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DLACZEGO WODA GRUNTOWA?

Z natury zdrowo: Ponad 70% wody 
pitnej w Niemczetch uzyskuje się z wód 
gruntowych, a zatem z naturalnego 
obiegu wody. Woda opadowa podczas 
powolnego przesiąkania przez warstwy 
gruntu ulega naturalnemu oczyszczeniu 
z niepożądanych substancji. Jednocze-
śnie rozpuszcza i pobiera cenne minerały 
oraz pierwiastki śladowe. Tworząca się 
w ten sposób woda gruntowa może być 
wydobywana ze studni i wykorzystywana 
jako woda pitna.

W przypadku hodowania zwierząt za-
pewnienie wystarczającej ilości wody o 
najlepszej, możliwej jakości, jest obok 
dostarczenia właściwej karmy niezwykle 
ważne dla osiągnięcia ekonomicznego 
sukcesu. Zasoby bydła w ostatnich la-
tach ulegały średniorocznemu zwiększe-
niu, co skutkowało wzrostem zapotrze-
bowania na wodę. Istotne oszczędności 
kosztowe można osiągnąć przy zapew-
nieniu własnego zaopatrzenia w wodę i 
uzdatnieniu jej do poziomu wody pitnej.

WODA GRUNTOWA  
NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA

ILE WODY UZYSKAM ZA JEDNEGO  
CENTA?

WODA MINERALNA

Jedna butelka wody mineralnej w Niemczech 

kosztuje średnio 50 centów za litr.

Z tego wynika, że za 1 centa można uzyskać 

jedynie 20 ml wody mineralnej.

WODA PUBLICZNA

Metr sześcienny wody pitnej (1.000 litrów) 

kosztuje w Niemczech ok. 1 Euro.

To oznacza, że za 1 centa uzyskuje się około 10 

litrów wody pitnej z sieci publicznej.

WODA PITNA ZWIERZĘTA  

0,02 l 10 l
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Prawie 90% zapotrzebowania energe-
tycznego gospodarstwa domowego 
wiąże się z przygotowaniem ciepłej wody 
oraz ogrzewaniem. Ale także w przemyśle 
duża część pierwotnej energii wykorzy-
stywana jest do ogrzewania lub chłodze-
nia budynków i maszyn. Pompy ciepła 
zyskują stale na znaczeniu w przypadku 
instalacji grzewczych oraz klimatyzacyj-
nych. Przy tym ogrzewanie i chłodzenie z 
użyciem wody gruntowej (pompa ciepła) 
to najbardziej efektywne rozwiązanie, 
ponieważ woda gruntowa jest idealnym 
nośnikiem ciepła, który pozostaje dostęp-
ny niezależnie od pory roku na poziomie 
temperatury ok. 10°-12° C 

W Niemczech największe zapotrze-
bowanie na wodę wykazuje przemysł. 
I tak woda gruntowa jest przykładowo 
wykorzystywana jako surowiec do pro-
dukcji żywności. Jednak założeniem jest 
wykorzystywanie takiej wody gruntowej, 
która w aspekcie jakościowym odpowia-
da wodzie pitnej. Dodatkowo w przemy-
śle istnieje także duże zapotrzebowanie 
na wodę użytkową- wodę procesową, do 
środków do czyszczenia  oraz w funkcji 
rozpuszczalnika .
Istotne znaczenie ma wysoka jakość 
wody, pozwalająca także na zapewnie-
nie bezpieczeństwa eksploatacyjnego 
procesów technicznych.

Duże ilości wody w dobrej jakości po-
trzebne są również w obrębie trawników, 
pól golfowych, boisk sportowych, szkółek 
leśnych lub parków - tam gdzie koniecz-
ne jest nawadnianie. Często nawad-
nianie odbywa się z poziomu własnego  
zaopatrzenia w wodę. Woda gruntowa 
dostępna na miejscu jest uzyskiwana z 
wykorzystaniem studni z poziomu głę-
bokich warstw gruntu..

