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Wykaz skrótów i akronimów

AOX  – adsorbowane związki chloroorganiczne

APKA – amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany MnO2

BAT  – Best Available Technics (najlepsze dostępne techniki)

BTX  – lotne węglowodory aromatyczne 

ChZO – chlorowane związki organiczne

ChZT – Mn (utlenialność) – zanieczyszczenia organiczne utleniane KMnO4

EPA  – Agencja Ochrony Środowiska 

EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza

GK  – naturalny glinokrzemian krystaliczny

HDI  – Human Development Index (wskaźnik rozwoju społecznego WRS)

JCW  – jednolite części wód

JCWPd – jednolite części wód podziemnych

KE  – Komisja Europejska

MF  – mikrofi ltracja

MPI  – wskaźnik wielowymiarowego ubóstwa (Multidimensional Poverty Index),

MZ  – manganowy zeolit

NF  – nanofi ltracja

OWO – zawartość ogólnego węgla organicznego 

PAN  – poliakrylonitryl

PCB  – polichlorowane bifenyle

PI  – poliimid

PP   – polipropylen

PSU  – polisulfon

PTFE – poli(tetrafl uoroetylenu) 

PVC  – poli(chlorek winylu) 

PVDF – poli(fl uorek winylidenu) 

RO  – odwrócona osmoza

SPC  – substancje powierzchniowo czynne

THM – trihalometany

UE  – Unia Europejska

UF  – ultrafi ltracja

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
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1. Wstęp

Brytyjski pisarz Terry Pratchett napisał kiedyś „Przez setki lat ludzie wierzyli, 
iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez 

cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą 
do toalety.” Nawet nie zdając sobie sprawy z powagi tego aforyzmu wywołał dysku-
sję nad koniecznością fi ltracji wody, która od tysięcy lat była podstawową metodą 
oczyszczania. 

Ślady pierwszych studni, pozwalających uzyskać stały dostęp wody okryto ponad 
8000 lat p.n.e. w Jerycho. Na przestrzeni kolejnych wieków, niezależnie od zamoż-
ności i pozycji społecznej domowników puchar wody królował na stołach naszych 
przodków bez względu na to czy był czerpany ze studni czy podawany akweduk-
tami. Wymagano, by woda była czysta, klarowna, bezbarwna i bezzapachowa. By 
zapewnić odpowiednią jakość wody inżynierowie od tysięcy lat przyglądali się 
procesowi fi ltracji. Zabieg ten został zaczerpnięty wprost z natury, bowiem wody 
powierzchniowe mają zdolność do samooczyszczania się, zaś gruntowe, wypeł-
niające studnie, muszą wpierw pokonać grube pokłady gruntów i piasków zanim 
dostaną się do odbiorcy. Odkrycie technologii fi ltracji było niekwestionowanym 
sukcesem. Rewolucja przemysłowa w drugiej połowie XX wieku wzbogaciła tech-
nologię oczyszczania wody o szereg nowych metod jak między innymi odżelazianie, 
zmiękczanie, usuwanie związków organicznych czy demineralizację, opartych na 
reakcjach chemicznych. Dziś okazało się, że postępowanie zgodne z zasadami zrów-
noważonego rozwoju każe zastanowić się nad stosowaniem w oczyszczaniu wody 
skomplikowanych metod chemicznych. Są one coraz rzadziej zalecane z uwagi na 
możliwość wtórnego zanieczyszczenia źródeł produktami reakcji. Nowoczesne me-
tody analityki środowiskowej pozwalają identyfi kować coraz większe ilości nie wy-
stępujących dotąd zanieczyszczeń. Związane jest to z gwałtownym wzrostem popu-
lacji, działalności przemysłowej oraz zmniejszeniu dostępności zasobów wodnych. 
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Pierwsze antropogeniczne skutki zanieczyszczenia wód pojawiły się ponad dwa 
tysiące lat temu, kiedy to starożytni Rzymianie dostarczając wodę do swoich po-
siadłości miejskim systemem wodociągowym, wtórnie zanieczyszczali ją ołowiem. 
Renesans, rewolucja przemysłowa i nowożytność wprowadziły do rzek inne metale 
ciężkie, w tym w XVIII-XIX wieku arsen (w formie arszeniku), rtęć, cynk i nikiel. 
Po II wojnie światowej do wód zaczął spływać uhonorowany nagrodą Nobla DDT, 
a dziś nie ma już w przyrodzie nie zmienionych wód naturalnych. 

Pomimo wciąż zmieniających się przepisów prawnych usprawniających zarządza-
nie gospodarką wodną i  regulujących jakość wód, jak też epokowych postępów 
w technologii wody, jej jakość wciąż nie zadowala konsumentów w 100 %. Wymaga 
się, by stacje uzdatniania zapewniały niezawodnie czystą i zdrową wodę wszystkim 
odbiorcom. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mikroorganizmy nie są obecnie naj-
większym wyzwaniem technologii. W wodach naturalnych pojawia się szereg sub-
stancji toksycznych pochodzenia przemysłowego, rolniczego i transportowego. Są 
obecne związki będące skutkiem codziennych czynności społeczeństwa stosującego 
coraz nowsze i  nie ulegające biodegradacji w  środowisku. Wszystkie te czynniki 
są skutkiem rozwoju cywilizacyjnego i wysokiej antropopresji na środowisko na-
turalne. W wodach znajdują się zanieczyszczenia takie jak: pestycydy, farmaceuty-
ki i produkty do higieny osobistej, substancje zapachowe, plastyfi katory, hormony, 
opóźniacze palenia (PCB), nanocząsteczki, związki perfl uoroalkilowe, chlorowane 
parafi ny, siloksany, toksyny algowe, różne pierwiastki śladowe, w  tym pierwiast-
ki ziem rzadkich i radionuklidy oraz wiele innych. Jest to tylko kilka przykładów 
z długiej listy potencjalnych nowych zanieczyszczeń, które codziennie mobilizują 
naukowców do wytężonej pracy nad poszukiwaniem metod ich eliminacji z wód. 

W wielu ośrodkach naukowych na świecie nieustannie prowadzone są badania nad 
oczyszczaniem wód. Znane są skuteczne technologie pozwalające na uzyskanie 
wody ultra czystej. Skorzystać z  nich może przemysł. Jednak woda do picia i  na 
potrzeby gospodarcze nie może być pozbawiona niezbędnych dla organizmu ma-
kro- i mikrocząsteczek, jak wapń, magnez, żelazo, cynk, bor i inne pod warunkiem 
zachowania ich optymalnego stężenia w  wodzie. Niejednokrotnie odpowiedzią 
i skutecznym rozwiązaniem problemów związanych z oczyszczaniem wody jest fi l-
tracja wody. Stanowi ona dziś technologię bardzo obiecującą, pozwalającą zapewnić 
alternatywne rozwiązania przygotowania wody w celu ochrony zdrowia publiczne-
go i środowiska. Ponadto wzrost ludzkiej świadomości na temat rozsądnego korzy-
stania z publicznych zasobów wodnych spowodował, że fi ltracja zyskała na popu-
larności, zaś jej metody są systematycznie udoskonalane. 
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Wraz z rosnącą wiedzą i postępami w przemyśle syntezy chemicznej można pozy-
skać nowe, coraz efektywniejsze w oczyszczaniu wód materiały fi ltracyjne. W wielu 
światowych ośrodkach badawczych uczeni testują różne złoża. Opierają się one na 
tradycyjnych, znanych przed setkami a  nawet tysiącami lat kruszywach, ale dziś 
powracają w nowoczesnej formie mas poddanych przekształceniom termicznym, 
fi zycznym i chemicznym..

Zatem wybrane aspekty środowiskowe, technologiczne i  ekonomiczne procesu 
fi ltracji zostały poddane przeglądowi w niniejszej rozprawie. Nacisk położono na 
podstawowe zasady, parametry, główne zastosowania i nowe osiągnięcia. Wskaza-
no zalety i wady opisywanej technologii i porównywano z innymi mechanicznymi 
procesami oczyszczania, by podkreślić jej obecne ograniczenia i przyszłe potrzeby 
badawcze. 
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2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo 

Polska ma niskie zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca, które wynoszą 
około 203 km3, co jest znacznie mniejsze niż średnia w Europie. Obecnie retencja 
wodna w Polsce wynosi zaledwie 6,5 % odpływu rocznego. Reszta wody odpływa 
do morza, co nie daje pełnej możliwości ochrony przed powodzią i suszą, a także 
nie gwarantuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. W przeliczeniu na jednego 
mieszkańca jest to obecnie około 1600 m3 rocznie tzw. średnich zasobów. War-
tość ta jest znacznie mniejsza od średniej dla Europy (około 10 000 m3) i można 
ją porównać z zasobami wodnymi Syrii, Somalii, Zimbabwe czy Hondurasu (FAO 
2012). Na podstawie wskaźnika HDI (wskaźnik rozwoju społecznego z  ang. Hu-
man Development Index) (Raport HDI 2016) oraz wskaźnika wielowymiarowego 
ubóstwa MPI (Multidimensional Poverty Index), w którym brak czystej wody i złe 
warunki sanitarne odgrywają istotną rolę, zaproponowano w Polsce dla określenia 
defi cytu wody klasyfi kację Kowalczaka (Kowalczak 2007). Wynika z niej, że Polska 
znajduje się na pograniczu klasy III (stres wodny) i klasy IV (podstawowe proble-
my zarządzania zasobami wodnymi) – jest to ponad dwukrotnie mniej niż średnia 
europejska, oceniana na 3,9 tys. m³/osobę/rok (przy średniej światowej 5,4 tys. m3) 
(Kowalczak 2008). Czynniki klimatyczne, działające niezależnie od człowieka, mają 
decydujący wpływ na objętość dostępnej wody oraz bieżące ubytki, spowodowa-
ne parowaniem oraz zjawiskami o charakterze nagłym jak np. gwałtowne spływy 
powierzchniowe. Według projekcji klimatycznych, w  przyszłości należy się spo-
dziewać wydłużenia okresów suchych (bez opadów lub z opadami znacznie poniżej 
wartości średnich), a także wydłużenia okresów suchych i jednocześnie gorących, 
co z  uwagi na spotęgowane parowanie jeszcze bardziej przyspieszy wystąpienie 
stresu wodnego (WWAP 2009). Spodziewać się także można, że w przyszłości de-
fi cyty wodne występować będą na znacznie większych obszarach i  będą bardziej 
intensywne. Według szacunków zespołu Kundzewicz (2007) globalna powierzchnia 
terenów objętych silną suszą może ulec znacznemu zwiększeniu 10 - 30 - krotnie 
do końca wieku. Analizując wyniki analiz prowadzonych za pomocą regionalnych 
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modeli klimatycznych, można przypuszczać, że w Polsce się nastąpi wzrost średniej 
rocznej temperatury o około 1o C (BAUM 2013). 

Do celów zaopatrzenia w wodę zamiast wartości średnich uwzględniana jest obję-
tość wody realnie dostępna (Kędziora, Olejnik 2002). Z całkowitych zasobów przy-
padających na mieszkańca wynoszących około 203 km3 65 % (tj. 133 km3) wyparo-
wuje do atmosfery. Od pozostałej objętości należy jeszcze odjąć 18,4 % przypadające 
na spływy rzekami do krajów sąsiednich, przetrwanie ekosystemów wodnych, sta-
nowiące przepływ nienaruszalny, oraz niekontrolowane odpływy podczas wezbrań 
(Kundzewicz, Juda-Rezler 2010). Do dyspozycji pozostaje około 16 % wartości po-
czątkowej, tj. około 33 km3 wody. Z tego około 70 % zużywa przemysł i energetyka, 
10 % rolnictwo, leśnictwo i gospodarka rybacka (Rysunek 2.1.). Dla konsumentów 
pozostaje zaledwie 20 % średnich zasobów dyspozycyjnych, co stanowi wg danych 
z 2017 roku około 112 m3 wody na mieszkańca rocznie (GUS 2017).

Rysunek 2.1. Pobór wody w Polsce w podziale na poszczególne sektory gospodarki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2017
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2.1. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe stanowią wszystkie wody występujące na powierzchni Zie-
mi. Należą do nich wody słone (oceany, morza i słone jeziora) jak i wody słodkie 
(rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne oraz bagna) (CEFIK 2014). Wody powierzch-
niowe gromadzą się na powierzchni ziemi. Mogą też wypełniać zagłębienia tere-
nu, powstałe w sposób naturalny lub na skutek działalności człowieka. European 
Environment Agency (2014) podaje, że wody słodkie można ogólnie podzielić na 
wody śródlądowe płynące, do których należą rzeki, strumienie i potoki, oraz słod-
kie wody śródlądowe stojące obejmujące jeziora, stawy, zbiorniki retencyjne. Dru-
gą grupą rozpatrywaną w niektórych regionach świata też jako potencjalne źródła 
zasobów wód stanowią wody słone, czyli oceany, morza i  jeziora słone (EFILWC 
2012). Biorąc pod uwagę jednolite części wód powierzchniowych zapisy Ramowej 
Dyrektywy Wodnej pozwalają wyróżnić cieki naturalne (rzeki, strumienie, potoki 
czy strugi), jeziora oraz pozostałe naturalne zbiorniki wodne, morskie wody we-
wnętrzne oraz wody przejściowe, wody przybrzeżne, silnie zmienione i  sztuczne 
jednolite części wód powierzchniowych (2000/60/WE). 

Polska położona jest głównie w zlewni morza Morza Bałtyckiego, do którego spły-
wają rzeki z 99,7 % powierzchni kraju. Niewielka część dopływów odprowadzana 
jest do Morza Północnego (z 0,1 % powierzchni kraju) oraz Morza Czarnego (z 0,2 
% powierzchni kraju) (Rocznik Statystyczny GUS „Ochrona środowiska 2012”). 
Polską część zlewni Bałtyku tworzą przede wszystkim dorzecza dwóch najwięk-
szych rzek: Wisły, o powierzchni 168,9 tys. km2 (co stanowi 54 % powierzchni kraju) 
i Odry, o powierzchni 106,0 tys. km2 (33,9 % powierzchni kraju), a także dorzeczy 
pięciu mniejszych rzek: Ücker, Jarft , Świeżej, Pregoły i Niemna. Należy uwzględ-
nić również zlewnie rzek wpadających bezpośrednio do Bałtyku (17,3 tys. km2, 5,5 
% powierzchni kraju). Do zlewni Morza Północnego należy polska część dorzecza 
Łaby (238 km2), zaś do zlewni Morza Czarnego polskie fragmenty dorzeczy Dunaju 
(385 km2) i Dniestru (233 km2) (GUS 2017). Na Rysunku 2.2 przedstawiono obsza-
ry dorzeczy wymienionych rzek.

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Rysunek 2.2. Mapa dorzeczy polskich rzek
Źródło: GIOS 2012

Tabela 2.1. Obszary dorzeczy w Polsce

Obszar Dorzecza Powierzchnia [km2] Ludność [tys]
Dniestru 233 15,7
Dunaju 385 31,7

Jarft 212 5,4
Łaby 238 18,8

Niemna 2515 122,5
Odry 118010 14450

Pregoły 7522 517,3
Świeżej 161 1,7
Ucker 15 1,5
Wisły 183171 24500

Źródło: KZGW 2009
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Zlewnie rzek uchodzących bezpośrednio do Bałtyku podzielone zostały na dwa re-
giony. Utworzyły tzw. obszary dorzeczy Odry i Wisły będące głównymi jednostka-
mi gospodarowania wodami. Stanowią je dorzecza Odry (Świna, Dziwna, Wieprza, 
Rega, Radew, Parsęta i  Czerwona) oraz dorzecza Wisły (Łeba, Słupia, Reda, Pa-
słęka i Elbląg) (Raport RDW 2004). Powierzchnię poszczególnych obszarów oraz 
zamieszkującą je ludność zestawiono w Tabeli 2.1.

Zgodnie w  wymaganiami dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działa-
nia w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna), zdefi niowano 
w Polsce typy wód powierzchniowych uwzględnione w rozporządzeniu Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfi kacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jako-
ści dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Następnie wyznaczono 
tzw. jednolite części wód (JCW), będące podstawową jednostką gospodarowania 
wodami (Tabela 2.2). Każda z jednolitych części wód powierzchniowych scharakte-
ryzowana jest m.in. poprzez typ, do którego przynależy. (GIOS 2012) 

Tabela 2.2. Jednolite części wód powierzchniowych w obszarach dorzeczy

Obszar dorzecza
Jednolite części wód

rzeki jeziora Wody
przybrzeżne

Wody
przejściowe

Wisły 2660 481 6 5
Odry 1734 420 4 4

Dniestru 3 - - -
Dunaju 11 - - -
Jarft u 6 - - -
Łaby 8 - - -

Niemena 40 35 - -
Pregoły 120 101 - -
Świeżej 4 1 - -
Ucker - - - -
Suma 4586 1038 10 9

Źródło: GIOS 2012

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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2.1.1. Kategoryzacja wód powierzchniowych

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeż-
nych) wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód. Prezentuje się ją na-
stępnie poprzez ocenę stanu ekologicznego. Jest on przeprowadzana dla wód, które 
powstały w wyniku działalności człowieka (Primpas et al. 2010). Dla wód, których 
charakter został w  znacznym stopniu zmieniony w  następstwie fi zycznych prze-
obrażeń, będących wynikiem działalności człowieka, tzn. wód sztucznych lub wód 
silnie zmienionych przeprowadza się ocenę potencjału ekologicznego. Ponadto dla 
wszystkich rodzajów wód należy wykonać ocenę stanu chemicznego (Dz.U. 2016 
poz. 1187).

Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny jest określeniem jakości i  funkcjonowa-
nia ekosystemów wód powierzchniowych. Opiera się na klasyfi kacji wykonanej na 
podstawie wyników analiz wody fi zyczno-chemicznych, biologicznych oraz hydro-
morfologicznych. Według Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE) obowiązu-
jącej na terenie Unii Europejskiej, jakość wód powierzchniowych należy klasyfi ko-
wać na podstawie ich stanu ekologicznego, który ocenia się poprzez ustalenie po-
szczególnym jednolitym częściom wód, jednej z pięciu klas jakości (Dz.U. 2016 poz. 
1187). Początkowo klasy jakości wód powierzchniowych i podziemnych związane 
były z ich kategoryzacją jako wód przeznaczonych do spożycia, a dopiero w drugiej 
kolejności oceną ich stanu ekologicznego. 

Zgodnie z  Ramową Dyrektywą Wodną i  Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfi kacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prioryteto-
wych (Dz.U. 2016 poz. 1187) pierwsza klasa jakości oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny lub maksymalny potencjał ekologiczny. Bardzo dobry stan ekologiczny 
oznacza, że biologiczne elementy jakości wód osiągają wartości odpowiadające war-
tościom w niezakłóconych lub nieznacznie zakłóconych warunkach. Również war-
tości parametrów fi zyczno-chemicznych mieszczą się w zakresie odpowiadającym 
warunkom niezakłóconym. Specyfi czne zanieczyszczenia z kolei muszą być poniżej 
wykrywalności. Elementy hydromorfologiczne również odpowiadają warunkom 
niezakłóconym.

Druga klasa jakości oznacza dobry stan ekologiczny lub dobry potencjał ekologicz-
ny. Dobry stan ekologiczny oznacza, że biologiczne elementy jakości wód osiąga-
ją wartości wskazujące na wpływ antropogeniczny powodujący jedynie niewielkie 
odchylenia od warunków niezakłóconych. Również wartości parametrów fi zyczno
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-chemicznych mieszczą się w  zakresie takim, który oznacza, że ekosystem funk-
cjonuje zgodnie ze swoim typem oraz niewpływającym negatywnie na elementy 
biologiczne. Specyfi czne zanieczyszczenia z kolei nie mogą przekraczać ustalonych 
norm. Elementy hydromorfologiczne w wodach uznanych za drugoklasowe nie są 
oceniane odrębnie, ale muszą pozwalać elementom biologicznym na osiągnięcie 
stanu dobrego.

Trzecia klasa jakości oznacza umiarkowany stan ekologiczny lub umiarkowany 
potencjał ekologiczny. Umiarkowany stan ekologiczny oznacza, że biologiczne ele-
menty jakości wód osiągają wartości wskazujące na umiarkowane odchylenia od 
wartości cechujących biocenozy naturalne dla danego typu wód. Może oznaczać 
również stan, w którym elementy biologiczne wykazują odchylenia niewielkie, ale 
za to elementy fi zyczno-chemiczne przekraczają wartości typowe dla stanu dobre-
go. Gdy elementy biologiczne wskazują na stan umiarkowany, elementy fi zykoche-
miczne i hydromorfologiczne już nie są oceniane odrębnie, ale muszą pozwalać ele-
mentom biologicznym na osiągnięcie stanu umiarkowanego.

Czwarta klasa jakości oznacza słaby stan ekologiczny lub słaby potencjał eko-
logiczny. Słaby stan ekologiczny oznacza, że biologiczne elementy jakości wód 
osiągają wartości wskazujące na znaczne odchylenia od wartości cechujących 
biocenozy naturalne dla danego typu wód. Gdy elementy biologiczne wskazują 
na stan słaby, elementy fizykochemiczne i hydromorfologiczne już nie są oce-
niane odrębnie, ale muszą pozwalać elementom biologicznym na osiągnięcie 
stanu słabego.

Piąta klasa jakości oznacza zły stan ekologiczny lub zły potencjał ekologiczny. Zły 
stan ekologiczny oznacza, że biologiczne elementy jakości wód osiągają wartości 
wskazujące na poważne odchylenia od wartości cechujących biocenozy naturalne 
dla danego typu wód, łącznie z brakiem typowych biocenoz. Gdy elementy biolo-
giczne wskazują na stan zły, elementy fi zykochemiczne i hydromorfologiczne już 
nie są oceniane odrębnie, gdyż przyjmuje się, że również one mają wpływ na stan 
elementów biologicznych.

Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. wskazuje, że o przypisaniu danej klasy oce-
nianej jednolitej części wód decydują wyniki klasyfi kacji badanych wskaźników 
biologicznych. Jednocześnie obowiązuje zasada, że nadawana klasa stanu i poten-
cjału ekologicznego odpowiada najniższej klasie najgorszego parametru (Dz.U. 
2016 poz. 1187).

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Jak wspomniano wcześniej zaproponowany w Rozporządzeniu z dnia 21 lipca 2016 r.
system oceny stanu wód oparty jest na elementach biologicznych, fi zykochemicz-
nych i hydromorfologicznych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Osobno wyodrębniono ocenę 
stanu chemicznego, opartą na wskaźnikach z grupy substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych. Dla klasyfi kacji 
elementów biologicznych części wód powierzchniowych w  ciekach naturalnych 
zaproponowano 5 wskaźników jakości (fi toplankton, fi tobentos, makrofi ty, makro-
bezkręgowce bentosowe i ichtiofauna). Dla chlorofi lu „a”, wskaźnika okrzemkowe-
go IO i makrofi towego indeksu rzecznego zaproponowano wartości dopuszczalne 
dla 5 klas. Dla warunków hydromorfologicznych ustalono wartości dopuszczalne 
tylko dla I klasy. Dla elementów fi zykochemicznych wyróżniono 5 grup (stan fi -
zyczny, warunki tlenowe, charakterystyka zasolenia i  zakwaszenia oraz warunki 
biogenne), dla których podano wartości dopuszczalne dotyczące 19 wskaźników 
klas I i II. Dla klas od III do V wartości granicznych nie ustalono. Dla grupy wskaź-
ników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego wyróżniono: substancje priorytetowe (33 wskaźniki), inne 
substancje zanieczyszczające (9 wskaźników) oraz specyfi czne zanieczyszczenia 
syntetyczne i niesyntetyczne (23 wskaźniki). Dla tej grupy podano jedną wartość 
graniczną w zależności od kategorii jednolitych części wód. Woda powierzchnio-
wa osiąga dobry stan chemiczny, jeżeli w wyniku pobierania próbek w tym samym 
miejscu, z częstotliwością nie mniejszą niż to wynika z odpowiednich zapisów po-
danych Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadze-
nia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1187) 
spełnione są łącznie następujące warunki:

1) średnie arytmetyczne wartości (lub maksymalne dla niektórych wskaź-
ników) stężeń z oznaczeń nieprzekraczające standardów określonych dla 
kategorii wód powierzchniowych,

2) dla obszarów chronionych spełnione są warunki ustalone w  odrębnych 
przepisach.

Jeżeli woda nie spełnia określonych wyżej wymagań, uznaje się, że woda powierzch-
niowa nie osiąga dobrego stanu chemicznego.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2004 r. w sprawie wymagań, jakim po-
winny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 32, poz. 284) wyróżnia się trzy 
kategorie jakości wód powierzchniowych:
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– kategoria A1 – wody wymagające prostego uzdatniania fi zycznego w szcze-
gólności fi ltracji oraz dezynfekcji,

– kategoria A2 – wody wymagające typowego uzdatniania fi zycznego i che-
micznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagula-
cji, fl okulacji, dekantacji, fi ltracji, dezynfekcji (chlorowanie 
końcowe),

– kategoria A3 – wody wymagające wysoko sprawnego uzdatniania fi zycz-
nego i chemicznego w szczególności utleniania, koagulacji, 
fl okulacji, dekantacji, fi ltracji, adsorpcji na węglu aktyw-
nym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).

W  ocenie stanu ekologicznego hydromorfologiczne wskaźniki jakości wód mają 
rolę wspierającą i  uzupełniającą w  stosunku do parametrów fi zyczno-chemicz-
nych i biologicznych, mających najwyższą wagę (Hattermann, Kundzewicz 2010). 
Analizy wód powierzchniowych z  uwzględnieniem parametrów hydrologicznych 
i  morfologicznych wykonuje Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna 
(IMGW 2017). Przekazuje ona wyniki wojewódzkim inspektorom ochrony śro-
dowiska, którzy w formie podsumowania wykonują raporty oceny stanu wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz oceny obszarów chronionych. Prowadzą taż 
rejestrację parametrów hydromorfologicznych i wykonują oceny stanu ekologicz-
nego (GIOS 2017). 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) uzyskane wartości parame-
trów hydromorfologicznych służą potwierdzeniu bardzo dobrego stanu lub mak-
symalnego potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Mogą występować 
takie przekształcenia hydromorfologiczne, które są niemożliwe do eliminacji. 
Wówczas stanowią one o uznaniu wód za silnie zmienione lub sztuczne i decydują 
o kwalifi kacji danej jednolitej części wód do niższej klasy. W systemie obniżania 
klasy stopień przekształceń hydromorfologicznych wód powierzchniowych nie ma 
wpływu, gdy stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny oceniony na podstawie 
wskaźników biologicznych i  fi zyczno-chemicznych jest oceniony poniżej bardzo 
dobrego lub maksymalnego. Przyjmuje się wtedy, że z defi nicji odpowiada on klasie 
przyznanej według elementów biologicznych (Dz.U. 2016 poz. 1187).

Na podstawie wyników badań wód z uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych, 
w tym wyszczególnionych substancji priorytetowych dokonuje się klasyfi kacji stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Podstawą analizy jest po-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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równanie uzyskanych wyników ze środowiskowych normami jakości określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
klasyfi kacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Przyjmuje się, 
że poszczególne jednolite części wód są w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żaden 
z badanych wskaźników zanieczyszczeń stężeń nie przekracza dopuszczalnych stę-
żeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli zaś oceniana jednolita część wód nie 
spełnia podanych wymagań, jej stan chemiczny określany jest jako „poniżej dobre-
go”. W klasyfi kacji stanu chemicznego wód można wykorzystywać wyniki badań 
osadów dennych. Opisana rozporządzeniem (Dz.U. 2016 poz. 1187) klasa jest nada-
wana analizowanej jednolitej części wód na podstawie porównawczych wyników 
oceny stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. W systemie oceny 
stanu jednolitych części wód obowiązuje również „zasada dziedziczenia”. Umoż-
liwia ona zestawienie na koniec rozliczanego okresu badawczego wyników klasy-
fi kacji wszystkich monitorowanych wskaźników. Reguła ta zastrzega, iż do pełnej 
oceny końcowej są wykorzystane najbardziej aktualne i kompletne wyniki analiz nie 
starsze niż 6 lat lub 3 lata w przypadku uznania danej jednolitej części wód za za-
grożoną (2000/60/WE). Wartości wskaźników chemicznych w ogóle nie mogą być 
dziedziczone. (GIOS 2016, 2000/60/WE, Dz.U. 2016 poz. 1187).

Objęcie wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w  Polsce jest nie-
możliwe ze względu na ich znaczną liczbę (ogółem: 5634 jednolite części wód po-
wierzchniowych). Dlatego przedstawia się dane w zakresie oceny stanu i potencjału 
ekologicznego osobno dla jednolitych części wód monitorowanych, niezależnie od 
jednolitych części wód niemonitorowanych. Wody, które nie zostały poddane ana-
lizom biologicznym, fi zyczno-chemicznych, hydromorfologicznych i chemicznym 
są klasyfi kowane poprzez ich prognozowanie w wyniku oceny eksperckiej na pod-
stawie uzyskanych wyników dla odpowiednich wód monitorowanych. Ocenianym 
w sposób szacunkowy jednolitym częściom wód, ze względu na wysokie prawdo-
podobieństwo błędnej oceny, zaszeregowanie w klasyfi kacji stanu i potencjału eko-
logicznego podaje się poprzez nadanie im jedynie dwóch klas stan lub potencjał 
ekologiczny „co najmniej dobry” oraz „poniżej dobrego” (Nachlik 2004)
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2.1.2. Ocena stanu rzek

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowe-
go Monitoringu Środowiska wynika z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo 
wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566). Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 
analizowanych wcześniej parametrów fi zyczno-chemicznych, chemicznych i biolo-
gicznych należą do zadań wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ustawa 
podaje, że głównym celem monitoringu jest dostarczenie informacji o stanie eko-
logicznym lub potencjale ekologicznym wód płynących Polski, z uwzględnieniem 
poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń. Uzyskane dane są niezbędne do pra-
widłowego gospodarowania wodami w dorzeczach, jak też do ochrony ich przed 
eutrofi zacją i  zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. Każdego roku 
wykonywana jest ocena stanu jednolitych części wód rzecznych objętych w  roku 
poprzednim monitoringiem diagnostycznym (Dz.U. 2017 poz. 1566, Dz.U. 2016 
poz. 1178). 

Najnowsza opublikowana ocena jakości wód rzecznych oraz dodatkowo 10 zbior-
ników zaporowych, które nie są odrębnymi wydzielonymi częściami wód została 
wykonana w 2013. Wykonano pełny zakres badań analitycznych z uwzględnieniem 
wymaganych wskaźników fi zyczno-chemicznych, chemicznych i biologicznych dla 
584 jednolitych części wód (spośród 1815 objętych monitoringiem diagnostycznym) 
(GIOS 2013). Jak wspomniano wcześniej, oceny jednolitych części wód, nieopomia-
rowanych dokonuje się poprzez ich porównywanie do jednolitych części wód opo-
miarowanych. Warunkiem dokonania oceny szacunkowej są zidentyfi kowane cechy 
określające stopień podobieństwa. Im większa jest zgodność określonych cech, tym 
lepszy stopień estymacji wyników. W  tak przyjętej zasadzie ewaluacji stosowane 
jest zastrzeżenie, że do ogólnej oceny końcowej są wykorzystane wszystkie dostęp-
ne, uśrednione, roczne wyniki analiz z okresu ostatnich 3 lat. Opracowana w taki 
sposób ocena stanu i potencjału ekologicznego pozwoliła sklasyfi kować 4594 jed-
nolitych części wód rzecznych, z których 2957 zostało wyznaczonych przez zarzą-
dzającego wodami w Polsce jako naturalne, a 1637 jako sztuczne i silnie zmienione 
(Tabela 2.3).

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Najwięcej jednolitych części wód oceniono w dorzeczach Odry i Wisły, zachowując 
zgodność zasięgu obszarowego na terenie kraju (Raport dla dorzecza Odry 2004, Ra-
port dla dorzecza Wisły 2005). W dorzeczu Wisły w grupie naturalnych JCW 22,7% 
osiągnęło stan „dobry” lub „bardzo dobry”, natomiast wśród sztucznych i silnie zmie-
nionych JCW stan „co najmniej dobry” osiągnęło 35,2 %. W dorzeczu Odry pośród 
naturalnych JCW 37,7% osiągnęło stan „dobry” lub „bardzo dobry”, natomiast wśród 
sztucznych i silnie zmienionych JCW stan „co najmniej dobry” osiągnęło 23,9 % JCW 
(Rysunek 2.3, Rysunek 2.4). O gorszym stanie wód uznanym za „umiarkowany” lub 
niższy, decydowały przede wszystkim wartości wskaźników biologicznych. Wykona-
ny monitoring diagnostyczny jednolitych części wód rzecznych pozwolił zauważyć, 
że większość wskaźników wchodzących fi zyczno-chemicznych badanych w  latach 
2010 – 2012 nie przekraczała wartości dopuszczalnych określonych w rozporządze-
niu dla klasy I i II (Dz.U. 2016 poz. 1187). W pojedynczych przypadkach zauważo-
no ponadnormatywne stężenie azotu Kieldahla. Klasyfi kacja jednolitych części wód 
uznanych za zagrożone opierała się głównie o  wartości wskaźników biologicznych 
(np. fi toplankton), ponieważ parametry fi zyczno-chemiczne nie były przekraczane. 
W grupie wskaźników fi zyczno-chemicznych przekroczenia powyżej dopuszczalne-
go poziomu zanieczyszczeń zauważono dla fosforanów, azotu Kieldahla, zasadowości 
oraz ogólnego węgla organicznego. W ocenie JCW zanotowano nieliczne przekrocze-
nia dopuszczalnych poziomów wskaźników takich jak indeks olejowy oraz glin.

Rysunek 2.3. Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek w 2012 roku
Źródło: GIOS 2013

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Rysunek 2.4. Ocena stanu ekologicznego sztucznych jednolitych części wód rzek
Źródło: GIOS 2014

Ocena stanu chemicznego wód w rzekach i zbiornikach zaporowych dokonana na 
podstawie objętych monitoringiem jednolitych części wód pozwoliła sklasyfi kować 
589 jednolitych części wód rzecznych. Stan „dobry” przypisano w  przypadkach 
377, zaś stan „poniżej dobrego” w 212 (Tabela 2.4). Wśród ocenianych wód „zły” 
stan chemiczny spowodowany był głównie przekroczeniami dopuszczalnych stę-
żeń wskaźników z grupy substancji priorytetowych. Podwyższone zawartości zano-
towano dla benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, rtęci i kadmu (podane 
jako średnie roczne i maksymalne roczne stężenia) (GIOS 2014).

Tabela 2.4. Ocena stanu chemicznego JCW rzecznych w latach 2010-2012
Dorzecze Ocena stanu

dobry zły Liczba ocenionych części wód
Wisła 614 2045 2659
Odra 366 1373 1739

Dniestr - 3 3
Dunaj 4 7 11
Jarft - 6 6
Łaba 5 3 8

Niemen 15 24 39
Pregoła 84 36 120
Świeża - - -
Ucker 
Razem 1091 3498 4589

Źródło: GIOS 2014
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2.1.3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

Stężenia różnych substancji występujących w wodach powierzchniowych zazwyczaj 
wahają się od kilku ng/m3 do kilkuset mg/m3. Milly z zespołem (2008) podaje, że 
podstawowymi składnikami wód są kationy wapniowe, sodowe i magnezowe oraz 
aniony wodorowęglanowe,i siarczanowe (VI) i chlorkowe. Często występuje krze-
mionka. Proporcje i zawartość tych podstawowych jonów zależą przede wszystkim 
od składu chemicznego gleb i skał w zlewni. Według Kong i innych (2018) dopływ 
do wód zanieczyszczeń wynikających z działalności człowieka może znacznie zmie-
nić ten układ. Substancje występujące w  wodach powierzchniowych można po-
dzielić na: substancje pochodzenia naturalnego oraz substancje pochodzące z go-
spodarczej działalności człowieka, które nie występują w sposób naturalny w przy-
rodzie. Obecnie trudno jest określić naturalną zawartość substancji chemicznych 
w wodzie gdyż wszystkie wody na powierzchni ziemi są w mniejszym lub większym 
stopniu zanieczyszczone (Kabziński 2002). Gromiec (2004) podaje, że substancje 
w wodach można podzielić na organiczne i nieorganiczne. Klasyfi kacja ta nie jest 
jednak zbyt dokładna, ponieważ wiele związków nieorganicznych wchodzi w połą-
czenia ze związkami organicznymi. W środowisku wodnym, podczas procesów bio-
chemicznych i biologicznych związki nieorganiczne są przekształcane w organicz-
ne, natomiast związki organiczne ulegają rozkładowi do związków nieorganicznych. 
W zależności od stężeń, w jakich te substancje przeciętnie występują w wodach na-
turalnych Dai ze współpracownikami (2004) wyróżnia składniki podstawowe (od 
kilkunastu do kilkuset mg/dm3), makroskładniki (od kilkuset μg/dm3 do kilkunastu 
mg/dm3), mikroskładniki, często określane jako substancje śladowe (poniżej kilku-
nastu μg/dm3). Granice stężeń tych substancji jak i ich przynależność do poszcze-
gólnych grup nie są ścisłe. Substancje zanieczyszczające mogą wystąpić w wodzie 
również w postaci koloidów. 

Skład wód powierzchniowych jest bardzo zróżnicowany i zależy przede wszystkim 
od procesów naturalnych przebiegających w środowisku wodnym oraz zanieczysz-
czenia obcego pochodzenia (Kvaeven et al. 2001). Wody powierzchniowe są bez-
pośrednio narażone na skutki działalności gospodarczej człowieka i charakteryzują 
się zmiennością składu fi zyczno-chemicznego oraz biologicznego a także większą 
różnorodnością substancji w  nich występujących niż wody podziemne. Autorzy 
(Mitchell et al. 2011, Monteith et al. 2014, Oulehle et al. 2008) podają, że stopień 
zanieczyszczenia tych wód jest uzależniony od sposobu zagospodarowania zlew-
ni, stopnia degradacji środowiska oraz warunków atmosferycznych panujących 
w danym regionie. Występujące zanieczyszczenia często należą do grupy substancji 
uciążliwych oraz toksycznych. Głównymi czynnikami kształtującymi skład wód po-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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wierzchniowych są: budowa geologiczna zlewni i wielkość kompleksu sorpcyjnego 
gleb, topografi a zlewni, procesy wietrzenia i rozpuszczania minerałów tworzących 
zlewnię, procesy fi zyczne i  chemiczne zachodzące w  środowisku wodnym, natę-
żenie i prędkość przepływu wody, wielkość powierzchni kontaktu wody z powie-
trzem atmosferycznym, mieszanie się wód o różnym składzie, aktywność przemian 
biologicznych i  rodzaje organizmów wodnych, warunki atmosferyczne, stopień 
i sposób zagospodarowania zlewni, rodzaje obiektów hydrotechnicznych i stopień 
regulacji rzeki, sposób użytkowania wód, głębokość zbiorników wód i  lokalizacja 
względem źródeł emisji zanieczyszczeń (Skjelkvåle et al. 2005). Liczba wymienio-
nych tu czynników wskazuje, że ostateczny skład fi zycznochemiczny może być róż-
ny i zmienny w czasie. W konsekwencji, mechanizm kształtowania się składu wód 
powierzchniowych jest bardzo skomplikowany. Wody powierzchniowe z  czasem 
ulegają samooczyszczaniu. Jest to możliwe dzięki zachodzącym, głównie tlenowym, 
procesom biochemicznym prowadzącym do rozkładu związków organicznych na 
proste związki nieorganiczne, takie jak: dwutlenek węgla, woda, siarczany, azotany 
(Skorbiłowicz et al. 2008). 

Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Można podzielić je na 
dwie kategorie. Do pierwszej należą źródła punktowe wprowadzające wszelkie za-
nieczyszczenia, które pochodzą z jednego, łatwego do zlokalizowania źródła. Drugą 
kategorię stanowią źródła obszarowe. Ich pochodzenie jest trudne do zidentyfi ko-
wania (Wiater 2011, Wiater 2012). Należą do tej grupy zanieczyszczenia rolnicze 
pochodzące ze spływu powierzchniowego z pól uprawnych, parkingów, ulic, tere-
nów budowlanych, składowisk odpadów itp. Z powodu rozległości źródeł, zanie-
czyszczenia te trudno kontrolować.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 
sposobu klasyfi kacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowi-
skowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187) oraz 
Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich uwzględnia określenie naj-
większej ilości wskaźników. Stanowią ją zanieczyszczenia chemiczne. Są to różnego 
rodzaju substancje organiczne i  nieorganiczne dostające się do wód naturalnych 
wraz ze ściekami przemysłowymi, komunalnymi, zanieczyszczeniami rolniczymi. 
Należą do nich: detergenty, pestycydy, nawozy sztuczne, fenole, związki metali cięż-
kich takich jak ołów, rtęć, kadm, węglowodory aromatyczne, dioksyny, cyjanki, silne 
kwasy, zasady, radioizotopy, benzyna, naft a, oleje, ropa naft owa. Powodują zmianę 
składu chemicznego i odczynu wody (Dudziak, Kopańska 2015, Włodarczyk - Ma-
kuła 2016, Janczukowicz et al. 2006)
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Popularnymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych są związki azotowe, fos-
forany, jony żelaza i manganu. Związki azotowe trafi ają do wód powierzchniowych 
ze ściekami, opadami atmosferycznymi oraz spływami powierzchniowymi (Stod-
dart et al. 2001). Azot mineralny występuje przede wszystkim w  postaci jonów 
NH4+, których stężenie w wodzie waha się od części mg do kilkunastu mg w litrze 
i  najczęściej stanowi wskaźnik zanieczyszczenia wód ściekami bytowo-gospodar-
czymi. Wtedy stężenie azotanów (III i V) w tych wodach jest bardzo małe. Azotany 
(V) w wyższych stężeniach mogą pojawiać się jako rezultat procesów nitryfi kacji, 
które przebiegają w  środowisku (Curtis et al. 2005). Żelazo występuje w wodach 
powierzchniowych przede wszystkim w  postaci trudno rozpuszczalnych soli na 
III stopniu utlenienia. Może też tworzyć nierozpuszczalne kompleksy z  substan-
cjami humusowymi. Stężenia związków żelaza w  wodach powierzchniowych są 
zwykle niższe niż spotykane w wodach podziemnych. Powszechnie występującym 
jest natomiast mangan, najczęściej w  postaci trudno rozpuszczalnych związków 
na stopniu utleniania III lub IV (Skoczko 2018). Istotne zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych stanowią fosforany występujące często w  nadmiernej ilości. Po-
chodzą głównie ze ścieków miejskich i rolniczych, nawozów mineralnych oraz wód 
odpadowych z przemysłu. Ważnym ich źródłem w zanieczyszczonych wodach po-
wierzchniowych są powszechnie używane detergenty i  środki piorące Handlowe 
preparaty oprócz substancji powierzchniowo czynnych zawierać mogą od 10 do 
60 % fosforanów (V). Stężenie fosforanów w czystych wodach powierzchniowych 
jest rzędu setnych części mg/dm3, natomiast w wodach zanieczyszczonych ściekami 
osiąga wartości rzędu kilku mg/dm3 (Liu, Zhang 2015). Łącznie ze związkami azotu 
powodują one eutrofi zację zbiorników wodnych, jak też masowe namnażanie się 
i zakwit glonów. W określonych postaciach związki te są przyswajane przez orga-
nizmy samożywne i wbudowywane w biomasę. Ze względu na stale rosnącą ilość 
substancji odżywczych, następuje coraz silniejszy rozwój glonów stanowiących po-
karm dla zwierząt i tym samym wzrasta ilość materii organicznej. Prowadzi to do 
zmniejszenia przezroczystości wody, odkładaniu się materii na dnie ekosystemu, 
defi cytów tlenowych, wydzielania się siarkowodoru i metanu a w efekcie pojawienia 
się sinic wydzielających substancje toksyczne. Ogromna produkcja biomasy powo-
duje odkładanie się osadów martwej materii organicznej na dnie zbiorników wod-
nych, prowadząc do ich wypłycania i zarastania. Tworzy się środowisko beztlenowe 
wskutek zużywania znacznych ilości tlenu, co prowadzi do zachwiania równowagi 
ekologicznej (Rogora et al. 2012). 

Skjelkvåle z  zespołem (2005) podaje, że gazami zmieniającymi skład chemiczny 
wód powierzchniowych są przede wszystkim tlen i dwutlenek węgla. Głównym ich 
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źródłem jest powietrze atmosferyczne. Rozpuszczalność tlenu w wodzie powierzch-
niowej zależy od licznych czynników, m. in. od temperatury i zasolenia wody, ci-
śnienie atmosferyczne, falowanie, itp. Primpas i inni (2010) zauważają, że czasem 
następuje przesycenie wody tlenem na skutek gwałtownych zmian temperatury lub 
intensywnego rozwoju fi toplanktonu (zakwitu) i  nasiloną w  związku z  tym foto-
syntezą. Natomiast gdy następuje zamieranie zakwitów, zwłaszcza w okresie wyso-
kiej temperatury, może następować drastyczne obniżenie zawartości tlenu na sku-
tek rozkładu obumarłych organizmów. Brak tlenu oraz bardzo niskie jego stężenia 
obserwuje się głównie w  silnie zanieczyszczonych wodach. Jest to spowodowane 
intensywnymi procesami samooczyszczania (Boruszko et al. 2001). W wodach po-
wierzchniowych średnie stężenia dwutlenku węgla są zwykle niższe niż w wodach 
podziemnych. Pełni on istotną rolę w środowisku wodnym. Jest przede wszystkim 
czynnikiem buforującym i regulującym pH. Uczestniczy też w licznych reakcjach, 
między innymi w  fotosyntezie, respiracji, strącaniu i  rozpuszczaniu domieszek 
wód powierzchniowych. Inne gazy, jak np. siarkowodór i metan występują rzadziej 
w  wodach powierzchniowych (Kvaeven et al. 2001). W  grupie gazowych zanie-
czyszczeń chemicznych należy też wymienić tlenki siarki, azotu, których głównym 
źródłem jest energetyka i  transport. Powstają one podczas reakcji fotoutleniania 
w powietrzu atmosferycznym, a do wód powierzchniowych dostają się w postaci 
opadów atmosferycznych tzw. kwaśnych deszczy. Zakwaszenie bezpośrednio nega-
tywnie oddziałuje na organizmy wodne hamując rozwój jaj owadów lub ikry. Więk-
szość organizmów wodnych nie toleruje pH niższego niż 5. Z kolei zakwaszenie po-
średnie jest szkodliwe dla wszystkich organizmów danego zbiornika, gdyż zwiększa 
rozpuszczalność metali (m.in. glinu, miedzi, cynku, żelaza, niklu i  ołowiu). Przy 
kwaśnym odczynie wody dochodzi do przesunięcia równowagi pomiędzy różnymi 
formami glinu w kierunku jonu Al3+. Są one silnie toksyczne dla organizmów za-
mieszkujących ekosystemy wodne. Mobilizacja glinu powoduje również wytrącanie 
fosforu i prowadzi do oligotrofi zacji zakwaszonego zbiornika. Zakwaszenie może 
wywołać również obfi ty rozwój glonów, co sprzyja ustępowaniu bezkręgowców ro-
ślinożernych spowodowane spadkiem pH (Kędziora, Karg 2010). 

Do grupy zanieczyszczeń chemicznych zalicza się ponadto metale ciężkie, głównie 
ołów, rtęć a także kadm, nikiel, miedź, cynk i chrom. Dostają się one do wód wraz 
ze ściekami, spływami powierzchniowymi oraz opadami atmosferycznymi. Stano-
wią one poważne zagrożenie dla biocenozy środowiska wodnego, ponieważ organi-
zmy nie są w stanie ich przetworzyć na drodze metabolizmu i związki te kumulują 
się w ich tkankach. Upośledzają one czynności układu nerwowego, wykazują silne 
działanie rakotwórcze i w większych dawkach prowadzą do śmierci (Dixit 2015). 
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Innymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych są substancje organiczne. Ule-
gają one ciągłym biochemicznym przemianom, co prowadzi zarówno do ich wtór-
nej produkcji jak i rozkładu. Część z tych substancji jest pochodzenia naturalnego, 
jak: białka, węglowodany, skrobia, celuloza, woski, oleje, chlorofi l, związki syntety-
zowane przez organizmy wodne (np. toksyny sinicowe) lub ich metabolity. Znaczna 
część związków organicznych jest pochodzenia obcego. Są to m. in.: wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), chlo-
rowane związki organiczne (ChZO), pestycydy, produkty przeróbki ropy naft owej, 
substancje powierzchniowo czynne (SPC), fenole, alkohole, dioksyny, furany, estro-
geny pochodzenia obcego, farmaceutyki i wiele innych. Związki te nadają wodzie 
specyfi czny zapach i smak. Są związkami toksycznymi, które odkładają się w tkan-
kach zwierząt wodnych (Dudziak, Kopańska 2015, Włodarczyk - Makuła 2016).

W wodach powierzchniowych występuje też szereg naturalnych domieszek. Podsta-
wowe ich składniki stanowią jony: Ca2+, Na+, K+, Mg2+ oraz HCO3-, Cl- i SO4

2-, a tak-
że krzemionka. Ich udział podlega zmianom w zależności od składu chemicznego 
skał i gleb w zlewni oraz ładunku zanieczyszczeń przedostających się do wód po-
wierzchniowych. Przykładem jest większy udział jonów Cl- i SO4

2- w tych wodach, 
do których odprowadzane były wody kopalniane czy ścieki przemysłowe (Monteith 
et al. 2014, kowalczak 2008)

Drugą grupę stanowią zanieczyszczenia fi zyczne. Są to stałe substancje występujące 
w wodzie w postaci zawiesin lub cząstek koloidowych. Mogą to być rozdrobnione 
cząstki gleby, obumarłych roślin i zwierząt jak i substancje nierozpuszczalne wpły-
wające na pienienie wody oraz jej mętność. Różnego rodzaju osady dostające się 
do wód mogą prowadzić do spłycenia zbiornika wodnego. Zanim jednak osiądą na 
dnie wyrządzają poważne szkody zaburzając łańcuchy pokarmowe i uniemożliwia-
jąc bytowanie niektórych gatunków ryb. W grupie zanieczyszczeń fi zycznych wody 
należy wymienić temperaturę. Jej podniesienie jest spowodowane odprowadzaniem 
podgrzanej wody z  urządzeń chłodniczych elektrowni, elektrociepłowni i  innych 
zakładów przemysłowych. Skutkiem tego zjawiska jest wzrost eutrofi zacji i śnięcie 
ryb (Dai et al. 2004, Kędziora, Karg 2010, Mitchell et al. 2011).

Odrębną i bardzo ważną grupę zanieczyszczeń stanowią mikroorganizmy, tj. wiru-
sy, bakterie i pierwotniaki. Wśród organizmów wodnych najistotniejsze z punktu 
widzenia technologii oczyszczania wody są bakterie chorobotwórcze dla człowieka. 
Część chorób układu pokarmowego człowieka wywołują bakterie bytujące w środo-
wisku wodnym, jak np.: czerwonka, cholera, tyfus brzuszny, dur rzekomy. Obecność 
takich bakterii jak Escherichia coli i Streptococcus faecalis wskazue na zanieczysz-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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czenie wody fekaliami i możliwość występowania bakterii chorobotwórczych (Mof-
fatt, Struck 2011, Cann et al. 2013)). 

Ostatnią grupą są zanieczyszczenia radioaktywne. Ich obecność w wodach spowo-
dowana jest wprowadzeniem wraz ze ściekami przemysłowymi substancji radioak-
tywnych. Gromadzą się one na dnie zbiorników, w osadach, a także w organizmach 
żywych. Mogą występować w formie rozpuszczonej w wodzie. Przekroczenie do-
puszczalnych stężeń w wodzie ma poważne skutki zdrowotne a nawet śmiertelne 
(Nelson et al. 2015). 

Wraz z rozwojem osadnictwa i urbanizacją dolin rzecznych, wzrastała presja czło-
wieka na cieki wodne, w których sąsiedztwie człowiek chętnie się osiedlał już od 
czasów starożytnych. Wody płynące spełniały od wieków szereg funkcji gospodar-
czych, co przyczyniło się do ich masowej regulacji (Kvaeven et al. 2001). Brzegi 
rzek, potoków, strumieni, a nawet całe ich doliny są często silnie przebudowywane 
i przekształcone. Techniczna regulacja rzek pociąga za sobą nieodwracalne szkody. 
Następuje ubożenie fl ory i fauny oraz zanik naturalnych, zróżnicowanych struktur 
rzecznych. Obserwuje się jej wpływ na pogorszenie jakości wód, degradację, a nawet 
zanik ekosystemów dolinowych uzależnionych od rzek. W skrajnych przypadkach 
dochodzi do, zniszczenia ciągłości cieków, redukcji możliwości retencyjnych dolin 
rzecznych, zmian krajobrazowch oraz pogorszenia estetyki terenów nadrzecznych. 
Na skutek regulacji następuje niszczenie roślinności rosnącej wokół zbiorników lub 
wzdłuż cieków. W  warunkach naturalnych spełnia ona rolę fi ltra, wiąże niektóre 
pierwiastki i substancje, zatrzymując zanieczyszczenia. Wspomaga też samooczysz-
czanie się wód oraz odgrywa ważną rolę jako siedlisko, miejsca żerowania, rozrodu 
i schronienia organizmów wodnych (Kędziora, Olejnik 2002). 

2.2. Wody podziemne

Wody podziemne, zdefi niowane przez ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., 
występują pod powierzchnią ziemi w wolnych przestrzeniach skał skorupy ziem-
skiej, tworząc, w zależności od głębokości występowania, wody przypowierzchnio-
we oraz głębsze użytkowe poziomy wodonośne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180, 
z  2018 r. poz. 650, 710, 1479). Ich źródłem są między innymi wody pochodzące 
z opadów atmosferycznych, infi ltrujące przez przepuszczalne warstwy gruntu w głąb 
skorupy ziemskiej (Staudigel et al. 2000). Zasoby zaś, traktowane jako surowiec, 
to ilość wody grawitacyjnej zawartej w ośrodku wodonośnym lub przepływającej 
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przez przekrój poprzeczny ośrodka (Scholl et al. 2000). Ze względu na pochodzenie 
zasobów wody podziemnej można podzielić je na dwie grupy. Pierwszą są zasoby 
naturalne, do których należą wody podziemne utworzone przez przyrodę, drugą zaś 
zasoby sztuczne powstałe na skutek technicznej i procesowej działalności człowieka 
(Grove 2004). Wody podziemne gromadzą się najczęściej wewnątrz skał porowa-
tych zalegających nad pokładami nieprzepuszczalnymi tworząc tak zwane warstwy 
wodonośne. Warunki występowania wód podziemnych zależą przede wszystkim od 
budowy geologicznej danego obszaru (Murakami 2002). Zależność między opada-
mi, wodami powierzchniowymi i podziemnymi przedstawia Rysunek 2.5. 

Rysunek 2.5. Schemat obiegu wody w warunkach naturalnych.
Źródło: Strepnowski P. i inni 2010

2.2.1. Zasoby wód podziemnych w Polsce

Wody podziemne, oprócz wód powierzchniowych wchodzą w skład zasobów wod-
nych. Znajdują się one pod powierzchnią terenu, w strefi e nasycenia i bezpośred-
niego kontaktu z podłożem i podglebiem oraz odizolowane od nich wody nasycone 
rozmaitymi związkami chemicznymi (Kerrick 2002). Wody podziemne zasilane są 
w  około 20 % wodami powierzchniowymi przenikającymi w  głąb ziemi (Hacker 

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo



― 34 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

2003). Istotne z punktu widzenia gospodarczego wykorzystywania wód podziem-
nych jest określenie ich rodzaju oraz kategorii. Centralny Urząd Geologii (Uchwała 
RM 1960) dokonał podziału zasobów wód podziemnych na trzy kategorie:

a) zasoby wody podziemnej C – oszacowane na podstawie materiałów archiwal-
nych i opublikowanych, analizy zasobów wody ustalonych w skali regionalnej, 
zdjęć hydrogeologicznych lub geofi zycznych, wierceń, obliczone z wykorzysta-
niem zasady analogii z sąsiadami lub dobrze zbadanymi partiami tego samego 
zbiornika wód podziemnych i  przy wykorzystaniu badań w  nim prowadzo-
nych. 

Po ustaleniu i zatwierdzeniu zasobów wód podziemnych w kategorii C może być 
uzgodniony projekt wstępny inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę:

− komunalnych urządzeń i sieci wodociągowych oraz urządzeń zbiorowego 
zaopatrzania wsi w wodę, których projektowane zaopatrzenie na wodę nie 
przekracza 100 m3/h,

− obiektów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz nowych ujęć wód 
leczniczych w istniejących uzdrowiskach, ujęć wód podziemnych na po-
trzeby istniejących obiektów komunalnych, przemysłowych,

− nieprzemysłowych obiektów zakładów przemysłowych, których projekto-
wane zapotrzebowanie na wodę nie przekracza 6 m3/h,

b) zasoby wody podziemnej B – rozpoznane za pomocą wierceń lub innych wyro-
bisk i specjalnych badań hydrogeologicznych, w tym próbnych pompowań.

Po ustaleniu i zatwierdzeniu zasobów wód podziemnych w kategorii B może być wy-
dane, wymagane przez prawo budowlane, pozwolenie na budowę lub rozbudowę:

− miejskich urządzeń i sieci wodociągowych oraz urządzeń zbiorowego za-
opatrzania wsi w wodę,

− obiektów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, które są zaopatrywane 
wodę leczniczą oraz nowych ujęć leczniczych w  istniejących uzdrowi-
skach,

− zakładów przemysłowych i innych obiektów nie wymienionych wyżej, któ-
re mają być zaopatrywane w wodę w całości lub w części z zasobów pod-
ziemnych, w tym również pochodzących z infi ltracji brzegowej,
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c) zasoby wody podziemnej A – rozpoznane na podstawie długotrwałych badań, 
szczególnie pompowań. Opiera się je najczęściej na wieloletniej obserwacji eks-
ploatacji ujęć wody podziemnej. Mogą one być przydatne głównie w projekto-
waniu rozbudowy istniejących ujęć (GIH 2016, 2017, 2018).

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje zasobów wód podziemnych: zasoby 
statyczne, dynamiczne, eksploatacyjne oraz dyspozycyjne (Peacock 2001, Paczyń-
ski, Sadurski 2007). Zasoby statyczne, określane, jako wiekowe czy zretencjono-
wane, wyznaczają objętość wody wolnej zawartej w porach skalnych. Teoretycznie 
wody te mogą być wydobyte na powierzchnię ziemi poprzez odsączenie. Zasoby 
dynamiczne, inaczej odnawialne, stanowią stronę przychodową, głównie z  infi l-
tracji efektywnej opadów atmosferycznych, bilansu hydrogeologicznego cyklu 
krążenia wód podziemnych (Rupke 2002). Wody te swobodnie przepływają przez 
ośrodek skalny w postaci strumienia wód gruntowych. Zasoby eksploatacyjne do-
tyczą ilości wody możliwej do pobrania z ujęcia w określonych warunkach hydro-
geologicznych, środowiskowych, technicznych i  ekonomicznych. Należy do nich 
ta część zasobów statycznych czy dynamicznych, których pobranie nie spowoduje 
negatywnego wpływu na ilość i  jakość ogólnych zasobów wody (Sallares Ranero 
2003). Zasoby dyspozycyjne stanowią część wód podziemnych możliwych do po-
brania z  użytkowych poziomów wodonośnych w  określonych warunkach hydro-
geologicznych i środowiskowych, ustalonych w trybie opracowania dokumentacji 
hydrogeologicznej (Hunen 2000).

Na obszarze Polski objętość zwykłych wód podziemnych szacuje się na około 36 
mln km3, jednak ze względu na ich niską zdolność do odnawiania, zasoby eksplo-
atacyjne wynoszą około 16 km3/rok (raport PIH 2018). Należy zauważyć, że 35 % 
tych zasobów występuje w warstwach głęboko zalegających (Jokiel 2004, Herbich 
et al. 2003). Do wód podziemnych zaliczane są również zasoby wód leczniczych, 
termalnych i  solanek, których znaczenie gospodarcze wzrasta w ostatnich latach. 
Szacuje się, iż ponad 70 % wód leczniczych wykazuje silne powiązanie hydrologicz-
ne z wodami podziemnymi zwykłymi (słodkimi), a około 20% również z wodami 
powierzchniowymi (Walczykiewicz 2008). 

Zespół badawczy Hacera (2003) oraz Kerricka (2001) podaje, iż większość zbiorni-
ków wody podziemnej zawiera przeciętne, a nawet niewielkie zasoby. Dlatego w za-
opatrywaniu gospodarki narodowej w wodę w naszym kraju główne znaczenie mają 
zasoby wód powierzchniowych. Zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede 
wszystkim na zaopatrzenie ludności w dobrej jakości wodę do picia (Niesyto 2003, 
Strategia 2006, Strategia 2030). Na Rysunku 2.6 przedstawiono położenie zwiercia-
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dła wód podziemnych i wydajność ich najważniejszych źródeł zgodnie z raportem 
PIH 2017. W środkowej Polsce i na terenie województwa śląskiego wody podziem-
ne wykorzystywane są w bardzo dużym stopniu, przekraczającym nawet 100 % do-
stępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych, co może być związane 
z wydobyciem w tych rejonach surowców naturalnych. W pozostałej, większej czę-
ści kraju zużycie wody podziemnej wynosi maksymalnie 30 % poboru w stosunku 
do zasobów (Strategia 2012, PIH 2017). 

Wydobycie surowców naturalnych, głównie węgla kamiennego i brunatnego wpły-
wa na wielkość zasobów wód podziemnych w Polsce (Twaróg 2006, Jagiełło 2003). 
Prace wydobywcze, bieżąca eksploatacja kopalin jak i utrzymanie pustych wyrobisk 
prowadzą do obniżenia wysokości zwierciadła wód podziemnych i kreowania lejów 
depresji jak też zmniejszenia ilości zasobów wód podziemnych i powierzchniowych. 
Za zmiany ich jakości odpowiedzialne są w dużej mierze zrzuty wód kopalnianych 
o silnie kwaśnym odczynie i znacznym zasoleniu. Następstwem eksploatacji zaso-
bów naturalnych jest zdrenowanie poziomów wodonośnych prowadzące do zani-
ków źródeł, wysuszania studni gospodarskich czy ujęć komunalnych. Najbardziej 
niepożądanym skutkiem wydobycia surowców jest zakłócenie bilansu wodnego od-
powiadające za zmiany przepływu podziemnego wód, zwiększenie skali infi ltracji 
pomiędzy sąsiednimi warstwami, poziomami i obszarami skutkujące zmianą granic 
zlewni (Herbich 2012, Funiciello et al. 2003).

Według danych opracowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwo-
wy Instytut Badawczy, w dokumencie Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych 
w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r., ogółem stan zasobów eksploatacyjnych zwy-
kłych wód podziemnych wynosił ponad 2 000 000 m3/h, a przyrost zasobów w roku 
2015 obniżył się do około 11 000 m3/h w porównaniu do danych z 2010 roku, kiedy 
osiągał wartość 12 622,07 m3/h. Tabela 2.5 przedstawia rozkład zasobów wód pod-
ziemnych z podziałem na województwa. Można z niej odczytać, iż najwyższe zasoby 
zwykłych wód podziemnych występują w województwie mazowieckim, natomiast 
uboższe w wodę jest województwo opolskie.
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Rysunek 2.6. Położenie zwierciadła wód podziemnych i wydajność źródeł w wybranych 
punktach monitoringu wód - stan na 31.07.2017.

Źródło: PIH 2017.
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Tabela 2.5. Zestawienie ustalonych zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód podziemnych 
w Polsce w 2015 roku

Po
w

ie
rz

ch
ni

a
km

2

Zasoby eksploatacyjne

Ogółem w m3/h
Moduł 

zasobów 
m3/h km2

Stan zasobów eksploatacyjnych
w m3/h z utworów

Województwo Stan na 
2015.12.31

Przyrost 
-ubytek 

w 2015 r.

czwarto-
rzędowych

trzecio-
rzędowych kredowych starszych

Ogółem 312 685 2 020 220,13 11 233,67 6,46 1 333 048,09 211 980,74 278 331,15 196 860,15

Dolnośląskie 19 948 91 578,56 406,18 4,59 61 727,62 20 880,33 3 420,40 5 550,21

Kujawsko-
Pomorskie 17 970 173 452,49 2 026,84 9,65 134 391,20 29 073,79 8 103,40 1 884,10

Lubelskie 25 114 141 746,59 410,59 5,64 24 085,83 12 698,37 104 151,09 811,30

Lubuskie 13 984 94 232,10 139,74 6,74 87 538,46 6 679,64 14,00 0,00

Łódzkie 18 219 171 112,92 1 442,50 9,39 66 989,03 9 192,10 62 450,58 32 481,21

Małopolskie 15 144 74 697,92 717,01 4,93 40 893,79 9 220,03 12 974,03 11 609,25

Mazowieckie 35 598 253 637,30 2 560,65 7,13 200 213,85 17 500,87 25 751,43 10 171,15

Opolskie 9 412 57 454,39 764,65 6,10 25 160,20 15 378,25 1 916,00 14 999,94

Podkarpackie 17 926 58 444,53 411,19 3,26 52 020,44 4 827,01 1 562,08 35,00

Podlaskie 20 180 78 508,80 525,80 3,89 76 415,70 2 047,10 34,00 12,00

Pomorskie 18 293 164 752,45 843,26 9,01 136 784,61 16 078,54 11 845,30 44,00

Śląskie 12 294 108 435.67 554,25 8,82 24 264,31 2 523,01 4 646,51 77 001,84

Świętokrzy-
skie 11 672 60 853,19 303,30 5,21 6 939,23 4 831,50 14 543,70 34 538,76

Warmińsko-
Mazurskie 24 203 139 978,11 311,00 5,41 123 878,61 6 951,30 148,20 0,00

Wielkopolskie 29 826 189 423,64 1 184,87 6,35 114 469,62 46 636,30 25 281,93 3 035,79

Zachodnio-
pomorskie 22 902 170 912,29 1 368,16 7,46 157 275,59 7 462,60 1 488,50 4 685,60

Źródło: opracowanie własne na podst. PIG 2015l
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2.2.2. Podział wód podziemnych

Podział wód podziemnych jest rozpatrywany według różnych kryteriów: głęboko-
ści występowania warstw wodonośnych i warstw nieprzepuszczalnych, charakteru 
i  rodzaju skał, w których woda występuje oraz genezy ich powstawania. Przyjętą 
w Polsce systematykę wód podziemnych przedstawia Tabela 2.6.

Tabela 2.6. Systematyka wód podziemnych.

Strefa
występowania Typy wód

Stan
fi zyczny 

wody

Rodzaje wód 
wg ośrodka 

skalnego

Strefa aeracji

wody higroskopowe

wody błonkowate

wody kapilarne wody
związane

wody wsiąkowe

wody zawieszone

Strefa
saturacji

wody
przypowierzchniowe

wody gruntowe
wody swobodne

wody
swobodne

wody
porowe

wody
szczelinowe

wody
szczelinowo-

krasowe

wody
krasowe

wody wgłębne

wody głębinowe
wody naporowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu EEA 2003, Canub et al. 2000, Dobson et al. 2002

Odzwierciedlenie rozkładu sił oddziałujących na wodę związaną przedstawiono na 
Rysunku 2.7, a rodzaje wód na Rysunku 2.8.

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Rysunek 2.7. Rozkład sił jednostkowych przyciągających wodę związaną: 1 – cząstka stała, 
2 – woda adsorpcyjna (higroskopijna), 3 – woda błonkowata, 4 – woda wolna, 5 – wykres 

sił przyciągania molekularnego 
Źródło: Rupke et al. 2004, Keken et al. 2002

W  dostępnych źródłach literaturowych można znaleźć charakterystykę poszcze-
gólnych rodzajów wód wymienionych w Tabeli 2.6. (Siemieuk, Szczykowska, 2007, 
Wiater 2011, Szczykowska 2007, Skoczko 2014, Connolly, Pterini 2002, Poli, Schidt 
2002, Roehm et al. 2000, Rupke et al. 2004, Keken et al. 2002, Graczyk 2012):

Wody higroskopowe silnie związane – (adhezyjne, adsorbowane) są silnie połą-
czone z  powierzchnią cząstek gruntowych. Tworzą powłokę – warstwę kationów 
trwale związanych z powierzchnią cząstki gruntu na skutek przyciągania molekuł 
wodnych. Ten rodzaj wody nie może działać rozpuszczająco, przechodzić z jednej 
cząstki na drugą oraz przekazywać ciśnienia hydrostatycznego. Woda adhezyjna 
przyciągana jest z ciśnieniem dochodzącym do 2500 MPa i ma własności ciała stałe-
go. Jej gęstość dochodzić może do 2400 kg/m3, a temperatura zamarzania do -78°C. 
Grubość warstwy wód adsorbowanych od 2 do 10 drobin wody. Do ich całkowitego 
usunięcia potrzebna jest temperatura 350°C.

Woda błonkowata– woda słabo związana – dzieli się na wodę błonkowatą utwier-
dzoną i wodę błonkowatą luźną. Jest słabiej związana z powierzchnią cząstki, prze-
suwa się z jednej cząstki na drugą niezależnie od siły ciężkości do chwili wyrówna-
nia grubości wodnej na obu cząstkach. Woda błonkowa stanowi warstwę o grubości 
od 20 do 200 drobin wody. Grubość powłoki wody błonkowej wokół ziaren kwarcu 
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o średnicy od 0.1÷0.05 mm wynosi ok. 34·10-6 mm, a dla cząstek 0.01÷0.005 mm – 
ok. 5·10-5 mm. Zamarza w temperaturze nieco poniżej 0°C, nie przenosi ciśnienia 
hydrostatycznego. Łączna grubość wód związanych na powierzchni cząstek iłowych 
może dochodzić do 0.001 mm, a  więc może przekraczać wymiar samej cząstki, 
a tym samym wszystkie wolne przestrzenie. Wpływ wody związanej na własności 
fi zyczne i mechaniczne, a głównie na przepuszczalność, ściśliwość, kapilarność jest 
tym większy, im drobniejsze są cząstki gruntu.

Wody kapilarne występują w drobnych porach, szczelinach i naczyniach włoskowa-
tych produktów niezależnie od siły grawitacji, gdyż silniejsze od niej są siły napięcia 
powierzchniowego. Woda ta podlega zjawiskom kapilarnym. Wody kapilarne wy-
stępują w strefi e aeracji w porach i szczelinach o wymiarach kapilarnych. Poruszają 
się pod wpływem sił spójności i  przylegania, tworząc na granicy strefy saturacji 
i strefy aeracji strefę wzniosu kapilarnego. Podlegają one sile ciężkości, przekazują 
ciśnienie, mają zdolność rozpuszczania, zamarzają w temperaturze nieco niższej od 
0 °C. Wyróżnia się w środowisku wodę kapilarną właściwą – nie oderwaną od wody 
wolnej w strefi e saturacji i wody kapilarne zawieszone – tworzące soczewki w strefi e 
aeracji.

Rysunek 2.8. Rodzaje wód podziemnych 
Źródło: Graczyk 2012

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Wody przypowierzchniowe, inaczej zaskórne, należą do najpłycej występujących 
wód podziemnych. Warstwa gruntu oddzielająca je od powierzchni terenu waha 
się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Występują przede 
wszystkim na obszarach podmokłych – delt, torfowisk. Ze względu na niedosta-
teczne chronienie tych wód przez warstwy gruntu są narażone na przedostawanie 
się zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Charakterystyczne dla tego rodzaju wód 
podziemnych są wahania temperatury oraz poziomu zwierciadła wody. W  lecie, 
przede wszystkim w okresie susz, mogą częściowo zanikać, natomiast zimą częścio-
wo zamarzać. Wody przypowierzchniowe ze względu na znaczne zanieczyszczenie 
nie nadają się do ujmowania na cele wodociągowe. 

Wody gruntowe zalegają na większych głębokościach, nawet do 120 m, lecz nie-
przykryte są one żadną warstwą nieprzepuszczalną. Wody gruntowe ograniczone są 
od góry (strop) swobodnym zwierciadłem i strefą aeracji, a od dołu (spąg) pierw-
szym poziomem słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym. Zasilanie wód 
gruntowych następuje poprzez infi ltrację wód z powierzchni ziemi. Zmianie ulega 
ich skład chemiczny, temperatura i poziom zwierciadła. Wierzchnia warstwa grun-
tu skuteczniej chroni przed zanieczyszczeniami, ale również wpływa na nabywanie 
cech struktury chemicznej warstw, w których się znajduje. Może to powodować ko-
nieczność uzdatnienia takiej wody przed jej wykorzystaniem. Wody gruntowe prze-
znaczane są głównie na użytek rolnictwa lub przy odpowiednim stopniu oczyszcza-
nia, na cele wodociągowe.

Woda wgłębna znajduje się poniżej górnych warstw przepuszczalnych i  nieprze-
puszczalnych, na głębokościach od 60 do 200 m pod powierzchnią terenu. Jej udział 
w  krążeniu wody w  przyrodzie jest niewielki, wobec tego odznacza się stabilny-
mi parametrami fi zycznymi i chemicznymi. Obszar zasilania tych wód najczęściej 
znajduje się w  znacznej odległości od ich występowania, następuje ono poprzez 
styczność z warstwami wodonośnymi mającymi kontakt ze strefą aeracji bądź po-
przez wychodne warstwy wodonośnej. W warunkach naturalnych zwierciadło tych 
wód ma charakter swobodny, gdy woda zamknięta jest między dwiema warstwami 
nieprzepuszczalnymi pod ciśnieniem mówi się o  zwierciadle napiętym. Stanowią 
najkorzystniejsze źródło wody przeznaczonej na cele wodociągowe. Położenie wód 
wgłębnych w profi lu glebowym przedstawia Rysunek 2.9. 

Najniżej położonymi wodami podziemnymi są wody głębinowe (80-300 m poniżej 
powierzchni terenu). Stanowią one część zasobów wód nieodnawialnych, zamknię-
tych w warstwach wodonośnych pod wpływem procesów geologicznych. Wody te 
są wysoko zmineralizowane i nie nadają się do wykorzystania wodociągowego na 
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cele bytowo – gospodarcze, natomiast ze względu na specyfi czne właściwości są uj-
mowane na cele lecznicze (Sozański 2002).

 

Rysunek 2.9. Wody podziemne - wody wgłębne. 
Źródło: Bajkiewicz-Grabowska, Mikulski 2010

2.2.3. Klasyfi kacja wód podziemnych

Ramowa Dyrektywa Wodna z 2000 roku (2000/60/WE) defi niuje pojęcie jednoli-
tych części wód podziemnych (JCWPd) jako te wody, które występują w warstwach 
wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiających pobór, który jest 
istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształto-
wania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Małecka 
(2011) podaje, iż JCWPd zostały wyznaczone z uwzględnieniem typów oraz rozcią-
głości poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych z ekosystemami lądo-
wymi i wodami powierzchniowymi, możliwością poboru wód, a także w nawiązaniu 
do charakteru i  zasięgu antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki 
wód podziemnych. Wydzielenie jednolitych części wód podziemnych i przeprowa-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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Rysunek 2.10. Podział jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) w Polsce.
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 2018.



― 45 ―

dzenie wstępnej oceny ich stanu zostało dokonane po raz pierwszy w Polsce w 2004 
roku przez Państwowy Instytut Geologiczny i uwzględniało podział na 161 elemen-
tów. Baczyński i Sadurski (2007) opisali sposób ich wyznaczania i przyjęte kryteria. 
W 2008 roku została przeprowadzona weryfi kacja przebiegu granic JCWPd wydzie-
lonych w 2005 roku, a w wyniku tych prac powstał nowy podział Polski w zakresie 
JCWPd - wydzielono 172 części oraz 3 subczęści. (Rozporządzenie MŚ 2008, Raport 
PSH 2008) Na Rysunku 5 przedstawiono aktualny podział wód podziemnych we-
dług JCWPd oraz jednostek hydrologicznych. Na zlecenie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Warszawie Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, w ramach realizacji projektu „Monitoring stanu chemicz-
nego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)” opracował 
dokument analizujący stan wód podziemnych w Polsce. (GIOS 2017)

Z opracowania, którego efektem była ocena stanu chemicznego i ilościowego jedno-
litych części wód podziemnych wynika, iż na obszarze Polski wyróżnia się użytkowe 
poziomy wodonośne z zasobami wód podziemnych wysokiej jakości występujące 
na około 80 % powierzchni kraju (Rysunek 2.10)

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) państwa członkowskie zobo-
wiązane są do ustanowienia i prowadzenia stałego monitoringu stanu jakości wód. 
Jego celem jest dostarczanie danych o jakości zasobów wód dla potrzeb związanych 
z identyfi kowaniem, eliminowaniem lub ograniczaniem zagrożeń w celu osiągnię-
cia dobrego stanu chemicznego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło 
zobowiązanie do implementacji przepisów unijnych do polskiego prawa poprzez 
zapisy w ustawie Prawo wodne oraz przepisach szczegółowych (Niesyto 2003). Oce-
nę jakości śródlądowych wód podziemnych prowadzi Państwowy Instytut Geolo-
giczny. Jest to instytucja służby hydrogeologicznej zobligowana do wykonywania 
badań w wyodrębnionych 172 punktach JCWPd, w zakresie elementów fi zykoche-
micznych i ilościowych (PIH 2008). Ocenę jakości wód podziemnych przeprowa-
dza się, pod względem klasyfi kacji elementów fi zykochemicznych, w oparciu o Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85), 
które przewiduje pięć klas czystości wód podziemnych: 

• klasa I - wody o bardzo dobrej jakości, w których: 

a)  wartości elementów fi zykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 
naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się 
w zakresie stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych; 

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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b)  wartości elementów fi zykochemicznych nie wskazują na wpływ działalno-
ści człowieka; 

• klasa II - wody dobrej jakości, w których: 

a) wartości niektórych elementów fi zykochemicznych są podwyższone w wy-
niku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych;

b) wartości elementów fi zykochemicznych nie wskazują na wpływ działalno-
ści człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby;

• klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fi zyko-
chemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka; 

• klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fi zy-
kochemicznych są podwyższone w  wyniku naturalnych procesów zachodzą-
cych w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka; 

• klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fi zykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

Wymienione rozporządzenie określa defi nicje klasyfi kacji stanu chemicznego wód 
podziemnych jako dobry i słaby stan chemiczny wód podziemnych. Dobrym sta-
nem chemicznym jednolitej części wód podziemnych jest taki stan chemiczny, 
w którym są spełnione następujące warunki: 

1) skład chemiczny wód podziemnych jest taki, że: 

a) stężenia substancji zanieczyszczających nie wykazują efektów dopływu 
wód słonych ani innych wód o  jakości zagrażającej zanieczyszczeniem 
wód podziemnych, 

b) stężenia substancji zanieczyszczających nie przekraczają norm jakości 
ustalonych dla wód podziemnych w przepisach dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz zdrowia ludzi; 

2) poziom stężenia substancji zanieczyszczających nie może prowadzić do:

a) nieosiągnięcia przez powiązane z nimi wody powierzchniowe celów śro-
dowiskowych, 
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b) obniżenia jakości chemicznej lub ekologicznej tych części wód, 

c) powodowania znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio za-
leżnych od wód podziemnych.

Słabym stanem chemicznym jednolitej części wód podziemnych jest taki stan che-
miczny, w którym nie jest spełniony co najmniej jeden z powyższych warunków.

Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekrocze-
nia wartości granicznych elementów fi zykochemicznych, gdy jest ono spowodowane 
przez naturalne procesy, pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych 
dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie 
wartości granicznych oznaczonych w  rozporządzeniu indeksem „H” wskaźników 
nieorganicznych: antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, 
fl uorków, glinu, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu i srebra oraz wskaźników orga-
nicznych: adsorbowanych związków chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu, 
benzenu, lotnych węglowodorów aromatycznych (BTX), substancji ropopochodnych, 
pestycydów, tetrachloroetenu, trichloroetenu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA). (Dz.U. 2016 poz. 85). Ponadto wody podziemne podlega-
ją ocenie ze względu na poziom azotanów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na zanie-
czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz.2093).

Podczas dokonywania oceny stanu chemicznego i ilościowego JCWPd w 2016 roku 
przyjęto procedurę przeprowadzania testów określających ten stan. (PIH 2016) Każ-
dy z  testów wykonany był niezależnie od pozostałych, a wynikiem było określenie 
dobrego lub słabego stanu JCWPd. W podsumowaniu ze 172 JCWPd ocena stan sła-
by została określona dla 29 z nich. Stanowi to 18,01% wszystkich JCWPd, natomiast 
81,99% otrzymało ocenę dobrego stanu chemicznego i ilościowego (Rysunek 2.11).

Rysunek 2.11. Ocena stanu chemicznego i ilościowego JCWPd. 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 2017.
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Testami kwalifi kacyjnymi, w których najwięcej JCWPd otrzymało ocenę stan sła-
by był test numer 1 – ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd (negatywną notę 
otrzymało 10 JCWPd) oraz test 6 – ogólna ocena stanu ilościowego – bilans wod-
ny (17 negatywnych ocen JCWPd). Rysunek 7 przedstawia lokalizację zbadanych 
JCWPd z podziałem na stan dobry i słaby.

Tabela 2.7. Klasyfi kacja jakości wód podziemnych w 2015 roku w podziale na dorzecze 
Odry i Wisły.

Klasa jakości 
lub stan

Dorzeczy Odry 
n = 322

Dorzecze Wisły 
n = 552

Ogółem 
n = 884

liczba % liczba % liczba %

I 1 0,30 6 1,09 7 0,79

II 59 17,77 93 16,85 152 17,19

III 160 48,19 321 58,15 481 54,41

Stan dobry 220 66,26 420 75,09 640 72,40

IV 72 21,69 76 12,77 148 16,74

V 40 12,05 56 10,14 96 10,86

Stan słaby 112 33,73 132 23,91 244 27,60

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 2016.

