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Priekšvārds

Latvija ir bagāta ar pazemes saldūdens resursiem, kas parasti ir pasargātāki no antropogēnā piesārņojuma. Latvijā, 
pamatā izmantojot pazemes avotus dzeramā ūdens apgādei, galvenās problēmas rada dabīgas izcelsmes dzelzs, 
mangāna un sulfāta jonu paaugstinātā koncentrācija. Sabiedrības Veselības Aģentūras (SVA) veiktā monitoringa 
rezultāti liecina, ka lielākais neatbilstības parametrs ir tieši paaugstināta dzelzs jonu koncentrācija.   

Atbilstošas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana ir svarīgs aspekts gan no vides, gan sabiedrības veselības 
viedokļa. Kvalitātes prasības noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 235 (2003.) par dzeramā ūdens 
obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringa un kontroles kārtību.

Augstas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana sabiedrībai ir viens no galvenajiem pašvaldību un to ūdens 
apgādes uzņēmumu uzdevumiem. Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, daudzas pašvaldības jau veic vai arī 
plāno veikt dzeramā ūdens atdzelžošanu. Tradicionāli ūdens atdzelžošanai izmanto aerācijas un filtrācijas metodi, 
bet mazas ražības iekārtās – jonu apmaiņas metodi, kurās apvieno ūdens mīkstināšanu ar atdzelžošanu. Lai arī 
pēdējā laikā tiek ieviestas modernākas metodes, piemēram, bioloģiskā atdzelžošana, metožu izvēle ne vienmēr ir 
tehniski un ekonomiski pietiekami pamatota.

Šīs publikācijas mērķis ir konspektīvā, viegli uztveramā veidā sniegt pārskatu par atdzelžošanas principiem, 
pasaulē pieejamām modernām atdzelžošanas tehnoloģijām, to iespējām un pieredzi ekspluatācijā. Publikācijā 
sniegts ieskats par dažādu atdzelžošanas metožu pielietošanas priekšrocībām un trūkumiem, kā arī ieteikumi to 
praktiskai izvēlei.

Publikācija ir paredzēta galvenokārt pašvaldībām, tomēr noderīgu informāciju tajā atradīs arī citi interesenti, 
piemēram, vides eksperti un atbilstošo asociāciju speciālisti, studenti, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri 
interesējas par dzeramā ūdens jautājumiem. 

Ceram, ka šī publikācija Jums noderēs Jūsu turpmākajā darbā.

Mēs pateicamies visiem tiem Latvijas pašvaldību ūdens apgādes uzņēmumu pārstāvjiem, kuri piedalījās šī 
materiāla sagatavošanā un dalījās pieredzē par dzeramā ūdens atdzelžošanu savā pašvaldībā. Paldies Rīgas 
Tehniskās universitātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras maģistrantūras studentiem Madarai Bērziņai 
un Kamilai Gruškevičai par palīdzību attēlu sagatavošanā un docentam Jānim Sproģim par darba recenziju.



5

I. Dzeramā ūdens avoti un kvalitāte Latvijā

1. Latvijas pazemes ūdens resursi un to vispārējā kvalitāte
 

Latvija ir viena no bagātākajām valstīm Eiropā ar ūdens resursiem. Kopējais virszemes ūdens resursu daudzums 
sastāda 13 300 m� uz vienu iedzīvotāju (Eiropas Savienībā vidēji 7 250 m�/iedzīvotājs).1  Pazemes ūdens resursi, 
kas iedzīvotājiem pieejami, ir aptuveni 13 miljoni m� diennaktī, no kuriem apmēram 3.7% tiek izmantoti dzeramā 
ūdens ieguvei. Pazemes ūdeņi ir lielākais dzeramā ūdens ieguves avots Latvijā. Tie sastāda aptuveni 70% no 
kopējā saražotā dzeramā ūdens daudzuma.�  Centralizētai ūdens apgādei galvenokārt izmanto artēziskos ūdeņus,�  
bet viensētās un nelielās apdzīvotās vietās plaši izmanto gruntsūdeņus.4 

Latvijas teritorijā esošie pazemes ūdeņi ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kuram izšķir divas galvenās daļas – 
kristālisko pamatklintāju un nogulumiežu segu. Nogulumiežu sega sastāv no vairākiem artēzisko ūdeni nesošiem 
horizontiem. Centralizētajā ūdensapgādē Latvijas pilsētas visintensīvāk izmanto artēziskos pazemes ūdeņus, kuri 
ir pasargāti no piesārņojuma.5  Saldūdeņi parasti sastopami tikai līdz 200-300 m dziļumam (skat. 1. attēlu). 
Problemātiskāki ir artēziskie ūdeņi uz dienvidiem un rietumiem no Rīgas, jo tajos bieži ir paaugstināta sulfātu 
koncentrācija. Dziļākos slāņos ūdens paliek sāļāks un dzeramā ūdens sagatavošanai nav lietojams. Virs artēziskā 
slāņa atrodas ar ūdens necaurlaidīgu slāni atdalīts gruntsūdens horizonts. Šis horizonts lielākajā Latvijas teritorijā 
ir pāris metrus biezs, bet Rīgas apkārtnē var sasniegt 50 m dziļumu. Kvartāra nogulumu segu galvenokārt veido 
ledus laikmetā izveidojušies ledāju un to kušanas ūdeņu nogulumi, kuriem ir labas ūdens filtrācijas īpašības. Tāpēc 
gruntsūdeņi ir mazāk pasargāti pret piesārņojumu un centralizētai ūdensapgādei tiek izmantoti reti (galvenokārt 
Rīgā).

Dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo pazemes ūdeņu resursu kvalitāte Latvijā visumā atbilst dzeramā ūdens 
kvalitātei,� izņemot paaugstinātu dzelzs, mangāna un atsevišķās vietās sulfāta (infiltrācija no ģipsi saturošiem 
iežiem) un hlorīda jonu (jūras ūdens intrūzija) koncentrāciju. Kalcija karbonāta iežu šķīšanas dēļ Latvijas pazemes 
ūdeņos bieži ir paaugstināta ūdens cietība6  (galvenokārt kalcija un magnija jonu summa) un sārmainība (ūdens 
izturības rādītājs pret pH pazemināšanos). Ūdens cietība veicina katlakmens veidošanos uz siltumapmaiņas 
elementiem, tādējādi radot enerģijas zudumus. Tāpēc tehniskām vajadzībām izmantoto ūdeni parasti mīkstina. 
Tomēr mīksta ūdens lietošana pārtikā nav ieteicama, jo atsevišķi pētījumi norāda uz to, ka kalcija un magnija 
deficīts dzeramajā ūdenī var veicināt sirds asinsvadu un, iespējams, nervu un muskuļu slimības. Mīksts ūdens var 
arī paātrināt metāla cauruļvadu koroziju, kas var novest pie smago metālu, piemēram, kadmija, svina, cinka un 
vara, nonākšanas dzeramajā ūdenī. 
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1. attēls. Baltijas artēziskā baseina profils Latvijas teritorijā vertikālā griezumā. Ūdens caurlaidīgie seklākie kvartāra gruntsūdeņu (Q), 
dziļākie devona (D3fm, D3pl-aml, D2-3ar-am, D1-2, Є) un ūdens necaurlaidīgie (D2nr, O-S, AR-PR) ieži. Pazemes ūdens sāļu koncentrācija 
(t.i., mineralizācijas pakāpe) attēlota ar krāsām. Mineralizācijas pakāpe pieaug no gaiši zilas (0.1 g/l) uz tumši brūno (140 g/l). Ar 
bultām norādīti hlorīdu un sulfātu migrācijas virzieni, ar oranžām svītrām – tektoniskās plaisas.9

Purvainos vai kūdrainos apgabalos un iecirkņos, kur izplatīti nesadalījušies ledus laikmeta (Litorīnas un 
Pēclitorīnas periodi) jūras nogulumi, gruntsūdens var saturēt augstu dabisko organisko vielu, īpaši humusvielu, 
koncentrāciju. Šīs vielas pašas par sevi nav kaitīgas, tomēr tās rada krāsainību un piegaršu, apgrūtina atdzelžošanu 
un, dezinficējot ūdeni, veido hlorēšanas blakusproduktus. 

Amonija koncentrācija pazemes ūdeņos parasti nepārsniedz normatīvā noteiktos 0.5 mg/l, pārsvarā tā ir augstāka 
gruntsūdeņos. Ūdenim ar paaugstinātu amonija koncentrāciju, nonākot dzeramā ūdens sadales sistēmā, var sākties 
bioloģiskie nitrifikācijas procesi, kuru sekas ir augsts baktēriju skaits dzeramajā ūdenī.

Latvijas hidroģeoloģiskie apstākļi ir raksturīgi ar augstu gruntsūdens līmeni un smilšainām, labi filtrējošām 
augsnēm. Tādējādi virszemē radītais piesārņojums infiltrācijas ceļā var viegli nonākt pazemes ūdeņos.7 Tomēr 
piesārņojums Latvijā parasti ir lokāls (ap agroķimikāliju noliktavām, nehermētiskiem septiķiem), bet reģionāli 
izteikti bīstams pazemes ūdeņu piesārņojums, piemēram, no lauksaimniecības nav novērots.8

2. Dzelzs veidošanās pazemes ūdenī 
Dzelzs ir viens no visplašāk izplatītākajiem metāliem uz Zemes – tas veido 5% no Zemes garozas masas. Dzelzs 
ietilpst daudzu pazemē esošo minerālu (hematīts, getīts, pirīts) un iežu sastāvā. Nokrišņiem (lietus, sniega kušanas 
ūdens) filtrējoties cauri augsnei, tajā dzīvojošie mikroorganismi pārveido organiskās vielas par ogļskābo gāzi. 
Ogļskābā gāze, reaģējot ar ūdeni, veido ogļskābi, kas ūdeni paskābina un veicina iežu dēdēšanu (šķīšanu) un 
līdz ar to dzelzs nonākšanu pazemes ūdenī. Pazemes ūdeņos dominē anaeroba (bez skābekļa) vide, tāpēc dzelzs 
galvenokārt atrodas izšķīdušā, reducētā divvērtīgā formā (FeII) (skat. III 1. nodaļu), bet, nonākot virszemē, saskarē 
ar gaisu, tas oksidējas un veido nogulsnes vai saistās ar ūdenī esošām organiskām vielām (humusvielām), pārejot 
koloīdu vai dzelzs organisko kompleksu formā. 

Anaerobie un skābie apstākļi iezī nodrošina izšķīdušā dzelzs transportu un uzkrāšanos pazemes ūdeņos. Dzelzs 
koncentrācija pazemes ūdeņos ir atkarīga no daudziem faktoriem t.sk. no organisko vielu koncentrācijas pazemes 
ūdenī, ūdens apmaiņas ātruma pazemē (ūdens “vecuma”) un ūdens horizonta izolācijas pakāpes no augsnes un 
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atmosfēras. Uz iepriekšminēto faktoru fona dzelzs saturam ūdens horizonta nogulumiežos ir sekundāra loma, jo 
jebkuros nogulumiežos ir pietiekami daudz dzelzs saturošo minerālu, lai atbilstošajos ģeoķīmiskajos apstākļos 
piesātinātu pazemes ūdeņus ar dzelzs joniem (saskaņā ar Igora Levina pētījumiem). 

3. Dzelzs koncentrācija Latvijas pazemes ūdeņos

Paaugstināta dzelzs koncentrācija pazemes ūdeņos ir galvenā dzeramā ūdens sagatavošanas problēma valstī. 
Atsevišķās vietās Latvijas pazemes ūdeņos tā var pārsniegt 4 mg/l. Tomēr lielākā valsts teritorijā ūdens apgādei 
izmantojamos pazemes ūdeņos dzelzs koncentrācija ir robežās no 1.4 - 2.7 mg/l. Salīdzinājumam, pasaulē dzelzs 
koncentrācija pazemes ūdeņos ir robežās no 0.5 -10 mg/l. Latvijā parasti dzelzs koncentrācija artēziskajos ūdeņos 
palielinās, palielinoties dziļumam, bet vērojamas arī pretējas tendences vai pat haotiskas izmaiņas, un tāpēc 
precīzas prognozes par iespējamo dzelzs koncentrāciju izdarīt ir grūti.

4. Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā  

Dzeramā ūdens normatīvs10 pieļauj maksimālo dzelzs koncentrāciju pie patērētāja 0.2 mg/l (pagaidām spēkā ir 
pazeminātas kvalitātes prasības attiecībā uz dzelzs koncentrāciju dzeramajā ūdenī - 0.4 mg/l). 

Latvijā dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu veic Sabiedrības Veselības Aģentūra (SVA). 2006. gadā SVA 
pārbaudīja 517 ūdens apgādes uzņēmumus, aptverot aptuveni 80% no iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens 
apjoma. Tika konstatēts, ka dzeramā ūdens normatīva prasībām neatbilda vidēji 75.5% pēc ķīmiskiem parametriem 
un 10.2% pēc mikrobioloģiskiem rādītājiem pārbaudīto dzeramā ūdens paraugu (kopā pārbaudīts 571 paraugs).

Lielākā neatbilstība konstatēta pēc dzelzs jonu koncentrācijas, duļķainības rādītāja un smaržas-garšas rādītājiem. 
Vidējā dzelzs koncentrācija 2006. gadā analizētajos paraugos bija 1 mg/l. Tomēr noteiktā dzelzs jonu koncentrācija 
dažos analizētajos paraugos pārsniedza pat 4.8 mg/l (skat. 2. attēlu).11   

2. attēls. Dzelzs jonu koncentrācija SVA analizētajos dzeramā ūdens paraugos Latvijā 2006. gadā

Paaugstināta dzelzs koncentrācija ir lielākā dzeramā ūdens kvalitātes problēma Latvijā. Iemesli neatbilstībai 
pēc ķīmiskajiem rādītājiem varētu būt šādi: (i) izvēlēta nepiemērota atdzelžošanas metode, (ii) neefektīva ūdens 
apstrādes iekārtu ekspluatācija un (iii) dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās sadales tīklā. 

