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WPŁYW PRĘDKOŚCI FILTRACJI 
NA USUWANIE MANGANU I ŻELAZA Z WODY 
NA WYBRANYCH ZŁOŻACH FILTRACYJNYCH

THE EFFECT OF FLOW RATE ON THE MANGANESE 
AND IRON REMOVAL FROM WATER 
ON THE SELECTED FILTRATION BEDS

SUMMARY: In the paper the results of research on manganese and iron removal process are presented. The study 

was carried out on Laboratory-scale columns experiments fi lters with variable water fl ow rate: 5, 7.5, 10, 12, 15 

and 18 m/h and four types of materials were studied. The results of the research allowed comparing and 

estimating the eff ect of various water fl ow rate for eff ectiveness of tested fi lter materials. Among activated 

fi ltrating masses G-1, Purolite MZ-10 and Bir showed satisfying eff ects. However, activated mass Defeman shows 

worsen eff ectiveness in manganese and iron removal with higher fi ltrating speed.

Research result shows, that selecting particular fi lter bed and setting up the parameters of fi ltering process 

should be done basing on the qualitative and quantitive of treated water and preliminary research done in 

laboratory scale or semi-technical scale.

KEY WORDS:  fi ltration, manganese and iron removal from water, active masses, water fl ow rate

Robert Nowak, dr inż. – Politechnika Koszalińska

adres korespondencyjny:

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Katedra Technologii Wody i Ścieków

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl



Studia i materiały 161

Wprowadzenie

 Woda kierowana do sieci wodociągowej musi spełniać określone wymaga-
nia jakościowe.1 Z powodu wzrastającego jej de icytu do celów wodociągowych 
wykorzystuje się wody o coraz gorszych parametrach jakościowych. Szczególnie 
dużym problemem jest uzyskanie odpowiedniej jakości wody do picia na tere-
nach wiejskich. Układy technologiczne niewielkich stacji uzdatniania nie zawsze 
prawidłowo zostały zaprojektowane, a trudnościom w uzyskaniu wymaganej ja-
kości uzdatnionej wody sprzyjają: niewłaściwy stan techniczny urządzeń, brak 
specjalistycznej obsługi oraz niedostatek środków inansowych na konieczne in-
westycje.2 Stąd w technologii uzdatniania wody poszukuje się bardziej wydaj-
nych i jednocześnie ekonomicznych technik i materiałów.
 W stacjach uzdatniania, ujmujących wodę podziemną (co w przypadku 
małych obiektów ma miejsce najczęściej), głównym problemem jakościowym 
są ponadnormatywne ilości manganu i żelaza w oczyszczonej wodzie. Trady-
cyjny sposób usuwania żelaza i manganu polega na iltracji napowietrzonej 
wody przez złoże iltracyjne, którego wypełnieniem jest najczęściej piasek 
kwarcowy o zróżnicowanym uziarnieniu. Często spotykana w praktyce niesku-
teczność układów technologicznych służących do odmanganiania wody wiąże 
się przede wszystkim ze złożonością procesu zatrzymywania związków man-
ganu w złożu iltracyjnym. Decydujące znaczenie w przebiegu procesu mają 
między innymi stężenie i formy występowania związków manganu i żelaza w 
uzdatnianej wodzie, jej odczyn pH, stężenie tlenu oraz współwystępowanie 
innych zanieczyszczeń (przykładowo kwasów humusowych).3 Skuteczność 
usuwania żelaza i manganu zależy także od parametrów złoża iltracyjnego, 
w szczególności jego właściwości izycznych i składu chemicznego. Istotny jest 
także czas kontaktu obecnych w iltrowanej wodzie zanieczyszczeń z po-
wierzchnią materiału iltracyjnego (czas ten zależy między innymi od wysoko-
ści wypełnienia i prędkości przepływu wody) oraz warunki prowadzenia rege-
neracji złoża4. Ponadto, co podkreślają między innymi autorzy pracy5, istotne dla 

