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Przedmiotem niniejszej pracy bylo okreslenie wpiywu wybranych czynnikow na 

skutecznosc oczyszczania sciekow w modelach kolumnowych odzwierciedlaj^cych prac? 

filtrow piaskowych o przeplywie pionowym. Zakres pracy na modelach badawczych, 

obejmowal cztery etapy badan, w ktorych podj^to prob? okreslenia: optymalnego uziamienia 

dla badanego materialu filtracyjnego (zeolitu, keramzytu), wpiywu miqzszosci warstwy 

zeolitowej w filtrach piaskowych na jakosc filtratu, wpiywu obciazenia hydraulicznego na 

st^zenie zanieczyszczeri w sciekach oczyszczonych, wpiywu rodzaju zastosowanego 

materialu na skutecznosc usuwania zanieczyszczeri. Pierwszy etap badari dotyczyl modelu 

kolumnowego „MK 1" skladaj^cego sif z trzech niezaleznie pracuj^cych kolumn 

wypelnionych zeolitem o roznej srednicy uziamienia. Drugi etap badari dotyczyl modelu 

kolumnowego „MK 2" skladaj^cego si? z czterech kolumn, ktorych wypelnienie stanowiio 

zloze zeolitowo - piaskowe. Doln^ warstw? filtracyjn^ stanowil piasek, a gom^ zeolit, ktore 



wypeinialy poszczegolne kolumny w roznym stosunku obj^tosciowym. Trzeci etap badan 

dotyczyi modelu „MK 3" skladaj^cego si? z trzech kolumn z wypelnieniem keramzytowym. 

Keramzyt stanowiqcy zloze filtracyjne charakteryzowal si? rozn^ srednicy uziamienia. 

Ostatni, czwarty etap badari opieral si? na porownaniu trzech materialow wypelniaj^cych 

(zeolitu, keramzytu i piasku) o okreslonej srednicy uziamienia. Materialy stanowily 

wypelnienie odpowiednich kolumn modelu badawczego „MK 4". 

W celu okreslenia jakosci sciekow, ktore doptywaly do badanych zloz oraz sciekow 

oczyszczonych po procesie filtracji wykonano szereg analiz fizykochemicznych w zakresie: 

BZTs, ChZTcr, zawiesiny ogolnej oraz azotu amonowego. Wyniki badari scharakteryzowano 

przy pomocy podstawowych statystyk opisowych. Obliczono sredni^ skutecznosc 

zmniejszenia poszczegolnych wskaznikow zanieczyszczeri dla kazdego etapu. Okreslono jaki 

procent calkowitej efektywnosci zmniejszenia wybranych wskaznikow uzyskano dla 

poszczegolnych modeli. Przeprowadzono szereg analiz statystycznych, w celu weryfikacji 

istotnego wpiywu analizowanych czynnikow na wartosci wybranych wskaznikow 

zanieczyszczeri za pomocy testow parametrycznych oraz nieparametrycznych. 

W rezultacie przeprowadzonych badari dla modelu „MK1" stwierdzono ze wraz 

z malej^c^ wielkoscig srednicy ziaren zeolitu, nast^pilo zwi?kszenie stopnia usuni?cia 

zanieczyszczeri ze sciekow. Wskazuj^ na to istotne roznice dla wartosci wskaznikow 

zanieczyszczeri w sciekach oczyszczonych: BZTs, ChZTcr, zawiesiny ogolnej oraz azotu 

amonowego. Wyniki badari wykazaiy rowniez, ze analizowane obci^zenie hydrauliczne nie 

zawsze jest czynnikiem, ktory w istotny sposob wpiywa na skutecznosc pracy badanego 

zloza. Swiadczq o tym wartosci zawiesiny ogolnej dla wszystkich badanych zloz i ChZTcr dla 

zeolitu o srednicy zast?pczej dio= 3,6 mm oraz dio= 1,8 mm. W przypadku wynikow analiz 

dla modelu „MK 2" zaobserwowano, ze wysokosc warstwy zeolitowej w zlozu piaskowym 

jest czynnikiem, ktory istotnie wpiywa na jakosc sciekow oczyszczonych okreslon^ jako 

wartosci wskaznikow: BZTs, ChZTcr oraz azotu amonowego. Z kolei analizowane obci^zenie 

hydrauliczne jest czynnikiem, ktory istotnie wpiywa na jakosc sciekow oczyszczonych 

w przypadku wskaznikow BZTs (po kolumnie 1,2 i 4) i ChZTcr (po kolumnie 2,3 i 4). Dla 

pozostalych wskaznikow (zawiesiny ogolnej i azotu amonowego) nie bylo ono czynnikiem 

detenninuj^cym ich wartosc. Dla modelu kolumnowego „MK 3", zaobserwowano ze wraz ze 

wzrostem srednicy keramzytu nast^pito wyrazne obnizenie skutecznosci usuwania 



zanieczyszczen okreslonych za pomocy okreslonych wskaznikow: BZTs, ChZTcr, zawiesiny 

ogolnej oraz azotu amonowego. Dodatkowo stwierdzono, ze obci^zenie hydrauliczne 

w istotny sposob determinowalo wielkosci wyzej wymienionych wskaznikow tylko 

w przypadku dwoch badanych zloz keramzytowych o zast?pczej srednicy uziamienia, 

odpowiednio: kolumna nr 1 - dio= 12,0 mm i kolumna nr 2 - dio= 4,5 nrm. Dla ostatniego 

modelu kolumnowego „MK 4" wykazano, ze rodzaj zastosowanego materiaha wypelniaj^cego 

wpiywa na stopien usuni^cia zanieczyszczeri. Zaobserwowano, ze najwyzszy stopieri redukcji 

osi^gni^to na zlozu zeolitowym, ktore w stosunku do piasku charakteryzowalo si? wi?ksz^ 

porowatosci^ i wlasciwosciami adsorpcyjnymi. Natomiast w przypadku analizowanego 

obciazenia hydraulicznego zaobserwowano, ze nie ma ono istotnego wpiywu na efektywnosc 

oczyszczania sciekow dla zloz zeolitowego i keramzytowego. W przypadku zloza 

piaskowego, wykazano ze nie wpiywa ona na wartosci wskaznikow ChZTcr i zawiesiny 

ogolnej. 

podpis Autora pracy 


