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Charakterystyka problemów eksploataCji sUw CzanieC 
w lataCh 2009-2010 

Streszczenie. SUW Czaniec opiera swą produkcję na zasobach wód górskich pobieranych ze zbior-
nika Czaniec, charakteryzujących się intensywną zmianą jakości w czasie ulew i topnienia śniegu. 
Spływy powierzchniowe, jaki i zwiększenie przepływu w korytach rzek i potoków skutkują napły-
wem ładunku zanieczyszczeń do zbiornika w Czańcu, co powoduje takie zwiększenie mętności  
i barwy, iż układ technologiczny uzdatniania wody nie jest w stanie zatrzymać zanieczyszczeń  
w wymaganym stopniu. Zjawiska gwałtownych zmian jakości wody w źródle, nabrały w ostatnich 
latach na sile, czego bezpośrednim efektem są wymuszone postoje technologiczne SUW Czaniec.  
W artykule przedstawiono pełną charakterystykę warunków technologicznych eksploatacji SUW  
w zmiennych okolicznościach produkcji wody. Integralnym elementem opracowania jest ocena efek-
tów technologicznych wraz z analizą ekonomiczną eksploatacji stacji.
Słowa kluczowe: koagulacja, stacja uzdatniania wody, mętność, uboczne produkty dezynfekcji.

WPROWADZENIE

Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach jest jedną z jedenastu stacji 
znajdujących się w gestii zarządzania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów S.A., produkujących wodę dla potrzeb regionu Śląska. Powstała ona w latach 
70-tych XX wieku w okresie dużego zapotrzebowania na wodę. W tych latach pro-
dukcja wody w SUW Czaniec kształtowała się na poziomie 300 000 m3/dobę. Obec-
nie potrzeby wodne aglomeracji śląskiej determinują dobową wydajność stacji  
w granicach 50 000 – 70 000 m3. Powyższy fakt jest jednym z czynników wpływa-
jących na uwarunkowania i zasady eksploatacji SUW Czaniec. Drugim istotnym ele-
mentem decydującym o efektywności pracy SUW jest jakość wody w źródle zasila-
nia, która w ostatnich 14 latach charakteryzuje się istotną zmiennością sezonową.

Budowa ujęcia wody dla SUW Czaniec w systemie kaskady zbiorników gór-
skich (Tresna, Porąbka, Czaniec) oraz bardzo dobra jakość wody w źródle zasilania 
w okresie rozpoczęcia inwestycji, pozwoliły przyjąć założenia projektowe do opra-
cowania układu technologicznego eksploatacji SUW opartego na procesie koagulacji 
powierzchniowej. Warunkiem efektywnego funkcjonowania powyższego układu 
uzdatniania jest pobór wody ze środowiska naturalnego, charakteryzującej się 
względnie stałym i małym poziomem zanieczyszczeń. Zasilanie SUW wodami wy-
sokiej jakości pozwala skutecznie ją oczyszczać przy użyciu niewielkich dawek  
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reagentów, przy których koagulacja objętościowa w ogóle nie zachodzi lub jest nie-
skuteczna. Uwarunkowania eksploatacji SUW oparte na koagulacji w filtrach kon-
taktowych przynoszą wymierne efekty ekonomiczne w postaci nie tylko obniżenia 
kosztów zużycia reagentów i opłat związanych z procesem płukania filtrów (energia 
i ilość wody do płukania), ale również z faktu obniżenia kosztów przeróbki osadów 
pokoagulacyjnych [6].

