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prÓbY USUWANiA WYbrANegO śrODKA OcHrONY rOśLiN  
Ze ścieKÓW MetODą KOAgULAcJi WApNeM

Streszczenie. Stosowanie wapnia pozwala na usunięcie ze ścieków nie tylko koloidów i trudno opa-
dających zawiesin (koagulacja), ale także fosforanów (strącanie i koagulacja), amoniaku (desorpcja), 
metali ciężkich (strącanie), znacznej części organicznych związków rozpuszczonych (adsorpcja), jak 
również bakterii i wirusów (dezaktywacja). W zależności od wartości pH ścieków podczas koagula-
cji rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje koagulacji wapnem: koagulacja małymi dawkami wapna 
(Low Lime Process – LLP), prowadzona w przedziale pH od 9,5 do 10,5 oraz koagulacja dużymi 
dawkami wapnia (High Lime Process – HLP), prowadzona przy pH powyżej 10,5; najczęściej  
w przedziale pH od 11,0 do 11,5. W ramach niniejszej pracy sprawdzano laboratoryjnie skuteczność 
usuwania wybranego herbicydu – Aminopielika D (oznaczonego w postaci kwasu 2,4-D) ze ścieków 
w metodą koagulacji wapnem przy podaniu małej i dużej dawki koagulanta.  Badano skuteczność 
eliminacji samej substancji aktywnej jak też pozostałych parametrów ścieków jak: azot amonowy, 
azot azotanowy (V), fosforany, BZT5, ChZT. Badania prowadzono przy różnych czasach mieszania 
przy obu dawkach wapna. 
Przeprowadzone badania udowodniły, że jest to metoda pozwalająca na skuteczne oczyszczenie 
ścieków ze wszystkich zanieczyszczeń. Substancję aktywną ze środka ochrony roślin wyeliminowa-
no ze ścieków przy wszystkich dawkach. Prawdopodobnie zanieczyszczenia zawarte w ściekach 
mogły ulegać procesowi sorbokoagulacji na wytrąconym osadzie skoagulowanym. Po procesie ko-
agulacji ważnym problemem jest unieszkodliwienie powstałych osadów, co przyczynia się do po-
szukiwania innych metod usuwania badanego herbicydu ze ścieków.
Słowa kluczowe: pestycydy, koagulacja, ścieki.

WPROWADZENIE

Spośród wielu tysięcy związków organicznych, zakwalifikowanych jako zanie-
czyszczenia wody pitnej, znaczącą grupę stanowią chemiczne środki ochrony roślin. 
Szerokie zastosowanie pestycydów w celu zwiększenia jakości i ilości zbiorów oraz 
poprawę warunków sanitarnych, w efekcie powoduje wzrost zanieczyszczenia śro-
dowiska, co w najbardziej widoczny sposób odbiło się na jakości wody.

Zagrożenia powstałe w wyniku stosowania pestycydów należy efektywnie 
zwalczać. W przypadku mogilników i składów pestycydów musi to być odpowiedni 
system ich zabezpieczania przed wpływem na środowisko oraz opracowanie metod 
skutecznego ich unieszkodliwiania. Natomiast niebezpieczeństwa wynikające z co-
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dziennego używania wody pitnej, która także jest skażona tymi związkami, należy 
eliminować poprzez intensyfikację badań nad metodami skutecznego usuwania za-
nieczyszczeń pestycydowych wody. [4]

Wśród wielu metod stosowanych do usuwania mikrozanieczyszczeń pestycydo-
wych należą fizykochemiczne, do których zalicza się miedzy innymi metodę koagu-
lacji.