W  klasyfi kacji elementów fi zykochemicznych JCWPd wykorzystano blisko 1000 
wyników analiz chemicznych wykonanych w ramach monitoringu diagnostyczne-
go oraz w ramach innych zadań Państwowej Służby Hydrologicznej. (PIH 2017) 

W końcowym zestawieniu przedstawionym na Rysunku 2.12 i w Tabeli 2.7. wynika, iż 
dominuje klasa III (54,41% punktów), czyli wody o zadowalającej jakości, w których 
wartości elementów fi zyczno-chemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 
procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności 
człowieka. Kolejna grupa to klasa II (17,19 % – wody dobrej jakości) i klasa IV (16,74 
% – wody niezadowalającej jakości). Za nimi są wody klasy V – złej jakości (10,86 
%) i wody klasy I – bardzo dobrej jakości (0,79 %). Stan dobry stwierdzono w 72,40 
% przebadanych punktów, natomiast stan słaby – w 27,60 % punktów. Wśród wód 
o stanie dobrym większy udział mają wody III klasy jakości. W podziale na dorzecza 
również wyraźnie dominują wody III klasy jakości zarówno w dorzeczu Odry (48,19 
%), jak i w dorzeczu Wisły (58,15 %). W dorzeczu Odry o około 10% więcej jest wód 
o stanie słabym, zarówno w klasie IV, jak i V (PIG 2016).
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Rysunek 2.12. Ogólna ocena stanu 172 JCWPd. 
Źródło: PIG 2016.

2.2.4. Charakterystyka wód podziemnych

Podczas przesiąkania w głąb warstw gruntu wody opadowe i powierzchniowe zmie-
niają swoje właściwości. Przemieszczanie się powoduje zmniejszenie zawartości za-
nieczyszczeń fi zycznych i biologicznych będących ich charakterystycznymi wskaź-
nikami jakościowymi oraz przyczynia się do nabycia przez nie cech odpowiadają-
cym składowi mineralogicznemu warstwy wodonośnych, przez które przepływają 
(Gerya, Yuen 2003). Od długości czasu infi ltracji wody oraz geologicznego pocho-
dzenia warstw skał, zależy możliwość ich wykorzystania na cele wodociągowe oraz 
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gospodarcze (Kaczmarek 1996, Wallman et al. 2001). Właściwości te powodują, iż 
wody podziemne są najkorzystniejszym surowcem ujmowanym ma cele bytowo - 
gospodarcze. Stanowią główne źródło poboru na potrzeby ludności (Frankowski et 
al. 2009). Zagrożenia ograniczenia ilości zasobów możliwych do eksploatacji, jak 
i  ich jakości, mogą być spowodowane działalnością człowieka w sektorze nie tyl-
ko gospodarczo-przemysłowym ukierunkowanym na produkcję, ale też w branży 
wydobywczej różnych surowców naturalnych, nadmierną eksploatacją i górniczymi 
odwodnieniami wyrobisk. Liczne zanieczyszczenia punktowe, liniowe czy obszaro-
we generują ryzyko skażenia wód dopływem pozostałości nawozów, ścieków i wód 
zanieczyszczonych oraz niekontrolowanych przecieków paliw i substancji chemicz-
nych (Wiater 2011, Wiater, Horysz 2017, Szczykowska, Siemieniuk 2007, Gutry-Ko-
rycka et al. 2014). Zagrożenie zasobów wód podziemnych występuje w sąsiedztwie 
zlikwidowanych zakładów przemysłowych, np. w Tarnowskich Górach. W zagłębiu 
kłobucko-częstochowskim w połowie lat siedemdziesiątych zamknięte zostały ko-
palnie rud żelaza. Kwaśne wody kopalniane nadal jednak wypływają w tym rejo-
nie z dawnych otworów wiertniczych w formie samowypływu i stwarzają poważne 
zagrożenia ekologiczne wskutek utleniania siarczków towarzyszących złożom, co 
obniża odczyn tych wód do poziomu poniżej pH 3 (Gutry-Korycka et al. 2014).

Skład wód podziemnych zależy od wielu czynników, przede wszystkim od charaktery-
styki geologicznej warstwy wodonośnej, głębokości występowania wód, długości war-
stwy wodonośnej, wielkości powierzchni i czasu styku wody z materią skalną, związku 
z powierzchnią ziemi i wodami powierzchniowymi - w tym od sposobu zagospoda-
rowania terenów na powierzchni (Wiater, Łukowski 2010, Kundzewicz 2000, Angel et 
al. 2001). W odróżnieniu od wód powierzchniowych, wody podziemne charakteryzują 
się raczej stałym składem fi zyczno-chemicznym, a ten kształtują procesy hydrogeoche-
miczne, fi zyczne, biologiczne i głównie biochemiczne. Do procesów tych należą:

• utlenianie i redukcja,
• rozpuszczanie (ługowanie) i strącanie,
• hydratacją i hydroliza,
• wietrzenie,
• sorpcja, desorpcja, wymiana jonowa i procesy membranowe,
• migracją (dyspersja),
• procesy biochemiczne (Grygorczuk-Petersons, Wiater 2017, Bajkiewicz-Gra-

bowska, Mikulski 2010, Gerya et al. 2002, Funiciello 2003).

W składzie naturalnych wód podziemnych można wyróżnić obecność: substancji 
nieorganicznych (mineralnych), substancji organicznych, gazów oraz mikroorgani-
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zmów. Skład fi zykochemiczny zależy od budowy geologicznej warstw wodonośnych 
i szybkości wymywania z nich substancji przechodzących do wody. Do najważniej-
szych jonów znajdujących się w wodach podziemnych należą jony: Cl-, SO4

2-, HCO3
-

, Na+, K+, Ca2+, H+ oraz takie gazy jak O2, CO2 i H2S (Chojnicki et al., 1961). Keken 
(2002) i Gutry-Korycka z zespołem (2014) stwierdzili obecnych w nich około 83 
spośród 114 pierwiastków zapisanych w tablicy Mendelejewa. W wodach podziem-
nych najczęściej przekroczone są takie wskaźniki jak: żelazo, mangan, odczyn, azot 
amonowy, utlenialność, barwa, mętność (Kalenik 2009).

Substancje nieorganiczne stanowią podstawową masę wszystkich związków roz-
puszczonych w wodach podziemnych. Można podzielić je na makroelementy (jony 
główne, które dominują) oraz mikroelementy (składniki podrzędne) (Szczykowska 
2007, Staudigel et al. 2000, Czajkowska 2010). W Tabeli 2.8 zamieszczono podział 
substancji nieorganicznych. Wyróżnienie składników, głównych, podrzędnych i śla-
dowo występujących, w wodach jest podyktowane przez rozmieszczenie poszczegól-
nych składników w środowisku, z którymi styka się woda oraz działaniem podstawo-
wych praw fi zyczno-chemicznych. Substancje organiczne występują we wszystkich 
rodzajach wód podziemnych jednak w ilościach znacznie mniejszych niż substancje 
nieorganiczne (Macioszczyk, Dobrzański 2007, Poli, Schmidt 2002). Wyróżnia się 
szereg substancji organicznych zarówno pochodzenia naturalnego jak syntetycz-
nego. Obecne są też w  naturalnych wodach podziemnych gazy rozpuszczone jak 
między innymi: CO2, N2, O2, CH4, H2S (Wiater 2011, Murakami et al. 2002). Ich 
występowanie jest zależne od genezy gazu (atmosferyczny, biochemiczny, chemicz-
ny). Rozpuszczalność w wodzie rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze 
wzrostem temperatury oraz stężenia soli rozpuszczonych w wodzie (Grove, Parman 
2004, Roehm et al. 2000). Do grupy mikroorganizmów obecnych w wodach pod-
ziemnych należą głównie bakterie odpowiedzialne za procesy rozkładu materii i pro-
cesy redox (Canup, Righter 2000). Bakterie chorobotwórcze oraz wirusy ze względu 
na powolny ruch wód podziemnych mają ograniczony zasięg migracji, jednak w wo-
dach gruntowych mogą przetrwać wiele miesięcy (Scholl et al. 2000). Występują-
ce w wodach podziemnych związki humusowe są związane z budową geologiczną 
warstwy wodonośnej, w  której się znajdują. Ich obecność warunkuje zabarwienie 
wody. Ze związkami żelaza, siarki, miedzi czy manganu łączą się w barwne kom-
pleksy (Rupke et al. 2002). Związki azotowe, azot azotanowy (V) i azotanowy (III), 
do płytkich wód podziemnych przedostają się głównie jako zanieczyszczenia prze-
nikające z powierzchni ziemi, natomiast w warstwach głębszych występują jako do-
mieszki naturalne, pochodzenia geologicznego (Czajkowska 2010). Przy ujmowaniu 
wód występowanie poszczególnych składników w wodzie jest jednym z czynników 
decydujących o potrzebie oraz poszczególnych procesach uzdatniania. 
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Tabela 2.8. Substancje nieorganiczne występujące w wodach podziemnych.

Substancje nieorganiczne 
(mineralne) Składniki główne Składniki podrzędne

główne aniony
chlorki Cl-

siarczany SO4
-2

wodorowęglany HCO3
-

węglany CO3
-2

azotanyNO3
-

azotyny NO2
-

krzemiany HSiO3
-

główne katony
sód Na+

magnez Mg+2

wapń Ca+2

jon amonowy NH4
+

potas K+

żelazo Fe+2, Fe+3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Angel et al. 2001

2.2.5. Zanieczyszczenia wód podziemnych

Wody podziemne zawierają mniej domieszek niż wody powierzchniowe zanieczysz-
czone pod względem fi zykochemicznym i bakteriologicznym (Wiater 2011, Pergół, 
Sokołowski 2016). Wynika to z faktu, iż są one zabezpieczone przed bezpośrednim 
wpływem związków obecnych na powierzchni gruntu. Płaszcz ochronny stanowi 
strefa aeracji oraz znajdujące się poniżej warstwy nieprzepuszczalne. Zanieczysz-
czenia te stanowią wszelkie ponad normatywne stężenia związków mineralnych, 
organicznych i bakterii. Mogą mieć one dwojaki charakter. Pierwsze powstają pod 
wpływem czynników geogenicznych - wynikających z  środowiska naturalnego, 
drugie zaś - czynników antropogenicznych. W trakcie opadów, które stanowią źró-
dło zasilania wód podziemnych, z powietrza i gleby do wód przedostają się różne 
gazy, wiele szczepów bakterii, cząstek gleby i substancji organicznych (Siemieniuk 
et al. 2013, Jaworska et al. 2008). W procesie infi ltracji woda pobiera dwutlenek wę-
gla oraz rozpuszczalne sole mineralne zawarte w gruncie i inne stanowiące produkt 
mineralizacji substancji organicznych. Następnie w  trakcie przesiąkania w  strefi e 
napowietrzania oraz długotrwałej fi ltracji zanieczyszczenia te są usuwane (Michal-
czyk, Paszczyk 2011). Natomiast większość związków mineralnych rozpuszczonych 
pozostaje w wodzie, a nawet obserwuje się zwiększenie ich stężenia przy zwiększa-
niu drogi fi ltracji i czasu jej trwania. Przepływ wody przez warstwę przepuszczalną 
gruntu pozwala na wystąpienie zjawiska samooczyszczania poprzez takie procesy 
jak fi ltracja, sorpcja, wymiana jonowa, strącanie i współstrącanie, naturalny rozpad 
oraz rozkład biochemiczny. W wyniku tych procesów następuje zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń migrujących do wód podziemnych (Gerya et al. 2002). 
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Antropogeniczne zanieczyszczenia wód podziemnych są zależne w głównej mierze 
od głębokości zalegania wód i  izolacji poziomów wodonośnych. Najczęściej mają 
swoje źródło poza warstwą wodonośną, występują na powierzchni ziem i lub po-
chodzą z powietrza (Czajkowska 2010, Grygorczuk-Petersons, Wiater 2012). Zanie-
czyszczenia przedostające się do wód podziemnych w dużych ilościach, bądź o bar-
dzo dużym stężeniu mogą powodować czasowe lub trwałe ich skażenie czy zatrucie. 
O skażeniu wód mówi się gdy substancje zanieczyszczające wody podziemne po-
wodują ich gwałtowną degradację, może być to skażenie bakteryjne, radioaktywne, 
tudzież ropą naft ową lub solami metali ciężkich. Natomiast zatrucie wód występuje, 
gdy zanieczyszczenia oddziaływają toksycznie na organizmy żywe (Macioszczyk, 
Dobrzański 2007). Wśród zanieczyszczeń wód podziemnych szczególnie groźne są 
skażenia wód, gdy substancje stanowiące o zanieczyszczeniu powodują gwałtowną 
degradację wód (skażenia bakteryjne, radioaktywne, ropą naft ową solami metali 
ciężkich itp.) oraz zatrucia wód, gdy zanieczyszczenia oddziałują toksycznie na or-
ganizmy żywe. Zanieczyszczenia wód podziemnych mają swoje źródło najczęściej 
poza warstwą wodonośną, na powierzchni ziemi lub w powietrzu (Wiater, Łukow-
ski 2016). Źródła zanieczyszczeń mogą mieć charakter:

− punktowy – studnie chłonne, stacje benzynowe, magazyny materiałów 
pędnych; 

− liniowy lub pasmowy – drogi, rurociągi, kanały; 
− małopowierzchniowy – małe składowiska odpadów; 
− średniopowierzchniowy – duże osadniki, pola irygacyjne, duże składowi-

ska odpadów;
− wielkopowierzchniowy – odpady gazów i pyłów, emisja rolnictwa i leśnic-

twa (Walczykiewicz 2008).

Nadmierna zawartość niektórych jonów jest uciążliwa lub wręcz szkodliwa dla celów 
komunalnych i przemysłowych. Wśród neutralnych dla środowiska, ale stanowią-
cych zagrożenie dla wód technologicznych i przemysłowych można wymienić jony 
powodujące twardość wody, tj. wapniowy i magnezowy. Wapń w wodach podziem-
nych pochodzi głównie z procesów wietrzenia chemicznego minerałów skał osado-
wych. Magnez z kolei pochodzi ze skał krystalicznych i osadowych (Grove, Parman 
2004). Sód występuje w wodach podziemnych w bardzo zróżnicowanych ilościach. 
Pochodzi głownie z wietrzenia skał magmowych oraz z ługowania osadowych złóż 
soli (Roehm et al. 2000). Wodorowęglany są dominującym anionowym składni-
kiem naturalnych wód podziemnych. Głównym źródłem ich obecności są procesy 
ługowania skał węglanowych wodą zawierającą rozpuszczony dwutlenek węgla, po-
nadto pochodzić mogą z procesów związanych z wietrzeniem krzemianów i glino-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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krzemianów oraz procesów redukcji siarczanów w obecności materii organicznej 
(Skoczko, Piekutin 2014). Jon siarczanowy (VI) występuje często w znacznie pod-
wyższonych stężeniach, którego głównym źródłem są minerały zawierające siarkę. 
Źródłem siarczanów są też procesy utleniania siarczków tlenem pochodzącym z at-
mosfery oraz utlenianie siarki rodzimej (Wibig 2001). Jon chlorkowy też należy do 
grupy głównych składników wód podziemnych. Z uwagi na dobrą rozpuszczalność 
sole chlorkowe wyjątkowo szybko migrują w środowisku wodnym. Chlorki w wo-
dach podziemnych pochodzą częściowo z bezpośrednich dopływów wód morskich, 
a także z wietrzejących minerałów zawierających chlor (Staudigel et al. 2000).

Najbardziej typowymi domieszkami stanowiącymi zanieczyszczenia wód podziem-
nych pochodzenia naturalnego są sole żelaza i manganu. Sole te w wodach podziem-
nych pochodzą głównie ze skał magmowych lub osadowych (Canup, Righter 2000). 
Związki te są niepożądane w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, gdyż powo-
dują „zarastanie” sieci wodociągowych i instalacji domowych oraz armatury, a także 
są przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i pranej bie-
liźnie. Pogarszają też właściwości organoleptyczne wody podwyższając barwę i męt-
ność, a przy wyższych stężeniach zmieniając również smak. Muszą być również usu-
wane z wód przy większości procesów przemysłowych, a szczególnie w przypadku ich 
przeznaczenia do przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego, tekstylnego i celulo-
zowo-papierniczego. Podwyższonemu stężeniu żelaza i manganu towarzyszą czasami 
znaczne ilości azotu amonowego (Herbich, Przytuła 2012). Komplikuje on standardo-
we procesy odżelaziania i odmanganiania wody, może utrudnić jej dezynfekcję i jest 
toksyczny dla ryb. Azotany (V) pojawiają się w wodach podziemnych w rezultacie 
procesów mineralizacji materii organicznej i procesów nitryfi kacji, a także z lokalnie 
występujących łatwo rozpuszczalnych minerałów (Peacock 2001). Na obszarach in-
tensywnej gospodarki rolnej obserwuje się znaczny wzrost stężenia azotanów spowo-
dowany stosowaniem nawozów mineralnych i organicznych.

Wśród powszechnie występujących gazów w wodach podziemnych jest dwutlenek 
węgla, odgrywający ogromną rolę w procesach hydrogeochemicznych kształtują-
cych skład chemiczny wód. Pochodzi on głównie z procesów wulkanicznych, z pro-
cesów geochemicznych i tylko w niewielkiej części z atmosfery (Gerya et al. 2002). 
Jego obecność w  większych ilościach może być przyczyną korozji wody, a  także 
utrudniać procesy odżelaziania i  odmanganiania. Inną domieszką gazową często 
występującą w wodach podziemnych jest siarkowodór, pochodzący z biochemicz-
nego rozkładu materii organicznej i  redukcji siarczanów. Siarkowodór jest zanie-
czyszczeniem powodującym korozję metali i betonu (Nawrocki, 2010).
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Zanieczyszczeniami biologicznymi mogą być bakterie chorobotwórcze, które mogą 
pojawić się jedynie w  wodach podziemnych płytkich lub przy zasilaniu warstwy 
wodonośnej ściekami. Bardzo często można spotkać bakterie żelaziste lub manga-
nowe, ale nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla organizmu ludzkiego. 
Natomiast mogą powodować inkrustację fi ltrów studziennych i  przez to obniżyć 
wydajność studni (Kundzewicz 2013). 

W Tabeli 2.9 przedstawiono występujące w wodach podziemnych substancje szko-
dliwe i ich źródło pochodzenia.

Tabela 2.9. Pochodzenie substancji szkodliwych w wodach
 

Rodzaj substancji Pochodzenie Zagrożenie wód

Oznaczany wskaźnik naturalne antropogeniczne podziemn. powierzchn.

Bi
ol

og
ic

zn
e

Patogeny, bakterie, 
wirusy, jaja
helmintów

- Ścieki komunalne, odpływy 
hodowlane + +

N
ie

or
ga

ni
cz

ne

zawiesina

sole

związki fosforu 
i azotu

geologiczne

geologiczne

geologiczne

Ścieki przemysłowe, komu-
nalne

Ścieki przemysłowe, komu-
nalne, odpływy z wyrobisk 

surowców 
Ścieki przemysłowe, komu-

nalne, spływy powierzchnio-
we, odcieki ze składowisk

(+)

+

+
±

+

+

+

O
rg

an
ic

zn
e

Fenole

Ropopochodne

policykliczne związki 
aromatyczne

materiały pędne
środki powierzchnio-

woczynne
toksyny planktonowe

pestycydy 

farmaceutyki 
inne trwałe związki 

chemiczne

-
-
-
-

przemiana 
materii

przemiana 
materii

-

-
-

Ścieki koksownicze, prze-
mysłowe

Ścieki koksownicze, przemy-
słowe, rafi neryjne, odpływy 

deszczowe
przemysłowe spalanie

Ścieki przemysłowe, Od-
pływy deszczowe, ścieki 

komnalne
-

Ścieki przemysłowe, od-
pływy deszczowe, spływy 

rolnicze
Ścieki komunalne

jw

±

±

±

-
-

-

±

-
±

±

+

+

±
+

±

+

+
±

Sk
aż

en
ie

 
pr

om
ie

ni
ot

w
ór

cz
e

Pierwiastki promie-
niotwórcze Naturalne skały

z siłowni atomowych
z siłowni (energetyki),

przemysłowe
± ±

 (+) występuje (-) brak zagrożenia (±) zagrożenie może pojawiać się okresowo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raport GIOŚ 2005, 2008, 2009
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Antropogeniczne zanieczyszczenie wód podziemnych jest zależne od głębokości 
zalegania wód i izolacji poziomów wodonośnych (Wiater, Łukowski 2010). Zagro-
żone jest z reguły najbardziej czwartorzędowe piętro wodonośne, a w nim zalega-
jące do głębokości 5 metrów wody gruntowe oraz szczelinowe i szczelinowo-kra-
sowe zbiorniki wodonośne o  zwierciadle położonym na głębokości od 10 do 50 
metrów (Małecki 2010). Właściwości fi ltracyjne praktycznie sprzyjają warunkom 
do migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu i wód powierzchniowych posiada-
jących kontakt hydrauliczny z wodami zalegającymi płytko. Wody położone głębiej 
w przypadku dobrej izolacji od powierzchni terenu są lepszej jakości (Michalczyk, 
Paszczyk 2011). 

Spośród źródeł zanieczyszczeń najpowszechniejsze w odniesieniu do wód pod-
ziemnych są składowiska odpadów oraz obszary rolnicze (Wiater 2011, Grygor-
czuk-Petersons, Wiater 2012). Obecność składowisk odpadów stanowi potencjal-
ne zagrożenie poprzez produkcję odcieków o dużym ładunku zanieczyszczenia, 
które poprzez nieprawidłowe zagospodarowanie mogą przedostawać się do wód 
podziemnych. Odcieki powstające na składowiskach odpadów mogą migrować 
daleko poza obszar jego występowania i zanieczyszczać wody podziemne przez 
kilkanaście a  nawet kilkadziesiąt lat. Stopień zagrożenia wód podziemnych jest 
uzależniony od charakteru podłoża na którym występuje składowanie, rodza-
ju uszczelnień składowiska, jego wielkości, położenia i wahań wód gruntowych 
(Grygorczuk-Petersons, Wiater 2012). Na zasięg wpływu odcieków wysypisko-
wych i tempo ich migracji ma wpływ objętość i ich jakość, właściwości oczyszcza-
jące strefy aeracji i saturacji, natomiast o prędkości migracji i natężeniu przepływu 
decyduje rodzaj gruntu w warstwie wodonośnej. Zanieczyszczenia fi zyczne (za-
wiesiny) i mikrobiologiczne mogą występować w niewielkiej odległości od skła-
dowiska odpadów. Jedynie zanieczyszczenia chemiczne w postaci rozpuszczonej 
– jonowej mogą przemieszczać się na większe odległości (Grygorczuk-Petersons, 
Wiater 2017,Wiater 2011). Do gruntu oraz wód podziemnych przedostają się 
przede wszystkim łatwo rozpuszczalne związki nieorganiczne w postaci jonowej, 
np. Ca+, Cl-, Fe3+, K+, Mn2+, Na+, NH4, HCO3

+, NO3
-, SO4

2- oraz szereg substancji 
organicznych i mineralnych (Macioszczyk 2007). 

Tereny rolnicze są źródłem zanieczyszczeń obszarowych. Składniki nawozów na-
turalnych i sztucznych, środków ochrony roślin spłukiwane z pół uprawnych, pa-
stwisk, łąk z opadem atmosferycznym migrują w głąb profi lu glebowego do wód 
podziemnych (Wiater, Horysz 2017). Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń rol-
niczych na środowisko wodne jest związana z  poziomem intensywności użytko-
wania gleb i  stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej (Wiater, Horysz 2017). 



― 57 ―

Przedostawanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych w znacznej mie-
rze wynika z niewłaściwego stosowania zabiegów agrotechnicznych, przechowywa-
nia i stosowania nawozów pochodzenia mineralnego i organicznego oraz środków 
ochrony roślin. Istotny problem na terenach wiejskich stwarza również nieprawi-
dłowo zagospodarowana gnojowica, pochodząca z produkcji ferm przemysłowych 
i  mniejszych gospodarstw. Gromadzenie gnojowicy oraz obornika bez uwzględ-
nienia obowiązujących przepisów prowadzi do przenikania dużych ładunków za-
nieczyszczeń do wód podziemnych (Wiater, Horysz 2017). Obecność w  płytkich 
wodach podziemnych zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, przede wszystkim 
związków azotu, wpływa na walory konsumpcyjne tych wód, ograniczając lub wy-
kluczając możliwość spożycia (Szczykowska, Siemieniuk 2007). Zanieczyszczenie 
wód gruntowych na terenach rolniczych zależy od głębokości jej poboru. W związ-
ku z tym liczba zanieczyszczonych ponadnormatywnym stężeniem azotanów stud-
ni kopanych jest wyższa od liczby zanieczyszczonych studni wierconych. Azotany 
(V) przemieszczają się w  głąb gruntu z  szybkością około jednego metra na rok, 
w związku z tym w głębszych warstwach wód gruntowych zanieczyszczenie pojawia 
się dopiero po pewnym czasie, ale trwa przez dziesiątki lat (Szczykowska 2007). 
Obecności azotanów (V) w wodach towarzyszy również zanieczyszczenie innymi 
składnikami nawozowymi, między innymi potasem, fosforem, chlorkami. Wyso-
kie stężenie związków biogennych w wodach gruntowych ma również niekorzystny 
wpływ na środowisko wód wgłębnych i powierzchniowych (Czajkowska 2010, Sie-
mieniuk et al. 2013). 

2.3. Wody infi ltracyjne

Ujęcia wody infi ltracyjnej eksploatowane są powszechnie w wielu stacjach uzdat-
niania wody na całym świecie (Olsthoorn, Mosch 2002, Gillies, Smith 2005). Coraz 
częściej są alternatywą dla znacznie zanieczyszczonych wód powierzchniowych. 
Infi ltracja jest naturalnym procesem oczyszczania wody ale najbardziej skompli-
kowanym w swojej grupie. Polega na wzbogacaniu warstwy wodonośnej wodami 
powierzchniowymi lub wodami opadowymi (Yen, Akan 1999). Woda infi ltracyj-
na jest zatem mieszaniną wody podziemnej i wody powierzchniowej oczyszczonej 
w gruncie. Jej skład zależy od rodzaju gruntu oraz stężeń różnych substancji roz-
puszczonych w wodzie powierzchniowej. Warunkowany jest ponadto intensywno-
ścią procesów fi zycznych, chemicznych i biochemicznych, które zachodzą na trasie 
przepływu wody począwszy od źródła wody powierzchniowej aż do ujęcia wody po 
infi ltracji. Infi ltracja daje możliwość zasilenia zasobów ujmowanych wód podziem-
nych. Umożliwia też oczyszczanie lub doczyszczanie wody powierzchniowej. Pro-
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cesy infi ltracyjne stabilizują temperaturę wody oraz ujednolicają inne parametry 
fi zyczno-chemiczne ujmowanej wody (Warrick et al. 2007). 

Podczas infi ltracji zachodzą różne procesy, które wpływają na jakość wody. Należą 
do nich zjawiska fi zyczne jak fi ltracja i  sedymentacja oraz przemiany chemiczne 
jak utlenianie i redukcja. Według McClymont i Smith (1996) główną rolę w proce-
sie oczyszczania wody stanowi biodegradacja zanieczyszczeńwykorzystująca reak-
cje biochemiczne z udziałem mikroorganizmów. Woda powierzchniowa na skutek 
mechanizmów przebiegających w procesie infi ltracji oraz w wyniku mieszania się 
z wodami gruntowymi nabiera cech wód podziemnych. Jakość wody jest tym lep-
sza, im dłuższy jest czas jej przebywania w gruncie. Dąży się, by jej skład był jak 
najbliższy cechom wody podziemnej. Moravejalahkami z zespołem (2012) podają, 
że lepsza jest jakość wody uzyskanej po infi ltracji z wykorzystaniem stawów infi l-
tracyjnych niż infi ltracji brzegowej czy poddennej. Parametrami wpływającymi na 
jakość wody infi ltracyjnej są ponadto stopień zanieczyszczenia wody powierzch-
niowej, czas przebywania jej w układzie infi ltracji, sposób przeprowadzenia procesu 
infi ltracji, rodzaj i poziom zanieczyszczenia gruntu oraz udział wody podziemnej 
w wodzie infi ltracyjnej.

2.3.1. Infi ltracja naturalna

Pierwsze ujęcie wykorzystujące mechanizm infi ltracji naturalnej zostało skon-
struowane w Anglii w 1810 roku (Hazen 1892). Ujęcia lokalizowane były wtedy 
w bliskim sąsiedztwie rzek, najczęściej w utworach czwartorzędowych. Umożli-
wiało to bieżące zasilanie zasobów wód podziemnych wodami powierzchniowy-
mi infi ltrującymi z  tych rzek (WWAP Raport 2015). Ten sposób infi ltracji na-
zwany został infi ltracją naturalną lub brzegową. Naturalną infi ltrację stosuje się 
dziś w przypadku wód powierzchniowych o niskim stopniu zanieczyszczenia. Jej 
zastosowanie umożliwia zwiększenie wydajności ujęcia wody gruntowej (Bouwer 
et al. 1999). Innym przykładem infi ltracji naturalnej jest infi ltracja poddenna. 
Polega ona na ujmowaniu wód rzecznych lub ze zbiorników retencyjnych przy 
pomocy drenów umieszczonych pod dnem rzeki lub rozpatrywanego zbiornika. 
Dreny lokalizowane są najczęściej klika metrów pod dnem, co sprawia, że woda 
ulega procesowi fi ltracji poprzez kilkumetrową warstwę gruntu (Yen, Akan 1999). 
Czas retencji wody jest krótki, co wpływa na niski efekt oczyszczania wody. Woda 
ujmowana drenami podennymi nie ma stabilnej temperatury. Ponadto charakte-
ryzuje ją niższe zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO), a także innych 
wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenie związkami organicznymi. Guo 
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(1999) zwrócił uwagę, że następuje też spadek stężenia tlenu w wodzie. W trakcie 
infi ltracji poddennej następuje usuwanie jonów amonowych na skutek nitryfi ka-
cji wymagającej podwyższonego stężenia tlenu. Z  tego powodu przy znacznym 
stężeniu jonów amonowych (większym niż 1,5 - 2 mg/ dm3) woda ujmowana po-
przez infi ltrację poddenną może zostać całkowicie pozbawiona tlenu. Wówczas 
może wystąpić wzrost stężenia jonów Mn2+ na skutek wykorzystywania tlenków 
manganu z gruntu przez obecne tam bakterie jako donorów tlenu. Według Guo 
(2003) infi ltracja poddenna dobrze oczyszcza wody rzeczne z mętności, barwy, 
części materii organicznej łatwo biodegradowalnej oraz jonów amonowych. Jed-
nak jest procesem zbyt krótkim by zatrzymać większość biodegradowalnego wę-
gla organicznego. Nie jest też skuteczna w usuwaniu azotanów (V).

Innym rodzajem infi ltracji naturalnej jest infi ltracja brzegowa. Zachodzi tu wzbo-
gacanie wód podziemnych wodami opadowymi. W  rzeczywistości jednak opa-
dy dosyć wolno zasilają podpowierzchniowe cieki wodne (Sanchez et al. 2012). 
W przypadku, gdy eksploatacja wód podziemnych będzie realizowane w pobli-
żu rzeki, wówczas przepływy mogą ulec odwróceniu. Wody rzeczne zasilać będą 
warstwy wodonośne, jak w  przypadku omawianej wcześniej infi ltracji podden-
nej. Przy przesiąkaniu wód rzecznych do wód podziemnych następują zmiany 
ich jakości podobnie jak w przypadku infi ltracji poddennej czy sztucznej. Sum-
ner z zespołem (1999) podają, że zmiany te zależą od czasu przebywania wody 
w gruncie. Przemiany fi zyczno-chemiczne wody, podobnie jak w infi ltracji pod-
dennej, zależą od obecności substancji o charakterze utleniającym i redukującym 
na drodze, którą przebywa woda. Kiwimaki z  zespołem (1998) podaje, że pro-
cesy degradacji materii organicznej zachodzą szybciej w  warunkach tlenowych 
zachodzących w strefy aeracji niż w beztlenowej strefi e saturacji. W obu strefach 
zachodzi jednak stopniowe oczyszczanie wody. Rozpuszczony węgiel organiczny 
usuwany jest z  wody w  warunkach aerobowych i  anaerobowych. Istotną cechą 
infi ltracji brzegowej jest zdolność do usuwania z  wody dobrze przyswajalnego 
węgla organicznego na drodze biodegradacji. Uzyskiwana woda jest biologicznie 
stabilna i nie wymaga dezynfekcji przed wprowadzeniem jej do sieci dystrybu-
cyjnej. Proces infi ltracji brzegowej efektywnie oczyszcza wodę rzeczną z metali 
ciężkich, jak: Cr, As, Zn, Pb, Cd, Cu, Ni, itp. Dobrze usuwane są też organiczne 
związki halogenopochodne. Gillies i Smith (2005) podają, że infi ltracja brzegowa 
jest jedną z najlepszych metod oczyszczania wody przed jej ujęciem. Woda po-
wierzchniowa pozostaje w gruncie przez długi czas, nawet do 6 miesięcy, umoż-
liwiający jej powolny przepływ przez strefę aerobową i anaerobową. Wpływa to 
na jej wysokie parametry jakościowe. Na Rysunku 3.12 przedstawiono zjawisko 
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infi ltracji brzegowej oraz ukazano przebieg procesów w czasie jej przepływu przez 
strefy tlenowe i beztlenowe. 

Rys. 2.13. Infi ltracja brzegowa 
Źródło: Nawrocki 2010

2.3.2. Infi ltracja sztuczna

Infi ltracja sztuczna polega na zasilaniu warstwy wodonośnej wodą powierzchnio-
wą z wykorzystaniem specjalnych obiektów hydrotechnicznych (Yen, Akan 1999). 
Obiektami tymi są głównie baseny i rowy infi ltracyjne. Stosowane są również gale-
rie infi ltracyjne i łąki nawadniane. Infi ltracji sztucznej sprzyja też zraszanie terenów 
ujęć. Dosyć często wykorzystywane są poziome i pionowe studnie infi ltracyjne po-
zwalające na pobór wód wstępnie oczyszczonych (Adamala et al. 2014). Woda infi l-
tracyjna może też być ujmowana za pomocą drenaży nadbrzeżnych i poddennych, 
studni promienistych, szeregu studni wierconych lub kopanych, które zlokalizowa-
ne są wzdłuż linii naturalnych brzegowych rzek. Ujęcie infi ltracyjnego powinno być 
właściwie zlokalizowane. Według Heiz (2000) należy je budować na terenach, które 
spełniają wymagane kryteria morfologiczne, geochemiczne, hydrogeologiczne oraz 
techniczno-ekonomiczne. Powierzchnia terenu, na której znajdują się ujęcia infi l-
tracyjne powinna być tak dobrana, by zapewnić dodatkowe strefy bezpośredniej 
sanitarnej ochrony ujęć (Yen, Akan 1999). 

Infi ltracja sztuczna stosowana jest w  przypadkach, gdy pojawia się konieczność 
ujmowania wody powierzchniowej o  podwyższonym stopniu zanieczyszczenia. 
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Olsthoorn i Mosch (2002) podają, że początkowo służyła ona jedynie do zasilania 
ubożejących zasobów wód podziemnych. Z biegiem czasu rozpoznano więcej pro-
cesów fi zyczno-chemicznych i biochemicznych zachodzących w gruncie na drodze 
przepływu wody i uznano infi ltrację sztuczną jako skuteczną metodę uzdatniania 
wody (Moravejalahkami et al. 2012). Woda, która zasila wymienione wyżej obiek-
ty hydrotechniczne, powinna posiadać określone wskaźniki fi zyczno-chemiczne, 
jak mętność i barwa oraz nie może przekraczać dopuszczalnych stężeń niektórych 
związków i metali. W przypadkach, gdy w ujmowanej wodzie przekroczone są wy-
magane parametry musi być ona poddana procesom wstępnego uzdatniania. 

2.3.3. Charakterystyka wód infi ltracyjnych

Środowisko geochemiczne warstwy wodonośnej ma największy wpływ na jakość 
wody infi ltracyjnej. Uzasadnione jest, jak podaje Kiwimaki z zespołem (1998) by 
grunt na wybranym do inwestycji terenie nie zawierał podwyższonych ilości sub-
stancji organicznych. Nie powinien też zawierać wkładek namułów ani torfów, które 
mogą być potem wymywane przez infi ltrującą wodę. Zaleca się, by grunty w pobli-
żu ujęć wód infi ltracyjnych były ubogie w związki żelaza i manganu. W przeciw-
nym razie ujmowana woda infi ltracyjna może zawierać żelazo trudne do usunięcia 
i występujące w połączeniach ze związkami organicznymi, głównie humusowymi. 
Może też odznaczać się podwyższoną barwy i wyższą zawartością ogólnego węgla 
organicznego (Bouwer et al. 1999).

Jakość ujmowanej wody z wykorzystaniem sztucznej infi ltracji jest efektem proce-
sów zachodzących zarówno w warstwie wodonośnej, jak i toni wodnej oraz osadach 
dennych zbiorników i basenów infi ltracyjnych (Gillies, Smith 2005). 

Do procesów zachodzących w toni wodnej McClymont i Smith (1996) zaliczają se-
dymentację, koagulację i fl okulację, biosorpcję i fotolizę. Następuje tu też uśrednienie 
składu wody. Przebieg wymienionych procesów zależy od temperatury wody i stop-
nia jej nasłonecznienia. Na skutek zjawiska fotolizy następuje między innymi rozkład 
nitrozoamin czy niektórych łatwo biodegradowalnych herbicydów. W wyniku mie-
szania się wód infi ltrujących do zbiornika ze znajdującą się w nim wcześniej wodą, 
zachodzi destabilizacja koloidów, a następnie koagulacja, fl okulacja i sorpcja zanie-
czyszczeń na utworzonych w ten sposób kłaczkach. Czas zatrzymania wody w zbior-
nikach sztucznej infi ltracji wynosi od kilkunastu godzin do kilkunastu dni. Od tego 
czasu zależy stopień uśredniania jakości wody jak i sedymentacji zawiesin (Moraveja-
lahkami et al. 2012). W basenach infi ltracyjnych zachodzą też niekorzystne zjawiska 
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zwiększające zanieczyszczenie wód. Woda bogata jest w różne składniki pokarmowe, 
w tym łatwo przyswajalne związki azotu, fosforu, węgla i siarki. Te składniki w połą-
czeniu z podwyższoną temperaturą i znacznym nasłonecznieniem wody, zwiększają 
jej podatność na zakwity glonów. Na skutek tego zjawiska podwyższeniu ulega męt-
ność i  barwa wody oraz zawartość łatwo biodegradowalnego węgla organicznego. 
Zmniejsza się natomiast stężenie azotanów (V) i nieorganicznych związków fosforu. 
Końcowym efektem jest podwyższenie ilości osadów dennych na skutek sedymentacji 
szczątków organizmów planktonowych (Heiz 2000, Gillies, Smith 2005). 

Osady denne znajdujące się w zbiornikach infi ltracyjnych są mieszaniną substan-
cji organicznych i nieorganicznych zasiedloną mikroorganizmami. W osadach tych 
zachodzą głównie procesy biochemiczne oraz wymiany jonowej i sorpcji. Przebie-
gają reakcje rozpuszczania, hydrolizy, utleniania i  strącania (Bouwer et al. 1999). 
Na dnie zbiorników gromadzą się szczątki obumarłych organizmów i  zwiększają 
całkowitą masę osadów. Zakwity glonów przyczyniają się zatem do kumulacji me-
tali ciężkich w osadach dennych oraz sorpcji związków nieorganicznych i organicz-
nych. Istnieje niebezpieczeństwo, że mogą się one później uwalniać do toni wodnej. 
Należy zatem usuwać nagromadzone osady po okresie wegetacji i zakwitania glo-
nów. Mechanizm uwalniania metali ciężkich polega na reakcji tlenku węgla (IV) 
z węglanami i tlenkami metali znajdującymi się w osadach. Będący substratem re-
akcji dwutlenek węgla pochodzi z rozkładu materii organicznej w środowisku bez-
tlenowym (McClymont, Smith 1996)

  MeCO3 + H2O + CO2 → Me2+ + 2HCO3-

  MeO + H2O + 2 CO2 → Me2+ + 2HCO3- 

W wyniku zakwitów w osadach dennych pojawia się znaczna ilość węglanu wap-
nia będącego jednym z najbardziej efektywnych sorbentów. Moravejalahkami i inni 
(2012) zwracają uwagę, że jeżeli proces czyszczenia zbiorników infi ltracyjnych zo-
stanie przeprowadzony w odpowiednim momencie, ilość usuwanych wraz z osada-
mi metali ciężkich będzie wyższa niż związków uwalnianych do toni wodnej. 

W warstwie wodonośnej zmiany jakości wody zachodzą w strefi e aeracji i saturacji. 
Jak wspomniano wcześniej, procesy zachodzące podczas infi ltracji sztucznej są po-
dobne do mających miejsce w infi ltracji poddennej. Bouwer z zespołem (1999) za-
uważają, że czas retencji wody jest znacznie dłuższy w infi ltracji sztucznej. Według 
Olsthoorn i Mosch (2002), obserwuje się wysoki efekt oczyszczania wody oraz stabi-
lizacji jej parametrów fi zyczno-chemicznych. W strefi e aeracji zachodzą procesy utle-
niania: siarczków do siarczanów (VI), związków organicznych oraz jonów żelaza (II) 
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do żelaza (III). Strącające się wodorotlenki żelaza (III) ulegają kłaczkowaniu i mogą 
działać jako sorbenty. Powstające jony wodorowe wchodzą w reakcję z wodorowęgla-
nami, które odpowiadają za naturalną zasadowość wody. Produktem jest dwutlenek 
węgla. Z kolei przepływ przez strefę saturacji prowadzi do transformacji azotanów (V) 
w procesie denitryfi kacji heterotrofi cznej i do wzrostu stężenia jonów Mn2+ (Sumner 
et al. 1999). Na Rysunku 2.14 przedstawiono przebieg sztucznej infi ltracji. 

Rysunek 2.14. Przebieg sztucznej infi ltracji
Źródło: Nawrocki 2010

Gillies i Smith (2005) podają, że coraz częściej obserwuje się podwyższone zanieczysz-
czenie wód powierzchniowych wykluczające ich bezpośrednie ujmowanie. Technolo-
dzy skłaniają się wówczas do zastosowania infi ltracji sztucznej z basenami infi ltra-
cyjnymi. Prowadzi to do wyłączenia ujęcia wody powierzchniowej na czas jej nad-
miernego zanieczyszczenia. Na cele dystrybucyjne wykorzystuje się zaś wodę, zgro-
madzoną została w basenach infi ltracyjnych oraz zalegającą w warstwie wodonośnej. 
Według Heiz (2000) obecnie na świecie infi ltracja sztuczna jest często stosowana do 
wzbogacania zasobów wód podziemnych jak i recyrkulacji ścieków oczyszczonych. 

Woda infi ltracyjna może być oczyszczana w układach technologicznych, które są po-
wszechnie stosowane jest do oczyszczania wody podziemnej lub powierzchniowej. Do-
bór systemu zależy od rodzaju i stężenia występujących w niej domieszek naturalnych 
lub zanieczyszczeń. Woda powierzchniowa o podwyższonym poziomie zanieczyszcze-
nia powinna przed infi ltracją być poddana procesom wstępnego oczyszczaniu. Można 
je zrealizować jedynie przy zastosowaniu infi ltracji sztucznej. Gdy jakość infi ltrowanej 
wody powierzchniowej odpowiada wymaganiom eksploatacji, wówczas można ją skie-
rować do ujęcia przez układy drenażowe lub studnie infi ltracyjne. Guo (2003) poda-

2. Wody naturalne wykorzystywane gospodarczo
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je, że istnieją też przypadki, kiedy woda infi ltrująca ma parametry pozwalające na jej 
bezpośredni pobór, wtedy może być dystrybuowana do sieci wodociągowej jedynie po 
usunięciu gazów rozpuszczonych i profi laktycznej dezynfekcji. W takiej sytuacji należy 
stale monitorować stężenie żelaza i manganu. Na Rysunku 2.15 przedstawiono został 
schemat oczyszczania wody powierzchniowej z wykorzystaniem infi ltracji. 

Rys. 3.14 Schemat oczyszczania wody powierzchniowej z wykorzystaniem infi ltracji 
Źródło: Nawrocki 2010

Obecnie trudno jest ustalić, czy z eksploatowanej studni wierconej pobierana jest 
woda gruntowa czy infi ltracyjna. Przy ujmowaniu wód na cele wodociągowe po-
trzebna jest równowaga między wykorzystaniem wód podziemnych jako źródła 
wody pitnej a naturalnym lub sztucznym ich zasilaniem przez infi ltrację. Obecnie, 
przy obniżających się średnich zasobach wód dyspozycyjnych woda infi ltracyjna 
staje się najlepszym źródłem wody, ponieważ pozwala ograniczyć wydobycie wód 
wgłębnych i  głębinowych zaliczanych do zasobów nieodnawialnych (EEA 2014). 
Dąży się jedynie do tego, by jej skład był podobny do wody gruntowej, która jest 
naturalnie obecna na danym obszarze. Warstwa wodonośna spełnia rolę wielofunk-
cyjnego reaktora o bardzo dużej objętości. Jak podaje Sanchez z zespołem (2012) 
mechanizm infi ltracji pozwala na realizację szeregu procesów jednostkowych che-
micznych, fi zycznych, fi zyczno-chemicznych i biologicznych, które razem współde-
cydują o jakości ujmowanej wody. Z tego względu wodę infi ltracyjną ujmowano już 
w czasach starożytnych, gdy ulewne deszcze czy powodzie uniemożliwiały pobór 
wody bezpośrednio z rzek (Kiwimaki et al. 1998, Adamala et al. 2014).
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Woda od zawsze była jednym z najcenniejszych dóbr naturalnych. Platon opisując 
mistyczną krainę, Atlantydę, położoną między kontynentami, twierdził, iż zimne 
i gorące źródła zasilały zbiorniki wody pitnej i łaźnie (Nerczuk 2017). Wielu bada-
czy trafi ając na trop Atlantydy doszukiwało się w miejscu jej teoretycznej lokalizacji 
oznak potwierdzających istnienia. Michael Preisinger (2000), zorganizował na po-
czątku 2000 roku wyprawę, która miała zbadać wielką zagadkę, gdyż dowiedział się 
od miejscowych rybaków, że wypływając na połowy, nigdy nie zabierają z sobą słod-
kiej wody pitnej. Między Wyspami Azorskimi znajdują bowiem płycizny będące 
szczytami gór, gdzie wystarczy zanurzyć wiadro i wyciągnąć z podwodnych studni 
słodką wodę (Geoscience 2017). 

Nie bez powodu wszystkie potężne starożytne państwa zlokalizowane były w pobli-
żu wielkich rzek. Egipcjanie osiedlili się nad Nilem, Sumerowie nad Tygrysem i Eu-
fratem, a dawni Chińczycy nad rzeką Jangcy (Angelakis, Spyridakis 1997, Ortloff , 
Crouch 2001, Mays 2009). Rzeki nawadniały uprawy ryżu oraz zboża, wabiły zwie-
rzynę łowną, a także umożliwiały transport. Pełniły także „boską” funkcję w wierze-
niach religijnych Egipcjan czy Greków. Woda przez tysiąclecia w znacznym stopniu 
wpłynęła na ludzkość i gospodarkę. Bardziej niż jakikolwiek inny czynnik, kiero-
wała tworzeniem się społeczeństw (Semuelas 2017). Wczesne cywilizacje skupiały 
się wokół źródeł wody. To właśnie woda zainicjowała pierwsze istotne rolnictwo 
na Żyznym Półksiężycu (Ahmad 2000), prowadząc do bardziej złożonych i  trwa-
łych cywilizacji. W starożytności, przez wieki dostępność wody warunkowała roz-
wój agrokultury głównie pod kątem możliwości zasiewu, wzrostu i zbioru plonów 
poszczególnych rodzajów upraw, które mogą być realizowane na danym obszarze. 
Woda była również impulsem i siłą przewodnią w pierwszych interakcjach między-
kulturowych. Wczesny handel był całkowicie zależny od wody, transportu towarów 
i utrzymania ludzi i zwierząt. (Taylor 2002)

Obecnie nawet przy zwiększonej kontroli jej zasobów woda nadal dominuje w po-
litycznej, gospodarczej i społecznej strukturze wszystkich narodów świata. Uzasad-
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niają to spory polityczne w Ameryce Północnej czy Europie o dostęp do zasobów 
wody. (Melosi 2000, Hardy 1984) Na cierpiącym z powodu suszy Bliskim Wscho-
dzie konfl ikty ideologiczne przekształcały się w historii w walki zbrojne o dostęp 
do ograniczonych zasobów wody (Ahmad 2000). Niemniej, przez wieki, w miarę 
rozwoju technologii, ludzie stopniowo zyskiwali coraz większą kontrolę nad wodą. 
Byli w stanie przetransportować ją do suchych terenów, zatrzymać i przekierować 
rzeki, a nawet określić, kiedy, gdzie i jak dużo spadnie deszczu (Walter et al. 1999, 
Mays et al. 2013, Krishnamurthy 1996).

Od najstarszych dziejów antropopresja człowieka na środowisko wodne stopnio-
wo rozrastała się doprowadzając do zwiększającego się zanieczyszczenia. Starożytne 
cywilizacje próbowały radzić sobie z nim przesączając wodę przez tkaniny, włókna 
i piasek. Historia fi ltrów do wody jest niezmiennie związana z samą historią rasy 
ludzkiej. Filtry do wody pojawiły się na przestrzeni wieków w odpowiedzi na ro-
snące zapotrzebowanie na czystą wodę do picia a zarazem rosnącą świadomość, że 
taka woda nie występuje naturalnie. Z biegiem lat naukowcy odkrywali coraz więcej 
zanieczyszczeń w źródłach świeżej wody. Byli też w stanie zauważyć silną korelację 
między skażeniem wody pitnej a wieloma poważnymi problemami zdrowotnymi. 
Poszukiwania czystej wody rozpoczęły się w czasach prehistorycznych. Zarejestro-
wana wiedza na temat uzdatniania wody znajduje się w starożytnych sanskrytach 
oraz inskrypcjach egipskich (Walter et al. 1999, Krishnamurthy 1996). Aparaty do 
klarowania płynów, wrzenie wody, użycie syfonów knotowych, fi ltracja przez po-
rowate naczynia, a nawet fi ltracja piaskiem i żwirem, były pierwszymi procesami 
uzdatniania, o których wzmianki zostały zapisane tysiące lat temu (Mays et al. 2013).

Pierwsze próby oczyszczania wody są datowane na około 5000 lat p.n.e. (Kout-
soyiannis et al. 2008, Krishnamurthy 1996). W tym okresie nie znano jeszcze skom-
plikowanych technik zmiękczania wody, czy zaawansowanych metod oczyszczania. 
Praprzodkowie wiedzieli jednak, że woda poddana prostym procesom uzdatniania, 
jak podgrzewanie, fi ltracja piaskowo–żwirowa, czy gotowanie nadaje wodzie lepszy 
smak. Metody te obejmowały proces wrzenia lub umieszczanie gorących metalo-
wych przedmiotów w wodzie przed wypiciem jej, fi ltrację przez piasek lub węgiel 
drzewny (Baker, Taras, 1981). Głównym motywem oczyszczania wody było dostar-
czenie płynu do spożycia o lepszym smaku. Ludzie jeszcze wtedy nie łączyli zanie-
czyszczonej wody z chorobami ani nie posiadali technologii niezbędnej do rozpo-
znawania barwy, smaku, mętności, szkodliwych mikrozanieczyszczeń czy zawiesin. 
Nie wiedziano wówczas jeszcze niemal nic o mikroorganizmach i  zanieczyszcze-
niach chemicznych, a wizualne określenie barwy czy mętności mogło być jedyną 
oceną zdatności wody do picia (Halliday 2004). 
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Pierwszymi technologami w zakresie oczyszczania wody byli egipscy inżynierowie. 
Począwszy od okresu datowanego na 5000 lat p.n.e. rozwijali jeden z  najdosko-
nalszych w skali świata systemów irygacyjnych pozwalających wykorzystać wodę 
z wylewów Nilu tak, by umożliwiała trzykrotne plonowanie w ciągu roku. W staro-
egipskiej kulturze woda była symbolem stworzenia i ważnym aspektem starożytnej 
egipskiej religii i kosmogonii, szczególnie ze względu na jej właściwości oczyszcza-
jące wymagane w odniesieniu do boskości, faraona i kapłaństwa (Willcocks, Craig 
1913). Pierwsze pisane wzmianki o  fi ltracji wody zapisano w  egipskich hierogli-
fach 2500 lat p.n.e., odnalezionych przez Herodota (440 p.n.e.). Filtry oczyszcza-
jące wodę konstruowane były przy królewskich pałacach i  świątyniach. Kapłani 
egipscy kształcili się też w naukach technicznych. Byli projektantami i zarządcami 
systemów wodnych. Czystość wody miała dla nich szczególne znaczenie, ponieważ 
obrządki religijne wymagały, by dokonywali rytuałów oczyszczenia ciała dwa razy 
w ciągu dnia i dwa razy w nocy. Jednym z pierwszych zaprojektowanych przez nich 
urządzeń do oczyszczania wody były fi ltry gruntowo-roślinne. Wodę rzeczną do-
starczoną systemami irygacyjnymi kierowano do oczyszczalni hydrobotanicznej. Jej 
konstrukcja była zbliżona do dzisiejszych oczyszczalni trzcinowych. Dno wyłożo-
ne było warstwą nieprzepuszczalnej gliny, na której wykonano podsypkę warstwy 
podtrzymującej z porowatego klinoptylolitu, pozyskanego na północy kraju. Wła-
ściwy element oczyszczający stanowiły kłącza papirusa. Castro z zespołem (2017) 
wyjaśnia, iż już wtedy doceniono jego zdolność do usuwania lub przekształcania 
wszystkich rodzajów zanieczyszczeń organicznych i  nieorganicznych, takich jak 
jon amonowy, azotany (III i  V), fosforany. Na końcu oczyszczalni znajdował się 
punkt odpływu obsługiwany przez zaufanych służących wyznaczonych przez kapła-
nów. Papirusowa stacja uzdatniania wody wyposażona była w studzienki kontrolne 
umożliwiające sprawdzenie poziomu oczyszczanej wody. Kontrolowano by nie wy-
stąpiły niedobory dopływu mogące skutkować wysychaniem roślin i  obniżeniem 
efektywności stacji uzdatniania (Willcocks, Craig 1913, Castro et al. 2017). Filtrację 
na mniejszą skalę Egipcjanie zastosowali przesączając wodę przez zwój tkaniny ba-
wełnianej przewieszonej przez krawędź naczynia do następnego położonego niżej 
— wykorzystując właściwości włoskowatego ruchu cieczy.

Do indywidualnego doczyszczania wody starożytni Egipcjanie używali nasion 
drzewa Moringa Oleifera. (Hassan 1998) Jest to roślina oleista, która rośnie obfi -
cie w  wielu tropikalnych i  subtropikalnych regionach świata. Osiąga optymalną 
wysokość już w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Była też wykorzystywana w wielu 
dziedzinach jako źródło pożywienia. Jej nasiona, liście, korzenie i kwiaty są jadalne 
i pożywne. Fouly i Khalil (1979) znaleźli zapisy, iż kobiety w starożytnym Egipcie 

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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magazynowały zmiażdżone nasiona Moringa w glinianych naczyniach na wodę, co 
utrzymywało jej świeżość i czystość przez długi czas, nawet w gorące dni. Suszony 
proszek rozdrobnionych nasion był używany jako środek do mycia rąk przez wiele 
lat. Dziś już wiadomo, jak podaje Fahey (2005), że białko wytwarzane przez roślinę 
ma właściwości dezynfekujące. 

Około 2000 lat p.n.e. starożytni Egipcjanie posiedli umiejętności destylacji wody 
morskiej. Później, w 1500 roku p.n.e., odkryli zjawisko koagulacji i próbowali uzdat-
nić wodę za pomocą ałunu, który zlepiał zanieczyszczenia w grudki i powodował, 
że zanieczyszczenia były łatwiejsze do usunięcia Malowidła na ścianach grobowców 
Ramzesa II i Amenhotepa II przedstawiają właśnie ten proces(Rysunek 3.1.) (Wal-
ter et al. 1999).

Rysunek 3.1. Starożytne egipskie urządzenie do oczyszczania wody. Malowidło znalezione 
na ścianie grobowca Amenophisa II w Tebach 1450 rok p.n.e. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zbiorów muzealnych w Muzeum Historii Starożytnej w Kairze

Różnice między starożytną cywilizacją grecką a wcześniejszymi cywilizacjami Me-
zopotamii i Egiptu nie są ograniczone do kulturalnych i fi lozofi cznych zagadnień, 
ale również rozszerzone o infrastrukturę związaną z wodą i ściekami. W Mezopo-
tamii i Egipcie gospodarka opierała się na wykorzystaniu wody z dużych rzek, zaś 
Grecję charakteryzowały trudno dostępne wody naturalne o ograniczonych zaso-
bach (Laureano 2007). Grecy, a szczególnie Minojczycy, unikali budowania pałaców 
i  głównych miast przy istniejących małych rzekach i  jeziorach (Angelakis, Kout-
soyiannis 2003). Nie poznano dotąd powodów tych posunięć, ale Angelakis z ze-
społem (2008) wysnuli hipotezę, że związane to mogło być głównie z ochroną przed 
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powodzią i chorobami przenoszonymi przez insekty bytujące w pobliżu wód (na 
przykład malaria), jak również bardziej wygodny styl życia, suchy klimat i  lepsze 
dostosowanie do lokalnych warunków środowiskowych. Z drugiej zaś strony czyn-
niki, które zniechęcały ich do osiedlania się w  bezpośrednim sąsiedztwie cieków 
i naturalnych zbiorników wody słodkiej, czyli jej właśnie niedobór, niesprzyjające 
warunki meteorologiczne i odległość od głównych źródeł wód doprowadziła Gre-
ków do rozwoju zaawansowanych systemów hydraulicznych (Lyrintzis, Angelakis 
2006). Kultura starożytnej Krety szczególnie w okresie minojskim (około 1500 lat 
p.n.e.) jest bardzo interesująca pod względem zarządzania systemami wodnymi, 
a w szczególności osiągnięć w zakresie utrzymania higieny (Angelakis et al. 2005). 
Systemy obiegu wody w miastach minojskich były bardzo przemyślane. Wodę wy-
korzystywano powtórnie, ze względu na ograniczone zasoby. W  Pałacu Minosa 
w  Knossos znajdowały się pomieszczenia, które pełniły funkcje sanitarno-higie-
niczne (Laureano 2007). Woda deszczowa odprowadzana pionowymi rurami spu-
stowymi z dachów gromadzona była w studzienkach, a następnie wykorzystywana 
do przepłukiwania ustępów i łazienek (Koutsoyiannis, Angelakis 2003). Rozwiąza-
nia sanitarne, stosowane w ówczesnym czasie dorównywały technologii wykorzy-
stywanej w II połowie XIX wieku w Europie. 

Milenium później, około 500 lat p.n.e, Alcmaeon z  Croton był pierwszym grec-
kim lekarzem, który stwierdził, że jakość wody może wpływać na zdrowie ludzi 
(Aëtius 1998, O  opiniach fi lozofów V.30.1). Hipokrates, słynny ojciec medycyny, 
zaczął wtedy prowadzić własne eksperymenty w zakresie oczyszczania wody (Hipo-
krates ok. 400 p.n.e. Diseases). Stworzył teorię „czterech humorów” (Symons 2006). 
Uważał, że pewne ludzkie nastroje, emocje i zachowania były spowodowane nad-
miarem lub brakiem płynów ustrojowych (zwanych „humorami”): krew, żółć, czar-
na żółć i fl egma. Odnosiły się one bezpośrednio do czterech temperatur pór roku. 
Według Hipokratesa, aby utrzymać dobry stan zdrowia, te cztery humory powinny 
być utrzymywane w równowadze. W ramach swojej teorii grecki lekarz i prekursor 
współczesnej medycyny, odkrył i zbadał lecznicze właściwości wody (Gonis 2009). 
Dla gorączkujących pacjentów zalecał na przykład kąpiel w chłodnej wodzie. Taka 
kąpiel reguluje temperaturę i harmonię czterech humorów. Przyznał jednocześnie, 
że woda dostępna w greckich akweduktach daleka była od dopuszczalnej czystości 
(Hipokrates ok. 400 p.n.e Epidemics I-VI). Podobnie jak starożytni przed nim, uwa-
żał również, że wskaźnikiem zanieczyszczenia wody jest jej smak. Hipokrates za-
projektował swój własny fi ltr do wody surowej, aby przygotować napoje dla swoich 
pacjentów (Mays et al. 2013). Był to worek uszyty z kwadratowego kawałka fl aneli, 
złożonego na pół po przekątnej, przez którzy aptekarze fi ltrowali ulepki i wywa-
ry, natomiast twórcy win wykorzystywali do fi ltracji trunków. Filtr, później znany 

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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jako „rękaw Hipokratesa”, był pierwszym w historii fi ltrem workowym przez który 
można było przelać surową lub ugotowaną wodę (Baker i  Taras, 1981). Tkanina 
zatrzymywała zanieczyszczenia, które według odkrywcy, powodowały zły smak lub 
zapach.

Niezależnie od wydarzeń w  Europie i  Północnej Afryce, równolegle w  Azji miał 
miejsce niezwykły rozwój Babilonii. Przyczynił się do niego król Nabuchodonozor 
II (604-562 p.n.e.), który jeszcze jako następca tronu podbił wojska egipskie i wkro-
czył na nowe terytoria przyłączając do swojej ojczyzny Mezopotamię, Syrię, Palesty-
nę i Anatolię (Beaulieu 2003). Nowe ziemie i pozyskane bogactwo przyczyniło się 
do rozbudowy stolicy państwa – Babilonu. Postawiono w mieście wiele imponują-
cych budowli, między innymi bramę Isztar, świątynię „ziggurat” w kształcie pirami-
dy kojarzoną później z wieżą Babel i zespół pałaców królewskich. Ich częścią były 
wiszące Ogrody Babilonu nazwane zostały przez greckiego historyka i podróżnika, 
Herodota (około 484-425 r. p.n.e.) jednym z Siedmiu Cudów Starożytnego Świata. 

Rysunek 3.2. Konstrukcja ogrodów Semiramidy 
Źródło: Majdecki, Majdecka 2008

Grecka tradycja głosi, że zbudowane zostały one przez babilońskiego króla Nabu-
chodonozora II dla jego małżonki Semiramidy. Zespół pałacowo-ogrodowy nazwa-
ny został „Wiszącymi Ogrodami Semiramidy” i do dziś jest przykładem odważnej 
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konstrukcji łączącej architekturę krajobrazu z inżynierią środowiska. Nad piwnicz-
nym sklepieniem znajdowała się budowla centralna, o warstwowej konstrukcji ta-
rasowej (Baker 2008). Każdy z siedmiu tarasów stanowił odrębny ogród, a jedno-
cześnie tworzyły one jedną całość. Zewnętrzne krawędzie tarasów porośnięte były 
tysiącami pnączy, które wiły się ku niższym piętrom, tworząc z siedmiu ogrodów 
zieloną, stromą górę z niezliczonymi drzewami, żywopłotami, krzewami i kwiata-
mi. Znajdował się tam system wodociągowy pozwalający na pompowanie wody 
z potężnej studni centralnej do wielu kanałów, które przepływały przez wszystkie 
tarasy. Budowla została odkryta przez niemieckiego archeologa Roberta Koldewaya 
pod koniec XIX wieku (Koldewey 1915, Wiebke 2007). Przypuszczał on, że „…były 
tam małe źródełka i wodospady, po małych stawach pływały kaczki, rechotały żaby, 
latały pszczoły, motyle i ważki…” (Koldeway 1915). Na kamiennych tabliczkach od-
kopanych w ruinach znalazł wzmianki o niezwykłej czystości pompowanej wody. 
Koldeway uważał, że woda z rzeki Eufrat skierowana była na drodze sztucznej in-
fi ltracji do płytkich warstw wodonośnych, poprzez wielki fi ltr piaskowo-gruntowy. 

Rysunek 3.3. Konstrukcja studni nawadniającej 
Źródło: Beaulieu 2003, Koldawey 1915

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Rysunek 3.4. Ogrody Semiramidy – wizualizacja 
Źródło: Worldpress 2009

Chociaż inne starożytne cywilizacje miały znaczące osiągnięcia w budowaniu pod-
staw gospodarki wodno-kanalizacyjnej na zajmowanych przez siebie terenach, za 
pionierów w transporcie i uzdatnianiu wody współczesna społeczność uważa sta-
rożytnych Rzymian (Feo 2010, Binnie et al. 2002). Pomimo tego, iż Asyria i Babi-
lonia jako jedne z  pierwszych wykorzystywały technikę budowy akweduktów, to 
właśnie Rzymianie ją udoskonalili. Główną przyczyną budowy akweduktów było 
dostarczenie wody dla legionów stacjonujących w obozach. Później okazało się, że 
najważniejszym odbiorcą wody musi być miasto. Starożytni Rzymianie początkowo 
(około 1000 p.n.e.) pobierali wodę z Tybru, lokalnych źródeł i kopanych płytkich 
studni (Bavusi 2004). Jednak tak pozyskana woda niejednokrotnie była znacznie za-
nieczyszczona, mętna, charakteryzująca się podwyższoną barwą i nieprzyjemnym 
zapachem. Ponadto rosnąca populacja miasta wykazywała coraz większe zapotrze-
bowanie. Bogacące się społeczeństwo wymagało od władz dostarczenia wody do 
nowych łaźni, fontann czy ogrodów. To właśnie ta konieczność doprowadziła do 
rozwoju technologii akweduktów. Data budowy pierwszego wodociągu przypada 
na rok 312 r.p.n.e.. W czasach Juliusza Frontinusa (40-105 r.n.e.), który pierwszy 
zarchiwizował rzymski system wodny, już dziewięć akweduktów przekazywało 
wodę z odległych źródeł i  strumieni do Rzymu. (Ortloff , Crouch 2001) W Tabe-
li 3.1 zestawiono starorzymskie systemy wodne funkcjonujące w  IV wieku p.n.e. 
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i prowadzące wodę do stolicy. Sieć rzymskich akweduktów liczyła 420 kilometrów, 
a jej wydajność pozwalała dostarczyć milion metrów sześciennych wody na dobę. 
(Marra et al. 2004) 

Tabela 3.1. Rzymskie akwedukty prowadzące wodę do stolicy

Nazwa
wodociągu

Data
wybudowania

Długość
[km]

Różnica
wysokości

Wysokość
w mieście

Appia 312 r.p.n.e. 16,445 30 20

Anio Vetus 272-269 r.p.n.e. 63,705 280 48

Marcia 1440-140 r.p.n.e. 91,424 318 59

Tequla 125 r.p.n.e. 17,745 151 61

Julia 33 r.p.n.e. 22,854 350 64

Virgo 19 r.p.n.e. 20,697 24 20

Asientina ? 32,848 209 17

Claudia 38-52 r.n.e. 68,751 320 67

Anio Novus 38-52 r.n.e. 86,964 400 70

Źródło: Orloff , Crouch 2001

Woda w akweduktach płynęła grawitacyjnie strumieniem z niewielką prędkością 
przez betonowe kanały i wielopoziomowe wiadukty (Ortloff  i Kassinos 2003). Stoso-
wano podciśnieniowy system odwróconych syfonów w miejscach, gdzie doliny, któ-
rymi biegł wodociąg, były szczególnie głębokie, a ówczesne możliwości konstruk-
cyjne nie pozwalały na budowę kładek o wysokości względnej nawet do kilkuset 
metrów nad powierzchnią terenu. Do innych elementów systemu należały odwró-
cone syfony i tunele prowadzące wodę poniżej powierzchni gruntu, w przypadkach 
gdy akwedukt musiał przeciąć na przykład wzgórze. (Feo, Napoli 2007, Marra et al. 
2004). Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody kurzem, brudem i wrzucaniu do nich 
odpadów oraz przed ogrzaniem jej przez słońce, akwedukty transportujące wodę do 
Rzymu zostały całkowicie zamknięte na całej ich długości (Binnie et al. 2002). Bu-
dowa wodociągów pod ziemią zabezpieczała wodę pitną przed zanieczyszczeniami 
(Marra et al. 2004). 

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Rysunek 3.5. Najwyższy rzymski akwedukt Pont Du Gard 
Źródło: opracowanie własne

Pierwszy zarządca wodociągów rzymskich Sextus Juliusz Frontinus (obejmujący tą 
funkcję pod koniec I w.n.e.) zauważył, że nie cała woda wprowadzona do akweduk-
tu docierała do Rzymu i po raz pierwszy w światowej historii wodociągów ukazał 
problem nielegalnych połączeń: „   […] duża liczba posiadaczy ziemskich, których 
pola uprawne graniczą z linią prowadzenia akweduktów, doprowadza do uszkodzeń 
kanałów. Stąd wynika, że publiczne kursy wodne są faktycznie zatrzymywane przez 
prywatnych obywateli, tylko po to, aby podlewać ich ogrody […]”. Zapewnienie 
Rzymowi odpowiedniego zaopatrzenia w wodę wymagało zatem stałego czuwania 
ze strony urzędników wodnych (Orloff , Crouch 2001).

Rzymianie wprowadzili też pierwsze standardy jakości wody. Ocenianymi wskaź-
nikami były przede wszystkim smak, temperatura, zapach i wygląd. Jakość wody 
z dziewięciu pracujących akweduktów była zróżnicowana. Wody o najniższych pa-
rametrach wykorzystywane były do nawadniania przydomowych ogrodów i uzu-
pełniania prywatnych stawów, najlepsze zaś do picia (Delleur 2003). Wody najwyż-
szej jakości pochodziły z warstwy wodonośnej w dolinie rzeki Anio (Miahr 2002). 
W  jednym ze ujęć, Anio Novus, zlokalizowanym na tym terenie pojawiał się re-
gularnie problem z  jakością wody za każdym razem, gdy padał deszcz. Rzymscy 
inżynierowie najpierw próbowali zmieszać pozyskaną z niego wodę z wodą z pobli-
skiego czystego źródła. Następnie starali się przepuścić mętną ciecz przez mały staw 
sedymentacyjny. Z powodu problemów projektowych osadnik nie spełniał swojej 
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funkcji. Ostatecznie stan wody poprawił się, gdy przeniesiono górną część akwe-
duktu wyżej do sztucznego zbiornika utworzonego za ogromną tamą w  pobliżu 
miejscowości Subiaco. Jezioro zaporowe służyło skutecznie jako osadnik, a jakość 
wody ulegała poprawie (Mays 2010). W wielu pozostałych akweduktach stosowano 
oczyszczanie wody w  specjalnie budowanych płaskich basenach odstojnikowych, 
prze które powoli przepływała woda. Zanieczyszczenia opadały na dno zbiornika, 
skąd były usuwane (Neary et al. 2009). Stosowano także aerację i fi ltrację. Z czasem 
w celu poprawy jakości wody oprócz standardowej metody fi ltracji, zaczęto odwad-
niać tereny w pobliżu ciągów akweduktów, w celu zminimalizowania ryzyka ska-
żenia dostarczanej do miasta wody wodami gruntowymi (Burian, Edwards 2012).

Na terenie Rzymu woda rozprowadzana była do poszczególnych odbiorców pry-
watnych, łaźni miejskich, fontann i studni publicznych systemem podziemnych rur 
ołowianych. Co ciekawe materiał instalacji nie powodował zwiększenia stężenia 
ołowiu w dostarczanej wodzie. Feo, Mays i Angelakis (2010) wysnuli hipotezę, że 
ołowiane rury nie spowodowały skażenia ponieważ rzymska woda zawierała wyso-
kie stężenia wapnia, które tworzyły osady wewnątrz rur, izolując ołów.

Rysunek 3.6. Ołowiane rury wodociągowe 
Źródło: opracowanie własne

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Starożytni Bizantyjczycy również opracowali i stworzyli rozbudowany system maga-
zynowania i  transportowania wody (Mays 2010). Stolica Bizancjum, Konstantyno-
pol, był bardzo bogaty w zasoby wodne, które zasilały publiczne fontanny, pozwala-
ły bez ograniczeń nawadniać miejskie i prywatne ogrody oraz były odbierane przez 
mieszkańców jako woda do picia i prac gospodarskich. Zaawansowany system wodny 
przyczynił się do rozwoju kultury i wielu sektorów gospodarki, ponieważ podstawo-
we źródło wody znajdowało się w centralnej części Konstantynopola. Podobnie jak 
w Rzymie, powszechną praktyką w mieście było korzystanie kąpielisk publicznych 
(Nilay 2014). Panowało przekonanie, że kąpiel oczyści ciało i duszę. Publiczne łaźnie 
zostały wyposażone w systemy hydrauliczne i drenażowe. Bizantyjski system wod-
ny został stworzony wspólną pracą rzymskich inżynierów i tureckich wykonawców 
i  nadzorców. Jest znakomitym dowodem umiejętności inżynieryjnych, ponieważ 
niektóre cysterny, podziemne systemy wodociągowe i akwedukty są w użytkowaniu 
do dnia dzisiejszego. Znaczącą część złożonego systemu nazwano Akweduktem Wa-
lensa. Jego budowa została zlecona na początku panowania cesarza Walensa, który 
rządził od 364 do 378 n.e. Akwedukt Walensa transportował wodę ponad 400 mil ze 
źródła do centrum Konstantynopola. Był to najdłuższy akwedukt epoki i dostarczał 
wodę do królewskich pałaców, łaźni i ogrodów (Bono et al. 2014). Najbardziej znaną 
i okazałą częścią systemu jest Cysterna Bazyliki. Została ona zamówiona przez cesa-
rza Justyniana i zbudowana w roku 532 n.e.. Jest to największa ocalała bizantyńska 

Rysunek 3.7. Wnętrze Cysterny Basiliki 
Źródło: opracowanie własne
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cysterna w Istambule (Nilay 2014). Jej konstrukcja opiera się na 336 kolumnach, które 
zostały pozyskane z ruin świątyń i innych rzeźbionych zabytków. Cysterna objętość 
bliską łącznej pojemności 32 basenów o rozmiarach olimpijskich i była zasilana przez 
akwedukt o długości około 12 i pół mili (Mays et al. 2013).

Na Półwyspie Indyjskim od niepamiętnych czasów wszystkie istniejące tam cywi-
lizacje przykładały ogromną wagę do jakości wykorzystywanej wody i  sposobów 
jej dostarczenia. Pierwsze wzmianki o systemach wodnych znaleziono w ruinach 
Mohenjodaro i  Harappan, które pochodzą z  około 5000 lat p.n.e. (Livingstone 
2002). W starożytnych Indiach wodę wykorzystywano w rytuałach i ceremoniach 
religijnych. Czystą, prawidłowo przygotowaną wodę składano w ofi erze dla bogów. 
Musiała być wolna od wszelkich zanieczyszczeń, a jej dostarczanie realizowane było 
z niebywałą uwagą systemami, które obecnie można uznać za sterylne. Woda po 
przejściu przez szereg urządzeń oczyszczających uważana była za świętą a jej celowe 
wtórne zanieczyszczenie podlegało ostrej karze. Hymny Vedyckie skierowane do 
Boga Varuna nawoływały do oczyszczenia wodą. Wierzono, iż czysta woda pitna 
daje ludziom siłę i uduchowienie (Atharavaveda 2000). W modłach proszono […
niech woda będzie przyjemna dla naszych ust, niech zmyje choroby, wymaże strach 
przed śmiercią. Niech będzie przepełniona dobrym smakiem i  jakością. Niech 
będzie siłą dla naszych ciał….] (Arthasastra 2000). W  starożytnych Sanskrytach 
można znaleźć zapisy, że prowadzono badania naukowe nad wpływem poszczegól-
nych rodzajów wód na cielesne i duchowe zdrowie człowieka, wielkość plonów czy 
czas jej magazynowania w zmiennych warunkach zewnętrznych (Bhagawan 2001). 
Technologia oczyszczania wody stała na niezwykle wysokim poziomie, obejmując 
systemy doprowadzania wody, jej uzdatniania i oznaczania w niej różnych wskaź-
ników zanieczyszczeń, które wykazywały zmienność sezonową. Uwzględniano po-
dział wody na różne rodzaje zależne od jej przeznaczenia. Inna była woda do na-
wodnień rolniczych, inna na potrzeby bytowo-gospodarcze ludności. W zależności 
od jej wskaźników chemicznych i fi zycznych, antyczni Hindusi klasyfi kowali wodę 
na szereg grup (Krishnamurthy 1996):

Do grupy pierwszej należała divya – woda deszczowa dostarczona przez Boginię 
Indrę. Pochodziła ona bezpośrednio z nieba, ale mogła różnić się pod względem 
jakości w różnych porach roku. Rozróżniano rodzaje wód deszczowych:

− Dhara – woda pozyskana z długotrwałych deszczy,
− Kara – woda gradowa,
− Tusara – woda ściegowa,
− Haima – woda z rosy.

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Ponadto charakterystyka wody deszczowej związana była z porą roku:
− Gangam – nie zanieczyszczona (sezon jesienno-zimowy),
− Samudtam - zanieczyszczona (zbierana z powierzchni ziemi).

Woda deszczowa była zalecanym źródłem wody do picia. Uznawano, iż najlepsza 
woda występuje zaraz po porze deszczowej od jesieni aż do wiosny, czyli w chłodnej 
porze roku. Temperatura miała duży wpływ na jakość wody, więc chłodna woda 
z okresu zimowego była najlepsza. Stykała się ze słońcem, księżycem, powietrzem 
i ziemią (okresowo podrywane pyły przez wiatry). Najkorzystniejszymi parametra-
mi jakościowymi charakteryzowała się woda gangam. Gdy niedostępna była woda 
gangam, dopuszczano pobór wody samudram, ale tylko w okresie chłodnym. W in-
nych sezonach, tj. w porze deszczowej (lato) i gorącej (wiosna) należało korzystać 
z innych typów wody (Raafl aub 2007).

Drugim rodzajem wody była woda mająca swoje źródła na ziemi, bhauma, do której 
należały wody powierzchniowe i podziemne i inne (Atharavaverda 2000):

− Nadeya – woda rzeczna spływająca z gór i użyźniająca tereny rolnicze – 
woda o kolorze szafi ru,

− Nisyanda – ciepła i nieco zanieczyszczona woda, pozostawiająca w piasek 
w ręku,

− Sarasa – woda zawierająca lotusy i lilie czerpana z potoków górskich,
− Bhauma – czysta i smaczna woda z niebieskimi liliami ze studni,
− Kaunda – woda ze środka szczelin górskich, słodka i czysta o właściwo-

ściach leczniczych,
− Tadaka – woda z wielkich kamiennych jezior,
− Nairjhara – miękka, czysta i smaczna woda z wodospadów górskich,
− Varksa – soki roślinne, np. z drzew lub orzechów (kokosów),
− Audbhida – woda źródlana.

Woda rzeczna była bardzo zróżnicowana – od delikatnej i dobrej do ciężkiej i żyznej 
(Livingstone 2002).

W ogólnej opinii antycznych Hindusów woda płynąca na zachodzie kraju była lep-
szej jakości niż ta, która spływała do morza wschodniego. Uznano, iż „wschodnia” 
woda mogła przynosić choroby głowy, serca, skóry, pasożyty, febrę i  inne choro-
by. Była zanieczyszczona błotem, resztkami roślinnymi, zwierzęcymi i  owadami. 
Inne rodzaje wody powierzchniowej ze stawów, jezior i studni miały cechy podło-
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ża (Raafl aub 2007). Dlatego wielcy myśliciele hinduscy podejmowali wiele trudu 
z określeniem cech idealnej wody jak też sposobu i okresu jej pozyskania oraz prze-
chowywania. Wykonywano badania mające na celu określenie typu i rodzaju wody 
(Krishnamurthy 1996).

− Test gotowanego ryżu (obserwacje koloru bryłki ryżu umieszczonego 
w srebrnej misie):

− Brak koloru – gangam,
− Zmiana koloru – samudram (nie nadaje się do konsumpcji).

− Test rodzaju podłoża (gleby):

− Białe podłoże – smak szczypiący w język,
− Żółte podłoże – woda gorzka,
− Brązowe podłoże – woda metaliczna i zasadowa,
− Czarne podłoże – słodki smak,
− Gleby zasolone – słona,
− Tereny górskie – ostra, cierpka.

Oznaczanie wskaźników jakościowych pobieranej wody uwzględniało sześć para-
metrów zanieczyszczeń związanych z  zanieczyszczeniami rozpuszczonymi, pły-
wającymi, solami osadami, smakiem i barwą wody. Rozpoznawano wody twarde, 
z głębokich studni i źródeł oraz miękkie, spływające z terenów, gdzie intensywne 
opady wymyły minerały (Bhagawan 2001).

Oczyszczanie związane było z  wykorzystaniem metod chemicznych i  fi zycznych. 
Wprowadzano do wody substancje (Krishnamurthy 1996, Bhagawan 2001):

− Specjalne orzechy,
− Roślina zwaną gomedaka,
− Cebulki i kwiaty lotosu,
− Perły.

Prowadzono fi ltrację przez:

− Specjalny mech,
− Grube tkaniny,
− Wypiekany węgiel drzewny,
− Piasek.

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Ponadto gotowano wodę, naświetlano ją promieniami słonecznymi w celu zabicia bakte-
rii, a następnie chłodzono z jednoczesnym strącaniem zanieczyszczeń rozpuszczonych. 
Po czym poddawano wodę procesowi sedymentacji i fi ltracji, po których nabywała cech 
wody miękkiej i lekkiej. W przypadku gdy wymienione zabiegi były nie wystarczające 
wprowadzano do wody gorące kulki żelazowe lub bryły aluminium. Ostatnim etapem 
uzdatniania wody było dodawanie olejków kwiatowych (Arthasastra 2000).

Rysunek 3.8. Malowidło ze starożytnych hinduskich Sanskrytów nawiązujące do 
konieczności oczyszczania wody. 

Źródło: zbiory muzeum historycznego w New Delhi (2016)

Wymienione metody oczyszczania wody stosowane były jako procesy pojedyncze 
procesy jednostkowe lub łączone były one w całe zaawansowane systemy uzdatnia-
nia. Realizowano łączone procesy strącania chemicznego i fi ltracji czy koagulacji 
i fi ltracji, ostatnim etapem była dezynfekcja promieniami słonecznymi i przyzdo-
bienie wody olejkami roślinnymi i kwiatami (Krishnamurthy 1996).

Ważny był również system dystrybucji wody i  jej przechowywania: w naczyniach 
miedzianych lub wykonanych z włókna kokosowego. Woda do odbiorców prowa-
dzona była rurami. Ciekawy jest opisywany w Sanskrytach system chłodzenia wody, 
który był dla antycznych Hindusów jednym z ważniejszych procesów uzdatniania 
z uwagi na przywrócenie wodzie równowagi i stabilności biologicznej. Prowadzono 
go w specjalnych maszynach lub zakopanych fi ltrach wypełnionych piaskiem i/lub 
z korą drzew (Livingstone 2002, Raafl aub 2007).