Wykorzystanie w procesie produkcji wody koagulacji powierzchniowej niesie ze 
sobą również pewne zagrożenia technologiczne, wynikające z istotnej zależności efek-
tywności uzdatniania wody od jej odczynu i temperatury. Słabą stroną koagulacji po-
wierzchniowej są ograniczenia możliwości jej zastosowania w przypadku nagłych 
zmian jakości wody zasilającej układ, charakteryzującej się wysokim ładunkiem za-
wiesin, spowodowanym przykładowo dużymi spływami powierzchniowymi, będący-
mi efektami wiosennych roztopów czy też długotrwałych, intensywnych opadów [6].

układ technologiczny uzdatniania wody Suw Czaniec
Lewarowe ujęcie wody zlokalizowane jest w lewej, górnej części zbiornika 

Czaniec. Ujęcie to stanowi okno wlotowe o wymiarach 1,5x3,0, które jest zabezpie-
czone kratą rzadką o prześwicie 6 cm przed przedostawaniem się do rurociągów 
wody surowej przypadkowych zanieczyszczeń prowadzonych nurtem rzeki Soły. Uj-
mowana woda dwoma rurociągami lewarowymi o średnicy 1800 mm kierowana jest 
do studni zbiorczej, skąd rurociągiem lewarowo-grawitacyjnym o średnicy 1500 mm 
i długości 2,9 km dopływa do pompowni centralnej stacji. Pompownia centralna 
SUW Czaniec stanowi zespolony obiekt podstawowych układów pompowych wypo-
sażony w: 6 pomp wody surowej (2 sztuki 80D-32 i 4 sztuki 60D-40), 5 pomp wody 
uzdatnionej (2 sztuki 80D-31 i 3 sztuki 60D-40) oraz 3 pompy wody płuczącej (typ 
50D-22). Woda surowa przepompowywana jest do 4 zbiorników wstępnych, których 
zadaniem jest jej odpowietrzenie i zatrzymanie grubszej zawiesiny (średni czas za-
trzymania 5-6 minut). Ze zbiorników wstępnych woda grawitacyjnie zasila pozostałe 
elementy układu technologicznego.

Technologia uzdatniania wody stosowana na stacji nie zmieniła się od ponad czter-
dziestu lat jej funkcjonowania i polega na filtracji kontaktowej (koagulacja w złożu filtra-
cyjnym siarczanem glinu – przeciętna dawka z zakresu 4-34 mgAl2(SiO4)3/dm3) oraz de-
zynfekcji chlorem gazowym. Filtry kontaktowe składają się z 64 komór o powierzchni  
46 m2 każda, które zgrupowane są w 4 niezależnych segmentach po 8 piaskowych jedno-
stek bliźniaczych, z centralną rynna zbiorczą wody uzdatnionej. Całkowitą 2,55 m wyso-
kość złoża stanowi 35 cm podkład żwirowy podtrzymujący 220 cm warstwę złoża piasku 
filtracyjnego. Aktualna prędkość filtracji wynosi około 5 m/h. Filtry kontaktowe w proce-
sie technologicznym ich eksploatacji płukane są wodą chlorowaną z intensywnością  
12 dm3/m2/s w czasie 8 – 10 minut, a czas wpracowania złoża filtracyjnego po płukaniu 
wynosi około 10-20 minut. Długość filtrocyklu waha się, w zależności od jakości wody, 
od 8 – 72 h, średnio 48 h. Obecnie pracuje zaledwie 20 komór filtracyjnych na dwóch 
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segmentach (A i B), dwa pozostałe segmenty (C i D), w skład których wchodzą 32 komo-
ry, zostały całkowicie wyłączne z produkcji i przygotowane do kapitalnego remontu. 

Woda przefiltrowana odpływa grawitacyjnie do czterech zbiorników wody czy-
stej o całkowitej pojemności 10 000 m3. W zbiornikach tych woda poddawana jest 
procesowi dezynfekcji chlorem (dawka 0,9-1,6 mgCl2/dm3). Czas kontaktu wody  
z dezynfekantem uzależniony jest od aktualnej produkcji stacji.