WODA GRUNTOWA  
NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA

125 l

NAWADNIANIE PRZEMYSŁ OGRZEWANIE I  
CHŁODZENIE

WŁASNA WODA

W przypadku wykorzystywania wody gruntowej 

ponosi się głównie koszty energii. Pozyskiwanie i 

uproszczone uzdatnianie kosztuje ok. 0,08 cen-

ta za metr sześcienny to znaczy, ze za 1 centa 

można uzyskać ok. 125 litrów wody
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Woda gruntowa powstaje z wody opadowej, która wsiąka w głąb grun-
tu. Podczas przesiąkania przez warstwy gruntu woda jest oczyszczana 
mikrobiologicznie, przy czym powoduje to pozbawianie jej tlenu. W 
obrębie głębokich, wodonośnych warstw gruntu woda gruntowa nie 
jest z reguły wzbogacana w tlen. W związku z brakiem tlenu uwalnia 
się żelazo (Fe2+) i mangan (Mn2+) w zwiększonym stężeniu. W ramach 
biologicznych procesów rozpadu przy braku tlenu wytwarzać może 
się  także jon amonowy (NH4

+).

POWSTAWANIE WODY GRUNTOWEJ

Wszystkie te problemy, które są powodowane wskutek obecności wody 
zawierającej żelazo względnie mangan, można powstrzymać w efektywny 
sposób w drodze uzdatnienia wody pod ziemią z wykorzystaniem 
Fermanox®. 



Woda zawierająca żelazo ma negatywny wpływ na jej jakość. Zabarwia się 
na brązowo i wygląda nieapetycznie. Im większa jest zawartość żelaza 
tym gorzej smakuje woda. Woda pitna powinna być czysta, przejrzysta i 
apetyczna. Woda zawierająca dużo żelaza, manganu lub amoniaku wyma-
ga uzdatniania, zanim zostanie wykorzystana jako woda pitna. Rozporzą-
dzenie dotyczące wody pitnej określa jasne wartości graniczne dopusz-
czalnego, maksymalnego stężenia żelaza, manganu i jonu amonowego w 
wodzie pitnej.

JAKOŚĆ WODY PITNEJ

Woda zawierająca żelazo oraz mangan powoduje powstawanie 
brązowych względnie czarnych przebarwień w obrębie wszystkich 
powierzchni, które  mają z nią kontakt. W domach jest to szczególnie 
uciążliwe w przypadku prania oraz instalacji sanitarnych. W sytuacji sto-
sowania instalacji zraszających zabarwieniu ulegają rośliny, drogi i są-
siednie budynki. Woda zawierająca żelazo nie może być z tego względu 
wykorzystywana do czyszczenia w zakładzie (np. pralnia, instalacje do 
mycia) lub w przemyśle.

ZABARWIENIA SPOWODOWANE OBECNOŚCIĄ ŻELAZA W WODZIE

Woda zawierająca mangan i żelazo prowadzi do powstawania osadów 
w obrębie studni, pomp oraz wodociągów, przyczyniając się do starze-
nia instalacji i redukcji ich wydajności. Ma to istotnie negatywny wpływ 
na czas eksploatacji i wydajność studni. Skutkiem tego są wysokie 
koszty czyszczenia pomp, regeneracji i budowy nowych studni. Poza 
tym wskutek powstających osadów zagrożone jest bezpieczeństwo 
eksploatacji w zakresie zaopatrzenia oraz dystrybucji wody.

OSADY 

PROBLEMATYKA

Osady z żelaza: zasuszone kółko bieżne w pom-
pie podwodnej

Od nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wody pitnej w listopadzie 2011

wartości graniczne rozporządzenia dotyczącego wody pitnej są wiążące dla wszyst-

kich użytkowników. Wyjątki nie dotyczą nawet najmniejszych podmiotów dostarczają-

cych wodę.

Wartości graniczne parametrów

Żelazo 0,2 mg / l

Mangan 0,05 mg / l

Jon amonowy 0,5 mg / l

WARTOŚCI GRANICZNE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DOTYCZACYM WODY PITNEJ
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Uboga w tlen woda gruntowa powoduje uwalnianie że-
laza i manganu z podłoża. Z tego względu do wody musi 
zostać doprowadzony tlen, aby znowu usunąć metale z 
wody.

