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WSTĘP

Badania nad oczyszczeniem wód ściekowych przez torfy z nadmiaru szkodli
wych składników chemicznych prowadzone są w wielu krajach, a także w Polsce 
[Asplund, Ekman, Thun 1976; Brown, Farnham 1976; Ekman, Asplund 1975; 
Biernacka, Liwski, Maciak 1987].

Dzięki dużym zdolnościom sorpcyjnym torfy stwarzają szerokie możliwości 
redukcji zanieczyszczeń w wodach i glebie [Soniassy 1974; Loxham 1980; 
Coupai, Lalancette 1976; Dufort, Ruel 1972; Kutera 1989].

Celem pracy było zbadanie możliwości oczyszczania wód z metali ciężkich 
przy użyciu sztucznie spreparowanych złóż filtracyjnych: z torfu wysokiego i torfu 
niskiego, zalegających na przepuszczalnej warstwie utworu mineralnego (o zróż
nicowanych właściwościach fizyczno-chemicznych), zwiększającej efekt oczysz
czania. Dla uzyskania wyraźniejszych efektów oczyszczania przy użyciu tej 
metody słabo zanieczyszczone wody rzeki Jeziorki w trakcie oczyszczania zostały 
dodatkowo wzbogacone w pierwiastki: Cu, Cr, Pb i Cd.

*Praca sponsorowana przez KBN, nr grantu 50150921.
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MATERIAŁ I METODY

Doświadczenie modelowe (w skali laboratoryjnej) nad oczyszczaniem wód 
przeprowadzono w lizymetrach przy użyciu sztucznie spreparowanych złóż filtra
cyjnych z torfu wysokiego i torfu niskiego, o miąższości 15 cm, podścielonych: 
15 cm warstwą piasku, 15 cm warstwą popiołu z węgla brunatnego, 15 cm warstwą 
popiołu z węgla kamiennego lub 15 cm warstwą zeolitu.

Dla łatwiejszego odpływu “odcieków” (w czasie oczyszczenia wód) na dno 
lizymetrów wprowadzono 5 cm warstwę żwiru (średnicy 4-8 cm).

Spreparowane w formie złóż utwory, o miąższości warstwy podścielającej 
(mineralnej) 15 cm i powierzchniowej 15 cm warstwy torfu, zostały wprowadzone 
do lizymetrów (45 1), zapewniających odciek wód pościekowych. W ciągu 3 
pierwszych miesięcy (przy dawce miesięcznie 100 mm wody na lizymetr) zasto
sowano 300 mm wód rzeki Jeziorki. Dalsze 3 dawki (po 100 mm miesięcznie) 
zostały wzbogacone w pierwiastki: Cu, Cr, Pb, Cd (tab. 1). W sumie w ciągu 6 
miesięcy zastosowano 600 mm wody na powierzchnię lizymetru (F = 0,1134 m2).

Dwa doświadczenia lizymetryczne: 1) z użyciem torfu wysokiego oraz 2) torfu 
niskiego przeprowadzono w trzech powtórzeniach (tab. 1). Równolegle przepro
wadzono podobne doświadczenie z użyciem do zalewów złóż (w lizymetrach) 
wody destylowanej. Odcieki z każdego miesiąca po zakończeniu filtracji służyły 
do analiz chemicznych.

Zastosowane utwory wykazywały (przed doświadczeniem) następujące wła
ściwości:

-  Torf wysoki torfowcowy, stopień rozkładu 17%, popielność 2,5%, maksy
malna pojemność wodna wynosiła 1490% s. m., pH (w H20) 4,5, gęstość właściwa 
1,36 g/cm3.

-  Torf niski trzcinowy, stopień rozkładu 30%, popielność 16% s. m., maksy
malna pojemność wodna 640% s. m., pH (w H20) 5,0, gęstość właściwa 
1,46 g/cm .

-  Popiół (z Elektrociepłowni Konin) stanowił pozostałość po spaleniu węgla 
brunatnego. Charakteryzował się znacznym rozdrobnieniem, zawierał 56% ziaren 
grubszych o średnicy 1,0-0,1 mm, 34% pyłów o średnicy 0,1-0,02 mm oraz 10% 
części spławialnych < 0,02 mm, co kwalifikuje utwór jako pył zwykły, pH (w 
H20 ) 10,2, gęstość właściwa 2,38 g/cm3.

-Popiół (z Elektrociepłowni Siekierki) stanowił pozostałość po spaleniu węgla 
kamiennego. Charakteryzował się dużym rozdrobnieniem i pyleniem w stanie 
suchym. Zawierał: 47% pyłów o średnicy 0,1-0,02 mm oraz 17% o średnicy 
< 0,02 mm, pojemność wodna popiołu wynosiła 55% s. m., pH (w H20 ) 7,6, 
gęstość właściwa 2,04 g/cm3.

-  Zeolit w formie granulowanej TYP 4A1, F = 1,6-2,5 mm, partia 160 
produkcji Zakładów Sodowych Inowrocław-Janikowo, pH (w H20) 10,6, gęstość 
właściwa 2,14 g/cm3.