Uzdatniona woda ze zbiorników wody czystej kierowana jest grawitacyjnie ru-
rociągiem żelbetowym o średnicy 1500 mm i długości 32,4 km do pompowni po-
średniej w Urbanowiczach, skąd tłoczona jest rurociągiem o średnicy 1400 mm  
i długości 11,8 km poprzez zbiorniki w Mikołowie do rozległej aglomeracji śląskiej 
[1, 4, 5, 6].

zmienne warunki środowiskowe pracy wodociągu Czaniec 
W pierwszym okresie eksploatacji SUW Czaniec w Kobiernicach (lata 1971- 

-1997) jakość wody w źródle zasilania pozwalała przez ponad pół roku (średnio  
208 dni) produkować wodę w układzie technologicznym opartym jedynie na filtracji 
i dezynfekcji. W okresie, w którym jakość surowca ulegała sezonowemu pogorsze-
niu uzdatnianie wody było wspomagane koagulacją siarczanem glinu o średniej 
dawce 11,2 mgAl2(SiO4)3/dm3.

Istotny przełom w uwarunkowaniu eksploatacji SUW Czaniec stanowiła po-
wódź, która miała miejsce w 1997r. Od tego czasu jakość wody w źródle zasilania 
uległa pogorszeniu do takiego stopnia, iż konsekwencją powyższego zjawiska było 
uruchomienie procesu ciągłej koagulacji w złożu dawką siarczanu glinu w zakresie 
4,0-61,3 mgAl2(SiO4)3/dm3. 

Cechą charakterystyczna wód górskich jest ich nagła, znaczna zmiana jakości 
wyrażana głównie poziomem mętności i barwy, będąca skutkiem spływów po-
wierzchniowych wywołanych topnieniem śniegu czy też gwałtownymi wezbraniami 
w okresie długotrwałych i intensywnych opadów. Powyższe zdarzenia atmosferycz-
ne, stały się od 1997 roku główną przyczyną wymuszonych postoi stacji (tabela 1). 
Konsekwencją nagłego pogorszenia jakości wody w źródle jest konieczność podej-
mowania racjonalnych decyzji technologicznych, gwarantujących produkcję wody  
o wysokich standardach jakości. Skutkiem gwałtownego podwyższenia mętności 
wody w zbiorniku Czaniec (mętność 32 NTU), w marcu 2004 r. (rys. 1) był 3-krotny 
wzrost dawki koagulantu do poziomu 24 mgAl2(SO4)3/dm3 następstwem, czego był 
dwukrotny wzrost ilości wody technologicznej, wykorzystywanej w procesie płuka-
nia układu filtracyjnego. Oczywistą konsekwencją zmian jakości wody w ujęciu jest 
wzrost kosztów produkcji wody, często do poziomu nieakceptowanego nie tylko 
przez konsumenta wody ale również i przez producenta. W skrajnych przypadkach 
intensywnych opadów wiosennych, zakres nagłych zmian mętności wody w zbiorni-
ku Czaniec osiąga poziom wzrostu ponad 15 krotnego przeciętnego zanieczyszcze-
nia wody w źródle. Powyższe zjawisko miało miejsce w marcu 2006 r., kiedy to 



260

Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

skutkiem osiągnięcia przez wodę surową mętności 52 NTU był nie tylko wzrostem 
dawki koagulantu do poziomu 94,4 mgAl2(SO4)3/dm3 ale również znaczący 6-krotny 
wzrost ilości wody, wykorzystywanej w procesie płukania złóż filtracyjnych do po-
ziomu przekraczającego 30% wielkości dobowej produkcji. Konsekwencją powyż-
szych warunków eksploatacyjnych był ponad 2-tygodniowy postój SUW Czaniec.

tabela 1. Charakterystyka jakości wody w okresach wymuszonych postoi stacji w latach 1997-2007
table 1.  Water quality characteristic in the operating period of water treatment plant forced stand-

still in the year 1997-2007

Data
Parametr jakości wody

Przyczyna  postoju
Mętność Barwa

08.07.1997 1000 mgSiO2/dm3 800 mgPt/dm3 Powódź

07.05.2002 3250 mgSiO2/dm3 1500 mgPt/dm3 Podwyższona mętność po intensywnych  
opadach

