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DOBÓR WARUNKÓW ODZYSKU WODY ZE STRUMIENIA 
POPŁUCZYN Z INSTALACJI WODY BASENOWEJ 

SELECTION OF CONDITIONS OF WATER RECOVERY FROM THE STREAM 
OF WASHINGS FROM THE SWIMMING POOL WATER SYSTEM 

Abstrakt:  Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania zintegrowanego procesu:  
koagulacja-sedymentacja-nanofiltracja do oczyszczania popłuczyn z obiegu uzdatniania wody basenowej. Badania 
obejmowały ocenę wpływu warunków prowadzenia procesów wstępnych, tj. koagulacji (zakres dawek koagulantu 
1,5-3,0 mg Al/dm3) oraz sedymentacji (przy czasie trwania 0,5-24 h) na własności transportowo-separacyjne 
membran nanofiltracyjnych. Porównawczo przeprowadzono proces nanofiltracji surowych popłuczyn. 
Obserwowano wyższą wartość objętościowego strumienia permeatu w trakcie procesu nanofiltracji dla popłuczyn 
po koagulacji (dawka koagulantu 1,5 mg Al/dm3). Stwierdzono znaczącą poprawę zdolności transportowych 
membrany wraz z wydłużeniem czasu sedymentacji (do 24 h). Cząsteczki osadów, które przyczyniały się do 
obniżenia wydajności filtracji popłuczyn po koagulacji, przy wyższej dawce koagulantu (3,0 mg Al/dm3), 
równocześnie spowodowały stopniowy wzrost zdolności separacyjnych membrany i utworzenie tzw. membrany 
wtórnej. Przy czym charakteryzowała się ona mniejszą porowatością niż membrana pierwotna. W badanym 
przypadku zastosowanie układu zintegrowanego pozwoliło na poprawę warunków transportowych membran 
nanofiltracyjnych, zmniejszenie stężenia glinu pozostałego oraz znaczną poprawę pozostałych parametrów 
fizykochemicznych (m.in. zmniejszenie ilości zawiesin ogólnych i obniżenie absorbancji w nadfiolecie UV254). 
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Wprowadzenie 

Ciśnieniowe procesy membranowe są zróżnicowane pod względem mechanizmów 
rozdziału substancji, przez co pozwalają na separację zanieczyszczeń na poziomie 
cząsteczkowym. Obecnie znajdują one szerokie zastosowanie zarówno w procesach 
przygotowania wody ultraczystej, jak i do usuwania mikrozanieczyszczeń ze strumieni 
wodnych [1, 2]. Przeprowadzone dotychczas w Instytucie Inżynierii Wody i Ścieków 
Politechniki Śląskiej badania w zakresie wykorzystania procesów membranowych 
do usuwania zanieczyszczeń ze strumieni popłuczyn odprowadzanych z filtracyjnych 
systemów oczyszczania wód basenowych wskazują na wysoką skuteczność tego typu 
technologii [3]. Jednak zawartość w popłuczynach dużej ilości zawiesin ogólnych  
w znaczący sposób wpływa na obniżenie zdolności transportowych membran wskutek 
blokowania porów membrany. Autorzy rozważali różne warianty układów zintegrowanych, 
które pozwoliłyby na zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania osadów w trakcie 
filtracji membranowej oraz zachowanie wysokiej jakości otrzymanych permeatów.  

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badań obejmowały zastosowanie procesu 
nanofiltracji (proces główny), który zapewniłby wysoką jakość oczyszczanych popłuczyn 
i możliwość ich zagospodarowania do uzupełniania strat w obiegu wody basenowej. 
Membrany nanofiltracyjne pozwalają na całkowite zatrzymanie cząsteczek o średnicy 1 nm 
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lub większych, rozdział jonów o różnej wartościowości, a także obecnych w wodach 
basenowych ubocznych produktów dezynfekcji i ich prekursorów, pozostałości 
koagulantów, domieszek, glinu resztkowego oraz mikroorganizmów [1, 2, 4, 5]. Proces 
nanofiltracji został poprzedzony koagulacją oraz sedymentacją (procesy wstępne), które 
miały za zadanie obniżyć ilość zawiesin w popłuczynach (mętność) i tym samym usunąć 
z nich część zanieczyszczeń organicznych oraz poprawić zdolności transportowe 
membrany w porównaniu do nanofiltracji jako procesu jednostkowego. Dodatkowo dla 
procesów wstępnych dobrano podstawowe parametry ich pracy, tj. dawkę koagulantu  
(1,5 lub 3,0 mg Al/dm3) i czas sedymentacji (od 0,5 do 24 godzin).  