TABELA 1. Średnie zawartości składników chemicznych [ppm] w wodzie (surowej) rz. Jeziorki przed i po oczyszczeniu na poszczegól
nych złożach

TABLE 1. Average content of the chemical components [ppm] in the raw water of Jeziorka river before and after purification

Kombinacja Rodzaj złoża Kind of deposit Zn Cu Cr Pb Cd pH Zaw.og.
Combination (H.O) SaltCon.

1-3 odcieki (3 miesiące) -  1-3 leachates (3 months)
Woda rzeki 1. Torf wysoki+ piasek 1. Hight peat + sand 0,23 0,017 0,003 0,14 śl. 7,2-7,5 0,70
Jeziork i po 2. Torf niski + piasek 2. Low peat + sand 0,12 0,014 0,006 0,18 śl. 7,2-7,7 1,25
oczyszczeniu w 3. Torf wysoki + popiół 3. Hight peat + ash from brown 0,12 0,012 0,028 0,06 śl. 9,0-10,5 0,78
ciągu  1 -3 węgla brunatnego coal
miesię-cy 4. Torf niski + popiół węgla 4. Low peat + ash from brown 0,10 0,031 0,010 0,05 śl. 8,8-10,5 1,04
Raw water after brunatnego coal
p u r i f i c a t i o n  
during 1 -3  
months

5. Torf wysoki + popiół wę 5. Hight peat + ash from hard 0,12 0,007 0,031 0,12 śl. 7,8-8,1 1,21
gla kamiennego coal

6. Torf niski + popiół węgla 6. Low peat + ash from hard 0,34 0,006 0,035 0,1 śl. 7,7-7,9 1,73
kamiennego coal

7. Torf wysoki + zeolit 7. Hight peat + zeolit 0,20 0,043 1,226 0,18 śl. 9,3-10,0 2,70
8. Torf niski + zeolit 8. Low peat + zeolit 0,15 0,029 1,136 0,08 śl. 9 ,2-10,0 3,07

Woda surowa rzeki Jeziorki -  Raw water 0,05 0,01 śl. 0,21 śl. 7,3 0,80
Woda rzeki Jeziorki wzbogacona w pierwiastki - Raw water enriched with: 0.05 30,01 100,00 20,21 1,00i — _
N(NH4 N 0 3) -100. P-66, K-75 Dom, Cu-30, C r-100, Pb -  50, Cd -  1 ddhi

4-6  odciek (3 miesiące)i -  4 -6  leachate (3 months)
Woda rzeki Je 1. Torf wysoki+ piasek 1. Hight peat + sand 0,45 0,017 1,86 0,16 śl. 6,1-7,2 0,95
ziorki po oczy 2. Torf niski + piasek 2. Low peat + sand 0,17 0,020 1,16 0,21 śl. 6,5-7,2 1,26
szczeniu w cią 3.Torf wysoki+ popiół węgla 3. Hight peat + ash from brown 0,02 0,010 0,79 0,40 śl. 8,2-10,3 0,60
gu 4-6  miesię brunatnego coal
cy 4. Torf niski + popiół węgla 4. Low peat + ash from brown 0,01 0,010 1,13 0,10 śl. 8,0-10,0 0,65
Raw water after brunatnego coal
purification dur 5. Torf wysoki + popiół 5. Hight peat + ash from hard 0,10 0,012 1,34 0,17 śl. 8,2-8,4 0,95ing 4 -6  months węgla kamiennego coal

6. Torf niski + popiół węgla 6. Low peat + ash from hard 0,36 0,012 1,92 0,13 śl. 8,0-8,3 1,08
kamiennego coal

7. Torf wysoki + zeolit 7. Hight peat + zeolit 0,03 0,020 5,00 0,13 śl. 9,5-9,8 2,68
8. Torf niski + zeolit 8. Low peat + zeolit 0,01 0,016 8,63 0,17 śl. 9,5-9,8 2,57
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TABELA 2. W łaściwości chemiczne utworów stanowiących złoża torfowo-mineralne 
TABLE 2. Chemical properties of the peat-mineral deposits

Utwory
stanowiące

N- N- N- 
og. NH4 NO3

P К Ca Mg Na Zn Cu Cr Pb Cd pH
(H2O)

złoża
Composition 
of the % s .m - of d.m. ppm

deposits

Torf wysoki 
-  High peat

0,82 0,01 śl. 0,06 0,03 0,61 0,13 0,03 158,0 12,0 śl. śl. śl. 3,4

Torf niski -  
Low peat 3,53 0,06 0,07 0,07 0,05 2,73 0,26 0,03 70,0 13,0 śl. 16 śl. 5,4

Piasek -  
Sand

- - śl. 0,02 0,12 0,04 0,01 104,0 3,0 śl. śl. śl. 7,8

Popiół
węgla
brunatnego - 0,007 0,04 6,52 1,80 0,11 452,0 15,0 7,9 14 śl. 10,2
Ash from 
brown coal 
Popiół 
węgla
kamiennego -  -  -  0,03 0,24 0,90 0,87 0,07 1067 40,0 22,0 14 śl. 8,7
-  Ash from 
hard coal