23.03.2005 51 NTU 40 mgPt/dm3 Podwyższona mętność z odpływów  
roztopowych

25.08.2005 < 300 NTU < 100 mgPt/dm3 Podwyższona mętność po intensywnych  
opadach

31.03.2006 64,1 NTU 65 mgPt/dm3 Podwyższona mętność z odpływów  
roztopowych

07.09.2007 330 NTU 160 mgPt/dm3 Podwyższona mętność po intensywnych  
opadach

Rys.1.  Charakterystyka parametrów technologicznych eksploatacji SUW Czaniec w okresie pogor-
szenia jakości wody w źródle - marzec 2004

Fig. 1.  Characteristic of technology parameters of WTP Czaniec operating at the period of water 
quality deterioration in source – March 2004 

Należałoby sądzić, że system kaskadowy zbiorników górskich Tresna – Porąb-
ka – Czaniec oraz lokalizacja ujęcia wody przy ostatnim z nich, pozwolą osłabić 
skutki intensywnych, losowych zmian jakości wody i tym samym uchronić stację 
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przed napływem silnie zmętnionych wód związanych z topnieniem śniegu i gwał-
townymi wezbraniami w okresie długotrwałych i intensywnych opadów. Fakty jed-
nak zaprzeczają powyższemu stwierdzeniu. Bardzo krótko trwający czas, w ciągu, 
którego mętność wody w zbiorniku Czaniec wzrasta kilkakrotnie (kilka, kilkanaście 
godzin) świadczy o bardzo małej zdolności buforowej wyżej położonych zbiorników,  
a także o istotnym wpływie na jakość ujmowanej przez stację wody dwóch potoków 
Mała Puszcza i Wielka Puszcza będących dopływami Soły i mających ujścia powy-
żej SUW Czaniec

Oprócz gwałtownych, sezonowych zmian jakości wody w zbiorniku Czaniec w po-
staci wzrostu mętności i barwy wody, fala powodziowa w 1997 roku zwiększyła w toni 
wodnej zbiornika zawartość substancji organicznych będących prekursorami ubocznych 
produktów dezynfekcji wody chlorem tj. THM. Analizując warunki eksploatacji stacji 
należy nadmienić, że nawet bardzo istotne zmiany mętności w ujęciu nie implikują istot-
nych wzrostów stężeń związków organicznych wyrażanych, jako utlenialność, co potwier-
dza fakt iż w ogólnej masie organicznej istnieje specyficzna grupa związków będących 
prekursorami THM. Nawet w okresach bardzo wysokiej mętności utlenialność wody  
surowej nie przekraczała wartości 5 mgO2/dm3. W latach 2001-2006 utlenialność  
wody surowej kształtowała się na poziomie 2,3 – 3,5 mgO2/dm3 (lata 2001-2006), a od 
2007 r. wyrażana jako indeks nadmanganianowi przyjmowała wartość z zakresu  
0,8-3,2 mg O2/dm3. Pomimo stosunkowo niewielkiej zawartości związków organicznych 
w wodzie surowej, woda uzdatniona charakteryzuje się stosunkowo znaczna zawartością 
chloroformu na wyjściu ze stacji, średnio 8,1 mg/m3 (zakres 2,4-16,8 mg/m3), co z powodu 
transportu na duże odległości jest zjawiskiem niekorzystnym [6].

Charakterystyka jakości wody pobieranej do produkcji w latach 2009-2010
Woda pobierana z ujęcia dla stacji Czaniec w latach 2009-2010 cechowała się 

zasadniczo dobrą jakością. W tym okresie jakość wody surowej (tabela 2) określały 
średnie włości podstawowych wskaźników na poziomie: pH-7,4 (6,7 ÷ 8,7), azot 
amonowy 0,09 mgNH4/dm3 (0,02 ÷ 0,15 mgNH4/dm3), żelazo ogólne 0,3 mgFe/dm3 
(0,02 ÷ 0,6 mgFe/dm3) i glin 0,07 mg Al/dm3 (0,00 ÷ 0,41 mg Al/dm3). Ponadto woda 
ta zawierała nieznaczne ilości związków organicznych, dla której średnia utlenial-
ność wyrażana jako indeks nadmanganianowi wynosiła 2,4 mgO2/dm3 (0,8 ÷  
3,2 mgO2/dm3). Zawartość OWO zmieniała się w zakresie 1,45 ÷ 5,67 mgC/dm3, co 
odpowiadało absorbancji UV 1cm