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przezna -
czonej do spożycia przez ludzi, (Dz.U. nr 61 poz. 417); rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 72 poz. 466).
2 R. Nowak, Issues of water management in polish communes, „Polish Journal of Environmental 
Studies” 2007 t. 16, nr 2A, cz. 3.
3 R. Nowak, Wpływ składników uzdatnianej wody na skuteczność jej odmanganiania w obecności 
wybranych mas aktywnych, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2013 t. 15.
4 D. Barloková, J. Ilavský, Removal of Iron and Manganese from Water Using Filtration by Natural 
Materials, „Polish Journal of Environmental Studies” 2010 t. 19, nr 6, s. 1117-1122.
5 J. Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, M. Sozański, Parametry technologiczne procesu iltracji 
pospiesznej wód podziemnych przez złoża oksydacyjne i chemicznie nieaktywne, „Inżynieria 
Ekologiczna” 2011 nr 26, s. 112-121.
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przebiegu iltracji są pojemność masowa oraz wielkość strat hydraulicznych złoża 
iltracyjnego. Wzrost strat hydraulicznych, będący skutkiem odkładania w po-

rach złoża utlenionych związków żelaza i manganu, umożliwia dokonanie oceny 
stopnia kolmatacji złoża i określenia długości cyklu iltracyjnego. Biorąc pod 
uwagę wszystkie wymienione wyżej aspekty prowadzenia procesu odżelaziania 
i odmanganiania wody oraz wynikającą stąd konieczność uwzględnienia dużej 
liczby różnych czynników, nie może być zaskoczeniem fakt, że powszechnie sto-
sowane technologie nie zawsze zapewniają skuteczną eliminację żelaza i manga-
nu z wody.
 Wśród wielu działań zmierzających do zwiększenia efektywności proce-
su uzdatniania wód zawierających ponadnormatywne ilości manganu i żela-
za duże znaczenie praktyczne ma zastępowanie tradycyjnych wypełnień złóż 
iltracyjnych innymi, pozwalającymi na skuteczne usuwanie wyżej wymienio-

nych związków z wody bez konieczności uprzedniej jej alkalizacji czy chemiczne-
go utleniania. Na szczególną uwagę zasługują w tym względzie tak zwane masy 
aktywne.6 Dotychczas zostało przeprowadzonych wiele badań potwierdzających 
wysoką skuteczność wypełnień złóż iltracyjnych o działaniu katalitycznym mię-
dzy innymi w usuwaniu manganu z wody7.
 Duże znaczenie dla przebiegu wszystkich procesów zachodzących w złożu 
iltracyjnym ma prędkość iltracji. Autor pracy8 podkreśla istotność tego parame-

tru zarówno w procesie odżelaziania, jak i odmanganiania wody. W pracy9 auto-
rzy stwierdzili, że skuteczne odmanganianie wody z zastosowaniem złóż iltra-
cyjnych posiadających w swojej budowie tlenki manganu może następować przy 
prędkościach iltracji dochodzących do 15 m/h. Filtracja wody z prędkościami 
zbliżonymi do maksymalnych jej wartości, przyjętych dla iltracji pospiesznej 
(według różnych autorów za takie uważa się prędkości od 15 do 20 m/h), może 
się wiązać z pogorszeniem efektywności uzdatniania wody i pojawieniem się 
problemów eksploatacyjnych. Jednak z drugiej strony, zwiększenie prędkości il-
tracji wody przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganych parametrów jakościo-
wych uzdatnionej wody (poprawienie efektywności procesu nastąpi tylko 
w przypadku zmniejszenia prędkości iltracji) skutkuje obniżeniem wymaganej 
powierzchni iltracyjnej. W konsekwencji może to skłonić inwestora do zmniej-
szenia wielkości i/lub liczby pracujących iltrów, ale równocześnie stanowić pod-
stawę do zwiększenia wysokości złoża iltracyjnego.
 W ramach niniejszej pracy wykonano badania zmierzające do określenia 
wpływu zmian prędkości iltracji wody na skuteczność jej odmanganiania i odże-

