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Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody 

przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie 
 

CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH 
 

Badania pilotażowe przeprowadzono w dniach od 11.04.2016 do 15.04.2016 na terenie Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Olesno. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda poddana badaniu powinna odpowiadać następującym 

parametrom: 

L.P. Parametr Jednostka 
Dopuszczalny 

zakres wartości 

1 Barwa mg/l 15 

2 Mętność NTU 1 

3 pH - 6,5 - 9,5 

4 Mangan mg/l 0,05 

5 Żelazo mg/l 0,20 

 

Badania przeprowadzono w celu: 

• Określenia rodzaju oraz wysokości złóż filtracyjnych niezbędnych do uzdatniania wody  

w eksploatowanej obecnie stacji uzdatniania wody w miejscowości Olesno (dla pracujących 

filtrów na terenie SUW). 

 

ZAKRES BADAŃ 

Zakres badań obejmował: 

1. Przeprowadzenie analizy fizyko-chemicznej wody surowej w zakresie podstawowym 

(odczyn, zawartość żelaza ogólnego, zawartość manganu, zawartość tlenu rozpuszczonego, 

temperatura), 

2. Wstępny dobór rodzaju oraz wysokości złóż filtracyjnych dobranych w celu uzdatniania wody  

w oparciu o parametry wody surowej, 

3. Przeprowadzenie filtracji jednostopniowej na stacji pilotażowej o zróżnicowanych miąższościach 

złóż filtracyjnych przy stałej  prędkości filtracji V = 8 m/h. Prędkość 8m/h została uzgodniona  

z Eksploatatorem ujęcia jako prędkość optymalna i zapewniająca jednocześnie niezakłóconą 

produkcję wody podczas max rozbiorów, ponadto jest to prędkość z jaką obecnie prowadzony 



 

  

  
  

jest proces filtracji na w/w stacji uzdatniania wody, dlatego badania pilota

wyłącznie z w/w prędkością.

4. Przeprowadzanie analiz fizyko

związków żelaza i manganu

5. Opracowanie raportu z badań

 

OPIS STACJI PILOTAŻOWEJ

 Proces uzdatniania wody  metod

stacji pilotażowej składającej się z nast

1. Zbiornik wody badanej (surowej),

2. Pompa tłocząca wodę badaną

3. Rotametr (przepływomierz),

4. Kolumna filtracyjna nr I, 

5. Kolumna filtracyjna nr II, 

6. Kolumna filtracyjna nr III, 

7. Kolumna filtracyjna nr IV,  

8. Odprowadzenie wody uzdatnionej (po stacji 

Rys. nr 1: Schemat stacji pilotowej
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stacji uzdatniania wody, dlatego badania pilota

ścią. 

Przeprowadzanie analiz fizyko-chemicznych wody uzdatnionej ze szczególnym uwzgl

elaza i manganu. 

Opracowanie raportu z badań. 

ŻOWEJ 

Proces uzdatniania wody  metodą filtracji jednostopniowej przeprowadzono z zastosowaniem 

ę z następujących elementów (Rys. nr 1): 

(surowej), 

 badaną (surową) na kolumny filtracyjne, 

, 

 

Odprowadzenie wody uzdatnionej (po stacji pilotażowej) 

Rys. nr 1: Schemat stacji pilotowej 
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stacji uzdatniania wody, dlatego badania pilotażowe prowadzone były 

chemicznych wody uzdatnionej ze szczególnym uwzględnieniem 

 filtracji jednostopniowej przeprowadzono z zastosowaniem 
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Badania pilotażowe prowadzone były na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Olesno,  

w dniach od  11 do 15 kwietnia 2016 roku z wykorzystaniem stacji pilotażowej przedstawionej powyżej 

(rys. 1). Na podstawie ustaleń z użytkownikiem stacji uzdatniania wody tj. Zakładem Wodociągów  

i Kanalizacji w Oleśnie badania przeprowadzono w oparciu o następujące założenia: 

o proces filtracji jednostopniowej, 

o prędkość filtracji  na poziomie 8,0 m/h. 