254nmUV w przedziale 0,095÷1,154 oraz absorbancji  
UV 1cm

272nmUV  w przedziale 0,055 ÷ 1,045. Natomiast średnie wartości parametrów jako-
ści wody, które okresowo przynoszą utrudnienia technologiczne eksploatacyjne sta-
cji kształtowały się na poziomie: mętność 17,1 NTU (1,0-385 NTU) oraz barwa  
22,8 mgPt/dm3 (10-460 mgPt/dm3).

Mino, iż woda w okresie analizy 2009 -2010, nie odbiegała znacząco od śred-
nich wartości parametrów jakości, jakie ukształtowały się w źródle wody po 1997 r., 
to rok 2009 był dla stacji nowym doświadczeniem technologicznym. W wodzie suro-
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wej zaobserwowano, bowiem podwyższone ilości związków manganu, których usu-
nięcie na złożach filtrów kontaktowych sprawiało trudności. W dniu 27.07.2009 r. 
odnotowano maksymalne stężenie 0,32 mgMn/dm3. Wysokie stężenie manganu  
w źródle wody surowej na poziomie powyżej 0,13 mgMn/dm3 utrzymywało się aż 
do początku listopada. Istotne wzrost stężenia manganu latem 2009 roku w wodzie 
surowej, przekraczający incydentalnie wartości dopuszczalne dla klasy A2, był przy-
czyną postoju stacji w okresie lipiec-październik 2009. 

tabela 2.  Średnie roczne wartości wybranych parametrów wody surowej na stacji SUW Czaniec 
 w latach 2009-2010

table 2. Mean value of selected raw water quality parameters in WTP Czaniec in the year 2009-2010
Oznaczenia Jednostki 2009 2010 A2 wart. zalecana
Temperatura °C 8,6 10,6 50
Mętność NTU 7,8 26,5 -
Barwa m Pt g/dm3 17,8 28,3 50
Zapach  zim. /gorąco A A 10
Odczyn pH  7,3 7,4 5,5-9,5
Utlenialność mg02/dm3 in. 2,3 i. 2,7 < 5,0
Azot amonowy mgNH4/dm3 0,1 0,08
Żelazo mgFe/dm3 0,5 0,12 1,0
Mangan mg Mn/dm3 0,1 0,09 0,1
Chlorki mgCl/dm3 8,7 8,3 200
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 76,2 79,1 -
Zasadowość og. mval/dm3 1,3 1,4 -
Siarczany mg S04/dm3 18,7 16,1 150
Glin mgAl/dm3 0,1 0,09 -

Rys. 2. Zmienność mętności wody uzdatnionej w SUW Czaniec w latach 2009-2010
Fig. 2. Variation of treated water turbidity in WTP Czaniec in the year 2009-2010

W roku 2010 r. Polskę nawiedziły dwie intensywne fale powodziowe (maj-czer-
wiec oraz wrzesień), których efektem pogorszenia jakości wody na ujęciu SUW  
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Czaniec były skokowe intensywne zmiany mętności i barwy wody w rzece Sole  
i w konsekwencji w kaskadzie zbiorników Tresna-Porąbka-Czaniec (tabela 3) jak 
również w dopływach do zbiornika Czaniec wód potoków Wielka i Mała Puszcza. 
Zjawiska te były przyczyną aż dwukrotnego postoju stacji w 2010 r. w okresie wio-
sennym (maj–lipiec) oraz letnio-jesiennym (wrzesień).