W wyniku stosowania procesu koagulacji następuje szereg równocześnie za-
chodzących zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych, a to powoduje adsorpcję roz-
puszczonych substancji na strącających się wodorotlenkach i podwójnej warstwie 
elektrycznej koagulowanych cząstek, współstrącanie chemiczne związków zawar-
tych w wodzie lub w ściekach poddawanych procesowi koagulacji oraz chemisorp-
cji.[5,10,12] 

W procesie koagulacji mogą być stosowane różne substancje, które w postaci 
zdysocjowanej adsorbują się w warstwie Sterna cząstek koloidalnych oraz zawiesi-
nowych i zmniejszają ich potencjał elektrokinetyczny do wartości, przy której nie 
ma znaczącego odpychania elektrostatycznego. Wywołuje to aglomerację cząstek. 
Otrzymywane aglomeraty, szczególnie przy dużym rozdrobnieniu cząstek, mogą być 
jednak wciąż bardzo małe i wolno sedymentujące. Dlatego dla koagulacji nie jest 
bez znaczenia występowanie procesów towarzyszących, takich jak strącanie wodo-
rotlenków lub innych osadów. W praktyce dozuje się koagulanty łatwo ulegające hy-
drolizie, utrzymując pH, przy którym następuje szybkie strącanie się wodorotlenków. 
Strącony osad ma określony ładunek powierzchniowy, a więc i warstwę Sterna zło-
żoną z przeciwjonów. Osad ten ma w czasie strącania duży ładunek powierzchniowy, 
adsorbuje przeciwjony i ulega koagulacji. Rodzaj adsorbowanych przeciwjonów oraz 
potencjał elektrokinetyczny zależą od otrzymywanych produktów, jak i od dozowa-
nych reagentów. Jako koagulanty stosowane są przede wszystkim sole glinu i żelaza, 
takie jak: [2,9] 
• siarczan glinu Al2(SO4)3×18H2O,
• glinian sodu Na2Al2O4,
• wodorotlenek wapna Ca(OH)2,
• siarczan żelaza(II) FeSO4 ×7H2O,
• siarczan żelaza(III) Fe2(SO4)3×9H2O,
• chlorek żelaza(III) FeCl3×6H2O.[15]

Celem badań były zatem próby usuwania wybranego środka ochrony roślin ze 
ścieków przy zastosowaniu koagulacji wapnem, jako metody stosunkowo niedrogiej, 
ale skutecznej. Dodatkowym atutem koagulacji wapnem jest tworzenie dużej ilości 
osadów, które są łatwo oddzielane od roztworów wodnych. Zastosowanie wapna  
w unieszkodliwianiu pestycydów w ściekach ponadto obniża zawartość substancji 
biogennych oraz organicznych bez konieczności poddawania ścieków zabiegom bio-
logicznego oczyszczania, które nie jest w pełni skuteczne w usuwaniu ze ścieków 
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zanieczyszczeń pestycydowych z uwagi na specyficzną wrażliwość organizmów bio-
rących udział w procesach. [6,7,8]

METODYKA BADAŃ

Charakterystyka wybranego koagulanta
Stosowanie wapnia pozwala na usunięcie ze ścieków nie tylko koloidów i trud-

no opadających zawiesin (koagulacja), ale także fosforanów (strącanie i koagulacja), 
amoniaku (desorpcja), metali ciężkich (strącanie), znacznej części organicznych 
związków rozpuszczonych (adsorpcja), jak również bakterii i wirusów (dezaktywa-
cja). Ponadto wapno nie zwiększa zasolenia ścieków.[1,2,3,9]

W zależności od wartości pH ścieków podczas koagulacji rozróżnia się dwa 
zasadnicze rodzaje koagulacji wapnem:
• koagulacja małymi dawkami wapna (Low Lime Process – LLP), prowadzona  

w przedziale pH od 9,5 do 10,5,
• koagulacja dużymi dawkami wapnia (High Lime Process – HLP), prowadzona 

przy pH powyżej 10,5; najczęściej w przedziale pH od 11,0 do 11,5.

Idea chemicznego oczyszczania ścieków w środowisku alkalicznym polega 
przede wszystkim na wykorzystaniu koagulacyjnych i adsorpcyjnych właściwości 
wodorotlenku magnezu, wytrąconego w postaci galaretowatego osadu. Wodorotle-
nek magnezu Mg(OH)2 może być wytrącony z soli magnezowych obecnych w ście-
kach lub też specjalnie do ścieków dodanych z zewnątrz (MgCl2, MgCO3·3H2O).

