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Technologia ozonowania
w uzdatnianiu wody
W Polsce woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pozyskiwana jest z wód powierzchniowych i podziemnych oraz
w mniejszym stopniu z ujęć infiltracyjnych. Uwzględniając ogromne zapotrzebowanie na wodę, duże stacje uzdatniania
oczyszczają w większości przypadków łatwo dostępne wody powierzchniowe rzek i jezior.

N

iesie to za sobą konieczność
stosowania wszystkich dostępnych metod oczyszczania,
począwszy od wstępnego utleniania przez koagulację, sedymentację, aż po filtrację i dezynfekcję końcową.
Spowodowane jest to tym, że jakość ujmowanych wód jest nie najlepsza, a jakość wody
przeznaczonej do spożycia musi spełniać coraz wyższe wymagania. Dotyczy to zarówno
wymagań fizykochemicznych i zaostrzonych
norm dotyczących zawartości w wodzie do
spożycia następujących związków: azotynów,
bromianów, amoniaku, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
czy wreszcie THM-mów, jak również mikrobiologicznych dotyczących m.in. zawartości
w wodzie Clostridium perfinens czy Legionelli. Małe i średnie zakłady wodociągowe oprócz
wód powierzchniowych bardzo często wykorzystują wody podziemne o względnie dobrej
jakości. Wody podziemne zazwyczaj charakteryzują się dużą zawartością związków żelaza, manganu i amoniaku. Znaczne ilości tych
związków, zwłaszcza manganu i amoniaku,
w stosunku do bardzo rygorystycznych norm
nastręczają poważnych trudności projektantom
i technologom w odpowiednim doborze technologii. Według polskich norm związki żelaza
dwuwartościowego nie powinny przekraczać
0,2 mg/dm3. Ilość ta wraz z zastosowaniem
dezynfekcji końcowej chlorem powoduje zatykanie instalacji wodnych wytrąconym wodorotlenkiem żelazowym i w efekcie dostarczanie

W przyszłości globalne ocieplenie może spowodować, że przy ograniczonych zasobach
wód będziemy sięgać po wody o bardzo złej
jakości w celu zaspokojenia zapotrzebowania na nią.
Technologia ozonowania wody jest procesem względnie dobrze poznanym i wykorzystywanym od wielu lat w procesach
oczyszczania i dezynfekcji wody. Projekt nowoczesnej instalacji ozonowania łączy w sobie wiele aspektów technologii uzdatniania
wody oraz samego ozonowania. Wynika to
przede wszystkim z dążenia do:
• maksymalnego wykorzystania wyprodukowanego gazu,
• mniejszej energochłonności urządzeń,
• zmniejszenia powierzchni niezbędnej
do posadowienia całej stacji uzdatniania,
• kompleksowego doczyszczenia wody
pod względem fizykochemicznym,
• mniejszego wykorzystania środków chemicznych włączonych do technologii,
np. koagulantów,
• zmniejszenia nakładów finansowych
w procesie inwestycyjnym,
• obniżenia kosztów eksploatacyjnych.
Większość zakładów produkujących wodę
z wykorzystaniem ozonowania została zaprojektowana w technologii ozonowania
wstępnego i pośredniego.
Problem ozonowania wstępnego był poruszany przez autorów licznych opracowań.
Uznaje się, że proces ten jest mało ekono-