6 R. Nowak, Skuteczność uzdatniania wód podziemnych na przykładzie wybranych stacji uzdat-
niania, „Monogra ia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN” 2005 t. 30.
7 A.M. Anielak, R. Nowak, Puri ication of underground waters on chosen ilter beds, 5th Interna-
tional Conference on Hydroscience & Engineering, Warsaw ICHE 2002.
8 Ł. Weber, Diagnostyka SUW, cz. 1, Prędkość iltracji jako podstawowy parametr eksploatacyjny 
na SUW. Metody obliczania, wartości zalecane dla realizacji procesów uzdatniania wody, „Tech-
nologia Wody” 2012 nr 4(18).
9 J. Maćkiewicz, A. Dziubek, Kierunki rozwoju technologii oczyszczania wód in iltracyjnych, 
„Ochrona Środowiska” 2003 nr 4, s. 19-22.
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laziania z udziałem wybranych mas aktywnych. Dodatkowo, w celu dokładniej-
szej interpretacji uzyskanych wyników badań procesu iltracji, przeprowadzono 
analizę sitową zastosowanych mas oraz określono porowatość złóż iltracyjnych. 
Do badań przyjęto cztery dostępne na rynku masy aktywne, czyli Birm, G-1, 
 Purolite MZ-10 oraz Defeman. W skład Birmu wchodzi ditlenek manganu, amor-
iczna i krystaliczna krzemionka oraz składniki wiążące. Purolite MZ-10 jest na-

turalnym zeolitem, składającym się głównie ze związków SiO2 i Al2O3. Masy G-1 
oraz Defeman to materiały naturalne, składające się (podobnie jak Birm) między 
innymi z ditlenku manganu. Badania dynamiczne były prowadzone po okresie 
wpracowania się złóż, zaś w przypadku masy Purolite MZ-10 (zgodnie z zalece-
niem producenta) złoże było poddawane regeneracji roztworem KMnO4.

Badania własne

 Badania wpływu prędkości iltracji na skuteczność usuwania żelaza i manga-
nu z wody prowadzono na stanowisku badawczym zbudowanym z 4 szklanych 
kolumn iltracyjnych o wysokości 1200 mm i średnicy wewnętrznej 25 mm. Za-
sadniczą część wypełnienia każdej kolumny, czyli warstwę iltracyjną, stanowiła 
masa aktywna (Birm, G-1, Purolite MZ-10, Defeman). Wysokość warstwy iltra-
cyjnej wynosiła w każdym przypadku 700 mm. Warstwę iltracyjną umieszczano 
na żwirowej warstwie podtrzymującej o wysokości 80 mm i uziarnieniu 3-5 mm.
 Wodę modelową otrzymywano, dodając do wody wodociągowej odpowied-
nie ilości FeSO4H2O i MnSO47H2O, uzyskując początkowe stężenie manganu 
1,0 mg/L, a żelaza 1,4 mg/L. Odczyn wody kierowanej na kolumny iltracyjne 
wynikał z odczynu wody wodociągowej i wynosił pH = 7,40.
 Prędkość iltracji zmieniano w zakresie od 5 do 18 m/h. Efektywność odżela-
ziania i odmanganiania wody przy różnych prędkościach iltracji określano, 
 wyznaczając dla iltratu stężenie manganu i żelaza. Wyniki badań zestawiono 
w tabeli 1 i 2 oraz przedstawiono gra icznie na rysunku 1 i 2.