Podczas koagulacji wapno reaguje ze związkami wapnia i magnezu, obecnymi 
w ściekach, w następujący sposób:

Gdy magnez wchodzi w skład twardości węglanowej, wówczas zachodzi 
jego wymiana na wapń:

Koagulacja wapnem wymaga zastosowania po przeprowadzonym procesie re-
karbonizacji, czyli dodania dwutlenku węgla do ścieków w celu obniżenia pH oraz 
powrotnego przekształcenia wodorotlenków do węglanów i wodorowęglanów.
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Rekarbonizacja ścieków po koagulacji wapnem może być procesem jedno- lub 
dwustopniowym. W przypadku rekarbonizacji jednostopniowej dwutlenek węgla re-
aguje ze ściekami zawierającymi wodorotlenek wapnia następująco:

.
 
W rekarbonizacji dwustopniowej rozróżnia się dwa stopnie, które przebiegają 

według reakcji:

Powstający w pierwszym stopniu rekarbonizacji węglan wapnia jest związkiem 
praktycznie nierozpuszczalnym. Etap ten powinien się skończyć po zmniejszeniu pH 
ścieków do wartości 9,3-9,5, przy której występuje najmniejsza rozpuszczalność po-
wstałego węglanu wapnia. Po oddzieleniu osadu węglanu wapnia w drugim stopniu 
rekarbonizacji zmniejszenia się pH ścieków do wartości odpowiadającej stanowi 
równowagi węglanowo-wapniowej.[1,2,3,9]

Charakterystyka wybranego środka ochrony roślin
Przedmiotem badań był „Aminopielik D 450 SL” jeden z najczęściej stosowa-

nych w Polsce herbicydów przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych  
w zbożach jarych i ozimych oraz w trawach nasiennych, o nazwie chemicznej: wod-
ny roztwór soli dwumetyloaminowych kwasów:
• (2,4-dichlorofenoksy)octowego (2,4-D)
• 3,6-dichloro-2-metoksybeznoesowego (dikamba)

LD 50 wynosi 1380 mg/kg masy ciała (szczur doustnie). Środek szkodliwy za-
liczany do IV klasy toksyczności. Preparat praktycznie nie jest szkodliwy dla 
pszczół, mało szkodliwy dla ryb.[11]

Opis prowadzonych doświadczeń
Proces usuwania herbicydu ze ścieków prowadzono w Katedrze Technologii 

Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach pracy  
S/WBiIŚ/24/11. W skład stanowiska badawczego wchodziło mieszadło magnetyczne 
z regulowaną prędkością mieszania. Badania były prowadzone w 1-litrowych zlew-
kach, w których odbywał się proces koagulacji ścieków zawierających badany herbi-
cyd z koagulantami (fot. 1). Do prowadzenia prac przygotowano wodny roztwór wo-
dorotlenku wapnia o wzorze chemicznym Ca(OH)2. w postaci zawiesiny o stężeniu 
około 5%.
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Fot. 1. Stanowisko badawcze. Źródło: opracowanie własne
Photo. 1. Research position. Source: own researches

Po przygotowaniu syntetycznych ścieków, których skład został podany w tabeli 
1, dodawano do nich badany herbicyd, a następnie rozlewano do 1-litrowych zlewek. 
Dodawano określone dawki koagulantów i poddawano je mieszaniu szybkiego (oko-
ło 90 sekund), a następnie mieszaniu wolnemu przez 5, 10, 15, 20 minut przy małej  
i dużej dawce wapna.

