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oczyszczanie ścieków

Niestety, obserwowane w wielu 
oczyszczalniach zmniejszanie się ilości 
ścieków, któremu towarzyszy wzrost  
ładunków zanieczyszczeń, powoduje,  
że wykorzystywanie wyłącznie metod 
biologicznych do oczyszczania ścieków 
jest w wielu obiektach niewystarczają- 
ce. Jeżeli głównym problemem w pracy 
oczyszczalni okazuje się niska efektyw-
ność biologicznego usuwania fosforu,  
to w celu podniesienia skuteczności  
i optymalizacji pracy układu jako ele-
ment wspomagający proces biologiczny 
stosuje się metody fizyczno-chemiczne.  
W praktyce wykorzystuje się chemiczne 
strącanie ortofosforanów i koagulację.

 Mechanizmy  
 chemicznego usuwania fosforu

Proces chemicznego usuwania fosfo-
ru ze ścieków polega na strącaniu ortofo-
sforanów zawartych w ściekach i prze-
kształceniu ich w formę nierozpuszczal-
ną. W ściekach dopływających do oczysz-
czalni, oprócz związków fosforu w formie 
ortofosforanów, znajdują się również po-
lifosforany, pochodzące głównie ze środ-
ków piorących, na przykład tripolifosfo-
rany P3O10

5-, które w drodze do oczysz-
czalni ulegają hydrolizie do ortofosfora-
nów. Szybkość hydrolizy zależy od pH  
i temperatury, a czas procesu może być 
krótszy od trzech godzin. Reakcja zacho-
dzi zgodnie z równaniem1:

P3O10
5-+2H2O → 3PO4

3-+4H+

Trzecią grupę związków fosforu  
w ściekach tworzy fosfor, związany orga-
nicznie w postaci fosfolipidów, fosfoamin 
lub cukrów. Polifosforany i organiczne 
związki fosforu (które ulegają również 
biologicznemu rozkładowi do ortofosfo-
ranów) mogą być związane w wyniku  
koagulacji koloidów i zawiesin trudno 
opadalnych, których stężenie w procesie 
chemicznego strącania ulega znacznemu 
obniżeniu.

Chemiczne usuwanie fosforu można 
podzielić na cztery podstawowe etapy,  
takie jak: strącanie, koagulacja, flokula-
cja i separacja cząstek stałych.

Pierwszy etap obejmuje mieszanie 
czynnika strącającego ze ściekami. Pro-
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ces ten powoduje przekształcenie roz-
puszczonych ortofosforanów zawartych 
w ściekach w fosforany metali. Uzyska-
nie wysokiej efektywności procesu wy-
maga szybkiego mieszania. Do usuwania 
fosforu wykorzystuje się najczęściej siar-
czany (VI): żelaza (II), (III) oraz glinu, 
rzadziej chlorek żelaza (III). Prowadzi 
się również usuwanie fosforu z wykorzy-
staniem wapna w postaci Ca(OH)2  
lub CaO2, co skutkuje podwyższeniem  
pH i koniecznością jego korekty na od-
pływie ścieków z oczyszczalni. Związki 
wapna powodują powstanie większej  
ilości osadu niż sole metali.

Chemiczne wiązanie fosforu i two-
rzenie trudno rozpuszczalnych soli moż-
na przedstawić za pomocą następujących 
reakcji:

Al3++PO4
3- → AlPO4 ↓

Fe3++PO4
3- → FePO4 ↓

3Fe2++2PO4
3- → Fe3(PO4)2 ↓

10Ca2++6 PO4
3-+2OH- → 

Ca10(PO4)6(OH)2 ↓
W rzeczywistości reakcje strącania 

fosforanów metali są bardziej złożone  
i nie ma w tej chwili jednoznacznej odpo-
wiedzi, dotyczącej zarówno składu,  
jak i struktury strąconych związków. 