Tabela  1 

Wpływ prędkości fi ltracji na zawartość manganu w fi ltracie

Prędkość fi ltracji 

[m/h]

Woda 

surowa

Stężenie Mn
og

 [mg/L] w fi ltracie

Purolite MZ-10 G-1 Birm Defeman

5 1,0 0,02 0 0 0,01

7,5 1,0 0,02 0 0 0,01

10 1,0 0,03 0 0,01 0,02

12 1,0 0,03 0 0,01 0,04

15 1,0 0,04 0,01 0,02 0,07

18 1,0 0,04 0,01 0,04 0,12

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 1 

Wpływ prędkości fi ltracji na zawartość manganu w fi ltracie

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 

Wpływ prędkości fi ltracji na zawartość żelaza w fi ltracie

Źródło: opracowanie własne.
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 Wyniki badań, przedstawione w tabeli 1 i na rysunku 1, wskazują, że pręd-
kość iltracji jest istotnym parametrem w procesie odmanganiania wody. Przy 
prędkości  12 m/h w przypadku każdej masy aktywnej otrzymywano wodę nor-
matywną (wynikowe stężenie manganu było poniżej 0,05 mg/L), a w próbie il-
tratu masy G-1 w ogóle nie stwierdzono manganu.
 Przy prędkościach iltracji 15 m/h i 18 m/h niedostatecznie skuteczną 
w usuwaniu manganu okazała się masa Defeman. Pozostałe masy nadal oczysz-
czały wodę w wymaganym stopniu. Najmniejsze stężenia manganu w całym ba-
danym zakresie zmian prędkości iltracji stwierdzono w iltracie złoża z masą 
G1 (0÷0,01 mg/L).
 Wyniki badań, zamieszczone w tabeli 2, wykazały, że skuteczność mas ak-
tywnych G1, Birm oraz Purolite MZ-10 w usuwaniu żelaza z wody nie zmienia 
się lub zmienia się w niewielkim stopniu wraz ze wzrostem prędkości iltracji 
z 5 do 18 m/h. W warunkach iltracji wody, przyjętych w badaniach, w przypadku 
wyżej wymienionych mas uzyskano obniżenie stężenia żelaza ogólnego w wo-
dzie do wartości poniżej 0,06 mg/L (norma dopuszcza w wodzie do spożycia 
0,20 mgFe/L). W przypadku masy Defeman zwiększenie prędkości iltracji do 
7,5 m/h spowodowało uzyskanie wody o ponadnormatywnej wartości stężenia 
żelaza (stężenie żelaza ogólnego w próbie iltratu wyniosło 0,21 mg/L). Podwyż-
szanie prędkości iltracji skutkowało dalszym wzrostem wartości stężenia żelaza 
w próbie iltratu masy Defeman – do wartości 0,44 mg/L przy prędkości iltracji 
równej 18 mg/L.
 Mając na uwadze uzyskane wyniki badań odżelaziania i odmanganiania 
wody przy zmiennych prędkościach iltracji, za zasadne uznano dokonanie oceny 
wybranych parametrów izycznych złóż, stanowiących wypełnienie kolumn il-
tracyjnych. W tym celu dokonano oceny porowatości złóż oraz przeprowadzono 
analizę granulometryczną materiału iltracyjnego.
 Porowatość złoża wyraża się ilorazem objętości fazy ciekłej w złożu do całko-
witej jego objętości. Większa porowatość złoża oznacza większą objętość porów 

Tabela 2 

Wpływ prędkości fi ltracji na zawartość żelaza w fi ltracie

Prędkość fi ltracji 

[m/h]

Woda 

surowa

Stężenie Fe
og

 [mg/L] w fi ltracie

Purolite MZ-10 G-1 Birm Defeman

5 1,4 0,02 0,02 0,05 0,10

7,5 1,4 0,02 0,02 0,05 0,21

10 1,4 0,03 0,02 0,05 0,32

12 1,4 0,03 0,02 0,05 0,34

15 1,4 0,03 0,02 0,05 0,35

18 1,4 0,04 0,03 0,05 0,44

Źródło: opracowanie własne.
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w całkowitej objętości złoża, a tym samym większą zdolność do przyjęcia przez 
złoże wody. Porowatość dla materiałów o objętości 1 L obliczono, określając 
udział masowy i objętościowy fazy stałej (ziaren materiału) oraz ciekłej w złożu, 
a następnie wykorzystując poniższe zależności:

   (1)

gdzie:
 – porowatość złoża,
V – objętość złoża,
Vc – objętość fazy ciekłej w złożu,
Q – masa złoża,
Qs – masa fazy stałej w złożu,
c – gęstość właściwa fazy ciekłej w złożu.