podczyszczania wody na filtrach wstępnych.
Doświadczenia wskazują na większą efektywność procesów napowietrzania wstępnego w stosunku do ozonowania. Oczywiście
gdyby proces wstępnego utlenienia prowadzić taką samą ilością ozonu (objętość gazu)
co powietrza należałoby się spodziewać dobrych efektów. Jednak proces ten byłby nieoptymalny z punktu widzenia technologii oraz
kosztowny z punktu widzenia ekonomii. Problem utlenienia wstępnego będzie poruszony
w dalszej części niniejszego opracowania.
Ozonowanie pośrednie wody w ciągu technologicznym w większości przypadków
projektowane jest jako część dezynfekcyjna
z doborem odpowiednich parametrów reakcji wody i ozonu pod względem mikrobiologicznym. Bardzo rzadko zwraca się uwagę na
aspekty ozonowania pośredniego dotyczące
fizykochemii. Jeśli jednak projektant uwzględni w procesie ozonowania pośredniego podczyszczenie wody ze względu na jej właściwości organoleptyczne i fizykochemiczne, to
parametry hydrauliczne procesów, wielkość
urządzeń technologicznych czy wreszcie
najważniejsza rzecz – energochłonność procesów – jest zazwyczaj zupełnie pomijana.
Powyższe parametry to solidne podstawy
procesów ozonowania wody, które w całości
składają się na ogólną efektywność wszystkich procesów w technologii ozonowania.
Efektywność wykorzystania urządzeń w procesie oczyszczania wody przy zastosowaniu technologii ozonowania ściśle wiąże się

dla ludności wody o obniżonej jakości, często
o rdzawym kolorze.

miczny, a korzyści płynące z utleniania
wstępnego mogą do 20% wspomóc procesy

z matrycą uzdatnianej wody. Najlepszym
rozwiązaniem jest zainstalowanie stacji pi-
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lotowej, która określi zakres problemów do rozwiązania w momencie projektowania technologii, ponieważ występuje zmienność parametrów wody, zwłaszcza w przypadku wód powierzchniowych oraz
w znacznie mniejszym stopniu w przypadku wód podziemnych. Sama
znajomość badań fizykochemicznych często nie jest wystarczająca
przy doborze urządzenia, gdyż w wielu przypadkach mamy do czynienia z selektywnym działaniem ozonu oraz z konkurencyjnością
procesów utleniania, np. manganu i amoniaku w obecności żelaza
dwuwartościowego. W takich przypadkach ważną rolę odgrywa doświadczenie projektanta lub technologa.
Uzyskując w ten sposób informacje o zmienności parametrów, jesteśmy w stanie określić wielkość urządzeń, ich moc oraz ilość, gwarantujące niezawodną pracę stacji uzdatniania. Kompletna technologia
ozonowania wymaga zastosowania stabilnych warunków hydraulicznych procesów pompowania i filtracji. Dzięki temu bez potrzeby stosowania drogich i często zawodnych urządzeń pomiarowych możemy
w prosty sposób dokładnie kontrolować wszystkie procesy technologiczne. Ozonowanie pośrednie oraz odpowiednio wykonany zbiornik
kontaktowy ma ogromny wpływ na końcową jakość wody oraz stabilizację procesów ozonowania.
Najlepszym rozwiązaniem są grawitacyjne zbiorniki kontaktowe (betonowe lub nierdzewne), których pojemność powinna być dostosowana
do minimalnego czasu kontaktu ozonu z wodą, tj. 4,5 minuty. Zbiorniki
takie najlepiej projektować jako zbiorniki przelewowe i kontaktowe wykonane z betonu, gdyż są odporne na implozje w przypadku zatkania
się systemu odpowietrzania zbiornika.
Ważnym czynnikiem jest współpraca układu dozowania ozonu ze
zbiornikiem kontaktowym grawitacyjnym. W momencie odpowietrzania się ciśnieniowego zbiornika kontaktowego wyrzucana jest z odpowietrzników duża ilość wilgotnego powietrza zmieszanego z ozonem (czasami samej wody ozonowanej), które trafia do destruktora
ozonu i po pewnym czasie zatyka go. Stosowanie odwadniaczy przed
destruktorem oraz osuszaczy z systemem podgrzewania nie spełnia
swego zadania, ponieważ wilgotny gaz wyrzucany z układu charakte-