W procesie strącania fosforu solami 
żelaza i glinu otrzymuje się również 
związki kompleksowe metalo-hydroksy-
fosforanowe2-3. Wzór empiryczny strąco-
nej substancji, wg sugestii Stugga i Siiga, 
przyjmuje postać2:

Me(PO4)x(OH)3-3x(H2O)y 
gdzie 0,4 < x < 0,7

Wykazano również, że w strąconym 
osadzie znajdują się jony wapnia oraz  
jony węglanowe1-4 o wzorze empirycz-
nym4:

CakMem(H2PO4)f(OH)h (HCO3)c

Usuwanie fosforu ze ścieków przez 
dodanie wapna nie zależy od zawartości 
fosforu, lecz głównie od ilości węglanów  
i zasadowości ścieków. W reakcji strąca-
nia powstaje hydroksyapatyt Ca5(PO4)3OH5, 
którego tworzenie może być ograniczo-
ne obecnością węglanów przy pH = 8 
bardziej niż przy pH = 96. Reakcja  
otrzymywania hydroksyapatytu prze- 
biega w uproszczeniu w sposób nastę- 
pujący6:

reakcja główna:
5Ca2++4OH-+3HPO4 → Ca5(PO4)3OH ↓

+3H2O
reakcja uboczna: 

Ca2++CO3
2- → CaCO3

Rozpuszczalność hydroksyapatytu 
maleje wraz ze wzrostem pH7, a skutecz-
ne strącanie występuje w przypadku pH 
powyżej 10,58. Do strącania związkami 
wapnia stosuje się zazwyczaj dwa syste-
my – „system małej dawki” dla pH po- 
niżej 10 i „system dużej dawki” dla pH  
od 11 do 11,5, kiedy dawka dodawanego 
wapna może osiągnąć poziom 500 mg 
CaO/L i więcej9. Wyższe wartości pH  
powodują wytrącanie wodorotlenku mag-
nezu i konieczność zwiększenia niezbęd-
nej ilości wapna, dzięki czemu można 
uzyskać w odpływie stężenie fosforu 
ogólnego poniżej 1 mg/L9. W oczyszczal-
niach komunalnych usuwających w pro-
cesach biologicznych z wykorzystaniem 
osadu czynnego zarówno związki fosfo-
ru, jak i azotu, optymalne pH zawiera się 
w granicach od 6 do 8. Jest to jedna  
z przyczyn (oprócz wspomnianej dużej 
ilości powstających w procesie osadów) 
ograniczenia wykorzystania wapna  
do usuwania fosforu.

Cząstki zawarte w ściekach posiada-
ją najczęściej ładunki ujemne, a elektro-
statyczne odpychanie powoduje, że znaj-
dują się one w pewnej odległości od sie-
bie. Dodanie soli metali neutralizuje ła-
dunek powierzchniowy cząstek i na sku-
tek działania przyciągających sił  
van der Waalsa następuje ich zbliżanie  
i łączenie się. Równocześnie nadmiar  
jonów metali niewykorzystany w usuwa-
niu ortofosforanów bierze udział w reak-
cjach hydrolizy i wytrącaniu wodoro- 
tlenków metali (Me), a reakcje zachodzą 
bardzo szybko:

2Me3++6H2O
- → 2Me(OH)3+6H+

Ta etapowa reakcja prowadzi rów-
nież do wytworzenia jonów Me(OH)2+, 
Me(OH)2

+, Me(OH)4-, Me2(OH)2
4+ oraz  

innych mających znaczenie w procesach 
koagulacji i flokulacji zawiesin. Ostatecz-
ny produkt, np. wodorotlenek żelaza (III) 
(Fe(OH)3, ma dużą powierzchnię sorpcyj-
ną i może reagować z jonami ortofosfo-
ranowymi (znajdującymi się w mieszani-
nie ścieków oraz osadu czynnego). Jed-
nak wodorotlenek wymaga w tym celu 
długiego okresu kontaktu. W związku  
z tym należy pamiętać, że dawkowanie 
większej ilości koagulantu niż chwilowe 
wahania na dopływie [na przykład siar-
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oczyszczanie ścieków
czanu żelaza (III)] powoduje buforowa-
nie się nieprzereagowanego metalu w po-
staci wodorotlenku reagującego z ponad-
normatywnymi stężeniami ortofosfora-
nów, pojawiających się okresowo w ście-
kach dopływających do oczyszczalni. 

Wodorotlenki powstają również w re-
akcji ubocznej4:

Me3++3HCO3- → Me(OH)3+3CO2

Powstanie wodorotlenków wyczer-
puje możliwość neutralizacji ładunków 
powierzchniowych, a reakcjom towa- 
rzyszy obniżanie zasadowości, czyli rów-
nież pH. 