W średniowieczu podjęto niewiele prób oczyszczenia lub fi ltracji wody. Pobożny 
katolicyzm w całej Europie wyznaczył ten okres czasu, często nazywany Mrocznym 
Wiekiem, ze względu na brak naukowych innowacji i eksperymentów. Chemików 
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i technologów postrzegano jako czarnoksiężników, co skutecznie udaremniało pró-
by pozyskania czystej wody. Nie pozwalano też korzystać z wynalazków starożytno-
ści, które uważano za grzeszne. Czynniki te przyczyniły się do powrotu technologii 
oczyszczania wody do czasów prehistorycznych poprzedzających nawet oświetloną 
starożytność. Woda dystrybuowana były przenośnymi naczyniami i nie podlegała 
uzdatnianiu, nieczystości wylewano bezpośrednio na ulice (Mait 2006).

Okres renesansu, poczynając od końca XIV wieku, zakończył stagnację naukową 
i  intelektualną ciemnych wieków i zapoczątkował nowy okres odkryć. W tym cza-
sie, zwanym często Wiekiem Wielkich Odkryć, pojawiło się kilka wynalazków, które 
miały ogromny wpływ na rozwój ludzkości (Sirasi 2008). Wśród nich znalazł się mi-
kroskop, wielka innowacja naukowa, która znacząco wpłynęła na historię fi ltrów do 
wody. W 1590 roku, dwaj holenderscy twórcy spektakli, Zaccharias Jansseni jego syn 
Hans, zaczęli eksperymentować z soczewkami w tubie i odkryli, że mogą znacznie 
powiększyć oglądane przedmioty przez rurkę (Sobsey 2006). Ten wynalazek stał się 
prekursorem współczesnych teleskopów i mikroskopów (Bellis 2004). Sto lat później, 
Anton van Leeuwenhoek, uważany za ojca mikroskopii, zbudował pierwsze bardziej 
skomplikowane urządzenie powiększające opierając się na prostym wynalazku Jans-
sena. Szlifując i polerując małe zakrzywione soczewki, był w stanie osiągnąć powięk-
szenie do 270 razy większe niż oryginalny obiekt (Gest 2004). Ten zaawansowany, jak 
na XVII wiek, mikroskop miał znaczący wpływ na badanie czystości wody i wska-
zanie konieczności jej fi ltracji Naukowcy byli teraz w stanie zobaczyć drobne cząstki 
materiału obecne w wodzie, która niegdyś uznawana była za czystą.

Rysunek 3.9. Mikroskop Leeuwenhoeka. 
Źródło: Egerton 2006

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Dostępne w XVII - XIX wieku zasoby wody, wcześniej już zewidencjonowane i czę-
ściowo zagospodarowane w czasach starożytnych, stały się surowcem istotnej wagi 
z  powodu postępującego w  galopującym tempie rozwoju urbanizacji. Ludzkość 
opracowała na nowo systemy dystrybucji wody do miast na potrzeby bytowo-ko-
munalne, do parków, fontann i ogrodów, ale też powstających zakładów produkcyj-
nych i usługowych. Ale chociaż nie pojawiały się problemy z możliwościami dosta-
wy surowca o jednolitej dla wszystkich odbiorców jakości, społeczeństwo narażone 
było na negatywne skutki nieoczyszczonej wody do picia (McGuire 2006).

Pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku, zanim wielkie epidemie zdzie-
siątkowały populacje ludności, społeczeństwo zaczęło zwracać się z prośbami do 
władz miejskich, by czysta woda była dostarczana do każdego gospodarstwa do-
mowego jak czasach Imperium Rzymskiego (Karamanou et al. 2010). Przekona-
nie, że każdy obywatel zasłużył na czystą wodę do picia i kąpieli było związane 
z ogólnymi fi lozofi cznymi trendami okresu oświecenia w Europie i Stanach Zjed-
noczonych. W epoce renesansu od XVI do XVIII wieku fi lozofowie zastanawiali 
się nad prawami człowieka i ludzkości, które później zostały zapisane w konstytu-
cjach poszczególnych państw. Określono tam między innymi prawo do nieograni-
czonego dostępu do czystej wody. Filozofi czne dyskusje doprowadziły francuskie-
go naukowca La Hire'a do wniosku, że każde francuskie gospodarstwo domowe 
powinno mieć zainstalowany fi ltr z piaskiem, który zapewniałby czystą wodę na 
potrzeby bytowo-gospodarcze (Liska 2000). Z czasem fi ltry piaskowe stały się naj-
popularniejszą metodą oczyszczania wody w wielu europejskich miastach (Hall, 
Dietrich 2000).

Pierwszym wyraźnym dowodem na to, że publiczny system zaopatrzenia w wodę 
może być źródłem poważnych infekcji dla ludzi były eksperymenty naukowe oparte 
na dokładnych badaniach epidemiologicznych cholery w Londynie przeprowadzo-
ne przez brytyjskiego naukowca dr Johna Snowa w 1854 roku (Snow, 1855). W po-
łowie XIX wieku w Londynie, gdzie choroby szerzyły się powszechnie głównie z po-
wodu warunków mieszkalnych klasy robotniczej, urzędnicy miejscy zaczęli łączyć 
rozprzestrzenianie się cholery z niską jakością wody pitnej (Brdell 2003). W miej-
scach, w  których na ujęciach zainstalowano fi ltry piaskowe, rozpowszechnianie 
cholery znacznie się zmniejszyło. Aby potwierdzić ten wniosek, John Snow, powią-
zał kilka przebadanych przez siebie zgonów z powodu cholery z wodą z Broad Street 
Pump, pobliskiej pompy wodnej, która została zanieczyszczona przez nieszczelny 
kanalik ściekowy (Snow 1855, Bellis 2004). Za pomocą mikroskopu był w stanie po-
twierdzić obecność drobnych bakterii cholery w wodzie. Ten przypadek udowodnił, 
że smak i wizualna czystość wody niekoniecznie wskazują na jej czystość.
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Inne eksperymenty Snow’a, których ważność została dostrzeżona przez historyków 
Bellisa (2004), Sobseya (2006), Maita (2006) i Brdella (2003) dotyczyły rozprzestrze-
niania się cholery za pośrednictwem wody dostarczanej przez Southwark i Vauxhall 
Company oraz Lambeth Company. Ta pierwsza otrzymała wodę z Tamizy w Batter-
sea, w samym środku Londynu, w obszarze zanieczyszczonym ściekami, podczas 
gdy Lambeth Company pozyskiwała wodę z górnego biegu rzeki, ponad głównymi 
źródłami zanieczyszczeń miejskich (Bellis 2004). Na jednym obszarze, obsługiwa-
nym przez te dwa przedsiębiorstwa, zamieszkałym przez około 300 000 mieszkań-
ców, rury obu dystrybutorów zostały ułożone na ulicach. Domostwa mieszkańców 
były połączone z  jednym lub z  drugim źródłem zaopatrzenia. Badanie statystyk 
śmiertelności z  powodu cholery przeprowadzonej przez Snowa dało zaskakujące 
wyniki (Snow 1855). Domy obsługiwane przez Lambeth Company miały niską czę-
stość występowania cholery, niższą niż średnia dla całej populacji Londynu, pod-
czas gdy te obsługiwane przez Southwark i Vauxhall Company miały bardzo dużą 
częstość występowania. Ponieważ warunki społeczno-ekonomiczne, klimat, gleba 
i wszystkie inne czynniki były identyczne dla populacji obsługiwanych przez oba 
przedsiębiorstwa, Snow stwierdził, że to system wodociągowy transmituje czynnik 
cholery (Snow 1855). Doświadczenia Snow'a przerodziły się w klasykę w dziedzinie 
epidemiologii. Jego wnioski i odkrycia są jeszcze bardziej imponujące, szczególnie, 
że w czasie, gdy pracował, teoria zarazków nie została jeszcze ustalona. 

Około 100 lat po tym, jak La Hire po raz pierwszy zasugerował, że wszystkim oby-
watelom powinno przysługiwać prawo do czystej wody, urzędnicy rządowi w Wiel-
kiej Brytanii zaczęli się zastanawiać, czy istnieje techniczna możliwość dostarcze-
nia dla mieszkańcom większych miast czystej wody wodociągiem bezpośrednio do 
domu. W 1804 r. zainstalowano pierwszą miejską stację uzdatniania wody w Paisley 
w Szkocji (Buchan 2003). Instalacja zapewniała przefi ltrowaną wodę każdemu go-
spodarstwu domowemu w  granicach miasta. Szkocki system oczyszczania wody 
opierał się na wykorzystaniu powolnych fi ltrów piaskowych zaprojektowanych 
przez Roberta Th oma, W 1827 r. James Simpson, angielski naukowiec, bazując na 
założeniach układu roboczego Th oma, opracował unowocześniony projekt. Mode-
le fi ltrów Simpsona zostały wkrótce wprowadzone do miejskich stacji uzdatniania 
wody w całej Anglii (Hall, Dietrich 2000).

Dopiero w  okresie od XVII do początków XIX wieku wprowadzono na większą 
skalę szereg ulepszeń w zaopatrzeniu w wodę, z których większość dotyczyła pro-
cesu fi ltracji w celu usunięcia zmętnienia wód. W tym samym czasie rozwinęła się 
teoria chorób zakaźnych na skutek badań Louisa Pasteura i Roberta Kocha (Smith 
2012). W 1884 roku Koch wyizolował czynnik przyczynowy cholery, Vibrio cholerae 

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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(Koch 1884). Badanie cholery autorstwa Kocha w niemieckich miastach Hamburgu 
i Altona w 1892 r. dostarczyło jednych z najlepszych dowodów na znaczenie fi ltracji 
wody dla ochrony przed chorobą (Koch 1890). Miasta Hamburg i Altona ujmowały 
wodę pitną z rzeki Łaby. Altona stosowała proces fi ltracji, ponieważ woda kierowa-
na do jej systemu wodociągowego była pobierana z Łaby z ujęcia zlokalizowanego 
pod Hamburgiem i dlatego była rażąco zanieczyszczona. Hamburg i Altona były są-
siadującymi miastami. Koch śledził częstość występowania zachorowań na cholerę 
podczas epidemii w 1892 roku w tych dwóch miastach, ze szczególnym uwzględnie-
niem terenów przylegających. W badaniach założył, że klimat, gleba i inne czynniki 
są identyczne, a główną zmienną jest źródło wody. Na podstawie uzyskanych przez 
niego wyników testów okazało się, że Altona, nawet z gorszym źródłem wody, miała 
znacznie mniejszą częstość występowania przypadków zachorowań na cholerę niż 
Hamburg (Koch 1890). W tym czasie dysponowano już wiedzą, że cholera była spo-
wodowana przez bakterie jelitowe, które wraz ze ściekami z gospodarstw dostawały 
się wód rzecznych powodując ich skażenie. Stwierdzono, że proces fi ltracji umożli-
wił usunięcie niebezpiecznych bakterii z wody (Newsom 2006).

Eksperymenty dotyczące fi ltracji wody przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku i na początku 1890 roku opisują Melosi 
(2000), McGuire (2006) i Salzman (2006). Procesem zainteresowała się w szczegól-
ności stacja doświadczalna Massachusetts State Board of Health założona w 1887 
roku w mieście Lawrence. Jak podaje Whipple (1917) w ramach tej instytucji ba-
daniami nad procesami oczyszczania wody i ścieków podjęła się interdyscyplinar-
na grupa, która obejmowała inżynierów, chemików i  biologów. Liderem zespołu 
był W.T. Sedgwick, profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Melosi 
2000). Powolne fi ltry piaskowe zaprojektowane przez Th oma i Simpsona były bar-
dzo duże i  wymagały częstego i  intensywnego czyszczenia. Z  powodu rosnącego 
zapotrzebowania na wodę fi ltrowaną naukowcy amerykańscy opracowali szybki 
fi ltr piaskowy (Whipple 1917). Nowy fi ltr pospieszny mógł być czyszczony z wyko-
rzystaniem silnych strumieni wody. Zastosowana innowacja pozwoliła na znaczne 
zwiększenie wydajności i  pojemności urządzenia (Cutler, Miller 2005). W  czasie 
gdy prowadzono w Lawerence eksperymenty nad unowocześnieniem metody fi ltra-
cji, przez miasto przetoczyła się epidemia duru brzusznego, uderzając szczególnie 
mocno w te części, które wykorzystywały rzekę Merrimac jako źródło wody. W re-
zultacie miasto Lawrence zbudowało fi ltr piaskowy na ujęciu wody, a jego zastoso-
wanie doprowadziło do wyraźnego zmniejszenia częstości występowania objawów 
chorobowych (Lockard, Rider 2011). Jak donosi Hazen (1907), śmiertelność z po-
wodu duru brzusznego w Lawrence spadła o 79%, w porównaniu ze statystykami 
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z pięcioletnich okresów przed i po wprowadzeniu fi ltra. Ponadto zaobserwowano 
zmniejszenie ogólnej śmiertelności mieszkańców (z  uwzględnieniem wszystkich 
przyczyn) o 10 %. Inne testy uwzględniające przegląd zależności między jakością 
wody a występowaniem duru brzusznego został opublikowany w tym czasie przez 
Fuertesa (1897). Zebrał on statystyki dotyczące duru brzusznego dla dużej liczby 
miast w Ameryce Północnej i Europie i pogrupował dane według rodzaju źródła 
wody i sposobu uzdatniania wody. Kolejna seria eksperymentów fi ltracyjnych zo-
stała przeprowadzona w latach 1895-1897 w Louisville, gdzie źródłem wody była 
błotnista i  zanieczyszczona rzeka Ohio. Eksperymenty zakończyły się powodze-
niem. Miały one znaczenie z  technologicznego punktu widzenia, ponieważ udo-
wodniły, iż możliwe jest oczyszczanie wód złej jakości (Lockard, Rider 2011). 

Sukces eksperymentów w  Lawrence i  Louisville będący rezultatem prac szeregu 
badaczy doprowadził do szybkiego ustanowienia fi ltrów jako skutecznego proce-
su oczyszczania wody (Lockard, Rider 2011). W swoim opracowaniu z 1907 roku 
Hazen mógł wymienić 33 miasta w Stanach Zjednoczonych, niektóre o stosunkowo 
dużych rozmiarach, które zastosowały mechaniczne pospieszne fi ltry piaskowe do 
uzdatniania wody i 13 miast, które używały powolnych fi ltrów piaskowych. Podob-
ne działania przeprowadzono w Europie (Newsom 2006). Brytyjscy urzędnicy za-
uważyli wpływ jakości wody na rozprzestrzenianie epidemii cholery, zarówno po-
przez odkrycie Snow'a (1855), jak i przez dowody zmniejszających się przypadków 
cholery, w których zainstalowano fi ltry z piaskiem, i nakazali instalację fi ltrów pia-
skowych na ujęciach wody w całym mieście. Zarządzenie to było jednym z pierw-
szych przypadków rządowych zasad regulacji jakości wody i stanowiło precedens 
dla miejskich systemów wodnych (Salzman 2006). Według Hazena (1907) fi ltracja 
doprowadziła do eliminacji zmętnienia i barwy z wody oraz do usunięcia około 99 
% obecnych w niej bakterii. Na początku XX wieku warunki te uznano za standard, 
według którego należy oceniać jakość uzdatnionej wody. 

Działające w Europie coraz powszechniej miejskie urządzenia do uzdatniania wody 
dążyły do poprawy jakości i bezpieczeństwa publicznych zasobów wodnych. Cutler 
i Miller (2005), oraz Lockard i Rider (2011) zauważyli, że coraz więcej miast zaczęło 
wprowadzać chlor w  formie podchlorynu wapnia do procesu uzdatniania wody. 
Podchloryn wapnia wytwarzano przemysłowo do stosowania jako proszek wybie-
lający między innymi w papierniach i przemyśle tekstylnym. Była to tania substan-
cja chemiczna, a zatem łatwa w dawkowaniu na dużą skalę. Zarządcy wodociągowi 
w Wielkiej Brytanii zaczęli zatem chlorować wodę pitną. Zastosowanie chloru spo-
wodowało również gwałtowny spadek liczby zgonów z powodu duru brzusznego 
(Newsom 2006). Wpływ chlorowania na problemy jakości i zaopatrzenia w wodę 
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dobrze ilustruje porównanie pierwszego i drugiego wydania książki Hazena (1907 
i 1914). W pierwszym wydaniu autor prawie nie wspomina się o dezynfekcji. Moż-
na znaleźć tylko jedną uwagę na temat wysokiej ceny procesu ozonowania. W dru-
giej zaś edycji Hazen entuzjazmuje się zaletami chlorowania. Jak mówi, chlorowanie 
może być stosowane "kosztem tak niskim, że można go wykorzystać w dowolnym 
publicznym zakładzie wodociągowym, gdzie jest to wymagane lub korzystne”. Sta-
ny Zjednoczone obiegła szybko informacja o nowym, prostym, tanim i niezwykle 
skutecznym procesie oczyszczania wody, którego niezawodne działanie pomaga za-
chować bezpieczeństwo i zdrowie ludzi (Cutler, Miller 2005).

Pierwsze praktyczne zastosowanie chloru w  Stanach Zjednoczonych przeprowa-
dzono w Chicago Stock Yards przez Johnsona w 1908 roku (Craik 2004) na miej-
skiej stacji uzdatniania wody. Wykorzystanie chlorowania w miejskim zaopatrzeniu 
w wodę wprowadzono następnie w  Jersey City, NJ, w drugiej połowie 1908 roku 
(Melosi 2000). Wcześniej Jersey City zaopatrywane było w wodę przez prywatną 
fi rmę, która korzystała z  dużego zbiornika w  Boonton, stanowiącego część rzeki 
Rockaway. Dostarczana do miasta była woda niefi ltrowana. Na początku XX wieku 
władze miasta zasugerowały, iż nie zawsze jest ona czysta i bezpieczna do picia przez 
mieszkańców oraz nie spełnia warunków podpisanej umowy. W niektórych porach 
roku woda w zbiorniku ulegała zanieczyszczeniu w wyniku napływu ścieków z po-
siadłości i domostw zlokalizowanych przy rzece dopływającej do zbiornika, na któ-
rym zbudowane było ujęcie. Zamiast inwestować w rozbudowę instalacji fi ltracyjnej 
lub próbować kontrolować napływ ścieków bytowo-gospodarczych, przedsiębior-
stwo wodociągowe zdecydowało się wprowadzić system chlorowania. Zaobserwo-
wano znaczny spadek całkowitej liczby bakterii znacznie niższym kosztem niż przy 
zastosowaniu innych możliwych rozwiązań (Hall, Dietrich 2000).

Wprowadzenie chlorowania również zmieniło znacząco ustalone poglądy na temat 
norm jakości wody: Hazen (1914) zapisał w swoich opracowaniach, że "Zastosowa-
nie metod dezynfekcji radykalnie zmieniło te [wcześniejsze – przyp.aut.] standardy.
[…] Dzięki ich zastosowaniu okazało się możliwe usunięcie większość obecnych 
bakterii w wodzie, tak aby mogła być ona dostarczona łatwo i pewnie utrzymywana 
w granicach jednej dziesiątej jednego procenta wody w surowej wodzie, ponieważ 
dawniej mogła być przechowywana w granicach 1 procenta [...] Nawet dzisiaj nie 
można przyznać, że nadejdzie czas, w którym wymagany będzie jeszcze wyższy sto-
pień efektywności usunięcia bakterii. Obecne warunki nie wymagają tego, ale musi-
my się spodziewać, że w przyszłości pojawią się sytuacje, które wymuszą tą koniecz-
ność. Jeżeli będzie wymagane dodatkowe oczyszczenie wody, można je uzyskać ". 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że Hazen był głównym inżynierem i konsultantem 
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w  zakresie różnorodnych prac wodnych i  miał duży wpływ na rekomendowanie 
różnych metod uzdatniania. Chlorowanie wody przefi ltrowanej wprowadzono 
w czasie, gdy opracowano już odpowiednie metody analizy bakteriologicznej wody, 
pozwalające na obiektywną ocenę skuteczności procesów. Hall i  Dietrich (2000) 
zauważyli, że ta ocena nie była oparta bezpośrednio na częstości i ilości występo-
wania różnych rodzajów bakterii tj. duru brzusznego czy cholery, ale na ocenie po-
średniej z użyciem bakterii z grupy coli. Wkrótce po wprowadzeniu chlorowania 
można było uzyskać wiarygodne dowody epidemiologiczne, że miasta chlorujące 
wodę zmniejszyły przypadki występowania zachorowania na dur brzuszny (Whip-
ple 1917). Filtrację wprowadzono w 1906 r., a chlorowanie w 1908 r. i oba procesy 
tworzące wspólny system oczyszczania wody przyczyniły się do poprawy zdrowia 
mieszkańców miast korzystających z przygotowanej w ten sposób wody. Chlorowa-
nie wody pitnej w połączeniu z zastosowaniem fi ltrów piaskowych spowodowało 
w  rzeczywistości wyeliminowanie takich chorób wodozależnych jak cholera, dur 
brzuszny czy czerwonka. Chlor był tak skuteczny w eliminowaniu ognisk i rozprze-
strzeniania się chorób przenoszonych przez wodę. Magazyn Life nazwał chlorowa-
nie wody jako "prawdopodobnie najważniejszy postęp zdrowia publicznego w ty-
siącleciu" (Life 2001). 

Chlor pozostaje do dnia dzisiejszego głównym czynnikiem dezynfekującym w miej-
skich systemach uzdatniania wody. Około 98 % stacji uzdatniania wody używa go 
na ostatnim etapie oczyszczania (Salzman 2006, Cutler, Miller 2005). Naukowcy 
badają obecnie możliwe produkty i skutki uboczne jego stosowania w wodzie pitnej 
(Olsen 2007), wymieniany jest jako znana substancja toksyczna i niewątpliwie ma 
niekorzystny wpływ na organizm człowieka. Udowodniono, iż chlorowana woda 
jest przyczyną chorób układu oddechowego, takich jak na przykład astma. Z uwa-
gi, iż chlor odparowuje w znacznie szybszym tempie niż woda, stanowi poważne 
zagrożenie dla układu oddechowego (Zuba et al. 2007). Udowodnione problemy 
zdrowotne związane z chlorem doprowadziły do rozwoju małych, przydomowych 
stacji uzdatniania wody. Takie zaawansowane miniatury miejskich instalacji są ko-
lejnym krokiem w ewolucji technologii fi ltracji wody.

Rosnące zaniepokojenie produktami ubocznymi chloru może również wpłynąć na 
przyszłość fi ltracji wody. Od dawna wiadomo, że chlorowanie wody powoduje po-
wstawanie THM - szkodliwych związków chemicznych, które powstają w wyniku 
reakcji chloru z substratami organicznymi obecnymi w wodzie. Istnieje jednak duże 
prawdopodobieństwo, że rozwijająca się analityka chemiczna pozwoli na odkrywa-
nie jeszcze innych produktów ubocznych chlorowania, co doprowadzi w rezultacie 
do ograniczenia stosowania go do dezynfekcji.

3. Historia dostarczania i oczyszczania wody
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Całą gałąź przemysłu związana z  fi ltracją wody i  systemami oczyszczania wody 
bez wątpienia będą ewoluować w przyszłości. Każdego roku patentowane są nowe 
urządzenia i pojawiają się nowe materiały fi ltracyjne. Powszechna kiedyś fi ltracja 
na piasku jest dziś tylko jednym z  wielu etapów oczyszczania. Po niej następują 
się odżelaziacze, fi ltry odmanganiające, sorpcyjne, zmiękczacze, masy pozwalające 
na usuwanie z wody metali ciężkich, pestycydów, trudno rozkładalnych substancji 
organicznych, które nie zatrzymują się na fi ltrach węglowych, materiały wykorzy-
stujące pole magnetyczne, żele fi ltracyjne, membrany i fi ltry fl uidalne.
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4. Prawodawstwo 

4.1. Pierwsze akty prawodawcze normujące jakość wody 

Wraz z  postępem XX wieku coraz więcej obszarów metropolitalnych na świecie 
uznało za konieczne instalacje stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia miesz-
kańcom bezpiecznej dla zdrowia wody. W rozwijającym się świecie okresu między-
wojennego stało się ogólną zasadą, że każdy człowiek ma prawo do czystej wody. 
Nie było jednak uniwersalnego jej wzorca ani defi nicji. Pierwsi eksploatatorzy sys-
temów wodociągowych, którzy zauważyli dezynfekującą moc chloru, wierzyli, że 
dostarczanie zdezynfekowanej, choć nie oczyszczonej wody mieszkańcom miast 
było ich obowiązkiem (Melosi 2000).

W Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wie-
ku pojawiły się problemy środowiskowe, które miały znaczący wpływ na defi nicję 
czystej wody. Wskazano wówczas osoby i  instytucje na których ciążyła odpowie-
dzialność za jej niezawodną dostawę. Zwrócono uwagę na zanieczyszczenie wód 
i postępującą degradację ekosystemów. Na początku lat siedemdziesiątych lobbyści 
zajmujący się ochroną środowiska w Stanach Zjednoczonych zaczęli dostrzegać za-
grożenia wiążące się ze skażeniem środowiska, w tym środowiska wodnego. Rezul-
tatem ich prac było ustanowienie i uprawomocnienie wielu aktów środowiskowych, 
które kierowane były do Kongresu i  szybko nabierały mocy prawnej. Ogłoszono 
Dzień Ziemi jako święto narodowe, powołano Agencję Ochrony Środowiska (EPA), 
opublikowano Clean Air Act - ustawę o czystym powietrzu i, co najważniejsze w hi-
storii technologii oczyszczania wody, w  1972 roku ogłoszono Clean Water Act - 
ustawę o czystej wodzie (EPA 2000). Ustawa o czystej wodzie, podobnie jak odkry-
cie mikroskopu i katastrofalne skutki epidemii cholery i tyfusu na całym świecie, 
wywołała ponowne zainteresowanie technologią uzdatniania wody, w tym głównie 
procesem fi ltracją wody. Ustanowiono prawnie, że każde miasto jest zobowiązane 
do budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków. Celem narodowym stało się uzyska-
nie czystej wody (Delleur 2003).
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Odpady i  ścieki przemysłowe w  Stanach Zjednoczonych były postrzegane jako 
główny sprawca skażenia wody. Zaczęto zatem rozpatrywać regulacje prawne ogra-
niczające możliwość wprowadzenia znajdujących w  nich zanieczyszczeń do po-
szczególnych elementów środowiska. W ciągu następnych lat rząd USA przeznaczył 
znaczne środki fi nansowe na dotacje dla sektora produkcyjno-usługowego, w celu 
stworzenia przyjaznych dla środowiska technologii przemysłowych (BAT Best Ava-
ilable Technics). Zarządy miast otrzymały także środki na budowy instalacji do 
uzdatniania wody (EPA 2000).

Wczesne europejskie prawodawstwo w zakresie zagadnień oczyszczania wody za-
częło rozwijać się w ślad za przykładem zza oceanu. Polityka wodna UE powstała 
w latach siedemdziesiątych, a jednym z pierwszych dokumentów jej dotyczących 
był Pierwszy Program Działań na Rzecz Ochrony Środowiska z 1973 roku. W 1975 
roku przyjęto pierwsze normy jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych 
w celach bytowo-gospodarczych. Ówczesne państwa członkowskie Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej ustanowiły szereg wewnętrznych krajowych przepisów 
dotyczących wody pitnej, w tym programy certyfi kacji produktów mających z nią 
kontakt (Halliday 2004). Przepisy te były skutecznie wdrażane na szczeblach kra-
jowych poszczególnych państw, ale niezależnie od siebie. Prowadziło to do po-
jawienia się różnych standardów w  różnych częściach kontynentu, co znacząco 
utrudniało funkcjonowanie rynku wewnętrznego Wspólnoty (Crittenden et al. 
2005). Kulminacją było ustalenie w  1980 roku obowiązujących wskaźników ja-
kości wody pitnej. Aby zharmonizować krajowe wymogi poszczególnych państw 
członkowskich i zlikwidować nierówne warunki konkurencji gospodarczej, Rada 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) przyjęła w  1980 roku pierwszą 
wspólną dyrektywę w sprawie wody pitnej (80/778/EWG). Artykuł 8 tej dyrekty-
wy stanowił, że każde państwo członkowskie EWG musi podjąć wszelkie środki 
w celu zapewnienia, że żadna substancja stosowana w procesie uzdatniania wody 
pitnej nie pozostanie w stężeniu, które stanowi zagrożenie dla zdrowia publicz-
nego. Po raz pierwszy obowiązywały te same wymogi w  zakresie około 60 pa-
rametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i  fi zyczno-chemicznych dla 
wszystkich państw członkowskich EWG. Dyrektywa nie sformułowała jednak 
wymagań dotyczących poszczególnych materiałów i substancji obecnych w wo-
dzie. Obejmowała również przepisy dotyczące jakości wód wykorzystywanych 
na cele rybołówstwa, wód zasiedlonych przez skorupiaki, wody w  kąpieliskach 
i wód podziemnych. Głównym elementem kontroli emisji zanieczyszczeń do śro-
dowiska była dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych. W 1988 roku se-
minarium ministerialne we Frankfurcie poświęcone wodzie dokonało przeglądu 
istniejącego prawodawstwa i  zarekomendowało szereg ulepszeń i wskazało luki 
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prawne wymagające wypełnienia (Archives, Frankfurt 1988). Doprowadziło to do 
drugiej fazy ustawodawstwa dotyczącego wody, czego rezultatem było przyjęcie 
w  1991 roku dyrektywy w  sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Doku-
ment wymagał realizacji biologicznego oczyszczania ścieków, oraz w razie potrze-
by, oczyszczania chemicznego, by uniemożliwić wprowadzanie do środowiska, 
w tym do wód, nadmiernego ładunku zanieczyszczeń. 

4.2. Początki polskich regulacji prawnych w zakresie wód 

Początkowo ustawodawstwo wodne w Europie i na świecie było bardzo rozdrob-
nione. Niemal do każdego rodzaju korzystania z wód (melioracje wodne, budowa 
wodociągów) ustanawiana była odrębna ustawa. Jednak już w połowie XIX wie-
ku podejmowane były próby ujednolicenia. Za pierwszą unifi kację europejskiego 
prawa wodnego uznaje się austriacką ustawę z 1869 roku. Następną zasługującą 
na uwagę była ustawa pruska z 1913 roku o bardzo rozbudowanej treści. Obie po-
wyższe ustawy stanowiły wzór dla prawodawstwa polskiego z 1922 roku. (Gromiec 
2014). Aktem prawnym obejmującym prawo wodne w  II Rzeczypospolitej była 
Ustawa wodna z dnia 19 września 1922 r. Jej struktura przedstawiała się następu-
jąco: Część I – O prawie własności wód, Część II – O użytkowaniu wód, Rozdział 
I – Użytkowanie powszechne, Rozdział II – Użytkowanie wody prywatnej przez 
właściciela, Rozdział III – Użytkowanie wód na podstawie pozwolenia władzy, 
Rozdział IV – Szczegółowe przepisy dla zakładów piętrzących wodę, Część III – 
Utrzymanie i regulacja wód i ich brzegów tudzież ochrona od powodzi, Rozdział 
I – Utrzymanie wód i ich brzegów, Rozdział II – Regulacja wód i ubezpieczenie 
brzegów, Rozdział III – Ochrona od powodzi. Część IV – O wywłaszczaniu i pra-
wach przymusowych. Część V – O  spółkach wodnych (związkach wałowych), 
Rozdział I – Postanowienia ogólne, Rozdział II – Spółki stworzone uchwałą więk-
szości, Rozdział III – Spółki przymusowe, Rozdział IV – Zmiana statutu, Rozdział 
V – Rozwiązanie i  likwidacja spółek, Rozdział VI – Spółki założone przed wej-
ściem w życie niniejszej ustawy. Część VI – O władzach i postępowaniu, Rozdział 
I – Właściwości władz, Rozdział II – Postępowanie, Rozdział III – Nadzór władz 
wodnych, Rozdział IV – Księgi wodne. Część VII – O  komisjach rewizyjnych 
wodnych. Część VIII – O wojewódzkich radach wodnych. Część IX – Postanowie-
nia karne. Część X – Postanowienia przejściowe i końcowe (Ustawa wodna 1922).

Ówczesne prawo wodne wchodziło w zakres kompetencji Ministerstwa Robót 
Publicznych. Przepisów z resortu rolnictwa i dóbr państwowych obejmujących 
rybactwo śródlądowe nie włączono w zakres tworzonej ustawy wodnej, zacho-

4. Prawodawstwo 
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wując aż do 1932 r. prawo austriackie na południu i pruskie na zachodzie kra-
ju. Zgodnie z Ustawą wodną w mocy zachowano ponadto kilka innych aktów 
prawnych państw zaborczych pochodzących jeszcze z końca XIX w., dotyczą-
cych głównie regulacji konkretnych rzek. Prawo to dotyczyło gospodarczego 
korzystania z wód, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i żeglugi 
śródlądowej (Ustawa wodna 1922). Problemy zanieczyszczenia wody nie były 
jeszcze potraktowane z należytą uwagą. Ustawa zawierała jedynie ogólny i nie 
sprecyzowany zakaz zanieczyszczania wody ze szkodą dla zdrowia ludzi i zwie-
rząt. Nieco szczegółowiej rodzaje zanieczyszczania wód usankcjonowało póź-
niej prawo rybackie, ale tylko w zakresie gospodarki rybackiej. Przedwojenna 
Ustawa wodna z  1922 roku z  kilkoma nowelizacjami obowiązywała do 1961 
roku. Wtedy pojawił się akt prawny dotyczący bezpośrednio kwestii zanieczysz-
czeń nie tylko związanych z rybactwem czy zaopatrzeniem w wodę pitną. Była 
to ustawa z  dnia 31 stycznia 1961 roku o  ochronie wód przed zanieczyszcze-
niem. Pierwsze powojenne Prawo wodne ogłoszono dnia 30 maja 1962 roku. 
Ordynacja ta została wyparta przez ustawę Prawo wodne z dnia 24 października 
1974 roku obowiązującą, z wprowadzonymi w ciągu kolejnych 30 lat zmianami, 
aż do 2001 roku. W czasie uchwalania Prawa wodnego w roku 1962 zarządza-
nie gospodarką wodną leżało w kompetencji Centralnego Urzędu Gospodarki 
Wodnej. Obowiązki w zakresie użytkowania wód należały do Ministerstwa Rol-
nictwa. Zgodnie z literą ustawy z 1974 roku zagadnieniami zapisanymi w pra-
wie wodnym powinno zajmować się Ministerstwa Środowiska. Podstawowym 
organem zarządzającym wodami stał się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
W  zakresie jego obowiązków, poza między innymi gospodarowaniem woda-
mi, regulacją cieków, ustanawianiem dróg wodnych, określaniem zasad żeglugi 
śródlądowej, leżał również monitoring jakości wód zarówno podziemnych jak 
i powierzchniowych koordynowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska (Roliński 2012).

4.3. Implementacja przepisów UE do prawa polskiego

Prawo Unii Europejskiej w  dziedzinie ochrony środowiska powstawało na 
przestrzeni ostatnich 30 lat i  liczy aktualnie około 300 aktów prawnych obej-
mujących dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i zalecenia jak też noty, raporty, 
informacje i  dokumenty o  charakterze programowym (Gromiec et al. 2014). 
Dyrektywy stanowią większość aktów prawnych Unii Europejskiej w  zakresie 
ochrony środowiska. Są one uchwalane w celu nałożenia zobowiązań na pań-
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stwa członkowskie i muszą być na tyle elastyczne, aby uwzględnić różne trady-
cje prawne i administracyjne państw członkowskich (Niesyto 2003). Do decyzji 
poszczególnych państw pozostawia zarazem możliwość wprowadzenia norma-
tywnych wartości dla dodatkowych wskaźników, jeżeli ochrona zdrowia spo-
łeczeństwa na ich terytoriach lub nietypowe skażenie środowiska będzie tego 
wymagać (Skoczko 2003).

Problemy związane z użytkowaniem wody należą do jednych z najbardziej kom-
pleksowo regulowanych działów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej. 
Obecnie strategię wodną reguluje Dyrektywa Ramowa, przyjęta w  2000 roku, 
ustanawiająca podstawę do działania Unii Europejskiej w  dziedzinie polityki 
wodnej (Samecki 2000, Skoczko 2003). Wymagania dotyczące wody pitnej re-
guluje Drinking Water Directive (Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 
1998 roku w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jej 
celem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnymi skutkami skaże-
nia wody przeznaczonej do spożycia. Zapewnia doprowadzenie do odbiorców 
zdrowej i czystej wody. Ujednolicony tekst dyrektywy wraz z ostatnimi zmiana-
mi, w tym dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r., można 
znaleźć w  „skonsolidowanym prawodawstwie Unii Europejskiej”. Dyrektywa 
w sprawie wody pitnej ma zastosowanie do:

− wszystkich systemów dystrybucji pitnej oraz przeznaczonej do działalno-
ści gospodarczej,

− wody pitnej ze zbiornikowców,

− wody pitnej z butelek lub pojemników,

− wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, o  ile właściwe organy 
krajowe są przekonane, że jakość wody nie może wpłynąć na wartość zdro-
wotną środka spożywczego w jego postaci gotowej.

Dyrektywa ustanowiła podstawowe standardy jakości dla całej Unii Europejskiej. 
Łącznie 48 parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych musi 
być regularnie monitorowanych i testowanych. Wymaga ona również regularnego 
informowania konsumentów o  jakości spożywanej przez nich wody. Wytyczne 
Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wody pitnej i opinia Komitetu Dorad-
czego Komisji są wykorzystywane jako podstawa do prowadzenia badań nauko-
wych oraz ustanawiania norm jakości w wodzie pitnej. 

4. Prawodawstwo 
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Przekształcając dyrektywę w  sprawie wody pitnej we własne ustawodawstwo 
krajowe, państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzić zapisy 
w zakresie dodatkowych wymogów, np. uwzględnić substancje stanowiące za-
nieczyszczenie wody, które są istotne na ich terytorium lub ustanowić wyższe 
standardy. Państwom członkowskim nie wolno jednak ustanawiać niższych 
norm, ponieważ poziom ochrony zdrowia ludzkiego powinien być taki sam 
w całej Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mogą też przez pewien ogra-
niczony czas odstąpić od norm jakości określonych w dyrektywie. Odstępstwa 
mogą być przyznane przez Komisję Europejską, o ile nie stanowi to potencjal-
nego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i  pod warunkiem, że dostawy wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na danym obszarze nie można utrzymać 
w żaden inny rozsądny sposób.  

W polskim prawodawstwie aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania 
wodami jak konieczność kontroli jakości wód ujmowanych na cele wodociągowe 
oraz wody uzdatnionej jest obecnie ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r.. (Dz.U. 
2017 poz. 1566) W myśl artykułu 1, prawo wodne jest ustawą regulującą gospoda-
rowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności 
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie 
zasobami wodnymi, jak również sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych 
wodami, a  także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skar-
bu Państwa (Kozieł 2016). Ustawa podkreśla, że zarządzanie zasobami wodny-
mi ma za zadanie służyć zaspokajaniu potrzeb ludności i  gospodarki, ochronie 
wód, a także ochronie środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności 
w zakresie zapewnienia ludności odpowiedniej jakości i  ilości wody. Aby woda 
przeznaczona do spożycia nadawała się do zaopatrzenia ludności, należy ją bez-
względnie chronić (Rauba 2016, Skoczko et al. 2017). 

Zapisy regulujące jakość oraz monitoring wód przeznaczonych do konsumpcji są 
podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Określa 
ono, iż woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroor-
ganizmów chorobotwórczych i pasożytów, wszelkich substancji w stężeniach sta-
nowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych 
właściwości korozyjnych. Powinna spełniać podstawowe wymagania mikrobio-
logiczne – 7 wskaźników, w  tym dwa dotyczą ciepłej wody oraz chemiczne - 26 
wskaźników, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organo-
leptyczne, fi zyczno-chemiczne oraz radiologiczne określone w załącznikach. 
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Wartości dopuszczalne wskaźników bakteriologicznych ustalone w  UE i  w  Pol-
sce dotyczą próbek pobieranych w  miejscu czerpania przez konsumentów i/lub 
podawania do sieci wodociągowej. W polskich przepisach określa się dodatkowe 
wskaźniki mikrobiologiczne, nie ujęte w zaleceniach Dyrektywy 98/83/UE. Obecna 
ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566), w przeciwieństwie 
do poprzednio obowiązującej ustawy, nie zawiera istotnych różnic w stosunku do 
prawodawstwa unijnego w zakresie podstawowych wymagań chemicznych jakim 
powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia. W dodatkowych wymaga-
niach chemicznych zamieszczonych w polskim rozporządzeniu uwzględniono nie 
wymienione w Dyrektywie wskaźniki, między innymi wolny chlor, magnez, twar-
dość, ft alan dibutylu, ozon. 

Rozporządzenie w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. 2017 poz. 2294) zobowiązuje dostawcę wody do oceny jej przydatności do 
spożycia w ramach wewnętrznych kontroli. Natomiast zatwierdzenia takich badań 
dokonuje raz w roku Inspekcja Sanitarna poprzez Państwowe lub Powiatowe Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczne. Ustawodawca określa zakres parametrów objętych 
monitoringiem kontrolnym i przeglądowym w stosunku do wód przeznaczonych 
do picia ujmowanych z ujęć powierzchniowych jak i podziemnych. Tabela 1 przed-
stawia zakres wskaźników określanych podczas monitoringu kontrolnego. W przy-
padku monitoringu przeglądowego obowiązują wszystkie parametry zamieszczone 
w załącznikach 1- 3 rozporządzenia, z uwzględnieniem analizy ubocznych produk-
tów dezynfekcji zależnie od wykorzystywanej metody dezynfekcji podczas uzdat-
niania wody.

4. Prawodawstwo 
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Tabela 4.1. Zakres parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Zakres parametrów

Zakres monitoringu kontrolnego (MK) Zakres monitoringu przeglądowego (MP)

1. Bakterie grupy coli
2. Escherichia coli (E. coli)

3. Barwa
4. Zapach
5. Smak

6. Mętność
7. Przewodność

8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Jon amonowy

10. Glin 1)

11. Żelazo 1)

12. Clostridium perfi ngens
(łącznie z przetrwalnikami) 2)

13. Azotyny 3)

14. Pseudomonas aeruginosa 4)

15. Ogólna liczba mikroorganizmów
w temperaturze 22 °C i w 36 °C 4)

1. Bakterie grupy coli
2. Escherichia coli

3. Barwa
4. Zapach
5. Smak

6. Mętność
7. Przewodność

8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Jon amonowy

10. Glin
11. Żelazo

12. Azotyny
13. Enterokoki

14. Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22±2°C po 72 h

15. Antymon
16. Arsen

17. Azotany
18. Benzen

19. Benzo(a)piren
20. Bor

21. Chrom 
22. Cyjanki

23. 1,2-dichloroetan 
24. Fluorki
25. Kadm 
26. Miedź
27. Nikiel 
28. Ołów

29. Pestycydy 
30. Σ pestycydów

31. Rtęć 
32. Selen 

33. Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Σ Wielopierścieniowych węglowodorów

aromatycznych
35. Chlorki

36. Siarczany
37. Mangan

38. Sód
39. Ogólny węgiel organiczny (OWO) - oznaczać przy 

produkcji >10000m3/d,
40. Utlenialność z KMnO4 (nie trzeba oznaczać jeżeli 

badane jest OWO)
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Dodatkowo należy badać parametry, których obecność wodzie może wynikać z procesów uzdatniania
1. Bromiany (uzdatnianie ozonem),

2. Ozon (uzdatnianie),
3. Σ THM (uzdatnianie podchlorynem sodu),

4. Chlor wolny,
5. Σ chloranów i chlorynów.

1) Niezbędne jedynie wtedy, gdy parametr jest stosowany jako fl okulant.
2)  Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda pochodzi z wód powierzchniowych lub mieszanych 

(we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do 
monitorowania przeglądowego). 

3) Niezbędne jedynie wtedy, gdy chloraminowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji 
(we wszystkich innych przypadkach parametry są umieszczone w wykazie wskaźników do 
monitorowania przeglądowego). 

4) Niezbędne jedynie wtedy, gdy woda jest dystrybuowana w butelkach lub pojemnikach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 i 

Obecnie trwają prace Komisji Europejskiej nad przekształceniem dyrektywy 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Wniosek KE 2018). 
Działania stanowią odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską Right2Wa-
ter i opierają się na przeświadczeniu, że 20-letnia dyrektywa wymaga aktualizacji. 
Główne elementy prac obejmują aktualizację norm jakości wody, wprowadzenie 
opartego na ryzyku podejścia do monitorowania wody, poprawę i optymalizację in-
formacji przekazywanych konsumentom, harmonizację norm dla produktów mają-
cych kontakt z wodą pitną oraz nacisk na poprawię dostępu społeczeństwa do wody. 
Proponuje się wprowadzić zapisy dążące do zaprzestania prywatyzacji wody i wpro-
wadzenie narzędzi zobowiązujących państwa członkowskie do ułatwiania dostępu 
do wody pitnej najuboższym grupom społecznym. Zwraca uwagę, że szczegółowe 
wdrażanie środków powinno odbywać się w porozumieniu z państwami członkow-
skimi. Zgodnie z  propozycją Komisji, państwa członkowskie powinny zachęcać 
do dostarczania wody wodociągowej w miejscach publicznych, w  tym lotniskach 
a nawet barach i restauracjach bez opłat, lub za opłatą niską tylko dystrybucyjną. 
Do końca 2022 roku wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane do przyję-
cia krajowych celów w celu zmniejszenia poziomów wycieków u dostawców wody 
(Opinia EKR 2018).

4. Prawodawstwo 
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5. Podstawy procesu fi ltracji wody

Począwszy od czasów starożytnych i postępującego w kolejnych wiekach rozwoju 
gospodarczego zwiększało się zanieczyszczenie wód na skutek rosnącej antropopre-
sji. Filtry do wody były pierwszymi urządzeniami stosowanymi do jej oczyszczania. 
Również dziś, w XXI wieku pozostają najważniejszym wyposażeniem większości 
stacji uzdatniania wody na świecie.

Filtracja jest podstawowym procesem stosowanym do oczyszczania wody na zło-
żach fi ltracyjnych. Należy do grupy metod fi zyko-chemicznych i polega na przepły-
wie wody przez ośrodek porowaty. Jak wynika z analizy historii technologii wody 
już od czasów starożytnych jest najchętniej wykorzystywanym procesem z  całej 
grupy metod i sposobów uzdatniania wody, ze względu na prostotę i łatwość prze-
prowadzenia procesu. Jest powszechnie wykorzystywana na dużych komunalnych 
stacjach uzdatniania wody i mniejszych gminnych, instalacjach przemysłowych jak 
też w  warunkach domowych. Niejednokrotnie wyparła skomplikowane metody 
chemiczne wymagające trudnych w  eksploatacji reaktorów o  znacznych rozmia-
rach. Obecnie na fi ltrach można przeprowadzić prawie każdy proces technologicz-
ny oczyszczania wody, chociaż z zasady celem nadrzędnym fi ltracji jest usunięcie 
z wody cząstek fazy stałej o średnicy powyżej 0,1 μm oraz mikroorganizmów (Bo-
dzek, Konieczny 2010). Cząstki zanieczyszczeń mogą być zatrzymywane na po-
wierzchni złoża fi ltracyjnego, jak również wewnątrz, w porach międzyziarnowych 
(Skoczko, Ignatowicz 2004). Najczęściej proces ten odbywa się w kolumnach fi ltra-
cyjnych, w których stosuje się wypełnienie z jednego rodzaju minerału bądź kilku 
różnych materiałach, o różnych właściwościach i wielkości ziaren. 
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5.1. Procesy zachodzące w złożu fi ltracyjnym

Podczas oczyszczania wody na złożach fi ltracyjnych, nie powinien być rozpatrywa-
ny pojedynczy, jednostkowy proces fi ltracji, ale również procesy współtowarzyszą-
ce, które zachodzą jednocześnie w porach materiału fi ltracyjnego. Należą do nich 
procesy fi zyczne, chemiczne i  biochemiczne (Sozański 2002). Do jednostkowych 
procesów fi zycznych można zaliczyć: cedzenie, sedymentację, dyfuzję, fl okulację 
oraz adsorpcję. Są to procesy, które zachodzą samoczynnie w złożu fi ltracyjnym. 
Przypisane do drugiej grupy procesy chemiczne są wynikiem reakcji chemicznych 
pomiędzy cząsteczkami zanieczyszczeń a wypełnieniem złoża. Z kolei w procesach 
biochemicznych najważniejszą rolę odgrywają mikroorganizmy, które wraz z wodą 
oczyszczaną, przedostają się i osiadają na ziarnach wypełnienia złoża. Zanieczysz-
czenia zawarte w wodzie stanowią pożywkę dla mikroorganizmów, która umożliwia 
im rozwój. W wyniku procesów życiowych powstaje błona biologiczna, która po-
woduje zatrzymywanie drobnych zawiesin oraz biochemiczny rozkład zanieczysz-
czeń organicznych. Dzięki mikroorganizmom, w  złożu zachodzić mogą procesy 
takie jak: odżelazianie, odmanganianie, nitryfi kacja czy denitryfi kacja (Aslan 2008). 

Istotą fi ltracji jest oddzielenie cząstek zanieczyszczeń zawieszonych w strumieniu 
przepływającej wody i zatrzymaniu ich na powierzchni złoża lub wewnątrz porów. 
Usuwane cząstki mają wymiary większe od średnicy porów materiału fi ltracyjne-
go, jednakże dzięki złożoności procesu zatrzymywane są również cząstki o jeszcze 
mniejszych średnicach. W  złożu fi ltracyjnym, oprócz procesu fi ltracji, zachodzą 
również procesy fi zyczne, chemiczne i  biologiczne, do których można zaliczyć: 
cedzenie, sedymentację, kohezję, adhezję, dyfuzję, fl okulację, adsorpcję, strącanie 
i  utlenianie chemiczne (Sozański et al. 2007, Aslan 2008, Siwiec 2010, Nawrocki 
2010).

Cedzenie ma na celu oddzielenie zanieczyszczeń szybko opadających. Polega na 
oddzieleniu cząstek większych od średnicy ziaren złoża i przestrzeni międzyziar-
nowych oraz zatrzymaniu tych zawiesin na powierzchni złoża fi ltracyjnego, które 
mogą prowadzić do obniżenia porowatości złoża. W wyniku tego procesu większe 
cząstki zanieczyszczeń nie przedostają się w głąb kolumny fi ltracyjnej (Rushton et 
al. 2000).

W  procesie sedymentacji wykorzystuje się siły grawitacji, co sprawia, że cząstki 
o większej gęstości od gęstości wody zaczynają opadać. Obejmuje to zawiesiny, któ-
re nie zostały usunięte podczas cedzenia. Proces ten zachodzi w  objętości wody 
nad powierzchnią złoża, jak i  w  przestrzeniach międzyziarnowych w  głębszych 

5. Podstawy procesu fi ltracji wody
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warstwach złoża. Sedymentacja prowadzi do rozdziału substancji o niejednorodnej 
gęstości (Kalenik 2009).

Kohezja jest to zjawisko wzajemnego przyciągania się cząsteczek tej samej substan-
cji w wyniku działania sił międzycząsteczkowych Van der Waalsa. Ciekła woda po-
siada wysoką kohezję, gdyż pomiędzy jej dipolowymi cząsteczkami istnieją dodat-
kowo wiązania wodorowe (Henk et al. 2008).

Adhezja jest to łączenie się powierzchni dwóch różnych (stałych lub ciekłych) ciał 
(faz) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego (Henk et al. 2008).

Dyfuzja jest procesem, któremu podlegają substancje nie ulegające sedymentacji. 
Przemieszczają się one w  głąb wypełnienia złoża, następnie zatrzymywane są na 
powierzchni cząstek materiału fi ltracyjnego w wolnych przestrzeniach międzyziar-
nowych dzięki oddziaływaniu sił elektrostatycznych. Siły te powodują przyciąganie 
zanieczyszczeń do powierzchni ziaren złoża fi ltracyjnego przy wykorzystaniu zjawi-
ska lepkości (Kim, Liu 2008).

Flokulacja jest kluczowym etapem procesu koagulacji. Podczas procesu fl okulacji 
następuje zderzanie się zdestabilizowanych cząstek zanieczyszczeń prowadzące do 
tworzenia się wiązań chemicznych między micelami, na skutek czego łączą się one 
w duże aglomeraty, tzw. kłaczki, które w widoczny sposób wyodrębniają się z roz-
tworu wodnego tworząc osad lub mętną zawiesinę. Flokulacja zachodzi w fi ltrach 
kontaktowych (Sawiniak et al. 2009). Polega na skupieniu cząstek zanieczyszczeń 
w porach złoża fi ltracyjnego, co następnie skutkuje zmniejszeniem prędkości prze-
pływu wody przez złoże (Hiorth et al. 2008). Proces fl okulacji może zachodzić też 
samoistnie przy znacznym nagromadzeniu w  porach międzyziarnowych zanie-
czyszczeń ulegających kłaczkowaniu. Jest zjawiskiem korzystnym, pozwala na usu-
nięcie z wody zanieczyszczeń organicznych i lepszej efektywności procesu fi ltracji 
(Christensen, Hiorth 2008).

Adsorpcja jest procesem w którym najważniejszą rolę odgrywają siły adsorpcyjne. 
Powodują one przyciąganie cząstek w kierunku złoża fi ltracyjnego, a następnie zatrzy-
manie ich na powierzchni ziaren złoża lub wewnątrz jego porów. Dzięki procesowi 
adsorpcji oddzielane są z wody cząstki rozpuszczone (Ignatowicz, Skoczko 2004).

Chemiczne działanie złóż fi ltracyjnych wykorzystywane jest głównie w procesach 
odżelaziania i  odmanganiania wód. Wykorzystywane są materiały fi ltracyjne, na 
powierzchni których zachodzą procesy katalitycznego i heterogenicznego utlenia-
nia żelaza i manganu usuwanych z wody. (Jeż-Walkowiak 200, Jeż-Walkowiak et al. 



― 101 ―

2011, Sozański, Huck 2007) Katalityczne działanie wykazuje w tym procesie war-
stewka tlenków i wodorotlenków żelaza i manganu na ziarnach złoża. Związkiem 
katalizującym utlenianie żelaza i manganu jest MnO2 będący składnikiem warstw 
zewnętrznych ziaren materiału fi ltracyjnego (Sozański et al. 2007). Do złóż oksy-
dacyjnych zalicza się przede wszystkim wpracowane kruszywa krzemionkowe, po-
kryte trwałą powłoką tlenków żelaza i manganu, utworzoną z usuniętych z wody 
związków żelaza i manganu w procesie fi ltracji, oraz naturalne rudy manganowe, 
w których dwutlenek manganu stanowi podstawowy składnik złoża.

Część zanieczyszczeń wody może być usuwana przy zastosowaniu procesów bio-
logicznych. Stanowią one alternatywę dla procesów fi zyczno-chemicznych, czego 
przykładem jest usuwanie azotu metodą nitryfi kacji i denitryfi kacji. Niekiedy pro-
cesy biologiczne odznaczają się wyższą skutecznością od procesów chemicznych, 
jak w przypadku usuwania niektórych związków chemicznych, bądź mikrozanie-
czyszczeń organicznych. Biotechnologiczne metody uzdatniania wody to: aerobo-
we utlenianie materii organicznej, nitryfi kacja, denitryfi kacja, utlenianie żelaza (II), 
utlenianie manganu (II) (Shannon et al. 2009)

Biorąc pod uwagę procesy zachodzące w złożu fi ltracyjnym oraz rodzaj zastosowa-
nego kruszywa można wyróżnić fi ltry: 

− do mechanicznego cedzenia zawiesin zawartych w wodzie, 
− kontaktowe, w których prowadzony jest proces koagulacji i fl okulacji zawiesin 

w złożu fi ltracyjnym i zatrzymania ich na powierzchni ziaren materiału fi ltra-
cyjnego, 

− do odżelaziania wody,
− do odmanganiania wody,
− katalityczne, w których złoże fi ltracyjne katalizuje procesy chemicznego usu-

wania zanieczyszczeń zawartych w wodzie, 
− biologicznie aktywne, w których na ziarnach złoża zostaje wytworzona błona 

biologiczna, zawierająca mikroorganizmy wykorzystujące zanieczyszczenia za-
warte w wodzie w swych procesach życiowych, 

− sorpcyjne, gdzie zachodzi proces adsorpcji zanieczyszczeń na powierzchni zia-
ren materiału fi ltracyjnego lub wewnątrz ich porów, 

− chemicznie aktywne, których złoże, wchodzące w  reakcje chemiczne z  do-
mieszkami zawartymi w wodzie, wpływa na jakość uzdatnianej wody,

− jonitowe. 

5. Podstawy procesu fi ltracji wody
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5.2. Rodzaje materiałów fi ltracyjnych

Złoże fi ltracyjne jest ośrodkiem zbudowanym najczęściej z  różnych materiałów 
o  różnym uziarnieniu, które mogą być układane warstwami. O  wyborze odpo-
wiedniego rodzaju wypełnienia decydują wcześniej opisane właściwości fi zyczno
-chemiczne, takie jak: średnica i kształt ziaren, porowatość, ciężar właściwy ziaren, 
skład chemiczny i granulometryczny, zawartość substancji toksycznych, odporność 
fi zyczna i chemiczna, odporność na ścieranie i kruszenie, odporność na działanie 
kwasów, brak wrażliwości na zmiany temperatury, czystość bakteriologiczna oraz 
łatwość obmycia zatrzymanych zanieczyszczeń. Dodatkowo określana jest wytrzy-
małość na działanie wody. Jako złoża fi ltracyjne można zastosować minerały po-
chodzenia naturalnego oraz tworzywa sztuczne. Na rysunku 1 przedstawiono naj-
popularniejsze materiały fi ltracyjne stosowane do oczyszczania wody. 

W grupie złóż fi ltracyjnych badacze (Anielak, Arendacz 2004, Dolas et al. 2011, Pie-
karski et al. 2013, Skoczko2018, Michel et al. 2008, Jeż Walkowiak et al. 2011, Henk 
et al. 2008, Kim, Liu 2008 i  inni), wymieniają wiele rodzajów mas występujących 
w postaci rozdrobnionych naturalnych minerałów lub materiałów sztucznych, któ-
re poddawane są obróbce chemicznej i termicznej. Do grupy kruszyw naturalnych 
zalicza się między innymi: piasek kwarcowy, kruszony granit, grys marmurowy, an-
tracyt, dolomit, piroluzyt i zeolity. Natomiast w grupie wypełnień przetworzonych 
wyróżnia się między innymi: węgiel aktywny oraz prażony dolomit. Materiały fi ltra-
cyjne syntetyczne, wytwarzane są z tworzyw sztucznych. Według badań prowadzo-
nych przez zespół Jiang (2014) jednym z przykładów lekkich kruszyw sztucznych 
jest keramzyt. Spośród wymienionych, najpopularniejszym wypełnieniem złóż fi l-
tracyjnych jest piasek kwarcowy, węgiel aktywny lub antracyt. Z kolei zdaniem An-
drsona (2004) przykładem nowoczesnego wypełnienia stosowanego w fi ltrach do 
oczyszczania wody może być szkło aktywowane, pozyskane z odpadowej stłuczki 
szklanej poddanej obróbce chemicznej i termicznej. 

W handlu dostępne są różne masy fi ltracyjne przeznaczone do uzdatniania wód pod-
ziemnych. Oferowane są jako wypełnienie gotowych fi ltrów, jak sprzedawane w po-
staci sypkiej umożliwiającej formowanie złoża we własnym zakresie. Poszczególne 
masy odznaczają się różną skutecznością i efektywnością oddziaływania na substancje 
zawarte w wodzie, warunkami pracy, płukania oraz ceną zakupu. Spośród niezwykle 
szerokiej oferty materiałów fi ltracyjnych dostępnych na rynku, część z nich wybierana 
jest przez projektantów i technologów stacji uzdatniania częściej niż inne. Należą do 
nich m.in.: piasek kwarcowy, antracyt, piroluzyt, węgiel aktywny, grys marmurowy, 
kruszony granit, dolomit, ziemia okrzemkowa, zeolit i szkło aktywowane.
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Rysunek 5.1. Materiały fi ltracyjne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Novopol, Ecopol, Kruszywa-Margo, Aces, Aqua Seen, Lenntech, 

Tylkowoda, Uzdatnianiewody, Wigo, Artelis, Promat, Escapewater, jura, Uciechowski, Bluewater24, EWF, 
Aquajura, Anchem, Granimex, Drydenaqua, Firmamazur)
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Piasek i żwir kwarcowy to powszechnie wykorzystywane w technologii uzdatnia-
nia wody kruszywa naturalne, będące luźnymi, okruchowymi skałami osadowy-
mi. Piasek kwarcowy jest bardzo twardy i  posiada dużą odporność na ścieranie. 
Podstawowa różnica pomiędzy piaskiem a  żwirem wynika z  wielkości poszcze-
gólnych ziaren: piasek jest materiałem drobnoziarnistym, natomiast żwir posiada 
ziarna o większej granulacji. Materiały te mogą występować w stanie wilgotnym, 
z przeznaczeniem głównie do produkcji betonu i zapraw, lub w postaci suszonej. 
Zarówno piaski, jak i żwiry fi ltracyjne wykorzystywane są do stosowania w fi ltrach 
jedno– lub wielowarstwowych. Piaski i żwiry fi ltracyjne muszą spełniać określone 
normy jakości, posiadać atesty PZH oraz charakteryzować się odpowiednimi wła-
ściwościami fi zyczno-chemicznymi (Novopol 2018). Aby osiągnąć najlepszy efekt 
fi ltracji, wybrane materiały powinny być jak najbardziej jednorodne. Dodatkowo 
muszą charakteryzować się również odpornością na uszkodzenia i  ścieranie. Na-
leży podkreślić, że naturalny stabilny skład chemiczny piasku i żwiru wypełniają-
cego fi ltry do wody zapewnia brak negatywnego wpływu na smak, zapach i  inne 
cechy wody (Kruszywa-Margo 2018). Materiał nie powinien być zanieczyszczony 
substancjami mineralnymi na przykład żelazem bądź innymi cząstkami organicz-
nymi, nie może barwić wody ani zwiększać jej mętności. Powinien mieć ponad 96% 
zawartości kwarcu SiO2. Wymaga się, by piasek i żwir fi ltracyjny miały zachowane 
optymalne proporcje jakości i ilości podziarna i nadziarna (do max. 10%). W tym 
celu materiały naturalne poddawane są procesom obróbki wstępnej, wielokrotnego 
płukania, suszenia, przesiewania. i sortowania. W zależności od uzyskanych frakcji 
i przeznaczenia producenci, oferują różne rodzaje piasku i żwiru suszonego, w tym 
między innymi (Ecopol 2018, Kruszywa-Margo 2018): piasek do piaskowania, pia-
sek fi ltracyjny, piasek fi ltrowany piaskowy, żwir suszony, specjalny żwir suszony, 
żwir fi ltracyjny.

W technologii uzdatniania wody piasek kwarcowy wykorzystywany jest w proce-
sach:

− fi ltracji zawiesiny: w tym zawiesiny po koagulacji objętościowej,

− koagulacji kontaktowa i powierzchniowa,

− fi ltracji wytrąconych w toku utleniania wstępnego związków żelaza, man-
ganu,

− usuwanie żelaza i manganu, po wcześniejszym wpracowaniu złoża (pokry-
ciu tlenkami żelaza i manganu, strąconymi na powierzchni ziaren piasku 
kwarcowego).
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Należy też mieć na uwadze, że piaski i żwiry są bardzo skutecznymi materiałami 
fi ltracyjnymi, ale również dobrym podłożem dla rozwoju mikroorganizmów. Bak-
terie, które osiadają na ziarnach piasku namnażają się bardzo szybko, tworząc błonę 
biologiczną. Negatywnym tego skutkiem jest szybsza kolmatacja złoża fi ltracyjnego, 
przez co skrócony zostaje cykl fi ltracyjny (Aces 2018). 

Jednym z najpowszechniej stosowanych produktów w systemach fi ltracji jest też an-
tracyt. Antracyt jest węglem kopalnym, w którego skład wchodzi ok. 96% czystego 
węgla, 5% popiołu oraz 3% siarki. Nie jest poddany obróbce termicznej ani che-
micznej. Dystrybuowany jest w naturalnym stanie jako pokruszony oraz przesiany 
materiał na bazie węgla kamiennego. Oznacza się on wysoką twardością i odporno-
ścią na ścieranie, amorfi czną gęstą strukturą oraz gładką powierzchnią. Naturalny 
antracyt jest w dużej mierze obojętny chemicznie. Ten materiał fi ltracyjny produko-
wany jest z brył o gęstości 1,4 – 1,7 g/cm3 oraz gęstości nasypowej 700 – 900 kg/m3 
(Aces Comp. 2018). Jego ziarna mają zróżnicowany kształt (od nieregularnego po 
zaokrąglony). Najczęściej antracyt rozdrabiany jest do kształtów kulistych, ostrych 
i nieregularnych sześcianów bądź płaskich prostokątnych płatków. Kształt ten ma 
zapewnić jak największą porowatość złoża fi ltracyjnego, która stworzy sprzyjające 
warunki do fi ltrowania wody, a następnie po skończonym cyklu oczyszczania - re-
generacji złoża. Z uwagi na niską gęstość antracytu, podczas płukania, wymywane 
są drobniejsze frakcje pylaste, co powoduje niewielki ubytek masy w trakcie bieżącej 
eksploatacji. Proces fi ltracji należy uważnie monitorować i uzupełniać straty, po-
przez dosypanie odpowiedniej ilości świeżego materiału fi ltracyjnego do kolumny 
(Aqua Seen 2018).

Antracyt jest materiałem odpornym na ścieranie, nie ulega zużyciu oraz jest obo-
jętny chemicznie. Jednak odporność na działanie kwasów i soli, o dość wysokich 
stężeniach, ogranicza jego stosowanie. Mimo, że posiada bardzo wysoką skutecz-
ność oczyszczania, dobre właściwości fi ltracyjne i  w  znacznym stopniu zwiększa 
wydajność fi ltra, jest materiałem rzadko stosowanym. Jeżeli już jest stosowany, to 
występuje w towarzystwie innego materiału fi ltracyjnego w złożach wielowarstwo-
wych, np. w złożach antracytowo-piaskowych (Li, Huicheng 2010). Jako, że antra-
cyt ma gęstość właściwą i gęstość nasypową mniejszą niż pozostałe materiały fi ltra-
cyjne stosowany jest w górnej warstwie złóż wielowarstwowych. Antracyt podczas 
oczyszczania wody na złożach fi ltracyjnych usuwa przede wszystkim żelazo i man-
gan, krzem, zawiesinę oraz pestycydy (PalDey, Deevi 2003). 

Węgiel aktywny stosowany jest w  technologii oczyszczania wody od czasów sta-
rożytnych. Do dziś jest to jeden z najlepszych łatwo dostępnych adsorberów jaki 
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zna ludzkość. Węgiel aktywny inaczej węgiel aktywowany, jest czarną porowatą 
substancją stałą, charakteryzującą się silnymi właściwościami adsorpcyjnymi. Ten 
materiał fi ltracyjny otrzymuje się z torfu, węgla kamiennego lub brunatnego, wę-
gla drzewnego, kości, trocin, łupin orzechów, antracytu, i z  rozmaitych odpadów 
produkcji rolniczej, np. ze skorup orzechów, pestek i nasion owoców, łupin, łusek, 
słomy itd. (Tylkowoda 2018). Zastosowany materiał determinuje właściwości otrzy-
manego węgla aktywnego. Otrzymywanie węgla aktywnego można sprowadzić do 
dwóch podstawowych procesów. Pierwszym etapem jest karbonizacja surowca 
i otrzymanie węgla. Następnie węgiel jest poddawany aktywacji (Dolas et al. 2011). 
Karbonizacja przebiega w  temperaturze 400-800 C i  polega na przeprowadzeniu 
surowca w  węgiel w  atmosferze pozbawionej tlenu. Tak wstępnie przygotowany 
produkt poddaje się aktywacji. Drugi proces uzupełnia pierwszy ponieważ węgiel 
po karbonizacji ma jeszcze mało rozwiniętą strukturę porowatą, a co za tym idzie - 
małą powierzchnią właściwą. Bez rozwiniętej powierzchni właściwej węgiel nie ma 
zdolności adsorpcyjnych. Aktywację przeprowadza się przez obróbkę węgla gazami 
utleniającymi w podwyższonej temperaturze. Jako gazy utleniające można stoso-
wać parę wodną tlenki węgla, tlen. Pod wpływem działania gazów utleniających 
następuje częściowa gazyfi kacja surowca, w wyniku czego powiększają się istniejące 
pory na powierzchni węgla oraz powstają nowe. Ostatecznie węgiel aktywny pod-
lega przesiewaniu, odpylaniu oraz impregnacji. Dzięki tym procesom w materiale 
fi ltracyjnym powstaje system porów, pęknięć, szczelin i rys, co niezwykle rozbudo-
wuje jego powierzchnię właściwą i w rezultacie poprawia efekt oczyszczania wody 
na złożach wypełnionych tym materiałem (Lenntech 2018). Powierzchnia właściwa 
węgli aktywnych osiąga znaczne wartości w przeliczeniu na jednostkę masy, do po-
nad 3300 m²/g. 

Patil i  Sulkami (2012) badali rodzaj materiału z  którego wyprodukowano węgiel 
aktywny, a także warunki jego aktywacji. Wykazali, iż wpływają one na układ po-
rów, właściwości powierzchni wewnętrznej i właściwości adsorpcyjne. Cechą cha-
rakterystyczną węgla aktywnego jest ustalająca się równowaga adsorpcji pomiędzy 
cząsteczkami zanieczyszczeń, a  węglem aktywnym (Ignatowicz 2011). W  węglu 
aktywnym wyróżnić można trzy rodzaje porów: makropory, dzięki którym nastę-
puje transport cząstek zanieczyszczeń do mikroporów, mezopory, które są porami 
pośrednimi oraz mikropory, odgrywające najważniejszą rolę w oczyszczaniu wody. 
Wymiary oraz kształt porów materiału fi ltracyjnego zależą od surowca z  jakiego 
wykonano materiał fi ltracyjny oraz sposobu jego przetworzenia, z kolei rozmiary 
porów ograniczają mechanizm zjawisk kapilarnych i adsorpcyjnych (Patil, Sulkami 
2012).
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Na powierzchni węgla aktywnego występuje wiele grup funkcyjnych. Można wy-
mieć grupy karboksylowe, hydroksylowe, karbonylowe. Ich obecność zwiększa 
zdolności węgli do oczyszczania zarówno wody jak i powietrza. Ilość i rodzaj grup 
funkcyjnych zależą od surowca i stosowanej technologii dlatego mogą się znacząco 
różnić między poszczególnymi węglami aktywnymi. Stosowany jest w różnych for-
mach jako węgiel pylisty, ziarnisty, zbrylony, formowany. Wybór postaci zależy od 
przeznaczenia, do jakiego węgiel ma być stosowany (Dolas et al. 2011).

Seshadiri z zespołem (2008) sprawdzali możliwości zatrzymywania na węglu aktyw-
nym niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego substancji. Wykazali, iż złoże z wypeł-
nieniem z węgla aktywnego w najwyższym stopniu eliminuje z wody zanieczyszcze-
nia organiczne i koloidalne, usuwa lub zmniejsza stężenie wielu lotnych związków 
organicznych, pestycydów i herbicydów, a także chloru, benzenu, związków triha-
logenometanu, radonu, rozpuszczalników oraz setki innych wytworzonych przez 
człowieka chemikaliów, które można wykryć w wodzie (Skoczko, Ignatowicz 2004). 
Niektóre fi ltry z węgla aktywnego są umiarkowanie skuteczne w usuwaniu części, 
lecz nie wszystkich metali ciężkich. Dodatkowo, mocno sprasowane bloki węglowe 
w fi ltrach do wody usuwają cząstki o rozmiarze nawet do 0.5 mikrona, w tym cysty 
giardia lub cryptosporadium, mętność oraz pyłki (Betancourt, Rose 2004).

Filtry węglowe są nieskuteczne w  usuwaniu rozpuszczonych zanieczyszczeń nie-
organicznych takich jak sole lub minerały (zanieczyszczenia powodujące osady lub 
twardość wody), antymon, arsen, azbest, bar, beryl, kadm, chrom, miedź, fl uor, rtęć, 
nikiel, azotany i azotyny, selen, siarczany, tal lub niektóre nuklidy. Usunięcie tych 
zanieczyszczeń wymaga zastosowania odwróconej osmozy lub destylacji (Skoczko 
2012, Ignatowicz 2011). Węgiel aktywny nie usuwa też zbyt efektywnie osadu ani 
pyłu, dlatego w systemie fi ltracji, często jest poprzedzany fi ltrem piaskowym.

Materiał fi ltracyjny produkowany jest w postaci proszku, ziaren bądź sprasowanych 
walcowych granul. Ziarnisty oraz granulowany węgiel charakteryzuje się wysokim 
stopniem wewnętrznej porowatości. Zużyty surowiec może być poddawany regene-
racji metodą termiczną lub chemiczną. Regeneracja chemiczna polega na przemy-
waniu materiału fi ltracyjnego rozpuszczalnikami organicznymi, natomiast regene-
racja termiczna polega na suszeniu, wypalaniu i aktywacji materiału w odpowied-
nich piecach (Filtry-do-wody 2018). 

Granit jest skałą zawierającą w swoim składzie fi zycznym skalenie, kwarc i biotyt, 
zaś w składzie chemicznym największy procent zajmuje krzemionka, tlenki sodu 
i  potasu, natomiast najmniejszą część stanowi żelazo, magnez i  wapń. Materiał 
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skalny kruszony jest do odpowiedniej wielkości i  kształtu ziaren w  specjalnych 
urządzeniach (Uzdatnianiewody 2018). Ma on gęstość zbliżoną do gęstości piasku 
kwarcowego, tak więc może być używany naprzemiennie z piaskiem kwarcowym do 
budowy złóż wielowarstwowych. Jednakże, ze względu na szybki proces kolmatacji 
złoża z wypełnieniem granitowym, granit stosuje się jako dolną warstwę złoża wie-
lowarstwowego. Korzystając z granitowych złóż fi ltracyjnych można usunąć z wody 
zawiesinę oraz żelazo (Poradnik CQD 2018).

Dolomit jest pospolitym minerałem, składającym się z węglanu wapniowo-magne-
zowego. Dodatkowo zawierać może niewielką ilość manganu i  żelaza. Dolomity 
są skałami powstającymi jako produkty sedymentacji substancji z wód jeziornych 
i  morskich, bądź poprzez oddziaływanie wód na osady i  skały wapienne (Wigo 
2018). Zwykle dolomit charakteryzuje się nieregularnym kształtem i występuje naj-
częściej w postaci drobnych romboedrów z ostrymi krawędziami i chropowatą po-
wierzchnią. Kryształy dolomitu mogą przyjmować różne zabarwienie, w zależności 
od rodzaju domieszek (Artelis 2018). Materiałem fi ltracyjnym powstałym z dolo-
mitu może być prażony dolomit. Dzięki chropowatej powierzchni i ostrym krawę-
dziom ziaren poprawia efekty fi ltrowania zawiesin oraz innych cząstek zanieczysz-
czeń. Złoża fi ltracyjne zbudowane z prażonego dolomitu stosowane są do destabi-
lizacji barwnych kompleksów substancji humusowych, usuwania żelaza, manganu, 
azotu amonowego, utlenialności, barwy oraz mętności wody (Promat 2018). Stabil-
na struktura ziaren w złożu zapewnia bezpieczne działanie w procesie fi ltrowania. 
Jednakże cykl fi ltracyjny jest niezwykle krótki przez zatrzymywanie zbyt dużych 
ilości związków żelaza, manganu, agresywnego CO2 oraz substancji humusowych 
(Escapewater 2018).

Naturalne złoża oksydacyjne inaczej zwane braunsztynowymi (Jeż-Walkowiak 
2008, Skoczko, Piekutin 2014) są wytwarzane z rudy magmowej, której głównym 
składnikiem jest dwutlenek manganu MnO2. Powstaje on w strefi e utleniania złóż 
innych minerałów manganu. Minerał ten w celu uzyskania materiału fi ltracyjnego 
poddawany jest kruszeniu, przesiewaniu, myciu i suszeniu. Dzięki tym procesom 
tworzą się zbite, proszkowe lub drobnoziarniste skupienia minerałów. Najczęściej 
ziarna piroluzytu przybierają barwę ciemnobrunatną, czarną lub stalowoszarą 
o połysku półmetalicznym (Ecopol 2018). Posiadają wiele nazw handlowych, wśród 
których największą popularnością cieszy się piroluzyt. Piroluzyt produkowany jest 
w  kształcie okrągłych ziaren, o  powierzchni niezwykle chropowatej. Ze względu 
na dużą gęstość właściwą piroluzytu oraz wysokie koszty importu, stosowany jest 
wraz z  innymi materiałami fi ltracyjnymi w  złożach wielowarstwowych (Bluewa-
ter24 2018). Piroluzyt jest materiałem, który nie potrzebuje aktywacji, dlatego też 
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efekty odżelaziania i odmanganiania uzyskuje się niemal natychmiast. Również do-
bre efekty uzyskuje się przy jednoczesnym usuwaniu manganu i azotu amonowego 
z wody (Jeż-Walkowiak et al. 2011).

Do lekkich kruszyw sztucznych zalicza się porowate materiały sztuczne, które 
otrzymuje się poddając odpowiednim procesom łatwo topliwe gliny bądź łup-
ki. Materiały te charakteryzują się bardzo wysoką porowatością międzyziarnistą, 
rozwiniętą powierzchnią właściwą oraz niską gęstością. Jednym z lekkich kruszyw 
sztucznych jest keramzyt. Jest to porowaty materiał fi ltracyjny, produkowany z glin 
i łupków gliniastych spęczniałych podczas wypalania (EWF 2018). Można go sto-
sować w złożach wielowarstwowych jako wierzchnią warstwę, bądź w złożach pły-
wających. Keramzyt jest materiałem intensyfi kującym proces fi ltracji, co umożliwia 
zmniejszenie objętości złóż (Aquajura 2018). Keramzyt występuje w postaci ziaren, 
tłucznia oraz piasku. Materiał ten ma silnie rozwiniętą powierzchnię właściwą, któ-
ra przewyższa parokrotnie powierzchnię innych materiałów fi ltracyjnych. W wy-
niku tak rozwiniętej powierzchni zwiększa się grubość ziaren wypełnienia, a co za 
tym idzie zmniejsza się oporność złoża. W wyniku wielokrotnego płukania złóż wy-
pełnionych keramzytem, ziarna mają formę mniej lub bardziej obtoczoną, jednakże 
ich powierzchnia pozostaje wciąż porowata. Dlatego zmiana piasku kwarcowego na 
keramzyt pozwala zwiększyć wydajność procesu fi ltracji (Li, Huicheng 2010). Ke-
ramzyt charakteryzuje się wysoką skutecznością usuwania ołowiu, arsenu, kadmu, 
selenu i chromu, a także niektórych substancji organicznych (Uciechowski 2018).

Szkło aktywowane jest materiałem fi ltracyjnym stosowanym od niedawna w uzdat-
nianiu wody. W Polsce pojawiło się w 2014 roku (Anchem 2018). Materiał ten na-
zywany jest potocznie szkłem basenowym, ponieważ najpierw wykorzystywany był 
w  systemach basenowych oczyszczania wody. Najczęściej wykonany jest ze szkła 
recyklingowego poddanego obróbce kruszenia, aż do uzyskania odpowiedniej wiel-
kości i kształtu ziaren (Granimex 2018). Szkło aktywowane występuje w granulacji 
0,5 – 1,2 mm oraz 1,5 – 3,0 mm. Złoże fi ltracyjne wypełnione szkłem aktywowa-
nym charakteryzuje się bardzo dużą bioodpornością. Właściwość ta uniemożliwia 
mikroorganizmom osiedlenia się w złożu i wytworze błony biologicznej, poprzez 
którą doszłoby do szybszego zatkania się złoża (Firmamazur 2018). Również dzięki 
gładkiej powierzchni ziaren materiału fi ltracyjnego, nawet bardzo drobne cząstki 
zanieczyszczeń są zatrzymywane wewnątrz porów. Szkło aktywowane w porówna-
niu do piasku kwarcowego, cechuje się większą skutecznością oczyszczania wody, 
ze względu na większą zdolność fi ltracyjną oraz mniejszą częstotliwością wymiany 
materiału fi ltracyjnego (Drydenaqua 2018). 

5. Podstawy procesu fi ltracji wody
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5.3. Charakterystyka złóż fi ltracyjnych

W zależności od właściwości fi zycznych przepływającej wody oraz rodzaju procesu 
prowadzonego na fi ltrze, dobierane jest odpowiednie złoże fi ltracyjne. Filtracja na 
złożach polega na przepływie wody przez sypki materiał porowaty, w efekcie czego 
zatrzymywane są cząstki zanieczyszczeń na powierzchni złoża lub/i w porach mię-
dzyziarnowych. Wielkość tych przestrzeni pomiędzy drobinami materiału fi ltra-
cyjnego zależy od rodzaju zastosowanego minerału i sposobu jego przetwarzania. 
Zadaniem złóż fi ltracyjnych jest oczyszczenie przepływającej wody z zawiesin, sub-
stancji koloidalnych oraz mikroorganizmów (Betancourt, Rose 2004). Muszą one 
zapewnić wysoki stopień oczyszczenia wody, ale również nie mogą wprowadzać 
żadnych substancji toksycznych do wody. Powinny charakteryzować się także od-
pornością na ścieranie i kruszenie oraz na działanie czynników chemicznych (Na-
wrocki 2010). Złoże fi ltracyjne może być zbudowane z  jednego rodzaju minerału 
bądź kilku różnych, które układane będą warstwami. 

Złoża jednowarstwowe z wypełnieniem jednorodnym zbudowane jest z pojedyn-
czego materiału fi ltracyjnego, którym może być piasek kwarcowy, dolomit, antracyt 
czy też szkło aktywowane. Ważne jest aby materiał fi ltracyjny zastosowany w złożu 
jednowarstwowym był w  miarę możliwości jednolity, a  średnice ziaren były po-
dobne. W  przypadku zbyt dużych odchyleń, zdolność do zatrzymywania cząstek 
zanieczyszczeń z wykorzystaniem takiego złoża gwałtownie spada. Złoże jednowar-
stwowe posiada nieco gorsze właściwości oczyszczania wody od złóż wielowarstwo-
wych, ponieważ z założenia tylko jeden minerał ma oczyścić przepływającą wodę. 
Złoże jednowarstwowe charakteryzuje się również znacznie krótszym cyklem fi ltra-
cyjnym (PalDey, Deevi 2003).