Z<Lollt,. 0,07 si. -  0,007 0,10 0,15 0,05 4,15 15,0 3,6 4,8 śl. si. 10,6
-  Zeolit
Pospółka - 
Gravel

śl. 0,05 11,2 1,43 0,04 24,0 5,0 2,4 22 śl. 9,5

3
-  Zwir o średnicy 4-8 mm, pH 8,5, gęstość właściwa 2,6 g/cm .
Niektóre właściwości chemiczne utworów, będących składową częścią spre

parowanych złóż, podano w tabeli 2. Zwraca w niej uwagę niski bądź wysoki 
odczyn oraz znaczna ilość niektórych pierwiastków w torfach i podścielających 
torfy: piasku, popiołach, zeolicie i żwirze. Dotyczy to zwłaszcza pierwiastków: 
Na, Ca, K, Mg oraz Zn, Cu i Pb, mogących mieć istotny wpływ na stopień 
oczyszczenia wód.

Dla wszystkich badanych substancji obliczono procent zatrzymywania danej 
substancji przez złoże zgodnie ze wzorem:

Z% = 100 [(Zp - Z k) Zp]

gdzie:
Zp -  stężenie zanieczyszczeń w wodzie nie oczyszczonej,
Z/c — stężenie zanieczyszczeń w odcieku po filtracji przez złoże.



Oczyszczanie wód_ z metali ciężkich S3

Znak minus przed liczbą oznacza, że dany składnik był wymywany przez złoża.
Badając istotność wpływu stosowanego złoża i liczby “przejść’ wody przez 

złoże, przeprowadzono dwuczynnikową analizę wariancji z interakcjami.
Powyższe oraz dalej omówione obliczenia wykonano oddzielnie dla wyników 

w przypadku “naturalnej” (odcieki 1-3) i wzbogaconej w niektóre pierwiastki 
(odcieki 4-6) wody rzeki Jeziorki. Następnie dokonano przy 95% przedziale 
ufności obliczenia średniego procentu oczyszczania z poszczególnych składników 
chemicznych w funkcji odcieku i rodzaju złoża oraz kombinacji: złoża i odciek. 
Analiza wariancji wykazała w większości przypadków istotny statystycznie 
wpływ stosowanego złoża, jak i rodzaju odcieku na procent zatrzymywania w 
złożu badanych pierwiastków. Wykonano także wieloczynnikowy test {Multiple 
Range Test) oparty na najmniejszej istotnie różnicy (NIR) przy poziomie istotności 
0,05 (w funkcji odcieku i rodzaju złoża). Test ten pozwolił znaleźć substancje o 
podobnym zachowaniu w kolejnych odciekach (dla złoża o uśrednionych właści
wościach), np. o typie zatrzymywania lub wymycia, oraz wydzielić grupy złóż o 
istotnie różnych właściwościach filtrujących w odniesieniu do badanych substan
cji.

Woda (z rzeki Jeziorki) po trzecim odcieku przez złoża, trwającym 3 miesiące, 
na dalszy 3-miesięczny okres oczyszczania została wzbogacona dodatkowo (poza 
Zn) w pierwiastki: Cu -  30 ppm (CuSO^ 5 H20), Cr -  100 ppm (К2СГ2О7), Pb -  
20 ppm (РЬ(С2Н з02)2 • 3 H20), Cd -  1 ppm (3 CdS0 4 • 8 H20 ).

Analizę chemiczną zanieczyszczonych wód i użytych materiałów wykano 
metodą ASA oraz innych metod laboratoryjnych [Hermanowicz i in. 1976; Ostro
wska, Gawliński, Szczubiałko 1991].

WYNIKI

Zawartość metali ciężkich w naturalnej wodzie rzecznej, jak również w wodzie 
po 3 miesiącach filtracji przez złoża, jest niewielka (tab. 1). Dopiero po wzboga
ceniu wody w wymienione powyżej pierwiastki zwiększyła się ich zawartość w 
(4-6) odciekach. Wystąpiło też dodatkowe wzbogacenie odcieków w metale 
ciężkie, które pochodzą z “wymycia” z utworów stanowiących sztucznie uformo
wane złoża torfowo-mineralne.

W wodzie naturalnej rz. Jeziorki zawartość cynku nie ulegała większym 
zmianom w okresie 6-miesięcznego doświadczenia i wynosiła ok. 0,05 ppm. Po 
3 miesiącach filtracji przez złoża wody naturalnej zawartość Zn w odciekach 1-3 
zwiększyła się w granicach od 0,10 do 0,34 ppm.

