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Parametry technologiczne Procesu filtracji 

pospiesznej wód podziemnych przez złoża oksydacyjne  
i chemicznie nieaktywne

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i pilotowych procesu filtracji 
przez złoża oksydacyjne i chemicznie nieaktywne. Badania prowadzono na instalacji doświadczal-
nej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych. Wyniki badań pozwoliły porównać straty hydrau-
liczne osiągane w czasie filtracji przez złoża chemicznie aktywne i czyste złoża kwarcowe. 

WPROWADZENIE

Uzdatnianie wód podziemnych w większości przypadków związane jest z usuwa-
niem zawartych w nich związków żelaza i manganu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
określa dopuszczalne stężenie żelaza i manganu w wodzie na poziomie 0,2 mgFe/L  
i 0,05 mgMn/L [1]. Obniżenie dopuszczalnych wartości stężeń żelaza i manganu w wo-
dzie przeznaczonej do spożycia pociągnęło za sobą z jednej strony konieczność przepro-
wadzenia modernizacji na wielu istniejących wodociągach, a z drugiej konieczność po-
szukiwania nowych rozwiązań w technologii uzdatniania wód podziemnych.

Układ technologiczny uzdatniania wód podziemnych składa się zazwyczaj  
z procesów napowietrzania i filtracji pospiesznej. Do najczęściej wykorzystywanych 
złóż filtracyjnych należą złoża kwarcowe, antracytowo kwarcowe i złoża oksydacyj-
ne [2,3,4].

Termin „złoża oksydacyjne” określa materiały filtracyjne, na powierzchni któ-
rych zachodzą procesy katalitycznego i heterogenicznego utleniania żelaza i manga-
nu usuwanych z wody. [4,5,6] Związkiem katalizującym utlenianie żelaza i manganu 
jest MnO2 - silny utleniacz będący składnikiem warstw zewnętrznych ziaren mate-
riału filtracyjnego [7,8,9]. 

Do złóż oksydacyjnych możemy zaliczyć:
• wpracowane złoża kwarcowe, pokryte trwałą powłoką tlenków żelaza i manganu, 

utworzoną z usuniętych z wody związków żelaza i manganu w procesie filtracji,
• naturalne rudy manganowe - braunsztyny, w których dwutlenek manganu stano-

wi niekiedy ponad 90% masy złoża,
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• złoża fabrycznie uaktywniane, pokrywane tlenkami żelaza i manganu wg opa-
tentowanych technologii [2,4,5].

Parametrami decydującymi o efektach procesu filtracji, są pojemność masowa  
i straty hydrauliczne złoża filtracyjnego [5,6]. Pojemność masowa określa masę żelaza 
i manganu zatrzymanych w złożu, przypadającą na jednostkę powierzchni złoża. Stra-
ty hydrauliczne, mierzone w czasie procesu filtracji pozwalają na pośrednie określenie 
stopnia kolmatacji złoża i wskazują na konieczność zakończenia cyklu filtracji i płuka-
nia filtrów. Przyrosty strat hydraulicznych są spowodowane odkładaniem w porach 
złoża utlenionych związków żelaza i manganu, usuwanych z uzdatnianej wody. Z eks-
ploatacyjnego punktu widzenia zależy nam na uzyskiwaniu jak najwyższych pojemno-
ści masowych przy jak najmniejszych stratach hydraulicznych.

W klasycznych technologiach uzdatniania wód podziemnych na filtry dopływa 
woda napowietrzona z zawartością żelaza dwu i trójwartościowego. Udział Fe(III)  
w żelazie ogólnym zależy od warunków i efektu procesu napowietrzania. Fe(III) 
tworzy kłaczkowatą zawiesinę wodorotlenków i tlenków żelazowych [4,6]. Kłaczki 
te powodują szybką kolmatację złoża i wzrost strat hydraulicznych w złożu. W przy-
padku dopływu na filtry nieutlenionego żelaza Fe(II) w czasie przepływu przez zło-
że oksydacyjne następuje proces heterogenicznego utleniania przy udziale powłok 
katalitycznych ziaren złoża. 