Efektywność technologiczna eksploatacji SUW Czaniec w latach 2009-2010
Woda uzdatniona wyprodukowana w SUW Czaniec i w wtłaczana do rozległe-

go systemu dystrybucji wody odpowiada obowiązującym standardom jakości wody 
[3]. W latach 2009 - 2010 dla stałej barwy 5 mgPt/dm3 średnia mętność wody uzdat-
nionej kształtowała się na poziomie 0,30 NTU (0,11 ÷ 1,00) (rys.2). W tym okresie 
woda charakteryzowała się ponadto średnimi wartościami następujących parame-
trów (tabela 4): pH-7,1 (6,6 ÷ 7,6), mangan 0,03 mgMn/dm3 (0,00 ÷ 0,05 mgMn/dm3), 
glin -0,05 mgAl/dm3 (0,00 ÷ 0,20 mgAl/dm3). Natomiast zawartość związków orga-
nicznych wyrażona absorbancją UV  cechowała się zmiennością w zakresie od 
0,020 do 0,260 oraz absorbancją UV  w przedziale 0,000 ÷ 0,230. W tym okre-
sie woda uzdatniona charakteryzowała się niskim średnim poziomem stężenia THM 
(rys.3), który dla 2009 roku wynosił 5,99 mg/m3 (2,1-10,9 mg/m3) a dla 2010 roku 
3,98 mg/m3 (2,8-4.8 mg/m3).

Tabela 3.  Parametry jakości wody w kaskadzie zbiorników Tresna-Porąbka-Czaniec w okresie po-
wodzi 2010 r.

Table 3.  Water quality parameters in reservoir cascade of the Tresna-Porąbka-Czanie at the freshet 
in the 2010 year

Data
Zbiornik Tresna Zbiornik Porąbka Zbiornik Czaniec ujęcie

Mętność  
NTU

Barwa  
mgPt/dm3

Mętność  
NTU

Barwa  
mgPt/dm3

Mętność  
NTU

Barwa  
mgPt/dm3

17-maj 64 90 31 45 157 180
20-maj - 200 473 460 385 460
26-maj - - - - 169 180
28-maj 30 25 91 60 100 75
14-czerwiec 12 30 53 70 64 80
2-lipiec - - - - 18 30
1-wrzesień - - 58 160 414 400
2-wrzesień 761 400
3-wrzesień - - - - 603 400
9-wrzesień - - - - 196 200
10-wrzesień - - 142 60 156 100
17-wrzesień - - 55 40 65 40
24-wrzesień - - 32 35 38 40
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Rys.3. Zmienność sumy THM w wodzie uzdatnionej w  SUW Czaniec w latach 2009-2010
Fig. 3. Variation of THM sum in treated water in WTP Czaniec in the year 2009-2010

Rys. 4. Zmienność stężenia manganu w wodzie surowej w latach 2009-2010
Fig. 4. Variation of manganese in raw water in the year 2009-2010

Rys. 5. Zmienność wartości mętności i barwy w wodzie surowej w latach 2009-2010
Fig. 5. Variation of turbidity and colour in raw water in the year 2009-2010