Pierwsze odcieki (1-3) zawierały duże ilości Zn, pochodzące z wymycia tego 
pierwiastka ze złóż. Najwięcej Zn wymyto ze złóż: 6, 1,7, 8, 3, 2, 5, 4 (tab. 3). 
Obliczenia statystyczne wskazują na brak istotnych różnic między złożem nr 6 a 
złożem nr 1, natomiast wyraźne różnice występują między złożem nr 1 a pozosta
łymi.
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TABELA 3. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo,05 dla % zatrzymania Zn przez 
badane złoża w odciekach 1-3 (liczba punktów 6)

TABLE 3. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,05 for percent o f Zn cumulation by de
posits in leachates 1-3 (number of points 6)

Złoże
Deposit

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy jednorodne -  Homogenous groups

6 -554,17 X
1 -345,83 X X
7 -290,38 X X
8 -208,65 X X
3 -154,49 X X
2 -138,78 X X
5 -138,46 X X
4 -95,19 X

Nie ma istotnych statystycznie różnic w wynikach otrzymanych ze złóż o 
numerach: 7, 8, 3, 2, 5 i 4. Najgorszym złożem (największe wymywanie) przy 
pierwszych 1-3 odcinkach okazało się złoże nr 6 (średni procent zatrzymania Zn 
wyniósł tam -554,17%). Najmniejsze wymycie Zn występowało w złożu nr 4 
(średni procent zatrzymania Zn wyniósł -95,19%).

W odciekach 4-6 (tab. 4) stwierdzono znaczne (od -767,95 do -93,91%) 
wymycie Zn. Dotyczyło to złóż: 1, 6, 2 i 5. Zatrzymanie Zn po filtracji wód 
następowało w złożach nr: 7, 3,4 i 8. Średni procent zatrzymania Zn wahał się od 
36,86% dla złoża nr 7 do 75,00% dla złoża nr 8. Najwięcej Zn zatrzymało złoże

TABELA 4. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo,05 dla % zatrzymania Zn przez 
badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 6)

TABLE 4. Results of Multiple Range Test based on LSDo,05 for percent o f Zn cumulation by de
posits in leachates 4 -6  (number o f points 6)

Złoże
Deposit

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy jednorodne -  Homogenous groups

1 -767,95 X
6 -595,83 X
2 -245,19 X
5 -93,91 X
7 36,86 X
3 46,47 X
4 59,62 X
8 75,00 X
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Odciek
Leachate

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy
jednorodne

Homogenous
groups

1 -323,44 X
2 -199,52 X
3 -199,28 X

Uformowane Z torfu niskiego, zawiera- TABELA 5. Wyniki testu wieloczynnikowego
jące w swym podłożu zeolit, oraz zło- h°Parte§° na NIR?05 “  R y m a n ia  Zn przez

i -  • • badane złoza w odciekach 1-3 (liczba punktów 16)
Ża Z torfu wysokiego l torfu niskiego O TABLE 5. Results of Multiple Range Test based
podłożach z popiołu węgla brunatne- on LSDo,o5 for percent of Zn cumulation by depo-
g o . sits in leachates 1-3 (number of points 16)

Statystycznie istotna różnica mię
dzy średnimi wartościami procentu 
zatrzymania Zn w złożach występuje 
(zaczynając od najgorszego) między 
złożami nr: 1, 6 , 2, 5 a pozostałymi.
Nie ma istotniejszych różnic w wyni
kach dla złóż o numerach: 7, 3, 4 i 8.

Uzyskane wyniki wskazują wyraź
nie, że oczyszczanie wód zanieczysz
czonych cynkiem następuje w dość ograniczonym stopniu. Spośród omawianych 
złóż tylko torfy (wysoki i niski) uformowane na podłożu z zeolitu i torfy o podłożu 
z popiołu (z węgla brunatnego) wykazywały względnie niewysokie zatrzymywa
nie cynku, w granicach 36,8% (złoże nr 7) do 75% (złoże nr 8). Zatrzymywanie 
cynku w ilości 46,4% (złoże nr 3) oraz w ilości 59,6% (złoże nr 4) następowało 
w złożach z popiołem. Na omawianych złożach zatrzymywanie cynku zachodziło 
dopiero po długim 6-miesięcznym okresie oczyszczania.

Analizując odcieki (1-3) w czasie filtracji wody przez złoża torfowo-mineralne 
można stwierdzić, że najmniejszy średni procent zatrzymywania Zn przez złoża 
(-323,44%) wystąpił w odcieku nr 1. Ilość cynku ulegała stopniowemu obniżeniu 
w odciekach 2 i 3 (tab. 5), lecz nie ma statystycznie istotnych różnic między 
poszczególnymi odciekami. Występują natomiast statystycznie istotne różnice 
przy rozpatrywaniu odcieków 4-6 (tab. 6). Istotne różnice w średnim procencie 
zatrzymywania cynku przez złoża występują między odciekiem 5 a 6 i 4, nie ma 
natomiast istotnych różnic między odciekiem 6 i 4.

W analizowanej (naturalnej) wo- 
TABELA 6. Wyniki testu wieloczynnikowego dzie rzeki zawartość miedzi wynosiła

opartego na NIR0,05 dla % zatrzymania Zn przez około 0,01 ppm. Średnie wartości Cu
badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 16) u 1 r-i* •• j

TABLE 6. Results of Multiple Range Test based <W odciekach 1-3) P 0  filtracji wody
on LSDo,o5 for percent of Zn cumulation by depo- przez złoża wahały się w granicach od

sits in leachates 4 -6  (number of points 16) 0,01 do 0,04 ppm, czyli nastąpiło nie
wielkie wypłukanie Cu z niektórych 
złóż. Wypłukiwanie (ujemne wartości 
w odciekach) następowało kolejno (od 
największych wartości) w złożach nr: 
8, 7,4, 1 i 2. Zatrzymywanie Cu przez 
złoża nr 3 ,5 ,6  wahało się w granicach 
od 15,48 do 57,14% (tab. 7).