Tabela 1. Ilościowy skład ścieków syntetycznych używanych do badań
Table 1. Quantity composition of artificial sewage using to researches

Składnik Ilość [g/m3]

Bulion mięsny [pepton] 600

Octan sodowy CH3COONa 100

Fosforan dwupotasowy K2HPO3 50

Fosforan dwuamonowy (NH4)2HPO4 50

Kwaśny węglan sodowy NaHCO3 50

Siarczan magnezu MgSO4 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie 13,14
Source: own researches by 13,14

W ściekach surowych jak i po procesie koagulacji zostały oznaczone następują-
ce parametry: azot amonowy, azot azotanowy (V), fosforany, BZT5, ChZT, zawar-
tość 2,4-D metodą chromatografii gazowej.
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WYNIKI BADAŃ

Podstawowe parametry ścieków surowych oraz ścieków surowych po dodaniu 
badanego herbicydu zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe parametry ścieków 
Table 2. Basic sewage parameters 

PO4
3- N-NO3

- N-NO2
- N-NH4

+ BZT5 ChZT 2,4-D

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Ścieki surowe 20 5 0,8 30 238 532 0

Ścieki surowe + pestycyd 20 5 0,8 30 240 560 100

Źródło: opracowanie własne
Source: own researches

Koagulacja wapnem przy pH=10 (koagulacja małymi dawkami) była prowa-
dzona w różnych czasach mieszania ścieków z koagulantem – 5, 10, 15 raz 20 minut, 
następnie ścieki były poddawane mieszaniu. Wyniki uzyskane w tej serii badawczej 
zamieszczono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie parametrów ścieków po koagulacji wapnem (mała dawka – LLP) 
Table 3. Sewage parameters combination after lime coagulation (LLP)

WAPNO
LLP

PO4
3- N-NO3

- N-NO2
- N-NH4

+ BZT5 ChZT 2,4-D

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

5 minut 20 0,12 1,2 1,6 212 420 0

10 minut 17 0,14 1,0 1,2 178 404 0

15 minut < 5 0,08 1,1 1,1 166 364 0

20 minut < 5 0,12 1,1 0,6 82 200 0

Źródło: opracowanie własne
Source: own researches

Po 5 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach nie uległo zmniejsze-
niu i nadal wahało się w granicach 20 mg/l. Nastąpiła zaś zdecydowana obniżka 
ilości jonu azotanowego, które spadło do 0,12 mg/l, czyli nastąpiła 97,6% obniżka  
w odniesieniu do stężenia początkowego,  wynoszącego 5 mg/l. Stężenie azotu azo-
tynowego oscylowało w granicach 1,2 mg/l, zaś stężenie azotu amonowego wyniosło 
1,6 mg/l, co daje 94,6% efekt obniżk w odniesieniu do stężenia w ściekach suro-
wych, które wynosiło30 mg/l. Przy badaniach chemicznego zapotrzebowania na tlen 
nie zauważono istotnych zmian, odnotowano 25% obniżkę w odniesieniu do stężenia 
początkowego, które wynosiło 560 mg/l. Niespodziewanie wysokie zmniejszenie za-
uważono oceniając stężenie herbicydu 2,4-D, które wynosiło 0 mg/l dając 100% 
efekt usunięcia.
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Po 10 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach wyniosło 17 mg/l, 
czyli nastąpiła 15% obniżka w odniesieniu do stężenia początkowego. Niewiele 
wzrosło stężenie azotu azotanowego osiągając 0,14 mg/l i 97,2% zmniejszenie w od-
niesieniu do stężenia początkowego. Stężenie azotu azotynowego zmniejszyło się do 
1,0 mg/l, stężenie azotu amonowego do 1,2 mg/l, co daje 96% efekt obniżki w odnie-
sieniu do stężenia w ściekach surowych, które wynosiło 30 mg/l. Nadal notowano 
niewielki stopień usunięcia ChZT – jedynie 28% zmniejszenie w odniesieniu do stę-
żenia początkowego, które wynosiło 560 mg/l. Stężenie herbicydu 2,4-D pozostało 
na poziomie 0 mg/l, czyli 100% obniżki.