Przeprowadzenie procesu filtracji jednostopniowej miało zapewnić redukcję związków żelaza 

oraz manganu, w tym celu sprawdzono kilka wariantów w których testowano różne rodzaje i wysokości 

złóż  filtracyjnych przy zachowaniu jednakowej prędkości filtracji, tj. 8,0 m/h:  

Wariant I. żwirek kwarcowy, wysokość warstwy - 200 cm (granulacja 0,8 – 1,4 mm) 

Wariant II. żwirek kwarcowy, wysokość warstwy - 150 cm (granulacja 0,8 – 1,4 mm)/ katalityczne 

złoże MULTIMAN 3M, wysokość warstwy - 50 cm, (granulacja 1,0-3,0 mm), 

Wariant III. żwirek kwarcowy, wysokość warstwy - 160 cm (granulacja 0,8 – 1,4 mm)/ katalityczne 

złoże MULTIMAN 3M, wysokość warstwy - 40 cm, (granulacja 1,0-3,0 mm), 

Wariant IV. żwirek kwarcowy, wysokość warstwy - 160 cm (granulacja 0,8 – 1,4 mm)/ katalityczne 

złoże MULTIMAN 3M, wysokość warstwy - 45 cm, (granulacja 1,0-3,0 mm), 

 

PRZEBIEG BADAŃ PILOTAŻOWYCH 

Analizy wody surowej, wody uzdatnionej (po stacji pilotażowej) na zawartość związków żelaza 

oraz manganu przeprowadzano na fotometrze firmy MERCK Nova 60. Do określenia odczynu, 

temperatury oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie surowej, uzdatnionej (po stacji 

pilotażowej) wykorzystywano pH-metr/ tlenomierz firmy „WTW Multi 3410”, analizy wykonywano na 

obiekcie w trakcie trwania badań pilotażowych. 

We wstępnym etapie badań pilotażowych oraz w trakcie ich trwania przeprowadzano analizy 

fizyko-chemiczne wody surowej, próbki wody pobierano z punktu czepnego zlokalizowanego na 

rurociągu wody surowej (napowietrzonej) po aeratorach pracujących obecnie w układzie 

technologicznym SUW. W/w punkt poboru wykorzystywano również do zasilania stacji pilotażowej. 

Poniżej przedstawiono wyniki analiz wody surowej (tabela nr 1). 

WODA SUROWA 

Nr pomiaru pH 
Temperatura  

[°C] 

Żelazo  

[mg/l] 

Mangan 

 [ mg/l] 

Tlen rozpuszczony  

[mg/l] 

I 7,38 10,5 2,68 0,50 7,15 

II 7,45 9,4 2,51 0,44 5,31 
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III 7,38 9,6 2,65 0,42 7,03 

IV 7,44 9,7 2,44 0,49 7,49 

V 7,40 10,5 2,25 0,49 7,37 

VI 7,52 9,5 2,78 0,42 7,50 

VII 7,41 9,8 2,22 0,46 8,21 

VIII 7,48 9,3 2,97 0,47 7,81 

IX 7,49 9,8 2,30 0,50 7,62 

X 7,52 10,1 2,22 0,48 7,43 

Tabela nr 1: Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody surowej (po aeratorach). 

WARIANT I 

Wariant I przeprowadzonych badań pilotażowych zakładał filtrację jednostopniową, prędkość 

filtracji w całym toku badań była równa i wynosiła 8,0 m/h. Wypełnieniem kolumn filtracyjnych był 

żwirek kwarcowy o granulacji 0,8 – 1,4 mm, wysokość warstwy filtracyjnej 200 cm. Tabela nr 2 

przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz fizyko - chemicznych wody uzdatnionej ( po kolumnach 

filtracyjnych – wariant I). We wszystkich wariantach prowadzonych badań, wysokość warstw 

filtracyjnych dobierano tak, aby mieściły się one w możliwościach zasypu istniejących filtrów 

pospiesznych na terenie SUW (w granicach 200 - 205 cm warstwy właściwej złoża zgodnie z informacją 

od Zamawiającego). 