 Badania wykazały, że najmniejszą porowatość ma złoże z masą Purolite MZ-10 
(41%), największą zaś złoże z masą Defeman (52%). W przypadku dwóch pozosta-
łych mas, czyli G-1 oraz Birmu, porowatość wynosiła odpowiednio 45 i 47%.
 Analiza sitowa wypełnień złóż iltracyjnych wykazała występowanie istot-
nych różnic w zakresie wielkości ziaren materiału iltracyjnego. Do materiałów 
drobnoziarnistych należy zaliczyć G-1 (85% ziaren tej masy nie przekracza śred-
nicy 1 mm) oraz Purolite MZ-10 (100% ziaren jest wielkości poniżej 1 mm). 
Większymi ziarnami charakteryzuje się Birm – prawie 90% ziaren tej masy nie 
przekracza średnicy 2 mm. Największymi ziarnami (w stosunku do pozostałych 
badanych mas) cechuje się Defeman. Ziarna o średnicy powyżej 2,0 mm stanowią 
ponad 78% wszystkich ziaren danej masy (powyżej 1,6 mm ponad 90%). Naj-
większe ziarna (2,2%) mają średnicę d > 3,15 mm.

Podsumowanie wyników badań 

 Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że proces odmanganiania i od-
żelaziania wody z udziałem aktywnych mas iltracyjnych może być skutecznie 
prowadzony nawet przy wyższych prędkościach iltracji. Spośród czterech bada-
nych mas tylko w jednym przypadku (masa Defeman) zaobserwowano znaczące 
pogarszanie się efektywności procesu wraz ze wzrostem prędkości przepływu 
uzdatnianej wody. Złoża wypełnione masami Purolite MZ-10, G-1 oraz Birm, 
w granicach analizowanych prędkości iltracji (czyli do 18 m/h) i przy ściśle 
określonych parametrach uzdatnianej wody, „produkowały” wodę o wymaga-
nych parametrach jakościowych.
 Przeprowadzona ocena złóż iltracyjnych wykazała, że istnieje ścisły związek 
porowatości złoża z wielkością ziaren materiału iltracyjnego stanowiącego wy-
pełnienie złoża. Istotność cech izycznych złoża w procesie usuwania żelaza 
i manganu z wody została potwierdzona wynikami badań iltracji wody przez 
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złoża wypełnione masami aktywnymi. Wraz ze wzrostem porowatości złoża 
może być w nim zatrzymana większa liczba cząstek fazy stałej, co pozwala wy-
dłużyć cykl iltracji i zmniejszyć częstotliwość płukania złoża. Jednak wyższa po-
rowatość może także oznaczać pogorszenie efektywności uzdatniania wody, 
szczególnie w przypadku niewłaściwie dobranych parametrów jej przepływu. 
Wyniki badań pokazały, że masa aktywna, charakteryzująca się największą poro-
watością (Defeman), przy wyższych prędkościach iltracji była nieskuteczna 
w usuwaniu z wody manganu (od około 13 m/h wzwyż) i żelaza (od około 7 m/h 
wzwyż). Podobnie jak porowatość, bardzo istotną rolę w procesie iltracji odgry-
wa wielkość ziaren materiału iltracyjnego. Materiał o drobniejszym uziarnieniu 
powinien dawać lepsze efekty usuwania zawiesin z wody, ale jednocześnie zwięk-
szone jest prawdopodobieństwo wystąpienia kolmatacji złoża iltracyjnego. 
 Natomiast przyjęcie dużego uziarnienia wydłuża wprawdzie cykl iltracyjny, jed-
nak może niekorzystnie wpłynąć na efektywność uzdatniania wody. Potwier-