Eiropas Savienības kohēzijas politika ļāvusi piesaistīt būtisku finansējumu ūdenssaimniecības sakārtošanai un 
lielā mērā jaunu atdzelžošanas iekārtu būvniecībai un atjaunošanai. Līdz ar to dzeramā ūdens kvalitāte valstī 
kopumā pakāpeniski uzlabojas. 
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II. Atdzelžošanas metožu praktiskais pielietojums

1. Ūdens atdzelžošanas iekārtu izmantošana Latvijas pašvaldībās 

2007. gadā, īstenojot projektu “Atdzelžošanas tehnoloģiju pielietojums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai un 
normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai Latvijā”, tika veikta ūdens apgādes uzņēmumu aptauja dažādās 
Latvijas pašvaldībās. Aptaujas mērķis bija uzzināt par atdzelžošanas metožu izmantošanas praktisko pieredzi, 
noskaidrojot arī dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu ekspluatācijas problēmas.

Tika aptaujāti 32 uzņēmumi gan Latvijas lielajās, gan mazajās pašvaldībās (skat. 3. attēlu). Aptaujas rezultāti 
liecina, ka 22 no aptaujātajām pašvaldībām jau tiek veikta dzeramā ūdens atdzelžošana. Atdzelžošanas staciju 
ražība ir no 500 līdz 16 500 m�/dnn. Savukārt citās pašvaldībās (piemēram, Saulkrasti, Dundaga, Carnikava, 
Lubāna, Balvi, Valka, Jelgava, Alūksne, Valmiera, Rīga) dzeramā ūdens atdzelžošana netiek veikta vai arī tiek 
plānots uzstādīt atdzelžošanas iekārtas tuvākajā laikā.

3. attēls. Projekta ietvaros aptaujātās pašvaldības Latvijā



9

Stacijās ar atdzelžošanas iekārtām dzelzs koncentrācija neapstrādātā ūdenī ir robežās no 0.25 līdz 4 mg/l (vidēji 
1.8 mg/l) (skat. 4. attēlu), bet attīrītā ūdenī vidēji mazāk kā 0.06 mg/l.

4. attēls. Projektā aptaujāto pašvaldību atdzelžošanas staciju ražība, dzelzs koncentrācija neapstrādātā ūdenī un dzeramajā ūdenī.

Stacijās izmanto trīs atdzelžošanas metodes:

 • oksidēšanas un dzidrināšanas metodi (skat. nodaļu II 2.1); 
 • adsorbtīvās oksidācijas metodi (skat. nodaļu II 2.2);
 • bioloģiskās atdzelžošanas metodi (skat. nodaļu II 2.3).

Oksidāciju veic ar gaisa skābekli jeb tā saukto aerāciju. Izmantojot oksidācijas un dzidrināšanas metodi, pēc 
aerācijas ūdens tiek padots uz rezervuāru (turpmāk, reakcijas rezervuārs), kur tas uzturas pietiekamu laiku, lai 
notiktu divvērtīgā dzelzs oksidācija par mazšķīstošo trīsvērtīgo dzelzi un izveidotos pārslas, kuras no ūdens 
izdala ātrfiltrā (skat. atdzelžošanas mehānismu aprakstu nodaļā III 3.1 un III 3.2). Vienīgais izņēmums ir Cēsis, 
kur pirms filtrācijas veic ūdens flotāciju (skat. nodaļu II 2.1.4). Atdzelžošanas iekārtas mēdz būt vaļēja un slēgta 
tipa. Slēgtā sistēmā gaisu ievada ar kompresoru un filtrāciju veic spiedfiltrā (skat. 12. b attēlu). Šo metodi izmanto, 
piemēram, Bauskā (skat. 5. attēlu) un Aizkrauklē (skat. 6. attēlu).

Lielākas ražības stacijās, piemēram, Daugavpilī (skat. 8. attēlu) un Ventspilī, izmanto vaļējā tipa iekārtas. Aerācija 
notiek, pazemes ūdenim nonākot kontaktā ar atmosfēru. Pēc aerācijas ūdens uzturas reakcijas rezervuārā un pēc 
tam tiek filtrēts vaļējos (gravitācijas) filtros (skat. 12. a attēlu). 

Daudzās stacijās aerāciju veic tieši pirms filtra, tādā veidā realizējot bioloģisko atdzelžošanu (skat. mehānisma 
aprakstu nodaļā III 3.4) jeb adsorbtīvo oksidāciju (skat. mehānisma aprakstu nodaļā III 3.3). Iekārtu uzbūve 
un darbības principi ir ļoti līdzīgi, tāpēc nošķirt bioloģiskos un sorbtīvos procesus pilnībā nevar. Uzskata, ka 
Liepājas un Dobeles (skat. 9. attēlu) atdzelžošanas iekārtās dominē bioloģiskie procesi. Aerāciju veic tieši pirms 
filtra, bet dzelzs izdalīšana notiek ātrfiltrā uz filtrācijas materiāla virsmas. Izmanto vaļēja (skat. 19. a attēlu) un 
slēgta tipa iekārtas (skat. 19. b attēlu). Dobelē izmanto vaļējos filtrus, kur aerāciju veic virs filtra materiāla, bet 
Liepājā izmanto slēgtos filtrus, kur gaisu padod ar kompresoru tieši pirms filtra.   
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5. attēls. Spiedfiltri SIA “Bauskas ūdenssaimniecība” atdzelžošanas stacijā.

6. attēls. Atdzelžošanas stacija un spiedfiltri SIA “Aizkraukles ūdens”. Stacijā ir 4 spiedfiltri ar kvarca smilts-grants filtra materiāla 
pildījumu. Katra filtra filtrēšanas laukums ir 4m2, aprēķinātais filtrācijas ātrums – 15m/h. 
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7. attēls. SIA “Jēkabpils ūdens” atdzelžošanas stacija un vaļējie filtri.

8. attēls. SIA “Daugavpils ūdens” atdzelžošanas stacija un vaļējie filtri.
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9. attēls. Dzeramā ūdens atdzelžošana SIA “Dobeles ūdens”. Dobelē izmanto vaļējos filtrus, kas pildīti ar antracītu. Ūdens aerējas, 
tam brīvi krītot uz filtra virsmas no pārgāznes. Filtrs darbojas bioloģiskā atdzelžošanas režīmā.

Aptaujas rezultāti parādīja, ka izmantotās metodes (aerācija un filtrācija, vai bioloģiskā atdzelžošana) nodrošina 
efektīvu atdzelžošanu un dzeramā ūdens kvalitātes prasību izpildi (ja neskaita sulfātu un amonija koncentrāciju 
dažās pašvaldībās). Vairums respondentu (valdes locekļi, tehniskie direktori, inženieri, grāmatveži, kvalitātes 
tehniķi u.c.) kopumā ir apmierināti ar izmantotajām iekārtām un to darbību. 

Uzņēmumu pārstāvji atzīmēja tikai dažas problēmas, kas saistītas ar iekārtu ekspluatāciju:

• smilšu aizplūšana filtru skalošanas procesā;
• sistēmas mezglu un blīvslēgu nogurums, sistēmai strādājot nepārtrauktā režīmā (bioloģiskās atdzelžošanas 
stacijām);
• problēmas ar sistēmas vadības datortehniku, kas saistītas ar:
 – traucējumiem elektrības pārvades tīklos (nevienmērīga elektrības padeve);
 – iekārtu novecošanos.

Uzņēmumu speciālisti atzīst, ka atdzelžošanas iekārtu darbu ietekmē arī nevienmērīga dzelzs jonu koncentrācija 
ūdenī no akām, kas prasa papildu uzmanību efektīvas sistēmas darbības nodrošināšanai.

Dažādās stacijās kā papildus problēmu respondenti minēja arī citu jonu augsto koncentrāciju pazemes ūdenī.  
Piemēram, paaugstināta sulfāta jonu koncentrācija ir bieži sastopama problēma vairākos Latvijas reģionos. Tās 
samazināšanai ir nepieciešams izmantot dārgus attīrīšanas procesus (piemēram, membrānu filtrēšanu). Savukārt,  
paaugstinātas amonija un mangāna jonu koncentrācijas gadījumā izdevīgi būtu pielietot tādas metodes, kas 
vienlaikus ir piemērotas atdzelžošanai un dzeramā ūdens attīrīšanai no šiem joniem. To var panākt, piemēram, 
lietojot bioloģisko attīrīšanu.



13

2. Atdzelžošanas metodes

Pazemes ūdens atdzelžošanai var izmantot šādas metodes: 

1) oksidēšana ar tai sekojošu dzidrināšanu;
2) adsorbtīvā oksidācija; 
3) bioloģiskā atdzelžošana;
4) jonu apmaiņa; 
5) filtrācija caur katalītisku slāni;
6) atdzelžošana iezī (reinfiltrācija);
7) dzelzs sekvestrācija.

Metodes ir iedalītas pēc atdzelžošanas mehānismiem (skat. nodaļu III 3). Tomēr iedalījums nav pilnīgi precīzs, 
jo bieži vienas metodes pamatā ir vairāki mehānismi, piemēram, atdzelžojot iezī norisinās gan adsorbtīvās 
oksidācijas, gan bioloģiskie procesi. 

 
2.1 Oksidēšanas un dzidrināšanas metode

Anaerobā pazemes ūdenī dzelzs atrodas izšķīdušā divvērtīga dzelzs (FeII) formā. Skābekļa klātbūtnē vai pievienojot 
stiprāku oksidētāju, piemēram, hloru, kālija permanganātu vai ozonu, divvērtīgā dzelzs oksidējas tās trīsvērtīgajā 
formā, kas veido maz šķīstošus savienojumus. Tādējādi ūdenī veidojas pārslas. Filtrējot ūdeni caur smilšu filtriem 
vai ūdeni nostādinot, notiek atbrīvošanās no pārslām. Šādā gadījumā darbojas pārslu veidošanās un filtrācijas 
mehānisms (skat. nodaļu III 3.1 un III 3.2).

Visbiežāk par oksidētāju izmanto gaisā esošo skābekli, veicot tā saukto aerāciju. Aerāciju var veikt pirms reakcijas 
rezervuāra vai tieši pirms filtra. Ja aerācija notiek pirms filtra, pārslas nepaspēj izveidoties un, nonākot filtrā, 
divvērtīgais dzelzs adsorbējas uz filtra materiāla virsmas un tur notiek tālāka virsmas katalizēta dzelzs oksidācija. 
Šādā gadījumā darbojas adsorbtīvās oksidācijas mehānisms (skat. nodaļu III 3.3), proti, dzelzs veido nevis pārslas, 
bet sorbējas uz filtrācijas materiāla virsmas. 

Ja dzelzs ir kompleksā ar organiskām vielām, var izmantot stiprākus oksidētājus: hloru, hlora dioksīdu, 
kālija permanganātu vai ozonu. To efektivitāte ir atkarīga no organisko vielu koncentrācijas un veida. 
Stiprus oksidētājus izmanto, lai ūdeni attīrītu vienlaicīgi no mangāna un dzelzs.

Lai palielinātu oksidācijas ātrumu, dažreiz paaugstina ūdens pH. Virs pH 8.5 dzelzs oksidācija notiek gandrīz 
momentāni. Tādā veidā ūdens paliek mazāk korozīvs, jo sārmainā vidē samazinās agresīvās ogļskābās gāzes 
daudzums.

2.1.1 Aerācija

Aerācija ir pazemes ūdens piesātināšana ar gaisu, kā rezultātā divvērtīgais dzelzs oksidējas par trīsvērtīgo. Vaļējās 
sistēmās aerācija notiek, izsmidzinot ūdeni caur sprinkleriem (vērstiem uz augšu vai uz leju), ūdeni pludinot 
no pārgāznes (apmēram pusmetru augstu) vai kaskādēm (skat. 10. attēlu). Krītot no augstuma pret horizontālu 
virsmu, ūdens rauj līdz arī gaisu. Šis līdzpaņemtais gaiss ar brīvā kritiena enerģiju tiek sašķelts sīkos burbulīšos 
un izkliedēts ūdenī. Jo lielāka gaisa-ūdens robežvirsma (plānāks ūdens slānītis, mazāki burbulīši), jo ātrāk notiek 
gaisa izšķīšana ūdenī. Kaskādes vairumā gadījumu būvē vaļējas, bet tās var iemontēt arī slēgtā spiedtvertnē. 

Vaļējās atdzelžošanas sistēmās, ūdenim nonākot saskarē ar atmosfēras spiedienu, notiek ne tikai gaisa 
izšķīšana ūdenī, bet arī pazemes ūdenī esošās ogļskābās gāzes (CO�) un sērūdeņraža (H�S) daļēja izdalīšanās 
atmosfērā. Proti, palielinās ūdens pH (jo gaisā izdalās CO�) un samazinās smakas (jo gaisā izdalās H�S).
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Pastāv arī citas aerācijas metodes (plānslāņu aerācija, gaisa injekcija akās, gaisa pievadīšana rezervuārā caur 
porainu pamatni, aerācija torņos u.c.), bet tās atdzelžošanai izmanto reti.

10. attēls. Pazemes ūdens aerācija ar pludināšanu no pārgāznes (a), kaskādes (b)12 un izsmidzināšanas caur sprinkleriem (c). Uz 
aerācijas iekārtām ūdeni padod tieši no urbuma. Nonākot saskarē ar atmosfēras skābekli, notiek skābekļa izšķīšana ūdenī. Atkarībā no 
aerātora konstrukcijas var panākt dažādu aerācijas pakāpi. Visefektīvākā ir izsmidzināšanas metode caur sprinkleriem, bet tai parasti 
ir lielāki spiediena zudumi (līdz 4 m.ū.st.), līdz ar to arī lielākas ekspluatācijas izmaksas. 