WODA UZDATNIOWA – WARIANT I 

Nr pomiaru pH 
Temperatura  

[°C] 

Żelazo  

[mg/l] 

Mangan 

 [ mg/l] 

Tlen rozpuszczony  

[mg/l] 

I 7,48 9,7 0,09 0,45 7,43 

II 7,46 9,8 0,12 0,47 - 

Tabela nr 2: Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w wariancie I 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz (tabela nr 2) zaobserwowano redukcję związków żelaza do 

wartości zgodnych z rozporządzeniem, natomiast na w/w złożu nie zaobserwowano redukcji związków 

manganu, dlatego zaprzestano dalszej filtracji i dokonano korekty warstw złóż filtracyjnych, następnie 

przystąpiono do przeprowadzenia filtracji jednostopniowej w wariancie nr II. 

 

WARIANT II 

Wariant II przeprowadzonych badań pilotażowych zakładał filtrację jednostopniową, prędkość 

filtracji równa była 8,0 m/h. Jako wypełnienie kolumn filtracyjnych zastosowano żwirek kwarcowy  
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o granulacji 0,8 – 1,4 mm (wysokość warstwy filtracyjnej 150 cm) oraz katalityczne złoże MULTIMAN 

3M o granulacji 1,0 – 3,0 mm (wysokość warstwy filtracyjnej 50 cm). Tabela nr 3 przedstawia wyniki 

przeprowadzonych analiz fizyko - chemicznych wody uzdatnionej (po kolumnach filtracyjnych – 

wariant II). 

WODA UZDATNIOWA – WARIANT II 

Nr pomiaru pH 
Temperatura  

[°C] 

Żelazo  

[mg/l] 

Mangan 

 [ mg/l] 

Tlen rozpuszczony  

[mg/l] 

I 7,28 9,6 0,14 0,064 7,13 

II 7,31 - 0,12 0,063 - 

III 7,25 - 0,09 0,061 - 

Tabela nr 3: Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w wariancie II 

 

Na podstawie powyższych wyników zaobserwowano, iż związki żelaza redukowano do wartości 

normatywnych, zgodnych z rozporządzeniem, podczas gdy związki manganu utrzymywały się na 

poziomie >0,05mg/dm
3
. W toku prowadzonych badań (na podstawie dodatkowych analiz pośrednich 

wykonywanych w trakcie badań bezpośrednio po złożu kwarcowym) zaobserwowano redukcję 

związków żelaza również na złożu katalitycznym MULTIMAN 3M, - warstwa złoża kwarcowego 

okazała się niewystarczająca, by zredukować związki żelaza do wartości zgodnych  

z rozporządzeniem, tzn.: warstwa odżelaziająca przeszła na złoże MULTIMAN 3M, przez co warstwa 

odmanganiająca okazała się niewystarczająca do redukcji związków manganu do wartości 

normatywnych. W tym celu podjęto kolejne kroki zmierzające do redukcji związków żelaza już na 

warstwie złoża kwarcowego, przystąpiono do kolejnego wariantu prowadzonych badań pilotowych – 

wariant III. 

 

WARIANT III 

W wariancie III prowadzonych badań pilotażowych jako wypełnienie kolumn filtracyjnych 

zastosowano żwirek kwarcowy o granulacji 0,8 – 1,4 mm, wysokość warstwy filtracyjnej zwiększono do 

160 cm, natomiast wysokość warstwy odmanganiającej (złoże MULTIMAN 3M) zmniejszono do 40 

cm., następnie przeprowadzono filtrację jednostopniową, prędkość filtracji równa była 8,0 m/h. Poniżej 

zestawiono wyniki przeprowadzonych analiz fizyko - chemicznych wody uzdatnionej (po kolumnach 

filtracyjnych – wariant III), tabela nr 4. 
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WODA UZDATNIOWA – WARIANT III 

Nr pomiaru pH 
Temperatura  

[°C] 

Żelazo  

[mg/l] 

Mangan 

 [ mg/l] 

Tlen rozpuszczony  

[mg/l] 

I 7,37 10,1 0,05 0,061 7,16 

II - - 0,05 0,063 - 

III - - 0,03 0,057 - 

Tabela nr 4: Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w wariancie III 

 

Po przeprowadzeniu filtracji jednostopniowej w wariancie nr III można było zaobserwować 

redukcję związków żelaza do wartości normatywnych już po warstwie złoża kwarcowego, wstępnie 

dobrano wysokość warstwy „odżelaziającej”, zawartość związków żelaza po obu złożach (tj. żwirek 

kwarcowy + złoże MULTIMAN 3M) znacznie się obniżyła. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