Podczas stosowania procedury FERMANOX® (podziemne 
usuwanie żelaza i manganu) część tłoczonej wody jest 
wzbogacana w tlen i transportowana zwrotnie bezpo-
średnio do wodonośnych warstw gruntu (wody grun-
towej). Tam w związku z doprowadzeniem tlenu tworzy 
się strefa uzdatniania, w obrębie której rozpuszczone 
metale żelazo i mangan reagują tworząc kryształy, co 
powoduje wydalenie ich z wody gruntowej.

Uzdatnianie ma miejsce, gdy żelazo oraz mangan wraz 
z napływającą wodą z tlenem wejdą w kontakt ze strefą 
uzdatniania. Tworzenie  krystalicznych tlenków odbywa 
się z tego względu w obrębie zewnętrznej krawędzi stre-
fy uzdatniania. Jednocześnie w związku z dostarczaniem 
tlenu przekształceniu ulegają jon amonowy oraz azotyny, 
co powoduje ich usunięcie z wody gruntowej. Dookoła 
studni tworzy się strefa czystej wody, wolnej od żelaza 
oraz manganu.

Po tym naturalnym uzdatnieniu ze studni można uzyskać 
dużą ilość wody o jakości wody pitnej.

ROZWIĄZANIE
ZASTOSOWANIE FERMANOX

ZAŁOŻENIA

Wymagania dotyczące studni
Podstawowym założeniem dla zastosowania procedury FERMANOX® jest 
dysponowanie jedną lub większa liczbą studni w obrębie warstw piasku 
lub żwiru, ponieważ właściwe uzdatnianie odbywa się w porach poziomu 
warstw wodonośnych. Studnie wiercone przygotowywane są zgodnie z 
typowymi technicznymi zasadami i ( w przypadku większej liczby studni) 
z zapewnieniem wystarczających odstępów i możliwie krótkich odcinków 
fi ltrujących. W przypadku większej liczby studni wierconych odstępy mu-
szą zostać uzgodnione z nami.

Jakość wody surowej
Nie ma ograniczeń zastosowania jeśli chodzi o stężenie żelaza lub manganu w 
wodzie surowej. FERMANOX® jest nawet w stanie zapewnić uzdatnienie ta-
kich wód gruntowych , w przypadku których wartości graniczne są wielokrot-
nie przekroczone. W szczególności usuwanie magnezu wymaga zapewnienia 
minimalnej wartości pH wody surowej, która to wartość jest jednak w związku 
z dużą efektywności procedury niższa niż w przypadku procedur realizowa-
nych nad poziomem ziemi -   i to bez dodawania substancji chemicznych. W 
przypadku wyższego stężenia amoniaku lub metanu w wodzie gruntowej 
wzrasta istotnie koszt uzdatniania.

Indywidualny projekt instalacji 
FERMANOX®

Prawidłowe zaprojektowanie insta-
lacji FERMANOX® ma decydujące 
znaczenie dla osiągnięcia trwale 
zoptymalizowanej eksploatacji in-
stalacji. W celu zweryfi kowania speł-
nienia stawianych wymogów oraz 
przygotowania oferty odpowiedniej 
instalacji uzdatniają wody potrzebu-
jemy następujących dokumentów.