Wystąpienie podwyższonej zawartości manganu w wodzie surowej (rys. 4) na 
przełomie lipca i października 2009 r. skutkowało trudnościami jego usunięcie na 
filtrach kontaktowych. Z tego też powodu, mimo iż mętność wody surowej była ni-
ska (zmienność 2,8 ÷ 13,8 NTU) musiano wyłączyć stację z produkcji na okres od 
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29.07.2009 r. do 12.10.2009 r. Podczas postoju stacji prowadzono testy laboratoryjne 
wraz z próbami technicznymi, których celem było określenie parametrów technolo-
gicznych zwiększających stopień usunięcia manganu z wody. Przeprowadzone bada-
nia pozwoliły określić dawkę nadmanganianu potasu 0w zakresie0,4÷0,7 mgKMnO4 
/dm3 potrzebną do redukcji związków manganu podczas filtracji kontaktowej, który 
w skali technicznej dawkowany jest w układzie technologicznym do rurociągu wody 
surowej przed filtrami kontaktowymi, podobnie jak roztwór siarczanu glinu. Wystą-
pienie podwyższonego stężenia manganu w wodzie surowej (rys. 4) również zaob-
serwowano w miesiącach letnich 2010 r., jednak doświadczenia zdobyte w 2009 r. 
pozwoliły na utrzymanie ciągłości produkcji. Układ technologiczny uzdatniania wo-
dy mino swojej prostoty, pozwala na osiągnięcie redukcji stężenia manganu i żelaza 
w wodzie uzdatnionej w stosunku do wody surowej średnio o 80%. Ten stopień re-
dukcji gwarantuje wtłaczanie wody do sieci wodociągowej spełniającej wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z kwietnia 2010 r. – dopuszczalne 
stężenie żelaza 0,2 [mg/dm3], dopuszczalne stężenie manganu 0,05 [mg.dm3].

tabela 4.  Zakres zmienności wybranych parametrów jakości wody uzdatnionej w SUW Czaniec  
w latach 2009-2010

table 4.  Variation range of selected quality parameters of treated water from WTP Czaniec in the 
year 2009-2010

Oznaczenia Jednostki 2009 2010
Mętność NTU 0,11÷0,98 0,11÷1,00
Barwa mgPt/dm3 5 5
Odczyn pH 6,7÷7,4 6,6÷7,6
Glin mgAl/dm3 0,00÷0,18 0,00÷0,20
Mangan mgMn/dm3 0,00÷0,05 0,01÷0,05
Absorbancja 254 cm-1 0,020÷0,260 0,025÷0,260
Absorbancja 272 cm-1 0,010÷0,230 0,000÷0,215

Kolejnym istotnym problemem eksploatacyjnym w okresie prowadzonej anali-
zy był sezonowy wzrosty mętności oraz barwy. W przeciągu ostatnich dwóch lat 
parametry te aż trzykrotnie przyczyniły się do postoju stacji (rys. 5). We wszystkich 
przypadkach powodem były obfite opady deszczu, które spowodowały powodzie 
(kwiecień–maj  2009, maj–lipiec oraz wrzesień–październik 2010). Analiza parame-
trów mętności i barwy wody surowej w latach 2009-2010 zasilającej stację  
w Kobiernicach wykazuje (rys. 5.), że jakość wody jest stosunkowo dobra przez prze-
ważającą część tego okresu. Średnie miesięczne wartości w odniesieniu do mętności 
przeważnie nie przekraczały wartości 30 NTU, a nawet w 75% przypadków nie 
przekraczały 10 NTU. Jednak przy podwyższonych parametrach mętności (rys. 6) 
jak i barwy proces technologiczny stacji nie pozwala na uzyskanie wymaganych 
efektów technologicznych, gdyż ograniczona zdolność przyjęcia znacznego ładunku 
zawiesin pochodzących z wody surowej i dodawanych reagentów skutkuje znacznym 
skróceniem filtrocyklu nawet do 8 godzin. Tym samym wzrasta ilość wody zużywa-
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nej na ich płukanie. Przy mętności powyżej 50 NTU wody pobieranej zwiększają się 
znacznie koszty produkcji wody powyżej poziomu akceptowalnego (rys. 7) [2, 7]. 
Powyższe uwarunkowania techniczno-technologiczne jak i ekonomiczne wymuszają 
konieczność podjęci racjonalnej decyzji o postoju stacji, co miało miejsce w ostat-
nich dwóch latach trzykrotnie : 06.04. 2009 r. (mętność 52 NTU), 16.05.2010 r. (męt-
ność 385 NTU) i 01.09.2010 r. (mętność 370 NTU). Przeprowadzona analiza kosz-
tów eksploatacji SUW Czaniec wykazała, iż średni koszt produkcji 1 m3 wody  
w roku 2009 wynosił 0,84 zł (0,65-0,96 zł), a w 2010 r. był nieco niższy i wynosił 
0,71 zł (0,59-0,81 zł). Uzyskane koszty eksploatacji w okresie przeprowadzonych ba-
dań wykazały ponadto, że maksymalne uzyskane koszty produkcji wody w okresie 
2009-2010 są wyższe o 15% od kosztów średnich w danym roku analizy i stanowią 
aż 47,7% minimalnych kosztów w 2009 r. oraz 37,3% minimalnych kosztów produk-
cji wody uzyskanych w roku 2010. 