Mechanizm neutralizacji ładunku  
powierzchniowego cząstek zawartych  
w ściekach i tworzenia wodorotlenków 
stanowi drugi etap chemicznego usuwa-
nia fosforu, nazywany koagulacją. Jony 
metalu powodują powstanie większych 
kompleksów wodorotlenkowych (kłacz-
ków), które wiążą strącone fosforany me-
tali i inne substancje zawieszone w ście-
kach, obniżając również wskaźniki ChZT 
i BZT5. Proces ten jest często określany 
jako sweep coagulation8, co w polskiej  
literaturze nazwano dosłownie koagula-
cją wymiatającą10. Koagulacja jest ko-
nieczna, ponieważ mniejsze cząstki  
są bardzo trudne do wydzielenia ze ście-
ków. Neutralizacja ładunku powierzch-
niowego cząstek zawartych w ściekach 
przez jony dodatnie metali w procesie  
koagulacji musi zachodzić przed tworze-
niem wodorotlenków, w wyniku szybkie-
go mieszania. Należy jednak unikać  
wystąpienia burzliwych przepływów  
po procesie koagulacji z uwagi na wrażli-
wość kłaczków wodorotlenku na uszko-
dzenia mechaniczne.

Duże znaczenie dla procesu koagula-
cji i formowania kłaczków ma pH, które 
powinno być na poziomie 6 dla glinu  
i 8 dla żelaza10. Według Stendhala8,  
dobre strącanie ortofosforanów uzyskuje 
się, stosując sole żelaza (III) w zakresie 
pH od 4 do 8. Z doświadczeń własnych 
autora wynika, że optymalny jest zakres 
od 4,5 do 511, natomiast Coleman podaje 
zakres od 4,5 do 5,512. Dla soli glinu opty-
malne warunki strącania ortofosfora-
nów glinu występują, wg Colemana,  
w przypadku pH od 5,5 do 6,512, nato-
miast Kowal i inni podają, że pH winno 
mieścić się w zakresie od 5,5 do 7,513.  
Zastosowanie do strącania mieszaniny 
siarczanu (VI) glinowego i siarczanu (VI) 
żelaza trójwartościowego, występującego 
pod handlową nazwą AVR, pozwala  
uzyskać efektywne strącanie przy pH  
w przedziałach 6-6,5 oraz 8-9, w których 
to jony glinu nie powodują strącania8. 
Proces strącania z wykorzystaniem  
jonów glinu w AVR jest możliwy dzięki 
oddziaływaniom pomiędzy jonami glinu, 
żelaza oraz wapnia, występującymi  

w ściekach. W praktyce zadowalające 
efekty uzyskuje się dla soli żelaza (III)  
i glinu w zakresie pH od 5,5 do 7, który 
jest również odpowiedni do biologiczne-
go oczyszczania ścieków14.

Niższa temperatura w procesie koa-
gulacji wywołuje obniżenie szybkości  
reakcji i podwyższenie lepkości ście-
ków10, 12. Wpływa to korzystnie na che-
miczne strącanie fosforu, ponieważ  
koagulant może w takim wypadku być  
lepiej wymieszany ze ściekami i efektyw-
niej używany w niskich temperatu-
rach10.

W neutralizacji ładunku powierzch-
niowego mogą również pomagać jony 
magnezowe i wapniowe, zmniejszając 
wielkość optymalnej dawki koagulantu. 
W ten sposób koagulacja może stać się 
bardziej efektywna. Dodanie soli wapna 
lub soli magnezowych jest zbyt drogie, 
więc niektóre oczyszczalnie stosują  
w procesach technologicznych wodę  
morską, zawierającą dużo jonów magne-
zu. W oczyszczalni Veas w Norwegii  
dodaje się do ścieków ok. 5% wody mor-
skiej. W Hongkongu w toaletach używa-
na jest woda morska, a dawki stoso- 
wanych koagulantów są tam najniższe 
na świecie10.

Trzecim etapem chemicznego strą-
cania jest flokulacja, dzięki której nastę-
puje łączenie się kłaczków w większe 
aglomeraty. Proces ten odbywa się w ko-
morach wyposażonych w mechaniczne 
urządzenia mieszające, a niekiedy taką 
rolę w ramach biologicznego usuwania 
fosforu odgrywa również komora napo-
wietrzania. 