Ja atdzelžošanai izmanto aerācijas un pārslu veidošanās metodi, aerācijai seko reakcijas rezervuārs, kurā ūdens 
uzturas pietiekami ilgi (parasti ap 30 min), lai notiku dzelzs oksidācija (skat. 11., 12a attēlu). Pēc aerācijas seko 
filtrācija ātrajos vaļējos filtros (filtrācijas ātrums 10-15 m/h). Lai samazinātu piesārņošanas risku, atdzelžoto 
ūdeni parasti dezinficē pirms padeves uz pilsētu.

Ja pie atdzelžošanas stacijas ir ūdens tornis, tad ir izdevīgi izvēlēties slēgtu sistēmu ar aeratoru, reakcijas kameru 
(oksidācijas tvertni) un spiedfiltus (skat. 12. b attēlu). Šādā gadījumā pietiek ar vienu pacēlumu, proti, ar sūkni 
no akas ūdeni caur slēgto atdzelžošanas sistēmu iesūknē tornī. Šajā gadījumā CO� un H�S izdalīšanās praktiski 
nenotiks. Spiedfiltru gadījumā gaiss tiek ievadīts ar kompresoru (skat. 11. attēlu) vai ežektoru. Oksidācija notiek 
slēgtās reakcijas kamerās (oksidācijas tvertnes). Lai panāktu ātrāku gaisa izšķīšanu (palielinātu gaisa-ūdens 
īpatnējo virsmu), reakcijas kameras dažreiz piepilda ar porainu materiālu. Pievadītā gaisa daudzums ir apmēram 
4-6 litri gaisa uz 1 m� ūdens (ja dzelzs koncentrācija ir ap 1 mg/l). 

 

11. attēls. Aerācija ar kompresoru pirms spiedfiltriem10. Ūdeni iesūknē atdzelžošanas sistēmā ar akas radīto spiedienu. Pirms 
oksidācijas tvertnes (reakcijas kameras) gaisu ievada ar kompresoru caur sajaucēju. Oksidācijas tvertnē ūdens uzturas pietiekami ilgi, 
lai notiktu divvērtīgā dzelzs oksidācija. Spiedfiltrā ūdeni dzidrina, filtrējot caur porainu slāni (parasti kvarca smiltis). Filtrus skalo ar 
gaisu un ūdeni no apakšas uz augšu. 

a b c
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12. attēls. Aerācijas un filtrācijas metode ar reakcijas rezervuāru (a) vaļējā sistēmā un (b) slēgtā sistēmā ar spiedfiltriem 

2.1.2 Oksidēšana ar stipriem oksidētājiem

Stiprus oksidētājus: hloru, hlora dioksīdu, kālija permanganātu vai ozonu izmanto, lai saīsinātu oksidācijas 
laiku, noārdītu dzelzs organiskos kompleksus un izdalītu mangānu. Reaģentu teorētiskās dozas var aprēķināt pēc 
vienādojumiem, kas doti 1. tabulā. Praksē koncentrācijas ir lielākas. 

Hloru var dozēt no hlorgāzes baloniem vai ar dozatorsūkni kā nātrija hipohlorīda šķīdumu. Hlora dioksīds ir 
stiprs oksidētājs, kas efektīvi oksidē dzelzi organiskos savienojumos un mangānu. Reakcijas ātrumu nozīmīgi 
ietekmē ūdens pH. Optimālā vērtība ir 7. Hlora dioksīdu izvēlas reti, jo tā iegūšanas procesā radušies hlorītu un 
hlorātu joni var būt toksiski. Oksidēšanas process, kurā kā oksidētāju izmanto hlora dioksīdu, ir 3 reizes dārgāks 
par hlorēšanu. 

1. tabula. Dažādu atdzelžošanai un demanganizācijai izmantoto stipru oksidētāju koncentrācijas
Oksidētājs Reakciju stehiometriskie vienādojumi Oksidētā Fe un 

Mn daudzums, 
mg/l *

Hlors (Cl�) 2Fe(HCO�)�+Ca(HCO�)�+Cl� ‡2Fe(OH)�+CaCl�+6CO�
Mn(HCO�)�+Ca(HCO�)�+Cl�‡MnO�+CaCl�+4CO�+2H�O

1.58
0.78

Hlora 
dioksīds 
(ClO�)

Fe(HCO�)� + NaHCO� + ClO� ‡ Fe(OH)� + NaClO� + 3CO�
Mn(HCO�)� + 2NaHCO� + 2ClO� ‡ MnO� + 2NaClO� + 4CO� + 2H�O

0.83
0.41

Kālija 
permanganāts
(KMnO4)

3Fe(HCO�)� + KMnO4 + 7H�O ‡ 3Fe(OH)� + MnO� + KHCO� + 5H�CO�
3Mn(HCO�)� + 2KMnO4 + 2H�O ‡5MnO� + 2KHCO� + 4H�CO�

1.06
0.52

Ozons (O�) 2Fe(HCO�)� + O� + 2H�O‡ 2Fe(OH)� + O� + 4CO� + H�O
Mn(HCO�)� + O� + 2H�O ‡ MnO� + O� + 2CO� + 3H�O

2.30
1.15

*Teorētiskais dzelzs un mangāna daudzums, ko var oksidēt ar 1 mg/l oksidētāja 

Kālija permanganāts ir spēcīgs oksidētājs, un oksidēšanās reakcija noris ātri un plašā pH diapazonā. Dzelzs un 
mangāns oksidējas 5 minūtes, ja ūdens pH ir lielāks par 7.0. Ja ūdenī vienlaikus ir gan dzelzs, gan mangāns, 
oksidēšanas process ir daudz efektīvāks, ja pirms kālija permanganāta ievadīšanas ūdenī tam tiek pievienots 
hlors, kas diezgan viegli oksidē dzelzi, atstājot daudz dārgāko kālija permanganātu mangāna oksidēšanai. Pēc 
kālija permanganāta pievienošanas, filtra materiāls pārklājas ar mangāna oksīdu un dzelzs hidroksīdu, kuriem 
ir katalītiskas īpašības. Kālija permanganāts ir dārgāks par hloru, tomēr tas ir efektīvs ūdens atdzelžošanai un 
demanganizēšanai, turklāt tam nepieciešams ievērojami mazāks aprīkojums un kapitālieguldījumi. Kālija 
permanganāta dozēšana ir uzmanīgi jākontrolē, jo pārāk mazs permanganāta daudzums nespēs oksidēt visu 
dzelzi un mangānu, savukārt, ja ūdenī būs ievadīts pārāk liels permanganāta daudzums, ūdens apgādes sistēmā 
palielināsies mangāna saturs. 

(a) (b)
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Ozonu atdzelžošanai un demanganizācijai izmanto reti, jo citas oksidācijas metodes ir lētākas. Ozona lietošana 
nav efektīva, ja ūdenī ir humusvielas. Ozonu pārdozējot, mangāns oksidējas par permanganātu, kas ūdeni iekrāso 
rozā krāsā. Ozons sašķeļ ūdenī esošās organiskās vielas un tādā veidā veicina mikroorganismu vairošanos tīklā, 
kā arī paātrina metāla cauruļu koroziju.

Oksidējot ar spēcīgu oksidētāju, iegūtās pārslas parasti ir maziņas un tās ir grūti aizturēt ar parasto smilšu 
filtru.13,14 Lai šādas pārslas aizturētu, var izmantot ar dzelzs (hidr)oksīdiem noklātus filtra materiālus,15 
koagulācijas - nostādināšanas vai flotācijas metodi. Koagulācijas - nostādināšanas metodi izmanto 
gadījumos, kad dzelzs ir kompleksā ar organiskām vielām vai dzelzs koncentrācija pārsniedz 5 mg/l.

2.1.3 Oksidētā ūdens dzidrināšana

Pēc oksidācijas dzelzs koloīdi tiek aizturēti spiedfiltrā (skat. 13. attēlu) vai atklātā smilšu ātrfiltrā (skat. 14. attēlu). 
Filtrus bez ūdens iepriekšējas nostādināšanas ir lietderīgi izmantot, ja dzelzs koncentrācija nepārsniedz 5 mg/l.

13. attēls. Slēgtie spiedfiltri lielas (a) un mazas (b) ražības atdzelžošanas iekārtās (nav vienādā mērogā). Ūdens aerācija notiek pirms 
ūdens padeves filtrā. Lielas ražības spiedfiltros ūdeni padod no augšas uz leju. Filtrācijas slāņos notiek dzelzs pārslu aizturēšana. 
Drenāžas sistēmu izmanto attīrītā ūdens uztveršanai un skalojamā ūdens padevei. Mazas ražības spiedfiltros kā drenāžas sistēmu 
izmanto filtra centrā ievietotu cauruli ar perforētu uzgali. 

 14. attēls. Atklātais gravitācijas filtrs. Ūdens aerācija notiek pirms filtra, to izsmidzinot vai tam krītot no apmēram 0.5 m augstuma. 
Aerētais ūdens filtrā nonāk caur teknēm. Gravitācijas spēka ietekmē ūdens filtrējas caur smilšu slāni, kurā notiek oksidētā dzelzs pārslu 
aizturēšana. Attīrīto ūdeni uztver ar drenāžas sistēmu. To izmanto arī skalojamā ūdens ievadīšanai no filtra apakšas.16

(a) (b)
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Ūdeni filtrā padod no augšas un filtrācijas ātrums parasti ir ap 5-20 m/h. Par filtra materiālu izmanto kvarca 
smiltis, antracītu vai speciālu lavu. Materiāla efektīvais granulometriskais izmērs var būt robežās 0.5 - 1.7 mm. 
Tīro ūdeni savāc filtra apakšā ar drenāžas sistēmu. Spiediena zudumi tīrā filtrā, atkarībā no filtra materiāla un 
filtrācijas ātruma, ir robežās no pāris centimetriem līdz pusmetram. Attīrīšanas procesā spiediena zudumi pieaug 
līdz apmēram 3 m (spiedfiltrā spiediena zudumi var būt lielāki). Tad filtru ieslēdz skalošanas režīmā. Ja izmanto 
tiešās filtrācijas metodi (skat. 19. attēlu), filtrus var ekspluatēt neappludinātā režīmā (izlaide zem filtra līmeņa). 
Filtru atdzelžošanas kapacitāte ir ap 1 kg Fe/m� filtra virsmas.

Filtra skalošanu veic no apakšas uz augšu ar ūdeni vai apvienojot ar gaisu. Skalošanai izmanto akas vai dzeramo 
ūdeni. Tīro ūdeni padod no torņa vai ar sūkni no tīrā ūdens rezervuāra. Filtros ūdeni ievada caur drenāžas sistēmu 
un savāc filtra augšpusē caur teknēm. Skalojamā ūdens daudzums parasti ir ap 1% no saražotā ūdens.

Pēdējā laikā aizvien plašāk sāk izmanot membrānu filtrācijas metodi (skat. 15. attēlu). Iespējams, ka nākotnē šīs 
tehnoloģijas aizvietos smilšu filtrus. Tomēr pašlaik aerācija un filtrācija caur smilšu filtru ir viena no visplašāk 
izmantotajām atdzelžošanas metodēm.

15. attēls. Membrānu filtrācijas metodes izmantošana pazemes ūdens atdzelžošanai. Neapstrādāto ūdeni ar sūkni padod membrānu 
(mikrofiltru) modulī, pirms tam ūdenim pievienojot spēcīgu oksidētāju – nātrija hipohlorīdu (NaOCl). Dzelzs oksidēšanās laikā 
izveidojas mikroskopiskas pārslas, kuras tiek aizturētas ar membrānu mikrofiltru (poru izmērs 0.1 - 10 μm, nepieciešamais spiediens 
< 5 atm). 

2.1.4 Dzidrināšana ar nostādināšanas vai flotācijas metodi

Ja dzelzs koncentrācija pārsniedz 5 mg/l, filtru izmantošana oksidēta dzelzs filtrācijai paliek ekonomiski neizdevīga 
biežās skalošanas dēļ. Tāpēc ir lietderīgi pirms filtriem veikt ūdens dzidrināšanu ar koagulācijas un flotācijas vai 
nostādināšanas metodi (skat. 16. attēlu). Nostādināšanas metodi izmanto arī gadījumos, ja dzelzs ir kompleksā ar 
organiskām vielām, fosfātiem vai silīciju. 

Procesa sākumā, lai paātrinātu dzelzs oksidācijas ātrumu, var veikt pH korekciju, tad pievienot oksidantu 
un koagulantu. Kā oksidantu parasti lieto gaisu. Kā koagulantu izmanto dzelzs hlorīdu, dzelzs sulfātu vai 
polimērus.

Koagulanta pievienošanas mērķis ir izveidot lielākas pārslas no oksidētā dzelzs koloīdiem. Iegūtās pārslas var 
nostādināt gravitācijas spēka ietekmē, bet var sakoncentrēt ūdens virspusē ar flotācijas paņēmienu. To panāk, 
flotatorā pievienojot ar gaisu pārsātinātu ūdeni (piesātināts ar gaisu pie 5-6 atm, gaisa patēriņš ir ap 1% no stacijas 
ražības), kā rezultātā pārslu blīvums samazinās un tās uzpeld ūdens virspusē, no kurienes tās tiek tālāk aizvadītas 
uz kanalizāciju.
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16. attēls. Atdzelžošana ar pārslu nostādināšanas vai flotācijas metodi. Ūdeni pirms filtrācijas apstrādā ar oksidantu un koagulantu. 
Lai paātrinātu dzelzs oksidācijas ātrumu, var paaugstināt ūdens pH (pievienojot NaOH). Izveidojušās pārslas no ūdens izdala, tās 
nostādinot vai koncentrējot uz ūdens virsmas flotācijas kamerā, kurā ievada ar gaisu piesātināto ūdeni. Pēc lielo pārslu atdalīšanas 
ūdeni aizvada uz ātrfiltru, pēc tam veic pH korekciju un ūdens nonāk tīrā ūdens rezervuārā.  

