
Woda surowa 
Westerplatte 

[7,5 mgO2/l] 

Woda surowa 
zmieszana 

[6,1 mgO2/l] 

Woda napowietrzona 
KR1 

[13 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F1 

[10,7mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F2 

[10,5 mgO2/l] 
Woda uzdatniona 

ZWU 1 

[12,4 mgO2/l] 

Woda uzdatniona NS 

[10,1 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F3 

[10,2 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F4 

[10,1 mgO2/l] 

Woda napowietrzona 
KR2 

[12,2 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F5 

[11,6 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F6 

[11,4 mgO2/l] 
Woda uzdatniona ZWU 2 

[12,7 mgO2/l] 

Woda uzdatniona WS 

[9,3 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F7 

[11,2 mgO2/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F8 

[11,1 mgO2/l] 

Woda surowa 
Głobino 

[9,2 mgO2/l] 

Efekt ekologiczny na SUW w Słupsku za I półrocze rok 2016 

Stacja uzdatniania wody w Słupsku zgodnie z założeniami projektowymi w dwóch procesach 
technologicznych powinna zrealizować następujące zadania: 
 
1. Proces napowietrzania: 

1.1. natlenić wodę surową do min. 80% stanu nasycenia (stan nasycenia ok. 12mg O2/l przy 10°C); 
1.2. usunąć siarkowodór; 
1.3. usunąć CO2 agresywny, osiągnąć stabilność chemiczną wody; 

 
2. Proces filtracji: 

2.1. zredukować stężenie żelaza, Fe; 
2.2. zredukować stężenie manganu, Mn; 

 
Ad. 1. Proces napowietrzania 

1.1. Natlenienie wody 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natlenienie wody po napowietrzeniu w KR1, KR2 wynosi średnio 12,6 mgO2/l. Woda osiągnęła poziom 

maksymalnego nasycenia tlenem w temperaturze 10°C; (>80% warunek spełniony). 

Niezbędna ilość tlenu na utlenienie związków żelaza Fe, manganu Mn i jonu amonowego NH4
 obliczona 

została ze wzoru: 

 

Gdzie: 
A – ilość tlenu na utlenienie Fe; 0,14mgO2/1mgFe/l 
B – ilość tlenu na utlenienie Mn; 0,29mgO2/1mgMn/l 
C – ilość tlenu na utlenienie jonu amonowego; 4,57mgO2/1mgNH4/l 
Fe, Mn, HN4 – zawartość tych parametrów w wodzie surowej zmieszanej [mg/l] 

 

 

80,8% 
50,8% 

90,4% 



Z podanego powyżej wzoru oraz na podstawie wyników badań obliczono średnie zapotrzebowanie wody 

surowej na tlen, które wyniosło 0,37 mgO2/l. Według zaleceń technologicznych zawartość tlenu w wodzie po 

filtracji powinno być nie mniejsze niż 2,5-3 mgO2/l (średnia zawartość  tlenu w wodzie uzdatnionej wynosi 

około 10 mgO2/l - warunek spełniony). Duży zapas tlenu jest korzystny ze względów technologicznyuch 

1.2. Usunięcie siarkowodoru 

Siarkowodór jest gazem, często występującym w studniach głębinowych. Obowiązujące przepisy nie normują 

bezpośrednio zawartości siarkowodoru w wodzie. Jest on normowany jako zapach wody, który powinien być 

akceptowalny przez odbiorców. 

 

1.3. Usunięcie agresywnego dwutlenku węgla, osiągnięcie stabilności chemicznej wody 

Woda osiąga stabilność chemiczną, gdy z jednej strony nie powoduje korozji rurociągów, a z drugiej strony 

nie wytrącają się z niej żadne związki. Inaczej mówiąc taka woda posiada stabilność kwasowęglanową. 

Do oceny stabilności kwasowęglanowej wody na SUW w Słupsku stosuję się: 

 wyznaczenie stanu równowagi węglanowo-wapniowej 
 obliczenie indeksu stabilności Langeliera 

 
A. Wyznaczenie stanu równowagi węglanowo – wapniowej  

Do wyznaczenia stanu równowagi węglanowo – wapniowej wykorzystano wykres równowagi węglanowo – 
wapniowej.  
 
Parametry wody surowej zmieszanej: 
Zasadowość: 129 mg/l  
Odczyn: 7,72 

 
 
Z wykresu odczytano: 
- Zawartość dwutlenku węgla wolnego: 4,7 mgCO2/l 
- Zawartość dwutlenku węgla odpowiadająca równowadze wody: 4,5 mgCO2/l 
- Woda zawiera minimalny nadmiar (0,2 mgCO2/l) agresywnego dwutlenku węgla (duży nadmiar 
agresywnego dwutlenku węgla nadaje wodzie agresywne i korozyjne właściwości)  

Woda surowa 

Zapach 
nieakceptowalny 

Woda 
napowietrzona 

Zapach 
akceptowalny  

Woda 
przefiltrowana 

Zapach 
akceptowalny  

Woda uzdatniona 
Zapach 

akceptowalny  



 
Parametry wody napowietrzonej (wartości średnie z KR1 i KR2): 
Zasadowość: 142,5 mg/l  
Odczyn: 7,79 