Mangan zawarty w wodzie surowej nie jest utleniany tlenem rozpuszczonym  
w wodzie przy odczynie mniejszym od 9,5pH, czyli w warunkach klasycznej tech-
nologii uzdatniania wód podziemnych [7,8,9]. Utlenianie manganu, podobnie jak Fe-
(II), w klasycznej, bezreagentowej technologii uzdatniania wód podziemnych nastę-
puje na skutek procesu heterogenicznego utleniania na powierzchni ziaren złoża. 
Produktem utleniania manganu zawartego w uzdatnianej wodzie jest dwutlenek 
manganu o zwartej strukturze, przylegającej do ziaren złoża filtracyjnego. Ta zwarta 
struktura powstaje dzięki heterogenicznemu utlenianiu manganu, w którym udział 
bierze oksydacyjne złoże filtracyjne, katalizujące proces utleniania. Zatrzymane  
w złożu związki manganu nie wpływają na przyrost strat hydraulicznych.

Podobnie jak w przypadku manganu heterogeniczne utlenianie Fe(II) w złożu 
filtracyjnym prowadzi do powstania  bardziej zwartych struktur utlenionych produk-
tów reakcji, ograniczając przyrost strat hydraulicznych w procesie filtracji.

Badania przedstawione w niniejszym artykule miały na celu wykazanie, że 
usuwane z wody związki żelaza i manganu, utleniane w złożu drogą katalizy hetero-
genicznej powodują znacznie mniejsze przyrosty strat hydraulicznych w porównaniu 
do strat powstających w złożach chemicznie nieaktywnych.

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i pilotowych procesu 
filtracji przez złoża oksydacyjne i chemicznie nieaktywne. Zebrane wyniki badań 
pozwoliły na wyznaczenie pojemności masowych i start hydraulicznych złóż, co po-
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zwoliło na porównanie efektów i parametrów procesu filtracji przez złoża aktywne  
i nieaktywne chemicznie. 

zakreS i Metodyka badań

Instalacja doświadczalna składała się z trzech kolumn filtracyjnych o wysoko-
ści 3 m i średnicy 6 cm wypełnionych materiałem filtracyjnym. Filtry wyposażone 
były w króćce do poboru próbek na głębokości złoża i piezometry do pomiaru przy-
rostu strat na hydraulicznych. Instalacja posiadała urządzenie do utrzymywania sta-
łej prędkości filtracji w czasie całego cyklu filtracyjnego (rys. 1).

Rys. 1. Schemat instalacji doświadczalnej
Fig. 1. Experimental installation

 
Zakres eksperymentu obejmował badania procesu filtracji z wykorzystaniem:

• pięciu złóż oksydacyjnych: jednego uaktywnionego piasku kwarcowego z eksplo-
atowanego zakładu uzdatniania wody, trzech naturalnych rud manganowych oraz 
jednego fabrycznie uaktywnionego złoża oksydacyjnego,

• złóż chemicznie nieaktywnych z czystego piasku kwarcowego. 

W serii badań laboratoryjnych instalacja zasilana była wodą o składzie modelo-
wanym. Wodę otrzymywano poprzez dawkowanie do poznańskiej wody wodociągo-
wej roztworów siarczanu żelazawego lub siarczanu manganawego. Roztwór siarcza-
nu żelazawego przygotowywano na bazie wody odtlenionej, co pozwalało otrzymy-
wać stężenie Fe(II) na dopływie do 96% żelaza ogólnego.  W serii tej wykorzystano 
następujące złoża filtracyjne:
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− Hydrolit-Mn,
− Pyrolox,
− Braunsztyn RPA.