• Informacje dotyczące zapotrzebo-
wania na wodę.
• Analiza wody w istniejących stud-
niach
• Dane dotyczące rozbudowy studni

Chętnie przygotujemy wymagane 
analizy wody na podstawie pobra-
nych próbek.
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Woda gruntowa zawierająca żelazo i 
mangan przy niskiej zawartości tlenu

ZONE 1
Wiązanie żelaza

STREFA 2
 Wiązanie manganu

STREFA 3
Czysta, uzdatniona woda

Poziom wody gruntowej

Studnia

Zakres działania

Tłoczenie czystej wody

Zwrotne doprowadzanie wody wzbogaconej o tlen.
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Pompa Licznik wodyZbiornik 
ciśnieniowy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
BEZ FERMANOX®

FERMANOX®-BV
SYSTEM 1-STUDNIOWY
MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Instalacja do uzdatniania wody FERMANOX®-BV została 
zaprojektowana pod kątem zużycia mniejszej ilości 
wody- w zależności od jej jakości - do ok. 10m3/ dzień. 
FERMANOX®-BV ma zastosowanie z jedną
studnią wierconą (system 1-studniowy).

PRZEBIEG EKSPLOATACJI

1    Niewielka ilość wody jest pobierana z poziomu odgałę-
zienia systemu zaopatrzenia w wodę. Jest wzbogacana z 
użyciem iniektora w tlen z otoczenia do poziomu nasy-
cenia 98%. Jednocześnie usuwana jest nadwyżka kwasu 
węglowego, co pozwala na osiągnięcie lepszej wartości pH

2   Wodą zawierającą tlen wypełniany jest pojemnik
odpowietrzający instalacji FERMANOX®.

3   W godzinach nocnych, kiedy zużycie jest niskie, woda 
bogata w tlen jest zwrotnie doprowadzana przez studnię 
do wodonośnych warstw gruntu.

4   Dostarczany tlen jest rozprowadzany w otoczeniu studni i 
uruchamia naturalny proces samooczyszczenia.

5   W efekcie możliwe jest uzyskanie dużej ilości czystej, 
uzdatnionej wody z poziomu wody gruntowej.

REGULACJA ZALEŻNA OD ZUŻYCIA

W przypadku instalacji uzdatniania wody FERMANOX®-BV , 
dysponującej regulacją uzależnioną od zużycia, zużywana ilość 
wody podlega pomiarowi z użyciem licznika wody. Wydajność 
uzdatniania jest dostosowywana do faktycznego poboru wody 
w automatyczny sposób.

Jeśli operator pobierze zbyt małą ilość wody, procedura 
wprowadzania wody wzbogaconej w tlen do poziomu wód 
gruntowych zostanie wstrzymana na jeden lub większą liczbę 
dni. Jeśli normalna wydajność uzdatniania zostanie istotnie 
przekroczona, instalacja uruchamia danej nocy drugi obieg 
wody, co pozwala na uzyskanie większej wydajności uzdatnia-
nia. Instalacja podlegająca regulacji w zależności od zużycia 
prowadzi samodzielny monitoring emitując alarm w przypadku 
odchyleń od normalnej eksploatacji.

Istotne komponenty systemu zaopatrzenia w wodę

STUDNIA
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O²O²O²

Iniektor tlenu Pojemnik 
odpowietrzający

VAR
Regulacja uzależniona od zużycia

Istotne komponenty systemu uzdatniania FERMANOX®

3

1

2

4

5

5

STUDNIA



FERMANOX®-WV
SYSTEM 2-STUDNIOWY
DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

Instalacje do uzdatniania wody FERMANOX®-WV oraz
WV-Professional są zaprojektowane pod kątem większego 
zużycia wody w zależności od jej jakości na poziomie ok. 5 m3

do ok. 8.000 m3/dobę.

FERMANOX®-WV współpracuje z dwiema studniami wierco-
nymi (system 2-studniowy), z których jedna pozostaje zawsze 
do dyspozycji, podczas gdy woda gruntowa polega uzdatnianiu 
w drugiej ze studni poprzez zwrotne odprowadzenie wody 
wzbogaconej w tlen.

NAPRZEMIENNA EKSPLOATACJA
WIĘKSZEJ LICZBY STUDNI WIERCONYCH

Wydobywanie uzdatnionej wody ze studni wierconej oraz 
zwrotny doprowadzenie wody z tlenem w tej samej studni nie 
może odbywać się jednocześnie. 

Dzięki eksploatacji systemu obejmującego 2 studnie można 
rozdzielić wydobycie i uzdatnianie wody, a tym samym zrezy-
gnować z tymczasowego magazynowania wody wzbogaconej 
w tlen.