Złoża wielowarstwowe zbudowane są z  kilku różnych materiałów fi ltracyjnych 
o  zróżnicowanej granulacji i  gęstości (Li, Huicheng 2010). Woda w  tych złożach 
przepływa w  kierunku góra - dół przez warstwy o  większej granulacji, a  następ-
nie coraz drobniejsze. Górna, powierzchniowa część złoża ma za zadanie oczyścić 
przepływający strumień wody z największych cząstek zanieczyszczeń. Możliwe jest 
to dzięki występowaniu przestrzeni międzyziarnowej o  znacznych objętościach 
cząstkowych (Cutler, Miller 2004). Zadaniem dolnych warstw jest doczyszczenie 
wody z pozostałych zanieczyszczeń, a następnie równomierne jej odprowadzenie 
poza układ. Trudnością przy tego typu złożach jest takie zaprojektowanie warstw 
i  dobranie materiałów fi ltracyjnych, aby podczas realizacji procesu płukania nie 
nastąpiło ich wymieszanie. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie minerałów 
o zróżnicowanej gęstości, tak by ziarna górnej warstwy opadały wolniej niż ziarna 
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warstw niższych. Najczęściej stosowanym materiałem do złóż wielowarstwowych 
jest piasek kwarcowy, żwir i antracyt, układane tak, że w dolnej warstwie znajduje 
się grubszy żwir, nad nim piasek, natomiast w górnej części antracyt (Skoczko et al. 
2014). W fi ltrach tych, wykorzystywane są różnice gęstości pomiędzy dobranymi 
materiałami fi ltracyjnymi. Gęstość piasku i żwiru wynosi 2,65 – 2,75 g/cm3, a an-
tracytu – 1,4 – 1,6 g/cm3. W fi ltrze antracytowo – piaskowym warstwa antracytu 
(o wysokości 0,3 - 0,5 m) umieszczona jest na warstwie piasku (o wysokości 0,5 - 0,7 
m), który jest usypany na żwirze (o wysokości 0,3 - 0,5 m). Dzięki takiemu ułożeniu 
warstw fi ltracyjnych, można lepiej wykorzystać przestrzenie międzyziarnowe. War-
stwa antracytu będzie zatrzymywała większą ilość zawiesin na swojej powierzchni 
i pomiędzy płaskimi ziarnami, z tego względu będzie pełniła funkcję prefi ltra (Pal-
Dey Deevi 2003). Woda, w której znajdują się zawiesiny drobniejsze będzie dalej 
przenikała do warstwy piaskowej, która posiada drobniejsze uziarnienie i  to tam 
dojdzie do zatrzymania pozostałych cząstek zawiesin. Dolna, żwirowa warstwa peł-
ni rolę podtrzymującą i równomiernie rozprowadzającą oczyszczony fi ltrat poprzez 
drenaż zbierający, poza układ oczyszczania. Filtry wielowarstwowe są znacznie bar-
dziej efektywne niż fi ltry jednowarstwowe. W Tabeli 5.1 przedstawiono przykłado-
wy układ warstw wchodzących w skład fi ltra trójwarstwowego.

Tabela 5.1. Przykłady fi ltrów wielowarstwowych.

Warstwa od góry
do dołu

Wysokość
[m]

Granulacja
[mm]

Gęstość
[kg/m3]

Zastosowanie

1. Żwir pumeksowy
2. Antracyt

3. Piasek kwarcowy

0,7
0,5
0,5

2,0 – 3,0
0,5 – 1,6
0,6 – 0,8

11800
2000
2600

Filtracja wody 
rzecznej

1. Węgiel aktywny
2.Żwir pumeksowy
3. Piasek kwarcowy

0,2
0,8
0,7

1,6 – 2,5
1,6 – 2,0
0,7 – 1,2

100
1180
2600

Filtracja wody 
ze zbiorników 
zaporowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nawrocki 2010, Jeż-Walkowiak et al. 2011

5.4. Właściwości materiałów fi ltracyjnych

O wyborze odpowiedniego rodzaju wypełnienia decydują właściwości fi zykoche-
miczne minerałów, do których zaliczmy: wielkość i kształt ziaren, fi ltracyjnego na 
działanie wody, w celu wykluczenia prawdopodobieństwa przedostawania się czą-
stek zanieczyszczeń z materiału fi ltracyjnego do strumienia przepływającej wody 
(Siwiec 2010). Li i Huicheng (2010) radzą by wybierając materiał fi ltracyjny do złoża 
fi ltracyjnego zwrócić uwagę na powierzchnię właściwą oraz porowatość wypełnie-
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nia, dzięki którym wzrasta efektywność oczyszczania wody z zanieczyszczeń. Do-
bre właściwości strukturalne złoża mogą zwiększyć czas trwania cyklu fi ltracyjnego. 
Właściwości takie posiadają materiały ziarniste, które powstały w wyniku kruszenia 
gęstych lub porowatych brył minerałów (Rushton et al. 2000).

Do parametrów, które określają własności materiału fi ltracyjnego należą: średnica 
ziaren, porowatość, kształt ziaren, struktura i  ciężar właściwy ziaren, gęstość na-
sypowa, skład chemiczny i  granulometryczny, zawartość substancji toksycznych, 
wytrzymałość mechaniczna uwzględniająca odporność na ścieranie i  kruszenie, 
odporność na działanie kwasów, skład chemiczny, czystość – czyli brak możliwości 
ługowania zarówno drobniejszych cząstek złoża jak i zanieczyszczeń pierwotnych 
materiału fi ltracyjnego (Shannon 2012).

Skład granulometryczny, jak podaje Kravishina i Lisirzyn (2011), ustalany jest na 
podstawie analizy sitowej i wyraża wielkość ziaren oraz niejednorodność materiału 
fi ltracyjnego. Parametr ten ma wpływ na wybór masy fi ltracyjnej ze względu na 
charakter zawiesin występujących w wodzie oraz zastosowanej technologii uzdat-
niania wody. O geometrii złoża pisze Safony (2015), a także o jego właściwościach 
hydraulicznych. Według niego decydują o nich kształt oraz wielkość ziaren wcho-
dzących w skład materiału fi ltracyjnego a także ich wzajemne rozmieszczenie. Jak 
podaje Jeż-Walkowiak ze współpracownikami (2011), biorąc pod uwagę średnicę 
czynną (d10) oraz współczynnik równomierności złoża WR = d60/d10 ocenia się 
przydatność materiału fi ltracyjnego do fi ltracji. Zgodnie z defi nicją średnica czynna 
złoża fi ltracyjnego to taka średnica, która wraz z ziarnami mniejszymi stanowi 10 % 
masy próbki materiału fi ltracyjnego i jest medianą zbioru wszystkich ziaren złoża. 
Z kolei d60 jest to taka średnica, która razem z mniejszymi stanowi 60 % masy próbki 
materiału fi ltracyjnego.

Ze względu na to, iż stosowane materiały fi ltracyjne nie są jednorodne, przy okre-
ślaniu średnicy ziaren stosuje się dodatkowe obliczenia pozwalające lepiej je scha-
rakteryzować (Heibronner, Keulen 2006). Na podstawie swoich badań Borowski 
(2009) uważa, że najczęstszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy sitowej, 
która pozwala na określenie składu granulometrycznego materiału fi ltracyjnego. Na 
jej podstawie można wykreślić krzywą różnorodności uziarnienia, zwaną krzywą 
sumową. Z  krzywej tej odczytuje się żądane wymiary średnic, a  także ich udział 
wagowy w próbie materiału porowatego, który jest badany. (Rysunek 5.2)
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Rysunek 5.2. Krzywa sumowa analizy sitowej wybranych materiałów ziarnistych
Źródło: Marciniak et al. 2006

Lesin ze współpracownikami (2010) rozdzielali kruszywa na frakcję za pomocą sit 
o odpowiednio dobranych wymiarach oczek. Po przesianiu materiału fi ltracyjnego 
ustala się procentowy udział masy poszczególnych frakcji ze wzoru [5.1]:

      [5.1]

gdzie:

 ai – procentowy udział frakcji i,

 mi – masa frakcji zatrzymanej na sicie i,

 ms – masa całej próbki wziętej do analizy.

Na podstawie uzyskanych wyników oblicza się sumaryczny przesiew odpowiada-
jący sicie o danej średnicy oczek, sumując procentowe udziały frakcji wszystkich 
sit [5.2]. 

    [5.2]
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Wyniki najczęściej przedstawia się grafi cznie w postaci krzywych zależności pro-
centowego przesiewu od wielkości oczek sita, jak obrazuje to Rysunek 5.2. Z otrzy-
manego wykresu można odczytać:

− d10 – średnice oczek sita, przez które przechodzi 10% masy materiału fi ltra-
cyjnego,

− d60 - średnice oczek sita, przez które przechodzi 60% masy materiału fi ltra-
cyjnego,

− dmin – średnicę najmniejszych ziaren złoża,

− dmax - średnicę największych ziaren złoża.

Korzystając z obliczonych wcześniej parametrów można też policzyć średnicę rów-
noważną złoża na podstawie wzoru: [5.3]

     [5.3]

gdzie:

di – średnica ziaren złoża frakcji i, liczona jako średnia arytmetyczna wielko-
ści oczek sita, na którym ta frakcja została zatrzymana, i sita umieszczone-
go tuż nad nim.

Przydatność materiału fi ltracyjnego określa się przy wykorzystaniu współczynnika 
równomierności WR [5.4]:

     [5.4]

Każdy materiał fi ltracyjny, zarówno do złóż jednowarstwowych, jak i złóż wielowar-
stwowych, dobierany jest przez dobór odpowiedniego składu granulometrycznego. 
Wielkość granulacji wpływa na ilość usuwanych zanieczyszczeń oraz zawiesin ze 
strumienia przepływającej wody. Wielkość ziaren materiału fi ltracyjnego określa 
również jego położenie w kolumnie fi ltracyjnej (Sawiniak et al. 2009).

Skoczko (2018), Siwiec (2010), Lesin z zespołem (2015) czy Rushton ze współpra-
cownikami oraz wielu innych badaczy zauważają, że złoże fi ltracyjne układa się na 
żwirowej warstwie podtrzymującej. Żwir, który stanowi materiał warstwy powinien 
odpowiadać jakością wymaganiom, jakie są stawiane materiałom fi ltracyjnym. Jak 
wspomniano wcześniej, wysokość warstwy podtrzymującej zależy od rodzaju dre-
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nażu i najczęściej wynosi 0,3 - 0,5 m. Warstwa podtrzymująca złożona jest z kilku 
warstw, a ich wysokość wynosi 5 - 10 cm. Średnica ziaren żwiru znajdującego się 
w górnej warstwie powinna wynosić (4 - 5) ∙ d10 materiału złoża fi ltracyjnego wła-
ściwego. Z kolei w dolnej warstwie musi być ona większa o 2 - 3 razy niż średnica 
otworów w drenażu. Aby ustalić uziarnienie poszczególnych warstw, należy mieć na 
uwadze, iż uziarnienie kolejnej warstwy powinno być dwa razy większe niż warstwy 
wyższej (drobniejszej), Warstwa podtrzymująca powinna być układana w wodzie, 
poczynając od frakcji największych, a kończąc na najdrobniejszych, w kilku cyklach 
płukania i sypania. Warstwa, która styka się bezpośrednio z układem drenażowym, 
powinna być układana ręcznie tak, aby nie uszkodzić układu drenażowego.

Ważnym parametrem charakteryzującym materiały fi ltracyjne jest porowatość. Po-
rowatość materiału fi ltracyjnego defi niowana jest jako stosunek objętości porów 
wewnętrznych ziaren kruszywa do całkowitej objętości ziaren. Określa ona pojem-
ność złoża, w której zatrzymywane są cząstki fazy stałej podczas procesu fi ltracji 
(Choi et al. 2014). Istnieje zależność o której mówi Yakub ze współpracownikami 
(2013), że im większa porowatość złoża, tym więcej zatrzymywanych jest cząstek za-
nieczyszczeń i wydłuża się cykl fi ltracji. Parametr ten można obliczać dwoma meto-
dami. Pierwszy sposób polega na określeniu przybliżonej porowatości złoża. W tym 
celu do cylindra miarowego nalewa się określoną ilość wody, po czym wsypuje się 
zważoną porcję materiału fi ltracyjnego o określonej objętości. Następnie odczytuje 
się poziom wody, który podniósł się po wsypaniu złoża. Odczytane dane pozwolą 
na obliczenie porowatości [5.5]:

    [5.5]

gdzie:

 ΔVw – objętość wody wypartej przez materiał fi ltracyjny,

 Vm – objętość, jaką zajął w cylindrze materiał fi ltracyjny.

Drugi sposób podany przez zespół Marciniaka (2006) polega na określeniu stosun-
ku objętości wolnych przestrzeni między ziarnami złoża do jego objętości całko-
witej. Podstawowym krokiem jest skruszenie badanych materiałów fi ltracyjnych 
w celu określenia wolnych przestrzeni między ziarnami. Następnie porowatość zło-
ża wylicza się ze wzoru [5.6]:

    [5.6]
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W celu uzyskania największej pojemności czynnej złoża fi ltracyjnego, a także mak-
symalnego jej wykorzystania, konieczny jest odpowiedni dobór wysokości złoża, 
jego uziarnienia, prędkości oraz czasu fi ltracji. Parametry te są ustalane podczas 
badań technologicznych procesu fi ltracji (Skoczko 2014, Piekarski et al. 2013, Lesin 
et al. 2015).

Zwiększona porowatość wpływa na wzrost zdolności zatrzymywania zanieczysz-
czeń w procesie fi ltracji, umożliwia zwiększenie prędkości fi ltracji i wydłużenie cy-
klu fi ltracyjnego (Siwiec 2010). 

Materiały fi ltracyjne w zależności od sposobu formowania lub źródła naturalnego 
pochodzenia mogą mieć różny kształt ziaren. Są złoża o  ziarnach prostokątnych 
(zgniecionych) lub okrągłych (piasek rzeczny lub morski), bardziej lub mniej pła-
skich. Kształt ziaren jest istotny z punktu widzenia jakości uzyskiwanego fi ltratu. 
Heibronner i  Keulen (2006) zwracają uwagę, iż podobną jakość przefi ltrowanej 
wody można uzyskać przy wykorzystaniu mniejszej ilości materiału fi ltracyjnego 
o nieregularnym kształcie przy zachowaniu ustalonej optymalnej wielkości ziaren, 
niż masy o okrągłych ziarnach. Jednak dla tej samej granulometrii wzrost ubytku 
warstwy najwyższej złoża fi ltracyjnego będzie niższy dla ziaren nieregularnych niż 
okrągłych. W efekcie porowatość złoża o ziarnach nieregularnych będzie większa, 
z uwagi na brak możliwości równego układania się ziarna na ziarnie niż w złożu 
wypełnionym cząstkami okrągłymi i regularnymi.

Gęstość materiału fi ltracyjnego określa stosunek masy kruszywa w stanie suchym 
do jego objętości i jest wyrażana w kg/m3. Jest to czynnik, wpływający na warunki 
płukania i  regeneracji złóż. Gęstość materiału fi ltracyjnego jest parametrem bra-
nym pod uwagę przy budowaniu złóż wielowarstwowych, ponieważ wpływa na 
całokształt procesu oczyszczania. W  złożach wielowarstwowych wykorzystuje się 
materiały o różnej gęstości, a różnica między sąsiednimi warstwami powinna być 
wyznaczana w zależności od różnicy granulacji warstw występujących w złożu (Pal-
Dey, Deevi 2003). Przy wykorzystaniu materiałów różniących się gęstością, warstwa 
leżąca wyżej ma zawsze niższą gęstość niż ta znajdująca się poniżej. Jest to niezwy-
kle ważne w procesie płukania złoża fi ltracyjnego, podczas którego nie może dojść 
do wymieszania się warstw. Według Siwca (2012) skutkować to może zmniejszoną 
skutecznością regeneracji złoża.

Jak podają McDaniel i Geraedts (2003) gęstość obliczeniowa charakteryzująca dany 
materiał fi ltracyjny nie obejmuje objętości porów wewnętrznych i przestrzeni mię-
dzyziarnowych. Stosunek masy kruszywa wraz z porami i przestrzeniami między-
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ziarnowymi wyraża gęstość objętościowa. Stosunek gęstości objętościowej do gęsto-
ści kruszywa defi niuje tzw. szczelność materiału fi ltracyjnego.

Powierzchnia właściwa [5.7] jest to parametr wyrażający wielkość powierzchni ze-
wnętrznej danej substancji przypadającej na jej masę (Nawrocki 2010). 

     [5.7]

Gdzie:

ϭ – powierzchnia właściwa,

S  – powierzchnia zewnętrzna substancji m2,

M  – masa substancji kg.

W  pojęciu fi zykochemicznym zjawisk powierzchniowych powierzchnia właściwa 
jest jedną z podstawowych miar właściwości sorpcyjnych, szczególnie w odniesie-
niu do różnych sorbentów (Lesin et al. 2015). Znajomość składu granulometryczne-
go analizowanego materiału fi ltracyjnego pozwala na obliczenie jego powierzchni 
właściwej [5.8]: 

        [5.8]

d – średnica miarodajna ziaren,

ρ – gęstość właściwa materiału.

Jeżeli masa ziaren o średnicy d wynosi dG, to sumaryczną powierzchnię ziaren [5.9] 
można zapisać: 

      [5.9]

Przy uwzględnieniu zależności pomiędzy masą ziaren a stratą ziaren o średnicy d 
podana zależność zmienia postać na: [5.10]

     [5.10]

dγ - zawartość procentowa straty ziaren o średnicy d.

Przy odniesieniu do jednostki masy wzór przybiera postać [5.11]:

    [5.11]
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Z podanej zależności wynika, iż do wyznaczenia powierzchni właściwej analizowa-
nego materiału wymagana jest zależność pomiędzy d a dγ. można zatem zastosować 
algorytm [5.12]:

      [5.12]

Wyznaczona z powyższej zależności powierzchnia będzie tym bliższa rzeczywistej, 
im mniejsze ziarna wydzielono z badanego materiału. Dokładność metody zależy 
od optymalnego wyznaczania ilość klas ziarnowych i kształtu cząstek (Kravishina, 
Lisitzyn 2011). Powierzchnia właściwa materiału fi ltracyjnego jest odpowiedzialna 
za zdolności sorpcyjne danego kruszywa. Jak podaje Henk z zespołem (2008) oraz 
Repelewicz i Choma (2006) największą powierzchnię właściwą mają złoża otrzy-
mywane metodą kruszenia porowatych materiałów, a także węgle aktywne, których 
powierzchnia właściwa nierzadko dochodzi do 2000 m2/g. 

Wytrzymałość mechaniczna jest cechą świadczącą o trwałości złoża i jego przydat-
ności do stosowania jako materiał fi ltracyjny. Należy ocenić jego ścieralność, defi -
niowaną jako odporność na wzajemne dynamiczne oddziaływanie ziaren w warun-
kach płukania złoża w stanie fl uidalnym. Dobry materiał fi ltracyjny charakteryzuje 
się niską ścieralnością, co pozwala na długotrwałe zachowanie jego zdolności fi l-
tracyjnych (Sozański et al 2010). Cechą wytrzymałości mechanicznej jest kruchość 
materiału. Jest ona podstawą do wyboru tych materiałów, które mogą być użyte 
do zastosowania w fi ltracji bez niebezpieczeństwa, że realizacja procesu regeneracji 
złoża generować będzie powstawanie drobnych cząstek. Według Rushtona i współ-
pracowników (2000) należy unikać materiałów, które są zbyt kruche, zwłaszcza 
w fi ltrach pracujących przy przepływie góra – dół, gdzie etap płukania kończy się 
fazą rozprężania dla wody. W tym przypadku powstałe drobiny będą gromadzić się 
na powierzchni i blokować prawidłową pracę urządzenia.

Zaleca się by złoże fi ltracyjne było odporne na działanie czynników fi zycznych. 
Powinno ono mieć takie cechy jak kwasoodporność i  ługoodporność. Kwasood-
porność jest odpornością materiału na działanie kwasów, które mogą pojawiać się 
w przepływającej wodzie. Natomiast ługoodporność jest odpornością materiału fi l-
tracyjnego na działanie związków o charakterze alkalicznym. Właściwości te okre-
ślane są laboratoryjnie (Skoczko 2011).
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5.5. Cykl pracy złoża fi ltracyjnego

Cykl fi ltracji nazywany jest czas pracy złoża fi ltracyjnego pomiędzy jego kolejnymi 
płukaniami. Długość cyklu zależy przede wszystkim od takich parametrów złoża 
jak między innymi granulacja materiału fi ltracyjnego, prędkości fi ltracji i ilość za-
nieczyszczeń wody dopływającej na fi ltry (Choi et al. 2014). Na Rysunku 13. przed-
stawiono zależność czasu fi ltracji od jakości wody oczyszczanej i straty ciśnienia na 
złożu fi ltracyjnym.

Z czasem jego prawidłowe działanie złoża może zostać zaburzone i konieczne bę-
dzie zatrzymanie procesu i  regeneracja materiału fi ltracyjnego. Wynika to z  za-
pełnienia się wolnej przestrzeni międzyziarnowej zanieczyszczeniami niesionymi 
z wodą oczyszczaną. Prowadzi ono do kolmatacji materiału porowatego lub przebi-
cia złoża. Następstwem jest gwałtowne pogorszenie się jakości wody wypływającej 
ze złoża. Dlatego też należy tak modyfi kować cykl fi ltracyjny, aby kończył się przed 
osiągnięciem maksymalnych oporów fi ltracyjnych wciąż pozwalając na optymalną 
pracę fi ltra (Piekarski et al. 2013, Skoczko 2018).

Cykl fi ltracyjny można podzielić na fazy pracy. Piekarski i Piecuch (2000) podają, 
że początek cyklu zaczyna się zaraz po procesie płukania. Jako pierwszą fazę można 
wskazać początkowe wpracowanie materiału fi ltracyjnego. Podczas fazy adaptacji 
na czystym złożu gromadzone są zanieczyszczenia i stopniowo zwiększa się efek-
tywność usuwania kolejnych cząsteczek zanieczyszczeń. Skoczko (2018) podaje, iż 
złoże nie pracuje jeszcze w pełnym stopniu i w czasie wpracowywania można za-
obserwować gwałtowny wzrost mętności wody oczyszczonej do pewnej granicznej 
wartości, która wskazuje koniec adaptacji i rozpoczęcie właściwej pracy złoża, po 
czym następuje jej spadek. Howe ze współpracownikami (2012) stwierdzili, że dłu-
gość adaptacji złoża może trwać od 15 minut do 2 godzin. Czas tej fazy oraz wzrost 
wartości mętności mogą zostać zredukowane poprzez właściwe przeprowadzenie 
procesu regeneracji fi ltra, dobór optymalnego czasu płukania oraz ewentualne za-
stosowanie środków wspomagających, na przykład powietrza. Realizując wpraco-
wywanie fi ltra pierwsza ilość przefi ltrowanej wody odpowiadająca całej objętości 
kolumny fi ltracyjnej powinna być odprowadzona z układu ze względu na swoją ni-
ską jakość.

Po etapie adaptacji złoża następuje ustabilizowanie się poziomu mętności fi ltratu, 
która powinna kształtować się poniżej 1 NTU. Wówczas rozpoczyna się etap fi ltracji 
właściwej. Malatyńska (2013) wskazuje, że jakość fi ltratu pozostaje na stałym pozio-
mie w tej fazie, a złoże przechwytuje kolejne cząsteczki zanieczyszczeń, co w efekcie 
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prowadzi do zanieczyszczenia złoża i jego kolmatacji. Obrazuje to zwiększenie opo-
rów fi ltracji i strat ciśnienia na złożu fi ltracyjnym, które rosną w trakcie całego cyklu 
fi ltracyjnego (Rysunek 5.3). Ostatnim etapem cyklu jest przebicie fi ltra. W złożu 
nagromadziło się już tyle zanieczyszczeń, że nie jest ono w stanie oczyszczać wodę 
w sposób efektywny, co wiąże się ze zwiększeniem mętności fi ltratu (Siwiec 2012).

Rysunek 5.3. Zależność czasu fi ltracji od mętności fi ltratu oraz straty ciśnienia
na złożu fi ltracyjnym

Źródło: Siwiec 2012

Technolodzy przyjmują koniec cyklu fi ltracyjnego, jak podaje Dąbrowski (2017), 
obserwując dwa różne kryteria. Pierwszym jest osiągnięcie maksymalnej dopusz-
czalnej wartości strat ciśnienia, drugą zaś spadek jakości wody oczyszczonej poni-
żej wymaganych norm. Na etapie projektowania systemu fi ltracji należy tak dobrać 
parametry procesu, takie jak granulacja materiału, prędkość fi ltracji czy wysokość 
złoża, aby przebicie fi ltra nastąpiło równocześnie z  osiągnięciem maksymalnych 
oporów ciśnienia (Hendricks, 2006). W praktyce jednak najlepszym rozwiązaniem 
jest osiągnięcie momentu przebicia przed uzyskaniem maksymalnej dopuszczalnej 
wartości strat ciśnienia. 
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Długość cyklu fi ltracji złoża fi ltracyjnego może zostać obliczona przy uwzględnie-
niu przyrostu strat ciśnienia:

    [5.13]

gdzie: 

Tf – czas trwania cyklu fi ltracji (s) 

ΣH – dopuszczalna strata ciśnienia fi ltracyjnego (m słupa wody) 

ΔH – przyrost strat ciśnienia hydraulicznego w czasie (m słupa wody) 

H0 – początkowa strata ciśnienia przy przepływie wody bez zawiesin przez zło-
że fi ltracyjne (m słupa wody).

Dolas z zespołem (2011) podają, iż istnieje również zależność pozwalająca obliczyć 
czas cyklu fi ltracyjnego w zależności od dobranej prędkości fi ltracji, wartości stęże-
nia zawiesin oraz objętości złoża fi ltracyjnego zdolnej zatrzymać zanieczyszczenia:

  [5.14]

gdzie: 

Tf – długość cyklu fi ltracji (s)

Vz – objętości złoża fi ltracyjnego zdolna zatrzymać zanieczyszczenia (m3) 

vf – prędkość fi ltracji (m/s) 

Z – zawartość zawiesin w wodzie (kg/ m3).

Prędkość to jeden z najważniejszych parametrów technologicznych procesu fi ltra-
cji. Określa czas kontaktu wody uzdatnianej ze złożem fi ltracyjnym. Ma również 
istotny wpływ na kolmatację materiału fi ltracyjnego. Zależność strat ciśnienia od 
czasu pracy fi ltru dla różnych prędkości fi ltracji przedstawiono na Rysunku 5.4. Ka-
wamura (2000) podaje, iż w wypadku każdej z danych prędkości jakość wody su-
rowej poddanej procesowi fi ltracji była taka sama i charakteryzowała się mętnością 
w zakresie 1,9-2,1 NTU, alkalicznością równą 120 mg/l, pH = 8,1 oraz temperaturą 
wody 13oC.

5. Podstawy procesu fi ltracji wody



― 122 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

Rysunek 5.4. Zależność strat ciśnienia na złożu fi ltracyjnym od czasu pracy dla różnych 
prędkości fi ltracyjnych 

Źródło: Kawamura, 2000

Kawamura (2000) pisze też, że wraz z upływem czasu pracy danego urządzenia fi l-
tracyjnego rośnie strata ciśnienia na złożu. Prędkość fi ltracji jest proporcjonalna do 
efektu i czasu wystąpienia kolmatacji. Zwiększenie prędkości fi ltracji jest związane 
ze skróceniem cyklu fi ltracji. Dla najniższej przedstawionej na Rysunku 5.4 pręd-
kości 12,5 m/h początkowa strata ciśnienia wynosi 0,4 m, natomiast dla największej 
prędkości 50 m/h opory ciśnienia osiągają 1,25 m. Wskazuje to, iż za zwiększeniem 
prędkości fi ltracji postępuje też zwiększenie strat ciśnienia na złożu fi ltracyjnym.

Dobór optymalnej prędkości fi ltracji ma znaczący wpływ również na jakość uzdat-
nianej wody. Jak wskazano wcześniej, podczas fi ltracji zawiesiny i inne zanieczysz-
czenia zostają zatrzymane w porach międzyziarnowych i na ziarnach złoża fi ltra-
cyjnego. Zaprojektowanie wyższej niż zalecana prędkości może skutkować zwięk-
szeniem sił ścinających oraz wypłukaniem do fi ltratu cząstek już zatrzymanych 
w złożu, co znacząco wpływa na pogorszenie jego jakości (Longsdon, 2008). Analo-
giczna sytuacja może się zdarzyć przy nagłym skoku prędkości fi ltracji. Betancour 
i Rose (2004) podają, że nagły wzrost prędkości fi ltracji z 11 do 27 m/h spowodował 
znaczne zwiększenie mętności oraz takie zwiększenie zawartości cyst Giardia muris 
w oczyszczonej wodzie, które powodowało jej skażenie.
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Producenci różnych materiałów fi ltracyjnych zalecają przyjmowanie różnych prze-
działów prędkości fi ltracji w zależności od rodzaju złoża, które gwarantuje prawi-
dłowy przebieg procesu fi ltracji (Novopol, Ecopol, Kruszywa-Margo, Aces, Aqua 
Seen, Lenntech, Tylkowoda, Uzdatnianiewody, Wigo, Artelis, Promat, Escapewater, 
jura, Uciechowski, Bluewater24, EWF, Aquajura, Anchem, Granimex, Drydenaqua, 
Firmamazur).

Siwiec (2010) podaje, iż wartość prędkości fi ltracji można obliczyć według algoryt-
mu: 

 [5.15]

gdzie: 

vf – prędkość fi ltracji (m/s) 

L – wysokość złoża fi ltracyjnego (m).

Prędkość fi ltracji najczęściej jest liczona według uproszczonego wzoru umożliwia-
jącego dobór sumarycznej powierzchni projektowanej na stacji fi ltrów:

 [5.16]

gdzie: 

Q – wydajność (m3/s) 

F – powierzchnia fi ltrów (m2).

Istnieją dwa modele kontroli prędkości fi ltracji. pierwszym z nich jest zachowanie 
stałej prędkości fi ltracji podczas całego cyklu. Zapewnia to lepszą kontrolę proce-
su, łatwiejszą obsługę i eksploatację i gwarantuje utrzymanie optymalnych efektów 
oczyszczania wody. Wymaga jednak montażu dodatkowych urządzeń automatycz-
nej kontroli i regulacji (Kawamura, 2000). Drugą metodą jest realizacja procesu fi l-
tracji ze zmniejszającą się prędkością przy stałym ciśnieniu i  rosnących oporach 
fi ltracji. W tym przypadku nie wymaga się zastosowania dodatkowych urządzeń do 
automatycznej kontroli i regulacji. Jednakże model ten jest rzadko wykorzystywany 
przez technologów i eksploatatorów stacji uzdatniania wody, gdyż nie daje możli-
wości pełnej kontroli nad procesem fi ltracji (Dąbrowski 2017).

Zjawiskiem powszechnie występującym podczas oczyszczania wody na złożach fi l-
tracyjnych jest kolmatacja ośrodka porowatego (Binnie et al. 2002, Piekarski et al. 
2013). Zjawisko to prowadzi do szybkiego przebicia fi ltra, jakim jest proces wymy-
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wania zawiesin zatrzymanych w porach złoża. Wynika to ze zmniejszenia się prze-
strzeni porowatych, przez co następuje odrywanie cząstek zanieczyszczeń od ziaren 
złoża (Skoczko 2018). W efekcie obserwuje się znaczne pogorszenie jakości wody 
wypływającej. Jeżeli takie zjawisko wystąpi w czasie bieżącej pracy fi ltra, należy za-
trzymać proces fi ltracji i zregenerować złoże. 

Piekarski i Piecuch (2000) prowadzili eksperymenty nad kolmatacją złóż fi ltracyj-
nych. Udowodnili, iż kolmatacja materiału zamyka cykl pracy złoża i zależy głównie 
od ilości zanieczyszczeń w dopływającej wodzie, uziarnienia złoża i prędkości fi ltra-
cji. Bieżąca eksploatacja fi ltrów powoduje nagromadzenie w złożu zanieczyszczeń. 
Skutkiem tego jest występowanie zjawiska kolmatacji, czyli stopniowego zmniej-
szania się przestrzeni porów na skutek przyczepiania się cząsteczek zawiesin do po-
wierzchni ziaren złoża. W konsekwencji tego zjawiska wzrastają opory hydrauliczne 
w złożu (Piekarski i Piecuch 2000, Grabarczyk, 2010). 

Płukanie stanowi jedną z  ważniejszych czynności w  czasie bieżącej eksploatacji 
i  prowadzącą do prawidłowego funkcjonowania fi ltra, a  w  efekcie zapewniają-
cą optymalną jakość fi ltratu. Podczas oczyszczania wody na złożach fi ltracyjnych 
zatrzymywane są cząstki zanieczyszczeń, które poprzez zwiększanie swojej ilości 
w porach materiału fi ltracyjnego powodują zapychanie złoża. Wówczas należy za-
kończyć proces fi ltracji i poddać złoże oczyszczaniu, poprzez przepłukanie wypeł-
nienia znajdującego się wewnątrz kolumny, w celu wymycia zatrzymanych cząstek 
podczas procesu oczyszczania wody. Nieprawidłowe płukanie może doprowadzi do 
takiego stanu, że niektóre strefy zostaną trwale zanieczyszczone i ulegną cemen-
tacji. Prowadzi w następstwie do zmniejszenia obliczeniowej powierzchni fi ltracji. 
W praktyce oznacza to, że szybciej nastąpi przebicie fi ltra, wzrośnie prędkość fi ltra-
cji, a efektywność procesu obniży się (Skoczko 2018).

Proces płukania materiału filtracyjnego nazywany jest również regeneracją zło-
ża filtracyjnego. Głównym celem jest oczyszczenie ziaren materiału z  zalega-
jących w nich cząstek zanieczyszczeń. Piekarski z zespołem (2013) prowadząc 
badania nad kolmatacją złóż, stwierdzili, iż płukanie filtrów najczęściej odbywa 
się poprzez przepuszczenie strumienia wody w kierunku z dołu ku górze, czyli 
w tzw. przeciwprądzie. Woda przepuszczana przez wypełnienie złoża musi mieć 
odpowiednie natężenie przepływu, tak by cząstki materiału filtracyjnego wpro-
wadzić w stan zawieszenia, tzw. stan fluidalny. Zanieczyszczenia znajdujące się 
wewnątrz porów oraz na powierzchni złoża, usuwane są dzięki siłom ściera-
jącym wytwarzanym pomiędzy ziarnami unoszącego się wypełnienia. Dlatego 
też, tak ważne jest wprowadzenie sypkiego materiału filtracyjnego w stan zawie-
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szenia. Jednakże, jeżeli odległości między ziarnami będą zbyt duże, nie nastąpi 
zjawisko tarcia ziarna o ziarno i zmniejszy się skuteczność procesu regeneracji 
(Skoczko 2018).

Według autora niniejszej pracy, intensywność płukania zależy od rodzaju gra-
nulatu znajdującego się wewnątrz złoża, wielkości ziaren materiału filtracyj-
nego oraz ilości zanieczyszczeń pozostałych w złożu. Należy dobrać takie na-
tężenie przepływu by spowodować transport cząstek zanieczyszczeń ku górze, 
a  jednocześnie pozostawić ziarenka złoża w filtrze. Czynnikiem wpływającym 
w największym stopniu na skuteczność procesu płukania złoża są wielokrotne 
zderzenia pojedynczych ziaren materiału filtracyjnego. Efektywność płukania 
jest najlepsza, gdy odległości między ziarnami są niewielkie. Zwiększa to czę-
stotliwość ich zderzeń i prowadzi do ścierania przylegających do nich cząstek 
zanieczyszczeń. Proces płukania jest nierozerwalnym elementem zaprojektowa-
nia całego systemu filtracji.

Płukanie jest realizowane przez wywołanie strumienia przepływu wody w kie-
runku odwrotnym do kierunku filtracji, tj. w klasycznych filtrach pospiesznych 
z dołu do góry. Jego podstawową funkcją jest usunięcie zdeponowanych w złożu 
zanieczyszczeń, co zauważyli Piekarski i Piecuch (2000). Analiza zjawiska pole-
ga na założeniu występowania równowagi układu sił. Na każde ziarno złoża za-
nurzone w wodzie działają skierowane przeciwnie dwie siły – siła ciężkości i siła 
wyporu. Gdy siła ciężkości jest większa od siły wyporu, wtedy złoże spoczywa 
na ruszcie. Jeśli rozpoczyna się płukanie, to wówczas narasta siła dynamiczna 
(F), wynikająca z przepływu strumienia wody do góry. Wzrost siły dynamicznej 
powoduje, że ciężar pozorny zmniejsza się i przy odpowiedniej wartości siły F 
może dojść do zrównania siły ciężkości z sumą siły wyporu i siły dynamicznej. 
Wówczas złoże staje się nieważkie i od tej chwili każdy wzrost prędkości stru-
mienia płucznego przekłada się na wzrost siły F i w konsekwencji na ekspansję 
złoża. Siwiec (2010, 2011, 2012) prowadził rozległe prace badawcze nad płuka-
niem złóż filtracyjnych. Bardziej precyzyjnie opis tych zjawisk przedstawił na 
Rysunku 5.5. Na osi poziomej przedstawiono prędkość płukania, natomiast na 
osi pionowej – straty ciśnienia. 
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Rysunek 5.5. Charakterystyka procesu płukania w osi czasu
Źródło: Siwiec 2011

Prowadził też obliczenia dotyczące efektywności płukania złóż fi ltracyjnych. We-
dług niego straty ciśnienia Δp są opisywane funkcją liniową – przy małych prędko-
ściach przepływu, a przy większych funkcją kwadratową o ogólnej postaci: [5.17]

 [5.17]

gdzie:

Δ – prędkość przepływu wody.
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Na samym początku płukania porowatość złoża nie zmienia się i wynosi tyle, co 
porowatość złoża w stanie spoczynku (εo). Kontynuując płukanie, zachodzi stop-
niowe zwiększanie prędkości przepływu, a co za tym idzie – rośnie siła dynamiczna 
(F). wzrost prędkości prowadzi się do momentu, w którym siła dynamiczna łącznie 
z siłą wyporu równoważy ciężar ziaren, które poruszają się niezależnie od siebie, 
a złoże staje się nieważkie. Punkt ten w technologii oczyszczania wody nazywa się 
jest początkiem fl uidyzacji (upłynnienia złoża) lub punktem minimum fl uidyzacji 
(mf) i określany jest trzema wielkościami (Siwiec 2012): [5.18][5.19][5.20] 

    [5.18]

    [5.19]

     [5.20]

gdzie:

ε – porowatość złoża,

mf – punkt minimum fl uidyzacji.

Od tego momentu dalsze zwiększanie prędkości wody płuczącej skutkuje zwiększa-
niem ekspansji złoża, czyli zwiększeniem wzajemnych odległości pomiędzy ziar-
nami, przekładającym się na wzrost porowatości, którą można zapisać jako: [5.21]

    [5.21]

Wzrost prędkości nie skutkuje zaś zmianami strat ciśnienia, które są stałe.

     [5.22]

Piekarski i Piecuch (2000) oraz Cutler i Miller (2005) w swoich badaniach zwraca-
ją uwagę, że dalsze zwiększanie prędkości strumienia wody płuczącej nie skutkuje 
wzrostem strat ciśnienia lecz zwiększaniem się przekroju poprzecznego dróg i ka-
nałów przepływowych. Maksymalnym punktem zwiększania prędkości (�), pro-
wadzącym do najdalszej możliwej ekspansji złoża, jest zbliżanie się drobniejszych 
ziaren złoża do krawędzi przelewu z fi ltra połączonego z przewodem odprowadza-
jącym popłuczyny. Przekroczenie tej granicy skutkuje utratą drobniejszych frakcji 
złoża i odprowadzeniem ich do kanalizacji. 

Wybór metody płukania fi ltra zależy od różnych parametrów. Należą do nich rodzaj 
i stopień selektywności złoża fi ltracyjnego, jak też wielkość i kształt ziaren, ich gę-
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stość oraz jakość. Do parametrów technologicznych zalicza się prędkość płukania, 
ekspansję złoża i ciśnienie wody płuczącej. Według Grabarczyka (2010) najbardziej 
efektywną metodą regeneracji złoża jest płukanie mieszaniną wodno-powietrzną. 
Płukanie najczęściej prowadzi się przeciwprądowo, od dołu do góry złoża fi ltracyj-
nego wynosząc osadzone w złożu zanieczyszczenia. Realizując proces regeneracji 
złoża wodą należy tak dobrać intensywność przepływu, aby uzyskać od 30 do 50% 
ekspansji materiału fi ltracyjnego. Przy płukaniu złóż systemem woda - powietrze 
efektywność eliminacji zanieczyszczeń z powierzchni ziaren kruszywa jest wysoce 
efektywna i dlatego silna ekspansja złoża nie jest wymagana i ogranicza się zazwy-
czaj do 10-15 %. (Azeem, Magram 2008). 

Wysokie prędkości płukania są korzystne, gdyż skracają czas płukania fi ltra, co wią-
że się z  ograniczeniem wyłączenia fi ltra z  eksploatacji oraz mniejszym zużyciem 
wody. Sposób płukania złóż z wykorzystaniem dwóch czynników: wody i powietrza 
zależy też od rodzaju złoża. Do płukania kolumn fi ltracyjnych najczęściej stosuje 
się wodę już przefi ltrowaną wcześniej i doprowadzoną ze zbiornika wody czystej. 
Czasami fi ltry ciśnieniowe mogą być płukane wodą z rurociągu odprowadzającego 
fi ltrat, jednak w tym przypadku należy zmniejszyć ciśnienie wody stosując reduktor 
ciśnienia (Piecuch et al. 2013). Czas płukania różni się w zależności od rodzaju fi l-
tra z reguły wynosi 10-40 minut. Prędkości płukania samą wodą oraz powietrzem 
i wodą zależą od składu granulometrycznego złoża i mieszczą się w granicach 40-
100 m/h. Przy dobrze zaplanowanym programie płukania zużycie wody nie powin-
no być wyższe niż 2 - 5 m3/m2 powierzchni fi ltracyjnej (Hambley, Hambley 2008). 
Pierwszy fi ltrat po płukaniu złóż, przez 20 - 30 minut należy odprowadzać do ka-
nalizacji.

Siwiec (2010) donosi, że intensywność płukania dobierana jest indywidualnie dla 
każdego materiału fi ltracyjnego i jest zależna od jego własności strukturalnych ta-
kich jak: porowatość, gęstość i uziarnienie, a także od temperatury wody. Tak należy 
dobrać warunki płukania złoża fi ltracyjnego, aby z porów międzyziarnowych jak 
i z powierzchni ziaren usunąć nagromadzone zawiesiny. Zatem siła oddziaływania 
wody płuczącej na ziarna złoża powinna być większa od sumy siły adhezji i pozor-
nej masy ziaren złoża. 

Kolumny fi ltracyjne można płukać różnymi metodami. Pierwszą z  nich jest po-
wierzchniowe spłukiwanie zanieczyszczeń. Woda płucząca podawana jest na gór-
ną część złoża z takim natężeniem, które jest wystarczająco wysokie, aby osiągnąć 
punkt minimum fl uidyzacji wypełnienia fi ltra. Pozorna objętość górnej warstwy 
złoża zwiększa się w tym czasie o co najmniej 20%. Biorąc pod uwagę fakt, że lep-
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kość wody zmienia się wraz z temperaturą, warstwa ekspansyjna może stać się źró-
dłem prądów konwekcyjnych. W niektórych przypadkach zaleca się zatem włącze-
nie oprzyrządowania do pomiaru i regulacji natężenia przepływu wody płuczącej 
w celu utrzymania szybkości fl uidyzacji w wymaganym przedziale przy zmiennym 
zakresie temperatur. W czasie powierzchniowego spłukiwania zanieczyszczeń ma-
teria fi ltracyjna wykonuje chaotyczne ruchy w dół i w górę w strefach ulegających 
upłynnieniu na skutek czyszczenia. Ta cyrkulacja miesza materię i prowadzi do ode-
rwania zanieczyszczeń przylegających do ziaren materiału fi ltracyjnego oraz wy-
pchnięciu zawieszonych ciał stałych zgromadzonych w porach międzyziarnowych 
w strumień popłuczyn gromadzących się w górnej części fi ltra. Z zaś drugiej strony, 
jak zauważyła Skoczko (2018), fragmenty zwartej warstwy osadu, która ma skłon-
ność do tworzenia skorupy na powierzchni materiału fi ltracyjnego, mogą zbierać 
się wewnątrz fi ltra i pod wpływem prądów wirowych tworzą duże, twarde skupiska 
skolmatowanej materii. Tę tendencję można ograniczyć, stosując silne, ciśnieniowe 
strumienie wody, umożliwiające rozbicie skorupy powierzchniowej. Opisana me-
toda płukania wymaga wielu środków ostrożności, przy czym należy również kon-
trolować ekspansję materii fi ltracyjnej. Najpoważniejszą jej wadą jest to, że materiał 
fi ltracyjny ulega rozdziałowi granulometrycznemu, koncentrując drobne cząstki na 
powierzchni, a grubsze ziarna spadają na dno fi ltra (Binnie et al. 2002). Tego rodza-
ju płukania nie należy prowadzić przy długich cyklach fi ltracji.

Druga metoda, jak podają Cutler i Miller (2005) je st szeroko stosowana na więk-
szości stacji uzdatniania wody od lat pięćdziesiątych XX wieku. Polega na zasto-
sowaniu niskiego przepływu zwrotnego wody, który nie jest jeszcze wystarczający, 
aby spowodować ekspansję ziaren, ale energicznie porusza cząstki materiału fi ltra-
cyjnego. W tym samym czasie jest podawane sprężone powietrze. Ponieważ ziarna 
nie ulegają ekspansji, złoże nie rozwarstwia się pod względem granulometrycznym. 
Skupiska skolmatowanej materii nie mogą się tworzyć. Fragmenty zwartej warstwy 
osadu zgromadzonych zanieczyszczeń są całkowicie rozbite przez powietrze (Crit-
tenden et al. 2005).

Podstawowym elementem tego rodzaju płukania jest jednoczesna faza wtrysku 
powietrza i  wody (faza rozdmuchu). W  efekcie cząstkom materiału fi ltracyjnego 
jest przekazana energia dynamiczna umożłiwiająca ich ruch. Należy zapewnić taką 
prędkość wody wymaganą do skutecznego płukania, której nie wolno przekraczać, 
aby uniknąć utraty materiału fi ltracyjnego. Prędkość ta zależy zarówno od tej rodza-
ju złoża fi ltracyjnego, jak i zastosowanej technologii fi ltrowania. Waha się na ogół 
pomiędzy 5 a 15 m/h. Prędkość z jaką podane jest powietrze, która określa energię 
dynamiczną płukania, najczęściej wynosi od 40 do 60 m/h (Binnie et al. 2002). Po 

5. Podstawy procesu fi ltracji wody



― 130 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

zakończeniu procesu oddzielania zanieczyszczeń od materii fi ltracyjnej i zgroma-
dzeniu się ich w warstwie wody znajdującej się nad złożem należy odprowadzić po-
płuczyny i zastąpić je czystą wodą. Faza ta jest realizowana przy zastosowaniu pręd-
kości wody płuczącej 15 - 20 m/h. Siwiec (2010) uważa, że zużycie wody w tej fazie 
można zmniejszyć poprzez krzyżowe spłukiwanie powierzchni fi ltra przy użyciu 
poziomego prądu wody surowej lub sklarowanej w połączeniu z wodą powrotną. 

Wydłużone płukanie wodą i powietrzem stosuje się,  gdy wielkość i/lub gęstość ma-
teriału fi ltrującego nie pozwala na przeprowadzanie przemywania powietrzem jed-
nocześnie z  przemywaniem wodą bez ryzyka, że materiał, który jest drobny lub 
niezbyt gęsty, zostanie odprowadzony do drenażu. Sobsey (2006) zwraca uwagę, iż 
pęcherzyki powietrza mogą też przyczepiać się do ziaren złoża, co dalej prowadzi 
do ich fl otacji. Dotyczy to fi ltra wykonanego na przykład z drobnego piasku (d < 0,5 
mm), materiałów o niskiej gęstości (antracyt, pumeks, węgiel aktywny, biolit) lub 
ich mieszanin. Podczas pierwszej fazy płukania stosuje się samo powietrze w celu 
oddzielenia zanieczyszczeń zatrzymanych na ziarnach i w porach złoża, jak radzą 
Cutler i Miller (2005).

Podczas drugiej fazy, woda powrotna, dostarczana z dużym natężeniem przepły-
wu, rozszerza materiał fi ltra zwiększając przestrzenie międzyziarnowe i i umożliwia 
oddzielenie zanieczyszczeń od złoża podczas pierwszej fazy, które mają być odse-
parowane od złoża i wyeliminowane. Ekspansja złoża w tej metodzie płukania jest 
większa od 20 % i zapewnia dobre oczyszczenie materiałów stosowanych w fi ltrach 
wielomateriałowych, które zostały zmieszane razem podczas etapu przedmuchiwa-
nia. W odniesieniu do zanieczyszczeń, które są ciężkie lub szczególnie trudne do 
usunięcia, Lockard i Rider (2011) radzą, by sekwencje płukania powietrzem i wodą 
powtarzać kilka razy.

Płukanie typu Dual-Wash wykonywane jest głównie dl  a fi ltrów wielosekcyjnych, 
gdzie ścianki stałe tworzą przegrody pomiędzy dużą liczbą indywidualnych sekcji. 
W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej rodzajów płukania, które przezna-
czone są do całej powierzchni fi ltracyjnej, pojedyncze sekcje są kolejno spłukiwa-
ne indywidualnie. Przemywanie przeprowadza się tylko wodą, bez zastosowania 
powietrza. Woda płucząca w niektórych przypadkach może być dostarczana przez 
sąsiednie komórki lub sekcje. Filtry te zwykle są usypane z delikatnych materiałów 
i stosunkowo płytkich warstw (Betancourt, Rose 2004).

Ciągła fi ltracja i  jednoczesne płukanie dotyczy fi  ltrów o działaniu ciągłym. Złoże 
fi ltracyjne jest usypane w odpowiednim urządzeniu, którego konstrukcja pozwala 
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na jednoczesne prowadzenie dwóch procesów technologicznych, tj fi ltracji i  jed-
noczesnego płukania złoża. Podczas fi ltracji woda przepływa w kierunku od dołu 
ku górze przez złoże. Proces ciągłej fi ltracji i jednoczesnego płukania badali Azeem 
i Magram (2008). Wypełniający fi ltr materiał ziarnisty jest stale czyszczony poprzez 
wewnętrzny recykling piasku z  wykorzystaniem podnośnika pneumatycznego. 
Oczyszczony piasek jest redystrybuowany do górnej części złoża, umożliwiając cią-
gły, nieprzerwany przepływ wody przefi ltrowanej i regenerację wypełnienia. Woda 
zasilająca wprowadzana się od dolnej części fi ltra przez szereg promieniowych ka-
nałów zasilających i przepływa w górę. Na drodze przepływu wody oczyszczanej 
przez złoże piaskowe, zawarte w niej zanieczyszczenia są zatrzymane na ziarnach 
złoża i przestrzeniach międzyziarnowych. Filtrat odprowadzany jest z górnej części 
urządzenia. Równocześnie złoże piaskowe wraz z nagromadzonymi cząstkami za-
ciągane jest w dół do przewodu pneumatycznego umieszczonego centralnie w środ-
kowym sektorze fi ltra (Toczydłowska 2005). Ponadto do tego samego przewodu 
wprowadzana jest niewielka ilość sprężonego powietrza. Powietrze wznosząc się, 
wciąga piasek do płuczki i przesiewa go z cząstek zawiesin i nadmiaru biomasy. Po 
dotarciu do szczytu podnośnika pneumatycznego piasku, woda poregeneracyjna 
o wysokiej koncentracji zanieczyszczeń przelewa się do centralnego systemu po-
płuczyn. Zanieczyszczony materiał fi ltracyjny jest pobierany od spodu urządzenia 
i wypłukiwany w  innym niezależnym urządzeniu. Piasek powraca do urządzenia 
poprzez separator ulegając dodatkowemu płukaniu. Separacja wody i materiału fi l-
tracyjnego, która ma miejsce w górnej części złoża, służy do redystrybucji czystych 
ziaren na powierzchnię. Poprzez ustawienie przelewu ściekowego na niższym po-
ziomie niż przelew fi ltratu, zapewniony jest stały strumień wody płuczącej (Cutler, 
Miller 2005). Przemyte złoże opada z  prędkością 10 do 20 cm/h, co pozwala na 
oczyszczenie całego złoża w ciągu około 6 do 15 godzin. Ze względu na konstrukcję 
dna fi ltra, która ma kształt leja, ten typ urządzenia ma ograniczoną powierzchnię 
(Binnie 2002).

5.6. Kinetyka procesu kolmatacji i fi ltracji

Kinetyka procesu kolmatacji i fi ltracji była obiektem wielu badań na przestrzeni lat, 
wraz z upływem czasu powstało wiele teorii opisujących ten proces technologiczny. 
Hendricks (2016) podaje, iż formułowane teorie fi ltracji miały na celu - opisywanie 
zmiennych, które wpływają na usuwanie cząsteczek zanieczyszczeń, opracowanie 
modeli matematycznych, które opisują proces fi ltracji oraz wyjaśnienie mechanizmu 
usuwania cząsteczek podczas fi ltracji wgłębnej. W ujęciu historycznym, pierwsze 
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prace doświadczalne dotyczące mechanizmu fi ltracji pojawiły się w pracy doktor-
skiej Eliassena ukończonej w 1935 roku w MIT (Massachusetts Institute of Techno-
logy). Późniejsze badania prowadzone były przez Steina (1940 r.), Stanleya (1955 r.)
oraz Ivesa (1962 r.). Pierwsze zagadnienia dotyczące teorii fi ltracji w aspekcie mo-
delowania matematycznego zostały sformułowane przez Iwasakiego w roku 1937, 
natomiast w roku 1962 Ives na podstawie doświadczeń Iwasakiego wykorzystał re-
zultaty badań do stworzenia modelu matematycznego. (K. Hsiung, 1967).

Ogólne postanowienia teorii fi ltracji zakładają, iż zarówno stężenie zawiesin, kon-
centracja zatrzymanych zawiesin, jak również gradient hydrauliczny są zależne od 
czasu oraz głębokości złoża fi ltracyjnego. W związku z tym można opisać zależności 
w następujący sposób:

     [5.23]

     [5.24]

     [5.25]
gdzie: 

C – stężenie zawiesin ogólnych w strumieniu (kg /m3 wody) 
σ – koncentracja zawiesin (kg/m3 objętości złoża) 
i – lokalny spadek hydrauliczny (m sł. wody/m głębokości złoża) 
Z – głębokość złoża (m)
t – czas (h).

Krzywa C(Z)t określana jest jako czoło fi ltracji (ang. wave front), C(t)Z  krzywą 
przebicia, natomiast σ(Z)t czołem kolmatacji (ang. clogging front).

Eksperymentalne próby wyznaczenia przebiegu funkcji C(Z)t podejmowane były 
przez wielu badaczy. Pierwsze rezultaty pracy w tym zakresie zostały opublikowane 
przez Eliassena (1941). Wyniki badań Eliassena wykazują, iż zależność stężenia zanie-
czyszczeń od głębokości złoża dla początkowych etapów cyklu fi ltracyjnego w zakre-
sie od 9 do 47 godzin przyjmuje postać malejącej funkcji wykładniczej. Najbardziej 
stromy charakter funkcja posiada dla czasu fi ltracji 9 h, natomiast w wyniku saturacji 
wierzchnich warstw funkcja dla Z ≈ 0 przybiera charakter stały. Dla czasu fi ltracji t 
= 55 h prędkość przemieszczania czoła fi ltracji wynosi vwf = 0,156 cm/h. Zarówno 
na podstawie rezultatów badań można wywnioskować, iż funkcja C(Z)t ma przebieg 
malejącej funkcji wykładniczej w  początkowym czasie fi ltracji do czasu wysycenia 
wierzchnich warstw złoża substancjami rozpuszczonymi. Funkcja C(Z) ma postać 
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stałą, gdy na danej wysokości stężenie substancji rozpuszczonych C przyjmie wartość 
C0. W wyniku akumulacji zanieczyszczeń w złożu fi ltracyjnym rozszerza się strefa 
saturacji, a co za tym idzie czoło fi ltracji przesuwa się w dół kolumny fi ltracyjnej. Pro-
gresja czoła fi ltracji wraz z upływem czasu może zostać zobrazowana przy pomocy 
krzywej przebicia, której powstawanie przedstawiono na Rysunku 5.6.

Rysunek. 5.6. Powstawanie krzywej przebicia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eliasen 1941, Hsiung 1967).

Krzywa przebicia jest funkcją C(t) rozpatrywaną dla najniżej położonego przekroju 
Z (najniższa część złoża). Wraz z przemieszczaniem się czoła fi ltracji odnotowany 
zostaje również przyrost stężenia zanieczyszczeń. Hendricks (2016) opisuje, iż rela-
cję pomiędzy progresją czoła fi ltracji a krzywą przebicia można wyrazić w sposób 
następujący:

     [5.26]

gdzie: 
t – czas mierzony od rozpoczęcia cyklu fi ltracyjnego (s)
C – stężenie zawiesin (kg/m3)
Z – odległość mierzona od powierzchni złoża do punktu czoła fi ltracji (m)
vwf – prędkość czoła fi ltracji (m/s).
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Herzig i inni (1970) opisują, iż wraz z wysyceniem złoża zanieczyszczeniami, czoło 
kolmatacji przemieszcza się zgodnie z przepływem medium w dół złoża fi ltracyj-
nego zachowując stały kształt, podobny do wykształconego czoła fi ltracji. Podobny 
przebieg krzywych C(Z)t oraz σ(Z)t skutkuje również podobieństwem krzywych 
przebicia C(t) oraz σ(t) dla przekroju Z0. (Stanley D. R. 1955). Na Rysunku 5.7 
przedstawiono porównanie przemieszczania się czoła fi ltracji oraz czoła kolmatacji.

Rysunek. 5.7. Porównanie przemieszczania czoła fi ltracji oraz czoła kolmatacji 
Źródło: Hendricks, 2016

Tien i Payatakes (1979) opisują, iż wykorzystując prawo bilansu masy wyznaczyć 
można prędkość przemieszczania się czoła kolmatacji według poniższego wzoru:

     [5.27]

gdzie: 

vwf – prędkość przemieszczania się czoła kolmatacji (m/s), 

v – prędkość przepływu wody przez złoże fi ltracyjne (m/s), 

Co – stężenie początkowe zawiesin w wodzie dopływającej na złoże fi ltracyj-
ne(kg/m3wody), 

σu – maksymalna koncentracja zawiesin w złożu (kg/m3złoża).

Prędkość przemieszczania się czoła kolmatacji złoża fi ltracyjnego szybko obniża się 
z nieskończoności w chwili początkowej procesu fi ltrowania, gdy σ = 0, do stałej 
wartości, kiedy na początku złoża wystąpi koncentracja graniczna σu.
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Wzrost koncentracji zanieczyszczeń spowodowany stopniową kolmatacją złoża 
fi ltracyjnego oraz w efekcie progresja czoła kolmatacji są bezpośrednio związane 
z przyrostem strat hydraulicznych oraz spadku ciśnienia. Przyrost całkowitej straty 
ciśnienia mierzonej pomiędzy najwyższym a najniższym punktem złoża w praktyce 
determinuje długość trwania cyklu fi ltracyjnego. Lokalna strata ciśnienia i(Z,t) od-
zwierciedla natomiast miarę miejscowej koncentracji zanieczyszczeń σ w złożu na 
danej głębokości Z oraz w danym czasie t.

Punktem wyjściowym w zakresie modelowania matematycznego procesu fi ltracji 
jest praca Iwasakiego (1937), który opisuje iż istnieją trzy podstawowe równania 
opisujące proces fi ltracji:

     [5.28]

     [5.29]

gdzie:

C – stężenie zawiesin w wodzie doprowadzanej na fi ltr (kg/m3), 

Z – głębokość liczona od powierzchni złoża (m),

λ – lokalny współczynnik fi ltracji dla danej wysokości Z oraz czasu t (m-1), 

λo – współczynnik fi ltracji dla czystego złoża (m-1), 

σ – objętościowa koncentracja zawiesin w  złożu w  jednostce objętości złoża 
(kg/m3).

Równanie [5.28] jest równaniem kinetyki. Wynika z niego, iż w przypadku fi ltrowa-
nia jednorodnej zawiesiny w ośrodku porowatym o jednorodnej strukturze w każ-
dej chwili t gradient obniżenia stężenia C zawiesin w  wodzie wzdłuż złoża przy 
przepływie przez elementarną warstwę fi ltracyjną jest proporcjonalny do lokalnego 
stężenia C zawiesin w wodzie dopływającej do tej warstwy (Grabarczyk, 2010). 

W wyniku całkowania równania [5.28] uzyskać można postać:

     [5.30]

Z kolei przekształcając równanie je w formę logarytmiczną uzyskuje się:

     [5.31]
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Równanie [5.30] określa, iż wartość współczynnika efektywności fi ltracji zależy 
od jego wartości w początkowym etapie cyklu fi ltracyjnego oraz zwiększa się wraz 
ze wzrostem objętościowej koncentracji zawiesin w złożu w  jednostce objętości 
złoża.

W roku 1977 zostały opublikowane pierwsze wyniki doświadczeń dwóch izraelskich 
badaczy – M. E. Rebhuna oraz A. Adina. Adin i Rebhun (1977, 1978, 1979) opisu-
ją, iż intensywność zatrzymywania zawiesin podczas procesu fi ltracji jest zmienna 
w jednostce czasu. Początkowo następuje wzrost do ustalonej maksymalnej warto-
ści, później występuje spadek do wartości zerowej w skutek kolmatacji złoża. W po-
czątkowym okresie cyklu fi ltracyjnego zawiesiny zatrzymywane są w górnych war-
stwach złoża fi ltracyjnego, natomiast po ich wysyceniu następuje przenikanie do 
głębszych warstw. Wzrost koncentracji zanieczyszczeń powoduje również wzrost 
strat ciśnienia. Adin i Rebhun (1977, 1978) w celu wyznaczenia funkcji C(Z,t) oraz 
σ(Z,t) wykorzystali dwa podstawowe równania różniczkowe, które opisują efekt fi l-
tracji jako funkcję głębokości złoża oraz czasu trwania cyklu fi ltracyjnego – równa-
nie kinetyki usuwania zawiesin na złożu oraz równanie bilansu zawiesin. Dzieląc 
równanie [5.30] przez q równe Q/A przy założeniu, że przepływ jest stały otrzymuje 
się postać równania:

   [5.32]

gdzie:

C – stężenie zawiesin w wodzie doprowadzanej na fi ltr (kg/m3), 

Z – głębokość liczona od powierzchni złoża (m),

σ – objętościowa koncentracja zawiesin w  złożu w  jednostce objętości złoża 
(kg/m3), 

v – objętość wody, która przepływa przez jednostkę powierzchni fi ltra w czasie 
t (m3/m2·s).

W  omawianym modelu równanie kinetyki fi ltracji (tzn. zatrzymywania zawiesin 
w złożu fi ltracyjnym) zostało ustalone przy założeniu, iż lokalna prędkość zatrzy-
mywania zawiesin jest wypadkową działania dwóch mechanizmów na powierzchni 
ziaren złoża: odrywania oraz przyczepiania się cząstek zawiesiny. Równanie kinety-
ki przedstawione przez Adina i Rebhuna ma postać:
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 [5.33]

gdzie:

k1 – współczynnik przyczepiania się cząstek (kolmatacji) wyznaczony ekspe-
rymentalnie

k2 – współczynnik odrywania się cząstek (sufozji) wyznaczony eksperymen-
talnie

σmax – maksymalna chłonność złoża fi ltracyjnego (maksymalna objętościowa 
koncentracja zawiesin w złożu w jednostce objętości złoża) (kg/m3)

i – lokalny spadek hydrauliczny przepływu przez złoże fi ltracyjne i(Z,t)

vwf – prędkość fi ltracji (m/s).

W  równaniu [5.33] pierwszy wyraz z  prawej strony równania określa kumulację 
cząstek zawiesin w złożu, która zależy od strumienia cząstek (wfC), oraz rezerwy 
kumulacji zawiesin w złożu (różnica pomiędzy maksymalną a rozpatrywaną obję-
tościową koncentracją zawiesin w złożu w jednostce objętości złoża σmax-σ)

5.7. Badania własne nad kolmatacją złoża fi ltracyjnego

Mając na uwadze osiągnięcia i wnioski wymienionych wcześniej badaczy, podjęto 
prace mające na celu sprawdzenie efektywności fi ltracji wody w skali półtechnicznej 
na złożu piaskowym w nowoczesnej modelowej kolumnie fi ltracyjnej przy różnych 
prędkościach przepływu i na różnych wysokościach kolumny. Do prac badawczych 
wykorzystano wodę wodociągową ujmowaną i uzdatnianą przez miejscowe przed-
siębiorstwo komunalne. Wodę przygotowywano poprzez wstępne odchlorowanie, 
a następnie dawkowanie siarczanu (VI) żelaza (III), siarczanu (VI) glinowego, poli-
chlorku glinowego, oraz gliny zawierającej 30% frakcji ilastej i minimum 40% sumy 
frakcji pylastej, piaszczystej, kwarcu oraz 30% frakcji koloidalnej. Roztwór podda-
wano szybkiemu mieszaniu, następnie procesowi wolnego mieszania przez czas 
30 minut aż do wytworzenia kłaczków. Przygotowaną zawiesinę wprowadzano do 
wypełnionego wodą wodociągową zbiornika o pojemności 180 litrów, a następnie 
kierowano na złoże fi ltracyjne i obserwowano opory fi ltracji.

Badania przeprowadzono na stacji do oczyszczania wody CE 582 GUNT (Rysunek 
5.8) Stanowisko badawcze składało się z trzech głównych elementów: modułu fi ltra-
cyjnego, modułu podającego oraz tablicy z manometrami rurkowymi. Rzeczywisty 
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układ kolumny fi ltracyjnej wraz z podłączonymi przewodami elastycznymi przed-
stawiono na Rysunku 5.9.

Rysunek 5.8. Główne elementy stanowiska badawczego CE 582
Źródło: Instrukcja GUNT GmbH

Kolumna fi ltracyjna wykonana była z przezroczystej rury PMMA (szkło akrylowe), 
zamocowanej na stalowej ramie oraz osłon głowicy i podstawy wykonanych z PVC. 
Jej wysokość wynosiła 1800 mm a średnica 210 mm. Filtr został wypełniony złożem 
piaskowym o granulacji 2,0 – 3,15 mm. Wzdłuż kolumny fi ltracyjnej rozmieszczo-
no przyłącza, które umożliwiały pobranie próbek do analizy.

Elementem stanowiska badawczego umożliwiającym pomiar oporów przepływu był 
manometr rurkowy (Rysunek 5.10). Składał się on z 20 rurek wykonanych z PMMA 
(szkła akrylowego) o długości 1500 mm oraz średnicy wewnętrznej 8 mm (średnica 
zewnętrzna 10 mm). 
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Rysunek 5.9. Widok na fi ltr piaskowy: 1 – kolumna fi ltracyjna, 2 – przyłącza do pomiaru 
ciśnienia, 3 – przyłącze do poboru próbek do analizy wraz z podłączoną sondą, 4 – czujnik 
ciśnienia określający spadek na całym złożu fi ltracyjnym, 5 – przewody elastyczne łączące 

przyłącza z manometrem rurkowym 
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5.10. Manometr rurkowy: 1 – uchwyt łączący, 2 – rurki pomiarowe, 3 – zawór 
dostrajający, 4 – panel, 5 – szybkozłącza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcja GUNT GmbH 

Rurki pomiarowe w manometrze połączone były u góry. Każda z nich została rów-
nież połączona z odpowiadającym jej punktem pomiarowym na kolumnie fi ltra-
cyjnej poprzez przewód elastyczny. Punkty pomiaru rozlokowano w sposób, który 
zapewniał możliwie najbardziej równomierne rozmieszczenie wzdłuż kolumny fi l-
tracyjnej. W Tabeli 5.2. zaprezentowano głębokości złoża mierzone od powierzchni, 
na których prowadzony był pomiar ciśnienia.
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Tabela 5.2. Głębokości, na których prowadzono pomiar ciśnienia

Nr punktu pomiarowego Głębokość mierzona od powierzchni złoża
(cm)

1 40
2 41,5
3 45
4 46,5
5 48,5
6 50
7 51,5
8 56
9 58
10 60
11 66
12 68
13 73
14 88
15 93
16 98
17 118
18 123
19 138
20 143

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcja GUNT GmbH

Wzdłuż kolumny fi ltracyjnej rozmieszczone zostały przyłącza służące do pomia-
ru ciśnienia poprzez połączenie z  manometrami rurkowymi. W  zależności od 
wysokości, odległości pomiędzy kolejnymi przyłączami wynoszą: dla wysokości 
45-795 mm - odstępy: 50 mm, dla wysokości 795-955 mm - odstępy: 20 mm, dla 
wysokości 955-1105 mm - odstępy: 10 mm. 

Prace eksperymentalne prowadzono w dwóch etapach. Pierwszy miał na celu zba-
danie kinetyki kolmatacji analizowanego złoża piaskowego oraz charakterystykę 
strat ciśnienia fi ltrowanej wody podczas jej przepływu przez kolumnę. Drugi zaś 
polegał na określeniu skuteczności procesu z uwagi na stopień zatrzymania analizo-
wanych zanieczyszczeń podanych jako efekt fi ltracji.

Pierwszy etap badań polegał na fi ltracji przygotowanej wody surowej z  wybraną 
prędkością fi ltracji 40 m/h. Zdecydowano prowadzić badania z maksymalną pręd-
kością zalecaną technologicznie, która jest najczęściej wybierana w  rzeczywistych 
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układach fi ltracyjnych na komunalnych i przemysłowych stacjach uzdatniania wody. 
Prace badawcze prowadzono aż do momentu przebicia złoża fi ltracyjnego, po czym 
fi ltr poddano płukaniu i przeprowadzono kolejny cykl fi ltracyjny przy zachowaniu 
tych samych parametrów pracy. Podczas trwania procesu fi ltracji rejestrowano zmia-
ny ciśnienia wzdłuż kolumny fi ltracyjnej na 20 różnych głębokościach złoża fi ltracyj-
nego przy użyciu manometru rurkowego. Odczytu wartości ciśnienia z manometru 
dokonywano co godzinę trwania czasu fi ltracji. Po zakończeniu badań, złoże fi ltra-
cyjne było płukane przez godzinę wodą wodociągową z prędkością 55 m/h.

Na Rysunkach 5.11 oraz 5.12 przedstawiono wyniki pomiaru strat ciśnienia pod-
czas fi ltracji z prędkością 40 m/h na złożu fi ltracyjnym w zależności od głębokości 
złoża w zakresie czasowym 1 – 30 godzin.

Rysunek 5.11. Zmiana wielkości strat ciśnienia wzdłuż złoża fi ltracyjnego 
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5.12. Zmiana wielkości strat ciśnienia na złożu fi ltracyjnym w układzie i(Z,t) 
Źródło: opracowanie własne

Analizując wyniki przeprowadzonych prac badawczych zauważono, że ze wzrostem 
głębokości złoża fi ltracyjnego wzrastała również wielkość strat ciśnienia. Początko-
wa wartość całkowitej straty ciśnienia (Z = 103 cm) wynosiła 570 mm słupa wody. 
Wraz z  upływem czasu fi ltracji wielkość strat ciśnienia stale wzrastała, osiągając 
maksymalną wartość po czasie 30 godzin równą 1360 mm słupa wody. 

Na Rysunku 5.13. przedstawiono zależność całkowitej straty ciśnienia na złożu fi l-
tracyjnym w  zależności od czasu fi ltracji. Zaobserwowano, że największy wzrost 
strat ciśnienia o 120 mm sł. wody nastąpił pomiędzy 9 a 10 godziną fi ltracji. Śred-
ni godzinowy wzrost całkowitych strat ciśnienia wynosił 27 mm sł. wody. Badania 
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wykazały, iż przebicie złoża fi ltracyjnego nastąpiło po łącznie 30 godzinach prowa-
dzenia procesu fi ltracji. Opór czystego złoża fi ltracyjnego wynosił 570 mm sł. wody, 
natomiast całkowita strata ciśnienia w końcowym etapie wynosiła 1360 m sł. wody. 

Rysunek 5.13. Zależność całkowitej straty ciśnienia od czasu fi ltracji i(t)Z=103 
Źródło: opracowanie własne

Badania nad rozkładem ciśnienia wzdłuż kolumny fi ltracyjnej wykonał również 
Ives (1962). Prowadził on fi ltrację przygotowanej wody na modelowym ciśnienio-
wym fi ltrze piaskowym o głębokości złoża 20 cm oraz średnicy ziaren złoża 0,11 – 
0,14 mm. Cykl fi ltracyjny trwał w 6 godzin. Opór czystego złoża wynosił 110 mm sł. 
wody. Strata ciśnienia w końcowym etapie cyklu fi ltracyjnego wynosiła 290 mm sł. 
wody. Na Rysunku 5.14. przedstawiono wyniki badań Ivesa (1962). Badania zostały 
przeprowadzone przy użyciu alg oznaczonych izotopem cezu oraz licznika scynty-
lacyjnego. W  porównaniu do wcześniejszych rezultatów Eliassena, wyniki badań 
Ivesa posiadają inny zakres pomiarowy. Pierwsza krzywa odwzorowuje profi l stęże-
nia substancji rozpuszczonych wzdłuż złoża po 20 minutach trwania procesu fi ltra-
cji, natomiast ostatnia odpowiednio po 24 godzinach (1440 min). Można zauważyć, 
iż w zakresie tf < 240 min krzywe C(Z) wraz z upływem czasu fi ltracji mają coraz 
bardziej stromy charakter. Po czasie fi ltracji 340 minut można zauważyć, iż wierzch-
nie warstwy złoża fi ltracyjnego zostają wysycone poprzez osadzające się substancje 
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rozpuszczone (wartość C jest zbliżona do C0). Dla czasu fi ltracji równego 440 minut 
funkcja C(Z) przybiera charakter stały, przy czym z  biegiem czasu czoło fi ltracji 
przemieszcza się wzdłuż złoża fi ltracyjnego zgodnie z kierunkiem przepływu me-
dium z prędkością 0,9 cm/h.

Rysunek 5.14. Wyniki badań Ivesa w układzie C(Z)t oraz C(Z,t) 
Źródło: Hendricks, 2016

Wcześniej kolmatacją kolumny fi ltracyjnej zajmował się także Ives (1962). Na Ry-
sunkach 5.14 i 5.15 przedstawiono rezultaty obrazujące zależność spadku ciśnienia 
wzdłuż kolumny fi ltracyjnej dla różnych czasów trwania cyklu fi ltracyjnego w za-
kresie 0 – 345 minut. Funkcja na wykresie i(Z)t dla t = 0 odzwierciedla straty ciśnie-
nia czystego złoża fi ltracyjnego oraz ma charakter liniowy. Na wykresie została rów-

5. Podstawy procesu fi ltracji wody



― 146 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

nież oznaczona linia określająca przemieszczanie się czoła kolmatacji. Na każdej 
z kolejnych krzywych i(Z)t funkcja dla Z ≥ Z czoła kolmatacji przybiera charakter 
liniowy oraz jest równoległa do funkcji i(Z)t = 0. 

Rysunek 5.15. Rezultaty badań Ivesa: a – zależność strat ciśnienia od głębokości dla 
różnych czasów trwania cyklu fi ltracyjnego, b – całkowita strata ciśnienia dla najniższej 

wysokości fi ltru w zależności od czasu 
Źródło: Hendricks, 2016

W 1979 roku badania rozkładu ciśnienia wzdłuż kolumny filtracyjnej wyko-
nali także Adin z zespołem. Przeprowadzono wówczas filtrację przygotowanej 
wody z  prędkością 20 m/h na kolumnie filtracyjnej o  średnicy ziaren złoża 
1,21 mm oraz głębokości złoża 100 cm. Cykl filtracyjny trwał 18 godzin. Opór 
czystego złoża filtracyjnego wynosił 390 mm słupa wody, natomiast w końco-
wym etapie cyklu filtracyjnego całkowita strata ciśnienia na złożu wynosiła 
2000 mm słupa wody. 

Porównanie wyników badań własnych do rezultatów otrzymanych przez Ivesa oraz 
Adina i in. przedstawiono na Rysunkach 5.16 oraz 5.17.
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Rysunek 5.16. Zmiana strat ciśnienia w zależności od czasu fi ltracji – porównanie wyników 
badań własnych do badań Adina et al. (1979) oraz Ivesa (1962)

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5.17. Stosunek H/Hdop w zależności od czasu – porównanie wyników badań 
własnych do badań Adin et al. (1979) oraz Ivesa (1962)

Źródło: opracowanie własne
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Złoże wykorzystane w badaniach Ivesa (1962) w porównaniu do innych rozpatry-
wanych posiadało najniższą granulację ziaren (0,11 – 0,14 mm) oraz najmniejszą 
głębokość. Przekładało się to na bardzo szybką akumulację zanieczyszczeń w złożu, 
a co za tym idzie szybki wzrost spadku naporu hydraulicznego. Już po pierwszej 
godzinie cyklu fi ltracyjnego stosunek strat ciśnienia do całkowitego dopuszczalne-
go spadku na danym złożu wynosił 23 %. Złoże to charakteryzowało się również 
najkrótszym czasem trwania cyklu fi ltracyjnego. Złoże badane przez zespół Adina 
posiadało granulację ziaren znacznie większą niż złoże Ivesa, natomiast o około po-
łowę mniejszą w porównaniu do złoża wykorzystanego do badań autora niniejszej 
pracy. Adin i Ives prowadzili fi ltrację z prędkością o 50 % niższą w stosunku do za-
stosowanej podczas badań własnych. Długość cyklu fi ltracyjnego była krótsza o 12 
h w porównaniu do długości cyklu podczas wykonywania badań własnych. Zauwa-
żyć można również, iż w przypadku badań Ivesa oraz Adina przyrost strat ciśnienia 
w czasie jest funkcją liniową. W przypadku badań własnych przyrost strat ciśnienia 
jest nieregularny. W czasie trwania pierwszych 5 godzin fi ltracji nie odnotowano 
znacznego wzrostu strat ciśnienia. Największy wzrost strat został odnotowany po-
między 9 a 10 godziną trwania cyklu fi ltracji (15 % Hdop)

Etap drugi prac badawczych prowadzonych na modelowej kolumnie fi ltracyjnej po-
legał na przefi ltrowaniu z określoną prędkością takiej ilości przygotowanej wody 
surowej, która pozwoliła na obserwację zmian jakości fi ltratu oraz poborze próbek 
z różnych głębokości złoża (Tabela 5.3). W trakcie fi ltracji z daną prędkością pobie-
rano serię próbek po przefi ltrowaniu każdego kolejnego metra sześciennego przy-
gotowanej wody. Po każdym zakończonym etapie fi ltracji z daną prędkością prze-
prowadzano płukanie złoża fi ltracyjnego, po czym rozpoczynano fi ltrację z  inną 
prędkością. W pobranych próbkach oznaczano takie parametry jak pH, przewod-
ność, barwę, mętność oraz zawiesinę ogólną. Badanie przeprowadzono dla następu-
jących prędkości fi ltracji: 10, 15, 20, 25, 30 i 35 m/h. 

Tabela 5.3. Głębokości, na których prowadzono pomiary wskaźników zanieczyszczeń

Nr punktu pomiarowego Głębokość mierzona od powierzchni złoża 
(cm)

1 43

2 77

3 117

4 137

Źródło: opracowanie własne
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Na Rysunkach 5.18, 5.19 i 5.20 przedstawiono wyniki badań barwy wody pobranej 
z różnych głębokości złoża fi ltracyjnego dla badanych prędkości fi ltracji po przefi l-
trowaniu kolejno 1 m3, 2 m3 oraz 3 m3 wody surowej.

Rysunek 5.18. Zmiany wartości barwy wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości fi ltracji 
przy fi ltracji 1 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5.19. Zmiany wartości barwy wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości fi ltracji 
przy fi ltracji 2 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5.20. Zmiany wartości barwy wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości fi ltracji 
przy fi ltracji 3 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

Na początku fi ltracji, tj. po przefi ltrowaniu 1 m3 przygotowanej wody najwyższą 
efektywność usuwania barwy równą 77% odnotowano dla najniższej badanej pręd-
kości 10 m/h. Wraz ze wzrostem prędkości fi ltracji malał efekt oczyszczania. Wy-
nosił on odpowiednio 65% dla 15 m/h, 46% dla 20 m/h, 29% dla 25 m/h, 34% dla 
30 m/h oraz jedynie 25% dla 35 m/h. Wartość barwy wody obniżała się w bardzo 
równomierny sposób wzdłuż złoża fi ltracyjnego dla najniższych prędkości. W przy-
padku wyższych prędkości tj. 35 oraz 25 m/h widoczna była niska efektywność usu-
wania barwy dla warstw złoża w przedziale głębokości 77 - 137 cm. W późniejszym 
etapie, gdy zwiększono objętość wody dwa razy, czyli po przefi ltrowaniu 2 m3 wody 
uzyskano najwyższą efektywność usuwania barwy na poziomie 69%. Wartość tą 
odnotowano dla prędkości 15 m/h oraz 10 m/h. Najniższy efekt dla tej objętości za-
notowano dla największych prędkości fi ltracji i wynosił on 23 – 25%. Po przefi ltro-
waniu 3 m3 wody surowej najwyższą efektywność usuwania barwy odnotowano dla 
prędkości 10 m/h równą 62%, natomiast najsłabszą - 14% dla prędkości fi ltracji 35 
m/h. Wraz ze wzrostem objętości fi ltrowanej wody spadała efektywność usuwania 
barwy w większości wykonanych serii pomiarowych dla badanych prędkości. Bada-
nia po przefi ltrowaniu kolejno 2 m3 oraz 3 m3 wykazują tendencję spadku efektyw-
ności usuwania barwy wody głównie w wierzchnich warstwach złoża fi ltracyjnego.
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Na Rysunkach 5.21, 5.22 i 5.23 przedstawiono porównanie wyników badań mętno-
ści dla różnych głębokości złoża fi ltracyjnego oraz badanych prędkości fi ltracji po 
przefi ltrowaniu objętości wody surowej – odpowiednio 1 m3, 2 m3 oraz 3 m3.