Odciek
Leachate

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy
jednorodne

Homogenous
groups

5 -237,02 X
6 -178,37 X
4 -141,47 X
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TABELA 7. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIR.0,05 dla % zatrzymania Cu przez 
badane złoża w odciekach 1-3 (liczba punktów 6)

TABLE 7. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,05 for percent o f Cu cumulation by de
posits in leachates 1-3 (number of points 6)

Złoże Średni %
Deposit zatrzymania _

Mean % Grupy jednorodne-Homogenous groups

________________ of cumulation_____________________________________________
8 -211,90 X
7 -192,86 X
4 -121,43 X
1 -27,38 X
2 -2,38 X X
3 15,48 X X
5 44,05 X X
 6____________________ 57,14______________________________________________X

Analizując wyniki testu wieloczynnikowego (tab. 7), można stwierdzić, że przy 
małej zawartości Cu w wodzie przefiltrowanej przez złoże (odcieki 1-3) statysty
cznie istotna różnica między średnimi wartościami procentu zatrzymania Cu w 
złożach występuje między złożem nr 8 a pozostałymi, nie ma natomiast istotnych 
różnic między złożem 8 i 7. Istotna różnica występuje także między złożem nr 4 
a pozostałymi. Nie ma zaś istotnej różnicy między złożem nr 2 i 3 oraz między nr 
3 a pozostałymi złożami, a także między złożami 3 i 5 oraz między 5 i 6 (tab. 7).

TABELA 8. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo,05 dla % zatrzymania Cu przez 
badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 6)

TABLE 8. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,05 for percent o f Cu cumulation by de
posits in leachates 4 -6  (number o f points 6)

Złoże Średni %
Deposit zatrzymania ~ . , , TT

Mean % Grupy jednorodne -  Homogenous groups

of cumulation
4 99,906 X
7 99,919 X X
2 99,932 X X
1 99,943 X X
8 99,944 X X
5 99,958 X X
6 99,959 X X
3 99,964 X
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Woda rzeki Jeziorki w 4-6 zale
wie została wzbogacona w Cu w ilości 
30 ppm. Średni procent zatrzymania 
Cu przez złoża wyniósł wówczas od 
99,9% dla złoża nr 4 do 99,96% dla 
złoża nr 3 (tab. 8). Przy większej za
wartości Cu w wodzie filtrowanej 
przez złoża statystycznie istotne różni
ce występują: między złożem nr 4 a 
pozostałymi, między złożem nr 7 a 
pozostałymi, między złożem nr 8 a 
pozostałymi. Nie ma natomiast staty
stycznie istotnych różnic w wynikach 
otrzymanych dla złóż o numerach: 2 ,
1, 8 i 1, 8, 5, 6 oraz 5, 6 , 3 (tab. 8).

Z uzyskanych danych wynika, że przy większej zawartości Cu w wodzie 
filtrowanej przez złoża wszystkie złoża mają bardziej ujednolicone właściwości 
sprzyjające sorpcji miedzi.

Analiza poszczególnych odcieków (1-3) pod względem zawartości Cu wyka
zała najmniejszy średni procent zatrzymania Cu przez złoża (-91,07%) dla odcie
ku 3 (tab. 9), dla odcieku 1 średni procent zatrzymania Cu wynosił -44,20%, a dla 
odcieku 2 -  29,46%. Statystycznie istotne różnice występują między odciekiem 3 
a pozostałymi (1 i 2), nie ma natomiast istotnych różnic między odciekiem 1 i 2 .

Analiza odcieków 4-6 na zawartość Cu wykazała wysoki (dodatni) efekt 
oczyszczania Cu przez złoża torfowo-mineralne, wynoszący powyżej 99,9% 
zatrzymania (tab. 10). Istotne statystycznie różnice występują między odciekiem 
5 a 4 i 6 . Nie ma natomiast istotnych różnic między odciekiem 4 i 6 .

Chrom w wodzie rzeki Jeziorki 
występował w śladowych ilościach 
(tab. 1). Po filtracji wody przez złoża 
(odcieki 1-3) nastąpiło wypłukanie Cr 
ze złóż z niewielkim wzrostem Cr w 
odciekach. Wzrost ten widoczny był 
szczególnie w odciekach ze złóż nr 7 
i 8, uformowanych z torfu wysokiego 
i torfu niskiego (z podłożem zeolito- 
wym), stąd też zawartość Cr w odcie
kach (1-3) podano w liczbach rela
tywnych (ppm).