Dzięki temu kompaktowe instalacje o małych wymiarach są w 
stanie udostępnić w systemie ciągłym duże ilości uzdatnio-
nej wody. Jednocześnie dodatkowa studnia stanowi swoiste 
zabezpieczenie w zakresie zaopatrzenia w wodę.

REGULACJA ZALEŻNA OD ZUŻYCIA

 W przypadku instalacji uzdatniania wody FERMANOX®-WV, 
dysponującej systemem regulacji zależnym od zużycia, wy-
korzystana ilość wody oraz ilość zwrotnie przekierowana do 
uzdatniania mierzona jest z wykorzystaniem odpowiednich 
liczników wody.

Regulacja zależna od zużycia zapewnia, że zawsze zachowany 
jest odpowiedni stosunek tłoczenia wody oraz wzbogacania 
w tlen dla każdej studni. Jednocześnie kolejne wzbogacenie 
wody następuje dopiero po zużyciu określonej ilości wody.

Aktualne ilości dla obu liczników są wyświetlane na wyświetla-
czu dotyczącym regulacji. W przypadku odchylenia od zada-
nych parametrów alarm jest emitowany automatycznie. Na 
wyświetlaczu systemu regulacji wyświetlana jest przyczyna 
błędu. Możliwe jest podłączenie do centralnego punktu stero-
wania oraz zdalne monitorowanie.

O²

STUDNIA 1

Pompa Licznik wodyZbiornik 
ciśnieniowy

Istotne komponenty systemu zaopatrzenia w wodę w przypadku systemu z 2 studniami (FERMANOX®-WV)

1
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O²O²O²

O²

A

B

St. 1 St. 2

STUDNIA 2

PRZEBIEG W RAMACH EKSPLOATACJI 
NAPRZEMIENNEJ

 Faza 1

1 Studnia 1 służy do pozyskiwania wody.

2   Jednocześnie pewna ilość wody jest odprowadzana odgałę-
zieniem, natleniana w instalacji FERMANOX® tlenem z otacza-
jącego powietrza a po krótkim odpowietrzeniu trafi a zwrotnie 
przez studnię 2 do poziomu wód gruntowych (infi ltrowana). Po 
infi ltracji ilości wody zaprogramowanej dla licznika B instalacja 
FERMANOX® jest wyłączana.

3  Dostarczany tlen jest rozprowadzany w otoczeniu studni i uru-
chamia naturalny proces samooczyszczenia.

4 Po tym jak doszło na poziomie licznika A do pobrania oczeki-
wanej ilości wody, dochodzi do automatycznego przełączenia 
tłoczenia wody na studnię 2 (eksploatacja naprzemienna).

 Po przełączeniu na tłoczenie wody rozpoczyna się faza 2.

Faza 2 
 W obrębie studni 2 tłoczona jest  uzdat-
niona woda na potrzeby zapewnienia 
zaopatrzenia w wodę. Tutaj także pewna 
ilość wody będzie usuwana odgałęzieniem, 
wzbogacana w tlen, podlegając infi ltrowa-
niu w studni. Ilość wody, po której docho-
dzi do przełączenia studni oraz wskaźniki 
zwrotnego doprowadzania wody będą 
określane wcześniej w ramach indywidual-
nego projektu FERMANOX®-WV

Istotne komponenty systemu zaopatrzenia w wodę w przypadku systemu z 2 studniami (FERMANOX®-WV)

O²O²O²

Iniektor tlenu Zbiornik 
odpowietrzający

VAR

2

3

4
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FERMANOX®-BV 
BV 30 do BV 2-104

Obszary zastosowania
· Do celów prywatnych
· W przemyśle

Grupy docelowe
· Gospodarstwa domowe
· Zwierzęta/bydło
· Nawadnianie
· Woda do czyszczenia

 