ryzuje się bardzo dużą prędkością oraz wysoką cyklicznością. Stosowane obecnie w większości przypadków masy węgla aktywnego
jako destruktora ozonu przyspieszają zbijanie się złoża i w efekcie
zatykają go. W sytuacji zastosowania zbiorników grawitacyjnych
gaz wyrzucany ze zbiornika kontaktowego nie posiada dużych ilości cząsteczek wody, a zastosowanie specjalnej masy katalitycznej
do destrukcji ozonu o wysokiej wydajności powoduje rozgrzewanie
się masy pod wpływem ozonu i swobodne odparowanie cząsteczek
wody przez niewielką warstwę zasypu (ok. 20 cm). Zastosowanie
destruktora ozonu na zbiorniku grawitacyjnym przedłuża żywotność
masy katalitycznej kilka lub kilkanaście razy.
Do niedawna najlepszym rozwiązaniem było stosowanie zbiorników
kontaktowych wraz z dyfuzorami, dzięki którym ozon w postaci pęcherzyków gazu dostarczany był do wody.
Jednak efektywność całego procesu była niska przede wszystkim
z dwóch powodów. Po pierwsze ozon nie był równomiernie zmieszany z wodą, tak jak to ma miejsce w mieszaczach statycznych,
do których ozon wprowadzany jest przez iniektor.
Po dr ugie ozon w dużych ilościach desorbował z wody
(ok. 30%) stając się niewykorzystanym gazem wdmuchiwanym
do destruktorów ozonu, gdzie zamieniany był na masie katalitycznej w czysty tlen.
W momencie, kiedy mamy zużytkowaną energię na wyprodukowanie ozonu z tlenu, należałoby się zastanowić, jak wykorzystać gotowy produkt zamiast stracić dodatkową energię na jego destrukcję.
Rozwiązaniem może być technologia bazująca na napowietrzaniu
wody surowej powietrzem zmieszanym z desorbowanym ozonem
z komory kontaktowej. W procesie następuje blisko 100% wykorzystanie ozonu z jednoczesnym zwiększeniem efektywności napowietrzania i utleniania wstępnego. W Polsce pracuje już kilka takich instalacji przemysłowych uzdatniających wody podziemne. Dla wód
powierzchniowych przeprowadzane są obecnie badania pilotowe,
które wstępnie wskazują na podobną efektywność.
Utlenianie wstępne wody surowej powietrzem wzbogaconym
w ozon z komory kontaktowej posiada wiele zalet, m.in:
• maksymalne wykorzystanie ozonu,
• zwiększenie efektywności utleniania wstępnego,
• brak konieczności stosowania chloru, a tym samym ryzyka pojawienia się w wodzie rakotwórczych THM-ów,
• zwiększenie efektywności filtracji wstępnej,

Fot. 1. Stacja pilotowa firmy wraz monitoringiem komputerowym.

Fot. 2. 17th World Congress International Ozone Association Strasbourg, France
August 22-25, 2005 Christopher Schulz – systemy kontaktu ozonu z wodą.
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Fot. 4. System uzdatniania wody.

• zmniejszenie zapotrzebowania na ozon w ozonowaniu pośrednim,
• zmniejszenie energochłonności samego procesu ozonowania
oraz wielkości i kosztu urządzeń,
• zwiększenie możliwości stosowania technologii ozonowania
w wodach o dużej zawartości bromków.
Lepsze przygotowanie wody w procesach wstępnego utleniania
i filtracji powoduje zmniejszenie dawki ozonu w ozonowaniu pośrednim, a co za tym idzie mniejsze wartości ozonu resztkowego po zbiorniku kontaktowym oraz krótszy czas reakcji. Dzięki
zmniejszeniu tych dwóch parametrów tworzenie się bromianów
po procesach ozonowania jest utrudnione, a w wielu przypadkach mocno ograniczone.
Technologia ozonowania może stać się w niedalekiej przyszłości
najbardziej rozpowszechnioną metodą oczyszczania i przygotowania wody dzięki wzrostowi efektywności wszystkich procesów
oraz zmniejszeniu nakładów finansowych podczas inwestycji.
Do niedawna tylko duże zakłady produkujące wodę dla ludności mogły sobie pozwolić na stosowanie technologii ozonowania. Jednak
obecnie małe i średnie stacje uzdatniania mogą zostać wyposażone w kompletne systemy ozonowania, których koszt jest często
porównywalny, a w wielu przypadkach niższy w stosunku do tradycyjnych metod, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dotacje
z Unii Europejskiej na zastosowanie nowych technologii.
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