Materiały i metodyka badań 

Analiza fizykochemiczna 

Pomiar przewodności właściwej oraz pH próbek wody wykonano miernikiem 
wieloparametrowym inoLab® 740 (WTW, Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny). 
Absorbancję mierzono z użyciem UV VIS Cecil 1000 firmy Analytik Jena AG przy 
długości drogi optycznej kuwety równej 1 cm. Wartość absorbancji przy długości fali  
254 nm wyznaczono w oparciu o metodę pomiaru absorbancji w nadfiolecie UV254, 
zgodnie ze standardami przyjętymi przez US EPA [6]. Stężenie azotu azotanowego, fosforu 
ogólnego, indeksu fenolowego oraz wartości sumarycznego parametru chemicznego 
zapotrzebowania na tlen oznaczono z użyciem spektrofotometru UV VIS Spectroquant® 
Pharo 300 (Merck) w standardowych testach kuwetowych. Ponadto wykonano pomiar 
barwy i zawartości zawiesin ogólnych metodą fotometryczną w spektrofotometrze UV VIS 
Spectroquant® Pharo 300 (Merck). Do określenia mętności próbek zastosowano 
mętnościomierz firmy EUTECH Instruments model Turbidimeter TN-100.  

Metodyka procesu koagulacji 

Do przeprowadzenia procesu koagulacji badanych popłuczyn użyto chlorku poliglinu 
(PAX 16). Koagulantu użyto w dawkach (DK) 1,5 i 3,0 mg Al/dm3. W celu oceny 
skuteczności procesu oraz doboru dawki koagulantu wykonano standardowe testy 
zlewkowe, obejmujące proces szybkiego mieszania (1 minuta) oraz flokulacji (25 minut), 
prowadzony w czterostanowiskowym koagulatorze laboratoryjnym (Velp Scientifica). 
Następnie przeprowadzono proces sedymentacji w czasie od 0,5 do 24 h. Proces koagulacji 
prowadzono przy odczynie roztworu 7,8 ±0,2. Wodę nadosadową po sedymentacji 
dekantowano i wprowadzano do celi filtracyjnej w celu przeprowadzenia procesu 
nanofiltracji.  

Metodyka prowadzenia nanofiltracji  

W filtracjach zastosowano płaskie membrany kompozytowe do nanofiltracji firmy 
Osmonics Inc. (USA) o warstwie naskórkowej wykonanej z poliamidu. Wartość granicznej 
masy molowej (MWCO) dla badanych membran wynosiła od 200 do 400 Da. Membrany 
umieszczano w stalowej celi filtracyjnej o objętości 380 cm3. Aktywna powierzchnia 
membrany wynosiła 38,5 cm2. Przed rozpoczęciem filtracji nową membranę 
kondycjonowano wodą zdejonizowaną do ustabilizowania objętościowego strumienia 
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permeatu. Proces prowadzono w układzie filtracji jednokierunkowej do odbioru 50 % 
objętości nadawy, przy ciśnieniu transmembranowym (ΔP) 2 MPa.  

W celu oceny właściwości transportowych membran wyznaczono objętościowy 
strumień wody zdejonizowanej Jw (kondycjonowanie membrany wodą) oraz permeatu  
Jv (właściwy proces filtracji) z równania (1): 

  ������ = �
�∙	   � �

��∙��  (1) 

gdzie: v - objętość wody lub permeatu [m3], F - powierzchnia aktywna membrany [m2],  
t - czas filtracji [s]. 

W celu oceny właściwości separacyjnych membran wyznaczono retencję R, której 
wartość określono na podstawie obniżenia wartości wskaźników zanieczyszczeń: 

 � = 1 − ���
��

� ∙ 100  [−] (2) 

gdzie: cp - stężenie (wartość wskaźnika) zanieczyszczeń w strumieniu permeatu,  
cn - stężenie (wartość wskaźnika) zanieczyszczeń w nadawie. 

