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O zaletach ozonowania
Robert Muszaƒski
Zwi´kszajàce si´
obcià˝enie
ekosystemu
wodnego stawia
nowe zadania
technologii
uzdatniania wód.
Dla poprawienia
jakoÊci wody
konieczne jest
modyfikowanie
istniejàcych
uk∏adów
technologicznych,
które dotychczas
bazowa∏y tylko
na chlorze.

Na zdj´ciu system ozonowania

zdatnianie wody w obiegach zamkni´tych jest bardzo specyficznym procesem, który obejmuje:
dostarczenie wody do wype∏nienia uk∏adu, uzupe∏nianie strat wody wynikajàcych z technologii, bezpoÊrednie
uzdatnianie wody krà˝àcej w uk∏adzie
zamkni´tym.

U

Ozon w uk∏adach zamkni´tych
Wype∏nianie uk∏adów zamkni´tych
wodà w wi´kszoÊci wypadków sprowadza si´ do dostarczania wody wodociàgowej, która powinna spe∏niaç odpowiednie warunki jakoÊciowe. Niestety,
jakoÊç wód bardzo cz´sto jest nieodpowiednia i nie spe∏nia rozporzàdzenia nr
203 z dnia 5 grudnia 2002 r.
Stacje uzdatniania wody w uk∏adach
zamkni´tych generalnie projektowane sà
do usuwania zanieczyszczeƒ wprowadzanych do wody przez osoby korzystajàce z atrakcji wodnych. Projektowanie
g∏ównych ciàgów technologicznych dodatkowo uzdatniajàcych wod´ wodociàgowà spowodowa∏oby wzrost kosztów
inwestycyjnych ze wzgl´du na koniecznoÊç obni˝enia obcià˝enia z∏ó˝ filtrów
˝wirowo-piaskowych lub zmniejszenia
pr´dkoÊci przep∏ywu, co wiàza∏oby si´
ze zwi´kszeniem gabarytów urzàdzeƒ.
Rozwiàzaniem tego problemu mo˝e byç
uwzgl´dnienie, ju˝ na etapie projektowania, ma∏ych uk∏adów doczyszczajàcych wod´ wodociàgowà, dostarczajà-

cych do instalacji wod´ czystà odpowiadajàcà ogólnemu zapotrzebowaniu.

Wysoka jakoÊç
Uk∏ady dostarczajàce wod´ czystà zainstalowano w uk∏adach zamkni´tych
w kilku oÊrodkach wojskowych. W obu
przypadkach jakoÊç wody wodociàgowej by∏a z∏a, co mia∏o wp∏yw na tworzenie si´ osadów w niecce basenu i wewn´trznej instalacji stacji uzdatniania
wody. W obu przypadkach instalacja
bazowa∏a na technologii ozonowania
wody w g∏ównym ciàgu technologicznym, który nie potrafi∏ przygotowaç wody o odpowiedniej jakoÊci.
Uk∏ad dopuszczajàcy wod´ czystà do stacji uzdatniania bazowa∏ na systemie ozonowania wody o wydajnoÊci 5 gO3/h/m3 oraz
obcià˝eniach z∏o˝a ˝wirowo-piaskowego
7 m/h. Po systemie jakoÊç wody by∏a bardzo wysoka, co poprawia∏o zasadniczo
funkcjonowanie g∏ównego ciàgu technologicznego.
Uk∏ad doczyszczajàcy wod´ do technologii basenowej nie musi posiadaç du˝ej wydajnoÊci. Jego parametry powinny
byç dopasowane do iloÊci wody, którà
nale˝y uzupe∏niç w ciàgu godziny (niedostatek wody wynika ze strat technologicznych). Podczas nape∏niania uk∏adu
Êwie˝à wodà lub przy rozruchu czas wype∏niania si´ niecki i innych atrakcji wyd∏u˝a si´, ale operacja ta jest wykonywana raz na rok lub kilka miesi´cy i nie ma
wp∏ywu na funkcjonowanie obiektu.