2.1.5 Kombinētā atdzelžošanas un mīkstināšanas metode

Ūdens pH paaugstināšana paātrina dzelzs oksidāciju un veicina kalcija karbonāta nogulšņu veidošanos. Līdz ar 
to, mainot pH, var vienlaicīgi veikt atdzelžošanu un mīkstināšanu (kalcija un magnija izdalīšana). Šāda shēma 
parādīta 17. attēlā.

 

 
17. attēls. Ūdens atdzelžošanas un mīkstināšanas iekārta. Neapstrādātais ūdens tiek padots uz sajaucēju, pirms kura ūdenī dozē kaļķi. 
Kaļķis (Ca(OH)�) paaugstina ūdens pH un līdz ar to tam sekojošās aerācijas sistēmā notiek ātra dzelzs oksidācija. Oksidētais dzelzs, 
kalcijs un magnijs izkrīt nogulsnēs, kuras no ūdens tiek izdalītas divslāņu ātrfiltros.21

Kaļķa pievienošana paaugstina ūdens pH (sākumā tiek neitralizēts CO�), un, veicot aerāciju, notiek strauja dzelzs 
un mangāna oksidācija (skat. 17. attēlu), kam seko iegūto pārslu atdalīšana filtrā. Divslāņu filtrs (ar rupjāko 
materiālu augšā un smalkāko apakšā) ļauj paildzināt periodu starp filtru skalošanas reizēm. Vienlaicīgi pH 
paaugstināšana samazina kalcija karbonāta un magnija hidroksīda šķīdību un līdz ar to sekmē kalcija un magnija 
izkrišanu nogulsnēs, t.i., ūdens mīkstināšanu.
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18. attēls. Sakarība starp ūdens pH, dzelzs koncentrāciju un tās atrašanās formām ūdenī. 21

Atkarībā no pH, var panākt dažādas ūdens cietības pakāpes. Pieliekot kaļķi, iespējams palielināt pH līdz 9.5, virs 
kura notiks efektīva atdzelžošana, demanganizācija un mīkstināšana. Pie pH vērtības 8.2 nogulsnējas gandrīz viss 
dzelzs karbonāts (skat. 18. attēlu), cietība samazinās daļēji, bet mangāns neizgulsnējas. 
 
2.2 Adsorbtīvās oksidācijas metode

Izmantojot pārslu veidošanās mehānismu, proti, oksidēšanas un dzidrināšanas metodi (skat. nodaļu II 2.1), pirms 
filtriem ir jānovieto reakcijas kamera, kurā ūdens uzturas pietiekamu laiku, lai notiktu dzelzs oksidācija. Tomēr, 
ja dzelzs koncentrācija nepārsniedz 5 mg/l, reakcijas kameru var neizmantot un oksidāciju veikt tieši pirms filtra 
(skat. 19. attēlu). Kā oksidantu izmanto gaisa skābekli. Stiprākus oksidantus (hloru, ozonu, kālija permanganātu) 
ar adsorbtīvās oksidācijas metodi neizmanto.    

19. attēls. Atdzelžošanas iekārtas ar adsorbtīvās oksidācijas metodi vaļējā (a) un slēgtā sistēmā (b). Ūdens aerācija notiek tieši pirms 
filtra, līdz ar to divvērtīgais dzelzs nepaspēj oksidēties pirms nonākšanas filtrā. Divvērtīgā formā tas adsorbējas uz filtra materiāla 
virsmas un oksidējas, izveidojot dzelzs (hidr)oksīdu slāni, kurš darbojas kā sorbents tālākās attīrīšanas procesā. Parasti filtrācijas 
ātrumi ir ap 10-15 m/h, bet par filtrācijas materiālu izmanto kvarca smiltis vai antracītu.  

(a) (b)
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Šādā shēmā dzelzs oksidācija pilnībā nepaspēj notikt, bet notiek divvērtīgā dzelzs sorbcija uz filtrācijas materiāla 
virsmas (skat. nodaļu III 3.3). Adsorbētais dzelzs oksidējas ar gaisu un veido (hidr)oksīdus, kas vienmērīgi pārklāj 
materiāla virsmu. Šai kārtiņai ir lieliskas sorbenta īpašības un līdz ar to filtra materiāls sāk darboties kā sorbcijas 
materiāls. Lai sorbcijas materiāls izveidotos, ir nepieciešams ilgāks laiks. Tas nozīmē, ka optimālais atdzelžošanas 
režīms iestāsies pēc pāris nedēļām, proti, ir nepieciešams ilgāks stacijas palaišanas periods. 

Vaļējos filtrus var projektēt ar dažādu izplūdes līmeni, tādā veidā mainīt gaisa un ūdens attiecību filtrā (skat. 19.a 
attēlu). Ja izplūdes caurule atrodas līmenī ar filtra grīdu, filtrs darbojas ar nepilnu poru pildījumu (neappludināts 
filtrs). Šādā režīmā var saīsināt stacijas palaišanas periodu, jo adsorbtīvais slānis uz filtra materiāla izveidosies 
ātrāk. Tomēr neappludināta filtra darbība pēc skalošanas atjaunojas lēnāk. Līdz ar to, pēc filtru skalošanas kādu 
laiku (to nosaka eksperimentāli) ūdens kvalitāte nebūs pietiekama, un šo ūdeni būtu jānovada notekūdeņos.

Pēc konstrukcijas šāda tipa iekārtas atgādina bioloģiskos filtrus, un iespējams, ka filtrā notiek ne tikai sorbcijas, 
bet arī bioloģiskās oksidācijas procesi.
 
2.3 Bioloģiskā atdzelžošana

Ar bioloģisko metodi (bez ķīmiskiem reaģentiem) pazemes ūdeni var atdzelžot, demanganizēt un samazināt 
amonija koncentrāciju. Bioloģiskā metode plaši tiek lietota Nīderlandē, Vācijā un Francijā.17 

Bioloģiskās iekārtas sastāv no aeratora un ātrfiltriem. Iekārtas darbības uzsākšanas periodā gaisa dozu un 
filtrācijas režīmu piemeklē tā, lai filtros izveidotos labvēlīga vide dzelzi oksidējošu baktēriju attīstībai. Optimālo 
režīmu kontrolē, mērot ūdens redoks potenciālu (Eh) un pH (skat. 20. attēlu). Aptuvenā doza ir 2 mg O�/l (redoks 
potenciāls ap 200 mV) un pH < 7.2. Šādus apstākļus var nodrošināt, ja pirms filtra ievada nelielu gaisa daudzumu 
un tad ūdeni filtrē ar ātrumu no 20-40 m/h. Lai samazinātu spiediena zudumus, filtrā lieto rupjāku filtra materiālu: 
0.95 –1.35 mm diametrā. Iekārtu darbība ir līdzīga adsorbtīvās oksidācijas metodei.

 

 
20. attēls. Reducēšanās oksidēšanās (Eh) un pH apstākļi, kuros notiek bioloģiskā atdzelžošana. Jo lielāks ir ūdens pH, jo zemāk ir 
nepieciešamais Eh, proti, zemāka ir gaisa doza. Bioloģisko procesu aktivitāte samazinās, ja pH pārsniedz 7.5. 

Bioloģiskās atdzelžošanas iekārtas ir kompaktas, jo nav nepieciešamas ne ķīmisko reaģentu tvertnes, ne 
dzidrināšanas iekārtas. 21. attēlā salīdzināta tradicionālā atdzelžošanas iekārta (kas sastāv no oksidācijas tvertnes 
ar diametru 1.8 metri un trīs filtriem ar diametru 2.5 metri, ar vismaz viena reaģenta ievadīšanu, lai atdalītu dzelzi 
no silīcija dioksīda) ar bioloģiskās atdzelžošanas iekārtu (kas sastāv no viena filtra ar diametru 2.4 m un diviem 
gaisa maisītājiem). 
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Bioloģiskā atdzelžošanas procesa uzsākšanai filtrā nepieciešams aptuveni 1 mēnesis. Filtra skalošanai parasti 
patērē 0.5-1% no saražotā ūdens. Ievadītā gaisa daudzums ir neliels, un tas tiek patērēts bioloģiskā filtrā. Lai 
sadales tīklā nesāktos anaerobie procesi, pēc bioloģiskās atdzelžošanas paredz papildus aerāciju.

21. attēls. Tradicionālā atdzelžošanas iekārta (a) un bioloģiskā iekārta (b). Iekārtu ražība ir 100 m�/h, neapstrādātajā ūdenī ir 3.5 mg/l 
Fe, pH= 7.1, 25 mg/l SiO�. Tradicionāli, pievadot gaisu, ūdens uzturas reakcijas kamerā, kam seko kālija permanganāta ievadīšana 
(lai oksidētu ar silīciju saistīto dzelzi). Filtrācijas ātrums ir 3 reizes mazāks, līdz ar to filtru skaits tradicionālās iekārtās ir lielāks. 
Izmantojot bioloģisko atdzelžošanu, nav nepieciešama reakcijas kamera un filtru skaits ir mazāks, bet filtrācijas ātrums ir lielāks 
– vairāk kā 40 m/h.17

Viena no bioloģiskās atdzelžošanas metodes nepilnībām ir tā, ka bioloģiskā metode nav piemērota darbībai 
pārtrauktā režīmā. Tas nozīmē, ka bioloģiskās atdzelžošanas iekārtas ir vēlams darbināt, pieļaujot to apstāšanos 
tikai uz pāris stundām dienā. Līdz ar to stacijai ir jāpalielina tīrā ūdens rezervuāra tilpums vai jānodrošina kādas 
saražotā ūdens daļas novadīšana kanalizācijā.

Ar bioloģisko metodi var efektīvi no ūdens izdalīt mangānu. Demanganizāciju veic Leptothrix, Crenothrix, 
Hyphomicrobium, Siderocapsa, Metallogenium un Gallionella baktērijas. Lai sāktos dzeramā ūdens 
demanganizācija, pirms tam ūdenī nepieciešams pilnībā nitrificēt (oksidēt) amoniju, jo tādējādi tiek paaugstināta 
reducēšanās-oksidēšanās potenciāla vērtība, sasniedzot to, kurā sāk darboties mangānu oksidējošas baktērijas 
(skat. 22. attēlu).  Filtrēšanas ātrums demanganizācijas filtros ir no 10 - 40 m/h.  
 

22. attēls. Bioloģisko procesu secība ūdens attīrīšanai no dzelzs, mangāna un amonija. Lai sāktos ūdens bioloģiskā attīrīšana 
no mangāna, no ūdens ir jāizdala dzelzs un amonijs.  Tā rezultātā paaugstināsies ūdens reducēšanās oksidēšanās potenciāls (Eh), 
sasniedzot apstākļus, kur savu darbību uzsāks mangānu oksidējošās baktērijas. 21

Optimālie apstākļi atdzelžošanai atšķiras no tiem, kādi nepieciešami ūdens demanganizācijai. Lai notiktu 
atdzelžošana un demanganizācija, parasti nepieciešams lietot divas filtru pakāpes, jo mangāna oksidēšanai 
baktērijām nepieciešami citi apstākļi – pilnīgi aeroba vide (3.8 mg O�/l, pH < 7.2 un redoks potenciāls ap 
350 mV). 

Ja dzelzs (< 0.5mg/l) un amonija koncentrācija ir zema, demanganizāciju var realizēt vienas pakāpes filtros. 
Pretējā gadījumā ir jāparedz divpakāpju filtrācija ar aerāciju pirms pirmās un otrās pakāpes (skat. 23. attēlu).

(a) (b)
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23. attēls. Bioloģiskās atdzelžošanas un demanganizācijas tehnoloģiskā shēma. Neapstrādātam ūdenim pievada gaisu un padod 
uz pirmās pakāpes filtru, kurā notiek bioloģiskā atdzelžošana. Pēc atdzelžošanas ūdeni vēlreiz bagātina ar gaisu un iesūknē otrajā 
spiedfiltrā, kurā notiek amonija izdalīšana (nitrifikācija) un demanganizācija. 

Bioloģisko atdzelžošanas procesu izmanto lēnfiltros. Lēnfiltru var lietot mazas ražības iekārtām, kuru uzturēšanai 
nav nepieciešams kvalificēts personāls. Ūdeni bagātina ar gaisu un padod uz rezervuāru, kurš ir pildīts ar rupju 
materiālu: rupja grants vai poraina plastmasa. Ūdeni var filtrēt no augšas uz leju vai no lejas uz augšu (skat. 
24. attēlu). Lēnfiltros notiek bioloģiskie dzelzs un mangāna oksidācijas, kā arī nitrifikācijas procesi. Lēnfiltru 
filtrācijas ātrums parasti ir mazāks kā 5 m/h. Lēnfiltrus nevajag skalot, tos tikai periodiski iztukšo, lai aizvadītu 
lieko biomasu.
  