 
Z wykresu odczytano: 
- Zawartość dwutlenku węgla wolnego: 4,3 mgCO2/l 
- Zawartość dwutlenku węgla odpowiadająca równowadze wody: 5,6 mgCO2/l 
- Woda jest przesycona węglanami i ma tendencję do ich wytrącania 
 
Parametry wody uzdatnionej (wartości średnie z zbiorników wody uzdatnionej nr 1 i 2): 
Zasadowość: 129,0 mg/l  
Odczyn: 7,80 

 
 
Z wykresu odczytano: 
- Zawartość dwutlenku węgla wolnego: 4,1 mgCO2/l 
- Zawartość dwutlenku węgla odpowiadająca równowadze wody: 5,0 mgCO2/l 
- Woda jest przesycona węglanami i ma tendencję do ich wytrącania  
 
 
 
 



B. Wyznaczenie indeksu Langeliera 

 
Indeks Langeliera jest jednym z najczęściej stosowanym wskaźnikiem określającym jakie tendencję posiada 
woda. Na jego podstawie można oszacować jak duża jest tendencję do wytrącania z wody osadów węglanów 
wapnia i magnezu. Optymalne wartości indeksu Langeliera mieszczą się w zakresie od -0,5 do +0,5.  
 
Woda surowa zmieszana: 

𝐼𝐿 = 𝑝𝐻𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒 − 𝑝𝐻𝑟ó𝑤𝑛𝑜𝑤𝑎𝑔𝑖 

𝐼𝐿 = 7,72 − 7,73 = −𝟎, 𝟎𝟏; 𝐼𝐿 < 0, ∈ (−0,5; +0,5) 
 
Woda napowietrzona: 
 

𝐼𝐿 = 𝑝𝐻𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒 − 𝑝𝐻𝑟ó𝑤𝑛𝑜𝑤𝑎𝑔𝑖 

𝐼𝐿 = 7,79 − 7,69 = +𝟎, 𝟏𝟎; 𝐼𝐿 > 0, ∈ (−0,5; +0,5) 
 
Woda uzdatniona: 
 

𝐼𝐿 = 𝑝𝐻𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒 − 𝑝𝐻𝑟ó𝑤𝑛𝑜𝑤𝑎𝑔𝑖 

𝐼𝐿 = 7,80 − 7,70 = +𝟎, 𝟏𝟎; 𝐼𝐿 > 0, ∈ (−0,5; +0,5) 
IL<0 – woda agresywna 
IL=0 – woda stabilna 
IL>0 woda z tendencją do wytrącania węglanów (niektórzy uważają, że powstają wówczas powłoki ochronne) 
 
Z powyższego obliczenia wynika, że w wodzie surowej występowała nieznaczna ilość agresywnego dwutlenek 
węgla, który został odgazowany podczas napowietrzania wody. Woda po napowietrzaniu osiągnęła stan 
równowagi węglanowo – wapniowej, z nieznaczną tendencją do wytrącania osadów węglanów wapnia i 
magnezu. Uzyskane wyniki są najlepsze z możliwych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woda surowa 
Westerplatte 

[428 µgFe/l] 

Woda surowa 
zmieszana 

[232µgFe/l] 

Woda napowietrzona 
KR1 

[240 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F1 

[5 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F2 

[3 µgFe/l] 
Woda uzdatniona 

ZWU 1 

[3 µgFe/l] 

Woda uzdatniona NS 

[4 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F3 

[6 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F4 

[4 µgFe/l] 

Woda napowietrzona 
KR2 

[249 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F5 

[7 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F6 

[9 µgFe/l] 
Woda uzdatniona ZWU 2 

[2 µgFe/l] 

Woda uzdatniona WS 

[6 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F7 

[7 µgFe/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F8 

[5 µgFe/l] 

Woda surowa 
Głobino 

[121 mgFe/l] 

Woda surowa 
Westerplatte 

[74 µgMn/l] 

Woda surowa 
zmieszana 

[51 µgMn/l] 

Woda napowietrzona 
KR1 

[48 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F1 

[19 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F2 

[18 µgMn/l] 
Woda uzdatniona 

ZWU 1 

[15 µgMn/l] 

Woda uzdatniona NS 

[14 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F3 

[17 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F4 

[16 µgMn/l] 

Woda napowietrzona 
KR2 

[49 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F5 

[16 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F6 

[17 µgMn/l] 
Woda uzdatniona ZWU 2 

[14 µgMn/l] 

Woda uzdatniona WS 

[16 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr F7 

[17 µgMn/l] 

Woda przefiltrowana Filtr  F8 

[16 µgMn/l] 

Woda surowa 
Głobino 

[35 mgMn/l] 

 
 
 
 
 
Ad. 2. Proces filtracji  

2.1. Redukcja stężenia żelaza Fe (wartość normatywna 200 µgFe/l) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2.2. Redukcja stężenia manganu Mn (wartość normatywna 50 µgMn/l) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca 97,5% 

skuteczności 

ca 66,7%  

skuteczności 

 