Technologia przysz∏a z Niemiec
BezpoÊrednie uzdatnianie wody krà˝àcej w uk∏adzie zamkni´tym z wykorzystywaniem technologii ozonowania wydaje si´ byç procesem od dawna dobrze
poznanym. Badania, które mia∏y wp∏yw
na opracowanie technologii ozonowania
wody w basenach, przeprowadzano w latach 70. ubieg∏ego wieku. Do Polski technologia ozonowania wód w basenach na
szerokà skal´ trafi∏a w latach 90. W wi´kszoÊci wypadków by∏y to rozwiàzania
niemieckich firm basenowych.
Okazuje si´ jednak, ˝e tak jak w innych dziedzinach, technologia ozonowania posuwa si´ do przodu, a jakoÊç
i energoch∏onnoÊç urzàdzeƒ ulega zmianom. Stosowanie ozonatorów opartych
na wy∏adowaniach w rurach kwarco-
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Niekwestionowana
skutecznoÊç
ozonu jako
najsilniejszego
dezynfektanta
wody basenowej
do usuwania
substancji
organicznych
sprawia, ˝e
technologia ta
znajduje
zastosowanie
nie tylko przy
dezynfekcji wody
basenowej,
usuwajàc
nieprzyjemny
zapach
w oÊrodkach
kàpielowych,
ale tak˝e
we wszystkich
ga∏´ziach
przemys∏u.
marzec 2007

Miejsce zainstalowania
Zastosowanie nowoczesnych uk∏adów
dozowania ozonu do wody powinno
wiàzaç si´ z wa˝nym aspektem, jakim
jest miejsce zainstalowania uk∏adu oraz
wspó∏praca z grawitacyjnym zbiornikiem kontaktowym. Najlepszym rozwiàzaniem sà grawitacyjne zbiorniki kontaktowe (betonowe lub nierdzewne),
których pojemnoÊç powinna byç dostosowana do minimalnego czasu kontaktu
ozonu z wodà, tj. 4,5 minuty. Zbiorniki
takie najlepiej projektowaç jako zbiorniki przelewowe i kontaktowe wykonane
z betonu, gdy˝ odporne sà na implozje
w przypadku zatkania si´ systemu oddechowego zbiornika.
Drugim wa˝nym czynnikiem, dla którego uk∏ad dozowania ozonu do wody
powinien wspó∏pracowaç z zbiornikiem
kontaktowym grawitacyjnym jest to, ˝e
w momencie odpowietrzania si´ ciÊnieniowego zbiornika kontaktowego wyrzucana jest z odpowietrzników du˝a
iloÊç wilgotnego powietrza zmieszanego
marzec 2007

z ozonem (czasami samej wody ozonowanej), które trafia do destruktora ozonu
i po pewnym czasie go zatyka. Stosowanie odwadniaczy przed destruktorem
oraz osuszaczy z systemem podgrzewania nie spe∏nia swego zadania, poniewa˝
wilgotny gaz wyrzucany jest z uk∏adu
z bardzo du˝à pr´dkoÊcià i wysokà cyklicznoÊcià. Stosowane obecnie w wi´kszoÊci przypadków masy w´gla aktywnego przyspieszajà zbijanie si´ z∏o˝a
i w efekcie jego zatykanie.
W przypadku zastosowania zbiorników grawitacyjnych gaz wyrzucany ze
zbiornika kontaktowego nie posiada du˝ych iloÊci czàsteczek wody, a zastosowanie specjalnej masy katalitycznej do
destrukcji ozonu o wysokiej wydajnoÊci
powoduje rozgrzewanie si´ masy pod
wp∏ywem ozonu i swobodne odparowanie czàsteczek wody przez niewielkà
gruboÊç zasypu (ok. 20 cm). Zastosowanie destruktorów ozonu na zbiornikach
grawitacyjnych przed∏u˝a ich ˝ywotnoÊç
kilka lub kilkanaÊcie razy.
Trzecim czynnikiem, dla którego nale˝y stosowaç zbiorniki grawitacyjne, jest
mo˝liwoÊç odbierania wody po odpowietrzeniu filtrów z powrotem do zbiornika,
unikajàc w ten sposób stosowania drogich i cz´sto zawodnych odpowietrzni-