24. attēls. Bioloģiskie lēnfiltri ūdens atdzelžošanai. 
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2.4 Jonapmaiņas metode

Katjonu jonapmaiņas metodi izmanto dzeramā ūdens atdzelžošanai un demanganizācijai, ja dzelzs un mangāna 
saturs ūdenī nepārsniedz 0.5 mg/l, jo pretējā gadījumā var notikt ātra iekārtas aizsērēšana ar dzelzs nogulsnēm. 
Metodi parasti izmanto mazas ražības iekārtās un individuālās saimniecībās. Atdzelžošanas procesā notiek 
ūdens mīkstināšana. Jonapmaiņai izmanto sintētiskos sveķus. Metodes princips: attīrāmo ūdeni filtrē caur nātrija 
katjonītu, apmainot ūdenī esošos mangāna, dzelzs un citus katjonus pret nātrija joniem (skat. III 3.6 nodaļu). Kad 
katjonīta jonu apmaiņas kapacitāte ir izsmelta, filtrs jāskalo un jāreģenerē ar koncentrētu vārāmās sāls šķīdumu, 
pie tam skalošanai nepieciešams liels attīrītā ūdens daudzums. Ja attīrāmajā ūdenī ir izšķīdis skābeklis un līdz 
ar to notiek oksidēšanās reakcijas, pastāv risks piesārņot jonapmaiņas materiālu un aizsprostot jonapmainītāja 
apakšējo daļu. Tad iekārtas tīrīšanai ir nepieciešams izmantot skābi vai nātrija bisulfātu. Šai metodei ir arī samērā 
lielas ekspluatācijas izmaksas. 

Anjonu jonapmaiņu var izmanot ūdens attīrīšanai no dzelzs organiskiem kompleksiem, jo šie kompleksi ir negatīvi 
lādēti atšķirībā no Fe�+ joniem.

2.5 Filtrācija caur katalītisku materiālu 

Dzelzs oksidācijas ātrumu var palielināt, katalizējot šo procesu ar mangāna dioksīda jeb ar dabiskas izcelsmes 
katalizatora (piemēram, “greensand”) palīdzību (skat. III 3.5 nodaļu). Ar mangāna dioksīdu klātās smiltis tiek 
iepildītas filtrā, caur kuru padod ūdeni ar paaugstinātu dzelzs vai mangāna koncentrāciju (skat. 25. attēlu). Pirms 
filtra tiek ievadīts oksidētājs (gaiss, kālija permanganāts, hlors). Ūdenim nonākot filtrā, katalizators veicina 
dzelzs jonu oksidāciju un aiztur izveidojušos koloīdus filtra materiālā. Reducētais katalizators tiek pastāvīgi 
vai periodiski reģenerēts, pievienojot kālija permanganāta šķīdumu. Pastāv iespēja šo metodi izmantot arī bez 
oksidētāja (gaisa, hlora u.c.) ievadīšanas pirms filtra. Proti, mangāna dioksīds oksidē dzelzi un pats reducējas. 
Reducēto slāni noskalo skalošanas laikā, tādā veidā atjaunojot jaunu mangāna dioksīda slāni. Kad mangāna 
dioksīds ir izmantots, materiāls ir jānomaina.

 
25. attēls. Katalītiskās oksidācijas princips lielas ražības iekārtās ar periodisku reģenerāciju (a) un mazas ražības iekārtu shēma ar 
pastāvīgu reģenerāciju (b). Neapstrādātu ūdeni ievada filtrā, kas piepildīts ar katalītisku materiālu (ar mangāna dioksīdu pārklātas 
smiltis). Ūdeni var iesūknēt filtrā bez oksidētāja pievienošanas (b) vai ūdenim pirms filtrācijas var pievienot stipru oksidētāju, piemēram, 
hloru (a). Ūdenim plūstot caur katalītisko materiālu, notiek dzelzs oksidācija un katalītiskā materiāla reducēšanās. Lai atjaunotu 
katalītisko aktivitāti, filtrā periodiski (a) vai pastāvīgi (b) ievada kālija permanganātu. Attēli nav mērogā.

(a) (b)
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2.6 Atdzelžošana iezī

Ziemeļu valstīs atdzelžošana iezī ir izplatīta ūdens atdzelžošanas metode, kuru veic ūdens caurlaidīgā pazemes 
horizontā. Pazemē caur akām iesūknē ar gaisu bagātinātu ūdeni (skat. 26. attēlu). Gaisu iesūknējamā ūdenī ievada 
ar inžekcijas metodi. Nonākot pazemē, iesūknētais gaisa un ūdens maisījums izveido aerobu zonu. Atsūknēšanas 
režīmā ūdeni atsūknē tā, lai neapstrādātais ūdens plūst caur šo aerobo zonu un notiktu ūdens atdzelžošanās. 
Atdzelžošanās pamatā ir sorbtīvās oksidācijas un bioloģiskās oksidācijas mehānismi.  

26. attēls. Atdzelžošana iezī.19 Ūdens gaisa maisījumu ievada akās, kas ir izkārtotas ap centrālo attīrītā ūdens savākšanas aku. Pēc 
iesūknēšanas ap centrālo aku izveidojas aeroba zona, kurai atsūknēšanas režīmā, ūdenim plūstot cauri, notiek dzelzs un mangāna 
oksidēšanās.  

Pastāv vairāki aku izkārtojumi, bet visbiežāk inžekcijas akas izvieto pa perimetru ap atsūknēšanas aku (skat. 26. 
attēlu).  

Pirmo reizi šo metodi izmantoja Somijā un nosauca par Vyredox.20 Vēlāk to sāka izmantot arī citās valstīs, un 
kādu brīdi izmantoja arī Latvijā (Salaspils, Jūrmala). Reinfiltrācijas metodi var izmantot horizontos ar labu ūdens 
caurlaidības spēju, tā nedrīkst saturēt pirītu (pirītam oksidējoties sulfīti var ūdeni paskābināt) un ūdens pH nedrīkst 
būt < 6. Iesūknētā ūdens daudzums ir ievērojami mazāks, nekā saražotā ūdens daudzums. Sistēma var darboties 
periodiskā vai nepārtrauktā režīmā.
 
2.7 Dzelzs sekvestrācija 

Šis process ir piemērots ūdens atdzelžošanai un demanganizācijai, ja dzelzs un mangāna saturs ūdenī ir mazāks 
par 0.3 mg/l. Metodes pamatā ir divvērtīgā dzelzs oksidēšanās un nogulšņu izkrišanas apturēšana dzeramā 
ūdens sadales sistēmā. Lai to panāktu (pirms ūdens saskaras ar gaisu vai hloru), neapstrādātam ūdenim pievieno 
sekvestrācijas reaģentu, kas saista dzelzi un mangānu polimēros savienojumos. Tas nodrošina to, ka dzelzs un 
mangāns paliek šķīstošā formā. Visbiežāk lietotie sekvestrācijas aģenti ir nātrija silikāti, fosfāti vai polifosfāti. 
Dzelzs sekvestrācijai visefektīvāk ir izmantot silikātu. Parasti silikātu deva ir robežās no 5 – 25 mg/l SiO�. 
Sekvestrācijas (atdalīšanas) process ir efektīvs tikai tad, ja ūdens ir auksts. Siltā vai uzvārītā ūdenī sekvestrētais 
dzelzs izkrīt nogulsnēs. Tā kā  kopējā dzelzs koncentrācija ar sekvestrācijas reaģenta pievienošanu nemainās, tā 
koncentrācija dzeramajā ūdenī būs tāda pati, kā neapstrādātā ūdenī. 

Šīs metodes izmantošana var atstāt pozitīvu iespaidu uz tīkla kvalitāti, jo metāla cauruļu korozija samazināsies.
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3. Atdzelžošanas metodes izvēle

Atdzelžošanas metodes un tehnoloģijas izvēle ir atkarīga no šādiem faktoriem:

• nepieciešamā iekārtas ražība (individuālā māja, pilsēta);
• ūdens patēriņa režīms (periodiski, nepārtraukti);
• dzelzs koncentrācijas un dzelzs formas ūdenī (skat. III.1 nodaļu);
• ūdens ķīmiskās (amonijs, skābeklis, organisko vielu koncentrācija) un fizikālās (pH, temperatūra, redoks 
potenciāls) īpašības;
• ekonomiskajiem faktoriem (kapitālās un ekspluatācijas izmaksas) un investīciju riska (metodes pielietošanas 
pieredze citur).

Mazas ražības iekārtām parasti ir lielāks patēriņa nevienmērības koeficients, tāpēc metodes, kuras ir jutīgas pret 
plūsmas svārstībām un dīkstāvi, nav ieteicams izmantot. Piemēram, bioloģiskās atdzelžošanas iekārtas individuālai 
mājai var nedarboties. Mazas ražības iekārtām parasti ir nepieciešama minimāla reaģentu sagatavošana, nogulšņu 
apstrāde un tās aizņem mazu laukumu. Ņemot vērā augstāk minēto, visbiežāk izmantotās metodes mazas ražības 
iekārtās ir ķīmiskā oksidācija, katalītiskā oksidācija un jonapmaiņa. 

Latvijas pazemes ūdeņu atdzelžošanai ciematos un pilsētās, ja dzelzs koncentrācija ir zem 5 mg/l, vairums 
gadījumos (ja dzelzs nav saistīts ar organiskām vielām vai silīciju) optimālās ir metodes, kas balstās uz 
divvērtīgā dzelzs oksidāciju ar gaisu un filtrēšanu. Var izmanot gan slēgtos, gan vaļējos filtrus. Pēdējos 
izvēlas pilsētās, kur ūdenstornis ir tuvu pie atdzelžošanas stacijas (lai iztiktu bez otrā pacēluma sūkņu 
stacijas). Ja ūdens pH ir zem 7.5, nav jāizmanto aerācijas reakcijas rezervuāru un gaiss jāievada tieši 
pirms filtra. Filtrācijas ātrumu var palielināt virs 15 m/h, un filtram ir jāizmanto rupjāks materiāls. Tādā 
veidā pārslu veidošanās un filtrācijas vietā tiks izmantots adsorbtīvās oksidācijas un bioloģiskās atdzelžošanas 
princips. Filtra optimāla darbība sāksies apmēram pēc mēneša, bet tad filtra attīrīšanās efektivitāte ievērojami 
pieaugs un izplūdē dzelzs būs zem 0.05 mg/l. Ja ūdenī dzelzs koncentrācija ir zem 1 mg/l un ir zema mangāna 
koncentrācija, var panākt, ka vienā filtrā notiek gan dzelzs, gan mangāna izdalīšana. Procesu var limitēt amonijs, 
jo demanganizācija nevar sākties, pirms amonijs nav nitrificēts par nitrātiem. Šis process parasti ir lēnāks, nekā 
atdzelžošana, īpaši, ja ūdens temperatūra nokrītas zem +5oC. Lai nodrošinātu nepieciešamo laiku un reducēšanās 
oksidēšanās apstākļus, ieteicams izmanot divpakāpju filtrāciju ar gaisa ievadīšanu pirms pirmās un otrās pakāpes. 
Tādā veidā var panāk dzelzs, amonija un mangāna izdalīšanu no ūdens. 

Dzelzs oksidācijas ātruma noteikšana sniedz informāciju par to, vai dzelzs ir saistījies kompleksā ar 
organiskām vielām, silīciju vai fosforu. Tomēr tests neparāda, ar kuru tieši elementu dzelzs ir saistījies. Tas 
ir svarīgi, izvēloties metodi, jo dažas metodes var ūdeni attīrīt no dzelzs neorganiskiem kompleksiem, bet 
ne no dzelzs organiskiem kompleksiem. Lai to noskaidrotu, ir jāveic dziļāka izpēte vai arī izvēlētās metodes 
efektivitāte ir jāpārbauda eksperimentāli (skat. III 3.1 nodaļu).

Ja ūdenī konstatē dzelzs organiskos savienojumus, lielas ražības iekārtās izvēlas ūdens oksidācijas un 
nostādināšanas metodi ar pH korekciju. Mainot pH (pazeminot līdz 5 vai paaugstinot virs 9), dzelzs organiskos 
kompleksus var noārdīt un, pieliekot koagulantu, izdalīt no ūdens. Tam var izmantot gan nostādinātājus, gan 
flotatorus. Dažreiz dzelzs organiskos kompleksus izdodas oksidēt ar spēcīgu oksidētāju (kālija permanganātu, 
hloru u.c.), bet šī metode ne vienmēr darbojas, jo kompleksi var būt pārāk stabili (piemēram, ja dzelzs saistījies 
ar lielmolekulārām humusvielām), iegūtās pārslas ir maziņas un tās būs grūti no ūdens izdalīt ar filtru. Mazas 
ražības stacijās vai individuālās mājās šo problēmu var risināt, saslēdzot virknē aerāciju, smilšu filtru, katjonītus 
un anjonītus. Aerācija, filtrācija un katjonīts no ūdens izdalīs koloīdus un brīvos dzelzs jonus, bet anjonīts - 
dzelzs organiskos kompleksus. Ja dzelzs organiskie kompleksi nav pārāk stabili, problēmu var risināt ar stipru 
oksidētāju vai katalītisku filtru. Mangāna izdalīšana nav iespējama ar aerācijas un filtrācijas metodi, ja ūdens pH 
nav palielināts virs 9. 

