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Wody naturalne z naturalnych źródeł podziemnych

1. Desorpcja nadmiarowego dwutlenku węgla ( odzysk CO2)

2. Napowietrzenie/ ozonowanie

3. Filtracja na złożach filtracyjnych

-odżelazianie

-odmanganianie

4.Ozonowanie (opcja)

5.Filtracja na złożu węgla aktywnego (opcja)

Wstępne przygotowanie wody.

Filtr żwirowy



1. Penetracja osadów przez złoża filtracyjne 

( mineralne, tlenki Mn i Fe )

2. Penetracja ścieru mediów filtracyjnych

( krzemionka, węgiel aktywny itd.. )

3. Niestabilność węglanowa-desorpcja dwutlenku 

węgla

4. Niestabilność związków Mn i Fe – niedostateczne 

utlenienie

5. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne

6. Wtórne zanieczyszczenie wody w linii

produkcyjnej

-mikrobiologiczne

-mechaniczne

Problemy wstępnego

przygotowania wody.

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Układy kilkustopniowe

Filtry wstępne /prefiltry

-usunięcie zanieczyszczeń krytycznych 

dla żywotności filtrów końcowych

-zapewnienie ekonomicznej eksploatacji 

układów filtracyjnych

Filtry końcowe

-zapewnienie wymaganej jakości produktu

-udokumentowane efekty filtracji ( walidacja )

Filtracja produktu na wymiennych 

wkładach filtracyjnych



Wkłady wgłębne polipropylenowe melt blown i CoLD

Konstrukcja w formacie cylindrycznym Pall® Coreless cartridges

Filtracja wstępna. Oczyszczenie 

wody z zanieczyszczeń zgrubnych

Pall Nexis A

Gradowana struktura 

warstwy filtracyjnej

®



Stopień zatrzymywania – kilka 

mikronów

-wysoka skuteczność filtracji

-niskie opory przepływu

-wkłady wgłębne polipropylenowe o 

konstrukcji plisowanej

Filtracja dokładna i klarująca. Ostateczne 

usunięcie osadów mechanicznych

6

Wkłady Pall Profile Star

WkładyHighFlow 

Profile Ultipleat 



Filtracja kolloidalna. 

Wychwyt kolloidów na 

materiale o dodatnim 

Potencjale Zeta 

Filtry Pall GF Plus

Filtracja kolloidów w filtrach 

membranowych

Filtry Pall Fuente Colloid

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Filtracja końcowa

Dobór filtra końcowego w zależności 

od kryteriów jakościowych. 

Filtracja mikrobiologiczna

Filtry membranowe plisowane 

-membrany symetryczne i asymetryczne

-materiały polimerowe: PES, PVDF, 

Nylon 66.

Pall Fuente II

Przekrój membrany PES

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Dobór systemów filtracyjnych

Wybór typu filtra końcowego

-wg specyfikacji wymogów jakościowych ( dalej tabela)

Wybór typu filtrów wstępnych

1. Zapewnienie wymaganej żywotności filtra końcowego

-kryteria jakościowe wody, indeks SDI

-specyfikacja filtra wstępnego określającego jakość filtratu

-dane eksploatacyjne

2. Zapewnienie ekonomicznej eksploatacji układu filtracyjnego

-współmierność wskaźników żywotności

-pomiar parametru pojemności, np.  Vmax

--dane eksploatacyjne



Specyfikacja efektów filtracji;przykłady

Wymagany efekt filtracji Specyfikacja filtra Kontrola efektów

filtracji

Przykłady filtrów firmy Pall

Usunięcie

zanieczyszczeń

mikrobiologicznych

Absolutna walidacja 

mikrobiologiczna filtra 0.2 

µm

Pomiary 

mikrobiologiczne 

wody

Fuente II, Ultipor NF

Redukcja zanieczyszczeń

mikrobiologicznych

Walidacja mikrobiologiczna 

0.2 µm dla TR

Pomiary 

mikrobiologiczne

Membracart XLII

Usunięcie

zanieczyszczeń

mechanicznych

Cząsteczkowy stopień 

zatrzymywania dla 

wyspecyfikowanego 

rozmiaru zanieczyszczeń

Kontrola 

mikroskopowa 

czystości produktu

HighFlow Profile Ultipleat

Redukcja mętności Wymagane zdolności 

retencyjne ≤1 µm

Pomiar mętności Fuente Colloid, 

HighFlow CAS

GF Plus 

Usunięcie

zanieczyszczeń

widzialnych

Wymagane zdolności 

retencyjne około 50 µm

Wizualna lub 

mikroskopowa 

kontrola jakości

HighFlow Profile Ultipleat

Nexis A, 



Pomiar indeksu kolloidalnego SDI

Filtracja wody przez membranę 0.45 mikrona, 47 mm pod 

ciśnieniem 2 bar

SDI=(1-t0/tT)*100/T

gdzie t0 i tT to czas filtracji 500 ml wody w początkowej chwili 

pomiaru i po upływie czasu T ( 15 minut )

Wskaźnik jakości wody pod kątem jej filtracji na filtrach mikrobiologicznych i 

kolloidalnych SDI<1

Dobór układu filtrów wstępnych, ocena skuteczności filtracji wstępnej i 

klarującej 

Analiza porównawcza SDI vs rodzaje prefiltrów

Kryterium wartości SDI dla filtrów końcowych



Pomiar indeksu kolloidalnego SDI

Pomiar SDI manualny Pomiar automatyczny

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Automatyczny aparat do 

pomiaru SDI firmy Pall

Kompletny zestaw do przetłaczania

I pomiaru filtracji wody na 

membranie testowej

Automatyczny odczyt 

wartości SDI

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Analiza eksploatacji 

systemów filtracyjnych

Analiza danych eksploatacyjnych na podstawie znormalizowanego 

oporu filtracji odniesionego do filtra o jednostkowej wielkości

R=(∆P/Q1)  

Q1 – szybkość filtracji w odniesieniu do filtra o jednostkowej 

wielkości.

Szacowanie parametru żywotności filtrów na podstawie 

początkowego okresu filtracji; pomiar indeksu Vmax

V1 i V2 to objętość filtratu po czasie odpowiednio T1 i T2  

w warunkach stałego ciśnienia

Vmax = ( t2-t1 ) / ( t2/V2-t1/V1 ), 



Analiza eksploatacji 

systemów filtracyjnych
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Analiza osadów na materiałach 

filtracyjnych 

Ocena efektywności stosowanego układu wkładów 

wymiennych

Ocena skuteczności wstępnych etapów oczyszczania 

wody

Identyfikacja rozmiaru i typu zanieczyszczeń w wodzie, 

dobór typu filtrów

Stosowane głównie techniki mikroskopii optycznej i 

elektronowej SEM



Analiza osadów na materiałach 

filtracyjnych 

Osady na membranie filtracyjnej; 

mikroskop optyczny powiększenie 100X

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Analiza osadów na materiałach 

filtracyjnych 

Organiczne zanieczyszczenia na powierzchni membrany filtracyjnej; 

konglomerat substancji białkowych ( zabarwione na niebiesko ) 

otaczające zanieczyszczenia mikrobiologiczne ( zabarwione na brązowo )

Zdjęcia: laboratorium Pall SLS



Analiza osadów na materiałach 

filtracyjnych 

10 µm

Analiza pod mikroskopem elektronowym SEM, analiza EDX

Osady krzemionki ( SEM ) wraz z widmem EDX



Analiza osadów na materiałach 

filtracyjnych 

Obraz filtra medium Pall  UY025 pod 

mikroskopem SEM. 



Dziękuję za uwagę