Rysunek 5.21. Zmiany wartości mętności wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości 
fi ltracji przy fi ltracji 1 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

ysunek 5.22. Zmiany wartości mętności wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości fi ltracji 
przy fi ltracji 2 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5.23. Zmiany wartości mętności wzdłuż złoża dla poszczególnych prędkości 
fi ltracji przy fi ltracji 3 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

Po przefi ltrowaniu 1 m3 wody surowej najwyższą efektywność usuwania mętności 
ok. 82% odnotowano dla najniższej badanej prędkości 10 m/h. Można uznać, iż 
wraz ze wzrostem prędkości fi ltracji malała efektywność usuwania tego parametru. 
Wynosiła ona odpowiednio 71% dla 15 m/h, 54% dla 20 m/h, 32% dla 25 m/h, 47% 
dla 30 m/h oraz jedynie 29% dla 35 m/h. Po przefi ltrowaniu 2 m3 wody surowej 
najwyższą efektywność oczyszczania ok. 78% uzyskano ponownie dla prędkości fi l-
tracji 10 m/h. Najniższą zaś odnotowano dla najwyższych prędkości fi ltracji tj. 26% 
dla prędkości 30 m/h oraz 29% dla prędkości 35 m/h. Porównywalną efektywność 
usuwania mętności w granicach 40 – 60% uzyskano dla prędkości 15 m/h, 20 m/h 
oraz 25 m/h. W końcowym etapie cyklu fi ltracyjnego najwyższą efektywność usu-
wania mętności ok. 73% uzyskano dla prędkości 10 m/h. W dalszym ciągu niski 
efekt uzyskany został dla największych prędkości – 34% dla prędkości 35 m/h oraz 
28% dla prędkości 30 m/h. należy stwierdzić, że usuwanie barwy wody i mętno-
ści na badanym złożu fi ltracyjnym przebiegało z podobną tendencją. Efektywność 
usuwania mętności malała wraz ze wzrostem objętości przefi ltrowanej wody i wzro-
stem prędkości. W  końcowym etapie fi ltracji obserwowano spadek efektywności 
usuwania mętności w wierzchnich warstwach złoża dla większości badanych pręd-
kości, natomiast największe obniżenie tego parametru odnotowano w  przedziale 
głębokości 77 – 137 cm. 
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Na Rysunkach 5.24, 5.25, 5.26. przedstawiono wyniki badań zawiesiny ogólnej dla 
różnych głębokości złoża fi ltracyjnego, prędkości fi ltracji oraz wzrastającej objęto-
ści fi ltrowanej wody– odpowiednio 1 m3, 2 m3 oraz 3 m3.

Rysunek 5.24. Zmiany wartości zawiesiny ogólnej wzdłuż złoża dla poszczególnych 
prędkości fi ltracji i objętości 1 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5.25. Zmiany wartości zawiesiny ogólnej wzdłuż złoża dla poszczególnych 
prędkości fi ltracji i objętości 2 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

5. Podstawy procesu fi ltracji wody



― 154 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

Rysunek 5.26. Zmiany wartości zawiesiny ogólnej wzdłuż złoża dla poszczególnych 
prędkości fi ltracji i objętości 3 m3 wody surowej.

Źródło: opracowanie własne

Wyniki badań zawiesiny ogólnej wykazują, iż wraz ze wzrostem objętości przefi ltro-
wanej wody nie zmieniał się istotnie efekt jej usuwania. Nie można również odno-
tować znacznej zmiany efektywności usuwania zawiesin wraz ze zmianą prędkości 
fi ltracji. W przypadku zdecydowanej większości serii pomiarowych w wierzchniej 
warstwie złoża fi ltracyjnego (na głębokości do 43 cm) efektywność usuwania za-
wiesiny była równa 50%. W przypadku większości serii pomiarowych stwierdzono 
efektywność usuwania zawiesiny ogólnej w granicach 75 – 100%. 

Podobne badania przeprowadził Eliassen (1941). Prowadził fi ltrację przygotowa-
nej wody na złożu o  głębokości 60 cm oraz granulacji ziaren 0,46 mm. Filtracja 
prowadzona była z jedną stałą prędkością 4,88 m/h. Zarejestrowano wyniki badań 
zawiesiny ogólnej w zakresie czasowym 9 h – 120 h dla różnych głębokości złoża. 
W najwcześniejszym zarejestrowanym etapie fi ltracji (po 9 h) efektywność fi ltracji 
wynosiła 90%. Wraz z upływem czasu fi ltracji, malała efektywność usuwania zawie-
siny. W końcowym etapie fi ltracji po 119 godzinach efektywność zmalała do 66%. 
Zauważalne było również przemieszczanie się czoła fi ltracji. W początkowym etapie 
największa redukcja parametru następowałą w wierzchnich warstwach złoża, nato-
miast wraz z upływem czasu fi ltracji następowało wysycenie wierzchnich warstw 
złoża. W końcowym etapie fi ltracji po 119 godzinach na głębokościach złoża 0 – 10 
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występuje strefa saturacji oraz odnotowuje się w  tych warstwach bardzo niewiel-
ką efektywność redukcji parametru. Badania własne obejmowały podobny zakres 
czasowy 12- 120 godzin, przy czym efektywność oczyszczania wody uzależniono 
od objętości fi ltrowanej wody nie zaś od czasu pracy złoża. Należy tu wyraźnie za-
znaczyć,iż testowany model fi ltracyjny GUNT pozwolił na badania fi ltracji w skali 
półtechnicznej z zastosowaniem takich prędkości fi ltracji, jakie są wykorzystywane 
na rzeczywistych obiektach stacji uzdatniania. Zauważono przesuwanie się czoła 
kolmatacji dla wszystkich badanych wskaźników. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że kolmatacja złoża dla barwy, mętności i zawiesiny nie zacho-
dzi na tych samych wysokościach złoża. Własne badania są zbliżone do badań Elias-
sena (1941) przy obserwacji czoła kolmatacji tylko dla mętności, zaś w przypadku 
barwy i zawiesiny różniły się znacząco.

Badania złoża fi ltracyjnego do usuwania zawiesin wykonał również Ives (1962). 
Prowadził on fi ltrację przygotowanej wody surowej na złożu o głębokości 60 cm 
oraz granulacji ziaren 0,54 mm. Filtracja prowadzona była z prędkością 4,88 m/h. 
Próbki pobierano z  różnych głębokości złoża. Badania prowadzono przez 24 go-
dziny. W najwcześniejszym zarejestrowanym etapie po 20 minutach prowadzenia 
procesu fi ltracji uzyskiwano efektywność usuwania zawiesin bliską 100% już na głę-
bokości 30 cm. We wczesnych etapach prowadzenia procesu fi ltracji od 20 min – 4 
godzin rejestrowano poprawę efektywności usuwania zawiesin w wierzchnich war-
stwach złoża, natomiast wraz z upływem czasu, po około 5 godzinach, odnotowano 
stopniowe wysycanie wierzchnich warstw złoża wiążące się z pogorszeniem efek-
tywności usuwania zawiesin w tychże warstwach. Po 24 godzinach, w końcowym 
etapie prowadzenia badań strefa saturacji sięgała głębokości 20 cm. Ives podobnie 
jak Eliassen prowadził fi ltrację przy małych prędkościach i niskich wysokościach 
złoża znacznie odbiegających od warunków rzeczywistych. Ponadto badania Ive-
sa obejmowały krótki okres czasowy w porównaniu do badań opisywanych w ni-
niejszej pracy. Uzyskane wyniki badań własnych zawiesiny ogólnej podobnie jak 
w przypadku badań Eliassena oraz Ivesa wskazują, iż 50% redukcji tego parametru 
w przypadku większości serii pomiarowych uzyskiwano w wierzchnich warstwach 
złoża. Nie odnotowano natomiast znaczącej zmiany efektywności usuwania zawie-
sin wraz z upływem czasu. Pogorszenie efektywności usuwania jest natomiast za-
uważalne w końcowych etapach prowadzenia badań dla takich parametrów jak bar-
wa oraz mętność, co może świadczyć o wysyceniu tych warstw zanieczyszczeniami. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w etapie pierwszym oraz drugim można 
stwierdzić, że rozbieżności pomiędzy parametrami przedstawionego złoża własne-
go i  innych autorów złóż oraz warunkami prowadzenia procesu fi ltracji sprawia-
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ją, że trudno jest porównać wyniki własne z wynikami innych autorów. W bada-
niach własnych zauważono, że nagromadzenie zanieczyszczeń w czasie skutkowało 
skokami ciśnienia. Zatem wszystkie z omawianych metod obliczania przebiegu pro-
cesu fi ltracji, tj. wyznaczania funkcji C(Z,t) oraz σ(Z,t) poprzez całkowanie układu 
równań bilansu zawiesin oraz kinetyki procesu przyjmują pewne założenia uprasz-
czające. Dla przykładu uziarnienie złoża określone uśrednioną średnicą zastępczą, 
porowatością oraz powierzchnią właściwą jest jednakowe w całej przestrzeni złoża 
fi ltracyjnego oraz jest niezmienne w czasie. W warunkach rzeczywistych, podczas 
procesu osiadania złoża po zakończonym procesie płukania następuje hydrauliczne 
rozwarstwienie frakcji ziaren. Proces ten polega na skupianiu się ziaren o najmniej-
szej średnicy w  górnych warstwach złoża (o  największej powierzchni właściwej), 
z kolei w dolnych warstwach są ziarna o największej średnicy. Podczas procesu fi l-
tracji na skutek kumulowania zanieczyszczeń w złożu i wzrostu koncentracji zawie-
sin σ na powierzchni ziaren występuje stopniowe zwiększanie średnicy zastępczej 
oraz jednocześnie zmniejszanie porowatości oraz zmiana powierzchni właściwej 
(Grabarczyk, 2010). Oznacza to, iż zagadnienie modelowania matematycznego 
procesu fi ltracji zapoczątkowane przez Iwasakiego (1937), które stało się punktem 
odniesienia dla wielu innych badaczy nie było doskonałe. Na przestrzeni lat podej-
mowano próby określenia metod obliczenia przebiegu procesu fi ltracji, zaś nie po-
dano dotąd wyczerpującej odpowiedzi, która wyjaśniłaby kinetykę kolmatacji załóż 
fi ltracyjnych. W przypadku równań bilansu masy przyjmuje się formuły zakładają-
ce powszechnie stosowane prędkości fi ltracji. Analizując zmienne prędkości fi ltra-
cji wody przez złoże uznać można, iż najbardziej zadowalające wyniki wszystkich 
badanych parametrów uzyskano dla najniższej prędkości fi ltracji 10 m/h. W odnie-
sieniu do wyników badań Eliassena (1943) oraz Ivesa (1962) można przypuszczać, 
że poprawa efektywności fi ltracji mogłaby zostać uzyskana poprzez zastosowanie 
złoża o  mniejszej średnicy ziaren. Jednak w  warunkach rzeczywistych, podczas 
procesu fi ltracji na skutek kumulowania zanieczyszczeń w złożu i wzrostu koncen-
tracji zawiesin na powierzchni ziaren występuje stopniowe zwiększanie średnicy 
zastępczej oraz jednocześnie zmniejszanie porowatości oraz zmiana powierzchni 
właściwej (Grabarczyk 2010). Zjawiska takie jak dyspersja oraz zmiany koncentra-
cji zawiesin wewnątrz porów są pomijalnie małe. Nowoczesne modele fi ltracyjne 
(jak wykorzystany w badaniach własnych GUNT) temu zaprzeczają. W przypadku 
ziaren o większej średnicy uzyskuje się mniejszy współczynnik fi ltracji, a co za tym 
idzie mniejszą efektywność redukcji zanieczyszczeń. Efektywność usuwania zanie-
czyszczeń jest bezpośrednio związana z szybkością wzrostu strat ciśnienia na złożu. 
Wynika z tego, iż im mniejsza granulacja złoża, tym szybszy jest wzrost strat ciśnie-
nia, natomiast skrócony zostaje również czas cyklu fi ltracyjnego. 
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6. Rodzaje fi ltracji

Określenie ilości pobieranej wody, analiza jej składu chemicznego, badania techno-
logiczne określające wymagany stopień usunięcia zanieczyszczeń stanowią podsta-
wę do wyboru systemu uzdatniania wody. Jeż-Walkowiak ze współpracownikami 
(2011) podaje, że poprzez próbne pompowanie wody, przy stabilnej wydajności 
ujęcia, można określić skład wód podziemnych. Wykonanie badań technologicz-
nych ma na celu ustalenie rodzaju wymaganych procesów jednostkowych, ale także 
sposobu unieszkodliwiania ścieków i osadów powstających podczas oczyszczania, 
określenie parametrów technologicznych procesów jak i  rodzaju oraz dawek wy-
korzystywanych środków chemicznych, materiałów fi ltracyjnych, miejsca i  spo-
sobu dezynfekcji. Należy też wykonać analizę efektywności ekonomiczną każdej 
stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych jak i kosztów 
eksploatacyjnych. Dostępne technologie pozwalają na uzdatnienie nawet znacznie 
zanieczyszczonych wód do poziomu ich przydatności, jednak nie zawsze jest to ren-
towne. Na podstawie, jakości wody surowej, jej przeznaczenia, wykorzystywanych 
technologii uzdatnienia oraz opłacalności tego procesu dobierane są poszczególne 
procesy jednostkowe (Sozański et al. 2007). Kolejnym krokiem jest dobór odpo-
wiednich urządzeń do poszczególnych procesów z uwzględnieniem ich skuteczno-
ści, zachowania nieznacznej awaryjności, a  także niskich nakładów inwestycyjno 
- eksploatacyjnych (Dąbrowski 2017).

6.1. Filtry powolne 

W  technologii oczyszczania wody dokonano ogólnego podziału fi ltracji na po-
wolną i  pospieszną w  zależności od prędkości przepływającej wody. Na skalę 
techniczną, fi ltracja powolna znalazła zastosowanie na początku XIX wieku, do 
oczyszczania wody z rzeki Tamizy, co omawiano w rozdziale 2. Wraz z rozwojem 
nauki badacze i inżynierowie dokonywali starań by modyfi kować proces i polep-
szyć jego efektywności. 
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Obecnie działające fi ltry powolne opierają się na podstawowych założeniach kon-
struktorskich z początku XX wieku. Wypełnione są złożem fi ltracyjnym, które sta-
nowi najczęściej żwir i piasek kwarcowy, uformowany w dwie warstwy – dolną, pod-
trzymującą tworzy żwir o granulacji 8 - 40 mm (niekiedy do 80 mm) oraz górną, 
właściwą, wykonaną z piasku lub drobniejszego żwiru o średnicy ziaren w granicach 
0,5 - 3 mm (Dąbrowski 2017). Schemat fi ltra powolnego przedstawia Rysunek 6.1. 
Kruszywo usypane jest na systemie drenażowym umożliwiającym odbiór wody prze-
fi ltrowanej. Urządzenie wyposażone jest ponadto w regulatory do kontroli prędkości 
przepływu wody. Proces fi ltracji powolnej nie wymaga zastosowania dodatkowych 
środków chemicznych, co jest podstawową zaletą tej technologii. Cecha fi ltrów po-
wolnych jest mała prędkość przepływu wody, która najczęściej wynosi około 0,1 do 
0,5 m/h przez porowate wypełnienie fi ltracyjne o różnym uziarnieniu. Stosowanie 
tak małych prędkości fi ltracji powoduje, iż cykle fi ltracji są długie i w zależności od 
poziomu zanieczyszczenia wody mogą wynosić od 1 do 6 miesięcy. 

Campos z zespołem (2002) uważają, że dzięki niezbyt szybkiemu przesączaniu się 
wody przez warstwy fi ltracyjne, oprócz procesów fi zycznych i chemicznych, zacho-
dzą też procesy biologiczne, które odgrywają zasadniczą rolę w pracy fi ltra powol-
nego. Wraz z  napływającą wodą surową do złoża trafi ają mikroorganizmy, które 
osadzają się na ziarnach wypełnienia, w  przestrzeniach międzyziarnowych oraz 
przede wszystkim na powierzchni fi ltra tworząc błonę biologiczną czy też warstwę 
zwaną biofi lmem (lub schmutzdecke). (Kołwzan 2011) Dla swoich potrzeb życio-
wych bakterie wykorzystują zanieczyszczenia zawarte w wodzie wpływającej na fi ltr. 
Spełniają one zasadniczą rolę w procesie oczyszczania wody w czasie fi ltracji. Wyni-
kiem tych zjawisk jest duży stopień usuwania cząstek stałych, rozkład biochemiczny 
zanieczyszczeń organicznych oraz transformacje niektórych substancji przy udziale 
mikroorganizmów. Procesy biochemiczne zachodzące w złożach fi ltrów powolnych 
są podobne do procesów samooczyszczania się wody przebiegających w  wodach 
powierzchniowych oraz warstwach gleby (Pawłowska et al. 2014). 

Złoża fi ltrów powolnych nie są czyszczone hydraulicznie poprzez płukanie wstecz-
ne ponieważ mogłoby to skutkować wypłukaniem zasiedlających fi ltr mikroorga-
nizmów. Czyszczenie ich sprowadza się do usuwania górnej warstwy piasku naj-
mocniej obrośniętej błoną biologiczną. Bieżąca konserwacja polega na zdjęciu po-
wierzchniowej warstwy złoża o grubości 20-50 mm i ewentualnym uzupełnieniu jej 
świeżym materiałem fi ltracyjnym. Jednak najczęściej usunięty piasek oczyszczany 
jest w specjalnych urządzeniach, a następnie może być ponownie wykorzystany do 
wypełnienia złoża fi ltracyjnego. Inną, znacznie mniej skuteczną metodą oczyszcza-
nia złoża jest powierzchniowe spłukiwanie wodą górnej warstwy złoża. 
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Procesami wstępnego oczyszczania może być sedymentacja lub fi ltracja pospiesz-
na, które poprzedzają fi ltrację na fi ltrach powolnych. Wykluczone jest natomiast 
dawkowanie do wody przed fi ltrami powolnymi agresywnych środków chemicz-
nych, na przykład dezynfektantów lub związków o wysokim potencjale utleniają-
cym, gdyż mogłoby to prowadzić do zniszczenia mikroorganizmów tworzących 
błonę biologiczną. Filtracja powolna stosowana jest do usuwania między innymi 
mętności i barwy z wody. Na skutek procesów cedzenia i sedymentacji skutecznie 
zatrzymywane są drobne zawiesiny. Pepłoński i Boryń (2005) wskazują, iż działal-
ność mikroorganizmów pozwala na biodegradację związków organicznych zaś As-
lan (2008) oraz Nakhla G. i  Farooq S. (2003) podają o  możliwościach przemian 
związków azotowych na drodze biochemicznej mineralizacji. Filtracja powolna jest 
prostym i bezpiecznym sposobem mającym na celu usuwanie z wód zanieczyszczeń 
przy niskiej mętności ale podwyższonej zawartości związków organicznych głów-
nie w formie rozpuszczonej. Powolny proces cedzenia sprzyja też zatrzymywaniu 
bakterii chorobotwórczych, cyst a nawet wirusów. Po procesie fi ltracji ilość szkodli-
wych mikroorganizmów w wodzie może być zmniejszona nawet do 99 %. Według 
badań zespołu Christopherson (2005) skuteczność fi ltracji powolnej zależy w dużej 
mierze od temperatury wody i może ulec obniżeniu w trakcie fi ltracji zimnej wody. 
W przypadku usuwania metali ciężkich lub prekursorów THM stosowanie fi ltrów 
powolnych może okazać się niewystarczające i należy wówczas zastosować inne me-
tody, wykazujące wyższą skuteczność w usuwaniu tych zanieczyszczeń. 

Rysunek 6.1. Schemat konstrukcji fi ltra powolnego
Żródło: Aslan (2008)

6. Rodzaje fi ltracji
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6.2. Filtry pośpieszne grawitacyjne otwarte

Filtracja pośpieszna jest najczęściej stosowanym rodzajem fi ltracji w  technologii 
uzdatniania wody. Filtry eksploatowane są w  układach oczyszczania wody po-
wierzchniowej i  podziemnej. Jako pojedynczy proces jednostkowy projektowane 
są w linii oczyszczania wody między innymi po urządzeniach do wstępnego utle-
nieniu wody, koagulacji i sedymentacji dla wód powierzchniowych, głównie w celu 
usunięcia pozostałości zawiesin po tych procesach. (Zuba et al. 2007) W przypad-
ku wody podziemnej fi ltry pośpieszne stosowane są po procesach wstępnego utle-
niania, w tym napowietrzania wody. W tym systemie ich głównym zadaniem jest 
usuwanie żelaza i manganu, które w formie nierozpuszczalnej, zatrzymywane są na 
złożu fi ltracyjnym. Jak donosi Siwiec (2010) fi ltracja pospieszna może być stoso-
wana do zatrzymania zawartych w wodzie zawiesin pochodzenia naturalnego bądź 
wytworzonych w procesie koagulacji lub zmiękczania przez strącanie. Pozwala na 
usuwanie z wody związków żelaza i manganu w obecności znacznych ilości azotu 
amonowego, (tzw. fi ltry suche). Na złożu zatrzymywane mogą być też wielkoczą-
steczkowe związki organiczne przy zastosowaniu fi ltrów z warstwą węgla aktywne-
go (Grabarczyk 2010).

W fi ltrach pospiesznych woda przepływa w kierunku z góry w dół. Filtracja pośpiesz-
na charakteryzuje się znacznie większymi prędkościami przepływu wody, nawet 
100-krotnie wyższymi, niż w przypadku fi ltracji powolnej. Proces fi ltracji odbywa się 
poprzez przepuszczenie wody przez porowate złoże zatrzymujące zanieczyszczenia 
w formie zawiesiny lub kłaczków. Craik (2004) podaje, iż w zależności od dobranej 
technologii oraz złoża zatrzymywane są cząstki o średnicach większej niż 0,1 μm. 

Ze względu na budowę wyróżnia się fi ltry pospieszne grawitacyjne otwarte oraz fi l-
try ciśnieniowe zamknięte. Oba rodzaje urządzeń mogą pracować jako stanowiska 
jednostopniowe lub wielostopniowe (Nawrocki 2010). W fi ltrach otwartych woda 
przepływa przez złoże pod wpływem siły grawitacji. Stosowane są one na większych 
stacjach uzdatniania, gdzie często poprzedzone są osadnikami, w których zachodzi 
proces sedymentacji zanieczyszczeń. Jednakże wydajność stacji oczyszczania wody 
nie jest jedynym kryterium wyboru i w praktyce można spotkać małe stacje, o wy-
dajności do 30 m3 /h, z wykorzystaniem fi ltracji otwartej lub zakłady wodociągowe, 
o wydajności ponad 1000 m3 /h, pracujące w oparciu o fi ltrację ciśnieniową (Dą-
browski 2017). Prędkość fi ltracji stosowana w fi ltrach pospiesznych jest zależna od 
uziarnienia złoża i przeważnie osiąga wartości: dla fi ltrów drobnoziarnistych do 7,5 
m/h, fi ltrów o średnim uziarnieniu do 10m/h, zaś dla fi ltrów gruboziarnistych do 
12 m/h (Siwiec 2012). 
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Filtry pospieszne grawitacyjne otwarte, jak podają Jeż-Walkowiak z zespołem (2011) 
czy Sozański ze współpracownikami (2007) są zbiornikami żelbetonowymi o kształ-
cie prostokątnym i głębokości 3-6 m w zależności od wysokości złoża, ich powierzch-
nia wynosi od 10 do 120 m2 (Rysunek 6.2) Na dnie takiego fi ltra znajduje się układ 
drenażowy płytowy lub rurowy. Układ drenażowy płytowy wyposażony jest w ze-
staw dysz drenażowych porcelanowych, metalowych lub wykonanych z  tworzyw 
sztucznych. Stosuje się również drenaż płytowy z grzybkami drenażowymi z  two-
rzyw sztucznych. Mają one szereg wąskich szczelin na swoim obwodzie, przez które 
przepływa woda przefi ltrowana do komory podfi ltrowej. Służą one też do równo-
miernego rozprowadzania wody do płukania wstecznego. Ich liczba powinna być tak 
dobrana, aby zapewnić optymalną intensywność płukania. Najczęściej przyjmuje się, 
że suma powierzchni szczelin wszystkich dysz czy grzybków drenażowych powinna 
wynosić około 0,8-1,2 % całkowitej powierzchni fi ltru (Adelman 2012). Układ dre-
nażowy przykryty jest żwirową warstwą podtrzymującą o wysokości od 0,3 do 0,5 m, 
którą stanowi żwir gruboziarnisty o granulacji od 2 do 32 mm. Najczęściej składa się 
ona z kilku warstw żwiru: najniższa o uziarnieniu 16-32 mm i wysokości warstwy 0,1 
m, następna o granulacji 8-16mm i wysokości warstwy 0,1 m, kolejna o uziarnieniu 
4-8 mm i wysokość 0,1 m i ostatnia najwyższa o uziarnieniu 2-4 mm oraz wysoko-
ści 0,05 m. Na warstwie podtrzymującej umieszczone jest właściwe złoże fi ltracyjne 
o wysokości od 0,8 do 1,5 m (Dąbrowski 2017). W tym przypadku, gdy rolę drenażu 
spełniają porowate płyty umieszczone na dnie fi ltra, nie jest stosowana podtrzymu-
jąca warstwa żwirowa, a złoże fi ltracyjne piaskowe jest umieszczone bezpośrednio 
na płytach zbierających fi ltrat. Dobór rodzaju i uziarnienia materiału fi ltracyjnego 
zależy od przeznaczenia fi ltru. Najpopularniejszym i najtańszym materiałem fi ltra-
cyjnym jest piasek kwarcowy o granulacji od 0,6 do1,2 mm. Oprócz niego można 
stosować inne rodzaje mas czy kruszyw przeznaczonych do fi ltracji wody, co opisano 
w rozdziale Złoża wielowarstwowe (PalDey, Deevi 2003).

W  górnej części fi ltra pospiesznego grawitacyjnego otwartego znajduje się układ 
wprowadzający wodę na złoże. Najczęściej jest to system koryt o poziomych krawę-
dziach, zapewniający równomierne rozprowadzenie wody na całą powierzchnię fi l-
tra. Wysokość fi ltra powinna być tak dobrana, by jego górna krawędź była umiesz-
czona przynajmniej 0,5 m ponad poziomem lustra wody, przy czym stały słup wody 
nad złożem powinien wynosić 1,0 - 1,5 m (Li, Huicheng 2010). Filtracja otwarta 
pozwala na swobodną kontrolę przez eksploratora procesu płukania złoża. Podczas 
pracy fi ltru następuje stopniowe zapełnianie przestrzeni międzyziarnowych oraz 
odkładanie się osadu na powierzchni złoża. Długość cyklu fi ltracyjnego dla fi ltrów 
pospiesznych wynosi od kilku godzin do kilku dni, lecz nie powinna być krótsza 
niż 8 h. Opisywany typ fi ltracji charakteryzuje się prostymi konstrukcjami urzą-

6. Rodzaje fi ltracji
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dzeń wyposażonych w  mniejszą ilości oprzyrządowania i  aparatury pomiarowej, 
w porównaniu do fi ltrów ciśnieniowych. Należy pamiętać, że fi ltry otwarte pracują 
dzięki sile grawitacji, dlatego prędkość fi ltracji jest zwykle mniejsza, niż w przypad-
ku konstrukcji ciśnieniowych, co wpływa również na skrócenie cyklu fi ltracyjnego 
(McDaniel, Geraedts 2003).

Odmianą fi ltrów pospiesznych grawitacyjnych otwartych są fi ltry suche. Typową 
ich cechą jest poziom lustra wody poniżej górnej powierzchni złoża fi ltracyjnego. 
Podawana na fi ltr woda zrasza równomiernie powierzchnię złoża, opływa ziarna 
i kieruje się do odpływu. Jednocześnie do fi ltra wprowadzane jest powietrze w prze-
ciwprądzie do wody lub współprądowo. Ponieważ uzyskuje się bardzo dobre natle-
nienie wody, jak wskazują Yakub et al. (2013), takie fi ltry stosuje się do usuwania 
Fe i  Mn oraz związków amonowych. Prędkość przepływu wody przez złoże jest 
nieznacznie większa o około 0,5 – 2 m/h niż w tradycyjnych fi ltrach pospiesznych 
grawitacyjnych. Podobnie jak w klasycznych fi ltrach zależy głównie od granulacji 
materiału fi ltracyjnego, która w tym przypadku jest utrzymywana w zakresie 1 - 2 
mm. Choi z zespołem (2014) prowadził badania nad zwiększeniem prędkości fi ltra-
cji. Zauważył, iż woda nie wypełnia całkowicie przestrzeni międzyziarnowych, a je-
dynie opływa cienką warstwą powierzchnię ziaren. Zalecił zatem, by projektowana 
wysokość złoża fi ltrów suchych nie przekraczała 2 m. 

Rysunek 6.2. Schemat fi ltra pospiesznego grawitacyjnego otwartego
Źródło: Rushton et al. 2000
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6.3. Filtry pospieszne ciśnieniowe

W ciśnieniowych fi ltrach pospiesznych przepływ wody odbywa się w zamkniętych 
zbiornikach pod ciśnieniem wytworzonym przez pompy tłoczące wodę. Układy 
wykorzystujące fi ltry ciśnieniowe stosowane są najczęściej w małych lub średnich 
stacjach uzdatniania wody. Są alternatywą dla fi ltrów otwartych, które zajmują dużą 
powierzchnię. Zatem w warunkach, gdzie przestrzeń i miejsce są ograniczone, Ru-
shton et al. (2000) zaleca stosowanie fi ltracji zamkniętej. Filtry pospieszne ciśnie-
niowe są zbiornikami wykonanymi ze stali lub tworzyw sztucznych o kształcie wal-
ca z dennicami. Urządzenia są dostępne pod postacią prefabrykowanych modułów, 
których wymiary są standaryzowane (Ecopol 2018, Uzdatnianiewody 2018). Śred-
nica fi ltru zależy przede wszystkim od wydajności danej stacji oczyszczania wody, 
ilości projektowanych i dobranych urządzeń, rodzaju wypełniającego je materiału 
fi ltracyjnego oraz wybranej metody regeneracji (Dąbrowski 2017). Wynosi ona za-
zwyczaj od 400 do 5000 mm. Powierzchnia przekroju uwarunkowana jest wymia-
rem dostępnych średnic dennic, które są odrębnym elementem budowy zbiorników 
fi ltracyjnych. Stosowane w fi ltrach dennice mogą mieć różny kształt. Przykładowe 
rodzaje dennic przedstawiono na Rysunku 6.3. 

Rysunek 6.3. Przykładowe rodzaje dennic. Z lewej strony dennica koszykowa 
wg DIN 28013, z prawej dno półkuliste 

Źródło: Bocar 2018

Filtry pospieszne ciśnieniowe mogą być zbudowane w dwóch formach konstruk-
cyjnych: jako fi ltry pionowe lub fi ltry poziome. W fi ltrach pionowych surowa woda 
zasilająca dostarczana jest rurociągiem do górnej części urządzenia. Może być to 
przewód podłączony w środkowej części górnej dennicy fi ltru. Przewód odprowa-
dzający fi ltrat, wychodzi zaś centralnie z dolnej części. (Beverely 2005) Tego typu 
rozwiązanie przedstawiono na Rysunku 6.4.

6. Rodzaje fi ltracji
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Rysunek 6.4 Schemat fi ltru pospiesznego ciśnieniowego pionowego z centralnym 
podłączeniem: 1 – woda surowa, 2 – odpowietrzenie, 3 – popłuczyny, 4 – przegroda 

defl ekcyjna, 5 – płukanie powierzchniowe, 6 – zasilanie płukania powierzchniowego, 7 – 
drenaż odprowadzający, 8 – płukanie, 9 – odprowadzenie fi ltratu

Źródło: Beverly, 2005

Działanie tego typu urządzeń polega na doprowadzeniu wody surowej na fi ltr ruro-
ciągiem najczęściej poprzez zraszacz umieszczony w górnej części. Pozwala to na 
równomierne rozprowadzenie oczyszczanej wody po całej powierzchni przekroju 
złoża (Siwic 2010). Nadmiar powietrza jak też powstające podczas procesu inne 
gazy są usuwane poprzez odpowietrznik, znajdujący się w  najwyższym punkcie 
urządzenia. Jako wypełnienie stosuje się złoża fi ltracyjne naturalne bądź sztuczne 
analogicznie jak w fi ltrach pospiesznych grawitacyjnych otwartych. W przypadku 
złóż naturalnych należy wymienić piasek kwarcowy, antracyt, granulowany węgiel 
aktywny, granit, dolomit i piroluzyt scharakteryzowane w rozdziale Rodzaje mate-
riałów fi ltracyjnych (Yakub et al. 2013). Złoże ułożone jest na ruszcie podtrzymują-
cym, na którym znajduje się drenaż (Kalenik 2009). Najniżej usypana jest żwirowa 
warstwa podtrzymująca najczęściej o  uziarnieniu 2,0-3,0 mm, na niej leży złoże 
właściwe jedno- lub wieloskładnikowe.

W fi ltrach ciśnieniowych pionowych oczyszczana woda surowa przepływa w kie-
runku z góry na dół fi ltru przesączając się przez złoże fi ltracyjne. Wysokość warstwy 
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złoża fi ltracyjnego w fi ltrach pionowych wynosi od 1,2 do 3,0 m. Beverly (2005) po-
daje, iż centralne doprowadzenie wody jest w głównej mierze stosowane w fi ltrach 
ciśnieniowych o  znacznych rozmiarach. Celem takiego rozwiązani jest umiesz-
czenie drenażu zbierającego w  najniższym możliwym punkcie urządzenia, skut-
kujące uzyskaniem mniejszej wysokości płaszcza fi ltru. W takim układzie drenaż 
zbierający fi ltrat nie jest rozłożony na całej powierzchni przekroju poprzecznego 
fi ltru, a jedynie jego części, co może być jego wadą. Według Dąbrowskiego (2017) 
wysokość kolumn fi ltracyjnych zależy przede wszystkim od wysokości wypełnia-
jącego je złoża fi ltracyjnego właściwego, jak również wysokości żwirowej warstwy 
podtrzymującej oraz rodzaju zastosowanego drenażu odprowadzającego fi ltrat. Jak 
wspomniano, przefi ltrowana woda odprowadzana jest poprzez drenaż znajdujący 
się w dolnej części kolumny. W fi ltrach ciśnieniowych najczęściej spotykanym roz-
wiązaniem jest wykorzystanie płyty drenażowej, do której przykręcone mogą być 
grzybki fi ltracyjne wykonane z tworzywa sztucznego lub porcelany. Innym stosowa-
nym rozwiązaniem jest: drenaż lateralny, drenaże eliptyczne, drenaże dyskowe oraz 
drenaże rurowe (Grabarczyk 2010, Nawrocki 2010).

Zastosowanie na stacjach uzdatniania wody pionowych fi ltrów ciśnieniowych nie-
sie za sobą wiele korzyści. W zestawieniu z fi ltrami pospiesznymi grawitacyjnymi 
otwartymi ich konstrukcja zapewniająca utrzymanie podwyższonego ciśnienia 
wody oczyszczanej, pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych 
z przepompowywaniem wody po procesie fi ltracji otwartej, ponieważ w kolumnach 
utrzymane jest ciśnienie nadane przez pompę podającą wodę surową (Spellman, 
2013). Filtry ciśnieniowe pozwalają również na osiągnięcie wyższych prędkości fi l-
tracji w porównaniu do fi ltrów otwartych (Cheremisinoff , 2002). Proces ich mon-
tażu i podłączenia do systemów oczyszczania wody jest krótszy i mniej skompliko-
wany niż fi ltrów grawitacyjnych, co z kolei wiąże się z niższymi kosztami inwesty-
cyjnymi. 

Podstawową wadą fi ltrów ciśnieniowych jest brak możliwości obserwacji przez 
obsługę techniczną zjawisk zachodzących wewnątrz złoża fi ltracyjnego, jego stanu 
i zanieczyszczenia (Johnson, 2009). Problem ten może zostać wyeliminowany, gdy 
fi ltr wyposażony jest w automatyczny czujnik do zatrzymania przepływu w przy-
padku przekroczenia dopuszczalnej wartości obserwowanych zanieczyszczeń wody 
oczyszczonej. Trudno jest też ocenić efektywność procesu płukania (Kumar i Singh, 
2006). Utrudnione są prace związane z bieżącą eksploatacją, takie jak wymiana czy 
uzupełnienie złoża, niosące za sobą konieczność wyłączenia fi ltra z pracy, rozmon-
towania go, zredukowania ciśnienia oraz ponownego złożenia elementów urządze-
nia (Cheremisinoff , 2002).
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Innym wariantem fi ltrów ciśnieniowych są fi ltry poziome. Ich schemat przedsta-
wiono na Rysunku 6.5. 

Rysunek 6.5. Schemat fi ltru ciśnieniowego poziomego. 1 – właz, 2 – drenaż 
odprowadzający, 3 – popłuczyny, 4 – woda surowa, 5 – płukanie powierzchniowe,

6 – odpływ, 7 – płukanie, 8 – wspornik, 9 – płytki wzmacniające 
Źródło: Beverly, 2005

Typową cechą fi ltrów poziomych jest prostopadłe usytuowanie dennic w stosunku do 
posadzki, na której są ustawione. Tego rodzaju fi ltry mogą być zastosowane w rozle-
głych pomieszczeniach o dużej powierzchni, lecz ograniczonej wysokości (Spellman, 
2016). W fi ltrach pospiesznych poziomych wysokość złoża fi ltracyjnego nie prze-
kracza na ogół 1 m. W założeniach projektowych przyjmuje się też, że ich długość 
nie powinna przekraczać 20 m, zaś średnica 2 m. Jeżeli zbiornik fi ltra pospiesznego 
poziomego nie jest rozdzielony na sekcje, wówczas doprowadzenie wody surowej, 
wody płuczącej jak wody do spłukiwania powierzchniowego, jak też odpływ ścieków 
po płukaniu oraz wody przefi ltrowanej znajduje się z jednej strony zbiornika.

Warunkiem prawidłowej pracy takiego fi ltra jest zachowanie jednorodności masy 
fi ltracyjnej w przekroju pionowym pod względem granulometrycznym, tak by nie 
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pojawiało się nadmierne obciążenie konstrukcji zbiornika z powodu stratyfi kacji 
wypełnienia. Zjawisko przeciążenia może się pojawić w czasie płukania wsteczne-
go po zakończonym cyklu fi ltracyjnym, szczególnie w sytuacji, gdy niezbędne jest 
utrzymanie zmieszanych mas fi ltracyjnych. Filtr poziomy można podzielić na dwie 
lub więcej sekcji, każda z tym samym złożem lub innym, o tym samym lub innym 
kształcie i  rozmiarze ziaren. Pomiędzy poszczególnymi sekcjami montowana jest 
pionowa siatka by utrzymać rozdzielone kruszywa o  różnej granulacji. Może się 
zdarzyć, że występuje konieczność płukania każdej sekcji indywidualnie. W  tym 
przypadku, płukanie materiału fi ltracyjnego w  sekcjach należy przeprowadzać 
osobno poza urządzeniem po jego uprzednim opróżnieniu.

6.4. Pozostałe fi try używane w fi ltracji wody

Poza fi ltrami powolnymi i pospiesznymi stosowane są również na stacjach uzdat-
niania wody fi ltry o działaniu ciągłym, nie wymagające zatrzymania na czas płu-
kania, fi ltry kontaktowe do jednoczesnej fi tracji i koagulacji oraz fi ltry workowe, 
wykorzystywane najczęściej na indywidualnych stacjach uzdatniania wody.

W eksploatacji tradycyjnych fi ltrów pośpiesznych utrzymanie stałej jakości wody na 
najwyższym poziomie podczas całego cyklu fi ltracyjnego jest trudne do osiągnię-
cia. Pogorszenie jakości wody następuje dwukrotnie podczas całego cyklu pracy 
urządzenia. Po raz pierwszy, na początku cyklu, podczas wpracowywania złoża po 
płukaniu. W miarę wzrostu ilości zatrzymywanych zanieczyszczeń w toku fi ltracji 
wody zmniejsza się porowatość złoża, prowadząc do zjawiska przebicia złoża. Za-
nim urządzenie zostanie wyłączone z bieżącej eksploatacji produkuje przez pewien 
czas wodę gorszej jakości. Zapewnienie stabilności procesu, brak regularnego wpra-
cowywania i regeneracji jak w efekcie, niezmiennej, wysokiej i oczekiwanej jakości 
wody, jest możliwe przy zastosowaniu fi ltrów pośpiesznych ze stałym złożem fi ltra-
cyjnym i ciągłym płukaniem złoża. Przykładami takich urządzeń są fi ltry samopłu-
czące DynaSand i DYNAMIK (Toczyłowska 2005).

Działanie fi ltra DynaSand (Rysunek 6.6) jak i fi ltra DYNAMIK opiera się na prze-
ciwprądowej fi ltracji. Jak podaje producent AWP Nordic Produkts (2018) i Dyna-
mic Filtr Polska (2018) zanieczyszczona woda surowa doprowadzana jest do fi ltra 
poprzez rurę wlotową, dystrybutor (1) i rozprowadzana jest równomiernie po ca-
łym przekroju złoża. Przepływ realizowany jest od dołu ku górze poprzez poru-
szającą się w przeciwprądzie warstwę piasku. Zanieczyszczenia obecne w wodzie 
przyczepiają się do złoża i opadają w dolnej, stożkowej części urządzenia (3), a po-
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dążająca w górę woda styka się z coraz czystszym złożem. Oczyszczona woda zostaje 
odprowadzona na zewnątrz przez ujście fi ltratu (2), znajdujące się u góry urządze-
nia. Zanieczyszczony piasek podnoszony jest przez pompę (4) z dna fi ltra do płucz-
ki piasku (8) w górnej części urządzenia. Zanieczyszczenia odrywają się od ziaren 
złoża na skutek turbulentnego przepływu w pompie i labiryntowych płuczkach (6), 
gdzie piasek jest przemywany niewielką ilością fi ltratu. Zanieczyszczenia są usu-
wane z wodami popłucznymi przez otwór wylotowy (7), natomiast ziarna czystego 
piasku powracają na warstwę fi ltracyjną (8). Praca fi ltra jest ciągła zapewniająca 
jednoczesne oczyszczanie wody i płukanie piasku (AWP Nordic Produkts 2018, Dy-
namic Filtr Polska 2018).

Rysunek 6.6. Filtr DynaSand 
Źródło: AWP Nordic Products
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Producenci podkreślają, że zasada funkcjonowania takiego fi ltra o  działaniu cią-
głym jest bardzo prosta. Nie ma w nim ruchomych części mogących ulec awarii lub 
zużyciu, zbiorników magazynowych, tradycyjnych pomp i  zaworów automatycz-
nych. Oprócz dostarczania dobrej jakości wody zastosowanie tego typu urządzeń 
pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych z uwagi na niskie zużycie energii. 
Filtry te charakteryzują się ponadto wysoką trwałością złoża fi ltracyjnego, oraz ni-
ską ilością wód popłucznych z instalacji. Pozwalają na minimalizację obsługi tech-
nicznej. System ma jednak wady, o których donoszą Sawiniak i Kłos (2005). Filtry 
o działaniu ciągłym nie są efektywne w usuwaniu z wód podziemnych związków że-
laza czy manganu, choć autorzy założyli, i ezłoże piaskowe samoczynnie uaktywni 
się do usuwania związków manganu w czasie około 6 miesięcy eksploatacji fi ltrów. 

Filtry kontaktowe stosuje się dla wód o stosunkowo stałym i niskim poziomie za-
nieczyszczeń. Występuje tam zjawisko fi ltracji kontaktowej, która polega na połą-
czeniu procesu fi ltracji pośpiesznej z koagulacją i fl okulacją. Zastosowanie fi ltrów 
kontaktowych pozwala na wykorzystanie możliwej wielofunkcyjności urządzeń. 
Toczydłowska (2005) podaje, że w złożu fi ltracyjnym zachodzą takie procesy jak: 
koagulacja, sedymentacja oraz fi ltracja. Rozcieńczony koagulant dozowany jest 
bezpośrednio przed fi ltrem, po uprzednim wymieszaniu go z wodą. Powstałe wo-
dorotlenki glinu lub żelaza osadzają się na powierzchni zastosowanego kruszywa 
oraz wypełniają przestrzenie międzyziarnowe materiału fi ltracyjnego. Warunkiem 
prawidłowego przebiegu procesów jest optymalny dobór granulacji zastosowanego 
wypełnienia, które powinno charakteryzować się większą średnicą ziaren niż przy 
fi ltracji klasycznej. Najczęściej stosowanym materiałem fi ltracyjnym jest piasek 
i żwir kwarcowy o różnym uziarnieniu. Woda płynąc od dołu przepływa w pierw-
szej kolejności przez ziarna o  największej średnicy, zaś wypływa fi ltrując się na 
drobniejszych ziarnach, co zapewnia lepszą jakość fi ltratu i efektywne oddzielenie 
powstałych kłaczków koagulantów. Zastosowanie fi ltrów kontaktowych pozwala 
na zmniejszenie dawki koagulantu oraz eliminację z układu oczyszczania stosowa-
nia komór reakcji i fl okulacji. Dodatkową zaletą, na jaką wskazuje Jeż –Walkowiak 
(2006) jest szybszy przebieg procesów koagulacji i  fl okulacji niż w  tradycyjnych 
komorach szybkiego czy wolnego mieszania. Filtry kontaktowe umożliwiają nawet 
szybszy przebieg kłaczkowania niż w zbiornikach z osadem zawieszonym. Przepływ 
wody w urządzeniu kontaktowym jest realizowany odwrotnie niż w klasycznych fi l-
trach pośpiesznych, w kierunku od dołu do góry. Takie rozwiązanie umożliwia lep-
sze wykorzystanie pojemności złoża oraz zwiększenie jego wydajności i sprawności 
w  zatrzymywaniu zanieczyszczeń. Gumińska i  Barbusiński (2015) potwierdzają, 
że fi ltracja kontaktowa najlepiej sprawdza się przy oczyszczaniu wód charaktery-
zujących się podwyższoną barwą i niską mętnością, jak również przy fi ltracji wód 
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podziemnych, gdzie pojawiają się kompleksy żelaza z kwasami humusowymi. Jak 
podaje Toczydłowska (2005) w procesie fi ltracji kontaktowej można wykorzystywać 
fi ltry o działaniu ciągłym typu Dynasand. W procesie fi ltracji wody przez fi ltry Dy-
naSand uzyskała ona bardzo dobry efekt usuwania zawiesin, porównywalny z efek-
tem uzyskanym w procesie koagulacji objętościowej i fi ltracji pospiesznej przez zło-
że wielowarstwowe. Stwierdziła bardzo wysoką zatrzymania zawiesin i wykazała, że 
fi ltry z ciągłym płukaniem złoża przy jednoczesnej realizacji procesów koagulacji 
kontaktowej pracowały bardzo stabilnie, w porównaniu z konwencjonalnymi fi ltra-
mi pospiesznymi.

W rozdziale Historia oczyszczania wody podano zastosowanie pierwszy raz w histo-
rii fi ltrów workowych przez Hipokratesa. Obecne wykorzystywane urządzenia dzia-
łają analogicznie jak 2000 lat temu przepuszczając wodę przez porowate materiały, 
które zatrzymują zanieczyszczenia. Jak podają Mouw i Jailor (2000), fi ltry workowe 
są prostymi i łatwymi w obsłudze urządzeniami, które do zatrzymania zanieczysz-
czeń wykorzystują tkaninowy worek lub wkład z fi ltrem fi lcowym. Ich podstawową 
funkcją jest fi zyczne odcedzenie drobnoustrojów i osadu z wody surowej. Niestety, 
systemy te nie są wystarczające do eliminacji bakterii, wirusów czy chemicznych 
związków rozpuszczonych. Są wykorzystywane do doczyszczania wód lepszej ja-
kości i niskiej mętności. Przy wielokrotnym stosowaniu fi ltrów workowych, mogą 
rozwijać drobnoustroje na materiale fi ltracyjnym. Obecnie technologia produkcji 
części i wkładów do fi ltrów workowych rozwija się dynamicznie. Z uwagi na niską 
przepustowość fi ltry takie są stosowane na indywidualnych lub małych stacji uzdat-
niania. Zapewniają również łatwość obsługi i konserwacji. Koszty eksploatacyjne 
zależą od tego, jak często należy wymieniać wkład w fi ltrach, które szybko ulegają 
zanieczyszczeniu. 

6.5. Ciśnieniowe techniki membranowe 

Techniki membranowe, choć znane były już wcześniej, ich praktyczne zastosowa-
nie w uzdatnianiu wody przypada na lata 80. - 90. XX wieku (Konieczny Bodzek 
2001, Pendergast, Hoek 2011). Obecnie metody te zaliczane są do grupy najlepszych 
dostępnych technologii – BAT (Best Available Technology). Zalicza się do nich 
przede wszystkim mikrofi ltrację, ultrafi ltrację, nanofi ltrację, odwróconą osmozę 
i dializę. W Polsce coraz więcej zakładów przemysłowych decyduje się na procesy 
membranowe lub ma w planach ich realizację na swoich stacjach uzdatniania wody 
technologicznej (Porębski et al. 2012). Proces fi ltracji przy zastosowaniu procesów 
membranowych odbywa się z uwzględnieniem transportu masy przez membranę, 
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pod wpływem różnicy ciśnienia po obu jej stronach. Podział ciśnieniowych technik 
membranowych dokonywany jest w literaturze światowej (Konieczny 2010, Shardul 
et al. 2017, Kumar et al. 2016) na postawie wielkości cząstek zanieczyszczeń zatrzy-
mywanych na powierzchni membrany i w jej porach. Do procesów membranowych 
stosowanych w technologii uzdatniania wody zaliczyć można niskociśnieniową mi-
krofi ltrację i ultrafi ltrację, pozwalającą odpowiednio dla mikrofi ltracji na separację 
wiązów o średnicach nie mniejszych niż 0,05 μm oraz średnicach z przedziału od 50 
do 1 nm w procesie ultrafi ltracji. Wśród wysokociśnieniowych procesów membra-
nowych pracujących przy ciśnieniach trans membranowych przekraczających 0,5 
MPa wymienia się nanofi ltrację oraz odwróconą osmozę (Hernandez et al. 2016, 
Lee et al. 2016, Kołtuniewicz, Drioli 2008). Stosuje się róże membrany do usuwania 
różnych zanieczyszczeń organicznych, na przykład jonów metali, w tym ciężkich, 
i innych jonów. (Tabela 1) Techniki membranowe sprawdzają się przy zatrzymaniu 
bakterii a  nawet wirusów, a  także rozdrobnionego materiału organicznego (Du-
dziak, Bodzek 2009). Zastosowanie technik membranowych do produkcji wody do 
picia i na potrzeby gospodarcze jest uważane za znaczący krok w rozwoju skutecz-
ności uzdatniania wody (Bodzek i Konieczny, 2005).

Tabela 6.1. Efektywność zastosowania procesów membranowych w uzdatnianiu wody

(++) praktycznie całkowite usunięcie, (+) usunięcie możliwe, (-) usunięcie niemożliwe *THMp – związki 
tworzące trichlorowcometany w trakcie chlorowania wody 

Źródło: Konieczny (2010)

Dobór odpowiedniego procesu membranowego musi być uzasadniony technicznie 
i ekonomicznie (Dudziak, Bodzek 2009). Techniki membranowe znajdują stosowa-
nie do oczyszczenia, zatężania oraz rozdzielania, czyli frakcjonowania składników 
strumieni wodnych (Konieczny 2010). Stosowane membrany mają różną strukturę 
i właściwości. Jak podaje Warsinger ze współpracownikami (2018) można wyróżnić 
membrany symetryczne i asymetryczne, membrany wykonane z  jednego rodzaju 
polimeru lub polimorfi czne jak też porowate lub nieporowate membrany kompo-
zytowe posiadające strukturę (Frayer et al. 2017). Wielu autorów (Dudziak 2010, 
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Kaiser et al. 2017, Pressdee, Veerapaneni 2006) podkreśla, że wprowadzenie metod 
membranowych do technologii oczyszczania wody pozwala na zwiększenie efek-
tywności jej uzdatniania. Możliwe jest ponadto skuteczne oddzielanie zawartych 
w niej zanieczyszczeń oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych, czy eksploatacyjnych, 
co podają Karagianis i Soldatos (2008). Filtracja wody z wykorzystaniem membra-
nowych procesów ciśnieniowych może być stosowana w układach jako proces jed-
nostkowy lub zintegrowany pracujący w połączeniu z innymi, konwencjonalnymi 
metodami uzdatniania. (Kabsch-Korbutowicz, Majewska–Nowak 2010). 

Często koszty uzdatniania wody technikami membranowymi są niż koszty zwią-
zane z eksploatacją rozwiązań konwencjonalnych. Badacze zajmujący się tematyką 
procesów membranowych wśród istotnych ich zalet wymieniają: (Kabsch-Korbuto-
wicz, Majewska–Nowak 2010, Karagianis i Soldatos 2008, Konieczny 2010, Shardul 
et al. 2017, Kumar et al. 2016, Dudziak, Bodzek 2009, Hernandez et al. 2016, Lee et 
al. 2016, Kołtuniewicz, Drioli 2008, Warsinger et al. 2018, Dudziak 2010, Kaiser et 
al. 2017, Pressdee, Veerapaneni 2006)

− niskie zużycie energii,

− niskie zużycie, a w wielu przypadkach nawet brak konieczności dodawania 
chemikaliów,

− produkcja wody o stałej jakości, praktycznie niezależnej od składu wody 
oczyszczanej, 

− łatwe powiększanie skali (system modułowy),

− automatyzacja i zwartość instalacji.

Do głównych wad procesów membranowych należą według nich:

− spadek wydajności w czasie, spowodowany osadzaniem się substancji blo-
kujących powierzchnię i pory membrany,

− ograniczony czas życia membran, szczególnie w przypadku fi ltracji silnie 
zanieczyszczonych wód,

− ograniczoną wytrzymałość mechaniczną i odporność membran polimero-
wych na temperaturę, pH lub obecność chloru.
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Obecnie membrany stosowane do odsalania wody stanowią ponad 80 % wszyst-
kich zastosowanych w technologii membran. Należy przy tym wspomnieć za Shawn 
i innymi (2017), że procesy membranowe są głównie wykorzystywane w wielu gałę-
ziach przemysłu wymagających czystej wody, na przykład: w przemyśle farmaceu-
tycznym, kosmetycznym, chemicznym, petrochemicznym, elektronicznym, ener-
getycznym, spożywczym czy w biotechnologii (Bodzek, Konieczny 2005, Freyer et 
al. 2017, Kim et al. 2017).

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na uzyskany stopień separacji jest rodzaj 
membrany, który oddziałuje na przepływ jonów lub cząsteczek przez przegrodę. 
Membrany można podzielić na: membrany organiczne (wśród których wyróżnia się 
membrany polimerowe i ciekłe) oraz membrany nieorganiczne. (Kumar et al. 2016) 
Ponadto membrany identyfi kuje się jako porowate i nieporowate biorąc pod uwagę 
mechanizm transportu masy i zastosowania membran, przy których istotna jest ich 
struktura. Membrany porowate mogą być asymetryczne lub symetryczne. Porowate 
membrany symetryczne są dosyć popularne i najczęściej stosowane w mikrofi ltra-
cji. Porowate membrany asymetryczne można z kolei podzielić na integralne, czyli 
wykonane z jednego rodzaju materiału, oraz kompozytowe. Membrany nieporowa-
te mogą być zaś integralne lub kompozytowe. Lee ze współpracownikami (2016) 
która badała membrany nieporowate podaje, że nieporowate membrany integralne 
stanowi cienka, lita warstwa polimeru.

Wielu badaczy podaje (Konieczny 2010, Shardul et al. 2017, Kumar et al. 2016, 
Dudziak, Bodzek 2009, Lee et al. 2016, Kołtuniewicz, Drioli 2008, Warsinger et al. 
2018, Dudziak 2010, Kaiser et al. 2017), że większość membran stosowanych na 
skalę przemysłową jest wykonana z  polimerów. Najczęściej stosuje się membra-
ny wytworzone z  pochodnych celulozy, poli(chlorku winylu) (PVC), polisulfonu 
(PSU), poliimidu (PI), poli(fl uorku winylidenu) (PVDF), poliakrylonitrylu (PAN), 
poli(tetrafl uoroetylenu) (PTFE), polipropylenu (PP) poliamidów alifatycznych, 
i innych materiałów do których należą polimery również modyfi kowane chemicz-
nie lub fi zycznie. Ostatnio, jak podaje literatura (Bodzek, Konieczny 2005, Kabsch
-Korbutowicz, Majewska–Nowak 2010, Karagianis i Soldatos 2008) można obser-
wować zwiększone zainteresowanie membranami ceramicznymi, które odznaczają 
się dłuższym cyklem życia, większą wytrzymałością mechaniczną, zwiększoną od-
pornością chemiczną i niższą podatnością na fouling niż membrany polimerowe. 
Membrany ceramiczne mogą pracować w wyższych temperaturach i w szerszym za-
kresie pH, ale koszty ich eksploatacji jak i koszty inwestycyjne są wyższe niż mem-
bran polimerowych.

6. Rodzaje fi ltracji



― 174 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

Membrany w systemach uzdatniania wody są umieszczone w odpowiednio przy-
gotowanych obudowach spełniających funkcje doprowadzenia wody surowej, od-
prowadzenia oczyszczonej i  usunięcia z  membrany zbędnych zanieczyszczeń, co 
znaczy, że wymaga się od nich odpowiedniej separacji strumieni nadawy, retentatu 
i  permeatu. Kaiser z  zespołem (2017) wyjaśniają, że membrana wraz z  obudową 
tworzy moduł membranowy. Gęstość upakowania membran jest szczególnie istot-
nym parametrem tego modułu, gdyż bezpośrednio wpływa na wydajność procesu 
(Konieczny 2010, Dudziak, Bodzek 2009, Hernandez et al. 2016). 

Dzięki odpowiedniemu doborowi procesu membranowego można usunąć z wody 
niemal każdy rodzaj zanieczyszczeń. Proces mikrofi ltracji jest przeznaczony głów-
nie do usuwania zawiesin z wody, w rezultacie woda oczyszczana (permeat) będzie 
się charakteryzowała się niską mętnością, ale prawie nie zmienioną zawartością 
substancji rozpuszczonych i koloidów. W procesie ultrafi ltracji oddzielane są zawie-
siny, substancje wielkocząsteczkowe organiczne lub nieorganiczne, niektóre bak-
terie i wirusy, natomiast przepuszczane przez membranę zostają substancje o ma-
łych cząsteczkach, takie jak kwasy, wodorotlenki, sole, czy też związki organiczne 
o niewielkich masach cząsteczkowych. W procesie nanofi ltracji na membranie za-
trzymane zostają sole wielowartościowe i większość wielko- i małocząsteczkowych 
związków organicznych. Permeat zawiera jedynie sole jednowartościowe, kwasy 
i wodorotlenki. Najwyższą efektywność rozdziału substancji otrzymuje się w proce-
sie odwróconej osmozy. Umożliwia ona zatrzymanie niemal wszystkich substancji 
rozpuszczonych, łącznie zniektórymi jonami jednowartościowymi. Permeat stano-
wi prawie idealnie czystą wodę, zwaną ultra-pure-water (Shardul et al. 2017, Kumar 
et al. 2016, Hernandez et al. 2016, Lee et al. 2016). W  Tabeli 6.2 przedstawiono 
zastosowanie różnych technik membranowych do separacji z wody najczęściej wy-
stępujących zanieczyszczeń. 
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Tabela 6.2. Zastosowanie ciśnieniowych technik membranowych do usuwania wybranych 
zanieczyszczeń z wody.

Proces Zastosowanie

Ultrafi ltracja 
i mikrofi ltracja

1. Usuwanie cząstek zawieszonych:
- koloidów i zawiesin
- bakterii (membrany MF i UF zatrzymują większość bakterii)
- wirusów (membrany UF zatrzymują większość wirusów, membrany 

MF mogą zatrzymywać wirusy tylko, jeśli są one związane z  większymi 
cząstkami)

- cysty pierwotniaków
2. Usuwanie substancji organicznych (rozpuszczone substancje organiczne mogą 

być usunięte tylko w UF - stopień ich zatrzymania zależy od masy cząsteczkowej 
i wielkości porów membrany UF, zarówno UF, jak i MF mogą efektywnie usuwa 
substancje organiczne w układach z koagulacją lub adsorpcją na pylistym węglu 
aktywnym).

3. Usuwanie substancji nieorganicznych - po chemicznym strącaniu lub korekcie pH:
- związków fosforu
- twardości
- metali (np. żelaza, manganu, arsenu).

Nanofi ltracja

1. Usuwanie twardości.
2. Usuwanie rozpuszczonych związków organicznych:

- prekursorów trihalometanów (THM) i  innych ubocznych produktów 
dezynfekcji

- pestycydów i innych syntetycznych związków organicznych
- barwy

Odwrócona 
osmoza

1. Obniżenie zawartości substancji rozpuszczonych:
- odsalanie wody morskiej
- odsalanie wód słonawych

2. Usuwanie jonów nieorganicznych:
- F-

- Ca2+ i Mg2+ (twardości)
- składników odżywczych (NO3

-, NO2
-, NH4

+, PO4
3-)

- radionuklidów
- innych - wymienionych w przepisach dotyczących wody do picia

3. Usuwanie rozpuszczonych związków organicznych:
- prekursorów trihalometanów (THM) i  innych ubocznych produktów 

dezynfekcji
- pestycydów i innych syntetycznych związków organicznych
- barwy

Źródło: Nawrocki, 2010.
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Poza najpopularniejszymi wcześniej wymienionymi procesami membranowymi 
zastosowanie przemysłowe znajdują również dializa, elektrodializa i dializa Don-
nana. Zakres zastosowania oraz siłę napędową wszystkich technik membranowych 
procesów przedstawia Tabela 6.3.

Tabela 6.3. Przemysłowe membranowe procesy separacyjne.

Proces Siła napędowa Zakres zastosowań

Mikrofi ltracja różnica ciśnień 0,01-0,1 MPa klarowanie roztworów

Ultrafi ltracja różnica ciśnień 0,05-0,5 MPa rozdział roztworów, makrocząsteczek 
i koloidów

Nanofi ltracja różnica ciśnień 0,5-5 MPa Rozdział sole wielowartościowe i związ-
ków organicznych

Odwrócona 
osmoza różnica ciśnień 5-20 MPa rozdział soli i najmniejszych cząsteczek 

z roztworów

Dializa różnica stężeń usuwanie soli i mikrocząstek z roztwo-
rów

Elektrodializa różnica potencjału elektrycz-
nego usuwanie jonów z roztworów

Dializa Donnana różnica stężeń oczyszczanie roztworów, odzysk skład-
ników

Źródło: Bodzek, Konieczny 2005

Omawiając procesy membranowe należy też pamiętać o odpowiednich warunkach 
pracy stosowanych membran, ponieważ trakcie ich bieżącej eksploatacji może na-
stąpić stopniowy spadek wydajności procesu w wyniku polaryzacji stężeniowej czy 
foulingu (Kim et al. 2017). Polaryzacja stężeniowa tworzy się w bezpośrednim są-
siedztwie membrany, w postaci warstwy granicznej roztworu, o stężeniu przewyż-
szającym średnie stężenie tego roztworu. Natomiast foulingiem nazywamy proces 
odkładania się na powierzchni membrany i w jej porach składników oczyszczanych 
roztworów (Zhang et al. 2017). Skutkiem wystąpienia każdego z  tych niepożąda-
nych zjawisk jest zmniejszenie wydajności procesu i przepływu wody, ograniczenie 
powierzchni czynnej membrany oraz obniżenie jej żywotności. Dodatkowo mem-
brany polimerowe mogą mieć ograniczoną wytrzymałość chemiczną i  termiczną. 
Problemem może być również niska selektywność membran podczas procesu se-
paracji zanieczyszczeń. Dlatego przy doborze odpowiedniej techniki membranowej 
należy uwzględnić materiał, z którego wykonana zostanie membrana, temperaturę 
i odczyn fi ltrowanej wody jak i odpowiednie parametry jej przypływu, dzięki któ-
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rym ograniczy się powstawanie opisanych zjawisk w okolicach warstwy separują-
cej. Konieczne jest również określenie metody czyszczenia lub płukania membran, 
a także uwzględnić, w jakich warunkach proces będzie prowadzony, tj. temperatura 
oraz odczyn wody (Porębski et al. 2012).

Proces mikrofi ltracji może zajmować w  ciągu linii technologicznej uzdatniania 
wody miejsce fi ltracji konwencjonalnej. Symetryczne membrany mikrofi ltracyjne 
oddzielają od wody zanieczyszczenia do 0,1 μm, dzięki temu w wodzie oczyszczo-
nej występuje obniżona mętność, zawartość zawiesiny ogólnej oraz mniejszą ilością 
bakterii. Proces ten pozwala ponadto na obniżenie zawartość ogólnego węgla orga-
nicznego, w wyniku czego zmniejszają się również wartości ChZT-Cr i ChZT-Mn. 
Z tego względu proces ten jest stosowany do usuwania z wody mętności, pierwot-
niaków, niektórych form bakterii, wielkocząsteczkowych związków organicznych 
oraz wstępnego przygotowywania wody przed innymi procesami membranowymi 
(Zhang et al. 2017). 

Rysunek 6.7. Mikrofi ltracja
Źródło Gąsiorowski 2018

Siłą napędową procesu mikrofi ltracji jest przyłożona różnica ciśnień hydrostatycz-
nych po obu stronach membrany, rzędu 0,05-0,5MPa. Mikrofi ltrację prowadzi się 
najczęściej w układzie stycznym (cross-fl ow”, „tangential fl ow”), co w dużej mierze 
zapobiega odkładaniu się osadów na powierzchni membrany (Kabsh-Korbutowicz, 
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Majewska-Nowak 2010). Filtracja membranowa typu cross-fl ow coraz częściej za-
stępuje inne do tej pory stosowane możliwości separacji dzięki niższym kosztom in-
westycyjnym i uproszczeniu dalszych metod obróbki. Filtry stosowane w procesach 
mikrofi ltracji są zwykle wykonane z materiałów ceramicznych lub syntetycznych 
polimerów, o czym wspomniano wcześniej, takich jak polisulfon, tefl on czy octan 
celulozy. Substancje te nie są cytotoksyczne, ani też w inny sposób nie wpływają na 
zmiany jakości fi ltrowanego roztworu. Ściany membran mikrofi ltrów charakteryzu-
ją się anizotropową strukturą, tzn. kanały w porach rozszerzają się w kierunku od 
powierzchni membrany w głąb jej porowantej struktury. Dzięki temu cząstki zanie-
czyszczń, które są oddzielane na tej membranie, zatrzymują się na jej powierzchni 
i nie przechodzą w światło kapilar w jej wnętrzu (Javaid et al. 2010). Mikrofi ltracja 
stanowi ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych technik separacji, jak wirowa-
nie czy obrotowa fi ltracja próżniowa. 

Ultrafi ltracja jest sposobem zatrzymania wielkocząsteczkowych rozpuszczonych 
substancji organicznych, związków koloidalnych oraz pierwotniaków, bakterii wi-
rusów, a nawet ich form przetrwalnikowych (Rajca et al. 2008) Swoje szerokie zasto-
sowanie znalazła w różnych procesach zintegrowanych oraz hybrydowych. Najczę-
ściej występuje w połączeniu z procesem mikrofi ltracji (MF/UF) i wykorzystywana 
jest do wstępnego przygotowywania oczyszczanej wody przed innymi procesami 
membranowymi. Umożliwia również stosowanie w  zakładach przemysłowych 

Rysunek 6.8. Ultrafi ltracja
Źródło Gąsiorowski 2018
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zamkniętego obiegu wody. Jej znaczenie jest szczególnie istotne w krajach rozwinię-
tych, gdzie większość źródeł wody, z uwagi na zanieczyszczenie, nie nadaje się do 
bezpośredniego wykorzystania (Criston et al. 2009). Ultrafi ltracja umożliwia jedno-
etapowo usunięcie wymienionych wcześniej zanieczyszczeń. Proces obecnie został 
całkowicie zautomatyzowany, przy zachowaniu cech energooszczędności. Istotną 
zaletą metody jest fakt, że do wody nie wprowadza się na żadnym z etapów środków 
chemicznych. Modyfi kacja powierzchni membran poprzez wprowadzenie do jej 
struktury sorbentów takich jak węgiel aktywny pozwala na rozszerzenie możliwości 
zastosowania o  separację szerokiego zakresu mikrozanieczyszczeń organicznych, 
w tym na usunięcie zapachu, smaku, detergentów oraz pozostałości antybiotyków 
(Yuan et al. 2013).

Nanofi ltracja jest procesem, w którym zatrzymywane są koloidy, związki organicz-
ne średniocząsteczkowe i niektóre małocząsteczkowe, związki odpowiedzialne za 
barwę wody oraz kwasy humusowe (Pendergast, Hoek 2011). Dodatkowo membra-
ny nanofi ltracyjne mają zdolność do zatrzymania jonów wielowartościowych, jak 
też niektórych dwuwartościowych, czy jednowartościowych (Shardul, Vidic 2017). 
Zastosowanie membran tego typu umożliwia zmiękczanie wód bez wprowadzenia 
do wody dodatkowych środków chemicznych, co jest szczególnie pożądane w wie-
lu zakładach przemysłowych, gdzie do produkcji wymaga się zastosowania wody 
pozbawionej twardości, która jest odpowiedzialna za wytrącanie się niepożąda-
nych osadów obniżających sprawność urządzeń stosowanych w linii produkcyjnej 
i rozwiązań technologicznych. Przy zastosowaniu chemicznych metod zmiękczania 
generowana jest znaczna ilość osadów, które następie wymagają usunięcia z wody 
w procesach fi ltracji pośpiesznej. Ograniczenie powstawiania osadów chemicznych 
pozwala na zmniejszenie kosztów utylizacji tych osadów, dlatego metoda nanofi l-
tracji jest coraz częściej wdrażana jako alternatywny proces przygotowania wody 
technologicznej (Hernandez 2016). W  ostatnich latach w  wodach powierzchnio-
wych zauważono ponadto wzrost stężenia azotanów (V), wynikający przede wszyst-
kim z  nawożenia pól w  rolnictwie. Przy zastosowaniu nanofi ltracji możliwe jest 
usunięcie w ponad 70 % tej formy azotu z wody, co znacznie wpływa na poprawię 
jej jakości (Konieczny 2010). Proces nanofi ltracji z  powodzeniem stosowany jest 
również w przypadku usuwania antropogenicznych zanieczyszczeń wykazujących 
aktywność biologiczną, takich jak związki endokrynnie czynne (Dudziak 2013), 
farmaceutyki (Hilal et al. 2004) lub fenolowe domieszki przemysłowe (Lopez-Mu-
noz et al. 2009).

6. Rodzaje fi ltracji
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Rysunek 6.9. Nanofi ltracja
Źródło Gąsiorowski 2018

Technologia odwróconej osmozy rozwinęła się w ciągu ostatnich 40 lat i osiągnęła 
44% udział w światowej zdolności produkcyjnej odsalania oraz 80% udział w cał-
kowitej liczbie instalacji do odsalania zainstalowanych na całym świecie. Wykorzy-
stanie odsalania membran zwiększyło się, gdy materiały uległy poprawie, a koszty 
spadły. Obecnie membrany do odwróconej osmozy są stosowane w nowych insta-
lacjach odsalania (Kołtuniewicz, Drioli 2008). Podstawowym zadaniem membran 
stosowanych w odwróconej osmozie jest zatrzymywanie soli oraz substancji mało-
cząsteczkowych. Dlatego bardzo dobrze sprawdzają się one w trakcie odsalania wód 
słonych i słonawych, w tym wód z wyrobisk kopalnianych i morskich. 

Pressdee i Veerapaneni (2006) podają, że wyłoniły się dwie odrębne gałęzie odsalania 
z zastosowaniem odwróconej osmozy: odwrócona osmoza wody morskiej i odwró-
cona osmoza wód zasolonych. Odmienność źródeł wody, w  tym zanieczyszczonej 
substancjami o charakterze toksycznym, zasoleniem, skoncentrowanymi odpadami 
płynnymi, sposobami utylizacji i  lokalizacją zakładu, gdzie realizowany jest proces, 
spowodowały znaczne różnice w jego rozwoju, wdrożeniu i kluczowym problemom 
technicznym, co podkreśla Greenlee ze współpracownikami (2009). Opcje obróbki 
wstępnej są podobne dla obu typów odwróconej osmozy i  zależą od konkretnych 
składników źródła wody. Warsinger z zespołem (2018) szacują, że zwiększy się w naj-
bliższym czasie wykorzystanie wód słonych, a co za tym idzie wykorzystanie odwró-
conej osmozy w  celu uzdatnienia wody morskiej. Nowe technologie odzyskiwania 
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energii i  wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a  także innowacyjny projekt 
instalacji, pozwoli na większe wykorzystanie odsalania dla szerokich społeczności 
zamieszkującej tereny śródlądowe i wiejskie, zapewniając jednocześnie bardziej przy-
stępną cenę wody dla dużych miast przybrzeżnych (Hernandez et al. 2016).

Adamski i Majewska-Nowak (2010) podają, że zastosowanie odwróconej osmozy co-
raz częściej jest realizowane w układach złożonych. Lee ze współpracownikami (2011) 
podaje, że RO jest realizowana jako proces hybrydowy przy wspomaganiu fi zycznej 
separacji metodami chemicznymi lub fi zyczno-chemicznymi, zaś Konieczny z zespo-
łem (2009) utworzyła hybrydę z koagulacją Rozwój nanotechnologii pozwala mody-
fi kować membrany RO takimi materiałami jak nanorurki węglowe, srebro nanokolo-
idalne. Wykorzystywane są membrany nanostrukturalne, w tym membrany zeolito-
we, cienkowarstwowe membrany nanokompozytowe, nanorurki węglowe i membra-
ny biomimetyczne. Często do tego celu stosowane są metody dwustopniowej fi ltracji 
łączące proces nanofi ltracji z procesem odwróconej osmozy (NF/RO). Rozwiązanie 
takie cechuje się również znaczną efektywnością w usuwaniu metali ciężkich, które 
coraz częściej występują w wodach naturalnych (Qdais, Moussa 2004). Ponadto od-
wrócona osmoza, realizowana jako proces samodzielny lub w połączeniu z  innymi 
również membranowymi, zaawansowanymi technikami oczyszczania wody, pozwala 
na separację takich substancji, jak fenole, chlorowcopochodne, aldehydy (Kim et al. 
2017), farmaceutyki, środki hormonalne (Dudziak 2013, Karagiannis, soldatos 2008), 
substancje ropopochodne (Piekutin 2011), które w ostatnich latach stanowią znaczą-
cy problem w technologii oczyszczania wody. 

Rysunek 6.10. Odwrócona osmoza
Źródło Gąsiorowski 2018
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6.6. Filtracja w oczyszczaniu wód podziemnych
i procesy współtowarzyszące fi ltracji

Uzdatnianie wód podziemnych jest prowadzone głównie z powodu obecności żela-
za, manganu, jonów amonowych, fl uorków, substancji organicznych odpowiedzial-
nych za barwę głównie pochodzenia humusowego oraz zapachu wody wywołanego 
przez obecne w niej gazy (Kalenik 2009). Proces pozwala ponadto na zatrzymanie 
cząstek zawiesin mineralnych i  organicznych, niektórych bakterii, wirusów oraz 
jaj pasożytów. Przy wykorzystaniu odpowiednich mas fi ltracyjnych, eliminuje też 
w znacznym stopniu twardość i zasolenie. 

W systemach oczyszczania wody najczęściej współtowarzyszą fi ltracji inne procesy 
jednostkowe, które zwiększają jej efektywność i umożliwiają jednocześnie usunięcie 
z wody dodatkowych zanieczyszczeń. Proces fi ltracji wody poprzedzony jest zazwy-
czaj wstępną aeracją, wspomagającą też stabilizację i odkwaszanie wody, które grają 
zasadniczą rolę w usuwaniu korozyjności i agresywności wody. Łącznie z fi ltracją 
mogą też zachodzić procesy odżelaziania, odmanganiania i zmiękczania wody, pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich dedykowanych mas fi ltracyjnych. Możliwe 
jest jest również usunięcie zanieczyszczeń organicznych przy fi ltracji wody przez 
porowate złoża sorbcyjne.

Aeracja jest pierwszym procesem wspomagającym fi ltrację niemal w każdym sys-
temie uzdatniania wody podziemnej. Celem stosowania napowietrzania wody 
oczyszczanej w  układach technologicznych jest wprowadzanie do niej tlenu oraz 
usunięcie rozpuszczonych w wodzie podziemnej gazów, głównie dwutlenku agre-
sywnego węgla (CO2), siarkowodoru (H2S) oraz metanu (CH4). Obecność dwutlen-
ku węgla powoduje pogorszenie smaku oraz zapachu wody, na skutek obniżenia 
odczynu wody utrudnia warunki hydrolizy i utleniania związków żelaza i manganu, 
a przede wszystkim działa korozyjnie i agresywnie na materiał z jakiego wykonane 
są urządzenia i intalacje (Skoczko 2011).

Usunięcie agresywnego dwutlenku węgla jest procesem odkwaszania wody. Napo-
wietrzanie występuje zazwyczaj jako pierwszy stopień oczyszczania wód podziem-
nych. Zazwyczaj stosuje się metody fi zyczne, polegające na wprowadzeniu powietrza 
do strumienia wody, bądź przepuszczeniu wąskich strug. Istota procesu polega na 
przejściu dwutlenku węgla obecnego w  wodzie do powietrza, w  wyniku kontak-
tu tych dwóch mediów, co uzyskuje się w urządzeniach ciśnieniowych lub otwar-
tych. Budowa urządzeń do napowietrzania powinna prowadzić do wytworzenia jak 
największej powierzchni kontaktu wody z  powietrzem. Ponadto powinna zapew-
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niać odpowiednie mieszanie jak i łatwy odpływ powietrza w celu usunięcia gazów 
z uzdatnianej wody. Sobczyk (2001) podaje, że w niektórych przypadkach zasadne 
jest zastosowanie czystego tlenu do uzdatniania wód. Podczas kontaktu wody z po-
wietrzem atmosferycznym następuje wyrównanie ciśnień cząstkowych gazów w tych 
dwóch fazach. Tlen i azot przechodzą z powietrza do wody, a dwutlenek węgla prze-
chodzi z wody do powietrza, gdy jego stężenie w oczyszczanej wodzie jest większe od 
stężenia równowagowego. Wymiana gazów przebiega do momentu ustalenia się sta-
nu równowagi, w którym stężenie lub ciśnienie cząstkowe substancji w fazie gazowej 
jest proporcjonalne do jej stężenia w cieczy (Nawrocki 2010). O skuteczności wymia-
ny gazów decydują takie czynniki jak temperatura, zasolenie wody, rodzaj i stężenie 
wymienianych gazów, czas kontaktu wody z powietrzem oraz sposób napowietrza-
nia wody. Im większe są: zasolenie, temperatura, stopień rozdeszczenia wody, czas 
kontaktu i różnica stężeń gazu w wodzie i powietrzu, tym łatwiejsze jest usunięcie 
tego gazu z wody. Sozański z zespołem (2007) podają, iż w przypadku dwutlenku wę-
gla i siarkowodoru, stopień ich usunięcia jest funkcją pH decydującego o formie ich 
występowania w wodzie. Podczas napowietrzania z wody usuwana jest tylko ta część, 
która występuje w postaci gazowej. Im mniejsze pH, tym sprawność usuwania tych 
gazów jest większa. Metody napowietrzania wody podziemnej stosowane są w więk-
szości stacji uzdatniania wody podziemnej. Jednak nie we wszystkich przypadkach 
tlen atmosferyczny pozwala na utlenienie występujących w wodzie związków żelaza. 
Stosuje się wówczas utlenianie chemiczne.

Odkwaszanie przeprowadza się metodami fi zycznymi poprzez napowietrzanie lub 
chemicznymi poprzez wykorzystanie materiałów fi ltracyjnych podnoszących od-
czyn wody. Filtry pośpieszne mają bardzo szerokie możliwości stosowania, dlatego 
mogą być stosowane też do odkwaszania wody. Pod warunkiem doboru odpowied-
niego złoża oraz parametrów pracy fi ltrów, urządzenia mogą służyć do usuwania 
z  wody agresywnego dwutlenku węgla, który odpowiedzialny jest za korozyjne 
właściwości wody. (Imran 2005) według Shock i Lytle (2010) najlepiej do tego celu 
sprawdza się grys marmurowy lub prażony dolomit. Zadaniem fi ltrów odkwaszają-
cych jest związanie wolnego agresywnego dwutlenku węgla, gdzie w czasie fi ltracji 
wchodzi on w reakcję ze złożem – węglanem wapnia i tlenkiem magnezu, które są 
podstawową składową złóż marmurowych i dolomitów. Podczas przepływu wody 
materiał złoża jest rozpuszczany na skutek opisanej reakcji, natomiast woda oczysz-
czana nabiera nowych właściwości - posiada wyższe pH, zasadowość i  twardość, 
jednak jest pozbawiona agresywnego dwutlenku węgla. W praktyce tego typu fi l-
try stosowane są do fi ltracji wód podziemnych, gdzie agresywny dwutlenek węgla 
występuje w formie naturalnej lub po procesie koagulacji wód powierzchniowych, 
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gdzie dwutlenek węgla może być produktem reakcji (Konieczny et al. 2009). Usuwa-
nie dwutlenku węgla agresywnego stosuje się również przy zmiękczaniu i deminera-
lizacji wód do celów kotłowych oraz po dekationizacji na kationitach wodorowych.

Wprowadzony do wody tlen utlenia Fe(II) do Fe(III) oraz inne zredukowane sub-
stancje, na przykład jon siarczanowy (IV) do jonu siarczanowego (VI). Stąd odkwa-
szanie wody poprzez wprowadzenie do niej powietrza ma duże znaczenie w uzdat-
nianiu wód podziemnych, które zawierają zazwyczaj podwyższone ilości żelaza 
dwuwartościowego (Anielak, Arendacz 2007). Wymagana intensywność odkwasza-
nia wody zależy najbardziej od jej zasadowości, która wskazuje optymalny sposób 
wprowadzenia powietrza. Po napowietrzaniu wody należy sprawdzić czy pozostał 
w wodzie jedynie związany dwutlenek węgla. Jeżeli obecny jest dalej agresywny CO2 
należy go związać chemicznie (Shannon 2012). Wapno palone lub hydratyzowane 
może wiązać dwutlenek węgla według reakcji:

Wapno dawkowane jest w postaci mleka wapiennego lub wody wapiennej. W nie-
których przypadkach zamiast wapna można zastosować sodę kalcynowaną (Na-

2CO3) lub wodorotlenek sodu (NaOH), które wiążą dwutlenek węgla według reakcji:

Na2CO3 i NaOH dawkuje się najczęściej w postaci wodnych roztworów 5-10 %. 