dzeniem tych faktów są wyniki przeprowadzonych badań. Największe zmniejszenie 
skuteczności działania wraz ze wzrostem prędkości iltracji stwierdzono dla masy 
Defeman. Jednocześnie dana masa aktywna charakteryzuje się największymi ziar-
nami.
 Związki żelaza i manganu, zatrzymywane w złożu między innymi w wyniku 
katalitycznego utleniania, są znacznie silniej związane z powierzchnią ziaren ma-
teriału iltracyjnego niż doprowadzane doń (w postaci kłaczków) wodorotlenki 
Fe(III). W przypadku złóż, w których usuwanie żelaza i manganu zachodzi mię-
dzy innymi w wyniku katalitycznego utleniania (co ma miejsce w przypadku 
masy Defeman, będącej rudą manganową), powstające na ziarnach tego złoża 
powłoki katalityczne charakteryzują się znaczną trwałością w stosunku do dzia-
łających podczas iltracji sił hydrodynamicznych.10 Ponieważ o innych niż izycz-
ne oddziaływaniach pomiędzy powierzchnią złoża a składnikami wody można 
mówić głównie w odniesieniu do obecnego w wodzie manganu, w przypadku 
złoża wypełnionego masą Defeman nie są zaskakujące wyniki badań iltracji wody, 
w których – wraz ze wzrostem prędkości iltracji – znacznie szybciej niż w przy-
padku pozostałych mas stwierdzano coraz wyższe stężenia żelaza w iltracie.
 Znaczenie w przebiegu procesu iltracji z udziałem badanych mas aktywnych 
miał także fakt, że woda przed skierowaniem na kolumny iltracyjne nie była na-
powietrzana. Można zatem przypuszczać, że między innymi z tego względu utle-
nianie żelaza w znacznej części następowało wewnątrz złoża iltracyjnego, 
co było równoznaczne z przemieszczaniem się żelaza w formie rozpuszczonej 
do niższych partii złoża, niż miałoby to miejsce w przypadku usuwania kłaczków 
wytrąconego Fe(OH)3. Zwiększanie prędkości iltracji skutkowało docieraniem że-
laza dwuwartościowego do coraz niższych stref wypełnienia złoża, aż do wystąpie-
nia tak zwanego przebicia złoża, co stwierdzono w przypadku masy Defeman.
 W pracy11 autor stwierdza, że jeśli rozpuszczone formy żelaza będą przeni-
kać zbyt głęboko w złoże iltracyjne, mogą osiągnąć tak zwaną strefę odmanga-

10 J. Jeż-Walkowiak, Z. Dymaczewski, M. Sozański, Parametry technologiczne ..., op. cit., s. 112-121.
11 Ł. Weber, Diagnostyka SUW ..., op. cit.
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niania wody. Wówczas, ze względu na dużo większą “łatwość” osadzania się roz-
puszczonego żelaza na powierzchni złoża katalitycznego, następuje zmniejszenie 
skuteczności procesu odmanganiania lub nawet całkowite zahamowanie usuwa-
nia manganu z wody. Analizując wyniki przeprowadzonych badań, można uznać, 
że w przypadku masy Defeman takie zjawisko miało miejsce.
 Zasadniczym wnioskiem wynikającym z niniejszej pracy jest stwierdzenie, 
że przyjęcie konkretnego materiału iltracyjnego jako wypełnienia iltrów odże-
laziających i odmanganiających powinno następować po dokonaniu analizy jako-
ściowej i ilościowej uzdatnianej wody, a ustalenie prędkości jej przepływu – 
po wykonaniu odpowiednich badań laboratoryjnych lub w skali półtechnicznej.