Po 15 minutach mieszania zanotowano wysoką obniżkę stężenia fosforanów  
w ściekach osiągając wartość poniżej 5 mg/l. Spadło stężenie azotu azotanowego 
dochodząc do 0,08 mg/l, czyli nastąpiła 98,4% obniżka w odniesieniu do stężenia 
początkowego. Stężenie azotu azotynowego niewiele wzrosło w porównaniu z po-
przednim czasem mieszania i wyniosło 1,1 mg/l. Zaś stężenie azotu amonowego ob-
niżyło się do 1,1 mg/l, dając 96,3% obniżenie w odniesieniu do stężenia w ściekach 
surowych. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu spadło do 364 mg/l, czyli nastąpiła 
35% zmniejszenie w odniesieniu do stężenia początkowego. Stężenie herbicydu  
2,4-D pozostało na poziomie 0 mg/l.

Po 20 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach utrzymywało się na 
poziomie poniżej 5 mg/l. Natomiast stężenie azotu azotanowego nieco wzrosło dając 
0,12 mg/l, czyli 97,6% obniżkę w odniesieniu do stężenia początkowego. Stężenie 
azotu azotynowego utrzymało się na poprzedniej pozycji 1,1 mg/l. Zauważono dal-
szy spadek stężenia azotu amonowego wyniosło do 0,6 mg/l, uzyskując 98% zmniej-
szenie w odniesieniu do stężenia w ściekach surowych. Nastąpiła również wyraźna 
obniżka chemicznego zapotrzebowania na tlen wyniosło schodząc do wartości  
200 mg/l, czyli nastąpiła 64 % obniżka w odniesieniu do stężenia początkowego. 
Stężenie herbicydu 2,4-D również w tym przypadku utrzymywało się na poziomie  
0 mg/l, czyli 100% efektu usunięcia.

Koagulacja wapnem przy pH=11,5 (koagulacja dużymi dawkami) była prowa-
dzona w przy podobnych czasach mieszania ścieków z koagulantem, co koagulacja 
małą dawką, również 5, 10, 15 raz 20 minut Po dodaniu mleka wapiennego, ścieki 
były poddawane mieszaniu. Oznaczano te same parametry zanieczyszczeń, co w po-
przedniej serii badań. Wyniki uzyskane w tej serii badawczej zamieszczono w tabeli 
4, zaś porównania poszczególnych analogicznych wartości w obu seriach badaw-
czych przedstawiono na wykresach 1,2,3,4 i 5.
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Tabela 4.  Zestawienie parametrów ścieków po koagulacji wapnem (duża dawka – HLP), Źródło: 
opracowanie własne 

Table 4. Sewage parameters combination after lime coagulation (HLP). Source: own researches

WAPNO
HLP

PO4
3- N-NO3

- N-NO2
- N-NH4

+ BZT5 ChZT 2,4-D

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

5 minut 17 0,10 1,2 1,6 198 328 0

10 minut 10 0,14 1,1 0,6 124 248 0

15 minut  < 5 0,12 1,1 0,5 68 120 0

20 minut < 5 0,12 1,1 0,1 44 52 0

Wykres 1.  Wykres stężenia fosforanów w ściekach po procesie koagulacji wapnem małymi [LLP]  
i dużymi [HLP] dawkami w zależności od czasu mieszania. Źródło: opracowanie własne

Diagram 1.  Phosphates concentration after coagulation process with low (LLP) and high (HLP) 
doses according to mixing time. Source: own researches

 

Wykres 2.  Wykres stężenia azotu azotanowego w ściekach po procesie koagulacji wapnem małymi [LLP]  
i dużymi [HLP] dawkami w zależności od czasu mieszania. Źródło: opracowanie własne

Diagram 2.  Nitrate concentration after coagulation process with low (LLP) and high (HLP) doses 
according to mixing time. Source: own researches
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Wykres 3.  Wykres stężenia azotu azotynowego w ściekach po procesie koagulacji wapnem małymi [LLP] 
i dużymi [HLP] dawkami w zależności od czasu mieszania. Źródło: opracowanie własne

Diagram 3.  Nitrite concentration after coagulation process with low (LLP) and high (HLP) doses 
according to mixing time. Source: own researches

Wykres 4.  Wykres stężenia azotu amonowego w ściekach po procesie koagulacji wapnem małymi [LLP] 
i dużymi [HLP] dawkami w zależności od czasu mieszania. Źródło: opracowanie własne