Należy stosować takie ilości powyższych związków chemicznych, które są tylko nie-
zbędne do ustalenia stanu równowagi węglanowo - wapniowej. Stosowanie zbyt du-
żych dawek wapna będzie powodować wytrącenie osadów CaCO3, wprowadzenie 
nadmiaru związków sodu skutkować zaś będzie nadmierną alkalizacją wody oraz 
zwiększeniem jej zasolenia. 

Korozyjne działanie wody na metale obejmuje złożone procesy elektrochemiczne 
oraz biochemiczne. Żaden ze składników wody nie pozostaje obojętny w stosunku 
do metalu i może przyspieszać lub opóźniać jego korozję. O szybkości korozji de-
cyduje wzajemny stosunek zawartych w wodzie składników ochronnych i korozyj-
nych. (Głuszko 2007)
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Istnieje kilka metod oceny korozyjności wody. Przede wszystkim obliczany jest 
indeks Larsona. (Imran 2005) Według niego właściwości korozyjne zależą od 
stężenia chlorków, siarczanów (VI) oraz zasadowości wody. Przyjmuje on po-
stać: [6.1]

    [6.1]

Ponieważ w wodach naturalnych węglany w zasadzie nie występują, wzór można 
przekształcić do postaci:

    [6.2]

gdzie: 

[SO2-
4] – stężenie jonów siarczanowych (VI) [mg/dm3],

[Cl-] – stężenie jonów chlorkowych [mg/dm3],

[HCO-
3] – stężenie jonów wodorowęglanowych [mg/dm3],

[CO2-
3] – stężenie jonów węglanowych [mg/dm3].

Loewenthal (2004) z innymi podaje, że wzór Larsona wskazuje wyraźnie, że własno-
ści korozyjne wody rosną wraz ze wzrostem zawartości jonów siarczanowych (VI) 
i chlorkowych, a maleją ze wzrostem zasadowości wody. W konsekwencji wzrost 
zasadowości wody może zrekompensować niepożądane działanie korozyjne jonów 
chlorkowych i siarczanowych (VI). 

Wynikiem korozji może być wzrost zabarwienia wody spowodowany uwalnia-
niem się związków żelaza. Parametr ten jest zależny od temperatury wody, czasu 
retencji, zawartości tlenu rozpuszczonego, sodu, siarczanów (VI), chlorków i za-
sadowości wody. (Sekuła 2000) Zależność przyrostu barwy wody ΔB od wyżej 
przedstawionych czynników wyrażono następującym równaniem empirycznym: 
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    [6.3]

gdzie: 

  stężenie jonów chlorkowych [mg/dm3],

 - stężenie jonów siarczanowych (VI) [mg/dm3],

 - stężenie jonów sodowych [mg/dm3],

 - początkowa zawartość tlenu rozpuszczonego [mg/dm3],

 - T - temperatura [0C],

 - zasad - zasadowość wody [mg CaCO3/ dm3],

   - HRT - hydrauliczny czas retencji [doby].

Jak wynika z obserwacji, znaczna liczba czynników ma wpływ na szybkość korozji 
(od której zależy wzrost barwy wody). Iram (2005) oraz Nawrocki ze współpra-
cownikami (2010) podają, iż można zastosować zmodyfi kowany indeks Larsona, 
uwzględniając także stężenie sodu, temperaturę wody oraz czas retencji w sieci. Po-
szerzony indeks Larsona IRM przyjmuje następującą postać:

  [6.4]

Poszerzony indeks Larsona wskazuje, że większe zasolenie wody, wyższa temperatu-
ra oraz zbyt długi czas retencji istotnie zwiększają korozję. Inhibitujące właściwości 
posiadają tylko jony wodorowęglanowe, a więc przeciwdziałać korozji można po-
przez zwiększenie zasadowości wody (Ahman et al. 2010).

Min ze współpracownikami (2002) wymienia parametry wody decydujące o  jej 
właściwościach korozyjnych. Zalicza do nich odczyn wody, zasadowość (twardość 
węglanową), chlorki, siarczany (VI) i inne jony nieorganiczne, temperaturę wody, 
stężenie tlenu rozpuszczonego oraz naturalną materię organiczną. Sarin (2004) zaś 
opisuje parametry eksploatacyjne wpływające na korozję. Według niego na inten-
sywność korozji mają wpływ również inne czynniki związane z eksploatacją i sta-
nem faktycznym sieci. Wymienia tu przede wszystkim prędkość przepływu wody, 
czas retencji wody w sieci, stan instalacji i jej wiek i średnicę rur. 
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Poza korozyjnością wody ocenia się również jej agresywność. Woda w zależności od 
składu oraz innych parametrów związanych z przepływem może ulegać zmianom 
w czasie użytkowania oraz reagować z materiałem, z którym ma styczność. Niszczą-
ce jej działanie sprowadza się do agresywnego wpływu na beton oraz korozyjnego 
oddziaływania na metale, głównie żelazo i stal. Agresywność i korozyjność wody 
to wskaźniki ważne przy ocenie przydatności wody do celów przemysłowych oraz 
w dystrybucji wody do picia i na potrzeby gospodarcze (Loewenthal et al. 2004).

Do oceny agresywnych wód wykorzystuje się takie parametry, jak indeks nasycenia 
i  związane z  tym indeksy Langeliera i  Ryznera. Indeksy te określają stan równo-
wagi węglanowo- wapniowej badanej wody, charakteryzują stabilność chemiczną 
wody, jej zdolność do tworzenia i/lub rozpuszczania warstw ochronnych, tj. strąca-
nia/ rozpuszczania osadu CaCO3. Indeksy te nie charakteryzują jednak własności 
korozyjnych wody i nie mogą być stosowane do oceny korozyjności (Frayne 2011). 

O stanie równowagi węglanowo- wapniowej decydują: temperatura wody, ogólna 
zawartość soli, zawartość soli, zawartość jonów wapnia, zawartość wodorowęgla-
nów oraz odczyn wody (Schock et al. 2010). Stabilność wody określa indeks Lan-
geliera JL. 

      [6.5]

gdzie: 

pH - wartość rzeczywista pH wody,

pHs - wartość pH wody w stanie nasycenia.

Indeks nasycenia pHs = f(TCa, Zog, L, K2)

L - iloczyn rozpuszczalności węglanu wapnia CaCO3,

K2 - druga stała dysocjacji kwasu węglowego.

W praktyce korzysta się z uproszczonych metod określania pHs uwzględniając jego 
zależność w  funkcji całkowitej zawartości rozpuszczonych soli w wodzie, tempe-
ratury, twardości wapniowej, zasadowości ogólnej (Ahmad et al. 2010). Tendencję 
wody do tworzenia warstw ochronnych można określić również za pomocą indeksu 
Ryznera JR wyznaczanego wzorem:

    [6.6]
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6.7. Badania własne nad usuwaniem korozyjności
i agresywności wody

Woda stosowana do celów przemysłowych nie powinna mieć charakteru agresyw-
nego ani korozyjnego. Woda posiadająca charakter agresywny ma zdolność do two-
rzenia osadów na powierzchni, z którymi się styka, natomiast woda mająca wła-
ściwości korozyjne powoduje niszczenie urządzeń z jakimi ma kontakt. Taką wodę 
należy odpowiednio przygotować. W związku z powyższym podjęto zatem bada-
nia w celu usunięcia CO2 agresywnego oraz obniżenia korozyjności i agresywności 
wody przeznaczonej na cele produkcyjne w wybranym zakładzie przemysłowym. 
Prace prowadzono na terenie stacji uzdatniania technologicznej wody kotłowej 
wykorzystywanej na potrzeby energetyczne do zasilania kotłów parowych wysoko-
prężnych. 

Badania technologiczne obejmowały analizy wody surowej i  podczyszczonej. 
Stacja uzdatniania wykorzystywała dotychczas takie procesy jak: aerację, filtra-
cję oraz wymianę jonową na kationitach. Woda surowa została pobrana ze stud-
ni głębinowej, która dotychczas stanowiła zakładowe źródło zasilania. Kolejne 
próby wody były pobrane po realizowanych do tej pory procesach technologicz-
nych uzdatniania, tj.: po napowietrzaniu wody z bezciśnieniowej komory napo-
wietrzania, po filtracji wody na filtrach piaskowych oraz po wymianie jonowej 
na kationitach słabo kwasowych. Wykonano pełną analizę parametrów zanie-
czyszczeń wymaganych do obliczeń indeksów korozyjności i  agresywności, 
tj.: pH, tlen rozpuszczony, temperatura, przewodność, chlorki, siarczany (VI), 
twardość ogólna, twardość wapniowa, dwutlenek węgla wolny, dwutlenek wę-
gla węglanowy, dwutlenek węgla dwuwęglanowy, dwutlenek węgla agresywny, 
zasolenie całkowite, zasadowość ogólna, HRT (czas zatrzymania wody w sieci) 
i sód. Do oceny agresywności wody wykorzystano takie parametry, jak indeks 
nasycenia i  związane z  tym indeksy Langeliera i  Ryznera. Indeksy te określa-
ją stan równowagi węglanowo-wapniowej badanej wody, charakteryzują sta-
bilność chemiczną wody, jej zdolność do tworzenia lub rozpuszczania warstw 
ochronnych, tj. strącania/ rozpuszczania osadu CaCO3. Do oceny korozyjności 
wody zastosowano indeks Larsona oraz poszerzony indeks Larsona.

Zastosowana dotychczas technologia oczyszczania wody przemysłowej nie po-
zwalała na usunięcie korozyjności i agresywności wody. Uzyskane wyniki badań 
oraz obliczenia wskaźników jednoznacznie wskazywały iż pobrana woda suro-
wa jak i oczyszczona na odżelaziaczach i jonitach wykazuje charakter agresyw-
ny (Tabela 6.4 i Tabela 6.5). Analizy na zawartość dwutlenku węgla agresywnego 
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wykazały, że woda ze względu na zawartość CO2 agresywnego nie będzie przy-
datna do spożycia, nie będzie również miała zastosowania w przemyśle gdyż za-
wartość CO2 agresywnego przekraczająca 2,2 mg/dm3 wpływa na korozyjność 
wody. 

Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano modernizację technologii. 
Z uwagi na profi l produkcji niemożliwe było zastosowanie chemicznych inhibito-
rów korozji. Zaproponowano zatem następujące procesy, które powinny uzupełniać 
układ oczyszczania wody przemysłowej:

− Wstępne napowietrzanie wody surowej pobranej ze studni jako pierwszy pro-
ces na stacji uzdatniania wody. Aeracja umożliwia usunięcie rozpuszczonych 
w  wodzie gazów, a  w  szczególności dwutlenku węgla. Aerację prowadzono 
w dwóch etapach: aerację wstępną na początku układu oczyszczania z wy-
korzystaniem zwężek Venturiego. Po procesie woda kierowana była na fi ltry 
piaskowe. Następnie zaprowonowano aerację wtórną poprzez wtłaczanie do 
wody sprężonego powietrza z  wykorzystaniem sprężarki liniowej tłoczącej 
powietrze regulowane przez manometr (przy zmiennych rozbiorach wody na 
przestrzeni doby) do mieszalnika liniowego. Woda prowadzona była nastęnie 
do zamkniętych reaktorów, gdzie zachodziło wytrącenie i sedymantacja po-
wstających odsadów. Zaproponowano następujące czasy napowietrzania: 0,5, 
1, 1,5 i  2 godziny. Pobierano próbki wody napowietrzonej po uspokojeniu 
przepływu i ulotnieniu się pęcherzyków powietrza z analizowanej wody. 

− Zastosowanie anionitów słabo zasadowych, które eliminują z wody przeszka-
dzające jony mocnych kwasów: SO4

2- oraz Cl-. Masy te dodatkowo podwyższają 
odczyn wody wpływając na indeksy agresywności.

− Zastosowanie odgazowywacza termicznego jako ostatniego procesu oczysz-
czania wody. Termiczne odgazowywanie wody jest metoda, za pomocą której 
można usunąć wszystkie rozpuszczone w  niej gazy i  to do ilości śladowych. 
Rozpuszczalność gazów w wodzie jej uwarunkowane jej temperaturą. Wraz ze 
wzrostem temperatury obniżają się ciśnienia cząstkowe rozpuszczonych w wo-
dzie gazów. W temperaturze wrzenia wody ciśnienia te spadają do zera. W tej 
temperaturze teoretycznie rozpuszczalność gazu w wodzie, zgodnie z przyto-
czonym równaniem, również spada do zera. 

Uzyskane wyniki badań na zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przedstawio-
no w Tabeli 6.4 i Tabeli 6.5.
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Tabela 6.4: Parametry zanieczyszczeń wody po kolejnych etapach oczyszczania

Woda 
surowa

Wstępne
napowietrzanie

Woda
odżelaziona

Woda po 
kationitach

Woda po 
anionitach

Odgazowanie 
termiczny

pH 7,15 7,62 7,47 6,58 8,65 8,35

Tlen
rozpuszczony 

[mg/dm3]
0,5 3,5 2,6 0,5 0,5 0,0

Temperatura
[0C] 12,7 14,6 14,3 14,4 14,3 99,8

Przewodność 
[mS/dm3] 0,57 0,57 0,46 0,12 0,07 0,07

Cl-[mg/dm3] 55 55 52 52 7 7

SO2-

[mg/dm3] 158 158 120 120 23 23

Twardość 
ogólna

[mg CaCO3/dm3]
128 128 96 0,0 0,0 0,0

Twardość 
wapniowa 
[mg/dm3]

40,96 40,96 30,72 0,0 0,0 0,0

CO2 wolny
[mg/dm3] 85 57 57 57 9 0,0

CO2 węgla-
nowy

[mg/dm3]
0 0 0 0 0 0

CO2 dwuwę-
glanowy

[mg/dm3]
198,4 171,6 171,6 171,6 56,3 56,3

CO2 agresyw-
ny [mg/dm3] 2,2 1,8 1,8 2,2 0,3 0,0

Zasolenie 
całkowite 
[g/dm3]

28 28 10,23 1,77 0,68 0,62

Zasadowość 
ogólna

[mval/dm3]
3,7 4,0 3,9 3,1 5,2 5,2

HRT 
[doba] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Na+

[mg/dm3] 150 110 110 110 110 110

Źródło: Opracowanie własne.
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Następnie przeliczono indeksy agresywności i korozyjności.

Tabela 6.5: Wskaźniki agresywności oraz korozyjności wody po kolejnych etapach oczyszczania

JL JR IL IRM ΔB
[mg/dm3]

Woda surowa -0,65 8,45 1,87 1,30 2,07

Wstępne 
napowietrzanie -0,18 7,98 2,16 1,31 2,96

Woda po 
odżelazianiu -0,73 8,93 1,70 1,23 2,64

Woda po 
kationitach -2,02 10,62 1,70 1,51 0,42

Woda po 
anionitach 0,05 6,95 0,74 0,65 0,07

Odgazowanie 
termiczne 0,25 6,15 0,74 63,9 0,0

Poziom wskaźników agresywności i korozyjności

Woda agresywna/ 
korozyjna JL<0 JR>7 IL>>1,2 IL>>1,2 -

Woda stabilna JL=0 JR=6-7 1,0<IL<1,2 1,0<IL<1,2 -

Woda 
nieagresywna/ 
niekorozyjna

JL>0 JR<5 IL<0,8 IL<0,8 -

Źródło: Opracowanie własne.

W  analizowanym zakładzie przemysłowym zwrócono uwagę na niszczenie ścian 
zbiornika magazynującego wodę przed wprowadzeniem jej na produkcję. Wewnątrz 
zbiornika powstawały wżery, nastąpiło złuszczanie ścian, czego skutkiem była obec-
ność w wodzie technologicznej zwiększonej ilości osadów oraz podwyższonej bar-
wy wody. Nawrocki z zespołem (2010) podaje, że większość wód ujmowanych do 
celów pitnych i gospodarczych charakteryzuje się wysokim stopniem agresywności 
i korozyjności. Negatywne skutki objawiają się wzmożoną korozją, zarastaniem sta-
lowych przewodów wodociągowych, niszczeniem przewodów i urządzeń z jakimi 
styka się woda na drodze do odbiorcy, natomiast w odniesieniu do wód przemy-
słowych niszczeniem zbiorników magazynujących wodę i fi ltrów oraz niszczeniem 
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wnętrza kotłów w kotłowniach. Skutkiem tych działań jest zmiana barwy wody, któ-
ra może powodować negatywny wpływ na produkcję.

Rysunek 11.Zbiornik wyrównawczy 
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 12. Wnętrze zbiornika
Źródło: opracowanie własne
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W prowadzonych badaniach kluczową rolę odegrało stężenie tlenu w wodzie, co 
wcześniej w swoich badaniach sprawdził Sobczyk (2001) Zdecydowano o wpro-
wadzeniu dodatkowego napowietrzania, ponieważ wstępne napowietrzanie na 
istniejącej stacji realizowane było przy pomocy wieloletnich otwartych rur wtła-
czających powietrze do otwartej komory. Powietrze wtłaczane było w 8 miejscach 
komory około 1 m poniżej zwierciadła wody. Zgodnie z literaturą rola tlenu roz-
puszczonego w procesie korozji nie do końca jest jasna. Wielu autorów (Głusz-
ko 2007, Imran 2005, Loewenthal et al. 2004, Nawrocki et al. 2010, Agatemor 
2005) podaje sprzeczne doniesienia. Według niektórych autorów (Sobczyk 2001) 
tlen rozpuszczony jest ważnym akceptorem elektronów i wywiera istotny wpływ 
na szybkość korozji, która rośnie wraz ze wzrostem stężenia tlenu. Inni bada-
cze (Sozański et al. 2007) stwierdzili, że wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego 
redukuje uwalnianie żelaza do wody, a  także obniża mętność wody. Brak tlenu 
w wodzie będzie sprzyjać najbardziej niekorzystnym, z punktu widzenia jakości 
wody, beztlenowym procesom powodującym pogorszenie organoleptyczne wody 
(AWWA 2000). Istotnym argumentem przy decyzji dodatkowego napowietrzenia 
wody było znaczne obniżenie stężenia CO2 agresywnego. To spostrzeżenie było 
powodem wprowadzenia do układu oczyszczania wstępnego napowietrzania. 
Poza odświeżeniem wody, odpędzeniem zapachu oraz zapoczątkowaniem reakcji 
strącania żelaza nie zauważono wpływu tego procesu na wartości indeksów agre-
sywności i korozyjności.

Dla większości wód naturalnych odczyn wody nie powinien mieć wpływu na szyb-
kość korozji. W zakresie pH 4,5 - 9,0 szybkość korozji jest praktycznie stała. War-
tość pH może jednak decydować o rodzaju korozji. Według Schocka (2010) przy 
pH< 6,5 zachodzi korozja jednorodna, natomiast w zakresie pH 6,5-8,0 obserwowa-
na jest korozja wżerowa. Zakres pH badanych wód w pierwszych procesach oczysz-
czania wahał się w  granicach 7 - 7,5. Wyraźną różnicę zauważono dopiero przy 
wymianie jonowej – woda wypływająca z kationitów charakteryzowała się niższą 
wartością pH, natomiast z  anionitów wyższą. Zmiana pH wyraźnie wpłynęła na 
wartość indeksów Langeliera i Ryznera, które nie wskazywały na korozyjność do-
piero po przepuszczeniu wody przez anionity (Głuszko 2007).

Wodorowęglany, podobnie jak wapń czy magnez, należą do jonów inhibitujących 
korozję. Z indeksu Larsona wynika, że wzrost zasadowości wody może zrekompen-
sować niepomyślne działanie korozyjne jonów chlorkowych i siarczanowych (VI). 
Wyższa zasadowość związana jest z większym zbuforowaniem wody i najczęściej 
wyższym pH. Korzystny wpływ podwyższania zasadowości na zmniejszenie się 
uwalniania związków żelaza do wody z instalacji wykazał Sarin z zespołem (2004). 
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Potwierdziły to prowadzone badania, gdy układ oczyszczania wody wzbogaco-
no o anionity. Jony chlorkowe i  siarczanowe (VI) mają zdecydowanie największy 
wpływ na korozję. Ich wysokie stężenie w transportowanej wodzie wpływa na jej 
korozyjność (Loewenthal et al. 2004). Przewodnictwo właściwe poniżej 1000 μS/
cm, wskazuje na słabsze włąściwości korozyjne, związane jest pośrednio z  indek-
sami Langeliera i Ryznera. Na te własności wody wpływają oprócz siarczanów (VI) 
i chlorków również jony wapnia i magnezu oraz wodorowęglany tworzące zasado-
wość wody (Min et al. 2002). Obniżenie stężeń tych jonów w wodzie zrealizowano 
na anionitach i uzyskano spadek indeksów agresywności i korozyjności, obniżenie 
zaś na kationitach twardości i stężenia jonów wapniowych wpłynęło na dodatkowe 
podwyższenie badanych indeksów.

Temperatura transportowanej wody wywiera istotny wpływ na szybkość reakcji 
i intensywność korozji. Ranjbar (2007) zauważył, że w wyższej temperaturze więk-
sza jest szybkość dyfuzji tlenu do powierzchni metalu, zmniejsza się natomiast jego 
rozpuszczalność. Temperatura wpływa na wiele procesów i parametrów istotnych 
zarówno dla szybkości korozji, jak i  składu oraz włąściwości tworzących się osa-
dów. Należy tu przede wszystkim wymienić: rozpuszczalność soli i tlenu, lepkość, 
dyfuzję, entalpię reakcji, szybkość utleniania oraz aktywność biologiczną. Szyb-
kość korozji zależy od sezonowych zmian temperatury wody (Ahmad et al. 2010). 
Temperatura ma bezpośredni wpływ na indeksy Langeliera, Ryznera oraz Larso-
na. W badaniach własnych nagły wzrost Indeksu Larsona zauważono właśnie przy 
podwyższeniu temperatury na odgazowywaczu termicznym. Odwrotną zależność 
wykazują indeksy agresywności, gdzie wzrost temperatury powodował spadek ich 
wartości. 

Zastosowane w prowadzonych badaniach napowietrzanie wtórne wody oczyszczo-
nej nie usuwa całkowicie jej charakteru agresywnego przy krótkim czasie napo-
wietrzania 0,5 lub 1 godzina. Napowietrzanie powyżej 1 godziny przybliża indeksy 
agresywności do granicy stabilności wody, natomiast dłuższe czasy napowietrzania 
wprowadzają wodę w stan stabilności, co też zauważył Soldatov ze współpracow-
nikami (2004). Na podstawie prowadzonych badań stwierdza się jednak wyraźny 
pozytywny efekt zastosowania wtórnego napowietrzania, ponieważ wartości indek-
sów Langeliera i Ryznera (Rysunek 6.13 i Rysunek 6.14) są bliższe stabilności niż 
przy zastosowaniu ostatniego z procesów oczyszczania – wymiany na kationitach. 
Na podstawie wykresów widać, iż wymiana jonowa na kationitach niekorzystnie 
wpływa na agresywność wody znacząco ją podwyższając. Zastosowanie nawet krót-
kotrwałego napowietrzania wyraźnie neutralizuje ten negatywny charakter. 
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Rysunek 6.13. Zmiany indeksu Langeliera
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.14. Zmiany indeksy Ryznera 
Źródło: opracowanie własne

Analiza indeksów korozyjności, tj. indeksu Larsona oraz rozszerzonego indeksu Lar-
sona, wskazuje na pewne rozbieżności (Rysunek 6.15 i Rysunek 6.16). Obliczenia in-
deksu Larsona wykazały, iż stosowane dotychczas na stacji procesy nie wpływają na 
podwyższenie korozyjności wody. Woda oczyszczana we wszystkich procesach nie 
ma charakteru korozyjnego. Jednak rozszerzony indeks Larsona IRM, który w swoim 
wzorze uwzględnia dodatkowo parametr zasadowości oraz czasu zatrzymania wody 
wskazuje, iż woda ma jednak charakter korozyjny utrzymujący się od wstępnego na-
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powietrzania do wymiany jonowej na kationitach. Dopiero napowietrzanie wtórne 
obniża korozyjność wody, która jest cechą wody przy poprzednich procesach oczysz-
czania. Ineks ten pokazuje, że nie jest ważny czas napowietrzania, ale sam proces – na-
wet krótkotrwały. Obniżenie IRM nastepuje znacząco już przy 0,5 godziny napowie-
trzania i na podobnym poziomie utrzymuje się przez wydłużający się czas.

Rysunek 6.15. Zmiany indeksu Larsona 
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.16. Zmiany indeksu Larsona IRM 
Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 6.17. Zmiany przyrostu barwy 
Źródło: opracowanie własne

Analiza ΔB (Rysunek 6.17) wskazuje na fakt, że wprowadzenie napowtarzania wtór-
nego zapobiega wzrostowi barwy wody. Należy też zauważyć, że zmiany przyrostu 
barwy są zatrzymane już przy krótkich czasach napowietrzania wtórego. 

Korozyjne i  agresywne działanie wody na powierzchnie, z  którymi ma kontakt, 
obejmuje złożone procesy elektrochemiczne oraz biochemiczne (Reports, Materials 
for AquaFit4Use 2010). Wiele wskaźników zanieczyszczeń (m.in. pH, zasolenie, 
zasadowość, niektóre kationy i  aniony) może przyspieszać lub opóźniać niszczą-
ce materiałów zwilżanych przez wodę. Zatem kontrola wskaźników agresywności 
i korozyjności w zakładach przemysłowych przy produkcji wody technologicznej 
powinna stanowić podstawę projektowanych systemów oczyszczania wody. Wyma-
gania jakościowe oczyszczanej wody na cele produkcyjne analizowanego w bada-
niach własnych zakładu przemysłowego nie narzucają specjalnych wymagań poza 
obniżeniem barwy wody, mętności, stężenia żelaza oraz twardości. Z kolei parame-
try jakościowe wody kotłowej na potrzeby zakładowej kotłowni, wymuszają by po-
bieraną wodę surową ze studni przeprowadzić przez procesy fi ltracji, odżelaziania 
i wymiany jonowej na kationitach. Większość parku maszyn technologicznych na 
hali produkcyjnej wymaga podgrzania wody oraz wykorzystania jej po zmieszaniu 
z odpowiednimi substratami do zasilania kotłów gazowych, jak też procesów tech-
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nologicznych i produkcyjnych. Realizując badania w ramach omawianego tematu 
udowodniono, że zastosowanie typowych procesów oczyszczania wody na stacjach 
oczyszczania wody przemysłowej z uwagi na korozyjność i agresywność wody nie 
jest wystarczające. Należy uwzględnić dodatkowe procesy, które usuną z wody ten 
niekorzystny charakter. Przy optymalnych rozwiązaniach projektowych dla prze-
mysłu należy połączyć znajomość procesów i metod technologii wody ze wskaźni-
kami ekonomicznymi oraz dostępną powierzchnią na dodatkowe urządzenia. Prze-
prowadzone w ramach niniejszego tematu badania pokazują, iż nie zawsze należy 
stosować metody preferowane w dostępnej literaturze. Wtórne napowietrzanie oka-
zało się procesem skutecznym i niedrogim w zastosowaniu przy braku wymagań co 
do dodatkowej powierzchni stacji.
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6.8. Odżelazianie i odmanganianie wody 

Najważniejszym zadaniem filtracji jest eliminacja z  wody związków żelaza 
i manganu. W wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze nadają 
one szereg ujemnych cech. Wody zasobne w  te pierwiastki mają niekorzystne 
właściwości organoleptyczne, powodują powstanie osadów, które mogą gro-
madzić się w sieci wodociągowej czy instalacji domowych, sprzyjają rozwojowi 
bakterii żelazowych i  manganowych, odpowiadają za powstawanie barwnych 
plam na tkaninach i urządzeniach sanitarnych (Adelman et al. 2012, Podrażka 
2009). Istota odżelaziania wody polega na utlenianiu jonów Fe(II) do Fe(III) 
i usuwaniu wytrąconych osadów Fe(OH)3 z oczyszczanej wody w procesie se-
dymentacji i  filtracji. O  stosowanej metodzie usuwania żelaza z  wody decy-
duje forma jego występowania w  wodzie poddawanej oczyszczaniu (Nawroc-
ki 2010). Jeżeli żelazo jest związane jako Fe(HCO3)2, stosuje się prosty układ 
uzdatniania wody: napowietrzanie, sedymentacja (osadzanie znacznych ilości 
Fe(OH)3), filtracja pospieszna i  końcowa dezynfekcja. Jeżeli żelazo występuje 
również w  postaci FeSO4, wówczas do układu powinien być włączony proces 
alkalizacji, zapewniający neutralizację H2SO4 powstającego podczas hydrolizy 
FeSO4. Ilość wprowadzanych do wody środków chemicznych o charakterze al-
kalicznym powinna być odwrotnie proporcjonalna do zasadowości uzdatnianej 
wody. W przypadku, gdy żelazo występuje w wodzie w połączeniu ze związka-
mi organicznymi, napowietrzanie, sedymentacja i filtracja są nieskuteczne. Do 
usuwania takich form żelaza wymagany jest najczęściej proces koagulacji lub 
chemicznego utleniania (Sozański et al. 2007). 

Proces utleniania żelaza zawartym w powietrzu tlenem zachodzi zgodnie z reakcją:

Grabarczyk (2010) podaje, że proces ten przebiega najskuteczniej w przedziale 5 < 
pH < 9,5. Jeż-Walkowiak (2008) dodaje, że usuwanie żelaza i manganu z wody prze-
biega łatwiej przy obecności nadmiaru wolnego, agresywnego dwutlenku węgla, co 
jest powszechne w wodach podziemnych.

Istota odmanganiania polega na utlenianiu jonów Mn(II) do Mn(IV) i wytrąceniu 
ich w postaci osadów MnO2·· H2O. Obecne w wodach podziemnych jony manga-
nu dwuwartościowego są bardziej trwałe i nie ulegają tak łatwo hydrolizie jak sole 
żelaza, nawet przy zawartości manganu ≥ 10 g Mn/m3 (Anielak, Arendacz 2007). 
Skuteczne utlenianie manganu dwuwartościowego tlenem z  szybkością przydat-
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ną do celów technologicznych przebiega dopiero przy pH = 9,5 (Longsdon 2008) 
i zgodnie z reakcją:

Utlenianiu towarzyszy obniżenie odczynu z uwagi na uwalniające się jony wodo-
rowe. Wymagany wysoki odczyn reakcji utleniania Mn(II) tlenem rozpuszczonym 
w wodzie wyjaśnia niewystarczające efekty odmanganiania wody w układzie oczysz-
czania wystarczającym do utlenienia żelaza, tj.: napowietrzanie-fi ltracja przez złoże 
piaskowe nie wpracowane, nie pokryte dwutlenkiem manganu. Stosowanie napo-
wietrzania wody przy pH < 9,5 nie zapewnia utlenienia manganu, pozwala jedynie 
na odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbędnego do utlenienia Mn(III) do 
Mn(IV). (Jeż-Walkowiak 2006)

Nie podwyższając wartości pH wymaganej do skutecznego utleniania Mn(II) do 
Mn(IV), zamiast tlenu, można stosować silniejsze utleniacze, jakimi są: nadmanga-
nian potasu, chlor i ozon. Utlenianie przebiega wtedy następująco:

Zastosowanie silnych utleniaczy umożliwia utlenienie Mn(II) do Mn(IV) przy 
pH dopuszczalnym dla wodzie do picia. Jednak w przypadku wód zawierających 
związki organiczne zawsze należy brać pod uwagę niebezpieczeństwo powstawania 
pośrednich produktów chemicznego utleniania tych związków (Pepłoński, Boryń 
2005, Krupińska, Świderska-Bróż 2008). 

Przy odżelazianiu i  odmanganianiu wód podziemnych wykorzystuje się zjawiska 
chemiczne zachodzące w  wodzie jak między innymi: niską rozpuszczalność wo-
dorotlenków żelaza i manganu, hydrolizę i utlenianie mineralnych połączeń jonów 
żelaza w  wodzie w  wyniku napowietrzania wody oraz katalityczne oddziaływa-
nia tlenków oraz wodorotlenków żelaza i manganu na szybkość reakcji utleniania 
(Kalenik 2009).

Usuwanie z wody związków żelaza i manganu może odbywać się w jednostopnio-
wej fi ltracji na złożach wielowarstwowych lub w procesie dwustopniowej fi ltracji na 
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złożach jednolitych. Po wstępnym procesie napowietrzenia wody, jedynie związ-
ki żelaza mogą ulec utlenieniu do formy Fe(III) i wytrącać się w postaci kłaczków 
Fe(OH)3, które zostaną zatrzymane na fi ltrach (Adelman et al. 2012). Skuteczne 
usunięcie manganu jest możliwe tylko, jeśli zastosuje się odpowiednie złoże kata-
lityczne, uaktywniane chemicznie lub odpowiednio wpracowane (Odum, Odum 
2003, Kaleta et al. 2009).

W literaturze światowej (Spellman 2016, Biedroń 2013, Masschelein 2002, Kumar 
2006, Johnson 2009, Cheremisinoff  2002, Hurinowicz, Wawrzeniuk 2011, Sozań-
ski et al. 2007, Anielak, Arendacz 2007) złoża fi ltracyjne wykorzystywane podczas 
odżelaziania i odmanganiania można podzielić na złoża nieaktywne, katalityczne, 
oksydacyjne, takie jak:

− wpracowane naturalne złoża kwarcowe, pokryte trwałą powłoką tlenków 
żelaza i manganu, utworzoną z usuniętych z wody związków żelaza i man-
ganu w procesie fi ltracji,

− naturalne rudy manganowe – braunsztyny (w zależności od pochodzenia 
od 60 do 95% MnO2 (masy: G-1, Filox, Pyrolox, Defeman),

− złoża fabrycznie uaktywniane, pokrywane tlenkami żelaza i manganu wg 
opatentowanych technologii, np. o  ziarnach pokrywanych powłokami 
dwutlenku manganu (MnO2) w trakcie uaktywniania za pomocą KMnO4 
(masa Greensand, MZ-10, Birm).

Do fi ltracji wody zanieczyszczonej związkami żelaza i  manganu często wyko-
rzystuje się złoża kwarcowe uaktywnione bezpośrednio w  zakładach uzdatnia-
nia wody. Heibronner i  Keulen (2006) podają, że w  tym przypadku skuteczna 
praca piasku kwarcowego zależy w głównej mierze od jego uziarnienia - im jest 
niższe, tym teoretycznie wyższa sprawność fi ltracji. Najczęściej stosuje się złoża 
o granulacji w granicy 0,8-1,4 mm i zachowanej nierównomierności uziarnienia 
(Kravishina, Lisitzyn (2011). Usuwanie z wody żelaza i manganu jest skuteczniej-
sze po wcześniejszym wpracowaniu złoża, czyli pokryciu tlenkami żelaza i man-
ganu, strąconymi na powierzchni ziaren piasku kwarcowego (Kaleta et al. 2009). 
W  procesie fi ltracji napowietrzanej wody, zawierającej żelazo i  mangan, przez 
złoże piaskowe lub wykonane z innego materiału fi ltracyjnego, ziarna pokrywają 
się powłoką dwutlenku manganu. Jest on związkiem katalizującym utlenianie że-
laza i manganu. Powstaje na warstwie zewnętrznej ziaren materiału fi ltracyjnego. 
Okres wpracowania złoża trwa do trzech tygodni, dopiero wtedy jest ono w pełni 
sprawne, zaczyna usuwać mangan z wody (Howe et al. 2012). Wytrącony w zło-
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żu MnO2 jest nierozpuszczony w natlenionej wodzie w zakresie pH spotykanym 
w wodach naturalnych. Dwutlenek manganu posiada zdolność sorpcyjną w sto-
sunku do jonów wielu metali, w tym również Mn (II), a przede wszystkim spełnia 
rolę utleniacza jonów Mn (II) do Mn (III), które następnie utleniane są tlenem 
rozpuszczonym do Mn (IV) i wytrącają się z wody jako MnO2·xH2O (Michel et 
al. 2008). Zastosowanie złoża wpracowanego MnO2 umożliwia usuwanie man-
ganu z wody bez wcześniejszej alkalizacji. Powstałe w ten sposób uaktywnienie 
nie jest trwałe. Proces płukania złoża niszczy wytworzoną strukturę katalityczną 
i cały proces wpracowania musi rozpocząć się od nowa. Złoża naturalnie katali-
tyczne potrafi ą natomiast usuwać mangan już od pierwszych godzin pracy. Proces 
płukania nie powoduje utraty zdolności katalitycznych, co podkreśla Bertelkamp 
z zespołem (2017). 

Utlenianie żelaza tlenem atmosferycznym przy katalitycznym udziale tlenku żelaza 
(III) przebiega około kilkadziesiąt razy szybciej niż manganu (II). Stosując złoże 
pokryte warstwą katalitycznego tlenku MnO2, można wprowadzić na fi ltr wodę za-
wierającą tylko częściowo utlenione żelazo. Pozostałe jony żelaza utlenią się w głębi 
złoża fi ltracyjnego w  ciągu kilku minut. Dodatkową korzyścią jest równomierny 
rozkład zanieczyszczeń w złożu fi ltracyjnym, gdyż żelazo lepiej wnika w głąb złoża 
i mocniej łączy się z jego ziarnami (Buamah et al. 2009). 

Poza złożami kwarcowymi uaktywnionymi bezpośrednio w  zakładach uzdat-
niania wody, stosuje się naturalne złoża oksydacyjne oraz złoża uaktywniane fa-
brycznie, najczęściej przy użyciu reagentów chemicznych. (Kim, Jung 2008) Jako 
katalizator procesu odmanganiania zastosowanie znajduje dwutlenek manganu 
tzw. braunsztyn. Złoża oksydacyjne – czyli braunsztynowe, posiadają w  swoim 
składzie różne tlenki manganowe MnOx. Występują naturalnie w  środowisku 
i nie wymagają dodatkowego uaktywniania, dlatego efekty odżelaziania i odman-
ganiania można uzyskać od początku pracy fi ltra. Roccaro z zespołem (2007) za-
uważył, że związki żelaza i manganu, zatrzymywane w złożu oksydacyjnym, przy 
wykorzystaniu zjawiska adsorpcji i katalitycznego utleniania, są znacznie silniej 
wiązane z powierzchnią ziaren tego złoża niż doprowadzane w postaci kłaczków 
wodorotlenki Fe(III) (Jeż-Walkowiak et al. 2011, Kaleta et al. 2009). Ważne jest to, 
aby przy usuwaniu manganu nie przeszkadzało żelazo, które będzie przenikać do 
złoża katalitycznego. Dlatego warunkiem koniecznym do efektywnego odman-
ganiania jest najpierw zatrzymanie żelaza – w  górnej części złoża fi ltracyjnego 
w przypadku jednostopniowej fi ltracji lub w pierwszym etapie fi ltracji, jeżeli zde-
cydowano się na proces dwustopniowy. Bardzo ważnym i kluczowym aspektem 
przy usuwaniu tych związków jest wyznaczenie odpowiednich wysokości stref 
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odżelaziania i odmanganiania, zarówno w fi ltracji jednostopniowej, jak i w dwu-
stopniowej (Tiwari et al. 2007). Duże znaczenie ma ponadto dobór złoża w każdej 
strefi e fi ltracji.

Na rynku dostępne są również naturalne złoża katalityczne zawierające piroluzyt 
(krystaliczna odmiana Mn02), które nie wymagają regeneracji. Jako produkt han-
dlowy występują one m.in. pod nazwami Defeman, Pyrolox, masa katalityczna G1, 
złoże katalityczne FM i inne (Tylkowoda, 2018, Uzdatnianiewody 2018, Wigo 2018, 
Filtr-do-wody 2018). Złoża te umożliwiają odmanganianie wody przy neutralnym 
pH powyżej 6,5. Większość złóż piroluzytowych charakteryzuje się bardzo dużą 
nierównomiernością uziarnienia, co powoduje, że podczas płukania unoszone są 
jedynie górne warstwy złoża. Wówczas w  dolnych warstwach złoża płukanie nie 
zapewnia dostatecznego usunięcia osadów, co może być niekiedy przyczyną niewła-
ściwej pracy fi ltru po dłuższym czasie eksploatacji (Lenntech 2018). 

Uaktywnianie fabryczne złoża odbywa się przez zaszczepianie aktywnych po-
włok, głównie Fe2O3 oraz MnO2, co skutkuje oblepianiem się ziaren materiału 
fi ltracyjnego i nadaniem im właściwości katalitycznych. Nie tylko naturalne złoża 
uaktywnia się fabrycznie, ale też złoża syntetyczne, wytwarzane na bazie zeolitów 
lub polimerów organicznych (Michel et al. 2008). Dostawcy oferują ponadto wiele 
złóż fabrycznie uaktywnionych. Najbardziej znanymi jest manganowy zeolit fi rmy 
Greensand oraz amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany MnO2 fi rmy Birm (No-
vopol 2018, Tylkowoda 2018, Aces 2018, Artelis 2018). Do odpowiedniego wpra-
cowania, stosuje się materiał fi ltracyjny nieaktywny chemicznie - piasek kwarcowy, 
chalcedonit czy antracyt. O ile kwarc i antracyt od dawna są stosowane w technolo-
gii uzdatniania wody, to chalcedonit, jak zauważa Phatai z espołem (2010) jest no-
wym i coraz chętniej stosowanym złożem do fi ltracji. Jest odmianą krzemionki, któ-
ra w porównaniu z klasycznym piaskiem kwarcowym i antracytowym, ulega dużo 
szybszemu uaktywnieniu, dlatego jego popularność wzrasta nie tylko przy proce-
sie odmanganiania. Tak przygotowane lub wpracowane złoża katalityczne potrafi ą 
w czasie fi ltracji utlenić mangan z formy rozpuszczalnej Mn (II) do nierozpuszczal-
nej Mn (IV) i zatrzymać wytrącone związki (Han et al. 2006, Sozański et al. 2007). 

Wiele złóż aktywnych chemicznie, takich jak masy katalityczne MZ-10 czy MTM 
trzeba regenerować, ponieważ w trakcie procesu odmanganiania tracą one właści-
wości adsorpcyjno-utleniające. Bamforth ze współpracownikami (2006) podaje, iż 
złoża te umożliwiają odmanganianie wody o pH w zakresie 6,5-8,5. Złoża aktywne 
chemicznie są szczególnie zalecane w małych, automatycznych stacjach oczyszcza-
nia wody (Kalenik 2009). Michel z zespołem (2010) badali masę Purolite MZ-10, 
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która jest zeolitem manganowym otrzymywanym w  wyniku przetwarzania glau-
konitu (tzw. zielony piasek). Ma właściwości katalityczne, umożliwiające usuwanie 
z wody związków żelaza i manganu oraz siarkowodoru. Filtry z masą MZ-10 stosuje 
się w  dwóch podstawowych wersjach, tj. z  regeneracją okresową lub regeneracją 
ciągłą, przy czym wybór metody zależy od zawartości żelaza i manganu w oczysz-
czanej wodzie. Do fi ltracji wody z przewagą związków manganu zalecane jest sto-
sowanie techniki okresowej. Do złóż aktywnych chemicznie można zaliczyć także 
klinoptylolit modyfi kowany tlenkiem manganu (IV), który wykazuje dużą skutecz-
ność odmanganiania wody podziemnej (Winczaszek, Adamski 2006). Także chal-
cedonit, będący krzemionkową skałą osadową, może być brany pod uwagę jako no-
śnik dwutlenku manganu. Ma bardzo dobre właściwości fi ltracyjne, potwierdzone 
w badaniach nad oczyszczaniem wód powierzchniowych i podziemnych (Han et 
al. 2006, Sozański et al. 2007). Według badań prowadzonych przez Han i  innych 
(2006) fi ltracja wody podziemnej przez złoże chalcedonitowe daje bardzo dużą sku-
teczność usuwania związków żelaza (II), natomiast nie umożliwia usunięcia jonów 
manganu (II). Zadowalającą skuteczność usuwania manganu na złożu chalcedoni-
towym uzyskuje się dopiero po jego wpracowaniu, podobnie jak w przypadku złóż 
piaskowych (Michel et al 2008).

Jak opisano powyżej, dostępnych jest wiele materiałów fi ltracyjnych wykorzystywa-
nych z sukcesem w fi ltracji pośpiesznej. W zależności od rodzaju i składu wody oraz 
efektu końcowego, który chce się osiągnąć, dobierany jest odpowiedni skład złoża. 
Kluczowym aspektem, jak podaje Younger z  zespołem (2002) jest wykonywanie 
badań pilotażowych, które pokażą w praktyce, jaki efekt jest możliwy do uzyska-
nia przy zastosowaniu danej technologii uzdatniana wody. Dzięki takim badaniom 
możliwe jest osiągnięcie jak najlepszego rezultatu fi ltracji, przy odpowiednio okre-
ślonych parametrach technologicznych. (Kim et al. 2005)

6. 9. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych

Podczas procesu filtracji wody można też usuwać zanieczyszczenia organiczne. 
Co prawda sorpcja jest metodą mającą bezpośrednie zastosowanie do elimina-
cji tych zanieczyszczań, jednak przy odpowiedniej kompozycji porowatych złóż 
filtracyjnych wielowarstwowych również można uzyskać zadowalające efekty. 
Literatura przedmiotu bardzo szeroko opisuje zastosowanie filtracji przez ak-
tywne złoża, wśród których najbardziej rozpowszechnionym materiałem filtra-
cyjnym jest węgiel aktywny (Ignatowicz 2004, 2011, Piekarski, Piecuch 2000). 
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Do filtracji stosowany jest w  formie granulowanej (Lenntech 2018, Filtry-do
-wody 2018). Jest to materiał naturalny poddany obróbce, otrzymany na dro-
dze karbonizacji i aktywacji węgli kamiennych, brunatnych, torfów, koksów lun 
innych surowców opisanych w rozdziale Węgiel aktywny. Takie działanie przy-
czynia się do zmian fizykochemicznych surowca i zwiększa jego powierzchnię 
właściwą poprzez wytworzenie się systemu porów w jego zewnętrznej struktu-
rze. W porach dochodzi do adsorbowania się zanieczyszczeń filtrowanej wody. 
Jak wspomniano wcześniej procesy aktywacji znacznie zwiększają powierzchnię 
sorbenta, na której zatrzymują się substancje organiczne. Podstawową wadą wę-
gli aktywnych jest konieczność skomplikowanej regeneracji. W  procesie tym 
część mikroporów zostaje na stałe zablokowana. Taki węgiel charakteryzuje 
się niższą efektywnością sorpcji zanieczyszczeń. Wielokrotna regeneracja tego 
samego materiału prowadzi po pewnym czasie do wyczerpania jego zdolności 
sorpcyjnych. 

Woda podziemna nie zawiera znacznych ilości substancji organicznych w porów-
naniu do wody powierzchniowej. Zatem w  przypadku wód gruntowych w  miej-
sce węgla aktywnego można wykorzystać inne porowate kruszywa fi ltracyjne. Na 
rynku dostępne są złoża porowate, jak między innymi charakteryzowane wcześniej 
zeolity. Technologia obróbki materiałów fi ltracyjnych pozwala też na wytworzenie 
innych mas o takim charakterze. Można tu wymienić glinokrzemiany krystaliczne, 
aktywowane zeolity, amorfi czne aktywowane piaski kwarcowe, pumeksy naturalne 
czy materiały ilaste. 

Krystaliczne glinokrzemiany są to mikroporowate, minerały glinokrzemianowe 
zawierające wiele różnych kationów, takich jak Ca2+, Mg2+, Na+, K+. Struktura gli-
nokrzemianu jest naładowana ujemnie i  przyciąga dodatnie kationy. Składają się 
na nią usieciowane czworościany, gdzie znajdują się (SiO4) 4- lub (AlO4)5- (Cundy, 
Cox 2003). Każdy atom (T) zajmuje cztery połączone wierzchołki trójwymiarowej 
sieci, a tlen zajmuje dwie połączone pozycje pomiędzy tymi czterema wierzchołka-
mi, co analizował Zhang (2001). Kąt wiązania O –T - O jest zbliżony do idealnego 
kąta skręcenia o wartości 109,5 stopnia. Czworościany TO4 są często określane jako 
podstawowe jednostki budowlane zeolitów (Xia, Mokaya 2009). Mogą być one ze 
sobą połączone, tworząc wtórne jednostki budowlane (SBU), które są nazwane na 
podstawie ich geometrii. Obecnie znanych jest ponad 40 rodzajów glinokrzemia-
nów krystalicznych (Jacobsen 2000).

6. Rodzaje fi ltracji
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Rysunek 6.18. Struktura glinokrzemianów krystalicznych
Źródło: Jacobsen 2000

Cassiers (2002) podaje, iż glinokrzemiany i materiały podobne do nich zajmują nie-
zwykle ważną pozycję we współczesnej materiałoznawstwie i  technologii oczysz-
czania wody ze względu na ich regularne struktury i właściwości usuwania niektó-
rych zanieczyszczań. Do istotnych zalet glinokrzemianów należą:

− możliwość regulacji składu szkieletu, (wbudowanie heteroelementów w struk-
turę), 

− bardzo duża powierzchnia i pojemność adsorpcyjna, 

− różne powierzchnie (od hydrofi lowych do hydrofobowych),

− możliwość kontroli intensywności i  gęstości miejsc aktywnych (np. miejsca 
kwasowe), 

− równomierne rozmiary porów o wymiarach cząsteczek pasujących do większo-
ści cząsteczek gazu i cieczy (0,5-1,2 nm), 

− silne pola elektryczne wewnątrz porów, 

− różne układy porów i  kanałów pozwalają selektywnie adsorbować reagenty 
i produkty reakcji, a także uniknąć ubocznych produktów tych reakcji, 
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− zdolności wymiany kationów, 

− dobra stabilność termiczna i hydrotermiczna, 

− wysoka stabilność chemiczna 

− możliwość regeneracji za pomocą prostych technologii (np. ogrzewanie, obni-
żanie ciśnienia, wymiana jonowa). 

Glinokrzemiany krystaliczne działają jako doskonałe katalizatory w  posta-
ci stałego kwasu, gdy kationy są protonami H +, tłumaczy Petkov ze współ-
pracownikami (2005). Te cechy pozwalają na wykorzystaniu ich w technologii 
uzdatniania wody przemysłowej, ponieważ woda oczyszczona po złożach glino-
krzemianowych wykazuje obniżoną korozyjność i agresywność. W porównaniu 
do innych metod oczyszczania wody technologicznej powstaje mniejsza ilość 
odpadów poprodukcyjnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę glinokrzemiany krystaliczne mają wiele zastosowań. 
Mogą być wykorzystane jako selektywne i  silne adsorbery zatrzymujące zanie-
czyszczenia toksyczne, selektywne separatory określonego związku chemicznego, 
działające jak sito molekularne, czy selektywne wymieniacze jonów stosowane 
w zmiękczaczu wody (Christiansen 2001). Z uwagi na bardzo wysoką selektywność 
i znaczną wydajność i są chętnie stosowane na stacjach uzdatniania wody. Ich funk-
cjonalność jest tylko ograniczona przez niestabilność w środowisku kwaśnym (Yang 
2005).

Rozwój nauki i  syntezy chemicznej pozwolił na krystalografi czne zdefi niowanie 
ponad 150 różnych szkieletów morfologicznych różnych materiałów w celu usta-
lenia możliwości aktywacji zeolitów oraz ich syntezy z pokrewnymi strukturami, 
z których każda ma unikalną budowę molekularną (Zhang 2001). Z uwagi, iż ich 
wewnętrzne kanały i pory mają wymiary molekularne, doprowadziło to do ich wy-
korzystania jako "sit molekularnych" i katalizatorów. Nowe technologie chemicz-
ne badane przez Tao z zespołem (2003) są ukierunkowane na tworzenie nowych 
glinokrzemianów o  większych porach, które mogą zatrzymać cząstki większych 
zanieczyszczeń organicznych, na przykład ropopochodnych. Aktywacja dotyczy 
jednorodnie mezoporowatych glinokrzemianów, które mają właściwości mate-
riałów amorfi cznych i quasi-amorfi cznych. Glinokrzemiany te charakteryzują się 
większym rozmiarem ziaren i adsorpcją cząsteczek w zakresie 2-20 nm. Jednak-
że brakuje im uporządkowania krótkich wiązań wewnętrznych, a zatem również 
nie posiadają one pożądanych właściwości katalitycznych ani wymiany jonowej 
(Jacobsen 2000).

6. Rodzaje fi ltracji
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Alternatywne podejście do zwiększania dostępności miejsc kwaśnych zeolitów re-
alizowane prze zespół Jun i Ryoo (2000) polega na maksymalizacji gęstości miejsc 
aktywnych na zewnętrznej powierzchni kryształu. Można to osiągnąć, syntetyzując 
zeolity w  formie bardzo cienkich, niejednokrotnie monocząseczkowych, arkuszy, 
które utrzymane są w rozdzieleniu. Stosuje się w tym celu takie techniki takich jak 
podparcie (Yang 2005) czy delaminacja (Oju 2005) na wzór naturalnych warstwo-
wych sit molekularnych glinokrzemianów. Zwiększoną dostępność do wewnętrzej 
strefy można również osiągnąć, syntetyzując mezoporowate zeolity (Sakthivel 2000) 
lub modyfi kując je tak, aby stały się mezoporowate (Schmidt 2001). Badacze twier-
dzą, iż synteza glinokrzemianu o jednolitych mezoporach i w pełni krystalicznych 
ścianach (Tao et al. 2003), czy synteza jednorodnych mezoporowatych glinokrze-
mianów z materiałami o amorfi cznych ścianach (On 2003). jest bardzo wyczekiwa-
nym odkryciem i z pewnością dużym krokiem w technologii wody. 

Poszukiwanie stabilnych materiałów łączących właściwości podobne do zeolitu 
z jest przedmiotem wielu badań. Jak dotąd (krzemo) glinofosforany i (krzemo) ger-
maniany, które wykazują wielkość porów powyżej 0,74 nm w kierunku mezoporo-
watej domeny (2-20 nm), nie miały stabilności (Do 2004). Wykorzystując połącze-
nie dużych organicznych wypełniaczy pustych i rozpuszczalnych krzemianów za-
miast żeli glinokrzemianowych można uzyskać nowe topologie, na przykład o po-
rach rurowych o szerokości ~ 0,8 nm (Liu, Pinnavaia 2002). Wykorzystanie jeszcze 
bardziej rozpuszczalnego germokrzemianu zamiast żeli krzemianowych dało jesz-
cze bardziej otwarte struktory o szerokości porów 0,8- 1,2 nm przecinających się 
z  porami o  długości ~0,7 nm (Petkov et al. 2005). Synteza ta pozwoliła również 
na uzyskanie materiału o bardzo niskiej gęstości która dotąd wydawała się niedo-
stępna dla organicznych pustych wypełniaczy. Z kolei połączenie nieorganicznych 
wypełniaczy próżniowych z bardziej rozpuszczalnym kwasem krzemowym zamiast 
z glinokrzemianem dało gallo-glinokrzemian o oknach o szerokości 1,0 nm, zapew-
niających dostęp do nieco większych klatek wewnętrznych. Pomimo ogromnego 
sukcesu w syntezie coraz bardziej otwartych struktur szkieletowych, ocena katali-
tyczna tych ostatnio odkrytych materiałów molekularnych dużych porach wymaga 
prac eksperymentalnych (Schmidt 2001).

Krzemionka jest jedną z  najbardziej złożonych i  najbogatszych grup materiałów, 
występującą jako związek kilku minerałów i jako produkt syntetyczny. Należy wy-
mienić takie przykłady jak: stopiony kwarc, zmatowiona krzemionka, żel krzemion-
kowy i  aerożele. Stosowana jest w  materiałach konstrukcyjnych, mikroelektroni-
ce, oczyszczaniu wody i  ścieków oraz jako komponent w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym (Cruz-Chu et al. 2006). Ojovan (2004) podaje, iż w większości 
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krzemianów atom krzemu wykazuje koordynację tetraedryczną, z czterema atoma-
mi tlenu otaczającymi centralny atom Si. Najczęstszym przykładem są polimorfy 
kwarcu. SiO2 ma wiele różnych postaci krystalicznych (polimorfologicznych), do-
danych do postaci amorfi cznej. Wytrąconą krzemionkę lub bezpostaciową krze-
mionkę próbowali wytwarzać Hornung z  zespołem (2008) poprzez zakwaszenie 
roztworów krzemianu sodu. Galaretowaty osad lub żel krzemionkowy jest najpierw 
płukany, a następnie odwadniany w celu wytworzenia bezbarwnej mikroporowatej 
krzemionki.

Rysunek 19. Struktury krzemionki monokrystalicznej, polikrystalicznej i amorfi cznej
Źródło: Sriraman et al. 2002

Amorfi czna krzemionka (SiO2), jak donosi Cruz-Chu i  inni (2009), to materiał 
nieorganiczny powszechnie stosowany ze względu na swoją wytrzymałość mecha-
niczną, wysoką wytrzymałość dielektryczną i  selektywność w zakresie modyfi ka-
cji chemicznej. Amorfi czna krzemionka stała się również kluczowym materiałem 
w  nanotechnologii i  chromatografi i. Ze względu na swoje unikalne właściwości, 
krzemionka jest niezbędna do wytwarzania szerokiego zakresu biomakromolekuł, 
na przykład w  żywicach i  kulkach będących ich elementami (Deyu et al. 2006). 
W ostatnich latach synergia między biologią molekularną i nanotechnologią otwo-
rzyła możliwości wielu zastosowań obejmujących makromolekuły i  krzemionkę, 
takich jak nanoelektronika, nanostruktury, mikrofl uidyki. Amorfi czną krzemionkę 
można wykorzystywać do sekwencjonowania drobnych cząstek z roztworów wod-
nych o pojedynczej rozdzielczości bazowej. co prowadzi do rozwoju szybkich i ta-
nich technologii (Ojovan 2004).

Złoże pumeksowe występuje w  postaci sproszkowanej lub granulowanej. Bilardi 
z zespołem (2013) opisuje go jako skałę wulkaniczną o pęcherzykowej, szorstkiej 
i  teksturowanej strukturze szkła wulkanicznego o porowatości 90%. Może też za-
wierać kryształy glinokrzemianowe. Pumeks składa się z wysoce mikropęcherzy-
kowych szklanych piroklastów z bardzo cienkimi, półprzezroczystymi ścianami pę-
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cherzyków z ekstrudowanej skały magmowej. Jako medium fi ltracyjne, pumeks jest 
stosowany jako fi ltrująca alternatywa dla piasku (i  innych mediów fi ltracyjnych). 
Niska gęstość właściwa i wysoka porowatość pumeksu sprawiają, że idealnie nadaje 
się do oczyszczania wody czy ścieków komunalnych i  przemysłowych. Farizoglu 
z zespołem (2003) wykazuje, że pumeks jest skutecznym środkiem fi ltrującym dla 
wody pitnej. Pienista struktura i wysoka czystość materiału sprawiają, że idealnie 
nadaje się do wychwytywania i zatrzymywania toksyn, cyjanobakterii i innych za-
nieczyszczeń znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie. 

Cifi ci i Sureyya (2015) podają, iż pumeks ma wiele zalet w stosunku do innych me-
diów fi ltracyjnych, takich jak keramzyt, antracyt, piasek i spieki ceramiczne. Testy 
porównawcze przeprowadzone między piaskiem z głębokiego złoża a fi ltrami pu-
meksowymi do uzdatniania wody wykazały, że pumeks jest lepszy pod względem 
usuwania mętności, zawiesin i innych wytrąconych z wody składników, w tym na 
przykład żelaza. Bilardi ze współpracownikami (2013) podaje korzyści pumeksu dla 
aplikacji uzdatniania wody. Obejmują one lepsze współczynniki fi ltracji, mniejsze 
zużycie energii, mniej wymagające warunki płukania wstecznego, lepsza ekspansja 
złoża fi ltracyjnego i większa efektywna powierzchnia fi ltracyjna. Te cechy sprawia-
ją, że pumeks jest doskonałym medium fi ltracyjnym stosowanym w oczyszczaniu 
wody. Jest nietoksyczny, całkowicie obojętny i niezwykle wszechstronny - może być 
przetwarzany konsekwentnie w szerokim zakresie specyfi kacji. Nowsze publikacje 
podają, iż możliwa jest na przykład aktywacja pumeksu zaawansowanymi procesa-
mi utleniania (AOP) po syntezie z innymi materiałami. 

W grupie wykorzystywanych w technologii wody materiałów ilastych wymienia się 
kaolinit, haloizyt, illit i montmorylit, mika, glaukonit, bentonit czy fyllokrzemiany. 
Powstały one na skutek wietrzenia skał wulkanicznych czy przemian hydrotermal-
nych pyłów., Do charakterystycznych cech naturalnych minerałów ilastych zalicza 
się zdolność wymiany jonów (głównie kationów), pochłaniania wody i zatrzymywa-
nia substancji organicznych. Własności glinek są związane ze składem i rozmiarem 
ich cząstek (Pagacz, Pielichowski 2007). Są one dodawane do roztworów oczyszcza-
nych w postaci pulpy, na której adsorbują się zanieczyszczenia. Właśnie ten sposób 
podawania często dyskwalifi kuje ich powszechne zastosowanie.

Głównym zadaniem fi ltracji z wykorzystaniem porowatych materiałów aktywowa-
nych jest polepszenie właściwości organoleptycznych wody, czyli głównie jej smaku 
i zapachu. Rozwiązania te stosowane są także do zatrzymania innych mikrozanie-
czyszczeń organicznych, w tym zanieczyszczeń antropogenicznych, do których za-
licza się między innymi związki ropopochodne, w tym wielopierścieniowe węglo-
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wodory aromatyczne (WWA), pestycydy, detergenty czy związki powierzchniowo 
czynne. Wykazana została również efektywność procesu adsorpcji na aktywnych 
zeolitach jak i  amorfi cznych piaskach w  usuwaniu fenoli i  chlorofenoli, ropopo-
chodnych oraz związków nieorganicznych, takich jak jony metali, cyjanków czy 
azotanów. 

6.10. Zmiękczanie wody

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu z niej jonów wapnia i magnezu na skutek 
wymiany jonowej, która wykorzystuje zjawisko polegające na tym, że wiele stałych 
substancji w kontakcie z roztworem wykazuje zdolność do odwracalnej zmiany jed-
nych jonów na inne, bez ulegania znacznym zmianom strukturalnym. Do zmięk-
czania wody najczęściej stosuje się wymieniacze jonów, ale też aktywowane mate-
riały naturalne. Proces zmiękczania polega na zmianie jonów magnezu i wapnia na 
jony sodu i przebiega zgodnie z reakcjami:

Podczas zmiękczania całkowite stężenie kationów, wyrażone w mval/dm3, nie zmie-
nia się. Za to zwiększa się zasolenie ogólne (w mg/ dm3), co jest związane z wymianą 
Ca2+ i Mg2+ na 2Na+ (Qiu 2005). 

6. Rodzaje fi ltracji
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6.11. Badania własne dotyczące efektywności usuwania żelaza 
i manganu z wód podziemnych na wybranych złożach 

fi ltracyjnych jednorodnych

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia niż wody powierzchnio-
we, ale nie są od nich wolne, zwłaszcza wody gruntowe. Długotrwałe skutki ich za-
nieczyszczenia mogą eliminować możliwość ujmowania wód na wiele lat (Burchard 
2002, Funes et al. 2014). Mogą docierać do nich zanieczyszczenia z powierzchni 
terenu, a  także zawarte w wodach atmosferycznych i powierzchniowych. Zmiany 
jakości wód podziemnych spowodowane działalnością człowieka są efektem mi-
gracji zanieczyszczeń wraz z infi ltrującymi do gruntu wodami powierzchniowymi 
(Dudziak, Kopańska 2015). Jednak na drodze ich migracji do wód podziemnych 
znajduje się naturalna bariera, którą tworzy środowisko glebowo-gruntowo-skalne 
o charakterze ochronnym, a z drugiej strony pozwala na rozpuszczanie mikroele-
mentów i makroelementów w warstwach wodonośnych zwiększając ich zanieczysz-
czenie (Barloková, Ilavský 2009).

Opisane w rozdziale Odżelazianie i odmanganianie wody związki żelaza, manganu 
należą do grupy niezbędnych mikroelementów dla człowieka. Ich obecność w wo-
dach gruntowych powyżej pewnego poziomu eliminuje wykorzystanie jej w celach 
użytkowych, głównie ze względów estetycznych (Pacini et al. 2005). Wody zanie-
czyszczone tymi związkami wykazują wiele ujemnych cech takie jak przebarwienia 
i osady, metaliczny smak, zapach, mętność, barwienie bielizny i urządzeń sanitar-
nych. Obecność żelaza i manganu sprzyja wzrostowi mikroorganizmów, które two-
rzą maziste osady pokrywające przewody wodociągowe (Das et al., 2007). Zgod-
nie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywą Rady Unii Europej-
skiej 98/83/EC uzupełnioną o Dyrektywę Komisji UE 2015/1787 zawartość żelaza 
w wodzie nie może być większa niż 0,2 mg Fe/dm3, zaś manganu niż 0,05 mg Mn/
dm3. Większość wód ujmowanych przez człowieka powinna być zatem oczyszczana 
przed odprowadzeniem ich do odbiorcy. O ile nie jest to proces obligatoryjny dla 
wód przeznaczonych do picia, o  tyle dla wód przemysłowych i  technologicznych 
wykorzystywanych w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych jest już niezbędny. 
(Funaro et al. 2009) Wymagania poszczególnych gałęzi przemysłu są jeszcze bar-
dziej surowe. Często stężenie zarówno żelaza jak i manganu powinno być obniżone 
do 0,0 mg/dm3. Wymusza to konieczność zastosowania skutecznych metod oczysz-
czania wody. Pomimo wieloletnich badań problem skutecznego oczyszczania wód 
podziemnych jest nadal aktualny. Poszukuje się ciągle nowych, skutecznych i eko-
nomicznych metod usuwania z wody poszczególnych zanieczyszczeń, w tym żela-
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za i manganu. Sprawę dodatkowo komplikuje zróżnicowany skład chemiczny wód 
podziemnych. Inna technologia oczyszczania powinna być stosowana dla wód za-
wierających niższe i wyższe stężenia zanieczyszczeń, inna, gdy w wodach występują 
gazy rozpuszczone, azot amonowym, podwyższoną barwą i mętnością, podwyższo-
ną twardość oraz związki organicznymi. Producenci każdego roku wprowadzają 
na rynek nowe masy fi ltracyjne bez niezbędnych powtarzalnych badań ich przy-
datności w procesach oczyszczania. Często również modyfi kacjom przemysłowym 
ulegają popularne przebadane już materiały. Celowym zatem wydało się przepro-
wadzenie badań i dokonanie oceny przydatności wybranych złóż fi ltracyjnych do 
oczyszczania wód podziemnych głównie ze związków żelaza i manganu. 

W dzisiejszej dobie przy rozpatrywaniu zastosowanych technologii w uzdatnianiu 
wody odchodzi się od procesów wymagających reaktorów i kontrolowanych reakcji 
chemicznych na rzecz procesów fi ltracji, które mogą je zastąpić i dać równie wysoki 
efekt oczyszczania (Burger et al. 2008, Bray, Olańczuk-Neyman 2002). W związ-
ku z powyższym celem prowadzonych prac badawczych była analiza różnych mas 
fi ltracyjnych pod kątem efektywności oczyszczania wód podziemnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem usuwania żelaza i manganu. Badania obejmowały przepro-
wadzenie procesu fi ltracji, w którym jako materiał wypełniający zastosowano 8 róż-
nych złóż fi ltracyjnych:

− piasek kwarcowy – luźna skała osadowa złożona z niezwiązanych spoiwem zia-
ren mineralnych, przede wszystkim kwarcu SiO2, naturalny i popularny mate-
riał fi ltracyjny; w prowadzonych badaniach zastosowany został piasek o granu-
lacji 8-1,2 mm uprzednio wypłukany,

− manganowy zeolit (MZ), jest masą utleniającą i fi ltrującą złożoną z piasku krze-
mionkowego pokrytego dwutlenkiem manganu, w swoim składzie chemicznym 
zawiera takie związki jak: SiO2, Al2O3, K2O, MgO, Fe2O3; w prowadzonych bada-
niach zastosowano produkt o granulacji 0,3-0,35 mm nie wymagający wstępnego 
utlenienia, prowadzono regenerację roztworem nadmanganianu potasowego,

− amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany MnO2 (APKA) stanowiący specjal-
nie spreparowaną substancję zawierającą nierozpuszczalny katalizator w posta-
ci MnO2,

− złoże braunsztynowe – ziarnista, naturalna, wysokomanganowa ruda, bogata 
w tlenki manganu MnO2, nie wymaga regeneracji chemicznej; w prowadzonych 
badaniach zastosowano granulat o nierównomiernej strukturze, z widocznymi 
pojedynczymi szarymi i białymi ziarnami o średnicy ziaren 0,5-2,0 mm,

6. Rodzaje fi ltracji
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− antracyt – neutralny chemicznie materiał fi ltracyjny składający się z połama-
nych i przesianych odłamków naturalnego węgla antracytowego o granulacji 
0,6-1,6 mm, 

− zeolit - naturalny minerał z grupy glinokrzemianów; w prowadzonych bada-
niach zastosowano produkt o granulacji 0,8-1,0 mm,

− naturalny glinokrzemian krystaliczny (GK) o właściwościach naturalnego ka-
tionitu, wymagający płukania nasyconym roztworem chlorku sodu; w prowa-
dzonych badaniach zastosowano granulację 0,3-2,4 mm, 

− złoże jonitowe mieszane - mieszanka złóż fi ltracyjnych, kompozycja pięciu wy-
sokiej jakości składników o funkcjonalności wymiany jonowej oraz adsorpcji; 
w prowadzonych badaniach zastosowano mieszankę płukaną chlorkiem sodu, 
której skład zastrzeżony jest patentem.

Poszczególne złoża fi ltracyjne umieszczone były w  laboratoryjnych modelach fi l-
trów grawitacyjnych o wysokości 0,20 m, średnicy 0,07 m i objętości roboczej 0,035 
m3. Zachowano minimalną prędkość fi ltracji zalecaną dla poszczególnych złóż, tj. 
od 0,7 m/h do 2 m/h. Badania obejmowały badanie wody surowej oraz próbek wody 
przefi ltrowanej po każdym fi ltrze. Woda surowa była preparowana na bazie wody 
wodociągowej. Na 10 litrów wody wodociągowej wprowadzono 1,3 g siarczanu 
manganu (III) oraz 10 g bulionu wzbogaconego, oraz 1 g siarczanu amonu i 1,2 g 
Ca(OH)2, co dało stężenie manganu w wodzie surowej 0,50-0,55 mg/dm3, żelaza 
ogólnego 1,0 – 1,4 mg/dm3, azotu amonowego 1,5-2 mg/dm3, ChZT-Mn 8-10 mg/
dm3, twardość ogólna 196-240 mg CaCO3/ dm3. Zakres badań wody obejmował: 
zawartość manganu, żelaza, odczyn wody, ChZT-Mn, barwę, mętność i  twardość 
ogólną. Eksperyment wymagał długotrwałych prac badawczych w celu uzyskania 
powtarzalności uzyskanych rezultatów. Przeprowadzono 8 pełnych cykli fi ltracyj-
nych na każdym z badanych złóż. Po każdym cyklu płukano złoże zgodnie z wy-
maganiami producenta. Próby do badań pobierano codziennie z uwzględnieniem 
5 (spośród 8 badanych) cykli pracy złóż. Odrzucono wyniki najniższe i najwyższe. 
Uzyskane w trakcie prowadzenia prac badawczych wyniki zestawiono w tabelach 
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13. Stanowiły one średnią z trzech niezależnych 
poborów.

Najskuteczniejszym złożem odżelaziającym okazał się manganowy zeolit (MZ) (Ta-
bela 6.6). Przez cały okres fi ltracji uzyskano obniżenie stężenia żelaza do warto-
ści wymaganych dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tj. poniżej 0,2 
mg/dm3. Efektywność usuwania żelaza wynosiła od 82 % do 98 %. Stężenie żelaza 
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ogólnego w wodzie po fi ltracji zawierało się w przedziale 0,032 do 0,168 mg/dm3. 
Charakter złoża wymaga zastosowania do płukania i regeneracji roztworu KMnO4 
o stężeniu 5-10%, a następnie ponownego płukania wodą. Zauważono, iż po rege-
neracji złoża nastąpiła poprawa usuwania związków żelaza, a efektywność wzrosła 
do ponad 97 %. Podczas fi ltracji na manganowym zeolicie woda spełniała dopusz-
czalne normy. Mangan był równie skutecznie usuwany na analizowanym złożu co 
żelazo. Jego stężenie w rosło od 0,001 do 0,064 mg/dm3 (przy efektywności od 82 % 
do 99 %) wraz z czasem fi ltracji. Po regeneracji złoża zauważono podobną tenden-
cję. Stężenie manganu rosło stopniowo od 0,008 do 0,053 mg/dm3, przy efektyw-
ności od 83 % do 98 %, która obniżała się wraz z czasem pracy złoża. Wartość nor-
mowa poniżej 0,05 mg/dm3 osiągnięto w każdej badanej próbie, dopiero po pełnym 
cyklu pracy złoża stężenie manganu nieznacznie przekraczało normy. Po 12 dobach 
wymagana była regeneracja złoża roztworem KMnO4. Płukanie nadmanganianem 
potasu po wyczerpaniu właściwości utleniających jest często wadą dyskwalifi kują-
cą złoże przy użytkowaniu przez mniej doświadczonych technologów z uwagi na 
trudności w usuwaniu nadmiaru regeneranta. Wielu badaczy potwierdza jego wy-
soką skuteczność w usuwaniu form manganu i żelaza z wód (Granops 2005, Weber, 
Jeż-Walkowiak 2006). Zgodnie z  dostępną literaturą w  technicznych warunkach 
pracy i przy zachowaniu zalecanej prędkości roboczej można uzyskać stężenie wyj-
ściowe manganu w granicach 0,03-0,05 mg/l. Według Lemley i Schwartz (1999) na 
manganowym zeolicie można usunąć do 99% żelaza, manganu oraz siarkowodoru, 
przy czym rzeczywiste zdolności usuwania będą się różnić w zależności od rodzaju 
każdego związku. O skuteczności manganowego zeolitu w usuwaniu żelaza z wody 
dowiedli też Barloková i Ilavský (2009). Granops (2005) potwierdził, że złoże MZ 
bardzo dobrze usuwa związki żelaza i manganu z wody. Niemniej, przy ich wyż-
szym stężeniu nie należy stosować fi ltracji jednostopniowej. Zwolennikami teorii 
fi ltracji wielostopniowej był również zespół Piekarskiego (2013). W badaniach re-
alizowanych w ramach niniejszego tematu zauważono osadzenie się na powierzch-
ni złoża nadmiernych, dobrze wytrącających się związków żelaza, które powodują 
zanik przepływu wody, co w następstwie wiąże się z potrzebą częstego czyszczenia 
złoża. Tezę próbowano potwierdzić obserwując pozostałe wskaźniki zanieczysz-
czenia wody, które mają bezpośredni wpływ na jej jakość, tj. pH, barwę, mętność, 
twardość, azot amonowy i ChZT-Mn. Wartość pH wody wahała się w granicach od 
4,80 do 7,35 i malała wraz z czasem pracy złoża. Zgodnie z wymaganiami prawny-
mi odczyn wody powinien utrzymywać się w granicach pH 6,5-9,5. Barwa wody 
po fi ltracji na manganowym zeolicie zawierała się w granicach od 1 do 25 mg Pt/ 
mg/dm3. Wymagania odnośnie barwy wody nie są obecnie zapisane w istniejącym 
prawodawstwie, poza wskazaniem, iż powinna być on akceptowalna przez konsu-

6. Rodzaje fi ltracji
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mentów i bez nieprawidłowych zmian. Podobną tendencję zauważono w przypad-
ku mętności. Mętność wody kształtowała się w granicach 0-7 NTU. Rozporządzenie 
podaje również, że ma być ona akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawi-
dłowych zmian, przy czym zalecany zakres wartości jest do 1,0 NTU. Preferowane 
rozporządzeniem 1 NTU częściej udało się osiągać po regeneracji złoża w kolejnych 
cyklach badawczych. Wartości twardości ogólnej kształtowały się w granicach od 
124 do 220 mg CaCO3/dm3. Najwyższa odnotowana efektywność usuwania wynosi-
ła tylko 6 %. Jednak dopuszczalne wartości twardości pozwalają na doprowadzenie 
do odbiorcy wody nawet przy 500 mg CaCO3/dm3. Stężenie azotu amonowego po 
fi ltracji na manganowym zeolicie kształtowała się w granicach od 0,9 do 1,9 mg/ 
dm3 (od 13 % do 63 % efektywności oczyszczania). Po regeneracji złoża nastąpiła 
niewielka poprawa usuwania azotu amonowego, a efektywność wzrosła do 65 %, 
niemniej nie pozwoliło to na osiągnięcie wartości normatywnych, tj. poniżej 0,5 
mg/ dm3. Utlenialność wody kształtowała się w granicach 6,3- 9,7 mg O2/dm3 od 5 
% do 40 %. W przeprowadzonych badaniach nie uzyskano obniżenia do 5 mg O2/
dm3. Na podstawie eksperymentów stwierdzono, iż złoże MZ wykazywało wrażli-
wość na obecność substancji organicznych (około 8-10 mg O2/dm3) i azotu amono-
wego (około 1,5-2,5 mg/dm3). Skracało to znacznie czas pomiędzy poszczególnymi 
płukaniami do około 10 dni i obniżało efektywność usuwania żelaza i manganu, dla 
których masa była przeznaczona. Kolmatację złoża zauważono po około 10 dniach 
eksperymentu. Piekarski z zespołem (2013) również prowadzili badania nad kolma-
tacją materiałów fi ltracyjnych. W ich badaniach kolmatacja następowała proporcjo-
nalnie do ilości zebranych osadów oraz zastosowanego ciśnienia. W eksperymen-
tach prowadzonych w ramach niniejszej pracy zastosowane ciśnienie było stałe, zaś 
cząstki zanieczyszczeń mogły migrować w dół fi ltra prowadząc linię przebicia. Za-
uważono, iż gromadzenie się w złożu złogów substancji organicznych, wytrącanie 
twardości i nadmiar strąconego MnO2 wpływały na obniżenie efektów oczyszczania 
i czas poprawnego działania złoża pomiędzy płukaniami. Potwierdzają też zalecaną 
przez producenta i innych badaczy konieczność regeneracji roztworem nadmanga-
nianu potasowego (Filtry-do-wody 2018).
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Związki żelaza skutecznie były usuwane na naturalnym glinokrzemianie krystalicz-
nym (GK) - Tabela 6.7. Jego stężenie wahało się w granicach od 0,07 do 0,12 mg Fe/ 
mg/dm3 przy efektywności usuwania od 60 do 95%. Pogarszający się efekt usuwania 
żelaza już od 3 doby zadecydował o przystąpieniu do regeneracji złoża. Regeneracja 
poprawiła efektywność usuwania żelaza z wody tak by jego stężenie w kolejnym cy-
klu nie przekraczało wartości dopuszczalnych. Filtracja wody przez krystaliczny gli-
nokrzemian pozwoliła też na uzyskanie bardzo wysokiego efektu usunięcia manga-
nu. Jego stężenie w fi ltracie wynosiło w granicach 0,001-0,009 mg/dm3. Mangan był 
parametrem najlepiej zatrzymywanym na krystalicznym glinokrzemianie. Już od 
pierwszej doby uzyskano jego stężenie w wodzie przefi ltrowanej znacznie poniżej 
dopuszczalnej normy, co pozwoliło na otrzymanie bardzo wysokiego efektu oczysz-
czania od 98 % do blisko 100 %. Początek kolejnego cyklu fi ltracyjnego przyniósł 
jeszcze lepsze rezultaty w usuwaniu manganu z wody. W pobranych próbkach noto-
wano jedynie jego śladowe stężenie. Następnie prawdopodobnie na skutek strącania 
związków żelaza i osiadania na kryształach złoża podwyższyła się nieco zawartość 
manganu w odpływie dając 0,018-0,027 mg/dm3. Dużą skuteczność obniżenia stęże-
nia zarówno żelaza jak i manganu na tym złożu Kaleta (2006) tłumaczy tym, że na-
turalny glinokrzemian krystaliczny usuwa żelazo (II) i mangan (II) w procesie wy-
miany jonowej, natomiast nierozpuszczalne związki żelaza (III) i manganu (IV) za-
trzymywane są w procesie fi ltracji i usuwane podczas płukania złoża. W badaniach 
Anielak i Arendacz (2007) również zauważono niskie stężenia wyjściowe manganu 
i żelaza gdy stężenie w wodzie surowej było poniżej 2,5 mg Fe/ dm3 i poniżej 1 mg 
Mn/ dm3. Zwrócono też uwagę na znaczne podwyższenie odczynu fi ltrowanej wody 
powyżej pH 9. W badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy nie uzyskano 
tak wysokich wartości pH, gdyż jego zakres wynosił wody 5,6 do 7,2. Zgodnie z do-
stępną literaturą krystaliczny glinokrzemian ma zdolności podnoszenia poziomu 
pH wód lekko kwaśnych powyżej pH 5,5 poprzez pochłonięcie kwaśnego wodoru 
(H+), który później jest uwolniany i wypłukany w solance (Artelis 2017).