Wyniki badań i ich omówienie 

Charakterystyka popłuczyn 

Przedmiotem badań były próbki popłuczyn pobrane z obiegu oczyszczania wody 
zasilającego basen pływacki w obiekcie krytej pływalni. Popłuczyny pobierane były 
w trakcie płukania piaskowo-żwirowych złóż filtrów ciśnieniowych będących głównym 
elementem systemu oczyszczania wody basenowej. Wyniki analizy fizykochemicznej 
popłuczyn przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Parametry fizykochemiczne surowych popłuczyn 

Table 1 
Physicochemical parameters of raw washings 

Parametry Jednostki Wartości 
Odczyn (pH) [-] 7,28 

Przewodność właściwa [µS/cm] 482,20 
Barwa [mg Pt/dm3] 24 

Mętność [NTU] 19,24 
Absorbancja w nadfiolecie UV254 [m–1] 14,00 

Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 84,00 
Chlor całkowity [mg Cl2/dm3] 0,82 

Azot ogólny [mg N/dm3] 11,50 
Fosfor ogólny [mg P/dm3] 0,60 
Azot amonowy [mg NH4+/dm3] > 0,50 

Indeks fenolowy [mg C6H5OH/dm3] > 0,10 
Glin pozostały [mg Al/dm3] 0,69 

Twardość ogólna [mg CaCO3/dm3] 136 
Chlorki [mg Cl–/dm3] 210 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT [mg O2/dm3] 101,00 
 
Badane popłuczyny charakteryzowały się przede wszystkim wysoką zawartością 

zawiesin ogólnych, o słabej zdolności sedymentacyjnej. Po trzech godzinach sedymentacji 



 

 
 

 Edyta Łaskawiec, Mariusz Dudziak i Joanna Wyczarska-Kokot 

 

 

180

w leju Imhoffa odnotowano objętość 1,10 cm3 osadu, wartość ta utrzymywała się do końca 
obserwacji (48 godzin). W cieczy nadosadowej po tym procesie zawartość zawiesin 
ogólnych wynosiła 76 mg/dm3. Dodatkowo takie parametry, jak barwa i mętność wymagały 
znaczącej redukcji.  

Charakterystyka procesu nanofiltracji surowych popłuczyn 

Ocenę skuteczności układu zintegrowanego poprzedzono analizą własności 
transportowo-separacyjnych membran nanofiltracyjnych w procesie jednostkowym filtracji 
surowych popłuczyn. Na rysunku 1 przedstawiono zmianę wartości objętościowego 
strumienia permeatu w trakcie trwania procesu (całkowity czas filtracji 275 minut). 
Odnotowano pogorszenie własności transportowych membrany - obniżenie objętościowego 
strumienia permeatu Jv o ok. 2∙10–6 m3/(m2∙s), przy czym proces charakteryzował się 
wysokimi zdolnościami do retencji zanieczyszczeń.  

 

 
Rys. 1. Zmiany objętościowego strumienia permeatu w nanofiltracji surowych popłuczyn (ΔP = 2,0 MPa) 

Fig. 1. Changes of volumetric permeate stream at the nanofiltration raw washings (ΔP = 2.0 MPa) 
 

 
Rys. 2. Zakres zmienności oraz średnie współczynniki retencji UV254 i mętności w procesie nanofiltracji  

Fig. 2. The range of variation and average values of pollutant retention UV254 and turbidity during nanofiltration  
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Na rysunku 2 przedstawiono zakres oraz wartości średnie współczynników retencji 
mętności i absorbancji w nadfiolecie UV254, które wyniosły odpowiednio ok. 95 %  
i ok. 92 %. 

Efektywność zintegrowanego układu oczyszczania popłuczyn 

Poprzedzenie procesu nanofiltracji koagulacją i sedymentacją przyniosło zróżnicowane 
efekty w zakresie własności hydraulicznych membrany, w zależności od dawki koagulantu 
i czasu sedymentacji (rys. 3 i 4). Przy zastosowaniu mniejszej dawki koagulantu,  
tj. 1,5 mg Al/dm3, obserwowano wyższe wartości objętościowego strumienia permeatu Jv,  
a obniżanie wartości tego parametru w czasie postępowało w znacznie mniejszym tempie. 
Istotny dla warunków transportowych był również czas sedymentacji poprzedzający proces 
nanofiltracji. Obserwowano wyraźny wzrost wartości Jv w przypadku wydłużenia czasu do 
4 oraz 24 godzin (rys. 3 i 4). 