Izvēloties iekārtas, ir jāņem vērā kapitālie ieguldījumi un ekspluatācijas izdevumi. Šīs publikācijas ietvaros netiek 
veikta dažādu iekārtu ekonomiskā analīze. Tomēr, aprēķini liecina, ka bezreaģentu metodes, piemēram, aerācija 
un tiešā filtrācija vai bioloģiskā atdzelžošana, ir lētākas par reaģentu metodēm.
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Metode Priekšrocības

Oksidēšana ar tai sekojošu dzidrināšanu
aerācija un dzidrināšana - vienkārša un viegli kontrolējama

- bieži lietota metode

vaļējos filtros - ūdens daļēji attīrās no CO� un H�S

spiedfiltros - attīrītais ūdens nav jādezinficē
- nav vajadzīgs otrais pacēlums (ja ir tornis)

ar nostādināšanu vai flotāciju - stabils process
- var attīrīt no Mn un NH4
- var attīrīt, ja Fe ir kompleksā ar organiskām vielām, P un Si

atdzelžošana ar mīkstināšanu - efektīvi atdzelžo un mīkstina

oksidācija ar stipru reaģentu - var izdalīt mangānu
- dažreiz var izdalīt dzelzs organisko kompleksu

Adsorbtīvā oksidācija - nevajag reakcijas rezervuāru

Jonapmaiņa - vienkārša ekspluatācija
- nav nogulšņu

katjonīti - ūdeni mīkstina (pozitīvs aspekts, ja ūdens nepieciešams 
tehniskām vajadzībām)
- attīra no mangāna

anjonīti - attīra no dzelzs organiskiem kompleksiem bez spēcīga 
oksidētāja vai koagulācijas - nostādināšanas

Katalītiskā oksidācija - attīra no dzelzs, mangāna un sērūdeņraža

Sekvestrācija - mazas izmaksas

Atdzelžošana iezī - mazas izmaksas
- attīra no dzelzs, mangāna, amonija 

Bioloģiskā atdzelžošana - liels filtrēšanas ātrums (20-40 m/h)
- augsta aizturēšanas spēja (1-5 kg dzelzs vai mangāna uz 1 m�)
- nav ķīmisku reaģentu
- mazs skalojamā ūdens daudzums (<1%)
- saražotās nogulsnes ir viegli atūdeņojamas
- lēta būvniecība un ekspluatācija
- var attīrīt no Mn un NH4 (divpakāpju filtrācija)
- var attīrīt, ja Fe ir kompleksā ar P un Si
- ūdens tiek bioloģiski stabilizēts (appludinātā režīmā), 
neappludinātā režīmā pretēji

ātrfiltros - aizņem mazu laukumu
lēnfiltros - nepieciešama minimāla apkope

Dažādu atdzelžošanas metožu priekšrocības un trūkumi un ieteikumi attiecīgās metodes izvēlei doti 2. tabulā. 

2. tabula. Atdzelžošanas metožu raksturojums un pielietojuma diapazons
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Trūkumi Metodi ieteicams izvēlēties, ja:

- ūdeni neattīra no mangāna un amonija
- relatīvi mazs filtrācijas ātrums 
- liels skalojamā ūdens daudzums

- dzelzs nepārsniedz 5 mg/l
- zema mangāna un amonija koncentrācija
 

- vajadzīga otrā pacēluma sūkņi
- pirms padošanas tīklā ūdeni jādezinficē

- ūdenī ir sērūdeņradis

- netiek izdalīts CO� un H�S - tornis ir tuvu pie stacijas

- daudz nogulšņu
- sarežģīta kontrole

- dzelzs pārsniedz 5 mg/l
- dzelzs ir kompleksā ar organiskām vielām
- lielas ražības stacijā
- dzelzs akas ūdenī ir koloīdu formā

- daudz reaģentu un nogulšņu - vienlaicīgi ūdens jāmīkstina un jāatdzelžo

- grūti kontrolēt precīzu dozu 
- dzeramajā ūdenī nonāk oksidanta paliekas 
(piemēram, Mn, Cl�) vai kaitīgi blakusprodukti 

- dzelzs ir kompleksā ar organiskām vielām
- jāizdala mangāns
- ūdens kvalitāte akā būtiski nemainās

- palaišanas periods ilgst pāris nedēļas -  pH < 7.5

- liels sāls patēriņš
- ūdenī paaugstinās Na koncentrācija

- dzelzs ir divvērtīgā formā
- mazas ražības stacijā
- dzelzs < 0.5 mg/l 

- ūdeni mīkstina (negatīvs aspekts, ja nepieciešams 
sagatavot dzeramo ūdeni)
- tiek veicināta metāla cauruļu korozija

- ūdeni ir nepieciešams mīkstināt

- nevar izdalīt brīvos divvērtīgā dzelzs jonus - mazas ražības stacijā
- ūdenī ir dzelzs organiskie kompleksi
- mazas ražības stacijā

- dzelzs netiek izdalīta un var izkrist nogulsnēs - dzelzs < 0.3 mg/l

- jābūt pieejamam ūdens caurlaidīgam iezim
- vajag lielāku aizsargājamo platību

- ir piemērots iezis
- gruntsūdeņi ir pasargāti no piesārņojuma

- nevar izmantot pie lielas ražības nevienmērības 
(piemēram, individuālās mājās)
- ilgs palaišanas periods (ap 30 dienām)
- atdzelžošanu var inhibēt H�S
- gandrīz nepārtraukta darbība (nepieciešams lielāks 
tīrā ūdens rezervuārs) 

- < 90% no dzelzs ir FeII
- redoks < 0 līdz + 200 mV
- pH < 7.2
- zema H�S koncentrācija
- nav daudz dzelzs organisko kompleksu
- var nodrošināt dīkstāvi ne vairāk kā pāris stundas 
dienā
- jāizdala Mn un NH�

- netiek izdalīts CO� un H�S
- lielas izmaksas rezervuāram - nav personāla, kas uzrauga
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III. Atdzelžošanas mehānismu pamatprincipi

1. Dzelzs atrašanās formas ūdenī
Dzelzs atrašanās forma ūdenī ir viens no svarīgākajiem faktoriem, pēc kura tiek izvēlēta atdzelžošanas metode. 
Dzelzs kā divvērtīgs (FeII) vai trīsvērtīgs (FeIII) metāls ūdenī var atrasties šādās formās (skat. 27. attēlu):

• izšķīdušā veidā,
• neizšķīdušā veidā (suspendētas daļiņas, koloīdi un nogulsnes, mikroorganismu izdalījumu sastāvā),
• organisko un neorganisko savienojumu veidā. 

Pazemes ūdenī anaerobos apstākļos dzelzs parasti atrodas izšķīdušā divvērtīgā jonizētā formā Fe�+ vai retāk 
kā FeOH+ (pH > 8.3). Dzelzs jona lādiņš neitrālā pH parasti ir pozitīvs. Dzelzs izšķīdušā formā ūdenī nerada 
duļķainību vai krāsu. Ja ūdenī ir paaugstināta sārmainība, Fe�+ ir saistīts ar hidrogēnkarbonātiem un dzelzs 
koncentrācija ir atkarīga no dzelzs hidrogēnkarbonāta šķīdības. Parasti izšķīduša dzelzs koncentrācija ir augstāka 
pazemes ūdeņos ar zemāku pH un zemāku sārmainību.

 
27. attēls. Dzelzs atrašanās formas ūdenī 21 
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Dzelzs valence ūdenī ir atkarīga galvenokārt no pH, redoks (Eh) un ūdens temperatūras. Tā, piemēram, kā parādīts 
28. attēlā, paaugstinot Eh, pH vai arī abus šos rādītājus reizē, ūdenī izšķīdušo dzelzi (kā Fe�+ vai FeOH+) iespējams 
pārvērst nogulšņu formā (kā FeCO�, Fe(OH)� vai Fe(OH)�). Šis princips ir ūdens atdzelžošanas metožu pamatā, 
proti, izšķīduša Fe�+ oksidācija par pārslveida Fe(OH)�, kuru no ūdens var atdalīt ar nostādināšanas vai filtrācijas 
metodi. Saskaņā ar šo diagrammu, pie zema redoks potenciāla un augsta pH, dzelzs nevar atrasties ūdenī jonu 
veidā. Tāpēc pazemes ūdeņos, kur ir zems redoks potenciāls (skābeklis ir reducēts) un bieži pazemināts pH (CO� 
šķīšanas rezultātā), dzelzs ir FeII veidā, bet tas ātri oksidējas, ūdenim nonākot virszemē un saskarē ar atmosfērā 
esošo skābekli. 

 
28. attēls. Dzelzs stabilitātes diagramma

Pazemes ūdeņos, infiltrējoties no purviem, kūdrainas augsnes vai šķīstot organiskiem nogulumiem pazemē 
(piemēram, veciem jūru nogulumiem, slāneklim), var nonākt dabiskas izcelsmes organiskas vielas, kuru galvenā 
sastāvdaļa ir humusvielas. Humusvielas veidojas komplicētā humifikācijas procesā. Tās ir lielas, bioloģiski 
stabilas molekulas vai koloīdi, kuros ogleklis ir apmēram 50-60% no masas.��  Pazemes ūdeņos, kas drenē purvus 
vai kūdru, humusvielu koncentrācija var pārsniegt 100 mg C/l. Šīm vielām ir augsts funkcionālo grupu saturs, 
tāpēc tās veido savienojumus ar metālu, tai skaitā ar dzelzs joniem (skat. 29. attēlu). Tā rezultātā nozīmīgi mainās 
dzelzs fizikāli ķīmiskās īpašības: (i) dzelzs-humusvielu savienojumi (kompleksi) iegūst negatīvu lādiņu un (ii) 
ievērojami samazinās divvērtīgā dzelzs oksidācijas ātrums.��  

29. attēls. Humusvielu un dzelzs kompleksa uzbūve un tā mijiedarbība oksidācijas procesā 24
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Latvijā25, 26 kūdrainos un purvainos rajonos apmēram puse no dzelzs koncentrācijas (ja Fe = 1.2 - 1.6 mg/l, ĶSPMn 
> 11 mgO�/l) ir nevis brīvu jonu veidā, bet kompleksā ar humusvielām (skat. 30. attēlu). Tas izskaidro to, kāpēc 
šāda ūdens atdzelžošana ar tradicionālām aerācijas metodēm nav iespējama. Dzelzs var veidot kompleksus arī ar 
neorganiskām vielām, galvenokārt ar silīciju un fosforu. Šie savienojumi bieži ir problēma dziļos gruntsūdeņos, 
un tie var ievērojami apgrūtināt atdzelžošanu.

30. attēls. Dzelzs organiskie kompleksi Pierīgas pazemes ūdeņos. B1, B2 – pazemes ūdens purvainā vietā, P1 – kūdrainā vietā, G1 
– dabīgs pazemes ūdens, G2 – mākslīgi papildināts gruntsūdens, B2, D1 dziļurbums no devona horizonta.

Oksidējoties dzelzs pāriet trīsvērtīgā formā un, reaģējot ar ūdeni, veido dzelzs oksīdus, kas var būt gan mazi 
koloīdi, gan lielas pārslas. Koloīdi ir daļiņas, kuru diametrs ir robežās no 0.001 līdz 1.0 μm. Šāda izmēra daļiņām 
ir liela īpatnējā virsma, brīvā enerģija un lēns izgulsnēšanās ātrums. Piemēram, koloīdi var veidoties, ja dzelzs 
oksidācijai izmanto spēcīgu oksidētāju (ozonu, kālija permanganātu). Tā rezultātā dzelzs oksidējas, bet pārslas ir 
tik maza izmēra, ka tās ir grūti aizturēt uz parastā smilšu filtra. 

Koloīdi var savā starpā eventuāli salipt vai arī palikt suspendētā veidā. Koloīdu stabilitāti var veicināt organiskās 
vielas un neorganiski joni (fosfāti, silikāti). Attīrīšanas procesā ir svarīgi, lai koloīdi izveidotu lielākus agregātus, 
jo tos ir vieglāk no ūdens atdalīt. Oksidētais dzelzs mineralizējas un var pāriet dažādas šķīdības savienojumos 
(Fe�O�·H�O, γ-Fe�O�, γ-FeOOH, α-Fe�O�, α-FeOOH), kuriem ir atšķirīgas sorbcijas un reducēšanās īpašības. 
Šiem savienojumiem nonākot ūdens apgādes sistēmā un izgulsnējoties uz cauruļvadu virsmas, veidojas anaerobā 
vide, kas veicina mikroorganismu izraisītu koroziju, kā tas aprakstīts nākamā nodaļā.  

2. Dzelzs dzeramajā ūdenī un tā ietekme uz ūdens kvalitāti
Dzelzs ir nepieciešams cilvēka organisma normālai funkcionēšanai (10 līdz 50 mg dzelzs dienā). Cilvēks dzelzi 
pārsvarā uzņem ar pārtiku (zivis, dārzeņi satur 20–150 mg/kg; gaļa, olas 10–20 mg/kg, rīsi 1–10 mg/kg) un 
tikai 5-10% no nepieciešamā dzelzs daudzuma tiek uzņemts ar ūdeni. Pasaules Veselības organizācijas (angl. 
– World Health Organization (WHO)) noteiktajos dzeramā ūdens standartos dzelzs koncentrācija netiek limitēta, 
vienlaikus rekomendējot nepārsniegt 0.3 mg/l.27 Šī ir tā robeža, virs kuras var sajust dzelzs piegaršu ūdenī 
(dejonizētā ūdenī tā ir 0.04 mg/l). Vidējā cilvēkam nāvējoša dzelzs doza ir 200-250 mg/kg cilvēka svara, bet, 
uzņemot 0.4-1 mg/kg dienā, netiek radīta būtiska negatīva ietekme uz cilvēka veselību.28 Lai gan ir daži pētījumi, 
kuros konstatēts, ka dzelzs var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību, vairums zinātnieku uzskata, ka, lietojot ūdeni 
ar dzelzs koncentrāciju no 0.3-1 mg/l, cilvēka veselība nav apdraudēta.�9 Tomēr Eiropas Savienībā noteiktais 
dzelzs normatīvs dzeramajā ūdenī ir 0.2 mg/l. 30 Pie tam dzelzs savienojumiem dažkārt var būt lielāka ietekme uz 
cilvēka veselību nekā tikai dzelzs joniem. 