Ostatnim etapem chemicznego usu-
wania fosforu jest separacja cząstek sta-
łych, polegająca na usuwaniu osadu che-
micznego z układu. Większość oczysz-
czalni ścieków wykorzystuje chemiczne 
strącanie jako element wspomagający 

biologiczne usuwanie fosforu, dlatego 
osady chemiczne są odprowadzane  
z układu w postaci osadu nadmiernego. 
Zwiększenie zawartości substancji stałej 
w osadzie czynnym przez równoczesne 
chemiczne strącanie powoduje jednak 
zmniejszenie uwodnienia osadów i nie-
znaczny wzrost ich objętości.

Badania  
 usuwania fosforu

Prowadzono również badania nad 
wykorzystaniem soli lantanu do usuwa-
nia fosforu metodą chemiczną, uzyskując 
wysoką efektywność procesu. Ze wzglę-
du na wysoką cenę soli lantanu  
nie są one stosowane na szeroką skalę8.  
Inną ciekawą możliwością, jak podają 
Olańczuk-Neyman i inni, jest koagulacja 
ścieków wspomnianym wcześniej chlor-
kiem żelaza (III) z filtracją (lub flokulacją 
i sedymentacją) po konwencjonalnym 
oczyszczaniu ścieków metodą osadu 
czynnego można dodatkowo usunąć jesz-
cze od 84 do 99,2% bakterii pochodzenia 
kałowego15. Jedną z propozycji opisy- 
wanych w literaturze na temat usuwania 
fosforu ze ścieków charakteryzujących 
się niską alkalicznością jest wykorzysta-
nie glinianu sodowego (Na2Al2O4)

9.
Fosfor można związać chemicznie 

także w wyniku sorbcji z użyciem  
m.in. zeolitów, stanowiących składniki 
proszków do prania czy glinokrzemia-
nów. W badaniach pilotażowych i w ma-
łej skali wykorzystuje się również  
zjawisko sorbcji na aktywnym tlenku  
glinu12, 16.

Zastosowanie  
 w oczyszczalniach

Chemiczne wspomaganie procesów 
biologicznego usuwania fosforu spraw-

Stacja dozowania koagulantu PIX – zbiornik magazynowy ze stacją pomp dozujących
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oczyszczanie ścieków
Miejsce dawkowania  

koagulantu

Wyróżnić można trzy podstawowe 
systemy w zależności od miejsca daw- 
kowania reagentów chemicznych (ko-
agulantów): strącanie wstępne, strą- 
canie symultaniczne i strącanie koń- 
cowe.

Pierwsze polega na dawkowaniu  
koagulantu bezpośrednio do piaskow- 
ników lub przed osadnikami wstępnymi. 
Usuwa się tą metodą fosfor, zawiesinę,  
a z nią również BZT5 w ilości nawet  
do 90%10 i ChZT, co może niekorzyst- 
nie wpływać na dalszy przebieg pro- 
cesów biologicznego oczyszczania ście-
ków3, 10. Efektywność usuwania fosforu  
tą metodą wynosi od 70 do 90%8, 10.

Strącanie symultaniczne stanowi 
najbardziej rozpowszechnioną metodę 
strącania fosforu ze ścieków. Czynnik 
strącający dodawany jest do komory  
z osadem czynnym, bezpośrednio przed 
nią lub na dopływie do osadnika wtór- 
nego. Strącony fosfor usuwa się ze ście-
ków wraz z biologicznym osadem nad-
miernym. Efektywność tej metody jest 
wysoka i wynosi od 85 do 95%8,10.

Natomiast strącanie końcowe od- 
bywa się po procesach biologicznych.  
Układ do koagulacji składa się z komór 
mieszania usytuowanych za osadnikiem 
wtórnym, komór flokulacji oraz dodat- 
kowych osadników wtórnych. Metoda  
jest całkowicie niezależna od biologicz-
nego usuwania fosforu i wymaga prze-
prowadzenia niezbędnych oraz kosz- 
townych prac inwestycyjnych, które nie 
są potrzebne w systemach strącania 
wstępnego czy symultanicznego. Efek-
tywność usuwania fosforu metodą  
strącania końcowego osiąga poziom  
90-95%8, 10. 