W serii badań pilotowych instalacja zasilana była napowietrzanymi wodami 
podziemnymi z dwóch eksploatowanych ujęć studziennych ZUW-I i ZUW-II. W se-
rii tej wykorzystano następujące złoża filtracyjne:
− złoża braunsztynowe z Gabonu,
− wpracowane złoże z ZUW w Mosinie,
− złoże kwarcowe.

Złoża braunsztynowe gabońskie i RPA są otrzymywane poprzez obróbkę rudy 
manganowej. Naturalny minerał poddawany jest kruszeniu, przesiewaniu, myciu  
i suszeniu. Złoże gabońskie powstaje na bazie rudy manganowej pochodzącej ze zło-
ża geologicznego Moanda [2,5]. 

Złoże Pyrolox jest produkowane z rud manganowych wydobywanych w USA, 
Australii, Brazylii i w Afryce południowej. Naturalny materiał zawiera w swojej 
strukturze dwutlenek manganu, będący katalizatorem procesów utleniania żelaza  
i manganu [4,5,6].

Hydrolit-Mn jest materiałem filtracyjnym o porowatej strukturze ziarna. Złoże 
pokryte jest katalityczną warstwą hydratu manganowego. Złoże traci swoją skutecz-
ność gdy pH jest mniejsze od 6,0 i większe od pH równowagi [4,6].

Parametry granulometryczne badanych złóż przedstawiono w tabeli 1.

tabela 1.  Parametry granulometryczne i wysokość badanych złóż filtracyjnych
table 1. Granulometric parameters of tested filtration materials.

MIEJSCE BADAń ZŁOŻE

WySOKOŚĆ  
ZŁOŻA

[m]

UZIARNIENIE
d10 

[mm]
WR

ZUW-I
ZUW- II

Braunsztyn-Gabon 0,75 0,8 1,9
Mosińskie 1,2 1,6 1,22
Kwarcowe 1,2 1,3 1,25

LABORATORIUM  
INSTyTUTU INŻyNIERII 
ŚRODOWISKA P.P. 

BRAUNSZTyN – RPA 1,8 0,9 1,77
HyDROLIT-Mn 1,6 1,1 1,52

PyROLOX 1,4 0,6 1,69

Parametry fizyczno-chemiczne wód zasilających instalację badawczą przedsta-
wiono w tabeli 2. Właściwości wód zasilających instalację badawczą wskazują, iż 
procesy utleniania Fe(II) i Mn(II) w badanych złożach oksydacyjnych zachodziły  
w wyniku zjawisk katalizy heterogenicznej. Wpływ czynników zakłócających prze-
bieg katalitycznego utleniania Fe(II) i Mn(II), wynikający np. z występowania tych 
pierwiastków w postaci kompleksów ze związkami organicznymi, bądź z działania 
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chemicznych utleniaczy został w badaniach zminimalizowany lub wykluczony. Fak-
ty powyższe decydowały również o wyborze ujęć, z których była pobierana woda do 
badań w skali pilotowej.

tabela 2. Skład fizyczno-chemiczny badanych wód
table 2. Raw water quality

MIEJSCE  
POBORU 
WODy

WAR-
TOŚĆ

WSKAŹNIKI I SKŁADNIKI JAKOŚCI BADANyCH WÓD

Tlen*)

[mg/L]

Odczyn

pH

Zasa-
dowość

[mval/L]

Twar-
dość 

ogólna 
[mval/L]

Żelazo
ogólne 
[mg/L]

Żelazo 
(+2)*)

[mg/L]

Mangan

[mg/L]

Azot  
amono-

wy
[mgN/L]