ków, jak i odrzucania wody
z odpowietrzenia do kanalizacji, co umo˝liwia du˝e
oszcz´dnoÊci w iloÊci zu˝ywanej wody.
Czwartym wa˝nym czynnikiem przy projektowaniu systemu uzdatniania wody w technologii ozonowania jest rozdzielenie zasypów w filtrach.
Stosowanie zasypów mieszanych tj. górna warstwa w´giel
aktywny, dolna hydroantracyt
i piasek o ró˝nej granulacji
powoduje:
– tworzenie si´ kominów wewnàtrz filtra, w których nie ma
w´gla aktywnego do usuwania
ozonu resztkowego z wody po
procesie dezynfekcji,
– nierównomierny sposób
filtracji ca∏ej masy wody,
– zatykanie si´ porów w´gla
aktywnego, co w rezultacie
prowadzi do przerwania procesów destrukcji ozonu resztkowego i pojawienie si´ go
w niecce basenu,
– k∏opotliwe w projektowaniu pr´dkoÊci pracy filtrów,
gdy˝ filtry ˝wirowo-piaskowe
w stosunku do filtrów z w´glem aktywnym pracujà dwukrotnie wolniej,
– stosowanie filtrów o zasypie mieszanym powoduje zrzucanie na piasek bakterii psychofilnych rozwijajàcych si´
bardzo szybko wewnàtrz zasypu.
Dlatego te˝ nale˝y projektowaç jeden
filtr jako ˝wirowo-piaskowy pracujàcy
pod obcià˝eniem ok. 20-25 m/h, a drugi
filtr z w´glem aktywnym pracujàcy pod
obcià˝eniem 30–45 m/h. Takie roz∏o˝enie filtracji gwarantuje lepsze efekty,
mniejszy rozwój flory bakteryjnej oraz
∏atwiejsze p∏ukanie i dezynfekcj´ od do∏u ka˝dego filtra.

Nie tylko w basenach
Niekwestionowana skutecznoÊç ozonu
jako najsilniejszego dezynfektanta wody
basenowej do usuwania substancji organicznych sprawia, ˝e omówiona technologia znajduje zastosowanie nie tylko
przy dezynfekcji wody basenowej, usuwajàc nieprzyjemny zapach w oÊrodkach kàpielowych, ale tak˝e we wszystkich ga∏´ziach przemys∏u.
Robert Muszaƒski
Artyku∏ jest streszczeniem referatu wyg∏oszonego podczas
VI Sympozjum „Instalacje Basenowe” w Zakopanem
w dniach 28 lutego – 2 marca 2007 r.
Zdj´cia: archiwum firmy WOFIL
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wych oraz ch∏odzonych wodà ust´puje ozonatorom, których technologia wytwarzania ozonu oparta jest na p∏ytach ceramicznych ch∏odzonych powietrzem, gdzie wielkoÊç, ci´˝ar, energoch∏onnoÊç, obs∏uga i koszty zakupu
sà zdecydowanie mniejsze.
Jednak nie tylko zastosowanie nowoczesnych ozonatorów ma wp∏yw na rozwój
technologii, ale tak˝e zaawansowane systemy mieszania i dozowania ozonu do
wody oraz miejsce, w którym
ozon dostarczany jest do wody w uk∏adzie technologicznym. W wi´kszoÊci rozwiàzaƒ ozon dozowany jest do
wody w uk∏adzie ciÊnieniowym zbiornika kontaktowego przez iniektor.
Uk∏ad taki bardzo cz´sto
pracuje niestabilnie ze wzgl´du na zmieniajàce si´ przeciwciÊnienie w uk∏adzie hydraulicznym, spowodowane
przytykaniem si´ filtrów. Bardzo cz´sto dochodzi do wycieków gazów i rozszczelniania si´ uk∏adu dozujàcego oraz do cofania si´ wody w uk∏adzie gazowym ozonatorów, co w konsekwencji doprowadza
do zalania elektrod ozonatorów wodà
oraz zatykania si´ uk∏adów dozujàcych.

