ochrona Środowiska” 2008 t. 18, nr 1, s. 25-26; M. Świderska-
Bróż, Usuwanie organicznych połączeń żelaza z wód podziemnych, „Gaz, Woda i Technika Sani-
tarna” 1991 nr 1.
2 Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, World Health Organization 2011.
3 Enhanced Coagulation and Enhanced Precipitative Softening Guidance Manual, Of ice of Water, 
EPA 815-R-99-012 May 1999.
4 E. Zbieć, R.J. Dojlido, Uboczne produkty dezynfekcji wody, „Ochrona Środowiska” 1999 t. 9, 
nr 93, s. 37-44.
5 L. Ovelleiro, R. Gracia, J.L. Aragües, Study of the Catalytic Ozonation of Humic Substances in 
Water and Their Ozonation Byproducts, „Ozone: Science and Engineering” 1996 t. 18, nr 3, 
s. 195 – 208.
6 J. Nawrocki, Uzdatnianie wody.  Procesy izyczne, chemiczne i biologiczne, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2010; I. Kłosok-Bazan The Impact of a Flocculent Type on Effectiveness of Organic 
Substances Elimination from Undergrounds Waters, „Polish Journal of Environmental Studies” 
2007 t. 16, nr 3B, s. 228-231; A. Kowal, M. Świderska-Bróż, Oczyszczanie wody. Podstawy teo-
retyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
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Cel i zakres badań

 Celem badań jest określenie skuteczności usuwania żelaza współwystępują-
cego w wodzie ze związkami organicznymi. Badania prowadzono w skali ułam-
kowo-technicznej w układzie technologicznym składającym się z napowietrza-
nia, koagulacji w klarowniku i iltracji. Koagulację powadzono z wykorzystaniem 
wstępnie zhydrolizowanego polichlorosiarczanu glinu. Utrzymanie odpowied-
niego pH zapewniało dozowanie wapna. Do badań użyto wody podziemnej ujmo-
wanej w Zawadzie koło Opola. Wykonane stanowisko badawcze składało się ze 
zbiornika wyrównawczego, klarownika, iltra oraz pomp dozujących reagenty 
i rotametrów z zaworami do regulacji przepływu (rysunek 1).
 Zasadniczym elementem układu był klarownik wykonany z 2 rur o średnicy 
wewnętrznej 288 mm i długości 2 metry, spiętych kołnierzem. Równomierny 
rozdział wody wymuszała płyta drenażowa zainstalowana w dolnej części urzą-
dzenia. Utrzymanie osadu i odprowadzenie jego nadmiaru zapewniał zagęsz-
czacz przy bocznej ścianie klarownika. Krawędź przelewowa zagęszczacza znaj-
dowała się na wysokości 1,8 m, co umożliwiało utrzymanie 1,8-2,0 - metrowej 
warstwy osadu. Do badań wykorzystywano pierwszy proces jednostkowy stoso-
wanyw układzie technologicznym – napowietrzanie. Układ badawczy zasilano 
wodą z aeratorów technicznych, natężenie przepływu regulowano rotametrem. 
Woda dopływała do zbiornika wyrównawczego, spełniającego jednocześnie 

Rysunek 1 

Schemat układu badawczego

Źródło: opracowanie własne.
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funkcję komory mieszania reagentów. Proces koagulacji prowadzono z wykorzy-
staniem polichlorosiarczanu glinu w dawce 1 mg/dm3 i wapna w dawce 20 mg/
dm3. Z komory woda z reagentami dopływała do klarownika. Cykl badawczy 
obejmował najpierw wytworzenie warstwy osadu w klarowniku do wysokości 
krawędzi przelewowej. Po ustabilizowaniu się warunków pracy klarownika włą-
czano iltr. Prędkość iltracji ustalano kolejnym rotametrem. Straty ciśnienia il-
tracyjnego mierzono manometrem zainstalowanym przed rotametrem. Podczas 
wytwarzania osadu w klarowniku i po włączeniu iltrów co 3 godziny pobierano 
próby wody odpływającej z klarownika i po iltrze. Zakres analiz obejmował na-
stępujące oznaczenia: pH, barwa, mętność, żelazo, glin pozostały oraz związki 
organiczne wyrażane jako utlenialność i OWO. Dodatkowo wykonywano analizy 
stężenia związków humusowych. Analizy wykonano zgodnie z obowiązującymi 
normami.