ZUW-I
Min. 2,0 7,1 3,6 5,5 0,8 0,0 0,12 0,6

Maks. 10,0 7,4 4,0 7,4 4,6 2,0 0,3 1,0

ZUW- II
Min. 3,0 6,8 4,0 7,5 13,0 10,0 0,5 1,36

Maks. 6,2 6,9 4,1 7,8 17,0 12,0 0,5 1,6

LABORA-
TORIUM IIŚ 
P.P., woda  
o składzie 
modelowa-
nym

Min. 6,0 6,97 3,5 5,2 1,0 0,0 0,2 ślady

Maks. 10,0 7,62 4,0 5,8 12,0 12,0 3,0 0,01

*) woda po napowietrzeniu

Wszystkie cykle filtracyjne prowadzono ze stałą prędkością filtracji. W pierw-
szej serii badań prowadzonych w skali laboratoryjnej na wodzie modelowanej zasto-
sowano prędkość filtracji równą 12m/h. W drugiej serii badań prowadzonych w ska-
li pilotowej na napowietrzanej wodzie z ujęć ZUW-I i ZUW-II zastosowano prędkość 
filtracji równą 15m/h. Zastosowane prędkości filtracji są uznawane za maksymalne 
dopuszczalne w technologii uzdatniania wód podziemnych. 

W skali laboratoryjnej ze względów organizacyjnych cykle filtracyjne ograni-
czono do 8-10 godzin. W skali pilotowej długość cykli była określona przez wzrost 
strat hydraulicznych do około 3,0 mH2O, lub przez zapowietrzenie złoża, bądź przez 
„przebicie”, czyli pojawienie się w filtracie ponadnormatywnych stężeń żelaza lub 
manganu. Próbki wody do analizy pobierano co 4-6 godzin, wysokości strat hydrau-
licznych były odczytywane przed poborem próbek wody.

Kontrola analityczna badań obejmowała pomiary zawartości manganu, żelaza 
ogólnego, Fe(II), Fe(III) w wodzie dopływającej na filtry oraz w filtracie. 
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wyniki badań i iCh interpretaCja

Wyniki badań laboratoryjnych i pilotowych przedstawiono w postaci wykresów za-
leżności przyrostów strat hydraulicznych w złożu filtracyjnym od pojemności 
masowej złoża obliczanej sumowo w czasie cyklu filtracyjnego. Zatrzymane  
w złożu, w czasie cyklu filtracyjnego, związki żelaza i manganu zmniejszają po-
rowatość złoża, w wyniku czego rosną straty hydrauliczne złoża. Wysokość strat 
hydraulicznych była odczytywana z piezometrów, w które zaopatrzona była in-
stalacja badawcza. Pojemność masowa PM, [g/m2] względem żelaza i manganu 
obliczana była wg wzoru:

        
w którym t oznacza czas filtracji wyrażony w godzinach, cd, co, [g/m3] to stęże-

nie żelaza i manganu w dopływie i odpływie z kolumny filtracyjnej, a vf to prędkość 
filtracji wyrażona w [m/h].

Na wykresie 1 przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 3 złóż oksydacyj-
nych: Pyrolox, Hydrolit i Braunsztyn z RPA. Wyniki opisują wpływ masy zatrzyma-
nych związków żelaza Fe(II) i żelaza ogólnego w złożach na przyrost wysokości 
strat hydraulicznych. Eksperyment prowadzono w taki sposób aby porównać straty 
hydrauliczne w cyklach filtracji wody o podobnym stężeniu żelaza ogólnego w do-
pływie na filtry ale o różnym udziale stężenia Fe(II) w żelazie ogólnym. Wody  
z przewagą nieutlenionego żelaza w wodzie dopływającej na filtry uzdatniane były  
z przewagą katalizy heterogenicznej. W wyniku katalitycznego działania warstw ze-
wnętrznych ziaren złoża zatrzymane żelazo i mangan tworzyły zwartą strukturę po-
wodującą mniejszy przyrost strat hydraulicznych w porównaniu do strat powstałych 
w procesie cedzenia zawiesiny kłaczkowatej Fe(III). 

Zależności wartości strat hydraulicznych od pojemności masowej i udziału Fe-
(II) w żelazie ogólnym w wodzie przed filtracją zostały określone dla następujących 
złóż filtracyjnych (wykres 1):
• Pyrolox, 
• Hydrolit-Mn, 
• Braunsztynowego z RPA.