Analizując początkowe odcieki 
(1-3) na zawartość Cr (tab. 13), naj
wyższe wartości (0,72 ppm) odnoto-

TABELA 10. Wyniki testu wieloczynnikowego 
opartego na NIRo,05 dla % zatrzymania Cu przez 

badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 16) 
TABLE 10. Results of Multiple Range Test based 
on LSD0,05 for percent of Cu cumulation by depo

sits in leachates 4 -6  (number of points 16) ^

Odciek Średni % Grupy
Leachate zatrzymania jednorodne

Mean % Homogenous
__ of cumulation__________________ groups

5 99,929 X
4 99,946 X
 6___________99,947_____________ X

TABELA 9. Wyniki testu wieloczynnikowego 
opartego na NIRo,05 dla % zatrzymania Cu przez 

badane złoża w odciekach 1-3 (liczba punktów 16) 
TABLE 9. Results of Multiple Range Test based 

on LSDo,05 for percent of Cu cumulation by depo
sits in leachates 1-3 (number of points 16)

Odciek
Leachate

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy
jednorodne

Homogenous
groups

3 -91,07 X
1 -44,20 X
2 -29,46 X
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TABELA 11. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo,o5 dla zawartości Cr [ppm] 
w odciekach 1-3 w funkcji numeru złoża (liczba punktów 6)

TABLE 11. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,o5 for content o f Cr [ppm] in leacha
tes 1-3 as the function of deposit number (number of points 6)

Złoże Średnia
Deposit zawartość Cr _ . , , TT

Mean content Grupy jednorodne -  Homogenous groups

of Cr [ppm]
1 0,003 X
2 0,007 X
4 0,010 X
3 0,028 X
5 0,035 X
6 0,035 X
8 1,137
7 1,228

wano w odcieku 1, najmniejsze zaś (0,06 ppm) w odcieku 3. Analiza statystyczna 
wykazała istotne różnice między odciekiem 3 a pozostałymi (2 i 1) oraz między 
odciekiem 2 a nr 1 (tab. 11-13).

Analiza dalszych odcieków (4-6) w celu określenia procentu zatrzymania Cr 
przez badane złoża wykazała średni procent zatrzymania Cr wynoszący 96,89% 
dla odcieku nr 4, 97,8% dla odcieku nr 5 i 97,07% dla odcieku nr 6 (tab. 14). 
Analiza statystyczna wykazała brak istotnych różnic między odciekiem 4 i 6, 
natomiast istotne różnice występują między odciekami 4 i 6 a odciekiem 5.

TABELA 12. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo,o5 dla % zatrzymania Cr przez 
badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 6)

TABLE 12. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,o5 for percent o f Cr cumulation by 
deposits in leachates 4 -6  (number o f points 6)

Złoże Średni %
Deposit zatrzymania ^ . , , TT

Mean % Grupy jednorodne -  Homogenous groups

__________ of cumulation________________________________________
8 91,333 X
7 , 95,000 X
6 98,078 X
1 98,133 X
5 98,652 X
2 98,817 X
4 98,847 X
 3_____________ 99,203________________________ X_________________
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TABELA 13. Wyniki testu wieloczynnikowego 
opartego na NIRo,05 dla zawartości Cr [ppm] w od

ciekach 1-3 w funkcji numeru odcieku (liczba 
punktów 16)

TABLE 13. Results of Multiple Range Test based 
on LSDo,05 for content of Cr [ppm] in leachates 

1-3 as the function of leachate number (number of 
points 16)

Odciek Średnia Grupy
Leachate zawartość Cr jednorodne

Mean content Homogenous
of Cr [ppm] groups

3 0,063 X
2 0,153 X
1 0,716 X

Zawartość ołowiu w wodzie rz. Je- 
ziorki wynosiła 0,21 ppm (tab. 1). Po 
przefiltrowaniu wody przez złoża (od
ciek 1-3) nastąpiła redukcja Pb w od
ciekach. Statystyczne obliczenia (tab.
15) wskazują na istotne różnice mię
dzy średnimi wartościami zatrzyma
nia Pb w złożach, występującymi 
(zaczynając od wyniku najgorszego) 
między złożem nr 7 i nr 2 a pozostały
mi, między złożem nr 1 i nr 5 a pozo
stałymi, między złożem nr 5 i nr 6 a 
pozostałymi oraz między złożem nr 6 
i nr 8 a pozostałymi. Nie ma natomiast 
statystycznie istotnych różnic w wyni
kach otrzymanych dla złóż nr 3 i nr 4.
Średni procent zatrzymania Pb przez złoża (odciek 1-3) wahał się od 10,32 do 
71,43% i był najwyższy w złożach 3 i 4.

Przy większej zawartości Pb w wodzie filtrowanej przez złoża statystycznie 
istotne różnice występują między złożem nr 2 a pozostałymi, między złożami nr 
5, 8 i 1 a pozostałymi, między złożem 6 i 7 a pozostałymi 4 i 3. Nie stwierdzono 
statystycznie istotnych różnic między złożami nr 5, 8 i 1, między złożami nr 6 i 7 
oraz złożami nr 4 i 3 (tab. 16).

Oczyszczenie wzbogaconej w Pb wody nastąpiło w granicach od 98,94 dla 
złoża nr 2 do 99,53 dla złoża nr 3. Najwyższy procent oczyszczenia wody z Pb 
wykazały torfy z podłożem popiołu z węgla brunatnego. Należy jednak podkreślić, 
że oczyszczanie wody z Pb było również wysoce wydajne (powyżej 99%) przy 
filtracji wody wzbogaconej w Pb przez pozostałe złoża torfowe, zawierające w 
podłożu popiół z węgla kamiennego, piasek bądź zeolit.