 

 
Rys. 3. Objętościowy strumień permeatu w trakcie nanofiltracji popłuczyn po koagulacji dawką 1,5 mg Al/dm3 

Fig. 3. Volumetric permeate stream in nanofiltration process of washings with 1.5 mg Al/dm3  coagulation dose 
 

 
Rys. 4. Objętościowy strumień permeatu w trakcie nanofiltracji popłuczyn po koagulacji dawką 3,0 mg Al/dm3 

Fig. 4. Volumetric permeate stream in nanofiltration process of washings with 3.0 mg Al/dm3 coagulation dose 
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Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono zdolności separacyjne membran nanofiltracyjnych 
w układzie zintegrowanym. W układzie z koagulacją przy dawce 1,5 mg Al/dm3 
odnotowano wysokie wartości współczynników retencji absorbancji w nadfiolecie UV254  
(> 90 %) niezależnie od czasu sedymentacji osadu pokoagulacyjnego. Natomiast w zakresie 
usuwania mętności uzyskano średnią wartość poniżej 1,0 NTU  dopiero po 24 godzinach  
sedymentacji (R > 60 %). W układzie z koagulacją przy dawce koagulantu 3,0 mg Al/dm3 
stwierdzono wyższe wartości współczynników retencji mętności. Ponadto skuteczność 
procesu membranowego znacząco wzrosła wraz z wydłużeniem czasu sedymentacji. Dla 
układu: koagulacja (DK = 3,0 mg Al/dm3) - 24 h sedymentacja - nanofiltracja uzyskano 
średnie wartości współczynników retencji dla absorbancji w nadfiolecie UV254 i mętności 
przekraczające odpowiednio 96 i 90 %. 

 

 
Rys. 5. Wartości współczynników retencji UV254 i mętności po procesie zintegrowanym (DK = 1,5 mg Al/dm3) 

Fig. 5. The values of pollutant retention UV254 and turbidity after integrated process (DK = 1.5 mg Al/dm3) 
 

 
Rys. 6. Wartości współczynników retencji UV254 i mętności po procesie zintegrowanym  (DK = 3,0 mg Al/dm3) 

Fig. 6. The values of pollutant retention UV254 and turbidity after integrated process (DK = 3.0 mg Al/dm3) 
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Wzrost zdolności separacyjnych był związany z wytworzeniem tzw. membrany 
wtórnej przez osad pozostały po procesach wstępnych, która zmniejszyła porowatość 
membrany nanofiltracyjnej.  

Wnioski 

Proces nanofiltracji pozwolił na uzyskanie popłuczyn oczyszczonych w znacznym 
stopniu. Obecne w surowych popłuczynach cząstki stałe przyczyniają się do obniżenia 
własności transportowych membran nanofiltracyjnych, jednocześnie zmniejszając ich 
porowatość i zapewniając wzrost zdolności separacyjnych. Możliwa jest poprawa 
wydajności filtracji membranowej przez zastosowanie procesów wstępnych - koagulacji 
z możliwie małą dawką koagulantu (dla badanych popłuczyn DK = 1,5 mg Al/dm3) oraz 
wydłużonym czasem sedymentacji do 24 godzin. Niezbędne jest dalsze poszukiwanie 
rozwiązań, które umożliwi ą ograniczenie zużycia wody zasilającej układy technologiczne 
w obiektach basenowych, przy zapewnieniu jej wysokich standardów jakości.  
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SELECTION OF CONDITIONS OF WATER RECOVERY FROM THE STREAM 
OF WASHINGS FROM THE SWIMMING POOL WATER SYSTEM 

Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice 

Abstract:  This study discusses the results of the preliminary tests use an integrated process coagulation-
sedimentation-nanofiltration for the purification washings from swimming pool water treatment circulation. 
Studies included the effect of the terms and conditions of the preparatory process (coagulation where range of 
doses of coagulant 1.5-3.0 mg Al/dm3 and sedimentation where the scope of duration 0.5-24 h) on the transport 
and separating  properties nanofiltration membranes. Comparatively, the process of nanofiltration of raw washings 
has been performed. A higher value of volumetric permeate flux was observed during the nanofiltration process 
for washings after coagulation process with dose 1.5 mg Al/dm3. There has also been significant improvement in 
transport capacity of the membrane with increased sedimentation time (to 24 hours). The presence of sediment 
molecules, which contributed to the reduction of the process efficiency during filtration of washings after 
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coagulation with dose 3.0 mg Al/dm3, at the same time they caused a gradual increase in membrane separation 
capacity. A secondary membrane having a lower porosity than the primary membrane has been produced. The use 
of the integrated system has improved the transport conditions of the nanofiltration membranes, reduction of 
residual aluminium concentration, as well as significant improvements in other physicochemical parameters (inter 
alia reduction the amount of suspended solids and ultraviolet absorbance UV254). 

Keywords: integrated process, washings nanofiltration, coagulation, swimming pool water installation 