Wyniki badań przedstawione w formie wykresów wskazują na znacznie mniej-
szy przyrost wysokości strat hydraulicznych w badanych złożach oksydacyjnych  
w przypadku filtracji wody z większym udziałem nieutlenionego żelaza w dopływie 
na kolumny filtracyjne. Przyrost strat hydraulicznych w złożu Pyrolox na końcu  
cyklu filtracyjnego wody z większym udziałem Fe(II) był o 40% mniejszy w porów-
naniu do filtracji wody z mniejszym udziałem Fe(II). Natomiast przyrosty strat hy-
draulicznych w złożach Hydrolit-Mn i braunsztynowym z RPA na końcu cykli filtra-
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cyjnych wody z większym udziałem Fe(II) były o około 50% mniejsze w porównaniu 
do filtracji wody z mniejszym udziałem Fe(II). 

Wykres 1.  Zależność przyrostów strat hydraulicznych w złożu filtracyjnym (∆H) od pojemności 
masowej złoża (PM) na podstawie badań laboratoryjnych

Diagram 1. Head loss versus mass capacity for laboratory experiment

Druga seria badań prowadzona była w skali pilotowej w dwóch eksploatowa-
nych wodociągach: ZUW-I i ZUW-II. Wyniki badań prowadzonych w skali piloto-
wej na napowietrzonej wodzie ujęcia ZUW-I i ZUW-II przedstawiono na wykresie 
2. W badaniach pilotowych prowadzono proces filtracji z prędkością filtracji równą 
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15 m/h przez złoża oksydacyjne i czyste złoże kwarcowe. Badano następujące mate-
riały filtracyjne:
• złoże Braunsztynowe z Gabonu: ZUW-I i ZUW-II,
• złoże wpracowane w ZUW w Mosinie: ZUW-I,
• złoże z piasku kwarcowego: ZUW-I i ZUW-II, 

Wykres 2.  Zależności przyrostów strat hydraulicznych w złożu filtracyjnym (∆H) od pojemności 
masowej złoża (PM) na podstawie badań prowadzonych w skali pilotowej.

Diagram 2. Head loss versus mass capacity for pilot experiment.

Przedstawione na wykresach zależności wskazują na znaczne różnice w osią-
ganych przez badane złoża wartościach strat hydraulicznych. Badania prowadzone 
na ujęciu ZUW-I wskazują, że najmniejsze przyrosty strat hydraulicznych osiągano 
w przypadku filtracji przez złoże braunsztynowe z Gabonu. Wyższe wartości przy-
rostów strat hydraulicznych osiągano na złożu wpracowanym mosińskim a najwyż-
sze na złożu kwarcowym. Przyrost strat hydraulicznych na złożu braunsztynowym  
z Gabonu był o 30% niższy od przyrostów strat złoża mosińskiego i o 70% niższy od 
przyrostów strat złoża kwarcowego. Cykle na złożu kwarcowym i mosińskim trwały 
krócej od cyklu na złożu braunsztynowym. Porównane powyżej wartości przyrostów 
strat hydraulicznych odpowiadały wartościom pojemności masowych na końcu cykli 
złoża kwarcowego i mosińskiego.  
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Wyniki badań prowadzonych na ujęciu ZUW-II wykazały, że braunsztynowe 
złoże oksydacyjne charakteryzowały mniejsze przyrosty strat hydraulicznych od 
osiąganych na złożu kwarcowym. Przyrost strat hydraulicznych złoża braunsztyno-
wego z Gabonu był o 40%  mniejszy od przyrostów strat złoża kwarcowego.

Wyniki badań w ZUW-I i ZUW-II wskazują, że proces filtracji przez złoża oksy-
dacyjne, takie jak braunsztynowe i z piasku wpracowanego prowadzi do mniejszych 
przyrostów strat hydraulicznych w porównaniu ze złożami nieaktywnymi chemicznie. 
Żelazo Fe(II) i mangan zawarte w wodach badanych ujęć były utleniane w wyniku 
katalizy heterogenicznej w złożach oksydacyjnych, co powodowało mniejsze przyrosty 
strat hydraulicznych od osiąganych w złożach nieaktywnych, kwarcowych.