Technologia chemicznego strącania 
fosforu jest powszechnie stosowana  
w wielu oczyszczalniach i stanowi do- 
bre uzupełnienie procesów biologicz-
nych. Podnosi efektywność usuwania  
fosforu, przy stosunkowo niskich kosz-
tach inwestycyjnych i prostym wdroże-
niu. Używanie chemicznego wspomaga-
nia powoduje dodatkowo zwiększenie  
ilości powstającego osadu w oczysz- 
czalni i zawartości jonów metali w osa-
dzie. Dawkowanie symultaniczne ko- 
agulantu wpływa na stabilności uzys- 
kiwanych efektów, usuwanie fosforu,  
a także na inne procesy technologicz- 
ne w oczyszczalni ścieków. Poprawia 
np. indeks osadu, jego sedymentację  
po reaktorach biologicznych w osadni-
kach wtórnych i zagęszczanie w zagęsz-
czaczach grawitacyjnych. Mieszanina 
osadu czynnego z osadem chemicznym, 
powstającym w wyniku strącania fosfo-

dzono już w wielu oczyszczalniach.  
W modernizowanych obiektach projek-
tanci przewidują działanie instalacji  
do chemicznego strącania fosforu jako 
elementu technologicznego, uwzględnio-
nego w założeniach i obliczeniach tech-
nologicznych procesu, lub jako układu 
awaryjnego, stosowanego okresowo  
lub po zmianie parametrów ścieków do-
pływających do oczyszczalni. Najczęściej 
używanym w oczyszczalniach koagulan-
tem do chemicznego usuwania fosforu 
jest siarczan (VI) żelaza (III) pod handlo-
wą nazwą PIX (np. PIX 112, PIX 113,  
PIX 122) produkowany przez firmę Ke-
mipol w Policach. Poszczególne koagu-
lanty różnią się procentową zawartością 
w produkcie żelaza (III) – najczęściej  
od 11,8% do 12,6% – oraz ilością (śla- 
dową) żelaza (II). Pod tą samą nazwą  
wytwarzane są również inne koagulanty 
na bazie chlorku żelaza (III), np. PIX 109, 
PIX 116, lub chlorosiarczanu żelaza (III), 
np. PIX 110, dedykowane również do in-
nych zastosowań, choćby wspomagania 
procesów zagęszczania osadu i usuwa-
nia siarkowodoru ze ścieków. Wybór sto-
sowanego koagulantu i jego dawki nastę-
puje na podstawie przeprowadzonych  
badań laboratoryjnych oraz testów tech-
nologicznych. Dzieje się tak, ponieważ 
dawka koagulantu nie zależy tylko  
od stężenia potrzebnego do usunięcia  
fosforu, ale również od właściwości  
fizyczno-chemicznych ścieków (na przy-
kład zawiesin koloidalnych i rozpuszczo-
nych w ściekach), a także od zasadowo-
ści i kwasowości oraz pH. W związku  
z tym często dawka stosowanego koagu-
lantu jest inna od obliczeń teoretycznych. 
Na przykład dla siarczanu żelaza (III) 
dawka praktyczna, określana współczyn-
nikiem β, regulującym stosunek molowy 
ilości kationów metalu używanego  
do strącania do ilości usuwanego fosforu 
wynosi od 1,0 do 1,7. Stosując jako koa-
gulant siarczan glinu, dozuje się dawki 
większe od teoretycznych 1,5-3 razy.  
W trakcie badań muszą być uwzględnio-
ne wahania jakości (wartości minimalne 
i maksymalne) ścieków dopływających 
do oczyszczalni, jak również odcieki 
technologiczne, powstające w różnych 
procesach oczyszczania, które mogą  
znacząco wpłynąć na bilans ścieków,  
wykorzystywany do obliczeń ładunków 
zanieczyszczeń na dopływie. Należy rów-
nież pamiętać o tym, że zastosowanie 
chemicznego wspomagania procesów 
biologicznych powoduje powstanie do-
datkowego osadu mineralnego w oczysz-
czalni ścieków, do którego obliczenia 
można użyć wskaźnika, zakładającego, 
że zużycie 100 g PIX/m3 ścieków generu-
je od 30 do 35 g osadu mineralnego na m3 
ścieków.

ru, lepiej odwadnia się mechanicznie  
i obniża zawartość siarkowodoru w bio-
gazie produkowanym w trakcie fermen-
tacji osadów w zamkniętych komorach. 
Biorąc pod uwagę koszty modernizacji 
oczyszczalni w celu poprawy efektyw- 
ności biologicznej usuwania fosforu,  
stosowanie koagulantu jest dobrą alter-
natywą.
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