Zawartość Pb w pierwszych odcie- 
TABELA 14. Wyniki testu wieloczynnikowego kach (1-3) jest zróżnicowana, średni
opartego na NIR0,05 dla % zatrzymania Cr przez procent zatrzymania Pb przez złoża 

badane złoza w odciekach 4 -6  (liczba punktów 16) r  j  . , 0 г л т  n
TABLE 14. Results of Multiple Range Test based wynosi ula odcieku 3 — 32,05%, dla 
on LSDo,o5 for percent of Cr cumulation by depo- odcieku 2 — 43,15% a dla odcieku 1 — 

sits in leachates 4 -6  (number of points 16) 53,27% (tab. 17).
Występują istotne różnice między 

odciekiem 3 a pozostałymi (2, 1) oraz 
między odciekiem 2 a 1. Analiza dal
szych odcieków (4-6) wykazała średni 
procent zatrzymania Pb powyżej 
99,2% (tab. 18). Istotne statystycznie 
różnice występują między odciekami

Odciek
Leachate

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy
jednorodne

Homogenous
groups

4 96,891 X
6 97,079 X
5 97,804 X
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TABELA 15. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo.os dla % zatrzymania Pb 
przez badane złoża w odciekach 1-3 (liczba punktów 6)

TABLE 15. Results o f Multiple Range Test based on LSDo,o5 for percent o f Pb cumulation by 
deposits in leachates 1-3 (number of points 6)

Złoże
Depo
sit

Średni % 
zatrzymania 
Mean % of 
cumulation

Grupy jednorodne -  Homogenous groups

7 10,32 X
2 11,11 X
1 28,57 X
5 42,06 X X
6 48,41 X X
8 60,08 X X
3 70,63 X
4 71,43 X

4 i 5 a odciekiem 6 , natomiast brak istotnych różnic między odciekami 4 i 5.
Kadm zarówno w naturalnej wodzie rzeki, jak i w odciekach 1-3 (po filtracji 

wody przez złoża) występował w ilościach śladowych. Również po wzbogaceniu 
wody w Cd dalsze 4-6 odcieków wykazywały ślady zawartości tego pierwiastka. 
Prawdopodobnie Cd został silnie zasorbowany w procesie filtracji przez złoża 
torfowo-mineralne.

TABELA 16. Wyniki testu wieloczynnikowego opartego na NIRo.os dla % zatrzymania Pb 
przez badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 6)

TABLE 16. Results o f Multiple Range Test based on LSDo.os for percent o f Pb cumulation by 
deposits in leachates 4 -6  (number of points 6)

Złoże
Deposit

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy jednorodne -  Homogenous groups

2 98,944 X
5 99,142 X
8 99,151 X
1 99,159 X
6 99,332 X
7 99,332 X
4 99,505 X
3 99,530 X
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TABELA 17. Wyniki testu wieloczynnikowe- 
go opartego na NIRo.os dla % zatrzymania Pb 
przez badane złoża w odciekach 1-3 (liczba 

punktów 16)
TABLE 17. Results of Multiple Range Test ba
sed on LSD0,05 for % of Pb cumulation by de
posits in leachates 1-3 (number of points 16)

Odciek Średni % Grupy
Leachate zatrzymania jednorodne

Mean % of Homogenous
cumulation groups

3 32,05 X
2 43,15 X
1 53,27 X

TABELA 18. Wyniki testu wieloczynnikowego 
opartego na NIRo.os dla % zatrzymania Pb przez 

badane złoża w odciekach 4 -6  (liczba punktów 16)

TABLE 18. Results of Multiple Range Test based 
on LSDo,05 for percent of Pb cumulation by depo

sits in leachates 4 -6  (number of points 16)

Odciek
Leachate

Średni % 
zatrzymania 

Mean % 
of cumulation

Grupy
jednorodne

Homogenous
groups

4 99,202 X
5 99,205 X
6 99,378 X

DYSKUSJA

Uzyskane wyniki doświadczeń z oczyszczaniem wód z metali ciężkich wska
zują na możliwości użycia różnych utworów organicznych i mineralnych. Utwo
ry te powinny charakteryzować się wysokimi zdolnościami sorpcyjnymi w 
stosunku do analizowanych składników [Chaney, Hundeman 1979; Brown, Farn- 
ham 1976]. Spośród utworów organicznych mogą się nadawać torfy wysokie i 
niskie. Torfy same bądź w połączeniu z wybranymi utworami mineralnymi (np. 
СаСОз, gliną, piaskiem) stanowić mogą złoża filtracyjne do oczyszczania wód z 
wielu szkodliwych składników chemicznych [Farnham, Brown 1972; Kuntze, 
Feige 1977; Toth 1980]. Dotyczy to zwłaszcza wód zanieczyszczonych metalami 
ciężkimi, które obecnie stwarzają problemy w ochronie środowiska wodnego 
[Eger, Lapakko, Otterson 1980; Chaney, Hundeman 1979; Maciak, Biernacka, 
Kurzawski 1994a i b; Wolf i in. 1977; Zhipei i in. 1984]