(zestawionych w tabeli nr 4) można było zaobserwować, iż wysokość warstwy odmanganiającej 

(wysokość złoża MULTIMAN 3M) była niewystarczająca do redukcji manganu do wartości zgodnych  

z rozporządzeniem, tj. 0,05 mg/dm
3
, w tym celu podjęto kolejne kroki zmierzające do redukcji 

związków manganu, dokonano korekty wysokości warstwy złoża katalitycznego MULTIMAN 3M  

i przystąpiono do przeprowadzania filtracji jednostopniowej w wariancie nr IV. 

 

WARIANT IV 

W wariancie IV prowadzonych badań pilotażowych przystąpiono do przeprowadzenia filtracji 

jednostopniowej, prędkość filtracji równa była 8,0 m/h. Na podstawie przeprowadzonego wcześniej 

wariantu nr III dokonano korekty wysokości złoża katalitycznego MULTIMAN 3M i tak kolejno jako 

wypełnienie kolumn filtracyjnych zastosowano żwirek kwarcowy o granulacji 0,8 – 1,4 mm, wysokość 

warstwy filtracyjnej pozostawiono na poziomie 160 cm, natomiast wysokość warstwy złoża 

katalitycznego MULTIMAN 3M skorygowano (zwiększono) do poziomu 45 cm.  

Tabela nr 5 przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz fizyko - chemicznych wody 

uzdatnionej (po kolumnach filtracyjnych – wariant IV). 

WODA UZDATNIOWA – WARIANT IV 

Nr pomiaru pH 
Temperatura  

[°C] 

Żelazo  

[mg/l] 

Mangan 

 [ mg/l] 

Tlen rozpuszczony  

[mg/l] 

I 7,43 11,7 0,03 0,045 - 

II 7,40 11,8 0,03 0,042 7,12 

II - - 0,03 0,040 - 
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IV - - 0,03 0,038 - 

V - - 0,03 0,038 - 

Tabela nr 5: Wyniki analiz fizyko-chemicznych wody uzdatnionej w wariancie IV 

 

Wariant IV prowadzonych badań pilotażowych pozwolił już na określenie minimalnych 

wysokości poszczególnych złóż filtracyjnych, wystarczających do redukcji związków żelaza oraz 

manganu do wartości normatywnych, określonych w rozporządzeniu. Zestawione w tabeli nr 5 wyniki 

przeprowadzonych analiz fizyko – chemicznych obrazują do jakich wartości można było zredukować 

związki żelaza oraz manganu. Zasypane w kolumnach filtracyjnych poszczególne warstwy złóż 

filtracyjnych, tj. żwirek kwarcowy - wysokość warstwy 160 cm (granulacja 0,8- 1,4 mm), katalityczne 

złoże MULTIMAN 3M – wysokość warstwy 45 cm (granulacja 1,0 – 3,0 mm) były warstwami 

minimalnymi jakie należało zastosować, by uzdatnić dopływającą wodę surową do stacji pilotażowej 

(po aeratorach na SUW) do wartości normatywnych. Prędkość filtracji z jaką prowadzono badania 

pilotażowe, tj 8,0 m/h pozwoliła na redukcję związków żelaza oraz manganu przy zastosowaniu w/w 

warstw filtracyjnych do wartości normatywnych i należy ją uznać jako właściwą do skutecznego 

przeprowadzenia procesu filtracji jednostopniowej. 

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Przeprowadzone badania pilotażowe na kolumnach filtracyjnych miały na celu określenie 

rodzaju oraz wysokości złóż filtracyjnych niezbędnych do uzdatniania wody w eksploatowanej obecnie 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Olesno (dla zainstalowanych  filtrów na terenie SUW). 

Wykonane analizy fizyko – chemiczne wody surowej w pierwszym etapie badań pilotażowych (tabela 

nr 1) wykazały znaczne ilości związków żelaza oraz manganu zawarte w wodzie surowej. Na podstawie 

jakości wody surowej (po procesie napowietrzania) przeprowadzono kilka wariantów filtracji 

jednostopniowej z zastosowaniem stałej w całym zakresie badań prędkości filtracji, tj. V = 8,0 m/h. 