Rys. 6.  Charakterystyka parametrów technologicznych eksploatacji SUW Czaniec w okresie pogor-
szenia jakości wody w źródle – przełom sierpnia i września 2010 r.

Fig. 6.  Characteristic of technology parameters of WTP Czaniec operating at the period of water 
quality deterioration in source – August – September 2010 

Rys. 7. Charakterystyka ekonomiczna produkcji wody w SUW Czaniec w latach 2009-2010
Fig. 7. Economic characteristic of water production in WTP Czaniec in the year 2009-2010
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Podsumowanie

W aspekcie przedstawionej gwałtownej zmienności jakości wody nie tylko se-
zonowej, ale również dobowej, eksploatacja układu technologicznego wymaga od 
kadry Kierowniczej Stacji, ciągłej analizy potencjalnych możliwości pogorszenia się 
jakości surowca, w skutek nagłych zjawisk atmosferycznych: gwałtowne deszcze czy 
intensywne spływy roztopowe w okresie wiosennym. Pomocnym narzędziem jest tu 
monitoring jakości wody surowej, technologicznej oraz uzdatnionej, prowadzony 
przez laboratorium SUW Czaniec. Taka organizacja zarządzania układem technolo-
gicznym uzdatniania wody gwarantuje produkcję wody o parametrach zgodnych  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.

Okresowa zmienność jakości wody ujmowanej do produkcji, w odniesieniu 
głównie do mętności, barwy i wielkości zawiesiny, w ostatnich latach przybrała na 
sile. Następstwem tych zjawisk jest ciągły wzrost reagentów stosowanych w procesie 
uzdatniania wody oraz ilości wody czystej wykorzystywanej w procesie płukania 
filtrów, a co za tym idzie i ilości wykorzystywanej przez zakład energii elektrycznej. 
Pomimo ciągłego wzrostu kosztów eksploatacji SUW Czaniec, koszt produkcji 1 m3 
wody i tak pozostaje na najniższym poziomie w odniesieniu do innych zakładów 
GPW S.A., pracujących w oparciu o wody powierzchniowe.

W celu zachowania ciągłości produkcji wody w SUW Czaniec niezbędnym jest 
podjęcie celowych działań zmierzających do ograniczenia zakresu wahań jakości 
wody w zakresie mętności i barwy wód potoków Mała i Wielka Puszcza, poprzez 
odpowiednią zabudowę ich dopływów do zbiornika, ograniczającą zakres erozji dna 
i brzegów tych potoków górskich.
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characteriStic of operating difficultieS of wtp czaniec 
in the year 2009-2010

abstract. Water production of WTP Czaniec is based on mountain water resources. The water in-
take is located at the Czaniec reservoir. During downpour and snow’s melting raw water has inten-
sive changed of quality. Increase of water colour and turbidity in Czaniec reservoir have resulted 
from the flood run-off  in river- bed  and stream as well as earth flow, hence in the technological 
system of water treatment arises difficulties of  correct water purification. Te effect of rapid water 
changes in source increases at last year, witch are direct results of forced shutdowns of water pro-
duction of WTP Czaniec. The article presents a full characterization of the technological conditions 
of service at varying circumstances WTP water production. An integral element of the study is to 
assess the effects of technology along with the economical analysis of the WTP operating.
kay words: coagulation, water treatment plant, turbidity, disinfection by-products.