WNIOSkI

W zależności od rodzaju złoża filtracyjnego proces odżelaziania wody w bada-
nych cyklach filtracyjnych następował w wyniku następujących procesów:
• złoża chemicznie nieaktywne: utlenianie Fe(II) tlenem rozpuszczonym w wodzie, 

flokulacja i filtracja zawiesiny Fe(III), 
• złoża oksydacyjne: katalityczne utlenianie Fe(II) na powierzchni ziaren złoża fil-

tracyjnego oraz utlenianie Fe(II) tlenem rozpuszczonym w wodzie, flokulacja  
i filtracja zawiesiny Fe(III) . 

Odmanganianie wody było wynikiem wyłącznie katalitycznego utleniania po-
nieważ odczyn wody był niższy od pH=9, co wykluczało utlenianie manganu tlenem 
zawartym w wodzie. 

Należy podkreślić, iż odżelazianie i odmanganianie wód podziemnych, prowa-
dzone z udziałem katalitycznego utleniania, charakteryzuje się znacznie mniejszą 
wysokością strat hydraulicznych w stosunku do strat hydraulicznych procesu filtracji 
wody z utlenionymi formami żelaza i manganu. Znalazło to potwierdzenie w bada-
niach laboratoryjnych i pilotowych.

Związki żelaza i manganu, zatrzymywane w złożu oksydacyjnym na zasadzie 
adsorpcji i katalitycznego utleniania są znacznie silniej wiązane z powierzchnią zia-
ren tego złoża niż doprowadzane w postaci kłaczków wodorotlenki Fe(III). W zło-
żach oksydacyjnych, w których żelazo i mangan są usuwane w wyniku katalityczne-
go utleniania obserwowano tworzenie się na ziarnach tego złoża powłok 
katalitycznych o strukturze zagęszczonej i znacznej trwałości w stosunku do działa-
jących podczas filtracji sił hydrodynamicznych. Stwierdzono, iż zjawiska te powodu-
ją efekty w postaci:
• małego przyrostu wysokości strat hydraulicznych,
• znacznej pojemności masowej złóż, szczególnie gdy woda dopływająca na filtry 

zawierała znaczne ilości Fe(II),
• wydłużonymi cyklami filtracyjnymi,
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• brakiem stabilności granulometrycznej złóż spowodowanej zwiększeniem się 
średnic ziaren,

• brakiem przebić manganu i żelaza w filtracie.

Należy podkreślić, iż podwyższona wytrzymałość powłok katalitycznych po-
wstających na ziarnach złóż oksydacyjnych stawia wysokie wymagania odnośnie 
sposobu i parametrów ich płukania. Problem płukania złóż oksydacyjnych, w któ-
rych zarówno żelazo jak i mangan są zatrzymywane poprzez ich katalityczne utle-
nianie nie został jednoznacznie rozwiązany. W literaturze technicznej płukanie złóż 
oksydacyjnych zaleca się prowadzić powietrzem i wodą, a parametry płukania zale-
ca się określać według ogólnych zasad. Szczegółowe zasady projektowania płukania 
złóż oksydacyjnych, gwarantujące ich stabilność granulometryczną, przy dużym 
udziale katalitycznego utleniania katalitycznego utleniania w tych złożach Fe i Mn, 
jest w dalszym ciągu problemem otwartym.
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DC Washington.

technological parameterS of groundwater rapid filtration 
through oXidative and non-active filtration materialS

abstract. In the paper the results of laboratory and pilot research on filtration process are presented. 
The oxidative and chemically non-active filtration materials were used. The experimental installa-
tion was implemented. The results of the research allowed to estimate and compare the values of 
hydraulic head loss for tested filtration materials.