Diagram 4.  Ammonium nitrogen concentration after coagulation process with low (LLP) and high 
(HLP) doses according to mixing time. Source: own researches

Wykres 5.  Wykres stężenia ChZT w ściekach po procesie koagulacji wapnem małymi [LLP] i du-
żymi [HLP] dawkami w zależności od czasu mieszania. Źródło: opracowanie własne

Diagram 5.  COD concentration after coagulation process with low (LLP) and high (HLP) doses 
according to mixing time. Source: own researches
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Po 5 minutach mieszania uzyskano niewielką obniżkę stężenia fosforanów  
w ściekach, osiągając wartość jedynie 17 mg/l, co daje tylko 15% obniżki w odnie-
sieniu do stężenia początkowego, które wynosiło 20mg/l. Jest to jednak lepszy rezul-
tat niż przy analogicznym czasie mieszania w metodzie małej dawki. Również lep-
szy wynik osiągnięto badając stężenie azotu azotanowego, które wyniosło 0,10 mg/l, 
czyli nastąpiła 98% zmniejszenie w odniesieniu do stężenia początkowego. Stężenie 
azotu azotanowego, jak przy metodzie LLP, wyniosło 1,2 mg/l. Podobne wnioski 
wysnuto badając stężenie azotu amonowego. Jak w przypadku LLP, wyniosło ono 
1,6 mg/l, co daje 94,6% efekt obniżki w odniesieniu do stężenia w ściekach suro-
wych, które wynosiło30 mg/l. Dobre efekty zauważono badając chemiczne zapotrze-
bowanie na tlen, które spadło do wartości 328 mg/l, czyli nastąpiła 41,4% obniżka w 
odniesieniu do stężenia początkowego, wynoszącego 560 mg/l. Stężenie herbicydu 
2,4-D wynosiło 0 mg/l, podobnie jak przy obserwacjach zmian zachodzących przy 
zastosowaniu metody małej dawki.

Po 10 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach wyniosło 10 mg/l, 
czyli nastąpiła 50% zmniejszenie w odniesieniu do stężenia początkowego, zatem 
znowu lepszy efekt niż w metodzie LLP. Natomiast stężenie azotu azotanowego 
wzrosło nieznacznie do wartości 0,14 mg/l, zachowując podobny schemat zmian  
i wahań, jak w poprzedniej serii badań. Stężenie azotu azotynowego wyniosło  
1,1 mg/l. Stężenie azotu amonowego wyraźnie spadło do poziomu 0,6 mg/l, dając 
98% efekt w odniesieniu do stężenia w ściekach surowych. Jest to również lepszy 
wynik, niż przy analogicznym czasie w metodzie LLP. Zanotowano dalszy spadek 
ChZT do wartości 248 mg/l, czyli nastąpiła 55,7% obniżka w odniesieniu do stęże-
nia początkowego, co również jest wynikiem lepszym niż opisywany przy tym sa-
mym czasie reakcji w poprzedniej serii badań. Stężenie herbicydu 2,4-D pozostało 
na poziomie 0 mg/l, czyli 100% usunięcie.