Prędkość 8,0 m/h została uzgodniona z Eksploatatorem ujęcia jako prędkość optymalna i zapewniająca 

jednocześnie niezakłóconą produkcję wody podczas max rozbiorów. Do tego celu wykorzystano 

kolumny filtracyjne wchodzące w skład stacji pilotażowej, w których zasypano odpowiednie wysokości 

złóż filtracyjnych. Każdy z wariantów prowadzonych badań pilotażowych zakładał inne wysokości 

poszczególnych złóż filtracyjnych, w trakcie prowadzenia badań wykorzystywano dwa rodzaje złóż 

filtracyjnych: żwirek kwarcowy o granulacji 0,8 – 1,4 mm oraz katalityczne złoże MULTIMAN 3M o 

granulacji 1,0 – 3,0 mm.  
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 Stosowanie w każdym z wariantów różnych wysokości warstw złóż filtracyjnych miało na celu 

dobranie wystarczających, minimalnych wysokości warstw, tak aby zredukować zawarte w wodzie 

surowej związki żelaza oraz manganu do wartości normatywnych, zgodnych z rozporządzeniem.  

 W toku prowadzonych badań pilotażowych najlepszym z prowadzonych wariantów okazał się 

wariant IV, wówczas jako wypełnienie kolumn filtracyjnych stanowiły kolejno: żwirek kwarcowy 

(granulacja 0,8 – 1,4 mm) – wysokość warstwy 160 cm oraz katalityczne złoże MULTIMAN 3M 

(granulacja 1 – 3 mm) – wysokość warstwy 45 cm. W/w kombinacja złóż filtracyjnych pozwoliła na 

skuteczną redukcję związków żelaza oraz manganu do wartości zgodnych z rozporządzeniem, przy 

zachowaniu stałej prędkości filtracji na poziomie 8,0 m/h. Powyższe wysokości warstw nie 

uwzględniają warstw podtrzymujących (odpowiedzialnych za równomierne rozłożenie przepływów 

podczas pracy (filtracji) oraz płukania), które należy zastosować podczas wymiany złóż filtracyjnych.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań pilotażowych oraz ze względu na trudny charakter wody 

surowej, zalecamy zastosowanie poniżej przedstawionych (minimalnych) wysokości warstw 

filtracyjnych (licząc od góry filtra): 

• złoże odżelaziające – żwirek kwarcowy o granulacji 0,8 – 1,4 mm i wysokości warstwy złoża  

160 cm 

• złoże odmanganiające – katalityczne złoże MULTIMAN 3M o granulacji 1 – 3 mm i wysokości 

warstwy złoża 45 cm 

• warstwa podtrzymująca: 

o żwirek kwarcowy 2,0 – 4,0 mm – wysokość warstwy 7 cm, 

o żwirek kwarcowy 4,0 – 8,0 mm – wysokość warstwy 7 cm, 

o żwirek kwarcowy 8,0 – 16,0 mm – wysokość warstwy 7 cm, 

• zalecana prędkość filtracji max. 8,0 m/h 

 

 W celu skutecznego utleniania zawartych w wodzie surowej związków żelaza oraz manganu 

wymagane jest osiągnięcie stopnia napowietrzania >7,5 mg/dm
3
 (po aeratorach).  W instalacji  należy 

napowietrzoną wodę odgazować, w tym celu należy sprawdzić poprawność działania odpowietrzników 

na każdym z filtrów, a także aeratorów i w miarę potrzeb wymienić na działające w pełni sprawnie. 

Zapowietrzone filtry pospieszne pogarszają warunki do prowadzenia skutecznego procesu filtracji a co 

za tym idzie redukcji związków żelaza oraz manganu.  Napływ wody napowietrzonej na wszystkie filtry 

powinien być rozłożony w sposób równomierny, jednakowy dla każdego z filtrów. W celu regeneracji 

złóż filtracyjnych, w/w złoża filtracyjne należy płukać w przeciwprądzie powietrzem oraz wodą, należy 
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przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie wykonywania płukania nie doprowadzić do 

nadmiernej ekspansji złoża a co za tym idzie „wyniesienia” części złoża poza filtr. 

 

Opracował: 

mgr inż. Damian Nowara 

 
 