Sztucznie uformowane w omawianych doświadczeniach złoża filtracyjne tor- 
fowo-mineralne z torfu wysokiego bądź torfu niskiego z podścielającą warstwą 
piasku, popiołów (węgla brunatnego i kamiennego) oraz zeolitu wykazały w 
prowadzonych badaniach bardzo wysokie zdolności oczyszczania wód z metali 
ciężkich (Cu, Cr, Pb i Cd) wynoszące od 90 do 100%. Najskuteczniejsze oczysz
czanie wód z metali ciężkich wystąpiło w czasie filtracji przez złoża uformowane 
z torfów i popiołów z elektrowni.

Złoża torfowo-mineralne charakteryzowały się małymi zdolnościami zatrzy
mania cynku. Pierwiastek ten w czasie filtracji wód ulegał dodatkowo intensyw
nemu wymyciu ze złóż.

Biorąc pod uwagę wysoki procent zatrzymania przez złoża torfowo-mineralne 
metali ciężkich (Cu, Cr, Pb i Cd) w czasie oczyszczania wód, należy sądzić, że 
wpływ na to miały przede wszystkim właściwości fizyczno-chemiczne utworów 
stanowiących złoża.



92 E. Biernacka, F. Maciak

WNIOSKI

1. W pierwszej fazie oczyszczania wody naturalnej (odcieki 1-3) wszystkie 
złoża charakteryzowały się wysokim wypłukaniem cynku. W drugiej fazie oczy
szczania (odcieki 4-6) zatrzymanie Zn następowało tylko przez złoża: 7, 3,4, 8.

2. W pierwszej fazie oczyszczania wody naturalnej (odcieki 1-3) złoża nr: 3, 
5 i 6 wykazywały zatrzymanie Cu w granicach od 15,48 do 57,14%. W pozostałych 
złożach nr: 8, 7, 4, 1 i 2 miedź nie była sorbowana. W drugiej fazie oczyszczania 
wody po jej wzbogaceniu w Cu (odcieki 4-6) średni procent zatrzymywania 
miedzi dochodził do 99,96%.

3. W pierwszej fazie oczyszczania wody naturalnej (odcieki 1-3) wystąpiły 
różnice w zatrzymywaniu chromu przez poszczególne złoża. W drugiej fazie 
oczyszczania po wzbogaceniu wody w Cr (odcieki 4-6) średnie zatrzymywanie 
tego pierwiastka we wszystkich złożach było wysokie i wahało się od 91,33 do 
99,20%.

4. W pierwszej fazie oczyszczania wody naturalnej (odcieki 1-3) najmniej 
ołowiu (10,32%) zatrzymało złoże nr 7 (torf wysoki i zeolit), najwięcej (70,43%) 
zaś złoże nr 4 (torf niski + popiół). W drugiej fazie oczyszczania wody po 
wzbogaceniu jej w Pb (odcieki 4-6) zanotowano bardzo wysoki procent zatrzy
mania Pb przez złoże 4, w granicach od 99,14 do 99,50%.

5. Kadm w odciekach w pierwszej fazie oczyszczania wody naturalnej (odcieki 
1-3) występował w ilościach śladowych. W drugiej fazie po wzbogaceniu wody 
w Cd (odcieki 4-6) stwierdzono także śladowe ilości tego pierwiastka. Prawdo
podobnie był on bardzo silnie sorbowany przez złoża.
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PURIFICATION OF POLLUTED SURFACE WATER 
FROM HEAVY METALS (Zn, Cu, Cr, Pb, AND Cd) 

BY ARTIFICIALLY FORMED PEAT-MINERAL DEPOSITS

Department o f Recultivation and Environment Protection, Warsaw Agricultural University

SUMMARY

Lysimetric and laboratory experiments on the purification of the polluted water from heavy metals (Zn, 
Cu, Cr, Pb, Cd) by various peat-mineral deposits were carried out. The peat-mineral deposits were 
constructed of high and law peats in upper part, with the layer of sand, ash (from hard and brown coal) 
as well as of zeolit under the peat layer. The application of the two rates (300+300 mm) of polluted water 
on the deposit, during the 6 months were carried out. The second rate of applied polluted water was 
enriched additionally with the heavy metals. The cleaning effects of the deposits were differentiated in 
dependence of the rate of the water filtration, the kind of the deposit and of heavy metal analized. In the 
first phase of the water purification (1-3 months), Zn was washed out from all deposits, Cr and Cu were 
washed too, but only from the deposits: peat + sand and peat + ash (from brown coal). In the second 
phase (4-6 months) of the purification the polluted water, all heavy metals (except Zn) were retained by 
peat-mineral deposits. Average percent of the Zn retained by some deposits was on the level 36,86- 
75,00%. Very high, average percent (90-100%) of the remaining heavy metals (Cu, Cr, Pb, Cd) was 
retained by the respective deposits. The best purification was through the peat-minerals deposits formed 
from peats with ashes.
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