Jakość wody surowej

 Przedmiotem badań była woda z pokładów czwartorzędowych ujmowana 
w Zawadzie koło Opola. Charakteryzowała się ona wysokim stężeniem żelaza, 
wahającym się w okresie badawczym w granicach od 7,6 g/m3 do 10,50 g/m3. 
Wykonane oznaczenie utlenialności wykazało obecność związków organicznych 
w ilości od 3,2 do 4,8 gO2/m3. Z analitycznej kontroli ilości ogólnego węgla orga-
nicznego wynika, że ilość związków organicznych mierzona jako OWO wahała się 
od 2,1 do 2,5 mgC/dm3. Wyniki analiz na zawartość związków humusowych 
(wg Hermanowicza) wykazują, że w omawianej wodzie podziemnej występują 
związki humusowe w ilości około 6 mg/dm3. Zaprezentowane powyżej wyniki 
wskazują jednoznacznie na wysoki poziom żelaza i stosunkowo niewielkie stęże-
nie związków organicznych. Niemniej jednak znacząca dla omawianej wody oka-
zała się specjacja form żelaza. Szczegółowa analiza form występowania związ-
ków żelaza wykazała, że około 66% żelaza występuje w wodzie w formie jono-
wej, 3% w formie zawiesiny, natomiast reszta jest związana i występuje w posta-
ci rozpuszczonych i koloidalnych kompleksów. Dodatkowo, na podstawie badań, 
można wnioskować, że część żelaza występującego w postaci jonowej otoczona 
jest koloidami ochronnymi o znaku przeciwnym do ładunku żelaza, co w znacz-
nym stopniu utrudnia proces odżelaziania. Charakterystyczną cechą wody jest jej 
wizualna czystość bezpośrednio po poborze. Jednak w czasie kontaktu z powie-
trzem atmosferycznym w analizowanej wodzie obserwuje się pojawianie charak-
terystycznego żółtobrunatnego zabarwienia pochodzącego od utlenionych 
związków żelaza oraz mętności spowodowanej strąceniem się części związków 
żelaza trójwartościowego. Nie dochodzi jednak do tworzenia się kłaczków 
 łatwych do zatrzymania w procesie sedymentacji czy iltracji. Obserwacje te 
 potwierdzają analizy barwy i mętności wykonane w wodzie po procesie napo-
wietrzania. Barwa wody wahała się w granicach 155-198 g Pt/m3, a mętność 
przyjmowała wartości z przedziału 35-40 NTU.
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Omówienie wyników badań

 Analizując skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu żelaza współwystę-
pującego w wodzie ze związkami organicznymi, stwierdzono wysoki stopień 
usunięcia żelaza, wahający się w granicach 75-90%, jak i zadowalający stopień 
usunięcia związków organicznych - 42-60%.
 Proces okazał się bardzo skuteczny, biorąc pod uwagę stopień usunięcia bar-
wy. We wszystkich badanych próbach skuteczność usuwania barwy wynosiła 
ponad 90%. Skuteczność usuwania barwy, żelaza i związków organicznych 
w procesie koagulacji w klarowniku zaprezentowano na rysunku 2. Porównując 
uzyskane wyniki z danymi uzyskanymi z badań w klasycznym układzie koagula-
cji składającym się z komory szybkiego mieszania, komory wolnego mieszania 
i osadnika, należy stwierdzić, że zastosowanie warstwy osadu zawieszonego 
zwiększa zarówno skuteczność usuwania żelaza, jak i związków organicznych.
 Analiza statystyczna uzyskanych danych, wykonana metodą najmniejszych 
kwadratów, wskazuje na brak korelacji pomiędzy stopniem usuwania żelaza 
i stopniem usuwania związków organicznych (rysunek 3). Brak powiązania po-
między stopniem usuwania żelaza i stopniem usuwania związków organicznych 
potwierdza tezę, że tylko część związków organicznych występowała w postaci 
połączeń żelazoorganicznych, a w badanej wodzie znajdują się zarówno nieorga-
niczne związki żelaza, jak i inne związki organiczne niezwiązane z żelazem.

Rysunek 2 

Skuteczność usuwania barwy, żelaza i związków organicznych w procesie koagulacji w klarowniku

Źródło: opracowanie własne.
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 Pomimo wysokiej skuteczności procesu jakość wody po klarowniku nie speł-
niała norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia7 w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analizy jakości wody odpływającej 
z klarownika wykazywały obecność żelaza w ilościach od 0,9 g Fe/m3 do 3,12 g/
Fe m3 przy barwie około 10 g Pt/m3, mętności wahającej się od 10 – 15 NTU 
i utlenialności w granicach 1,6 – 2,1 gO2/m3. Skuteczne usuwanie pozostałości 
żelaza z wody po procesie koagulacji zapewnił proces iltracji. Wyniki badań 
 jakości wody po procesie iltracji zaprezentowano w tabeli 1.

7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Rysunek 3

Zależność pomiędzy stopniem usuwania żelaza oraz stopniem usuwania związków organicznych 

wyrażonych jako utlenialność

Źródło: opracowanie własne.

Tabela  1 

Jakość wody uzdatnionej w odniesieniu do żelaza i związków organicznych

Parametr jakości Jednostka Wartość

Barwa [g Pt/ m3] 0 – 2

Mętność [NTU] 0 – 3

Żelazo [g Fe/ m3] 0,07 – 0,15

Utlenialność [g O2/ m3] 1,4 – 2,8

OWO [g C/ m3] 1,2 – 1,9

Związki humusowe [g / m3] 0,09 – 1,01

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie

 Badana woda wykazywała wysokie stężenia żelaza oraz stosunkowo niewiel-
kie stężenia związków. Niemniej jednak obecność niewielkiej ilości związków 
organicznych skutecznie zakłócała proces odżelaziania, gdyż wytrącone po pro-
cesie napowietrzania koloidy nie poddawały się usuwaniu w klasycznym ukła-
dzie technologicznym składającym się z napowietrzania, sedymentacji i iltracji.
 Badania nad usuwaniem żelaza współwystępującego ze związkami organicz-
nymi wskazują na dużą skuteczność procesu koagulacji zarówno w usuwaniu 
żelaza, jak i związków organicznych. Przy czym nie wykazano żadnej korelacji 
pomiędzy skutecznością usuwania żelaza i skutecznością usuwania związków 
organicznych. Należy również zaznaczyć, że jakość wody po procesie koagulacji 
nie kwali ikuje jej do bezpośredniego wykorzystania na cele zaopatrzenia ludno-
ści, gdyż stężenia żelaza w wodzie po klarowniku wahały się w granicach 
od 0,9 g Fe/m3 do 3,12 g/Fe m3.
 Uzyskanie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi możliwe było dzięki 
 zastosowaniu iltracji po procesie koagulacji.