Stężenie azotu amonowego w prowadzonym eksperymencie kształtowało się na sta-
łym poziomie Jego zawartość wahała się w granicach od 0,02 do 0,47 mg/ dm3, co 
pozwoliło na uzyskanie od 82 ponad do 99 % efektu oczyszczania. W obu cyklach 
badawczych przez cały okres fi ltracji uzyskano obniżenie stężenia tego parametru 
do wartości przewidzianych w Rozporządzeniu. Równocześnie z wymianą jonów 
amonowych stwierdzono wymianę kationów wapnia i magnezu, czyli nastąpiła ob-
niżenie twardości wody. Po regeneracji złoża fi ltracyjnego wystąpiła znaczna re-
dukcja twardości poniżej dolnej granicy zakresu normatywnego (60 mg CaCO3/
dm3) dla wód do picia. Krystaliczny glinokrzemian pośród wszystkich badanych 
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mas fi ltracyjnych był najbardziej skuteczny w  usuwaniu twardości. Parametr ten 
kształtował się w granicach od 36 do 130 mg CaCO3/dm3 w cyklu fi ltracyjnym przy 
efektywności od 24 % do 96 %. Najlepsze efekty uzyskano w środkowym okresie 
pracy złoża pomiędzy płukaniami. Kaleta z zespołem (2006, 2011) w wielokrotnie 
powtarzanych badaniach nad analizowaną masą fi ltracyjną również zauważył ob-
niżanie stężenia azotu amonowego w oczyszczanej wodzie. Jednoczenie obniżenie 
stężenia żelaza, manganu, azotu amonowego i wartości twardości w ich badaniach 
następowało tylko do pewnego czasu, potem te wartości wzrastały, co było wskaź-
nikiem potrzeby regeneracji złoża. W badaniach prowadzonych w ramach niniej-
szej pracy o konieczności płukania fi ltra decydowały jedynie stężenie żelaza i azotu 
amonowego. Pozostałe wskaźniki utrzymywały się na poziomie dopuszczalnych 
norm do spożycia. Parametrami wykraczającymi poza dopuszczalne normy w cza-
sie prowadzonych badań były barwa, mętność i ChZT-Mn. Barwa wody po fi ltracji 
zawierała się w granicach od 10 do 30 mg Pt/l, przy efektywności usuwania, która 
była zdecydowanie lepsza po regeneracji i zawierała się w przedziale 62 % -84 %. 
Drugi cykl badawczy pozwolił na osiągnięcie lepszych wyników również z uwagi 
na mętność wody. Mętność wody kształtowała się w granicach od 1 do 6 NTU. Za-
obserwowano podwyższanie mętności pod koniec każdego cyklu fi ltracyjnego, co 
było związane potrzebą regeneracji. Efekt obniżenia ChZT-Mn był niewielki w cza-
sie prowadzonych eksperymentów i kształtował się na poziomie 0% - 30 %. przy stę-
żeniu w granicach 7 - 10 mg O2/dm3. Podczas fi ltracji wody na złożu Crystal-Right 
nie uzyskano obniżenia tego wskaźnika do wartości poniżej 5 mg O2/dm3.

6. Rodzaje fi ltracji
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Kolejnym badanym złożem był zeolit naturalny (Tabela 6.8). W literaturze (Booker 
et al. 1996, Garcia-Mendetta et al. 2009, Kaleta 2006) można znaleźć doniesienia 
o skuteczności usuwania azotu amonowego z wody na fi ltrach zeolitowych oraz orga-
nicznych. Inni badacze (Anielak, Arendacz 2007) przekonują, iż zeolity są skuteczne 
w procesach odżelaziania i odmanganiania, a nawet mogą być stosowane w konstruk-
cji naturalnych barier zatrzymujących migrujące w  środowisku metale ciężkie (Ja-
cobs, Waite 2004) W badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy stężenie 
żelaza w wodzie po fi ltracji na zeolicie naturalnym zawierało się w przedziale 0,053 do 
0,256 m mg/dm3, a efektywność usuwania wahała się od 50 % do 96 %. Mangan był 
równie skutecznie eliminowany na zeolicie. Jego stężenie rosło od 0,001 do 0,156 mg/
dm3 wraz z upływem czasu pracy złoża przy obliczonym efekcie oczyszczania od 72 
% do blisko 100 %. Stężenie manganu nie przekroczyło wartości wskazanych w Roz-
porządzeniu Ministra. Regenerację tego złoża prowadzono jedynie wodą zarówno 
w przeciwprądzie jak i współprądowo. Analizę przydatności naturalnego i modyfi ko-
wanego zeolitu do usuwania żelaza i manganu przeprowadziły też Anielak i Arendacz 
(2007). W wyniku ich analiz lepsze rezultaty w usuwaniu żelaza wykazał naturalny 
zeolit. Zauważyły, iż zeolit jest skutecznym materiałem do usuwania żelaza i manga-
nu, zwłaszcza, gdy oba pierwiastki równoważnie występują w wodzie. Jednak wraz ze 
wzrostem początkowego stężenia żelaza w roztworze efektywność jego usuwania ma-
lała od 92% do 68,6%. W prowadzonych badaniach własnych również zaobserwowa-
no tendencję spadku efektu usuwania w miarę upływu czasu pracy złoża. Dodatkowo 
zeolit naturalny nie powodował wzrostu pH roztworu, co jednak wystąpiło w trakcie 
badań prowadzonych w ramach niniejszej pracy. Odczyn fi ltrowanej wody był zmien-
ny i zawierał się w granicach od 4,8 do 6,5 pH. Przez cały cykl fi ltracyjny następowało 
stopniowe podwyższanie wartości pH. Booker i  jego zespół (1996) podkreślają, że 
naturalne zeolity są najlepszymi materiałami do zatrzymywania form amonowych za-
równo w wodzie jak i ściekach. Podczas prowadzenia eksperymentu nie potwierdzo-
no wysokiej skuteczności usuwania azotu amonowego. Jego stężenie po fi ltracji na ba-
danym zeolicie naturalnym kształtowała się w granicach od 0,33 do 0,93 mg/dm3, co 
stanowiło efekt oczyszczania na poziomie 62% - 85%. Po przepłukaniu złoża nastąpiło 
początkowo pogorszenie usuwania azotu amonowego a potem pojawił się chwilowy 
wzrost efektywności do 91 %. Otrzymano jego stężenia w fi ltracie od 0,27 do 1,02 mg/
dm3. Złoże zeolitowe charakteryzowało się niską zdolnością usuwania barwy, mętno-
ści, zanieczyszczeń organicznych i twardości ogólnej. ChZT-Mn wody kształtowało 
się w granicach 7- 10 mg O2/dm3. Efekt jego obniżenia był niewielki i sięgał 1 % - 27 
%. Po przepłukaniu złoża zaobserwowano nawet pogorszenie efektywności usuwania, 
która spadła poniżej 1 % Wraz z długością pracy złoża efektywność stopniowo wzra-
stała, ale do niewielkich wartości około 9 %. Barwa przefi ltrowanej wody zawierała się 

6. Rodzaje fi ltracji
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w granicach od 10 do 48 mg Pt/dm3. Po przepłukaniu złoża zaobserwowano poprawę 
jej usuwania z wody. Mętność wody kształtowała się w granicach od 0 do 4 NTU. 
W trakcie prowadzenia prac badawczych zaobserwowano podwyższenie twardości 
ogólnej wody przez cały cykl badawczy. Parametr ten kształtował się w granicach od 
145 do 240 mg CaCO3/dm3. 
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Na początku pracy złoża zbudowanego z  amorfi cznego piasku kwarcowego ak-
tywowanego MnO2 (APKA) stężenie żelaza ogólnego w  wodzie przefi ltrowanej 
przekraczało dopuszczalny poziom wskazany w Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia (Tabela 6.9). Najwyższą wartość tj. 0,6 mg/ dm3 zauważono na początku pro-
wadzenia badań przy efektowności oczyszczania 48 %. W kolejnych dniach badan 
stężenia żelaza w fi ltracie stopniowo obniżały się aż do 0,142 mg/dm3, co pozwoli-
ło na otrzymanie 86 % efektu oczyszczania. Wysoki efekt usuwania od 88 % do 85 
% wystąpił przez kolejne cykle badawcze po regeneracji, kiedy to stężenie żelaza 
w przefi ltrowanej wodzie wynosiło w granicach od 0,12 do 0,15 mg/ dm3. Złoże 
APKA jest stosunkowo nowym produktem, stąd niewielka ilość publikacji na jego 
temat. Kaleta z zespołem (2009, 2011) określali przydatność masy do jednocze-
snego usuwania żelaza i  manganu, przy pH 7,0 w  wodzie surowej i  zawartości 
żelaza 5,0 mg/ dm3 oraz manganu 0,5 mg/ dm3. Uzyskali dobre wyniki usunięcia 
żelaza, które oscylowały w granicach wartości śladowych w wodzie przefi ltrowa-
nej, natomiast zawartość związków manganu po fi ltracji nie była zadowalająca. 
Tylko w pierwszych godzinach fi ltracji efekt usunięcia manganu pozwalał na usu-
nięcia tego metalu do wartości 0,05 mg/dm3. W związku z tym wysnuli wniosek, 
iż masa ta jest skuteczna do usuwania związków żelaza, natomiast nieskuteczność 
usuwania manganu mógł spowodować zbyt niski odczyn wody, oraz duża ilość 
związków żelaza, blokująca aktywną powłokę ziaren złoża. W badaniach prowa-
dzonych w ramach niniejszej pracy zastosowano niższe stężenie wyjściowe żelaza 
na poziomie około 1,0 mg/dm3, a manganu – około 0,5 mg/ dm3. Powszechnie jest 
wiadomym (Ellis et al. 2000, Burchard 2002), że strącenie związków żelaza zacho-
dzi stosunkowo łatwo na urządzeniach do oczyszczania wody. Stwierdzenie to jest 
tym bardziej aktualne, gdy na fi ltry wprowadzana woda o wysokim jego stężeniu. 
Technolodzy dowodzą trudności w praktycznym stosowaniu różnych fi ltrów, któ-
re uległy zażelazieniu (Kaleta et al. 2013, Dimitriakos et al. 1997). Osady żelazowe, 
które charakteryzują się mułowatą konsystencją i bardzo drobnym uziarnieniem, 
szybko zajmują przestrzenie pomiędzy ziarnami złóż oraz wewnątrz ich porów, 
co faktycznie może przyczyną dezaktywacji złóż o charakterze katalitycznym lub 
utleniającym. Jednak zjawisko to nie występowało w czasie prowadzonych prac 
badawczych w ramach niniejszej pracy. W czasie prowadzonych prac badawczych 
na powierzchni fi ltra osadzał się niewiele osadu i nie blokował on kontaktu złoża, 
a w szczególności jego powłoki z MnO2, z oczyszczaną wodą. Świadczy o tym wy-
soki stopień usunięcia manganu. Co więcej, przefi ltrowana woda charakteryzo-
wała się podwyższonym odczynem w stosunku do wody surowej, tj. w granicach 
7,95-7,59 pH. Wskazany zakres należy do grupy lekko zasadowych. 
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Poddane eksperymentom złoże wykonane na bazie amorfi cznego piasku kwarco-
wego aktywowanego MnO2 (APKA) charakteryzowało się wysoką porowatością 
przy niskim ciężarze nasypowym. Cecha ta znalazła odbicie w skutecznym usuwa-
niu barwy, mętności i zanieczyszczeń organicznych z wód. Najwyższą barwę prze-
fi ltrowanej wody tj. 32 mg Pt/ dm3 zauważono tylko na początku cyklu badawczego. 
Stanowiło to 60 % efektu oczyszczania. W kolejnych dniach następował spadek bar-
wy aż do osiągnięcia 5 mg Pt/ dm3 i uzyskania 94 % jej usunięcia. Równie wysoki 
efekt oczyszczania zauważono dla mętności. Podobnie jak przy barwie, początek 
eksperymentu wiązał się z podwyższonymi jej wartościami tj. 5-8 NTU. Jednak od 
połowy do końca cyklu uzyskano wartości mętności na poziomie 1 NTU, co prze-
liczono na efekt oczyszczania w granicach 85 %. Analogiczną zależność zauważono 
dla ChZT-Mn. Jego wartość kształtowała się w granicach 7,0 mgO2/dm3 na począt-
ku cyklu do 4,8 3,2 mg O2/dm3 na jego końcu. Stanowiło to efekt oczyszczania od 
25 do 70 %. Parametrami słabiej usuwanymi na złożu APKA były azot amonowy 
i twardość. W przefi ltrowanej wodzie w czasie prowadzenia prac badawczych twar-
dość utrzymywała się na podobnym poziomie tj. w granicach 66 – 94,5 mg CaCO3/ 
dm3, co dało 28 - 73 %. Usuwanie azotu amonowego z wody na złożu APKA również 
nie wykazywało zależności od długości pracy fi ltra i ustabilizowało się na poziomie 
0,78 - 1,12 mg/ dm3 w czasie trwania eksperymentu. Przekraczało to dopuszczalny 
poziomo prawie dwukrotnie.
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Jedną z alternatywnych metod usuwania z wody form żelaza, manganu, ale również 
twardości jest wymiana jonowa na jonicie mieszanym. W prowadzonych badaniach 
testowano złoże będące mieszaniną kationitu słabego, kationitu mocnego, anioni-
tu słabego, granul neutralnych pochodzenia naturalnego oraz granul neutralnych 
nośnikowych (Tabela 6.10). Stężenie żelaza w cyklu fi ltracyjnym wahało się w gra-
nicach od 0,021 do 0,272 mg Fe/dm3 przy efektywności od 72 do 98%. Najniższe 
wartości wystąpiły po zregenerowaniu złoża roztworem 5% NaCl. Woda fi ltrowana 
na złożu jonitowym mieszanym spełniała dopuszczalne normy dla stężenia żelaza 
w wodzie do picia przez cały czas cyklu badawczego.

Zastosowane złoże jonitowe mieszane powodowały wzrost pH wody w  całym 
okresie fi ltracji. Wraz z długością okresu fi ltracji wzrastał stopień eliminacji azotu 
amonowego, a  po regeneracji złoża nastąpił spadek efektywności jego usuwania. 
Dzięki właściwościom jonowymiennym zauważono całkowite obniżenie twardości 
ogólnej. Kaleta i inni (2009) stwierdzili, ze jest to niekorzystne w przypadku wód 
przeznaczonych do picia. Złoże jonitowe mieszane okazało się mało skuteczne 
w obniżaniu barwy i mętności, choć po regeneracji złóż zaobserwowano zwiększe-
nie efektywności obniżania tych parametrów w  wodzie. Niewiele można znaleźć 
dostępnej literatury fachowej na temat efektywności pracy jonitowych złóż mie-
szanych. Badacze proponują ich wykorzystanie jako jeden z  ostatnich procesów 
oczyszczania wody celem wyrównania jej składu i  odczynu. Przykładem takiego 
rozwiązania jest opatentowane złoże jonitowe mieszane opisane w dokumencie US 
5571419 A. Jak wspomniano wcześniej w złożu dominują wymieniacze kationów, 
zatem tu należy szukać wyjaśnienia wysokiej efektywności usuwania żelaza i twar-
dości z wody. Podobną zależność zauważono przy usuwaniu manganu. Jego stężenie 
wahało się w granicach 0,005-0,200 mg/l, co dawało efekt jego usunięcia 63 – 99%. 
Stężenie manganu w  wodzie oczyszczonej nie przekroczyło wartości dopuszczal-
nych. W obserwacji pracy jonitów istotnym parametrem jest pH roztworu. Po pro-
cesie fi ltracji wartość pH wody zawierało się w granicach od 5,47 do 8,04. Wartości 
pH mają zbliżone wartości przez cały okres pracy złoża. Odczyn wody oczyszczonej 
był lekko kwaśny. Zadowalających efektów oczyszczania nie zauważono dla azotu 
amonowego. W  cyklu fi ltracyjnym zawartość azotu amonowego kształtowała się 
w granicach od 0,79 do 1,36 mg/ dm3. Efektywność usuwania wynosiła od 34 do 68 
%. Pod koniec cyklu pracy złoża nastąpił wzrost efektywności usuwania azotu amo-
nowego. Po przepłukaniu złoża nie nastąpiła poprawa usuwania azotu amonowego. 
Zaobserwowano nawet pogorszenie efektywności usuwania tej formy azotu, która 
wynosiło od 3 do 20 %. Zanieczyszczenia organiczne również nie były zadowalająco 
usuwane z wody. Utlenialność wody utrzymywała się w granicach 6 - 10 mg O2/dm3, 
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a efektywność obniżenia utlenialności kształtowała się na poziomie 2 % - 35%. Po 
regeneracji złoża nie zaobserwowano poprawy usuwania substancji organicznych. 
Barwa wody po fi ltracji zawierała się w granicach od 13 do do 43 mg Pt/ dm3, nato-
miast po regeneracji efektywność usuwania poprawiła się i zawierała w przedziale 
40 % -83 %. Mętność wody w cyklu fi ltracyjnym kształtowała się w granicach 0-6 
NTU. Carter i  Gregorich (2008) podkreślają niższą efektywność mas jonitowych 
dla wód zanieczyszczonych związkami organicznymi, z podwyższoną barwą i męt-
nością. Zalecają wprowadzeni na wymiennik jonowy wody, która jest pozbawiona 
tych zanieczyszczeń. W  prowadzonych przez nich badaniach następowało obni-
żenie zdolności jonowymiennych mas które stosowane były w oczyszczaniu wód 
z  ponadnormatywnym stężeniem substancji organicznych charakteryzowanych 
jako ChZT-Mn. Odwrotna sytuacja jest zaś przedstawiona dla usuwania z wód ich 
twardości,która przez cały czas trwania badań wynosiła 0,0 mg CaCO3/dm3. Stwier-
dzili, że jonity nadają się do zmiękczania wody.

6. Rodzaje fi ltracji
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Następnym złożem na którym prowadzono badania było naturalne złoże braunsz-
tynowe (Tabela 6.11). Jest to złoże powszechnie stosowane w  oczyszczaniu wód 
z ponadnormatywnych zawartości manganu i  żelaza oraz mętności i  azotu amo-
nowego. Do płukania masy pomiędzy kolejnymi cyklami zastosowano wodę poda-
ną w przeciwprądzie. Płukanie przeprowadzono po pojawieniu w odcieku z fi ltra 
podwyższonych stężeń żelaza i manganu. Wykazano, iż badane złoże pozwala na 
usunięcie manganu do wartości dopuszczalnych we wszystkich cyklach przeprowa-
dzanych w ramach eksperymentu. Normatywne stężenie powyżej 0,05 mg/dm3 były 
przekroczone po 8 dobie każdego cyklu. Zawartość żelaza w wodzie po fi ltracji na 
złożu zawierała się w przedziale 0,08 do 0,49 mg/dm3. Masa katalityczna okazała się 
dość skuteczna w usuwaniu związków żelaza w początkowym okresie fi ltracji. Po 
przepłukaniu złoża z zatrzymanych na nim zanieczyszczeń efektywność usuwania 
żelaza znacznie wzrosła z 50 % do 91 %. Jednak wysoki stopień eliminacji żelaza 
występował jedynie w czasie pierwszych dwóch dniach pracy złoża. W kolejnych 
dniach stężenie żelaza oraz efektywność jego usuwania kształtowały się na podob-
nym poziomie. Jednak złoże brausztynowe nie zapewniało pożądanego efektu usu-
wania tego pierwiastka. Wraz ze wzrostem długości cyklu fi ltracyjnego zawartość 
żelaza była usuwana w coraz mniejszym stopniu. Porównując cykle badawcze, po 
przepłukaniu złoża uzyskano tylko chwilową poprawę efektywności usuwania żela-
za. Równocześnie ze wzrostem długości cyklu fi ltracyjnego następuje spadek efek-
tywności usuwania żelaza z wody. Powodem tego może być szybkie przebicie złoża 
i  kolmatacja związkami żelaza, co w  efekcie skutkuje potrzebą częstszego płuka-
nia złoża. W trakcie fi ltracji na złożu brausztynowym następował wzrost pH wody. 
Najwyższy efekt usunięcia azotu amonowego zaobserwowano na początku procesu 
fi ltracji (51 – 66 %), jednak nie osiągnięto obniżenia tego parametru do wartości 
normatywnych. W początkowym okresie fi ltracji barwa wody podwyższyła się, na-
stępnie wraz z  długością cyklu była usuwana w  większym stopniu. Efekt usuwa-
nia kształtował się od 15 do 71 %. Mętności wody przez większość okresu fi ltracji 
była wyższa niż przed fi ltracją. Złoże charakteryzuje się niską zdolnością usuwania 
związków organicznych oraz twardości ogólnej. W kilku badaniach wystąpiło pod-
wyższenie twardości ogólnej wody, chociaż zarówno w wodzie surowej jak i fi ltracie 
spełniały normy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania laboratoryjne nad skutecznością usuwania żelaza i  manganu w  procesie 
fi ltracji na złożu katalitycznym brausztynowym przeprowadzili Łasińska i Sapiego 
(1996). Zastosowano fi ltrację jednostopniową przez fi ltr dwuwarstwowy skompo-
nowany z  warstwy żwirku fi ltracyjnego o  granulacji 0,8-1,4 mm (400 mm) oraz 
masy katalitycznej brausztynowej o  granulacji 0,8-1,4 mm i  wysokości 300-400 
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mm. Badana woda surowa charakteryzowała się stężeniem żelaza od 0,48 mg/dm3 
do 4,75 mg/ dm3, stężeniem manganu od 0,2 do 0,95 mg/ dm3. Stwierdzono bardzo 
wysoki stopień usuwania żelaza na poziomie 90-100 %. Wartości żelaza w tych ba-
daniach nie przekraczały 0,3 mg/ dm3. Dobre rezultaty badań skłoniły autorów do 
wdrożenia technologii na skalę techniczną. Stacje uzdatniania wyposażono w fi ltry 
z wypełnieniem katalityczno-żwirowym i przeprowadzono kolejne badania. Efekty 
usuwania żelaza na tych fi ltrach były bardzo dobre. Stężenie żelaza w wodzie su-
rowej występowały na poziomie do 7 mg/ dm3, a po fi ltracji nie przekraczały 0,3 
mg/ dm3, często zaś osiągały wartości niższe od 0,1 mg/ dm3. Autorzy uznali masę 
katalityczną za interesujący materiał fi ltracyjny pod względem efektywności tech-
nologicznej, jak również warunków ekonomicznych.

Skuteczność masy katalitycznej brausztynowej zbadali także Olańczuk-Neyman 
i Bray (2002). Woda surowa zawierała od 0,08 do 0,5 mg Fe/ dm3, od 0,2 do 0,52 
mg Mn/ dm3 oraz od 0,24 do 0,90 mg NH4/ dm3. Cykl badawczy trwał 6 miesięcy, 
a prędkość fi ltracji wynosiła 6,2 m/h. Przez cały okres pracy żelazo eliminowane 
było z niewielką skutecznością, która wynosiła średnio 19 %, jednocześnie zaobser-
wowano znaczne wahania efektywności od -50% (wzrost stężenia żelaza w wodzie 
oczyszczanej na skutek wypłukiwania go ze złoża) do 50%. W badaniach realizowa-
nych w ramach eksperymentu własnego uzyskano o wiele lepsze efekty usuwania 
żelaza na złożu brausztynowym. Usuwanie azotu amonowego w badaniach Olań-
czuk-Nayman i Braya (2002) było znikome w pierwszych dniach fi ltracji, po czym 
stopniowo efektywność jego eliminacji wzrastała. Odwrotny efekt uzyskano w ba-
daniach własnych. Najlepsza efektywność usunięcia zaobserwowano na początku 
procesu fi ltracji, która spadała wraz z długością cyklu pracy złoża.
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Niski efekt w usuwaniu żelaza i manganu wykazało złoże antracytowe (Tabela 6.12). 
W  początkowej fazie fi ltracji złoże usuwało największe ilości żelaza, a  następnie 
wraz z długością cyklu złoża efektywność spadała z 86 % do 20 %. Mogło być to 
spowodowane dość szybkim spadkiem pH wody, bo już po 6 dniach. Obniżenie 
do wartości normatywnej (0,2 mg Fe/ dm3) uzyskano jedynie w pierwszych dniach 
fi ltracji. Podobną tendencje spadku efektywności wraz z długością cyklu zaobser-
wowano przy usuwaniu azotu amonowego. Masa antracytowa w  bardzo niewiel-
kim stopniu usuwała z wody związki organiczne charakteryzowane jako ChZT-Mn, 
co nie zapewniło uzyskania pożądanych efektów poniżej 5 mg O2/ dm3. Złoże to 
charakteryzowało się niską zdolnością usuwania twardości ogólnej. W kilku przy-
padkach doszło do przebicia złoża i podwyższenia wartości parametrów, choć war-
tości normatywne nie zostały przekroczone. W trakcie fi ltracji na antracycie nastą-
pił wzrost pH wody po 10 dniach cyklu. Zaobserwowano obniżanie barwy wody, 
a procent usunięcia wahał się od 21 % do 82 %. Mętność zaś w początkowej fazie 
spadała, a następnie wzrastała do tego stopnia, że przewyższał zawartość w wodzie 
surowej. 

Wykorzystanie złoża antracytowego przebadali Weber i  Jeż-Walkowiak (2006). 
W ich badaniach antracyt zastosowano w połączeniu z piaskiem kwarcowym jako 
złoże dwuwarstwowe. Woda surowa podziemna charakteryzowała się podwyższoną 
zawartością żelaza (do 1,6mg/ dm3), manganu (do 0,29mg/ dm3) oraz azotu amono-
wego (do 1mg/ dm3). Żelazo usuwane było z efektywnością 92 -96 %. Dodatkowo 
badacze wyznaczyli wysokość strefy odżelaziania, czyli wysokość przy której stęże-
nie żelaza spełniało wymogi wody do picia (0,2mg/ dm3). Wynosiła ona początko-
wo 80 cm, a później się zawęziła do 40 cm. W badaniach własnych wysokość złoża 
wynosiła 15 cm. Można wnioskować, że mała wysokość złoża była przyczyną nie-
wielkiej efektywności usuwania żelaza oraz nieosiągnięcia wartości normatywnych.

Najmniej efektywnym złożem obserwowanym w  prowadzonych eksperymentach 
był piasek fi ltracyjny kwarcowy (Tabela 6.13). Filtracja na nim nie pozwoliła na efek-
tywne usunięcie większości parametrów, jedynie mętność była usuwana w 100%, co 
pozwoliło na osiągnięcie wartości dopuszczalnych. Nastąpiło też obniżenie niektó-
rych innych parametrów jak barwa, azot amonowy czy utlenialność.
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż żadne z analizowanych złóż 
fi ltracyjnych nie oczyszcza wody w takim stopniu, by wszystkie parametry zanie-
czyszczeń mieściły się na dopuszczonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia po-
ziomie. 

Najskuteczniejszą masą w usuwaniu związków żelaza z wody okazał się MZ, jed-
nak związki manganu lepiej zatrzymywane były na złożach GK oraz APKA. Należy 
zauważyć, iż obie masy tj. MZ oraz APKA są polecane do odżelaziania i odman-
ganiania wody. Różnice w oczyszczaniu wody i  ich eksploatacji związane są z ich 
strukturą. Manganowy zeolit charakteryzuje się drobnym uziarnieniem i szybciej 
ulega kolmatacji niż amorfi czny piasek aktywowany MnO2, który zatrzymuje za-
nieczyszczenia zarówno miedzy ziarnami jak i w porach. Najlepiej ze wszystkich 
analizowanych złóż usuwa z wody barwę, mętność i zanieczyszczenia organiczne 
charakteryzowane jako ChZT-Mn. Azot amonowy nie był skutecznie usuwany na 
żadnym z badanych złóż, chociaż producenci MZ przekonywali, iż złoże to może 
być również stosowane eliminacji form amonowych. Parametr ten z kolei obniżany 
był na złożu GK, które ma właściwości kationitu i  skutecznie obniżało twardość 
wody. 

Do badan zastosowano wodę surową modelową, tak zanieczyszczoną, by miała ce-
chy wody infi ltracyjnej, która jest najczęściej ujmowaną wodą podziemną. Podwyż-
szona barwa, mętność i zanieczyszczenia organiczne są parametrami, które trudno 
obniżyć w  procesach fi ltracji. Niejednokrotnie zaleca się, by chronić przed nimi 
złoża odżelaźniające, odmanganiające i  jonitowe. Przeprowadzone eksperymenty 
w ramach niniejszej pracy dowodzą, iż nie wszystkie jednorodne złoża zdolne do 
usuwania z wody żelazo i mangan są wrażliwe na podwyższone wartości tych para-
metrów. 

6. Rodzaje fi ltracji
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6.12. Badania własne dotyczące efektywności usuwania żelaza 
i manganu z wód podziemnych na mieszanych masach

fi ltracyjnych wieloskładnikowych

Z  opisanych wcześniej eksperymentów wynika, iż fi ltracja jednostopniowa jest 
nieefektywna. Woda oczyszczana na badanych masach jednorodnych nie spełnia 
wymagań pod względem wszystkich rozpatrywanych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia wskaźników. Przeprowadzone prace badawcze udowodniły, że można 
wymienić złoża wykazujące skuteczność w usuwaniu żelaza, manganu i związków 
amonowych z wód, jak manganowy zeolit, amorfi czny piasek kwarcowy aktywo-
wany MnO2, czy złoże brausztynowe. Nie obniżają jednak pozostałych wskaźników 
zanieczyszczeń. Inne masy, jak zeolit krystaliczny, skutecznie eliminują twardość. 
Materiały zaś o niezmienionej strukturze, jak antracyt czy piasek kwarcowy usuwają 
tylko zawiesinę i mętność. 

Postawiono zatem tezę, że można otrzymać wymagane Rozporządzeniem obni-
żenie zanieczyszczenia wody stosując fi ltrację na złożach wielomateriałowych. 
Wydaje się zatem, że odpowiednio zastosowane masy fi ltracyjne mogą pozwolić 
zmniejszyć wielkość stacji uzdatniania i osiągnąć wymierny efekt ekonomiczny 
w  postaci minimalizacji nakładów inwestycyjnych i  kosztów eksploatacyjnych. 
Kolumny z mieszanymi różnymi materiałami fi ltracyjnymi mogą stanowić minia-
turyzację całej stacji uzdatniania wody w jednym urządzeniu, w których zacho-
dzi wiele procesów, tj. odżelazianie i odmanganianie, zmiękczanie i klarowanie. 
Na podstawie uzyskanych wyników badań nad fi ltracją jednostopniową można 
stwierdzić iż połącznie fi ltracji na masie MZ, GK, antracyt lub APKA, GK, an-
tracyt w  jednym ciągu technologicznym może przynieść podwyższenie efektu 
oczyszczania. Dodatkowo wprowadzenie wstępnego fi ltra zeolitowego oraz pia-
skowego może zatrzymać częściowo barwę i  mętność wody oraz osady żelaza 
(III), co jeszcze polepszy szacowany efekt.

Badania obejmowały przeprowadzenie procesu fi ltracji, w którym jako materiał wy-
pełniający zastosowano te same złoża fi ltracyjne jak w poprzednim etapie prac nad 
złożami jednorodymi, tj.:

− piasek kwarcowy – luźna skała osadowa złożona z niezwiązanych spoiwem zia-
ren mineralnych, przede wszystkim kwarcu SiO2, naturalny i popularny mate-
riał fi ltracyjny; w prowadzonych badaniach zastosowany został piasek o granu-
lacji 8-1,2 mm uprzednio wypłukany,

− manganowy zeolit (MZ), jest masą utleniającą i fi ltrującą złożoną z piasku krze-
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mionkowego pokrytego dwutlenkiem manganu, w  swoim składzie chemicz-
nym zawiera takie związki jak: SiO2, Al2O3, K2O, MgO, Fe2O3; w prowadzonych 
badaniach zastosowano produkt o  granulacji 0,3-0,35 mm nie wymagający 
wstępnego utlenienia, prowadzono regenerację roztworem nadmanganianu 
potasowego,

− amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany MnO2 (APKA) stanowiący specjal-
nie spreparowaną substancję zawierającą nierozpuszczalny katalizator w posta-
ci MnO2,

− złoże braunsztynowe – ziarnista, naturalna, wysokomanganowa ruda, bogata 
w  tlenki manganu MnO2, nie wymaga regeneracji chemicznej; w prowadzo-
nych badaniach zastosowano granulat o  nierównomiernej strukturze, z  wi-
docznymi pojedynczymi szarymi i białymi ziarnami o średnicy ziaren 0,5-2,0 
mm,

− zeolit - naturalny minerał z grupy glinokrzemianów; w prowadzonych bada-
niach zastosowano produkt o granulacji 0,8-1,0 mm,

− naturalny glinokrzemian krystaliczny (GK) o właściwościach naturalnego ka-
tionitu, wymagający płukania nasyconym roztworem chlorku sodu; w prowa-
dzonych badaniach zastosowano granulację 0,3-2,4 mm, 

oraz dodatkowo:

− lekkie złoże pumeksowe pochodzenia naturalnego o  wysokiej porowatości, 
którego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemionki; płukane wodą przy 
wstecznym przepływie; zaletą złoża są małe spadki ciśnienia w czasie fi ltracji; 
zastosowano w badaniach materiał o granulacji 0,4-0,6 mm, wysokiej jedno-
rodności i niskiej gęstości 400 kg/m3,

− węgiel aktywny granulowany wyprodukowany z drewna drzew liściastych; cha-
rakteryzuje się on dużą skutecznością wiązania chloru wolnego, chloroamin, 
częściowo usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne i wirusy; absorbuje on rów-
nież prekursory THM-ów i produkty uboczne utleniania chemicznego; do ba-
dań zastosowano produkt o granulacji 1,2-2 mm i gęstości 530 kg/m3.

Podobnie jak w  poprzednim eksperymencie złoża fi ltracyjne umieszczone były 
w laboratoryjnych modelach fi ltrów grawitacyjnych o wysokości 0,20 m, średnicy 
0,07 m i objętości roboczej 0,035 m3. Każda kolumna fi ltracyjna została wypełniona 
różną mieszanką wymienionych powyżej kruszyw (Rysunek 6.20):

6. Rodzaje fi ltracji
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Filtr nr 1:
− Piasek fi ltracyjny 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Złoże APKA, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Złoże pumeksowe, 20 % objętości kolumny fi ltracyjnej.

Filtr nr 2:
− Piasek fi ltracyjny 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej 
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− MZ, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Złoże pumeksowe, 10 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Węgiel aktywny, 10 % objętości kolumny fi ltracyjnej. 

Filtr nr 3
− Piasek fi ltracyjny 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− GK, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Węgiel aktywny, 20 % objętości kolumny fi ltracyjnej.

Filtr nr 4:
− Zeolit 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej 
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Złoże APKA, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Złoże pumeksowe, 20 % objętości kolumny fi ltracyjnej.

Filtr nr 5:
− Zeolit 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej 
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− MZ, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Złoże pumeksowe, 10 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− Węgiel aktywny, 10 % objętości kolumny fi ltracyjnej. 

Filtr nr 6
− Zeolit 15 % objętości kolumny fi ltracyjnej 
− Złoże brausztynowe, 25 % objętości kolumny fi ltracyjnej, 
− GK, 40 % objętości kolumny fi ltracyjnej,
− Węgiel aktywny, 20 % objętości kolumny fi ltracyjnej.
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Badania obejmowały analizy wody surowej oraz prób wody przefi ltrowanej po każ-
dym fi ltrze skomponowanym na potrzeby eksperymentów. Woda surowa była pre-
parowana na bazie wody wodociągowej podobnie jak w poprzednim etapie badań. 
Na 10 litrów wody wodociągowej wprowadzono 1,3 g manganu (III) siarczanu oraz 
10 g bulionu wzbogaconego, oraz 1 g siarczanu amonu i 1,2 g Ca(OH)2, co dało 
stężenie manganu w wodzie surowej 0,50-0,55 mg/dm3, żelaza ogólnego 1,0 – 1,4 
mg/dm3, azotu amonowego 1,5-2 mg/dm3, ChZT-Mn 8-10 mg/dm3, twardość ogól-
na 196-240 mg CaCO3/ dm3. Zakres badań wody obejmował: stężenie manganu, 
żelaza, odczyn wody, ChZT-Mn, barwę, mętność i twardość ogólną. Badania reali-
zowano przez okres 15 tygodni obserwując 8 cykli badawczych, spośród których 
uśredniono wyniki otrzymane w pięciu porównywalnych cyklach. Zachowano mi-
nimalną prędkość fi ltracji zalecaną dla poszczególnych złóż, tj. od 1 m/h. Próbki 
do badań pobierano codziennie. Z  uwagi na niewielką prędkość fi ltracji i  niskie 
obciążenie powierzchni złóż przyjęto 5-dniowy czas trwania pojedynczego cyklu. 
Po zakończonym cyklu dokonywano płukania złóż oczyszczoną wodą w przeciw-
prądzie. Jedynie złoża zawierające 40 % glinokrzemianu krystalicznego poddawano 
też regeneracji 5 % roztworem chlorku glinu. 

Rysunek 6.20. Schemat przygotowanych kolumn fi ltracyjnych. 
Źródło: opracowanie własne

6. Rodzaje fi ltracji
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Najskuteczniejszym fi ltrem odżelaziającym okazał się fi ltr 6 (Tabela 6.19). Zbudo-
wany był on z mas: zeolit, złoże brausztynowe, glinokrzemian krystaliczny i węgiel 
aktywny. Co prawda, w całym okresie badań nie uzyskano wyników obniżenia stęże-
nia żelaza w wodzie do wartości wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, lecz jedynie na początku każdego 
cyklu pracy po płukaniu złóż i regeneracji. Stężenie żelaza w wodzie oczyszczonej 
spadało wtedy poniżej 0,2 mg Fe/dm3 a efektywność wynosiła od 51 % do 91 %, 
przy około 1 mg Fe/dm3 w wodzie surowej. Zaraz po regeneracji fi ltra 6 w wodzie 
oczyszczonej znajdowało się średnio 0,11 mg Fe/dm3. Wymagana wartość w wodzie 
do picia oznaczana było do 3 dnia pracy, potem efektywność oczyszczania spada-
ła. Zastosowana mieszanka w fi ltrze szóstym sprawdziła się również w obniżeniu 
stężenia manganu, a  efektywność procesu wynosiła 90 - 96 % przy jego stężeniu 
w wodzie surowej około 0,5 mg Mn/dm3. Wydajność usuwania azotu amonowego 
na fi ltrze szóstym wahała się od 48 % do 89 %, co podobnie jak w przypadku żela-
za, w pierwszych tygodniach badanych cykli fi ltracyjnych zapewniło obniżenie jego 
stężenia do wartości normatywnych, tj. poniżej 0,5 mg /dm3. Wysoki efekt obniże-
nia stężenia azotu amonowego wskazuje na możliwość jego zatrzymania na glino-
krzemianie krystalicznym, który wykazuje cechy klinoptylolitu. Filtr sprawdził się 
też w usuwaniu twardości ogólnej. Efektywność jej usuwania wynosiła od 59 do 79 
%, co było jednym z lepszych rezultatów przy porównaniu wszystkich fi ltrów. Sku-
teczność usuwania związków organicznych wyrażonych jako ChZT-Mn wahała się 
w przedziale od 20 % do 51 % przy ich początkowej zawartości w wodzie surowej 
oscylującej w granicach 10 mg O2/dm3. Barwa wody kształtowała się w granicach 5 
mg Pt/ dm3 z niewielkim wzrostem tuż przed płukaniem, podobnie mętność kształ-
towała się w granicach 1 NTU. Oba wskaźniki pozostawały na poziomie akcepto-
walnym przez odbiorcę. W trakcie fi ltracji wystąpiło też nieznaczne podwyższenie 
pH wody o 0,01-0,36 pH.

Podobne wyniki otrzymano fi ltrując wodę przez fi ltr 3 (Tabela 6.16). Miał on po-
dobny skład jak wcześniej omawiany fi ltr 6, tj.: zbudowany był on z mas: piasek fi l-
tracyjny, złoże brausztynowe, glinokrzemian krystaliczny i węgiel aktywny. Pierw-
szą warstwę w tym zestawieniu zajmował piasek w miejsce zeolitu znajdującego się 
w  fi ltrze 6. Obniżenia stężenia manganu w  wodzie do poniżej 0,05 mg Mn/dm3 
uzyskano prawie w całym okresie badań we wszystkich cyklach fi ltracyjnych. Ob-
jawy przebicia złoża zauważano dopiero pod koniec każdego etapu badawczego, co 
było sygnałem do przeprowadzenia regeneracji. W wodzie oczyszczonej uzyskano 
stężenie manganu od średnio 0,017 mg Mn/dm3 na początku cyklu do 0,038 mg 
Mn/dm3 pod koniec. Przekładało się to na efektywność usuwania od 92 do 98 %. 



― 241 ―

Filtr 3 również skutecznie usuwał żelazo. Efektywność tego procesu wynosiła od 75 
do 83 %. W trakcie fi ltracji podobnie jak na poprzednim fi ltrze wystąpiło niewielkie 
podwyższenie pH wody od 7,16 do 7,87. Wysoką skuteczność zauważono również 
przy usuwaniu azotu amonowego. W wodzie oczyszczonej zanotowano od 0,38 do 
0,75 mg NH4/dm3. Efektywność usuwania wahała się od 58 % do 78 %, co w czte-
rech pierwszych dniach zapewniło obniżenie stężenia azotu amonowego do warto-
ści normatywnych. Efekt usunięcia lepszy był tylko we wcześniej omawianym fi l-
trze 6. Filtr 3 był też przydatny w usuwaniu twardości ogólnej. Średnia efektywność 
wynosiła 40 - 86 %. Efektywność usuwania utlenialności wahała się w przedziale 
od 12 % do 45 % przy stężeniu zawiązków organicznych charakteryzowanych jako 
ChZT-Mn w zakresie 5 – 9,8 mg O2/dm3. Barwa i mętność były w granicach normy, 
tj. 4-5 mg Pt/dm3 i 1-2 NTU.

W obu omówionych fi ltrach, które wykazały najwyższą efektywność zmiękczania 
wody oraz znaczny stopień usuwania żelaza oraz manganu, stosowane było glino-
krzemian krystaliczny posiadający właściwości wymiany kationów. 

Kaleta i  Piech (2004) przebadali zastosowanie złoża Crystal-Right również 
o  strukturze glinokrzemianu krystalicznego w  uzdatnianiu wód podziemnych. 
Ich badania przeprowadzane były na wodzie charakteryzującej się wysoką twar-
dości, nadmierną ilością żelaza (0,85-2,58 mg/ dm3), manganu (2,04-3,0 mg/ dm3) 
oraz azotu amonowego (1,25-3,0 mg/ dm3). Woda została poddana fi ltracji na 
złożu Crystal-Right o wysokości 80cm i średnicy 3,5cm. Autorzy przeprowadzili 
II cykle fi ltracyjne. I cykl fi ltracyjny trwał do punktu wyczerpania złoża ze wzglę-
du na stężenie manganu w fi ltracie na poziomie wody surowej, następnie złoże 
zregenerowano NaCl i przeprowadzono II cykl fi ltracyjny. Żelazo skutecznie było 
usuwane na złożu Crystal-Right w obu cyklach fi ltracyjnych. W pierwszym cyklu 
autorzy nie uzyskali wartości normatywnych dla żelaza i przekraczały one 0,2 mg/ 
dm3. W II cyklu badawczym przez cały okres pracy złoża żelazo w fi ltracie nie 
przekraczało wartości dopuszczalnej. Autorzy wykazali również znaczny spadek 
twardości wody co jest zgodne z wynikami badań własnych. Stwierdzili jednak, że 
złoże badane przez nich złoże Crystal-Right nie powinno być stosowane w uzdat-
nianiu wód do picia. Natomiast polecają je do oczyszczania wody do celów prze-
mysłowych np. chłodniczych czy kotłowych. Porównując prace badawcze prowa-
dzone w ramach badań własnych poza wysoką sprawnością usuwania twardości, 
uzyskano lepsze efekty odżelaziania i  odmanganiania wody. Prawdopodobnie 
efekt oczyszczania na glinokrzemianie krystalicznym został wsparty przez wystę-
pujący w skomponowanej mieszance brausztyn o typowych właściwościach usu-
wania żelaza i manganu z wody. Doskonałe właściwości zmiękczające tej masy nie 

6. Rodzaje fi ltracji
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zawsze mogą być zaletą fi ltrów przygotowujących wodę do picia, na co wskazują 
Winczaszek i Adamski (2006) badający syntetyczne zeolity w procesie wymiany 
jonowej. Tak przygotowana woda zalecana jest do urządzeń grzewczych, jednak 
w  innych zastosowaniach pieni się i  nieskutecznie zmywa detergenty. Jacobsen 
(2000) w swoich eksperymentach wykazał również, że wraz z ilością przefi ltrowa-
nej wody pogarszał się efekt usuwania z wody zanieczyszczeń i fi ltr wymaga rege-
neracji. Uzyskane wyniki badań własnych wskazują, że wraz z czasem eksploatacji 
złoża efektywność malała w ciągu kolejnych 5 dni fi ltracji w każdym z analizowa-
nych cykli fi ltracyjnych. Dużą skuteczność obniżania stężenia żelaza Bilardi z ze-
społem (2013) tłumaczą tym, że krystaliczne glinokrzemiany w procesie wymiany 
jonowej usuwają twardość, żelazo (II) i mangan (II). Osady strąconego żelaza (III) 
w formie nierozpuszczalnej zatrzymywane są w na ziarnach złoża i w przestrze-
niach międzyziarnowych, co również obserwowane było w badaniach własnych.

Pośród przygotowanych do eksperymentów mieszanek fi ltracyjnych, fi ltr 2 (Tabela 
6.14) i fi ltr 5 (Tabela 6.18) wykazały największą efektywność usuwania manganu 
z oczyszczanej wody. Zawierały on w swoim składzie brausztyn, manganowy ze-
olit, złoże pumeksowe i węgiel aktywny. Różnice pomiędzy nimi stanowiła warstwa 
podtrzymująca, którą był piasek w fi ltrze 2 i zeolit w fi ltrze 6. Zarówno na jednym 
jak i drugim złoże spełniało warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczą-
ce stężenia manganu niemal przez cały czas swojej pracy, dopiero ostatniego dnia 
cyklu poziom manganu w fi ltracie przekraczał normę. Jego stężenie wynosiło od 
0,01 do 0,031 mg Mn/dm3 na fi ltrze 6 i od 0,010 do 0,028 mg Mn/dm3 na fi ltrze 
2. Stanowiło to 93 do 99 % jego usuwania z roztworu. Żelazo nie było już dobrze 
zatrzymywane. Jego wartość wahała się od 0,35 do 0,61 mg Fe/dm3 na fi ltrze 2 i od 
0,26 do 0,57 mg Fe/dm3 na fi ltrze 6 dając od 51 do 83 % jego usunięcia. Wyma-
gania jakościowe wody oczyszczonej ze względu na stężenie żelaza były zachowa-
ne do połowy cyklu. Filtracja wody przez te złoża, podobnie jak przez wcześniej 
analizowane, również powodowała nieznaczny wzrost pH. Oba złoża nieznacznie 
zmieniały twardość wody, która wynosiła od średnio 195 do 280 mg CaCO3/dm3 
na fi ltrze 6 i  od 180 do 262 mg CaCO3/dm3 na fi ltrze 2. Barwa i  mętność wody 
przefi ltrowanej były na akceptowalnym poziomie. Złoża 2 i 5 usuwały substancje 
organiczne charakteryzowane jako ChZT-Mn w wysokim stopniu. Przez większą 
część cyklu wartości ChZT-Mn nie przekraczały 5 mg O2/dm3. Zastosowany w tych 
fi ltrach manganowy zeolit odróżniał je od pozostałych mieszanek. Granops (2005) 
prowadził badania na fi ltrach trójwarstwowych (podsypka żwirowa, zeolit aktywo-
wany warstewką MnO2, antracyt) i porównał efekty odżelaziania na trzech różnych 
stacjach uzdatniania wody o innych parametrach wody surowej zawierającej nad-
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mierne ilości żelaza, manganu i azotu amonowego. Badacz uzyskał wartości nor-
matywne żelaza redukując je z wody surowej z 0,75 do 0,02 mg/dm3, przy efekcie 
usunięcia 97,3%, co spełniało wymogi wody pitnej. Dobrą skuteczność odżelaziania 
i odmanganiania potwierdzają badania własne. Stężenie manganu w wodzie suro-
wej u Granposa wynosiło 0,2 - 1,4 mg/dm3, a efektywność jego usuwania wyniosła 
98%. Badania na podobnej masie katalitycznej prowadził też Safonyk (2015) z suk-
cesem obniżając stężenia żelaza i manganu w wodzie podziemnej zasilającej jego 
układ badawczy. Zaleca on stosowanie mas katalitycznych z uwagi na skuteczność 
procesu. Podkreśla jednak, że eksploatacja takiego systemu wymaga odpowiedniej 
obsługi. Cassiers (2002) stwierdzi, że masy o charakterze katalitycznym skutecznie 
usuwają związki żelaza i manganu z wody. Jednak w przypadku gdy żelazo wystę-
puje powyżej 5 mg/dm3 nie należy stosować fi ltracji jednostopniowej. Lemley ze 
współpracownikami (1999) stwierdza że przy wykorzystaniu sztucznych mas kata-
lityczno - oksydujących złoża Greensand można usunąć 99% żelaza i manganu, co 
potwierdziły badania własne. 

Najniższą efektywność oczyszczania wody wykazały mieszanki fi ltracyjne 1 (Ta-
bela 6.14) i 4 (Tabela 6.17). Cechą wspólną obu fi ltrów jest ich skład: złoże brausz-
tynowe, amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany tlenkiem manganu i złoże pu-
meksowe. Różniła je natomiast warstwa podsypki, którą w przypadku fi ltru 1 był 
piasek fi ltracyjny, natomiast w przypadku fi ltru 4 był zeolit. Żaden z tych fi ltrów 
nie wyróżniał się znacząco skutecznością. Odżelazianie zachodziło tylko przez 
pierwsze 2 dni każdego cyklu, a odmanganianie jedynie następnego dnia po płu-
kaniu fi ltrów. Nie były usuwane z wody zanieczyszczenia organiczne, ponieważ 
ChZT-Mn w toku prowadzonych prac badawczych nie spadło poniżej 5 mg O2/
dm3. Barwa i mętność też były wyższe niż w wodzie po fi ltracji na omawianych 
wcześniej złożach. 

Christiansen (2001) prowadził prace laboratoryjne nad przydatnością amorfi cz-
nych aktywnych piasków kwarcowych do jednoczesnego usuwania żelaza i manga-
nu, przy neutralnym odczynie wody, wysokiej zawartości żelaza ponad 5,0 mg/dm3 
oraz manganu 0,5mg/dm3. Wykorzystał niewielki model fi ltra o wymiarach zbliżo-
nych do tych, które były zastosowane w realizowanych eksperymentach własnych. 
Uzyskał on wysoki stopień usunięcia żelaza, aż do wartości śladowych. Zauważył 
natomiast zawartość podwyższone stężenie manganu po fi ltracji. Podobne spo-
strzeżenia miał zespół Bilardiego (2013) Inny testowany przez nich aktywny piasek 
kwarcowy nie był skuteczny w usuwaniu żelaza ani manganu. Autorzy zasugerowali 
w swojej pracy, iż obniżona skuteczność fi ltracji mogła być spowodowana przez zbyt 
niski odczyn wody, oraz dużą ilość związków żelaza, blokujących aktywną powłokę 
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ziaren złoża. Podobne spostrzeżenia można wysnuć podsumowując badania pro-
wadzone w ramach badań własnych na złożach zawierających w składzie podobny 
piasek aktywowany. 

We wszystkich badanych mieszankach fi ltracyjnych stosowana była masa fi ltra-
cyjna brausztynowa. Masa ta jest dedykowana do usuwania z  wody związków 
żelaza, manganu oraz azotu amonowego. Kaleta ze współpracownikami (2011) 
badali skuteczność usuwania żelaza i manganu na tym złożu z wody podziemnej 
o neutralnym odczynie. Układ badawczy składał się z kolumny fi ltracyjnej o śred-
nicy 40 mm i wysokości 700 mm. Urządzenie było wypełnione skruszoną rudą 
brausztynową o granulacji 0,4-0,8 mm. Badacze uzyskali wysoki efekt usunięcia 
żelaza i manganu. Wraz z fi ltracją następował też spadek odczynu. Stężenie żelaza 
w wodzie surowej wynosiło 3,2 - 4,5 mg/dm3 a manganu 0,45 - 0,6mg/dm3. Za-
uważyli oni, iż po przepuszczeniu wody przez fi ltr zawartość żelaza spadła do 0,12 
mg/dm3, natomiast manganu do wymaganego rozporządzeniem 0,05 mg/dm3. 
Testy na podobnej rudzie manganowej prowadzili Li i Huicheng (2010). Efektyw-
ność usunięcia żelaza w ich badaniach wyniosła 38 %, zaś manganu 13,63 % przy 
zawartości w wodzie surowej odpowiednio 2,5 mg/dm3 i 0,65 mg/dm3. Sugeru-
ją oni, by stosować złoża wielowarstwowe w celu skuteczniejszego oczyszczania 
wody. Ich zdaniem niski efekt uzdatniania mógł wiązać z szybkim zapychaniem 
się złóż. Z kolei wyniki uzyskane przez zespół Funesa (2014) na naturalnym złożu 
brausztynowym mogły być lepsze ze względu na zastosowanie wstępnego napo-
wietrzania, którego nie wprowadzono w układach innych badaczy. Funes i  inni 
(2014) podkreślają, iż proces aeracji ma znaczący wpływ na odżelazianie i  od-
manganianie ze względu na utlenianie związków żelaza i manganu do wyższych 
form co ułatwia ich usuwanie podczas fi ltracji. 

Na fi ltrach 4, 5 i  6 jako dolną warstwę podtrzymującą stanowił zeolit naturalny. 
Analizę zastosowania zeolitu do usuwania żelaza i manganu przeprowadziła rów-
nież Anielak i Arendacz (2007). Wraz ze wzrostem stężenia żelaza w wodzie surowej 
efektywność jego usuwania malała od 92% do 68,6%. Zeolit w ich badaniach nie po-
wodował wzrostu pH roztworu. Uzyskano też wysoki stopień usunięcia manganu. 
Efektywność procesu wynosiła ponad 94% i nie pogarszała się wraz ze wzrostem 
jego stężenia wodzie surowej. Z drugiej zaś strony Booker ze współpracowniami 
(2007) stwierdzili, że zeolit jest nie skutecznym materiałem do usuwania żelaza 
i manganu, zwłaszcza kiedy oba pierwiastki wspólnie występują w badanej wodzie. 
Przeprowadzane przez nich badania gwarantowały jedynie znaczną efektywność 
zatrzymania azotu amonowego z  1,7 do 0,3 mg/dm3. Realizowane eksperymenty 
własne w oparciu o wyżej wymienione wyniki również potwierdziły skuteczność 
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zeolitów w eliminacji azotu amonowego z wody. Mieszanki, które je zawierały po-
zwalały na osiągnięcie w wodzie przefi ltrowanej niższego jego stężenia niż w przy-
padku pozostałe fi ltrów.

Górną warstwą w fi ltrach 2, 3, 5 i 6 był granulowany węgiel aktywny. Sąkol i Ko-
nieczny (2003) zastosowali węgiel aktywny we wstępnym oczyszczaniu wody przed 
mikrofi ltracją. Badaniom poddana była woda pochłodnicza z oczyszczona w pro-
cesie koagulacji, fi ltracji przez złoże żwirowe oraz fi ltrze węglowym. W roztworze 
poddanemu procesom uzdatniania żelazo wystąpiło w granicach 0,043 mg/dm3. Po 
zastosowaniu sorpcji na fi ltrze węglowym jego stężenie spadło do 0,009 mg/dm3. 
Proces sorpcji testowany był też przez Ignatowicz (2004, 2011), Piekarskiego i Pie-
cucha (2000) oraz Garcia-Mendetta i  innych (2009). Wszyscy badacze stwierdzi-
li skuteczność zatrzymania na węglu substancji organicznych. W niniejszej pracy 
warstwa węgla aktywnego również pozwoliła obniżyć ChZT-Mn w  oczyszczanej 
wodzie. Przy czym zauważono synergiczne działanie złoża węglowego i mangano-
wego zeolitu oraz złoża węglowego i glinokrzemianu krystalicznego, które w efekcie 
w znacznym stopniu usuwało zanieczyszczenia organiczne z wody.

W fi ltrach 1, 2 i 3 dolną warstwą podtrzymującą stanowił piasek fi ltracyjny. Jiang 
z zespołem (2014) badali parametry wód głębinowych ze studni o głębokości 100 
- 150 m. Woda zawierała mangan w przedziale 0,25 do 0,4 mg/dm3 oraz żelazo od 
0,57 do 1,63 mg/dm3 przy neutralnym pH 7,9. Prowadzono kilka cykli fi ltracyjnych 
na modelach w  skali rzeczywistej. Po każdym cyklu następowało płukanie wodą 
w  przeciwprądzie. Zauważono, iż jednorodne złoże piaskowe nie jest skuteczne 
w usuwaniu analizowanych zanieczyszczeń. Burger i inni (2008) potwierdzają sku-
teczność fi ltrów piaskowych jedynie do klarowania wody. Sugerują, iż zatrzymanie 
na nich związków żelaza może następować jedynie po wcześniejszej aeracji, na sku-
tek której następuje wytrącenie wodorotlenku żelaza (III). 

Pomimo wieloletnich badań problem skutecznego oczyszczania wód podziem-
nych jest nadal aktualny. Poszukuje się ciągle nowych, skutecznych i ekonomicz-
nie uzasadnionych metod usuwania z wody poszczególnych zanieczyszczeń, w tym 
żelaza i manganu. Sprawę dodatkowo komplikuje zróżnicowany skład chemiczny 
wód podziemnych. Inna technologia oczyszczania powinna być stosowana dla wód 
zawierających niższe i wyższe stężenia zanieczyszczeń, inna, kiedy w wodach wy-
stępują gazy rozpuszczone, azot amonowy, podwyższona barwa i mętność, a tak-
że inna, gdy na fi ltr wprowadzona jest woda o podwyższonej twardości, a jeszcze 
inna dla wody zanieczyszczonej związkami organicznymi. Producenci każdego 
roku wprowadzają na rynek nowe masy fi ltracyjne bez niezbędnych powtarzalnych 
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badań ich przydatności w procesach oczyszczania. Często również modyfi kacjom 
przemysłowym ulegają popularne przebadane już materiały. Przeprowadzone prace 
eksperymentalne pozwoliły na dokonanie wiarygodnej oceny przydatności fi ltrów 
zbudowanych z  wybranych złóż fi ltracyjnych do oczyszczania wody. Trudno jest 
jednak wskazać mieszankę, która w  najwyższym stopniu usuwałby wszystkie ba-
dane wskaźniki zanieczyszczeń, a jednocześnie nie sprawiała trudności eksploata-
cyjnych. Wydaje się, iż do celów wody pitnej i na potrzeby gospodarcze najlepsze 
byłyby mieszanki 5 i 2 bazujące na manganowym zeolicie, brausztynie i węglu ak-
tywnym. Co więcej, wskazując ten jeden najlepszy fi ltr należy wytypować mieszan-
kę piątą uzupełnioną dodatkowo w zeolit i złoże pumeksowe. Jej optymalny skład 
zapewnia skuteczne odżelazianie i  odmanaganianie przy jednoczesnej eliminacji 
zanieczyszczeń organicznych charakteryzowanych jako ChZT-Mn. Aby utrzymać 
ciągłą wysoką skuteczność oczyszczania wody należy jednak skrócić czas pomiędzy 
płukaniami z pięciu dni do czterech. Należy przy tym zaznaczyć, że zastosowany 
tu manganowy zeolit wymaga regularnej regeneracji nadmanganianem potasu lub 
innym związkiem o charakterze utleniającym. Dobrą jakościowo wodę otrzymano 
też po fi ltrach 6 i 3 skomponowanych z glinokrzemianu krystalicznego, brausztynu 
i węgla aktywnego. W tej parze z kolei najlepiej wypadła mieszanka szósta wzboga-
cona w porównaniu do trzeciej o zeolit i złoże pumeksowe. Tylko pierwszego dnia 
cyklu umożliwiała usunięcie z wody jednocześnie żelaza i manganu, co wymaga-
łoby skrócenia cyklu fi ltracyjnego do jednego dnia i codziennego płukania. Takie 
rozwiązanie można stosować na stacjach wymagających dodatkowego zmiękczenia 
wody, ponieważ mieszanka szósta pozwalała na otrzymanie wody bardzo miękkiej. 
Woda pitna o  niskiej twardości nie jest zalecana do konsumpcji. Pozostałe złoża 
skomponowane na bazie piasku amorfi cznego nie pozwalały na efektywne oczysz-
czenie fi ltrowanej wody.
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7. Analiza ekonomiczna oczyszczania wody

Stacja uzdatniania wody, jako inwestycja, musi być rozpatrywana nie tylko pod 
względem technicznej skuteczności jej działania, czyli stopnia oczyszczania wody, 
ale ze względu na aspekt ekonomiczny jej funkcjonowania. Każde przedsięwzięcie 
wymaga realnego spojrzenia i  kalkulacji kosztów inwestycyjnych oraz eksploata-
cyjnych. Ich zestawienie określa ekonomiczność danej inwestycji, która stanowi 
połączenie skuteczności, oszczędności i wydajności. Dokonanie oceny ekonomicz-
nej z tej perspektywy wymaga porównania różnych wariantów. Można jej dokonać 
z punktu widzenia efektów jakościowych lub nakładów określonych ilościowo, po-
danych w wartości pieniężnej. Ustalenie korelacji pomiędzy efektem oczyszczania 
wody na stacji a kosztami inwestycyjnymi i kosztami bieżącej eksploatacji rozpa-
trywanego układu oczyszczania pozwoli na wybranie optymalnego rozwiązania za-
równo pod kątem ekonomicznym jak i efektywności uzdatniania. 

7.1. Koszty usług oczyszczania wody

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE) określa usługi wodne, jako 
wszystkie usługi, umożliwiające pobór, gromadzenie w zbiornikach, magazynowa-
nie, uzdatnianie i dystrybucję wód powierzchniowych lub podziemnych. Odbiorca-
mi tych usług są gospodarstwa domowe, instytucje publiczne, przemysł oraz rolnic-
two. Za zapewnienie wody o odpowiedniej jakości odpowiadają operatorzy usług 
wodnych, czyli przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, natomiast w przy-
padku indywidualnego zaopatrzenia w  wodę jest nim właściciel ujęcia. Według 
badań Kłoss-Trębaczkiwicz i Osuch – Pajdzińskiej (2007) mających na celu usta-
lenie charakterystyki sektora komunalnego wodociągów i kanalizacji w miastach 
polskich wynika, iż potrzeby wodociągów komunalnych pokrywane są z zasobów 
wód podziemnych w 66%. Stanowi to 85% całkowitego poboru wód podziemnych 
w Polsce. 
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Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne odpowiedzialne za stacje uzdatnia-
nia wody ponoszą różnego rodzaju koszty, które są związane z charakterem świad-
czonych przez siebie usług. Miłaszewski (2005) wyjaśnia, iż są to głównie koszty 
operacyjne i kapitałowe, wynikające z eksploatacji urządzeń do oczyszczania wody. 
Z opłatami za usługi wodociągowe są związane również koszty zasobowe, określa-
jące pewne straty środowiskowe na skutek nadmiernej eksploatacji zasobów wod-
nych, prowadzącej do przekroczenia zdolności ich samoodtwarzania. Natomiast 
ekologiczne koszty środowiskowe ponoszone są na podstawie wielkości strat spo-
wodowanych zanieczyszczeniem zasobów wodnych (Szuta, Korczak 1997). 

Opłaty ekologiczne stanowią element opłat za korzystanie ze środowiska, w przy-
padku usług wodociągowych chodzi o  opłaty za pobór wód podziemnych. Jeśli 
jest ona pobierana na cele produkcyjne wymagane jest pozwolenie wodno prawne, 
określające zakres oraz sposób poboru wody (Kryk et al. 2011). Na wysokość opłat 
wpływa stopień wykorzystania zasobów naturalnych zależą od:

− ilości pobranej wody,

− jakości pobieranej wody

− przeznaczenia (np. cele konsumpcyjne czy produkcyjne)

− sposobu uzdatnienia.

Wysokość opłaty ustala się poprzez uwzględnienie ilości zużytej wody, jednostko-
wej stawki opłaty oraz współczynnika różnicującego - zależnego od stosowanego 
procesu uzdatniania wody. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne bierze się 
współczynniki różnicujące przy poborze wód podziemnych, przez które mnoży się 
jednostkową stawkę opłaty zmiennej. Wynoszą one:

− 2 – jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania lub podlegają 
wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom niewy-
mienionym w pkt 2–5;

− 1,25 – jeżeli wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania;

− 1 – jeżeli wody podlegają procesom odmanganiania;

− 0,5 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania amonu, koagulacji lub ad-
sorpcji;

− 0,3 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali 
ciężkich. 

7. Analiza ekonomiczna oczyszczania wody



― 252 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

Jeżeli do uzdatniania wody na rozpatrywanej stacji uzdatniania stosuje się dwa 
lub więcej procesów wymienionych w  Rozporządzeniu, to przy ustalaniu stawek 
przyjmuje się ten proces technologiczny oczyszczania, przy którym współczynnik 
różnicujący jest najniższy. Podane w Rozporządzeniu współczynniki są niezbędne 
do obliczenia jednostkowych stawek opłat ekologicznych za pobór wody. Stawki 
te corocznie ulegają zmianie i  są one ogłaszane z  odpowiednim wyprzedzeniem 
przez Ministerstwo Środowiska. Obecnie obowiązują stawki zamieszczone w Ob-
wieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018. Za pobór wody podziem-
nej wynoszą one 0,068 zł/m3, jeżeli jest ona wykorzystana do zaopatrzenia ludności 
w wodę oraz 0,097 zł/m3, w przypadku jej wykorzystania na potrzeby produkcji, 
w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościo-
wymi i farmaceutycznym. Na inne cele produkcyjne stawka jest najwyższa i wynosi 
0,115 zł/m3.

W przypadku korzystania z zasobów wodnych przez gospodarstwo określa się je 
jako tak zwane zwykłe korzystanie z wód. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo 
do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziem-
nej znajdującej się w gruncie, na którym rozplanowana jest jego działka. Pobór ten 
ma zaspokoić jedynie potrzeby gospodarstwa domowego lub rolniczego. Nie jest 
wymagane pozwolenie wodnoprawne opisane w Ustawie Prawo wodne na pobór 
wód podziemnych z ujęć do głębokości 30 m, w ilości nieprzekraczającej 5 m3/dobę 
(Ustawa z dnia 1 lipca 2017 r. Prawo wodne).

7.2. Rodzaje kosztów

Bieżące funkcjonowanie stacji uzdatniania wody jest związane z ponoszeniem przez 
nią kosztów własnych. Obejmują one wyrażone wartością pieniężną nakłady oraz 
różnego rodzaju opłaty związane z codzienną działalnością i pracą wszystkich znaj-
dujących się na niej urządzeń. Klasyfi kacja kosztów własnych może być rozpatry-
wana pod względem różnych kryteriów. Najczęściej sprowadzają się one do trzech 
zasadniczych układów, tj. układu rodzajowego, stanowiskowo- kalkulacyjnego 
i ekonomicznego. (Michalak 2008)

Rauba (2008) wyjaśnia, iż w układzie rodzajowym podaje się koszty niematerialne 
i materialne stacji uzdatniania wody. Następnie należy określić ich strukturę. Koszty 
rodzajowe stanowią całkowitą sumę kosztów danej kategorii w przedsiębiorstwie, 
bez względu na to, w  jakim miejscu powstały i  w  jakim celu zostały poniesione. 
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Można na tej podstawie ustalić czy dana usługa jest materiałochłonna, energo-
chłonna, pracochłonna i uwzględniająca znaczny udział kosztów płac, czy też kapi-
tałochłonna i uwzględniająca duży udział kosztów amortyzacji. 

Układ stanowiskowo - kalkulacyjny umożliwia klasyfi kację kosztów własnych 
przedsiębiorstwa według lokalizacji ich powstawania lub rodzajów działalności. 
W przypadku przedsiębiorstw wodociągowych można wyodrębnić następujące sta-
nowiska generujące koszty: pobór wody, uzdatnienie wody na wyodrębnionej stacji, 
magazynowanie wody w zbiornikach zasobowych i tłoczenie do sieci wodociągo-
wej. Koszty powstają też w  niektórych punktach sieci wymagających obsługi, na 
przykład odczyt wodomierzy (Miłaszewski 2003).

Po wyodrębnieniu miejsc powstawania kosztów można dokonać dalszego ich po-
działu, na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie należą do grupy 
kosztów technologicznych, jednoznacznie związane z eksploatacją. Należą do nich 
między innymi koszty materiałów, zużycia energii, remontów, amortyzacji czy wy-
nagrodzeń personelu wykonującego prace eksploatacyjne. Koszty pośrednie ujęte 
są w grupie kosztów ogólnych obejmujących kierowanie i organizację pracy. Na-
leżą do nich między innymi koszty utrzymania budynków, ogrzewania, oświetle-
nia i czystości. Można spośród nich wydzielić koszty wydziałowe powstające w po-
szczególnych miejscach działalności oraz koszty ogólne odnoszące się do całego 
przedsiębiorstwa (Kłoss-Trębaczkiewicz et al. 1999).

W układzie ekonomicznym koszty dzielone są w zależności od reakcji na zmiany 
rozmiaru świadczonych usług. Rauba (2008) wyróżnia koszty stałe i zmienne. Kosz-
ty zmienne zależą od wzrostu lub spadku wielkości świadczonych usług, czym jest 
w przypadku stacji uzdatniania - ilość dostarczonej wody. Natomiast koszty stałe 
w pewnych granicach są niezmienne i nie zależą od ilości produkcji. 

7.3. Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji

W przypadku nowej inwestycji należy przeanalizować nakłady inwestycyjne oraz 
koszty eksploatacji każdego wariantu technicznego danego przedsięwzięcia. W sto-
sunku do stacji uzdatniania wody muszą być rozpatrzone koszty ujęcia wody, jej 
uzdatnienia, magazynowania oraz przesyłu do odbiorcy (Szuta, Korczak 1999).

Za nakłady inwestycyjne Miłaszewski (2005) uznaje poszczególne wydatki niezbęd-
ne do realizacji inwestycji. Wymienia tu wszystkim koszty robót budowlano-mon-
tażowych, zakup maszyn, urządzeń i materiałów. Do tego typu wydatków należą 
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również, według niego, koszty przygotowanie dokumentacji technicznej i fi nanso-
wo-ekonomicznej, przygotowanie placu budowy a także zakup licencji. Całkowity 
koszt budowy stacji uzdatniania wody zależy od wielu czynników, między innymi 
od rodzaju uzdatnianej wody, wydajności i odległości ujęcia od stacji. Najważniej-
szą rolę gra jednak technologia uzdatniania wody z  wykorzystywaniem poszcze-
gólnych procesów jednostkowych. Jeżeli na stacji są zastosowane procesy fi zyczno 
– chemiczne, wówczas koszty inwestycyjne są wyższe niż przy uzdatnianiu z wyko-
rzystywaniem procesów mechanicznych.

Koszty eksploatacyjne obejmują bieżące wydatki związane bezpośrednio z  pracą 
stacji uzdatniania wody. Obejmują one między innymi koszty niezbędne przy pracy 
urządzeń energii elektrycznej, materiałów czy remontów. Koszty eksploatacji stacji 
uzdatniania wody są uzależnione od ilości i  rodzaju oczyszczanej wody, sposobu 
uzdatniania i  wykorzystanych urządzeń mających zapewnić odpowiednią jakość 
wody. Przykładowe koszty eksploatacji ujęcia wody podziemnej przedstawiono 
w Tabeli 7.1, zaś koszty realizowanych na stacji procesów mechanicznych oczysz-
czania wody – w Tabeli 7.2.

Tabela 7.1. Szacunkowe koszty eksploatacji ujęcia wody podziemnej.

Średnia dobowa wydajność 
ujęcia [tys. m3/d]

Roczne koszty eksploatacji 
[tys. zł/rok]

Jednostkowe koszty 
eksploatacji [zł/m3]

2 274,48 0,376

5 505,52 0,277

10 803,00 0,220

50 1277,50 0,175

50 2354,25 0,129

100 3723,00 0,102

200 5913,00 0,081

300 7774,50 0,071

Źródło: Rauba 2008
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Tabela 7.2. Szacunkowe koszty eksploatacji stacji uzdatniania wody podziemnej z uwagi na 
procesy mechaniczne procesy uzdatniania.

Ilość uzdatnianej wody [tys. 
m3/d]

Roczne koszty eksploatacji 
[tys. zł/rok]

Jednostkowe koszty eksplo-
atacji [zł/m3]

2 109,50 0,15

5 200,75 0,11

10 328,50 0,09

50 554,80 0,076

50 1076,75 0,059

100 1752,00 0,048

200 2920,00 0,040

300 3832,50 0,035

Źródło: Rauba 2008

7.4. Opłaty za usługi wodociągowe

Dyrektywa Wodna określa dwie zasady w  zakresie opłat za usługi wodne: zasa-
dę „sprawca zanieczyszczenia płaci” oraz zasadę zwrotu kosztów usług wodnych. 
(2000/60/WE) w Polsce określa je Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opisane tam zasady są spełniane przez 
operatorów usług wodnych poprzez realizowanie następujących wymagań: 

− określenie, w pokryciu kosztów usług wodnych, wkładu poszczególnych 
ich użytkowników,

− wzięcie pod uwagę kosztów środowiskowych i zasobowych przy ustalaniu 
cen za pobór wody,

− osiągnięcie pełnego zwrotu kosztów usług wodnych,

− opracowanie polityki opłat za usługi wodne. (Miłaszewski 2008)

Realizacja postulatu zwrotu kosztów za usługi wodne teoretycznie powinna prowa-
dzić do samowystarczalności przedsiębiorstw, jak wyjaśniają Kłoss-Trębaczkiwicz 
i Osuch – Pajdzińska (2008). Jednak zapewnienie powszechnego i równego dostępu 
do zasobów wodnych wszystkim odbiorcom nie pozwala na dowolne ustalanie cen 

7. Analiza ekonomiczna oczyszczania wody



― 256 ―

Iwona Skoczko  Filtracja wody w teorii i praktyce

wody. Przy ustalaniu opłat za pobór wody powinny być brane pod uwagę następu-
jące kryteria:

− sprawiedliwe obciążenie opłatami poszczególnych odbiorców wody przy 
uwzględnieniu kosztów ich usług,

− samofi nansowanie usług wodociągowych bez dotacji zewnętrznych oraz 
bez odpływu środków na inne cele budżetu gminy lub państwa,

− motywacji do racjonalnego użytkowania i niedopuszczenie do jej marno-
wania,

− stymulacji podwyższania świadczonych usług przez przedsiębiorstwo

− określenie w  sposób zrozumiały dla odbiorcy informacji o  wielkości 
świadczonych usług i ich kosztów (Szuta, Korczak 1999).

Przedsiębiorstwa dostarczające wodę odkreślają i ogłaszają zestawienie stawek opłat 
i cen za usługi w postaci taryf. Miłaszewski (2003) wyjaśnia pojęcie ceny za dostar-
czoną wodę jako pokrycie w jednostkach pieniężnych należności za 1 m3 dostarczonej 
wody, wraz z podatkiem od towarów i usług. Natomiast stawką opłat abonamentowej 
jest wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych za utrzymanie urządzeń wodocią-
gowych w gotowości do świadczenia usługi, za usługę odczytu i rozliczenia należności 
za dostarczoną wodę oraz podatek. W praktyce Szuta i Korczak (1999) wyróżniają 
trzy grupy taryf: ryczałtowe, ilościowe oraz mieszane (dwu- lub więcej członowe). Ta-
ryfy ryczałtowe przewidują ponoszenie przez odbiorcę opłaty stałej. W  jej ramach 
odbiorca może zużytkować tyle wody ile potrzebuje. Wielkość ta nie podlega kontroli 
i nie wpływa na cenę. Wysokość obciążenia użytkownika zazwyczaj określa się przez 
oszacowanie wielkości poboru wody. Jedną z metod może być podwyższanie opłat 
ryczałtowych wraz ze wzrostem średnic przekroju przewodu dostarczającego wodę 
do gospodarstwa domowego, będącego potencjalnym punktem poboru wody. Innym 
przykład podaje Kryk z zespołem (2011), gdzie wielkość opłat zależy od warunków 
mieszkalnych indywidualnego odbiorcy takich jak: powierzchnia lokalu, liczba pokoi, 
czy też liczba zameldowanych tam mieszkańców. Obecnie ten rodzaj określania opłat 
nie jest powszechnie stosowany ze względu na niesprawiedliwy rozdział w grupie od-
biorców oraz brak motywacji do oszczędzania wody. Rozliczenie ryczałtowe może 
występować tylko w przypadku braku możliwości określenia poboru wody przez da-
nego użytkownika (Kłoss-Trębaczkiewicz i inni 1999). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lu-
tego 2018 r. określa taryfy ilościowe związane są z pomiarem ilości pobranej wody 
przez poszczególnych odbiorców. Ten rodzaj taryf dzieli się na trzy rodzaje:
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− taryfy wprost proporcjonalne:
a) jednolite,
b) zróżnicowane – podwójne, potrójne,
c) zmienne w czasie (dwuczasowe, sezonowe),

− taryfy malejące (degresyjne):
a) strefowe,
b) drabinkowe,

− taryfy rosnące (progresyjne):
a) strefowe,
b) drabinkowe.

Taryfa wprost proporcjonalna jednolita określana jest także jako taryfa średniego 
kosztu. Wyznaczana jest na podstawie iloczynu ceny i ilości zużytej wody. Ten ro-
dzaj taryfy może mieć charakter jednolity, gdy cena za usługę jest identyczna dla 
wszystkich grup odbiorców bądź niejednolita – różnicująca cenę względem katego-
rii użytkownika. Według Kłoss-Trębakiewicz i Osuch Pajdzińskiej (2008) stosowa-
nie tego typu taryfy może być wykorzystywane przy uprzywilejowaniu gospodarstw 
domowych, nakładając tym samym na nie wyższe ceny w stosunku do odbiorców 
przemysłowych. Uwzględnienie czasu poboru wody wykorzystują taryfy wprost 
proporcjonalne dwuczasowe i  sezonowe. Pierwsza z  nich zakłada zróżnicowanie 
ceny w zależności czy woda jest pobierana w godzinach szczytowego zapotrzebo-
wania – wtedy jest ona wyższa, natomiast w godzinach pozostałych jest ustalana na 
niższym poziomie. Taryfa sezonowa uwzględnia niższe ceny w okresie większej do-
stępności do wody i wyższych cen w czasie gdy jej brakuje. Taryfy zmienne w czasie 
są rzadko stosowane w praktyce wodociągowej. 

Taryfy ilościowe malejące (degresyjne) uwzględniają przy wzroście ilości pobiera-
nej wody spadek jej ceny. Według Miłaszewskiego (2005) taryfa ilościowa malejąca 
strefowa charakteryzuje się wyznaczeniem poszczególnych wielkości zużycia wody 
i ustaleniu coraz niższej ceny. Opłata za usługę wodociągowa składa się z sumy opłat 
za jej zużycie w kolejnych przedziałach wielkości. Taryfa ilościowa malejąca drabin-
kowa ustala jednakową cenę za cały pobór wody z uwzględnieniem coraz niższego 
poziomu dla rosnących przedziałów wielkości jej zużycie. Natomiast taryfy ilościo-
we rosnące (progresyjne) stanowią odwrotność taryf malejących. 

Ostatni rodzaj, taryfy mieszane stanowią połączenie podejścia do naliczania cen za 
wodę w taryfach ryczałtowych i ilościowych. Mogą się składać z dwóch lub więcej 
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członów. Jeden z członów stanowi stałą część opłaty, niezależną w stosunku do po-
branej wody, natomiast drugi jest ściśle powiązany i uzależniony od ilości pobranej 
wody przez użytkownika. Jak wyjaśnia Łojewski (1997) ze względu na to, iż przed-
siębiorstwo wodociągowe generuje koszty stałe ponoszone niezależnie od dostar-
czanej wody oraz koszty zmienne ten rodzaj taryfy jest najkorzystniejszy. Zapewnia 
to stały przypływ pieniędzy niezależny od ilości pobieranej wody przez odbiorców. 
Cześć stała może być utożsamiana z opłatą abonamentową, np. za wodomierz, po-
winna być ustalona na takim poziomie by pokrywać koszty stałe przedsiębiorstwa. 
Część zmienna taryfy dwuczłonowej najczęściej jest wprost proporcjonalna do ilo-
ści pobranej wody. Ten rodzaj taryfy skonstruowany jest tak by obciążyć odbiorcę 
kosztami pobieranej wody ale i  również za gotowość jej dostarczenia (Kłoss-Trę-
baczkiwicz, Osuch – Pajdzińska 2008).

Ustalenie jednolitej ceny dla wszystkich odbiorców wody w kraju jest niemożliwe, 
nie tylko ze względu na ilość pobieranej wody przez poszczególne grupy użytkowni-
ków. Jest to niewykonalne biorąc pod uwagę stopień dostępności zasobów wodnych 
na danym terenie. W rejonach gdzie wody brakuje, stawki opłat musza motywować 
odbiorów do jej racjonalnego wykorzystywania. Różnicowanie stawek opłat wyni-
ka również z innych kosztów poboru oraz uzdatnienia wody, a także usytuowania 
odbiorcy względem punktu zasilania i dystrybucji. Zgodnie z zestawieniem danych 
umieszonym na ogólnopolskim portalu wodociągowym cenywody.pl w  miastach 
wojewódzkich ceny wody brutto dla mieszkańców łącznie za wodę i ścieki w 2018 
roku wahają się od 6,79 zł za m3 w Białymstoku, 7,82 zł w Opolu, w granicach 8 zł 
w Rzeszowie, Łodzi Toruniu i Lublinie aż do 14,11 za m3 w Katowicach,.Najwyższe 
stawki są w małych miejscowościach o rozproszonej zabudowie. W gminie Biało-
gard cena 1 m3 wody wynosi 48,32 zł. W Starej Kamienicy cena za wodę i ścieki 
byłyby na podobnym poziomie, jednak część opłaty wyrównuje gminy. Wysokie 
stawki w granicach 30 – 40 zł/m3 ustalono też w gminie Grzmiące. Mysłakowice, 
Barwice, Biały Bór czy Szklarska Poręba. Opłaty za wodę i ścieki z kolei najmniej 
obciążają budżety mieszkańców gmin: Bytom Odrzański (4,83 zł za m3.), Wielbark 
(5,6 zł) i Warka (5,83 zł).

7.5. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji

Badanie efektywności danej inwestycji obejmuje porównanie zaplanowanych na-
kładów i  przewidywanych wyników osiągniętych efektów. Istotne jest określenie 
zamierzonych celów inwestycji, poniesionych nakładów oraz przyjęcie kryteriów 
wyboru. Określenie ekonomicznej efektywności danej inwestycji dokonuje się po-
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przez porównanie uzyskanych korzyści użytkowych (przyjęte jako produkcyjne, czy 
techniczne) bądź efektów ekonomicznych z poniesionymi nakładami wyrażonymi 
w pieniądzu (Miłaszewski 2004).