Po 15 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach wyniosło poniżej  
5 mg/l, podobnie jak przy metodzie małej dawki. Zanotowano też dalszy niewielki 
ubytek stężenia azotu azotanowego (do 0,12 mg/l, czyli 97,6% zmniejszenia w od-
niesieniu do stężenia początkowego). Stężenie azotu azotynowego utrzymało się na 
poziomie 1,1 mg/l, dając ten sam wynik jak w metodzie LLP. Stężenie azotu amono-
wego utrzymywało tendencję spadkową uzyskując wartość 0,5 mg/l, co daje 98,3% 
efekt w odniesieniu do stężenia w ściekach surowych. Osiągnięto tym samym lepszy 
wynik niż przy najwyższym czasie mieszania w metodzie opisywanej wcześniej. Po-
dobnie, chemiczne zapotrzebowanie na tlen osiągając wynik 120 mg/l, czyli 78,6% 
obniżenie w odniesieniu do stężenia początkowego, potwierdziło skuteczność obni-
żania ilości zanieczyszczeń organicznych przy zastosowaniu metody dużej dawki 
wapna. Stężenie herbicydu 2,4-D pozostało na poziomie 0 mg/l, potwierdzając bar-
dzo wysoką skuteczność usuwania trucizn środowiskowych metodą koagulacji wap-
nem przy obu dawkach koagulanta.
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Po 20 minutach mieszania stężenie fosforanów w ściekach utrzymywało się na 
poziomie poniżej 5 mg/l, dając ten sam rezultat jak przy metodzie małej dawki wap-
na. Podobną zależność zanotowano przy obserwacjach stężenia azotu azotanowego, 
które utrzymywało się na poziomie 0,12 mg/l, czyli 97,6% zmniejszenia w odniesie-
niu do stężenia początkowego. Stężenie azotu azotanowego, nie zmieniło się i przy 
wartości 1,1 mg/l utrzymywało ten sam poziom co w poprzedniej serii badań jak też 
przy poprzednim czasie reakcji. Czas mieszania 20-minutowy pozwolił na otrzyma-
nie nieosiągalnej dotychczas wartości stężenia azotu amonowego – jedynie 0,1 mg/l, 
co pozwoliło uzyskać 99,6% efekt w odniesieniu do stężenia w ściekach surowych. 
Równie zdecydowaną obniżkę odnotowano przy obserwacjach chemicznego zapo-
trzebowania na tlen: wartość 52 mg/l, czyli 90,7% obniżka w odniesieniu do stężenia 
początkowego, była najlepszym rezultatem obniżki zanieczyszczeń organicznych  
w obu seriach badawczych. Stężenie herbicydu 2,4-D również w tym przypadku 
utrzymywało się na poziomie 0 mg/l, czyli 100% efektu usunięcia.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Badania nad usuwaniem pestycydów ze ścieków prowadzone są w wielu ośrod-
kach naukowych w Polsce [4,5,6,7,8,12]. Rozpatrywane są metody biologiczne, che-
miczne i fizyko-chemiczne. Sadecka [6] oraz Skoczko [6,7] w swoich badaniach udo-
wodniły, iż biologiczne metody unieszkodliwiania pestycydów są możliwe tylko  
w wąskim zakresie stosowanych dawek pestycydów. Ich większe stężenia działają tok-
sycznie na organizmy osadu czynnego, złóż biologicznych oraz organizmy biorące 
udział w fermentacji osadów. Skuteczną metodą jest sorpcja [4,5], jednak koszt stoso-
wanych węgli aktywnych jest dosyć wyskoki. Ponadto przy zastosowaniu procesów 
sorpcyjnych przy zatrzymywaniu pestycydów ze ścieków, należy się liczyć z szybkim 
wyczerpaniem pojemności sorpcyjnej złoża. Wiąże się to z częstą regeneracją sorben-
tów i w efekcie szybkim ich zużyciem. Poszukiwanie rozwiązań w usuwaniu pestycy-
dów ze ścieków metodą koagulacji miało na celu nie tyle zastosowanie koagulacji jako 
samodzielnego procesu, ale powiązanie jej z innymi, co może wpłynąć na całkowite 
koszty usuwania środków ochrony roślin. Koagulacja jest procesem powszechnie zna-
nym i popularnym zarówno w uzdatnianiu  wody, oczyszczaniu ścieków jak i przerób-
ce osadów ściekowych. Udowodniono jej przydatność [1,2,3,9] w oddzielaniu z wody  
i ścieków zanieczyszczeń organicznych, zawiesin, barwy, mętności, form azotu i fosfo-
ru. Jest procesem, który nie wymaga skomplikowanych urządzeń i wysokich nakładów 
finansowych. Te cechy były warunkami determinującymi wybór koagulacji wapnem 
do badań na usuwaniem pestycydów z roztworów wodnych.