Savukārt dzelzs klātbūtne, pat zemās koncentrācijās, rada tehniskas un estētiskas problēmas:  

• nonākot sadales tīklā, paaugstina ūdens duļķainību un, iespējams, paātrina cauruļu koroziju;
• veicina dzelzs baktēriju vairošanos, kuras stimulē barības ķēdes attīstību tīklā (vienšūņu vairošanās) un 
atmirstot izdala smakas;
• piedod ūdenim piegaršu un izmaina citu pārtikas produktu nokrāsu un garšu pēc vārīšanas;

(a) (b)
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• veido sarkanbrūnas nogulsnes un nosēdumus uz trauku, izlietņu un citu sanitāro iekārtu virsmām, kā arī 
apgrūtina dažādu tehnisku ierīču (ūdens mērītāji, ūdens sildītāji) normālu funkcionēšanu; 
• augstāk minēto problēmu kopsumma rada iedzīvotājos viedokli, ka dzeramais ūdens no centralizētās ūdens 
apgādes sistēmas nav patīkams un drošs lietošanā, kas samazina lietotāju vēlmi maksāt par šo ūdeni. Sociāli-
ekonomiskie pētījumi Latvijā norāda, ka vietās, kur ir paaugstināta dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī, 
cilvēki uzskata, ka dzelzs klātbūtnei ir būtiska ietekme uz to dzīves kvalitāti.31

Dzeramā ūdens saduļķošanās sadales tīklā ir bieži novērota parādība Latvijā un arī citur pasaulē. Duļķainība 
rodas no nepietiekami attīrīta ūdens (piemēram, dzelzs, mangāns, smilts daļiņas, organiskas vielas) vai nepareizi 
ekspluatētas attīrīšanas stacijas (piemēram, filtru skalošanas un nobriešanas periods ir par īsu), kā arī metāla 
cauruļu korozijas un bioloģiskās aktivitātes rezultātā. Nepietiekami efektīva atdzelžošana ir viens no iemesliem, 
kāpēc ūdens apgādes sadales sistēmā uzkrājas nogulas, kuras vēlāk rada duļķainību. Tam par pierādījumu ir fakts, 
ka duļķainības problēmas ir ūdens apgādes sistēmās, kurās ir tikai plastmasas cauruļvadi, bet dzelzs koncentrācija 
ir ap 0.1 mg/l.�� Izrādās, ka pat šis relatīvi nelielais daudzums ir pietiekams, lai ilgākā laikā izveidotos daudz 
nogulumu, kuri periodiski saduļķojas. Īpaši tas ir raksturīgi nesacilpotiem tīkliem ar mazu vidējo ūdens plūsmas 
ātrumu caurulēs. Nogulumi parasti akumulējas irdenā slāni virs korodējošiem, cietiem un porainiem slāņiem 
(skat. 31. attēlu). Irdenais slānis ir pakļauts ūdens plūsmai (virs 1.5 m/s), un tieši šajā slānī notiek galvenā 
saduļķošanās. 

Tomēr daļa no duļķainības rodas arī korozijas rezultātā (pamatnes korozija apmēram 0.5 mm/gadā). Korozijas 
produkts ir divvērtīgais dzelzs, kas, no dziļākiem slāņiem nonākot ūdens plūsmā un oksidējoties ar gaisu vai hloru, 
pārtop par daļiņām un koloīdiem (vidējais diametrs ap 10 μm), proti, rada ūdens duļķainību. Šī tipa duļķainība 
ir ļoti atkarīga no ūdens fizikāli ķīmiskām īpašībām: pH, sārmainība, elektrovadītspēja, temperatūra, organisko 
vielu koncentrācija, izšķīdušā skābekļa un hlora daudzums. Parasti ķeta korozijas ātrums pieaug ūdeņos ar zemu 
pH un zemu sārmainību.

31. attēls. Ķeta cauruļvadu fragmenti ar nogulumu un korozijas slāni (a) un šī slāņa morfoloģija (b). Augšējais irdenais slānis satur 
Fe(OH)3, γ-FeOOH, CaCO3, silikātus, fosfātus un organiskās vielas; cietās “garozas” slānis: Fe3O4, α-FeOOH, γ-Fe2O3; porainais 
slānis sastāv no FeIII fāzes: α-FeOOH, γ-Fe2O3 un FeII fāzes: Fe(OH)2, FeCO3.
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Dzelzs izgulsnēšanās sadales tīklā veicina arī bioloģiskus procesus, piemēram, dzelzs baktēriju vairošanos. Lai 
arī dzelzs baktērijas nav veselībai kaitīgas, tās, nonākot uz virsmas, dzeramā ūdens apgādes sistēmā kopā ar citām 
baktērijām (sulfātreducējošās, nitrificējošās baktērijas, aktinomicētes, sēru oksidējošās, mangānu oksidējošās, 
organiskās skābes un ekspolimērus sekretējošās baktērijas) var veicināt metāla (ķeta, tērauda, vara) cauruļu 
koroziju (skat. 32. attēlu). 

(a) (b)
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32. attēls. Dzelzs baktērijas dzeramā ūdens apgādes sistēmā, tās iedarbības mehānisms uz cauruli (a) un dzelzs baktērijas dažādos 
palielinājumos (b)34

Dzelzs nogulumos akumulējas dzelzs baktērijas (līdz pat 10 miljoni šūnas/ml), kuras nomirstot rada duļķainību, 
smakas un dzelzs un purva ūdens piegaršu. Dzelzs baktērijas samazina hlora iedarbību, tāpēc ūdens apgādes 
sistēmas bieži funkcionē bez paliekošā hlora. Šīs baktērijas kalpo kā barības vielas lielākiem bezmugurkaulniekiem, 
piemēram, tās veicina Asellus aquaticus attīstību ūdensapgādes tīklā.35 Dzelzs produkti rada lielāku īpatnējo 
virsmas laukumu, kas tādējādi veicina cilvēkiem potenciāli kaitīgu mikroorganismu vairošanos cauruļvadu 
tīklā. Nogulumos ir anaeroba vide un organiskas vielas, kas adsorbējas uz dzelzs oksīdiem. Tas ļauj vairoties 
koliformām baktērijām. 

Ņemot vērā, ka dzelzs ir duļķainības avots, dzelzs koncentrācija ūdenī parasti korelē ar duļķainību. Stājoties 
spēkā grozījumiem dzeramā ūdens normatīvā,36 kopš 2007. gada tiek reglamentēta dzeramā ūdens maksimāli 
pieļaujamā duļķainība - ir noteikts robežlielums 3 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības). 

 3. Atdzelžošanas mehānismi

Atdzelžošanas tehnoloģiju pamatā ir šādi dzelzs izdalīšanas mehānismi:
• izšķīduša dzelzs oksidācija ar gaisa skābekli vai stipru oksidētāju, pārvēršot to pārslās, kuras atdala no ūdens 
ar filtrāciju, flotāciju vai nostādināšanu; 
• dzelzs jonu adsorbcija uz sorbentiem (uz dzelzs oksīda); 
• jonu apmaiņa pret citiem joniem uz jonapmaiņas sveķiem;
• dzelzs oksidācija baktēriju klātbūtnē; 
• dzelzs oksidācija ar katalizatoru (piemēram, mangāna dioksīds); 
• izšķīduša dzelzs saistīšana savienojumos (sekvestrācija), kuri neveido nogulsnes.

(b)

(a)
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3.1 Divvērtīgā dzelzs oksidācija

Divvērtīgā dzelzs FeII oksidācija ir visplašāk lietotais atdzelžošanas mehānisms. Anaerobā vidē pazemes ūdenī 
dzelzs ir izšķīdušas FeII formā. Pievienojot oksidētāju, FeII oksidējas (e- elektrona atdošana) par FeIII, kurš ir maz 
šķīstošs, tāpēc veido koloīdus un pārslas (Fe(OH)� vai Fe�O�), no kurām ūdeni var attīrīt, to filtrējot caur smilšu 
filtru vai nostādinot. Visplašāk dzelzs atdzelžošanai izmantotais oksidētājs ir gaisa skābeklis, tomēr tiek izmantoti 
arī citi, stiprāki, oksidētāji (kālija permanganāts, ūdeņraža peroksīds, hlors). Oksidācijas reakcija ar skābekli ir 
šāda:

Kā izriet no vienādojuma, lai oksidētu 1 mg/l dzelzs, teorētiski ir nepieciešami 0.14 mg skābekļa jeb 0.4 litri 
gaisa uz 1 m� ūdens (pie 1 atm. spiediena). Tomēr ir jāņem vērā, ka praksē nav iespējams iegūt 100% gaisa 
izmantošanas efektivitāti, kā arī tas, ka daļa no skābekļa tiks patērēta reakcijā ar ūdenī nonākošo ogļskābo gāzi 
(CO� izdalās, oksidācijas procesā radītam H+ reaģējot ar ūdenī esošo HCO�

-), tāpēc pievadītā gaisa koncentrācija 
būs 10-15 reizes lielāka, t.i., 4 - 6 litri uz 1 m�.

Ir svarīgi aprēķināt ne tikai oksidētāja dozu, bet dzelzs oksidācijas ātrumu, jo tas ir nepieciešams, lai aprēķinātu 
oksidācijas rezervuāra (reakcijas kameru) tilpumu. Oksidācijas ātrumu parasti noskaidro eksperimentāli ar 
aerācijas testu.* No testa rezultātiem var grafiski noteikt laiku, kas būtu nepieciešams dzelzs oksidācijai, vai 
analītiski var noteikt dzelzs oksidācijas ātruma konstanti.** Konstanti ir ērtāk lietot un var izmantot, lai iegūtos 
rezultātus salīdzinātu ar citiem paraugiem, kas var būt svarīgi optimālas atdzelžošanas metodes izvēlei.

* Dzelzs oksidācijas ātruma noteikšana: eksperimenta gaita. Nepieciešamo oksidācijas laiku (t) vai oksidācijas ātruma konstanti 
(k) nosaka eksperimentāli ar oksidācijas testu. Kā oksidētāju var izmantot gaisā esošo skābekli vai jebkuru stiprāku oksidētāju 
(hloru, kālija permanganātu u.c.). Pirms testa ūdeni no akas notecina (apmēram 30 minūtes), līdz stabilizējas tā ķīmiskie parametri 
(temperatūra, pH, oksidēšanās reducēšanās potenciāls). Tad paraugu iepilda 1000 ml traukā un sāk aerāciju ar mini kompresoru (jeb 
pieliek oksidētāja dozu stehiometriskā pārākumā pret dzelzs koncentrāciju). Periodiski (piemēram, ik pēc 1, 5, 10, 20, 30, 45 min) no 
trauka ievāc ūdens paraugus un tajos nosaka divvērtīgā dzelzs koncentrāciju. Divvērtīgā dzelzs koncentrāciju nosaka, mērot krāsas 
intensitātes izmaiņas ar fotospektrometru pēc 2, 2’ – bipiridila pievienošanas. Dzelzs koloīdu un pārslu veidošanās ātrumu nosaka, 
oksidētos ūdens paraugus filtrējot caur membrānfiltru (poru izmērs 0.45 µm) un filtrātā nosakot kopējā dzelzs koncentrāciju. Lai 
nodrošinātu rezultātu ticamību, eksperiments jāatkārto 2-3 reizes. Rezultātu apstrāde. Iegūtos datus attēlo grafiski. Uz X-ass attēlo 
laiku (minūtēs), bet uz Y-ass FeII vai izfiltrētā kopējā Fe koncentrāciju attiecīgajā laikā. Caur punktiem velk eksponenta funkcijas 
līkni, iegūstot sakarību: [FeII]=[FeII o]e

-kt, kur [FeII 0], [FeII] – dzelzs sākotnējā un beigu koncentrācijas, mg/l; k – pseido pirmās kārtas 
kinētiskā oksidācijas konstante min-1; t - oksidācijas laiks, min. Korelāciju novērtē ar kvadrātisko kļūdu R�. Korelāciju uzskata par 
nozīmīgu, ja R� >90%. No iegūtā grafika nolasa laiku t, kas nepieciešams, lai dzelzs koncentrācija samazinātos < 0.2 mg/l, bet no 
vienādojuma nolasa oksidācijas konstanti k.
** Oksidācijas ātruma konstantes noteikšana un teorētiskais pamatojums: Divvērtīgā dzelzs FeII oksidācijas ātrumu var aprakstīt 
ar šādu vienādojumu:

-d[FeII]/dt =  k’[FeII]0[O�][OH-]�

kur k’ = 1.5 x 1016 litri-3 moli-3 min-1, [FeII] ir divvērtīgā dzelzs koncentrācija ūdenī, [O�] ir skābekļa koncentrācija ūdenī, [OH-] ir 
hidroksiljonu aktivitāte. Ja pieņem, ka pH un [O�] ir konstanti lielumi, tad izsakot k = k’ [O�] [OH-]�, iegūst vienādojumu:

d[FeII]/dt= - k[FeII]0 jeb
d[FeII]/[FeII o]= - kdt

Integrējot sakarību, iegūst:    [FeII] =[FeII]0 e
-kt

Oksidācijas konstanti k izsaka šādi:   k = 
t

]Feln[]Feln[ IIoII −  

kur  t – pilnīgai oksidācijai patērētais laiks, min;  k – pseido pirmās kārtas oksidācijas konstante, min-1

Piezīme: k nav pilnīgi precīza dzelzs oksidācijas konstante, jo aprēķinos netiek ņemts vērā gaisa izšķīšanas ātrums ūdenī un FeIII 
hidrolīzes ātrums, bet eksperimentos netiek uzturēts konstants pH un spiediens.

4Fe
2+  4Fe

3+
  +  e

-
      [1] 

4e
-
 + O2  +  2H2O  4OH

-
     [2] 

8H2O    8OH
-
  +  8H

+
      [3] 

4 Fe
2+

 + O2 + 10H2O  4Fe(OH)3 + 8H
+ 

 [4] 



34

Dzelzs oksidācijas ātrums ir atkarīgs no dzelzs koncentrācijas, izšķīdušā skābekļa daudzuma, ūdens pH, 
temperatūras un oksidācijas inhibitoru (galvenokārt organiskas vielas) koncentrācijas. Skāba vide (zems pH) un 
zema temperatūra samazina dzelzs oksidācijas ātrumu. Kā var secināt no 33. attēlā dotās diagrammas, paaugstinot 
pH tikai par 0.5 vienību, FeII oksidācija notiks gandrīz 10 reizes ātrāk.  