Decyzja o wyborze danego rozwiązania oczyszczania wody oprócz przesłanek tech-
nicznych powinna uwzględniać też rachunek ekonomiczny. Przyjmuje się oprócz 
kosztów inwestycyjnych również koszty wieloletniej eksploatacji,. Optymalnego 
wyboru dla danych warunków można dokonać poprzez porównanie wariantów 
rozwiązań, przy zapewnieniu ich porównywalności. Mogą się one różnić zarówno 
możliwościami produkcyjnymi, tj.: wydajnością, parametrami technicznymi, jak 
i  wielkością nakładów inwestycyjnych czy kosztów utrzymania (konserwacja, re-
monty). Przygotowanie rozwiązań wariantowych oraz ich ocena pozwala na dobór 
właściwego rozwiązania, co daje możliwość zakończenia projektu sukcesem (Ło-
jewski 1997). 

Rachunek ekonomiczny stanowi podstawę oceny ekonomicznej efektywności inwe-
stycji. Ludyn (1997) wyjaśnia, iż uwzględnia on wpływ jednorazowych nakładów 
inwestycyjnych oraz kosztów przyszłej eksploatacji w relacji do efektów osiągnię-
tych poprzez realizację inwestycji. Ocena ta może być wykonywana przy projekto-
waniu nowej inwestycji, pozwala wtedy określić najkorzystniejszy wariant realizacji 
przedsięwzięcia. Może również być przeprowadzona dla inwestycji już funkcjonu-
jących (Skoczko, Miłaszewski 2015).

W ocenie opłacalności przedsięwzięcia stosuje się analizę kosztów i efektów (Costs- 
Benefi ts Analysis - CBA). Według Miłaszewskiego (2003) wykorzystywane metody 
oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w tej analizie można podzielić na:

− metody proste - uwzględniają w rachunku ekonomicznym czas, na który 
się składa tylko jeden wybrany rok,

− metody rozwinięte - uwzględniają w rachunku ekonomicznym cały okres 
budowy i przewidziany czas użytkowania danej inwestycji.

Metody proste oceny ekonomicznej efektywności opierają się na danych określa-
jących średnioroczne wartości nakładów i uzyskanych efektów. Nie uwzględniają 
one czynnika czasu i rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego po upływie ob-
liczonego kalkulacyjnego okresu zwrotu inwestycji. Jest to istotne podczas analizy 
inwestycji długoterminowych. Najczęściej metody proste stosowane są do oceny 
niewielkich inwestycji, krótkookresowych lub przy przeprowadzaniu wstępnej oce-
ny ekonomicznej efektywności. W związku z ograniczeniami jakie tworzą tę grupy 
metod określa się również jako metody uproszczone lub statyczne. Zaleta ich jest 
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prostota i łatwość w użyciu. Dodatkowo można je stosować również do ustalenia ce-
lowości podjęcia inwestycji. Największą wadą metod prostych jest nieuwzględnienie 
zmian wartości pieniądza w czasie. Określenie rachunku ekonomicznego przy po-
mocy metod prostych we wstępnej fazie projektowej powinien być skonfrontowany 
i uzupełniony w późniejszym czasie przez metody rozwinięte (Miłaszewski 2008).

Przeciwieństwem metod uproszczonych są metody rozwinięte oceny ekonomicz-
nej efektywności. Uwzględniają one czynnik czasu, co pozwala na przeprowadzenie 
kompleksowej analizy. Warunkiem stosowania tych metod jest znajomość rozkładu 
nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych. Zazwyczaj wykorzysty-
wane przy późniejszych etapach inwestycji, gdy dysponuje się tymi danymi. Po-
niesione nakłady w poszczególnych latach oraz osiągnięte efekty sprowadza się do 
poziomu porównywalnego w odniesieniu do jednego, wybranego roku. Najczęściej 
jest to rok, w którym przewiduje się rozpoczęcie budowy inwestycji lub rok, w któ-
rym wykonywana jest analiza. Określa się wartość zaktualizowaną użytych nakła-
dów i efektów z różnych okresów czasu poprzez ich zdyskontowanie. Dzięki temu 
w  przeciwieństwie do metod prostych możliwe jest ujęcie w  ocenie całego okres 
realizacji inwestycji, jak również czas jej funkcjonowania (Miłaszewski 2008). 

7.6. Badania własne w zakresie analizy ekonomicznej wybranych 
złóż fi ltracyjnych

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, iż w  dostępnej literaturze trudno jest 
znaleźć informacje w zakresie oceny efektywności ekonomicznej stosowanych po-
wszechnie na stacjach uzdatniania wody materiałów fi ltracyjnych. Inwestorzy nie-
jednokrotnie bezskutecznie poszukują pełnych zestawień danych zawierających 
koszty inwestycyjne montażu fi ltra i zasypania go odpowiednim złożem fi ltracyj-
nym. Wymagają też weryfi kacji całokształtu kosztów eksploatacyjnych w wielolet-
niej perspektywie, z uwagi iż stacja uzdatniania wody jest obiektem projektowanym 
na dziesięciolecia.

W ramach niniejszej pracy dokonano zatem rozwiniętej analizy ekonomicznej wy-
branych mas fi ltracyjnych dostępnych na rynku. Do analizy wybrano złoża anali-
zowane w rozdziale Badania własne efektywności usuwania żelaza i manganu z wód 
podziemnych na wybranych złożach fi ltracyjnych jednorodnych oraz Badania własne 
efektywności usuwania żelaza i manganu z wód podziemnych na wybranych złożach 
fi ltracyjnych mieszanych, tj.:
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− piasek kwarcowy - jest najpopularniejszym materiałem fi ltracyjnym stosowa-
nym w technologii uzdatniania wody. Najczęściej złoża piaskowe stosuje się do 
wstępnej fi ltracji oraz do odżelaziania i odmanganiania, jednak materiał ten nie 
zapewnia dostatecznego usuwania z uzdatnianej wody wielu zanieczyszczeń, 
co udowodniono we wcześniej opisywanych eksperymentach. Piaski i  żwiry 
płukane są wodą z prędkością 40 – 50 m/h w czasie 10 - 30 minut. Ich cena 
zakupu wynosi około 0,5 zł/dm3 (Lenntech 2018). 

− manganowy zeolit (MZ) - jest masą utleniającą i fi ltrującą złożoną z piasku krze-
mionkowego pokrytego dwutlenkiem manganu. Materiał ten charakteryzuje się 
dużą twardością, a także wykazuje właściwości ferromagnetyczne. Jego wysoka 
trwałość zapewnia wiele lat efektywnego uzdatniania wody. Roczne straty mate-
riału wynoszą około 2 %. Według producenta złoże MZ jest w stanie usunąć do 
15 mg/dm3 żelaza i 5 mg/dm3 manganu oraz 5 mg/dm3 siarkowodoru przy mi-
nimalnej wysokości złoża 70 cm. Złoże nie wymaga wstępnej aeracji, ale w celu 
poprawy efektów oczyszczania dopuszcza się przeprowadzenie bezciśnieniowej 
aeracji lub chlorowania przed fi ltracją. W odróżnieniu od złoża APKA, ewen-
tualna obecność chloru w uzdatnianej wodzie nie ogranicza skuteczności jego 
działania. Otrzymane osady są usuwane w czasie płukania wstecznego. Po wy-
czerpaniu zdolności utleniających złoże należy zregenerować w czasie 30 – 40 
minut za pomocą roztworu nadmanganianu potasu w dawce 2 - 4 g KMnO4/
dm3 złoża, stosując stężenie roztworu 0,2 - 0,5%. Przedłużenie pracy fi ltra bez 
prowadzenia regeneracji może spowodować trwałe uszkodzenie złoża (Prowa-
ter 2018). MZ wymaga też płukania wodą z prędkością 20 – 30 m/h w czasie 10 
- 30 minut. Jego cena zakupu wynosi około 24 zł/dm3 (Sekura 2018). 

− amorfi czny piasek kwarcowy aktywowany MnO2 (APKA) - jest to granulowa-
ny materiał fi ltracyjny, zdolny do usuwania rozpuszczonego żelaza i manganu 
zarówno w fi ltrach otwartych jak i zamkniętych. Zaletą tego złoża jest to, że 
nie zużywa się ono w  trakcie fi ltracji, pozwala na długi czas pracy w  szero-
kim zakresie temperatur. Posiada znaczną pojemność eksploatacyjną. Koszty 
jego regeneracji ograniczają się do okresowego płukania, gdyż nie wymaga się 
stosowania dodatkowych preparatów chemicznych. Płukanie prowadzone jest 
wodą z prędkością 16- 20 m/h W tym czasie może nastąpić ekspansja złoża 
o 30 – 50 %, co wymaga projektowania zbiorników fi ltracyjnych zapewniają-
cych przynajmniej 50 % wolnej przestrzeni nad złożem. Wysokość złoża po-
winna wynosić 75 – 90 cm. Według zapewnień producenta złoże APKA nie 
wymaga uzupełniania w trakcie eksploatacji. Prawidłowa praca złoża wymaga 
zapewnienia minimalnej zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w grani-
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cach 15% zawartości żelaza przy odczynie powyżej 6,8 pH. Woda o niższym 
poziomie tlenu rozpuszczonego powinna zostać wstępnie napowietrzona. Aby 
złoże APKA efektywnie usuwało mangan, należy podnieść pH do 8,0-8,5. Trze-
ba też mieć na uwadze, iż chlor w dużym stopniu redukuje aktywność masy. 
Cena zakupu masy APKA wynosi około 10 zł/dm3 (Wigo 2018). 

− Złoże braunsztynowe - jest to naturalne kruszywo stosowane do odżelaziania 
i odmanganiania wody. Pozwala również na ograniczenie zawartości amoniaku 
oraz metali ciężkich. Jest odporne na ścieranie. Objętość masy złoża powinna 
stanowić 30-80 % wypełnienia fi ltra, pozostałą część powinien stanowić piasek 
fi ltracyjny o podobnej granulacji. Należy zapewnić wolną przestrzeń nad zło-
żem na jego ekspansję w czasie płukania – około 25 %. Woda surowa wprowa-
dzana na kolumny fi ltracyjne powinna być napowietrzona. Złoże płukane jest 
wodą z prędkością 40 – 50 m/h w czasie 10 - 30 minut. Regenerację złoża być 
prowadzi się trzykrotnie w układzie dwuetapowym. Najpierw należy wzruszyć 
złoże a następnie płukać w przeciwprądzie. Jego cena zakupu wynosi około 12 
zł/dm3 (Ekopol 2018).

− antracyt fi ltracyjny - jest to pozostawiony w  stanie naturalnym, pokruszo-
ny i przesiany materiał z węgla kamiennego o niezwykle wysokiej twardości 
i odporności na ścieranie. Ma dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą i nie 
oddaje żadnych substancji rozpuszczalnych w  wodzie. Producent zapewnia, 
iż stosując złoże można uzyskać poprawę efektywności fi ltracji, obniżenie zu-
życia wody płuczącej, a  także znaczne wydłużenie okresu używalności fi ltra. 
W połączeniu z piaskiem fi ltracyjnym antracyt pozwala na stosowanie większej 
szybkości fi ltracji przy mniejszej stracie ciśnienia oraz dłuższy czas trwania fi l-
tracji. W fi ltrach jednowarstwowych zaleca się stosowanie min. 50 cm grubości 
warstwy antracytu, zaś w fi ltrach wielowarstwowych 30 cm. Złoże płukane jest 
wodą z prędkością 15 – 20 m/h w czasie 20 - 30 minut. Jego cena zakupu wyno-
si około 10 zł/dm3 (Wodkaneco 2018).

− zeolit - jest minerałem, który posiada duże zdolności pochłaniania szkodli-
wych substancji organicznych. Cechuje go wysoka pojemność sorpcyjna i jo-
nowymienna, oraz wysoka termostabilność strukturalna w  temperaturze do 
700-750 °C (AAGD 2018). Znajduje zastosowanie w  bardzo wielu gałęziach 
przemysłu służąc do oczyszczania powietrza, spalin, oczyszczalniach ścieków 
(Erem 2018). Łatwo adsorbuje amoniak oraz inne szkodliwe gazy z powietrza 
i wody, dlatego jest szeroko stosowany w procesie fi ltracji. Ważną zasada w jego 
stosowaniu jest jego częsta wymiana w urządzeniach fi ltracyjnych ponieważ po 
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zbyt intensywnym napełnieniu struktury minerału potrafi  oddać skumulowa-
ne związki z powrotem do wody (AAGD 2018). Zaleca się projektowanie złóż 
o  minimalnej wysokości 80 cm. Zeolit płukany jest wodą w  przeciwprądzie 
z prędkością 40 - 60 m/h w czasie 10 – 15 minut przynajmniej 1 raz na dobę. 
Przy płukaniu wymagane jest spulchnienie złoża 15 – 30 %. Wymaga też okre-
sowo regeneracji utleniaczem, na przykład chlorem. Jego cena zakupu wynosi 
około 5 zł/dm3 (Terstan 2018).

− naturalny glinokrzemian krystaliczny (GK) - jest to złoże do uzdatniania wód 
gruntowych, w których przekroczone zostało stężenie żelaza, manganu, twar-
dości, amoniaku, a także posiadających nieznaczne ilości siarkowodoru. Pro-
jektuje się kolumny wypełnione GK w wysokości minimum 70 cm. Żywotność 
złoża wynosi około 5 lat. Ze względu na swój zasadowy charakter, złoże to 
jednocześnie nieznacznie podnosi odczyn uzdatnianej wody, co w przypadku 
wód kwaśnych eliminuje ich właściwości korozyjne. Jest naturalnym kationi-
tem pracującym w cyklu sodowym. Płukanie złoża zachodzi przeciwprądowo 
z prędkością 25 – 35 m/h i ekspansją 50 %. Dodatkowo złoże wymaga regene-
rowania 10 % roztworem chlorku sodu z prędkością 3 -5 m/h. Podczas regene-
racji następuje przywrócenie właściwości jonowymiennych i oczyszczenie zło-
ża. Po wypłukaniu, najdrobniejsze kryształy znajdują się na górze, a najgrubsze 
na dole złoża. Cena zakupu złoża wynosi około 40 zł/dm3 (Oresmiusz 2018).

− złoże jonitowe mieszane - jest to wielofunkcyjne złoże składające się z różnych 
materiałów fi ltracyjnych posiadające zdolność wymiany jonowej oraz adsorp-
cji. Dostarczone przez producenta komponenty są wymieszane. Zastosowanie 
takiego układu eliminuje konieczność stosowania kilku osobnych urządzeń 
i zapewnia wysoką wydajność oczyszczania przy zastosowaniu jednej kolumny 
(Prowater 2018). Wahania odczynu nie wpływają na wydajność złoża, podobnie 
jak zawartość substancji organicznych, chloru czy siarkowodoru. Zastosowa-
nie złoża pozwala na oczyszczenie wody z nadmiernych zawartości żelaza (do 
15 mg/dm3), manganu (do 3 mg/dm3) i amoniaku (do 4 mg/dm3). Skutecznie 
usuwa twardość (do 750 mg CaCO3/dm3) oraz w pewnym stopniu zanieczysz-
czenia organiczne (do 16 mg O2/dm3) (Bluewater 2018). Podczas pracy złoże 
tworzy w kolumnie fi ltracyjnej pięć warstw. Pierwszą od góry stanowi obojęt-
ny materiał fi ltracyjny usuwający żelazo i korygujący rozkład warstw w czasie 
płukania wstecznego. Drugą warstwą jest złoże katalityczne do usuwania żelaza 
i manganu, a trzecią węgiel aktywny do usuwania naturalnych zanieczyszczeń 
organicznych. Kolejną, najobszerniejszą w całym złożu warstwę tworzy żywica 
jonowymienna zmiękczająca wodę. Projektuje się kolumny wypełnione złożem 
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mieszanym w wysokości minimum 50 cm. Żywotność złoża wynosi około 5 lat. 
Na samym dole kolumny znajduje się podsypka z piasku kwarcowego. Oprócz 
płukania wstecznego wodą z prędkością 13 – 15 m/h, złoże wymaga regene-
racji 10% roztworem chlorku sodu z prędkością 3 – 5 m/h. W czasie płukania 
zachodzi ekspansja złoża o 50 %. Cena zakupu złoża wynosi około 50 zł/dm3 
(Prowater 2018).

− złoże pumeksowe - jest to wysokowydajne złoże fi ltrujące usuwające z wody 
cząstki zawieszone. Stanowi je materiał pochodzenia wulkanicznego, stosun-
kowo lekki, porowaty, o dużej zdolności do redukcji materii zawieszonej, co 
wpływa znacznie na obniżenie kosztów płukania. Jego załamane krawędzie 
i nieregularna powierzchnia zapewniają dużą powierzchnię właściwą oraz do-
bre wymieszanie płynu podczas przepływu przez fi ltr. Zapobiega to również 
narastaniu osadów i zatykaniu złoża na początkowym odcinku fi ltra, jak dzie-
je się w zwykłych fi ltrach piaskowych. Duże rozmiary cząstek złoża powodują 
mniejsze straty ciśnienia niż przy większości innych mas. Projektuje się kolum-
ny wypełnione złożem mieszanym w wysokości 60 - 90 cm. Wysokie szybkości 
robocze wpływają na niższy koszt urządzeń i oszczędności przestrzeni. Niska 
waga złoża oznacza niższy wymagany przepływ podczas płukania (20 – 25 
m/h) i lepsze spulchnienie (do 50 %), przez co zwiększa się wydajność usuwa-
nia osadzonych zanieczyszczeń. Ekspansja złoża w czasie płukania wynosi 20 
– 40 %. Cena zakupu złoża wynosi około 5 zł/dm3 (Prowater 2018).

− węgiel aktywny granulowany - jest złożem bitumicznym specjalnie przygoto-
wanym do oczyszczania wody pitnej i procesowej. Zastosowanie złoża pozwa-
la na usunięcie z wody zanieczyszczeń organicznych, związków chloru, części 
metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji. Płukanie złoża zachodzi 
przeciwprądowo z prędkością 25 – 30 m/h i ekspansją 50 %. Złoże nie wyma-
ga regeneracji, jednak w przypadku utraty właściwości sorpcyjnych z upływem 
czasu jest to możliwe poprzez utlenianie substancji organicznej. Po regeneracji 
wydajność węgla aktywnego spada o około 10%. Żywotność złoża w stacjach 
fi ltracyjnych wynosi około 3 lata, a cena zakupu około 15 zł/dm3 (Alamowater 
2018).

Przed procesem fi ltracji na wszystkich złożach poza złożem jonitowym zastoso-
wano napowietrzanie. Dla manganowego zeolitu wymagana byłą regeneracja che-
miczna roztworem nadmanganianu potasu, zaś dla krystalicznego glinokrzemianu 
i jonitu – regeneracja roztworem chlorku sodu. 
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7.6.1. Warunki pracy fi ltrów i koszty eksploatacyjne

Analiza ekonomiczna była oparta na wymogach eksploatacji złóż według zaleceń 
producentów, co obejmowało między innymi zasypanie masy na określoną wyso-
kość złoża, ustalenie optymalnej i indywidualnej dla każdej masy prędkości fi ltracji. 
uwzględniono ponadto odpowiedni sposób płukania i  jego intensywność, a także 
niezbędną okresową wymianę całej masy lub jej części zgodnie z podaną w kartach 
produktów zalecaną żywotnością złóż. Wybrane złoża analizowano pod względem 
ich kosztów eksploatacji.

W  celu wykonania analizy ekonomicznej umożliwiającej porównanie wybranych 
złóż fi ltracyjnych dla każdego materiału fi ltracyjnego dobrano jednakowy kolumno-
wy fi ltr ciśnieniowy pospieszny. Badane złoże stanowiło w nim jednorodną warstwę 
fi ltracyjną umieszczoną się na podsypce żwirowej. W dolnej części fi ltra znajdował 
się lateralny układ drenażowy wykonany w formie gwiazdy z wykonany z PVC ze 
szczeliną fi ltracyjną o szerokości 0,8 mm. Przyjęto, iż analiza będzie przeprowadzo-
na dla najczęściej wykorzystywanej na małych i średnich stacjach uzdatniania wody 
zbiorników o średnicy nominalnej DN 800 mm i wysokości całkowita H 2463 mm. 
W Tabeli 7.3 przedstawiono porównanie warunków eksploatacyjnych pracy fi ltrów 
z zastosowaniem analizowanych materiałów. Dobierając określone parametry kie-
rowano się zaleceniami producentów.
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Tabela 7.3. Warunki pracy fi ltrów

Nazwa 
złoża

Wysokość 
warstwy 

fi ltracyjnej 
[cm]

Natężenie 
przepływu [m3/h] Prędkość 

płukania 
powietrzem

Dodatkowe 
procesy

Reagenty 
i odczynniki 
chemiczne

Uwagi
Podczas 
fi ltracji

Podczas 
płukania

Piasek 
kwarcowy 80 5 22,5 - Napowietrzanie - Żywotność 

25 lat

MZ 76 8 13,5 - Regeneracja 
chemiczna

KMnO4, 
2-4 g/dm3 

złoża

Żywotność 
złoża 6 lat

APKA 76 10,5 27 - Napowietrzanie - Żywotność 
10 lat

Brausztyn 80 5 25 30 Napowietrzanie - Żywotność 
25 lat

Zeolit 80 10 20 - - - Żywotność 
10 lat

GK 75 10 15 2 Regeneracja 
chemiczna

10% NaCl, 
100 g/l

Żywotność 
5 lat

Antracyt 75 10 15 - - -

Po 3 latach 
całkowita 
wymiana 

złóż
Jonit 

mieszany 75 11,25 7,5 2 Regeneracja 
chemiczna

10% NaCl, 
100 g/l

Żywotność 
5 lat

Pumeks 75 5,5 11,25 - Napowietrzanie - Żywotność 
5 lat

Węgiel 
aktywny 75 7,5 15 - - -

Po 3 latach 
całkowita 
wymiana 

złóż

Źródło: opracowanie własne
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Przyjęto cykl fi ltracyjny trwający jedną dobę. W przypadku szczegółowych wyma-
gań dotyczących płukania zalecanych przez producenta założono czas płukania 15 
minut, po którym przez następne 25 minut pierwszy fi ltrat odprowadzany jest do 
kanalizacji. W analizie uwzględniono koszty ściśle związane z zastosowanym pro-
cesem fi ltracji (Tabela 7.4):

− koszt zakupu materiałów fi ltracyjnych,

− opłata środowiskowa za pobór wody,

− koszt urządzeń do napowietrzania wody,

− koszt odczynników chemicznych stosowanych do regeneracji złóż,

− koszt pompy dozującej reagenty chemiczne do regeneracji.

Tabela 7.4. Koszty związane z procesem fi ltracji

Rodzaj złoża
Cena 

jednostkowa 
[zł/l]

Objętość złoża 
[dm3]

Koszt zakupu 
złoża [zł]

Koszt 
dodatkowych 

urządzeń

Koszt 
reagentów

Piasek 
kwarcowy 0,50 400 200,00 13490,00 -

MZ 24,00 380 9120,00 1684,00
30zł/kg 
KMnO4 

(34,2zł/cykl)

APKA 10,00 380 3800,00 13490,00  

Brausztyn 12,00 400 4800,00 13490,00 -

zeolit 4,00 400 1600,00 1684,00 -

GK 39,00 375 14625,00 1684,00 Sól 
pastylkowana 

29 zł/25 kg 
(1,16 zł/kg)

Jonit 49,00 375 18375,00 1684,00 Sól 
pastylkowana 

29 zł/25 kg 
(1,16 zł/kg)

Pumeks 4,30 375 1720,00 13490,00 -

Węgiel 
aktywny

12,05 375 4518,75 - -

Antracyt 9,00 375 3375,00

Źródło: opracowanie własne
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W zestawieniu kosztowym nie uwzględniono kosztów zakupu energii elektrycznej 
oraz eksploatacji pomp. Przyjęto, iż fi ltracja jest jednym z wielu procesów prowa-
dzonych w stacji uzdatniania wody i nie wymaga odrębnego zasilania. Na podstawie 
wymienionych kosztów następnie dokonano obliczeń jednostkowych kosztów pro-
cesu fi ltracji (zł/m3) w skali jednego roku, pięciu, dziesięciu i dwudziestu lat.

7.6.2. Opłaty ekologiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ujmowanie wód wymaga ponosze-
nia opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2017 poz. 2502). Przepisy określa-
ją, że opłaty środowiskowe należy wnosić jeżeli podmiot wykorzystuje w  swojej 
działalności wodę podziemną lub powierzchniową. Należność, wyliczana związku 
z poborem wody zależy nie tylko od wydajności stacji, ale także od przeznaczenia 
wody. Najniższe są stawki za pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele bytowo-gospodarcze, wyższa o około 
30 % jest stawka za pobór wody podziemnej na potrzeby produkcji, w której woda 
wchodzi w skład produktów żywnościowych lub farmaceutycznych lub ma bezpo-
średni kontakt z nimi, natomiast stawka na inne cele produkcyjne jest najwyższa. 
Na potrzeby niniejszej analizy założono, iż ujmowana woda podziemna będzie 
przeznaczona do spożycia przez ludzi i cele bytowo-gospodarcze. Ilość pobieranej 
wody uzależniono od wydajności wybranych złóż fi ltracyjnych przy założonych 
wcześniej warunkach fi ltracji. 

Opłata ekologiczna obliczana jest według wzoru: 

      [7.1]

gdzie:

V – ilość pobranej wody w ciągu roku [m3],

S – jednostkowa stawka opłaty, przyjęta dla danego celu zużycia,

w – współczynnik różnicujący zależny od sposobu poboru wody.

Jednostkowa stawka opłaty (S) za pobór wody podziemnej przeznaczonej do spożycia 
lub na cele gospodarcze na rok 2018 wynosi 0,068 zł/m3. Rokiem początkowym prze-
prowadzonej analizy jest rok 2018. W kolejnych dwudziestu latach (do 2039) przyj-
muje się jednakową ilość uzdatnianej wody. Z uwagi na coroczny wzrost jednostkowej 
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stawki opłaty za pobór wody wartość opłaty środowiskowej będzie ulegać zmianom 
w tempie obserwowanym w ostatnich dwudziestu latach 1997-2017 (Tabela 7.5).

Tabela 7.5. Prognozowana wysokość stawek

Rok Wysokość stawki (S) Rok Wysokość stawki (S)

2018 0,068 2029 0,071

2019 0,068 2030 0,072

2020 0,068 2031 0,072

2021 0,069 2032 0,072

2022 0,069 2033 0,073

2023 0,069 2034 0,073

2024 0,070 2035 0,073

2025 0,070 2036 0,074

2026 0,070 2037 0,074

2027 0,071 2038 0,074

2028 0,071 2039 0,075

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jed-
nostkowych stawek opłat za usługi wodne współczynniki różnicujące (w) wynoszą:

− 2 – jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania lub podlegają 
wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom niewy-
mienionym w pkt 2–5;

− 1,25 – jeżeli wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania;

− 1 – jeżeli wody podlegają procesom odmanganiania;

− 0,5 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania amonu, koagulacji lub ad-
sorpcji;

− 0,3 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich. 

W Tabeli 7.6 zamieszczono dane niezbędne do wyliczenia wysokości opłaty środo-
wiskowej.

Na podstawie prognozowanej wartości stawki z  Tabeli 7.5 i  innych wartości za-
mieszczonych w Tabeli 7.6 wyliczono wysokość opłaty ekologicznej za pobór wody 
w latach 2019 – 2039 (tabela 7.7).

7. Analiza ekonomiczna oczyszczania wody
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Tabela 7.6. Wartości będące podstawą do wyliczenia wysokości opłaty środowiskowej.

Nazwa 
złoża

Prędkość 
fi ltracji 
[m3/h]

Ilość wody 
przefi ltrowanej 

ciągu doby 
[m3]

Ilość wody 
uzdatnionej 
w ciągu roku 

(V) [m3]

Jednostkowa 
stawka opłaty 

za pobór 
wody 

w 2018 r. 
(S) [zł/m3]

Wartość 
współczynnika 
różnicującego 

(w)

Wysokość 
opłaty 

środowiskowej 
za pobór wody 

w 2018 [zł]

Piasek 
kwarcowy 5,0 116,7 42577

0,068

1,25 3619,045

MZ 8,0 186,6 68124 1,0 4632,432

APKA 10,5 245,0 89412 1,25 7600,02

Brausztyn 5,0 115,4 42126 1,0 2864,568

Zeolit 10,0 233,3 85155 1,0 5790,54

GK 10 223,3 81505 0,5 2771,17

Jonit 
mieszany 11,25 251,2 91693 0,5 3117,562

Antracyt 10 233,3 85155 0,5 2895,27

pumeks 5,5 128,3 46835 1,25 3980,975

Węgiel 
aktywny 7,5 175,0 63866 0,5 2171,444

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7.7. Wysokość opłaty ekologicznej za pobór wody w latach 2019 – 2039

Pi
as

ek
 k

w
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co
w

y 

M
Z

A
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A

Br
au

sz
ty

n

Ze
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it
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Jo
ni

t m
ie

sz
an

y

A
nt

ra
cy

t 

Pu
m

ek
s

W
ęg

ie
l  

ak
ty

w
ny

2019 3619 4632 7600 2865 5791 2771 3118 2895 3981 2171

2020 3619 4632 7600 2865 5791 2771 3118 2895 3981 2171

2021 3672 4701 7712 2907 5876 2812 3163 2938 4040 2203

2022 3672 4701 7712 2907 5876 2812 3163 2938 4040 2203

2023 3672 4701 7712 2907 5876 2812 3163 2938 4040 2203

2024 3725 4769 7824 2949 5961 2853 3209 2980 4098 2235

2025 3725 4769 7824 2949 5961 2853 3209 2980 4098 2235

2026 3725 4769 7824 2949 5961 2853 3209 2980 4098 2235

2027 3779 4837 7935 2991 6046 2893 3255 3023 4157 2267

2028 3779 4837 7935 2991 6046 2893 3255 3023 4157 2267

2029 3779 4837 7935 2991 6046 2893 3255 3023 4157 2267

2030 3832 4905 8047 3033 6131 2934 3301 3066 4215 2299

2031 3832 4905 8047 3033 6131 2934 3301 3066 4215 2299

2032 3832 4905 8047 3033 6131 2934 3301 3066 4215 2299

2033 3885 4973 8159 3075 6216 2975 3347 3108 4274 2331

2034 3885 4973 8159 3075 6216 2975 3347 3108 4274 2331

2035 3885 4973 8159 3075 6216 2975 3347 3108 4274 2331

2036 3938 5041 8271 3117 6301 3016 3393 3151 4332 2363

2037 3938 5041 8271 3117 6301 3016 3393 3151 4332 2363

2038 3938 5041 8271 3117 6301 3016 3393 3151 4332 2363

2039 3992 5109 8382 3159 6387 3056 3438 3193 4390 2395

Źródło: opracowanie własne

Nazwa 
złoża

Rok
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7.6.3. Analiza ekonomiczna

Złożona analiza ekonomiczna, jak radzi Miłaszewski (2008) obejmuje poniesione 
nakłady w  poszczególnych latach oraz osiągnięte efekty i  porównuje je w  odnie-
sieniu do jednego, wybranego roku. Analiza wykonywana na potrzeby niniejszej 
pracy przeprowadzona została w roku 2018, zatem przyjęto, iż on będzie rokiem 
odniesienia. Wykonano rozwiniętą analizę ekonomiczną dla pierwszego roku, a na-
stępnie pięciu, dziesięciu oraz dwudziestu lat eksploatacji badanych fi ltrów, które są 
wypełnione badanymi materiałami. 

Niektóre z  poddawanych analizie złóż poza kolumną fi ltracyjną wymagają zain-
stalowania w ciągu technologicznym pomocniczych urządzeń, takich jak mieszacz 
wodno-powietrzny, sprężarka i pompa dozująca roztwory do regeneracji chemicz-
nej. Pompa dozująca będzie wykorzystana przy manganowym zeolicie, krystalicz-
nym glinokrzemianie i jonicie mieszanym. Do aeracji wody dobrano przedstawiony 
powyżej mieszacz wodno-powietrzny połączony ze sprężarką. Uwzględniono ich 
ceny w kosztach inwestycyjnych. Założono, że dodatkowe urządzenia wspomagają-
ce proces fi ltracji będą wymagały wymiany po okresie 10 lat eksploatacji.

Rysunek 7.1. Rozkład nakładów inwestycyjnych poniesionych w czasie budowy i 1 rocznej 
eksploatacji fi ltrów 

Źródło: opracowanie własne

Analizując nakłady inwestycyjne oraz eksploatację wybranych fi ltrów w  ciągu 
pierwszego roku otrzymano bardzo rozbieżne wyniki (Rysunek 7.1). Tradycyjne 
złoże wypełnione piaskiem kwarcowym, pomimo bardzo niskiej ceny zakupu nie 
okazało się najtańszym w eksploatacji. Miało to związek z podwyższoną opłatą eko-
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logiczną z uwagi na wysoki współczynnik różnicujący. Najniższy nakłady ponie-
siono dla obu złóż węglowych, jednak najmniej trzeba zainwestować decydując się 
na fi ltr węglowy złoża antracytowego. Rozkład kosztów ukazuje, iż inwestycja na 
stacji uzdatniania wody nie wiąże się głównie z zakupem złóż. W zasadzie mate-
riał fi ltracyjny stanowi jeden z niższych kosztów. Znaczny udział ma wspomniana 
roczna opłata ekologiczna, szczególnie, iż przy prostych złożach (piasek, pumeks, 
APKA) współczynniki różnicujące wahają się od 1 do 2, co znacznie wpływa na 
wzrost stawek. Pośród analizowanych złóż ceną wyróżnia się jedynie złoże jonitowe 
mieszane, które wymaga znacznych nakładów początkowych. Wymagany do od-
żelaziania i  odmanganiania udział procesów napowietrzania ma niewielki udział 
w poniesionych kosztach i nie zmienia ich rozkładu. Z kolei wymagana do prawi-
dłowej eksploatacji niektórych złóż regeneracja czynnikami chemicznymi znacząco 
wpływa na zwiększenie wydatków już w pierwszym roku eksploatacji. 

Rysunek 7.2. Rozkład kosztów eksploatacyjnych poniesionych w czasie 5 - letniej 
eksploatacji fi ltrów 

Źródło: opracowanie własne

Różnice w  kosztach eksploatacji uwidaczniają się po okresie 5 lat pracy fi ltrów 
(Rysunek 7.2). Utrzymuje się tendencja obniżonych kosztów eksploatacyjnych dla 
złóż węglowych. Wykazano, iż kruszywa takie jak piasek i pumeks również nie są 
kosztowne w 5-letniej eksploatacji. Jak wspomniano wcześniej przy charakterystyce 
każdego z  wybranych materiałów fi ltracyjnych w  okresie 5 lat nie należy jeszcze 
wymieniać większości złóż ani oprzyrządowania dodatkowego. Wyjątek tu stanowią 
węgiel aktywny i antracyt, które należy zastąpić nową masą po okresie 3 lat, co jed-
nak nie wpływa na 5-letni bilans ich pracy. Opłata za pobór wody oraz ceny reagen-
tów chemicznych wciąż są najwyższym składnikiem kosztów eksploatacyjnych. Na 
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podstawie dokonanych obliczeń można jednak stwierdzić, iż 5 lat funkcjonowania 
stacji generuje najniższe sumaryczne koszty eksploatacyjne.

Rysunek 7.3. Rozkład kosztów eksploatacyjnych poniesionych w czasie 10-letniej 
eksploatacji fi ltrów 

Źródło: opracowanie własne

Rozpatrując dziesięć lat eksploatacji stacji uzdatniania wody opartej na fi ltracji na-
leży zwrócić uwagę na pogłębiające się różnice ponoszonych kosztów dla różnych 
materiałów eksploatacyjnych (Rysunek 7.3). W  tym czasie należy już zastąpić je 
nowym kruszywem wszystkie testowane poza naturalnym brausztynem i piaskiem 
kwarcowym. Część z  nich jak: pumeks i  zeolit należało wymienić już wcześniej 
po okresie 5 lat i ponownie po 10 latach, zaś grupa złóż węglowych wymagała już 
3-krotego odnawiania. Niemniej jak można zauważyć koszt kruszyw jest znikomy 
w  wykonanej analizie kosztowej. Opłata ekologiczna, która wcześniej znacząco 
wpływała na fi nansowanie bieżącej eksploatacji również przesunęła się na dalszy 
plan. Wyraźnie najwyższy udział poniesionych kosztów w czasie dziesięciu lat pracy 
fi ltrów ma ich chemiczna regeneracja. Nadmanganian potasu i chlorek sodu, któ-
re przywracają złożom ich wyczerpane w czasie pracy zdolności do oczyszczania 
wody. Wymagają też ponownego spłukiwania po regeneracji znacznymi ilościami 
wody, co sumarycznie przekłada się na zużycie tysięcy metrów sześciennych w cza-
sie 10 lat.
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Rysunek 7.4. Rozkład kosztów eksploatacyjnych poniesionych w czasie 20 - letniej 
eksploatacji fi ltrów 

Źródło: opracowanie własne

Dwudziestoletnia eksploatacja stacji nie zawsze jest uzasadniona ekonomicznie 
i technologicznie (Rysunek 7.4). Po tym czasie wszystkie złoża wymagają wymiany 
na nowe. Nie trzeba tylko pozbywać się brausztynu i piasku kwarcowego, dla któ-
rych producenci przewidują 25-letnie bezawaryjne działanie. Są to materiały twar-
de, nie ulegające ścieraniu, kruszeniu ani rozpuszczaniu w czasie wieloletniej fi ltra-
cji. Pozostałe złoża należy wymieniać częściej, co wskazano w tabeli 13. W czasie 
tak długiego działania fi ltrów należy już też wymienić oprzyrządowanie dodatkowe, 
tj. pompy, sprężarki, zawory i głowice mieszające, co ma widoczny udział w rozkła-
dzie kosztów. Stawki opłat, podobnie jak w poprzednim okresie stanowią znaczący 
udział w kosztach eksploatacji. Największy zaś znowu reagenty chemiczne do płu-
kania materiałów. Biorąc pod uwagę wciąż pojawiąjące się na rynku nowe materiały 
fi ltracyjne nie zawsze jest uzasadnione korzystanie z  tradycyjnych zaprojektowa-
nych przed wieloma latami kruszyw. Wydawać się może obecnie że niektóre testo-
wane w ramach niniejszej pracy złoża, są nowoczesne, jak na przykład krystaliczny 
glinokrzemian, manganowy zeolit czy jonit mieszany. Jest wielce prawdopodobne, 
że za 20 lat będą zupełnie nowe technologie i nowe materiały fi ltracyjne.

Rozkład kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w czasie rozpatrywanych 20 lat 
kształtuje się już od początku pewne tendencje (Rysunek 7.5). Porównawcza rozwi-
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nięta analiza ekonomiczna wskazuje, iż w grupie najmniej kosztochłonnych złóż są 
kruszywa naturalne, nie przekształcone, których eksploatacja nie jest droga. Z dru-
giej zaś strony złoża, na których można realizować wiele jednostkowych procesów 
oczyszczania są kosztochłonne. Najwyraźniejsza jest różnica pomiędzy piaskiem 
kwarcowym a  jonitem mieszanym, który po 20 latach wymaga prawie pięć razy 
więcej środków fi nansowych niż zwyczajna krzemionka.

Rysunek 7.5. Rozkład kosztów całkowitych eksploatacji fi ltrów w czasie 
Źródło: opracowanie własne

Rozwiniętą analizę ekonomiczną najlepiej podsumowuje porównanie kosztów jed-
nostkowych oczyszczanej wody. Kalkulacja uwzględnia wszystkie poniesione wy-
datki oraz ilość oczyszczonej wody.

            [7.2]

Gdzie:

K - suma poniesionych kosztów w danym okresie czasu (zł)

V - ilość oczyszczonej wody (m3)

Na Rysunku 7.6 przedstawiono porównanie jednostkowych kosztów oczyszczania 
wody na wybranych masach fi ltracyjnych w analizowanych przedziałach czasowych. 
Koszty inwestycyjne i niewielka jeszcze ilość uzdatnionej wody w pierwszym roku 
pracy wszystkich urządzeń wpływa na kształtowanie się kosztów jednostkowym na 
wysokim poziomie od 0,46 zł/m3 w  przypadku manganowego zeolitu, do 0,1 zł/
m3 dla węgla aktywnego. Po pięciu latach eksploatacji obserwuje się najwyraźniej-
szy spadek wartości kosztów jednostkowych wszystkich testowanych materiałów. 
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Jednak kolejne lata funkcjonowania fi ltrów nie przynoszą spadku kosztów jednost-
kowych dla każdej z analizowanych mas. Wartości te dla piasku i antracytu rosną 
w miarę upływu czasu. O ile piasek jest złożem wieloletnim i nie wymaga wymiany, 
to węgiel aktywny, który należy przesypywać co 3 lata nie powinien być rozpatry-
wany jako długoletni materiał fi ltracyjny. Dłuższa eksploatacja jest ekonomicznie 
uzasadniona jedynie w przypadku złóż wielofunkcyjnych, dla których można ob-
serwować spadek kosztów jednostkowych.

Rysunek 7.6. Rozkład kosztów jednostkowych ceny wody za 1 m3 eksploatacji fi ltrów 
w czasie 

Źródło: opracowanie własne

Analiza ekonomiczna kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych ponie-
sionych w związku z projektowaniem i wykonaniem stacji uzdatniania wody po-
winna być uzupełnieniem ich efektywności oczyszczania wody. 

Wyniki wykonanych wcześniej badań własnych nad skutecznością usuwania wy-
branych zanieczyszczeń z  wód podziemnych wyróżniają najbardziej i  najmniej 
efektywne materiały fi ltracyjne. Udowodniono, iż najskuteczniejszą masą w usuwa-
niu związków żelaza z wody okazał się manganowy zeolit, jednak związki manganu 
lepiej zatrzymywane były na złożach glinokrzemianie krystalicznym oraz amorfi cz-
nym piasku kwarcowym aktywowanym MnO2. Podane materiały fi ltracyjne nale-
żą do grupy mas wielofunkcyjnych. Wraz ze skutecznością oczyszczania przez nie 
wody postępują koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne. MZ i GK należące do 
grupy najskuteczniejszych, są najdroższe w ocenie wieloletniej głównie z uwagi na 
konieczność ich regeneracji. Badania efektywności oczyszczania nie potwierdziły 
wysokiej skuteczności jonitów mieszanych. Analiza kosztowa stawia je równie wy-
soko jak MZ i GK. Jednak opierając się nie tylko na zapewnieniach producentów, 
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ale na badaniach własnych, można wykluczyć jonit mieszany jako potencjalny ma-
teriał wypełniający kolumny fi ltracyjne. Azot amonowy nie był skutecznie usuwany 
na żadnym z badanych złóż, chociaż producenci przekonywali, iż większość ma-
teriałów wybranych do testów może być stosowane eliminacji azotu amonowego. 
Należą do nich MZ, APKA i zeolit. Parametr ten z kolei obniżany był na złożu gli-
nokrzemianie krystalicznym, które ma właściwości kationitu. Podwyższona barwa, 
mętność i zanieczyszczenia organiczne są parametrami, które trudno obniżyć było 
w procesach fi ltracji na złożach jednorodnych. Niejednokrotnie zaleca się, by chro-
nić przed nimi złoża odżelaźniające, odmanganiające i jonitowe. Przeprowadzone 
prace eksperymentalne i analizy ekonomiczne dowodzą, iż efektywność kosztowa 
jest odwrotnie proporcjonalna do skuteczności oczyszczania wody. Najtańsze zło-
ża nie pozwalają na osiągnięcie wymaganego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
stopnia oczyszczania wody.
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8. Perspektywy rozwoju procesu fi ltracji

 „Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije 
się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (...)” 
zapisał francuski pisarz Antoine Saint-Exupery przedstawiając literaturową wersję 
wymagań jakościowych wody. Udowodnił tym samym, że problematyka czystej 
i bezpiecznej dla zdrowia wody wychodzi obecnie poza naukowy obszar zaintere-
sowań. Dodając zaś: „(…) Jesteś największym bogactwem, jakie istnieje na ziemi.” 
nawiązał do polityki zrównoważonego rozwoju i dzisiejszych aktualnych trendów 
technologii oczyszczania wody.

Procesy uzdatniania wody należy rozpatrywać z płaszczyzny każdego sektora go-
spodarki. Branża przemysłowa stoi obecnie przed wyzwaniami gospodarki obiegu 
zamkniętego, co ma wyraźne odbicie w  zmniejszeniu jego wodochłonności. Jed-
nakże wymaga się wody jako surowca o wyższej czystości i stabilności przy jedno-
czesnym zapewnieniu energooszczędności i  wypełnienia zasad zrównoważonego 
rozwoju, co jest jedną z kluczowych kwestii XXI wieku. Natomiast najważniejsze 
dla sektora socjalno-gospodarczego jest przygotowanie czystej i zdrowej wody, do 
której dostęp mają wszystkie grupy społeczne. Według danych Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (WWAP Raport 2015) ponad 748 milionów ludzi nie ma do-
stępu do oczyszczonej wody pitnej. Z kolei zapotrzebowanie na wodę w przemyśle 
ma wzrosnąć o 400 procent w latach 2000-2050 na całym świecie. Ponadto ponad 
3,4 miliona ludzi umiera każdego roku z przyczyn związanych z zanieczyszczeniem 
wody (United Nations 2017). Jest to poważny problem dla krajów rozwijających się 
o słabej infrastrukturze i ograniczonych dochodach. Kształtuje się to jako kwestia 
globalna, ponieważ szacunki przewidują, że do 2050 roku połowa światowej popu-
lacji będzie cierpieć z powodu poważnych niedoborów wody. Będzie to spotęgowa-
ne przyrostem populacji na świecie, który ma wzrosnąć z obecnych 7,6 miliarda do 
9,8 miliarda do 2050 roku (WWAP Raport 2015). Oznacza to, że zapotrzebowanie 
na świeżą wodę i jej racjonalne gospodarowanie znacznie wzrośnie. Branża wodo-
ciągowa powinna w  trybie pilnym opracować nowe metody przetwarzania i  po-
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większenia zasobów wody. Procesy oparte na technologii fi ltracji są odpowiedzą na 
te wyzwania. Już dziś konwencjonalne materiały fi ltracyjne są wypierane produkta-
mi modyfi kacji naturalnych skał i kruszyw o zmienionej strukturze molekularnej, 
pozwalającej w znacznej mierze usunąć z wody zanieczyszczenia.

Przykładem nowego wytworu, który można wykorzystać w technologii fi ltracji jest 
nanowartościowe żelazo bezwodne (NZVI). Jego powierzchnia jest odpowiednio 
zmodyfi kowana, by umożliwić mobilność w porowatym materiale fi ltracyjnym, co 
prowadzi do zwiększenia jego zdolności do adsorbowania takich zanieczyszczeń 
antropogenicznych jak toksyczne małocząsteczkowe związki organiczne rozpusz-
czone w wodach. Saleh z zespołem (2008) wyjaśniają, iż złoże fi ltracyjne przygoto-
wywane do osadzenia NZVI powinno być uprzednio wzbogacone o zaadsorbowane 
polimery i środki powierzchniowo czynne, które mogą magnetostatycznie lub elek-
trostatycznie stabilizować zawiesiny nanocząstek w wodzie wypełniającej pory ma-
teriału fi ltracyjnego oraz przestrzenie międzyziarnowe. Skuteczność metody zależy 
od typu eliminowanych kationów z roztworów wodnych, a także od niejednorod-
ności fi zycznej i chemicznej materiału fi ltracyjnego. W tym przypadku wpływ siły 
jonowej i typu kationów na ruchliwość NZVI modyfi kowanego polimerem i środ-
kiem powierzchniowo czynnym ocenia się w nasyconych wodą fi ltrach piaskowych 
przy niskich stężeniach cząstek, dla których ma zastosowanie teoria fi ltracji (Rao 
2004). Wysoką możliwość wnikania nanocząstek żelaza Aitike z zespołem (2006) 
udowodnili dla się stabilizacji elektrostatycznej zapewnianej przez kopolimer tri-
blokowy. Taka stabilizacja zapewnia najlepszą odporność na zmienne parametry 
wody wpływającej na fi ltr, które mogą wystąpić w przypadku oczyszczania wód in-
fi ltracyjnych lub gruntowych pobieranych znad warstwy izolacyjnej. W praktyce, 
jak podają Rao i Muller (2004), można uzyskać transport nanocząstek do mikropo-
rów, które potem są łatwo wypłukiwanie w czasie płukania i regeneracji. Roztwory 
regeneracyjne są wzbogacane w polimery umożliwiające aglomerację nanocząsek 
w kłaczki, które zarówno z fi ltratu jak i popłuczyn sorbują jeszcze zanieczyszczenia 
(Saleh et al. 2008).

Innym przyszłościowym materiałem, którą można zastosować przy fi ltracji wody są 
aerożele węglowe lub krzemionkowe. Należą one do nowej klasy materiałów poro-
watych. Ze względu na dużą porowatość i bardzo małą gęstość aerożele nazywane 
są często piankami. Aerożele otrzymywano pierwotnie w wyniku stapiania idealnie 
czystej krzemionki, grafi tu bądź grafenuw atmosferze nadkrytycznego tlenku węgla 
(IV) i „rozdmuchiwanie” za pomocą par gazowych rozpuszczalników organicznych 
i stopniowe obniżanie ciśnienia (Xiu et al. 2008). Do ich szczególnych właściwości 
należą między innymi rozwinięta powierzchnia właściwa (nawet do 1200 m2 /g), 
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pokaźna objętość porów, znaczna pojemność elektryczna i  przewodnictwo elek-
tryczne. Ponadto te właściwości mogą być kontrolowane i modyfi kowane poprzez 
dodatkową aktywację, grafi tyzację bądź impregnację. Możliwe jest wzbogacenie 
matrycy węglowej lub krzemionkowej aerożelu cząstkami metali, ich tlenków, wę-
glików i fosforków, nanorurkami czy nanowłóknami węglowymi, co znacznie po-
prawia ich właściwości elektrochemiczne, katalityczne i adsorpcyjne (Aitiken et al. 
2004). Oczyszczanie wody z  wykorzystaniem aerożeli daje podobną efektywność 
zatrzymania zanieczyszczeń lub ich separacji i  odzysku jak w  przypadku metod 
membranowych, co badał Maynard ze współpracownikami (2004). Savage i Diallo 
(2005) prowadzili badania nad odsalaniem wód z wykorzystaniem aerożeli. Udo-
wodnili, iż stopień adsorpcji jonów na aerożelu węglowym (w  mol / g aerożelu) 
podczas fi ltracji słnej wody był zależny od początkowych stężeń jonów w wodzie 
surowej o następującej selektywności I> Br> Ca> alkaliczność> Mg> Na> Cl (Hilal 
et al. 2015). Preferencyjna sorpcja jodku ujawniła zalety pozwalające na skuteczny 
jego odzysk, nawet w obecności innych dominujących jonów. Wciąż są prowadzone 
prace nad modyfi kacją rozkładu wielkości porów aerożelu i zmniejszeniu martwych 
objętości porów wewnętrznych po regeneracji i płukaniu (Hilal et al. 2018). Aero-
żele mogą być węglami aktywnymi XXI wieku.

Intensywne prace i postępy w  inżynierii i nanotechnologii udowadniają, że wiele 
obecnych problemów związanych z jakością wody można rozwiązać lub znacznie 
poprawić za pomocą nanomateriałów (NM): nanosorbentów, nanokatalizatorów, 
bioaktywnych nanocząsteczek, nanostrukturalnych materiałów katalitycznych 
(Jortner, Rao 2002). Innowacje w opracowywaniu nowych technologii oczyszczania 
wody należą do najbardziej ekscytujących i obiecujących. Ponadto produkty nano-
technologii, które zmniejszają stężenie związków toksycznych w wodzie do pozio-
mów poniżej 1 ng/dm3, mogą pomóc w osiągnięciu wysokich standardów jakości 
wody. Należy zwrócić uwagę na ostatnie postępy w opracowywaniu nowatorskich 
materiałów i procesów realizowanych skali nano przy oczyszczaniu wód powierzch-
niowych i gruntowych zanieczyszczonych toksycznymi jonami metali, radionukli-
dami, organicznymi i nieorganicznymi substancjami rozpuszczonymi, bakteriami 
i wirusami (Aitiken et al. 2004).

W  grupie nanomateriałów wykorzystywanych do oczyszczania wody należy wy-
mienić nanosrebro (Ag-NP). Aani z zespołem (2017) podają, iż nanocząstki srebra 
są idealne do stosowania w dezynfekcji wody. Można je wprowadzać do porowa-
tych materiałów fi ltracyjnych w celu odkażania wody zanieczyszczonej bakteriami 
i wirusami. Ich zastosowanie ma ogromne znaczenie dla zapobiegania epidemiom 
chorób przenoszonych przez wodę, związanych z  niepełnym lub niewłaściwym 
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oczyszczaniem wody pitnej. Co więcej, połączenie nanocząsteczek srebra z materia-
łem może zapobiegać rozwijaniu się bakterii i wirusów oraz powstawaniu biofi lmu 
w złożu (Sauve, Desrodiers 2014). Nanosrebro jest wytworem przemysłu chemicz-
nego. Można je równomiernie nakładać na materiały fi ltracyjne w celu wytworze-
nia porowatego kompozytu Ag-NP za pomocą między innymi 3-aminopropylotrie-
toksysilanu (APTES) jako cząsteczki łączącej, który nie ulega zniszczeniu w czasie 
płukania wstecznego ani regeneracji fi ltrów. Właściwość dezynfekcyjne porowatego 
kompozytu Ag-NP jako antybakteryjnego fi ltra wodnego badał Ghaff our z zespo-
łem (2013). Przy natężeniu przepływu 0,01 dm3/min, nie znajdowała on bakterii 
E. coli w  fi ltracie. Dodatkowo, Ag-NP można powlekać zwykłymi piankami po-
liuretanowymi (PU) poprzez ekspozycję pianek na koloid Ag-NP. Nanopowłoki są 
stabilne na piance i nie są spłukiwane wodą. Uzyskany materiał pozwala na pełną 
dezynfekcję oczyszczanej wody. Ag-NP również z  powodzeniem wytworzono na 
makroporowatych kulkach kopolimeru kwasu metakrylowego metodą chemicz-
nej redukcji (Santosh et al. 2016). Uzyskano wysoką stabilność -Ag-NP wynikającą 
z oddziaływania Ag-NP z karboksylową grupą funkcyjną -COO na kulkach kopo-
limeru. Sauve i Desrodiers (2014) wykazali wysoce skuteczną dezaktywację bakterii 
Gram-ujemnych (E. coli, P. aeruginosa) i Gram-dodatnich (B. subtilis, S. aureus) 
przez polimerowe mikrosfery zawierające Ag-NP. 

Innym wytworem nanotechnologii są hybrydowe wysokoporowate materiały krze-
mionkowe ze zmodyfi kowanymi nanorurkami haloidytowymi (HNT) wzbogaco-
nymi -Ag-NP służące do oczyszczania wody (Savage, Diallo 2005). Wyniki testów 
aktywności przeciwbakteryjnej wykazały, że błona hybrydowa miała wysokie wła-
ściwości przeciwbakteryjne, a wskaźniki antybakteryjne przeciw E. coli i S. Aureus 
wynosiły odpowiednio 99,9 i 99,8%. Zaobserwowano też, że nowy hybrydowy ma-
teriał wykazuje również właściwości przeciwporostowe i przeciwbakteryjne.

Prowadząc badania na nanomateriałach stwierdzono jednocześnie, że Ag-NP może 
potencjalnie powodować problemy zdrowotne i  ekotoksyczne w  sposób zależny 
od stężenia i wielkości cząstki. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano 
nowe podejścia do opracowania nanokompozytów zawierających srebro. Surwade 
ze współpracownikami (2015) twierdzą, że można opracować hybrydową nano-
strukturę łącząc Ag-NP z niektórymi nanomateriałami węglowymi jak nanorurki 
węglowe (CNT) lub grafen (GRP). Takie nanohybrydy ze srebrem stanowią intere-
sującą klasę materiałów antybakteryjnych. Nanoszenie nanocząsteczek Ag-NP na 
nanomateriały węglowych pozwala na obniżenie toksyczności jonów srebra. Jortner 
i Rao (2002) podkreślają, że te srebrowe nanohybrydy różnią się znacznie od izolo-
wanych i zdyspergowanych koloidalnych cząstek Ag-NP. Wydaje się, że silne inte-
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rakcje między Ag-NP i powierzchniami CNT lub GRP powodują, że Ag-NP nie są 
w stanie uwolnić się do środowiska. Inna klasa nanomateriałów antybakteryjnych 
na bazie srebra składa się z nanokompozytów nieorganiczno-nieorganicznych i or-
ganiczno-nieorganicznych. Nanokompozyty na bazie srebra na podłożu nieorga-
nicznym (np. Ag / TiO2) badał Aitiken z zespołem (2004) zaś na matrycy polime-
rowej (np. Ag / PVA) Rao (2004). Obie niezależnie prowadzące badania grupy na-
ukowców stwierdzili, że te zaawansowane materiały funkcjonalne złożone z Ag-NP 
rozproszonymi wewnątrz matrycy polimerowej tworzą strukturę, która skutecznie 
hamuje uwalnianie jonów srebra, przy jednoczesnym zahamowaniu wytwarzania 
reaktywnych form tlenu. Grupa badawcza Aitikena (2006) stwierdziła, że w rezulta-
cie te nanokompozyty mogą być przyjazne dla środowiska, przy wykorzystaniu ich 
do nowych zastosowań na większą skalę jak fi ltry gruntowe czy powietrzne. 

Obecnie trudno jest dokładnie przewidzieć określone długoterminowe globalne 
trendy w zakresie badań i  rozwoju nanotechnologii. Oczywiste jest jednak, że są 
one uzależnione od dostępu do nowych materiałów. Z drugiej zaś strony komer-
cyjne zastosowania będą wskazywać te nanomateriały, które można produkować 
w większych ilościach wykluczając aplikacje materiałów, które nie są łatwo dostęp-
ne. Przykładem może być związek z grupy nanomateriałów, TiO2, który jest stoso-
wany w wielu produktach komercyjnych od fi ltrów przeciwsłonecznych po farby. 
Może być łatwo wytwarzany na dużą skalę w  porównaniu do nanorurek węglo-
wych, które są trudniejsze do wytworzenia i jeszcze trudniejsze do odtworzenia, nie 
odniosły jeszcze komercyjnego sukcesu, chociaż ich potencjał środowiskowy jest 
ogromny (Maynard et al. 2004). Ich rozdrobnienie i trudności w osadzeniu w trwa-
łych materiałach fi ltracyjnych dyskwalifi kowały przydatność w oczyszczaniu roz-
tworów wodnych. Ghaff our i innym (2013), w ostatnich latach udało się utrzymać 
nanorurki w agregacji w formie większych skupisk w zawiesinie wodnej. Przypusz-
cza się, iż krótkoterminowe trendy w zakresie badań i rozwoju będą koncentrować 
się na optymalizacji i udoskonalaniu procesów produkcyjnych dla nanomateriałów 
o  obecnie ograniczonej zdolności produkcyjnej (Santosh et al. 2016). Nowe kie-
runki badań i rozwoju będą również prawdopodobnie skupiać się na zastosowaniu 
NM do priorytetowych obszarów społeczno-politycznych, takich jak zdrowie ludz-
kie, energia i obronność, oraz obszarów środowiskowych takich jak fi ltracja wody, 
redukcja emisji do powietrza, remediacja, adsorpcja zanieczyszczeń chemicznych 
i  biologicznych. Ogólnie rzecz biorąc, wytwarzanie nano- metali, -polimerów, 
-krzemionki, -glinek i -ceramiki jest jednym z priorytetów XXI wieku.

Opisane badania własne i innych cytowanych w pracy autorów ukazują proces fi l-
tracji w nowym świetle. Przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów fi ltracyjnych, 
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nie będzie już ona służyć wyłącznie klarowaniu wody. Staje się innowacyjną tech-
nologią oczyszczania, która z  powodzeniem może zastąpić wszystkie do tej pory 
realizowane procesy na całej stacji, prowadząc ją w kierunku miniaturyzacji. Nowe 
kompozyty, mogą posiadać znacznie więcej doskonalszych właściwości od poda-
nych wcześniej aerożeli czy nanomateriałów. W  chwili gdy staną się one ogólnie 
dostępnymi produktami rynkowymi, jest wielce prawdopodobne, że utrzymanie 
i dalsza eksploatacja tradycyjnych miejskich, gminnych i innych grupowych stacji 
uzdatniania wody przy obecnie zastosowanych rozwiązaniach, przestanie być uza-
sadniona technologicznie i ekonomicznie.

Technologia oczyszczania wody stoi obecnie w  takim punkcie, z  jakiego spoglą-
da zarówno w przeszłość jak i przyszłość. Powracają naturalne metody stosowane 
w starożytności i potem w XVII – XIX wieku ale w bardziej nowoczesnej wersji. 
Antyczni Rzymianie i Hindusi wykorzystywali potencjał oczyszczający warstw wo-
donośnych lub celowo kierowali wodę rzeczną do wielkoobszarowego fi ltra grunto-
wego. Współcześni inżynierowie nazywają to dziś infi ltracją sztuczną i zastanawiają 
się jak można ją wspomóc osiągnięciami XXI wieku. Celem ochrony ubożejących 
zasobów wodnych, infi ltracji sztucznej, można poddać ścieki oczyszczone jako piąty 
czy szósty stopień ich oczyszczania i stworzyć nowe źródło wody pobieranej na cele 
bytowo-gospodarcze. Z pomocą mogą też przyjść osiągnięcia biotechnologii. Za-
szczepianie warstw wodonośnych efektywnymi organizmami posiadającymi zdol-
ności do utleniania, redukcji i adsorpcji różnych zanieczyszczeń w fi ltrach grunto-
wych może przyczynić się do likwidacji naziemnych stacji oczyszczania. Wówczas 
zarządzanie systemami wodociągowymi sprowadzi się do dostarczania wody do od-
biorców, którzy będą oczyszczać wodę samodzielnie w swoich miniaturach nowo-
czesnych stacji wodociągowych skomponowanych na ich indywidualne potrzeby.
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 PRZESTRZENNEGO
 Tadeusz J. Chmielewski
 Lublin 2001

NR 5  DEGRADACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAWARTYCH W ODCIEKACH 
 Z WYSYPISK

Joanna Surmacz-Górska
 Lublin 2001

NR 6  POLICHLOROWANE DIBENZO(P)DIOKSYNY I DIBENZOFURANY – 
WŁAŚCIWOŚCI I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Zdzisław Kozak, Marzenna R. Dudzińska

 Lublin 2001

NR 7  PESTYCYDY W ŚRODOWISKU I ICH OZNACZENIE METODĄ
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

 Krystyna Pomorska
 Lublin 2001

NR 8  ENERGETYCZNE ASPEKTY WYTWARZANIA OZONU DLA POTRZEB
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Janusz Ozonek

 Lublin 2002

NR 9  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
 (MATERIAŁY NA KONGRES)
 Lublin 2002

NR 10  I KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
MATERIAŁY

 Lublin 2002
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Nr 11  I KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
MATERIAŁY

 Lublin 2002

Nr 12  I KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA RERERATY PROBLEMOWE
Lublin 2002

Nr 13  ANALIZA PRCESÓW WYTWARZANIA OZONU DLA POTRZEB
OCHRONY ŚRODOWISKA
Janusz Ozonek

 Lublin 2003

Nr 14  WYSTĘPOWANIE I PRZEMIANY POLICHLOROWANYCH DIBENZO-P-DIOKSYN
 I DIBENZOFURANÓW W UKŁADACH: OSADY ŚCIEKOWE - GLEBA

Marzenna R. Dudzińska
 Lublin 2003

Nr 15  I KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
MATERIAŁY - SUPLEMENT
Lublin 2003

NR 16 FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

 Artur Pawłowski
 Lublin 2003

NR 17  INŻYNIERSKIE, PRZYRODNICZE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 Zdzisław Ciećko
 Lublin 2003

NR 18  POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - INFORMATOR 
 Anna Maria Anielak
 Lublin 2003

NR 19  UTLENIANIE METANU W WARUNKACH BIOLOGICZNEJ REKULTYWACJI 
SKŁADOWISK KOMUNALNYCH PRZYWĘGLOWEJ SKAŁY PŁONNEJ

 Witold Stępniewski
 Lublin 2003

NR 20  SPECJACJA W OCHRONIE I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 Elżbieta Bezak-Mazur
 Lublin 2004

NR 21  NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR ENVIRONMENTAL
 ENGINEERING
 PART I. SYNTHESES AND STRUCTURE OF ION EXCHANGE FIBERS
 Vladimir Soldatov, Lucjan Pawłowski, Aleksander Shunkevich, Henryk Wasąg
 Lublin 2004

NR 22  V KONFERENCJA NAUKOWA
 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 Gliwice 2004
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NR 23  HODOWLA SYNCHRONICZNA CHLORELLA VULGARIS
 W KONTROLI JAKOŚCI WÓD

Anna Czaplicka-Kotas
 Kraków 2004

NR 24  PROFESOR TOMASZ WINNICKI W NAUCE I ŻYCIU SPOŁECZNYM
 Lublin 2004

NR 25 OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
 Kraków 2004

NR 26 FILOZOFICZNE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 Artur Pawłowski
 Lublin 2004

NR 26  SUPLEMENT
 PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 Zdzisław Ciećko
 Lublin 2004

NR 27 PATHWAYS OF POLLUTANTS AND MITIGATION STRATEGIES
OF THEIR IMPACT ON THE ECOSYSTEMS

 Marzenna R. Dudzińska, Małgorzata Pawłowska
 Lublin 2004

NR 28 PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ
 Janusz Rak
 Lublin 2005

NR 29 TECHNOLOGICZNE PODSTAWY MODERNIZACJI MAŁYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 Lech Dzienis
 Białystok 2005

NR 30 XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA nAUKOWO-TECHNICZNA Z CYKLU
 PROBLEMY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONACH

ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH
 MATERIAŁY
 Lech Dzienis
 Białystok 2005

NR 31 PROFESOR ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY
ZAWODOWEJ, BADAWCZEJ I NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ.

 MATERIAŁY
 Izabela Bartkowska, Lech Dzienis
 Białystok 2005

NR 32 II KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 MATERIAŁY, TOM I
 Lublin 2005
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NR 33 II KONGRES INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 MATERIAŁY, TOM II
 Lublin 2005

NR 34 DEVELOPMENT OF INSULATION WITH SPECIALLY DESIGNER PROPERTIES 
FOR BUILDING RENOVATION

 John Grunewald, Henryk Sobczuk
 Lublin 2005

NR 35 OSADY POWSTAJĄCE W OBIEKTACH SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ
    A. Królikowski, K. Garbarczyk, J. Gwoździej-Mazur, A. Butarewicz
 Białystok 2005

NR 36 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 Gliwice 2006

NR 37 PODSTAWY MODELOWANIA SYSTEMÓW EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW
 I KANALIZACJI
 Sławczo Danczew
 Lublin 2006

NR 38 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA INFORMATOR
    Anna Maria Anielak
 Lublin 2007

NR 39 TIME DOMAIN REFLECTOMETRY METHOD IN ENVIRONMENTAL 
MEASURMENTS

 Henryk Sobczuk, Rudolph Plagge
 Lublin 2007

NR 41 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKACH 
BIUROWYCH

    Jan Syposz, Piotr Jadwiszczak
 Lublin 2007

NR 42 BADANIA DOŚWIADCZALNE W ROZWOJU TECHNOLOGII UZDATNIANIA 
WODY 

 Marek M. Sozański, Peter M. Huck
 Lublin 2007

NR 43 OCENA WPŁYWU ZABEZPIECZEŃ PRZECIWEROZYJNYCH NA WARUNKI 
WILGOTNOŚCIOWE W PROFILU GLEBOWYM

 Marcin K. Widomski
 Lublin 2007

NR 44 PROGNOSTYCZNY MODEL URUCHAMIANIA BIOGENNYCH ZWIĄZKÓW 
AZOTU I FOSFORU W ERODOWANYCH GLABACH MAŁEJ ZLEWNI LESSOWEJ

    Piotr Gliński
 Lublin 2007

NR 45 BADANIA POLA CIEPLNEGO W HALACH OGRZEWANYCH PROMIENNIKAMI 
CERAMICZNYMI

 Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki
 Lublin 2007
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NR 46 VI ZJAZD KANALIZATORÓW POLSKICH POLKAN’07 MATERIAŁY
 M. Zawilski, G. Sakson, G. Mozolewska
 Lublin 2007

NR 47 ENERGETYCZNE I PROCESOWE ASPEKTY PRODUKCJI I ZASTOSOWAŃ OZONU 
W TECHNICE

 J. Ozonek, S. Fijałkowski
 Lublin 2007

NR 48 OPTOELECTRONIC DIAGNOSTICS OF COMBUSTION PROCESSES. INSTRUMENTS 
METHODS OF APPLICATIONS.

 Waldemar Wójcik
 Lublin 2008

NR 49 MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA.
 Krystyna Konieczny, Michał Bodzek
 Gliwice 2008

NR 50 WYBRANE ZAGADNIENIA Z MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO PROCESU 
OSADU CZYNNEGO.

 Z. Dymaczewski
 Poznań 2008

NR 51 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – IDEA, FILOZOFIA, PRAKTYKA.
 A. Pawłowski
 Lublin 2008

NR 52 ULTRASŁABA LUMINESCENCJA GLONÓW CHARACEAE JAKO METODA OCENY 
ŚRODOWISKA WODNEGO

 Anna Jaśkowska
 Lublin 2008

NR 53 PODSTAWY REOLOGII I TRANSPORTU RUROWEGO ZAWIESIN I OSADÓW 
Z OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW

 Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Adam Marlewski, Marek Sozański
 Poznań 2008

NR 54 PRZYDATNOŚĆ WYBRANYCH BIOINDYKATORÓW DO OCENY EFEKTYWNOŚCI 
BIOREMEDIACJI GRUNTÓW ZANIECZYSZCZONYCH WĘGLOWODORAMI

 A. Małachowska-Jutsz, K. Miksch
 Gliwice 2008

NR 55 MECHANIZMY TWORZENIA SIĘ I ROZPRZESTRZENIANIA ZWIĄZKÓW 
DIOKSYNOPOCHODNYCH W ŚRODOWISKU

 Jacek Czerwiński
 Lublin 2008

NR 56 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. INŻYNIERIA EKOLOGICZNA
 Hanna Obarska-Pempkowiak
 Lublin 2009

NR 57 RETENCJA ZBIRONIKOWA I STEROWANIE DOPŁYWEM ŚCIEKÓW DO 
OCZYSZCZALNI

 Daniel Słyś
 Lublin, 2009
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Nr 58 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO WSTĄPIENIU DO UNII 
EUROPEJSKIEJ TOM 1

 Janusz Ozonek, Małgorzata Pawłowska
 Lublin 2009

Nr 59 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO WSTĄPIENIU DO UNII 
EUROPEJSKIEJ TOM 2

 Janusz Ozonek, Artur Pawłowski
 Lublin 2009

Nr 60 POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PIĘĆ LAT PO WSTĄPIENIU DO UNII 
EUROPEJSKIEJ TOM 3

 Marzenna Dudzińska, Lucjan Pawłowski
 Lublin 2009

Nr 61 NOWE METODY REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I WYKORZYSTANIA 
PRODUKTÓW UBOCZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 Hanna Obarska – Pempkowiak, Lucjan Pawłowski
 Lublin 2009

Nr 62  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W PRACY NAUKOWEJ 
PROF. DR HAB. INŻ. MICHAŁA BODZKA

 Krystyna Konieczny
 Gliwice 2009

Nr 63  MIKROBIOLOGICZNE METODY OGRANICZANIA EMISJI METANU 
ZE SKŁADOWISK ODPADÓW

 Małgorzata Pawłowska
 Lublin 2010

Nr 64  MICROOGANISMS IN THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING FROM ECOLOGY AND TECHNOLOGY 

 Krystyna Olańczuk-Neyman
 Hanna Mazur-Marzec
 Gdańsk- Gdynia 2010

Nr 65  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA tom 1
 Krystyna Koniczny
 Gliwice 2010

Nr 66  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA tom 2
 Krystyna Koniczny
 Gliwice 2010

Nr 67  ENERGETYKA-DZIŚ I JUTRO
 Tomasz Cholewa
 Alicja Siuta-Olcha
 Lublin 2010

Nr 68  HYDROLOGIA W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ TOM 1
 Beniamin Więzik
 Warszawa 2010
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NR 69  HYDROLOGIA W INŻYNIERII I GOSPODARCE WODNEJ TOM 2
 Artur Magnuszewski
 Warszawa 2010

NR 70  PROFESOR LUCJAN PAWŁOWSKI W DRODZE PRZEZ ŻYCIE
 Henryk Wasąg
 Lublin 2010

NR 71  KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA
 Zbigniew Suchorab, Agnieszka Jedut, Grzegorz Łagód, Andrzej Raczkowski
 Lublin 2010

NR 72  MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW ORAZ TRANSPROTU I BIODEGRADACJI 
ZANIECZYSZCZEŃ

 Grzegorz Łagód, Zbigniew Suchorab, Marcin Widomski, Katarzyna Wróbel
 Lublin 2010

NR 73  MODELOWANIE RUCHU WODY I TRANSPORT ZANIECZYSZCZEŃ W OŚRODKU 
POROWATYM

 Marcin Widomski, Dariusz Kowalski, Grzegorz Łagód
 Lublin 2010

NR 74  MODELOWANIE SYSTEMU OCZYSZCZANIIA ŚCIEKÓW
 Agnieszka Montusiewicz, Grzegorz Łagód, Adam Piotrowicz
 Lublin 2010

NR 75  JĘZYKI PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW
 Grzegorz Łagód, Henryk Sobczuk, Zbigniew Suchorab
 Lublin 2010

NR 76  SYSTEMY GRZEWCZE
 Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha
 Lublin 2010

NR 77  UKŁADY WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CHŁODNICTWA
 Andrzej Raczkowski, Sławomira Dumała, Mariusz Skwarczyński
 Lublin 2010

NR 78  NITRYFIKACJA W PROCESACH OCZYSZCZANIA WYBRANYCH WÓD 
ODPADOWYCH I ŚCIEKÓW

 Joanna Surmacz-Górska
 Gliwice 2010

NR 79  TECHNOLGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
 K. Nalewaj, J. Diatczyk, R. Jaroszyńska 
 Lublin 2010

NR 80  NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIW I SPALANIA
 P. Komoda
 Lublin 2010

NR 81  UKŁADY ELEKTORNICZNE W NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH 
ENERGETYCZNYCH

 W. Surtel, P. Komoda
 Lublin 2010
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Nr 82  INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W UKŁADACH 
ENERGOELEKTRONICZNYCH W NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH 
EERGETYCZNYCH

 P. Kacejko, S. Adamek
 Lublin 2010

Nr 83  ENERGOOSZCZEDNY BUDYNEK
 M. Horyński
 Lublin 2010

Nr 84  SIECI KOMPUTEROWE
 K. Gromaszek, T. Ławicki
 Lublin 2010

Nr 85  ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY GIER
 W. Surtel, P. Kisała
 Lublin 2010

Nr 86  ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY OPERACYJNE
 W. Surtel, P. Kisała
 Lublin 2010

Nr 87  ZASTOSOWANIE ZJAWISKA KAWITACJI HYDRODYNAMICZNEJ W INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA

 Janusz Ozonek 
 Lublin 2010

Nr 88  NOWE METODY OPISU STRUKTURY SIECI WODOCIĄGOWYCH DO 
ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ICH PROJEKTOWANIEM 

 I EKSPLOATACJĄ
 Dariusz Kowalski 
 Lublin 2010

Nr 89  JAKUB KAZIMIERZ SIEMEK - PROFESOR HONOROWY POLITECHNIKI 
LUBELSKIEJ

 Lublin 2010

Nr 90  TOMASZ WINNICKI - PROFESOR HONOROWY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 
 Lublin 2010

Nr 91  WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNYCH MATERIAŁÓW 
ODPADOWYCH DO USUWANIA BARWNIKÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH

 Urszula Filipkowska
 Lublin 2011

Nr 92  ZAAWANSOWANE METODY USUWANIA NATURALNYCH SUBSTANCJI
 M. Kabsch-Korbutowicz
 Lublin 2012

Nr 93  INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZOWJU
 Cz. Rosik-Dulewska, M. Kostecki
 Lublin 2011
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NR 94  BADANIA NAD ZWIĘKSZENIEM WYDAJNOŚCI BARWNIKOWYCH OGNIW 
SŁONECZNYCH

 Zdyb
 Lublin 2012

NR 95  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA TOM 1
 K. Konieczny, I. Korus
 Gliwice 2012

NR 96  MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA TOM 2
 M. Bodzek, J. Pelczara 
 Gliwice 2012

NR 97  PROFESOR JANUARY BIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT W DYDAKTYCE I NAUCE
 L. Pawłowski
 Lublin 2012

NR 98  WSPÓŁFERMENTACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH I WYBRANYCH 
KOSUBSTRATÓW JAKO METODA EFEKTYWNEJ BIOMETANIZACJI

 A. Montusiewicz
 Lublin 2012

NR 99  POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. PRACE. TOM I
 M.R. Dudzińska, A. Pawłowski
 Lublin 2012

NR 100  POLSKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. PRACE. TOM II
 M.R. Dudzińska, A. Pawłowski
 Lublin 2012

NR 101  KOMPOSTOWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH JAKO FORMA 
RECYKLINGU ORGANICZNEGO

 D. Kulikowska
 Lublin 2012

NR 102  ZASTOSOWANIE ZEOLITÓW WYTWORZONYCH Z POPIOŁÓW LOTNYCH
 DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ Z WODY I ŚCIEKÓW
 W. Franus
 Lublin 2012

NR 103  BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE ZASOBNIKA CIEPŁEJ
 WODY ZE STRATYFIKACJĄ TERMICZNĄ WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z INSTALACJĄ 

NISKOTEMPERATUROWĄ
 A. Siuta-Olcha
 Lublin 2012

NR 104  WYBRANE MIKROZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE W WODACH I GLEBACH
 M. Włodarczyk-Makuła
 Lublin 2012

NR 105  TOKSYCZNOŚĆ W PROCESIE BEZTLENOWEJ STABILIZACJI KOMUNNYCH 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 Z. Sadecka
 Lublin 2013
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NR 106  PROCESY I EFEKTYWNOŚĆ USUWANAI ZANIECZYSZCZEŃ Z ODCIEKÓW 
ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OCZYSZCZALNIACH 
HYDROFITOWYCH

 E. Wojciechowska
 GDAŃSK 2013

NR 107  ZASTOSOWANIE JONITÓW WŁÓKNISTYCH W PROCESACH DEZODORYZACJI 
I KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA

 H. Wasąg
 Lublin 2013

NR 108  ROZKŁAD BIOMIMETYKÓW HORMONALNYCH ZA POMOCĄ 
ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW UTLENIANIA

 E. Flis
 GLIWICE 2013

NR 109  DEGRADACJA PESTYCYDÓW WYBRANYMI METODAMI
 I. Skoczko
 Białystok 2013

NR 110  WYKORZYSTANIE SYNTETYCZNYCH ŻYWIC JONOWYMIENNYCH 
W REKULTYWACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

 M. Chomczyńska
 Lublin 2013

NR 111  COMPUTER AIDED DESIGNING – 3D MODELING
 G. Łagód, Z. Suchorab
 Lublin 2013

NR 112  AEROZOLE W POWIETRZU WEWNĘTRZNYM: ŹRÓDŁA - POZIOMY - 
PROBLEMY

 M. Dudzińska
 Lublin 2013

NR 113  SEPARACJA UCIĄŻLIWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH 
Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MEMBRANOWYCH

 K. Majewska-Nowak
 Wrocław 2013

NR 114  ŻRÓDŁA WĘGLA W PROCESACH BIOLOGICZNEGO USUWANIA AZOTU
 I FOSFORU
 W. Janczukowicz, J. Rodziewicz
 Lublin 2013

NR 115  WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE SUBSTANCJI ORGANICZNEJ GLEB 
ZRÓŻNICOWANYM NAWOŻENIU I ZMIANOWANIU

 G. Żukowska
 Lublin 2013

NR 116  ZANIECZYSZCZENIA A JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNETRZNEGO 
W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH

 B. Połednik
 Lublin 2013
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NR 117  BIOSURFACTANTS: GREEN SURFACTANTS
 G. Płaza 
 Lublin 2014

NR 118  MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL 
PROTECTION VOL. 1

 K Konieczny, I. Korus
 Lublin 2014

NR 119  MEMBRANES AND MEMBRANE PROCESSES IN ENVIRONMENTAL 
PROTECTION VOL. II

 M. Bodzek, J. Pelczar 
 Lublin 2014

NR 120  ZASTOSOWANIE ZEOLITÓW DO SEPARACJI CO2 I Hg Z GAZÓW ODLOTOWYCH 
W PROCESACH WYCHWYTYWANIA I SKŁADOWANIA DITLENKU WĘGLA

 M. Wdowin
 Lublin 2015

NR 121  WYKORZYSTANIE TUFÓW ZEOLITOWYCH W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 W. Franus, A. Pawłowski
 Lublin 2015

NR 122  OBIEG WYBRANYCH MAKROPIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH 
W SYSTEMIE RZECZNO - JEZIORNYM NA PRZYKŁADZIE GÓRNEJ PASŁĘKI

 J. Grochowska
 Lublin 2015

NR 123  INCINERATION OF WASTE IN A ROTARY KILN
 J. W. Bujak
 Lublin 2015

NR 124  PIENIĄDZE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: BRAKUJĄCE OGNIWO
 Lublin 2016

NR 125  OCENA ZRÓWNOWAŻONOŚCI SYSTEMÓW SOLARNYCH OPARTA NA 
ANALIZIE CYKLU ŻYCIA

 A. Żelazna
 Lublin 2016

NR 126  NEW MATERIAL SOLUTIONS FOR PLASMA REACTOR
 S. Gnapowski
 Lublin 2017

NR 127  SUSTAINABILITY OF COMPACTED CLAY LINERS AND SELECTED PROPERTIES 
OF CLAY

 M. Widomski
 Lublin 2016

NR 128  DROGA PRZEZ ŻYCIE PROFESORA TADEUSZA PIECUCHA: 70 ROCZNICA 
URODZIN 4.06.2016R.

 Lublin 2016
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NR 129  INFORMATOR INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 A. Anielak, M. Cimochowicz-Rybicka
 Lublin 2016

NR 130  METODY POMIARU GĘSTOŚCI STRUMIENIA CIEPŁA I STRAT CIEPŁA 
W BUDOWNICTIWE I CIEPŁOWNICTWIE

 K. Wojdyga
 Warszawa 2016

NR 131  OKREŚLENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI SZTUCZNEGO 137Cs
 I NATURLANEGO 40K ORAZ WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W GLEBACH, 
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