W ramach niniejszej pracy sprawdzano laboratoryjnie skuteczność usuwania wy-
branego herbicydu – Aminopielika D (oznaczonego w postaci kwasu 2,4-D) ze ście-
ków w metodą koagulacji wapnem przy podaniu małej i dużej dawki koagulanta.
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1. Podczas koagulacji widoczne było zmniejszenie stężenia fosforanów. Przy ko-
agulacji wapnem powyżej 15 minut mieszania ścieków z koagulatem następuje 
ubytek stężenia powyżej 75% w stosunku do wartości początkowych.

2. We wszystkich próbach stężenie azotu azotanowego uległo zmniejszeniu. Naj-
mniejsze stężenia N-NO3

- uzyskano podczas koagulacji wapnem przy  pH = 10 
po 15 minutach mieszania i wyniosło 0,08 mg/l, co daje 98,4% usunięcia w po-
równaniu do stężenia początkowego w ściekach surowych. 

3. Stężenia azotu amonowego we wszystkich próbach uległo znacznemu obniżeniu. 
Najmniejsze wartości wystąpiły podczas koagulacji wapnem przy pH = 11,5  
i czasie mieszania 20 minut i wyniosło 0,1 mg/l, co daje 99,6 % usunięcia. 

4. Zmniejszeniu uległo stężenie ChZT we wszystkich próbach, jednak ubytek za-
nieczyszczeń organicznych przy krótkich czasach mieszania i przy metodzie ma-
łej dawki był niewielki. Najlepszy efekt opisywanej grupy zanieczyszczeń odno-
towano podczas koagulacji wapnem przy pH = 11,5. Najniższa wartość wyniosła 
52 mgO2/l po 20 minutach mieszania, co oznacza 90,7% spadek w stosunku do 
wartości w ściekach surowych. 

5. Stężenia herbicydu 2,4 – D we wszystkich próbach uległy obniżeniu. Przy koagu-
lacji wapnem w każdej próbie nastąpiło 100% usunięcie badanego herbicydu ze 
ścieków.

6. Po procesie koagulacji ważnym problemem jest unieszkodliwienie powstałych 
osadów, co przyczynia się do poszukiwania innych metod usuwania badanego 
herbicydu ze ścieków.

7. Na podstawie przeprowadzonych analiz w ramach opracowywanego tematu moż-
na stwierdzić, iż zanieczyszczenia zawarte w ściekach mogły ulegać procesowi 
sorbokoagulacji na wytrąconym osadzie skoagulowanym.
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teStS Of cHOSeN pLANt prOtectiON prODUct reMOviNg frOM SeWAge 
WitH LiMe cOAgULAtiON MetHOD

Abstract. Lime application allows to remove from wastewater not only colloids and difficultly set-
tling suspensions (coagulation), but also phosphate (precipitation and coagulation), ammonia (des-
orption), heavy metals (precipitation), a significant part of dissolved organic compounds (adsorp-
tion), as well as bacteria and viruses (deactivation). Depending on the pH of water during coagulation, 
there are two basic types of lime coagulation: coagulation with small doses of lime (Low Lime Proc-
ess – LLP) pH from 9,5 to 10,5 and coagulation with high doses of lime (High Lime Process – HLP) 
pH from 11,0 to 11,5.
The present study examined the laboratory efficiency removal of -selected herbicide - Aminopielik 
D (in the form of 2,4-D) from wastewater by coagulation with lime in the administration of low and 
high dose of coagulant. The elimination efficiency of the active substance was examined as well as 
other parameters of sewage such as ammonia nitrogen, nitrate nitrogen (V), phosphates, BOD5, 
COD. The study was conducted at different times of mixing at both doses of lime.
The studies have shown that it is an effective method for purification of wastewater from all pollut-
ants. The active substance of plant protection product were eliminated from the wastewater at all 
doses. Probably pollutants in the wastewater could be subject to a sorbocoagulation process with the 
after-coagulation-waste. An important problem is sludge neutralizing after the coagulation process. 
Its contributes to seek other methods of removing the tested herbicide from wastewater.
Keywords: pesticides, coagulation, wastewater.