 
33. attēls. Dzelzs oksidācijas ātrums atkarībā no ūdens pH un temperatūras. Uz Y-ass dots laiks (min), kas ir nepieciešams, lai 
oksidētu (90%) divvērtīgo dzelzi.

Neitrālā vidē dzelzs oksidācija ir ātra (līdz pusstundai), tomēr organiskas vielas, piemēram, humusvielas un 
tanīni oksidācijas procesu ievērojami palēnina. Tā, piemēram, ūdenim kas nesatur organiskās vielas, FeII pilnīgai 
oksidācijai (2.2 mg Fe/l pH 6.8, 25oC) bija nepieciešamas 25 minūtes, bet ūdenim, kas satur ap 6 mg C/l (12.4 
mg/l humīnskābes), bija jāpatērē gandrīz stunda.37 Dzelzs oksidācijas ātrums ir atkarīgs ne tikai no organisko 
vielu koncentrācijas, bet arī no to struktūras un molekulārā izmēra. Parasti liela molekulāra svara organiskas 
vielas (>10 kMW) izveidojošos dzelzs kompleksus ir grūti oksidēt pat ar stipriem oksidētājiem, piemēram, kālija 
permanganātu vai hlora dioksīdu.38 

Dažas neorganiskas vielas, piemēram, fosfāti, silikāti, hlorīdi un sulfāti, arī spēj samazināt dzelzs oksidācijas 
ātrumu. Fosforu un silīciju izmanto kā korozijas inhibitorus, un ir novērots, ka pie dažiem mg/l šie elementi 
var apturēt dzelzs oksīdu veidošanos pilnībā.

Latvijā veiktās analīzes parādīja, ka daudzos ūdeņos dzelzs oksidācijas ātrumi ir līdzīgi (oksidācijas konstante k 
= 0.09 – 0.10 min-1). Tomēr vietās, kur bija paaugstināta silīcija klātbūtne (skat. 34. attēlā dzelzs oksidāciju ūdens 
paraugos no Kokneses), oksidēšanās sākums aizkavējās par 20 minūtēm. 

 
34. attēls. Dzelzs oksidācijas ātruma noteikšanas eksperimentu rezultāti dažādās Latvijas vietās�9
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3.2 Pārslu veidošanās

Oksidācijas rezultātā divvērtīgais dzelzs FeII pāriet maz šķīstošā trīsvērtīgā formā FeIII. FeIII reaģē ar ūdens 
molekulām, un, kad piesātinājums ir sasniegts, sāk veidoties mikroskopiskas (0.5 μm) un amorfas pārslas, kas ar 
laiku polimerizējas lielākos agregātos un iegūst daļēji kristālisku struktūru. 

Iegūtās pārslas aiztur uz smilšu filtra vai, pēc koagulanta pievienošanas, izdala nostādinātājā vai flotatorā. 
Atdzelžošanas efektivitāte ir arī atkarīga no iegūto pārslu īpašībām, kuras ir svarīgas divu iemeslu dēļ:

• aizturēšanās efektivitāte uz filtra;
• pārslu atūdeņošanās potenciāls.

Ja pārslas ir mazas (<0.5 μm), filtrs tās neaiztur un dzelzs koncentrācija izplūdē no filtra paaugstinās. Ūdens pH 
ietekmē pārslu izmēru. No vienas puses, sārmainība paātrina dzelzs oksidāciju, no otras puses, palielinoties ūdens 
pH, samazinās dzelzs koloīdu izmērs - pie pH 8 pārslas ir ļoti maziņas un ūdeni iekrāso dzeltenu, bet pie pH 7 
pārslas salīp un izkrīt nogulsnēs.40

Ja dzelzs oksidēšanai izmanto spēcīgu oksidētāju, piemēram, hloru vai kālija permanganātu, iegūtās pārslas ir ļoti 
maziņas (skat. 35. attēlu) un filtri tās pilnībā neaiztur. 

35. attēls. Dzelzs pārslas, kas izveidojušās dzelzi oksidējot ar hloru (a) un tikai ar gaisu (b) (pH 8.5, 23oC)41  

Organiskas vielas un silīcijs ietekmē pārslu veidošanos. Organiskas vielas piešķir pārslām negatīvu lādiņu un 
apgrūtina to salipšanu lielākos agregātos. Silīcijs darbojas līdzīgi - ūdeņos ar paaugstinātu silīcija koncentrāciju 
pārslas ir maziņas un grūti nostādināmas. 

Pārslu mitrums ir svarīgs parametrs, jo tas ietekmē atdzelžošanas stacijas atūdeņošanas iekārtu izmērus. Pārslas 
parasti apzīmē kā Fe(OH)�, lai arī patiesībā to struktūra ir atkarīga no oksidācijas tehnoloģijas. Oksidējot ar gaisu, 
parasti veidojas amorfas nogulas ar augstu mitrumu (Fe�O�·H�O un Fe(OH)�), bet bioloģiskā procesā izveidojušās 
pārslas ir kompaktākas ar kristālisku struktūru (γ -FeOOH, α-FeOOH).
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3.3 Adsorbtīvā oksidācija

Parasti dzelzs no ūdens tiek izdalīts ar iepriekš aprakstīto mehānismu. Taču otrs mehānisms, kuru var izmantot 
atdzelžošanai, ir adsorbtīvā oksidācija. Šī mehānisma efektivitāte var būt ievērojami lielāka gan oksidācijas, gan 
filtrācijas gadījumā. Divvērtīgo dzelzi saturošais ūdens tiek padots uz filtru bez iepriekšējas ilgstošas aerācijas. 
Šajā gadījumā filtra materiāls (smiltis, dzelzs oksīdi, antracīts) darbojas kā sorbents, uz kura notiek divvērtīgā 
dzelzs sorbcija (skat. 5. vienādojumu). Sorbcija notiek, dzelzs jonam saistoties ar skābekli uz hidroksīdu virsmas, 
kā rezultātā šķīdumā nonāk ūdeņraža jons (lokāli notiek paskābināšanās). Dzelzs oksīdi (ja pH < 7.8) ir pozitīvi 
lādēti, tāpēc sorbcija notiek, pārvarot elektrostatisko atgrūšanos. Ja pH tiek palielināts virs 7.8, virsma iegūst 
negatīvu lādiņu, kas sekmē adsorbciju. Kad sorbcija ir notikusi, ūdenī esošais izšķīdušais gaiss oksidē adsorbēto 
dzelzs jonu, pārvēršot to par dzelzs oksīdu (skat. 6. vienādojumu). Tādā veidā dzelzs oksīds lēnām pārklāj filtra 
materiāla virsmu un darbojas kā sorbents tālākai FeII adsorbcijai. Ņemot vērā, ka oksidācija notiek uz virsmas, tā 
ir katalizēta un tās ātrums ir daudzas reizes lielāks, nekā oksidācijai šķīdumā.

[5]

[6]

[7]

 
kur S≡  S – smilšu virsma

Šajā procesā filtra smiltis pakāpeniski apaug ar dzelzs oksīdu (1-350 mg/g) un smilšu īpatnējā virma pakāpeniski 
palielinās (apmēram no 1 m�/g līdz 100 m�/g). Jo vecākas ir smiltis, jo lielāks ir virmas laukums un atdzelžošanas 
kapacitāte. Ja tīru kvarca smilšu sorbcijas ietilpība ir 2.2 g FeII uz m� smilšu, tad ar dzelzs oksīdu noklātām 
smiltīm šī kapacitāte būs 100 reizes lielāka. Dzelzs (hidr)oksīda slāņa izveidošanās notiek nedēļas līdz mēneša 
laikā.42 Pēc tam sorbcijas ietilpība pieaug apmēram par 10% gadā.  

Pēc tam, kad dzelzs ir adsorbējies, notiek tā oksidācija. Oksidācijas ātrums ir daudzas reizes lielāks, jo procesu 
katalīzē dzelzs (hidr)oksīdi. Jo ilgāk smiltis tiek izmantotas, jo spēcīgāka ir katalīze. 

Dzelzs (hidr)oksīda slāņa īpašības un sorbcijas kapacitāte ir atkarīga no pH, sārmainības (HCO�
-) un filtra darbības 

režīma (aerācijas un skalošanas). Parasti šis slānis ir amorfs, bet ar laiku kļūst kristālisks (α-FeOOH) un stabilāks. 
Dzelzs joniem adsorbējoties, smilšu graudu izmērs pieaug no 1 līdz 20% gadā, bet to blīvums samazinās (jo slānis 
paliek poraināks). Parasti sausos filtros slānis attīstās ātrāk. Silīcija fosfātu vai organikas klātbūtne kristalizācijas 
procesu apgrūtina. 

Lai nodrošinātu adsorbtīvo oksidāciju, ir nepieciešams gaisu ievadīt tieši pirms filtra, filtrācijas ātrumam ir jābūt 
lielākam un ūdens pH zem 7.5. Tas ir tāpēc, ka virs pH 7.5 divvērtīgās dzelzs oksidācija būs ātra un dzelzs joni 
nepaspēs adsorbēties uz filtrācijas materiāla. Filtrus var darbināt appludinātā vai sausā režīmā. Šo metodi dažreiz 
sauc par vienkāršoto aerāciju. Jāpiebilst, ka filtra uzbūve ir ļoti līdzīga bioloģiskiem filtriem un visdrīzāk filtros 
notiek abi procesi.43 
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3.4 Bioloģiskā atdzelžošana

Dzelzi oksidējošās jeb dzelzs baktērijas (Gallionella ferruginea un Leptothrix ochracea) (skat. 36. attēlu) pirmo 
reizi dzeramā ūdens apgādes sistēmā konstatēja 1974. gadā saistībā ar to, ka šīs baktērijas veicina metāla cauruļu 
koroziju. Ja atdzelžošanas procesā nodrošina apstākļus (skat. 37. attēlu), kas ir starp anaerobu un pilnīgi oksidētu 
vidi, tad šo mikroorganismu aktivitāte pieaug un tie sāk atdzelžot pazemes ūdeni. 

36. attēls. Dzelzs baktērija Gallionella ferruginea un Leptothrix ochracea. Pašas baktērijas (zīmējumā, pa labi) ir melnā krāsā, 
pārējais ir to metabolisma produkti dzelzs (hidr)oksīdi44 

 
37. attēls. Dzelzs baktēriju ekoloģiskā niša atkarībā no pH un reducēšanās-oksidēšanās apstākļiem (jo zemāks Eh, jo anaerobāka 
vide; jo augstāks Eh, jo aerobāka vide).

Lai dzelzs baktērija varētu dzīvot, tai ir nepieciešams divvērtīgais dzelzs un skābeklis. Oksidējot dzelzi, baktērija 
iegūst enerģiju, kas nepieciešama biomasas veidošanai. Ja šie elementi atrodas ilgāku laiku kopā, skābeklis dzelzi 
oksidēs fizikāli-ķīmiski. Baktērijas būs aktīvas tur, kur dzelzs oksidācija notiek lēni, jo ūdenī ir maz skābekļa un 
pH < 7.2. Dzelzs baktērijas no pazemes ūdens, nonākot minētajos apstākļos, īsā laikā savairosies un ātri oksidēs 
dzelzi. 

Šādos apstākļos notiek bioloģiskie atdzelžošanas un adsorbtīvās oksidācijas procesi. 
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3.5 Dzelzs oksidācija katalizatora klātbūtnē

Filtrējošo materiālu (piemēram, smilts) virsma, ja uz tās adsorbējas dzelzs un oksidētājs, darbojas kā katalizators, 
paātrinot dzelzs oksidāciju. Tā dzelzs nogulumu klātbūtnē FeII oksidācijas ātrums pieaug gandrīz 5 reizes.45 Kā 
efektīvs katalizators darbojas mangāna dioksīds (MnO�). MnO� oksidē FeII oksīdu par FeIII, un pats tiek reducēts 
par Mn�O�, kura virsmas katalītiskās īpašības var atkal atjaunot, pievienojot kālija permanganātu (KMnO4) un 
oksidējot Mn�O� par katalizatoru MnO�. 
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3.6 Dzelzs jonapmaiņa 

Anaerobā vidē dzelzs atrodas pozitīvi lādēta jona formā un spēj iesaistīties jonapmaiņas procesā, apmainoties pret 
citiem joniem (skat. 38. attēlu). Jonapmaiņas īpašības piemīt dažiem dabiskiem minerāliem (piemēram, ceolīts), 
bet atdzelžošanā parasti izmanto sintētiskus jonītus (polistirēna polimēri “sašūti” ar divinilbenzīnu). Ja sveķiem 
ir negatīvs virsmas lādiņš, uz tiem var notikt katjonu apmaiņas process un tos sauc par katjonītiem. Ja lādiņš ir 
pozitīvs, uz tiem var notikt anjonu apmaiņas process un tos sauc par anjonītiem.

38. attēls. Jonapmaiņas princips un jonītu sveķi46 

Uz katjonītu virsmas elektrostatiski piesaistītie divi nātrija (Na) joni tiek nomainīti pret vienu FeII jonu, kā rezultātā 
dzelzs no ūdens tiek izdalīts: 

2RNa + Fe(HCO�)� ‡ R�Fe + 2NaHCO�

Kad katjonīta apmaiņas īpašības ir izsmeltas, to reģenerē ar koncentrētu NaCl (8-26%) šķīdumu. Katjonīta virsmai 
atkal piesaistās Na joni, un to atkal izmanto atdzelžošanai:

R�Fe + 2NaCl ‡ 2RNa + FeCl�

Jonapmaiņu visplašāk lieto ūdens mīkstināšanai, bet pie zemas dzelzs koncentrācijas arī atdzelžošanai. Anjonītus 
lieto ūdens attīrīšanai no nitrātiem, sulfātiem un organiskām vielām. 
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