Zaopatrzenie w wodę
z 1 studniąt

Sterowanie/ regulacja
Zależnie od zużycia

Możliwość autonadzoru i zdalnego 
nadzoru
tak

FERMANOX®-WV  
WV 30 do WV 60

Obszary zastosowania
· W przemyśle
· Rozwiązania komunalne

Grupy docelowe
· Małe podmioty zaopatrujące w wodę
· Zwierzęta/bydło
· Nawadnianie/ zraszanie
· Woda do czyszczenia
· Baseny
·  Ogrzewanie/ chłodzenie -  

osoby prywatne

Zaopatrzenie w wodę
z 2 studniami

Sterowanie/ regulacja
Zależnie od zużycia

Możliwość autonadzoru i zdalnego 
nadzoru
tak

FERMANOX®-WV 
PROFESSIONAL 
WV 80 do 200 Professional 
 
Obszary zastosowania 
· Przemysł 
· Rozwiązania komunalne

Grupy docelowe
· Zakłady wodociągowe
· Przemysł
· Gminy
·  Ogrzewanie/ chłodzenie w  

przemyśle

Zaopatrzenie w wodę
z użyciem 2 lub większej liczby studni

Sterowanie/ regulacja
Zależnie od zużycia

Możliwość autonadzoru i zdalnego 
nadzoru
tak

PRZEGLĄD TYPÓW INSTALACJI
Instalacje uzdatniania wody FERMANOX® usuwają żelazo, mangan, amoniak, azotyny, arsen, metan oraz siarkowodór z wody 
gruntowej. W odniesieniu do tych składników umożliwiają osiągnięcie jakości wody pitnej. Wymaga gania odnoszące się do 
instalacji uzdatniania  wody FERMANOX® różnią się w zależności od zapotrzebowania na wodę, jakości wody oraz zapotrzebo-
wania na regulację w konkretnym przypadku zastosowania.

Wydajność uzdatniania
Do 10 m3/dobę

Wydajność uzdatniania
Ok. 5-250 m3/dobę

Wydajność uzdatniania
100-8.000 m3/dobę/instalację
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Przykład instalacji FERMANOX®-BV 
System 1-studniowy  – tutaj z zastosowaniem 

 kompaktowej, małej pompy

Przykład instalacji FERMANOX®-WV
(System 2-studniowy) – tutaj z zastosowaniem 
dwóch pomp eksploatowanych pod wodą i zbiorni-
kiem ciśnieniowym.
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15Więcej informacji na stroniewww.fermanox.de

ZALETY FERMANOX®

FERMANOX® gwarantuje uzdatnienie wody do poziomu ja-
kości wody pitnej (zgodnie z obowiązującym rozporządze-
niem dotyczącym wody pitnej w odniesieniu do zawartości 
żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów i arsenu. 
Usuwany jest również metan oraz siarkowodór powodu-
jący powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

GWARANTOWANA JAKOŚĆ WODY PITNEJ 

Ponieważ uzdatnianie wody w przypadku procedury 
FERMANOX® ma miejsce w warstwach wodonośnych, nie 
jest konieczne prowadzenie regularnej konserwacji, ale 
jedynie kontroli.

BRAK POTRZEBY KONSERWACJI –
TYLKO KONTROLE 

W przypadku stosowania procedury FERMANOX® możli-
we jest skuteczne uniknięcie osadów, ponieważ woda jest 
uzdatniana, zanim dojdzie do jej tłoczenia. W związku z 
tym, że w obrębie studni, pomp oraz przewodów wody a 
się woda pozbawiona jest już żelaza i manganu, istotnemu 
wydłużeniu ulega ich czas eksploatacji.

BRAK OSADÓW

Uzdatnianie wody pod ziemią jest procesem szczególnie 
przyjaznym dla środowiska. Został wyróżniony złotym 
medalem Expo 2000 z następujących powodów: Bard-
zo niskie zużycie energii, brak konieczności stosowania 
dodatkowych substancji lub preparatów chemicznych, brak 
odpadów w tym szlamu z fi ltrów oraz zużytych materiałów 
fi ltrów. Uzdatnianie wody odbywa się w sposób naturalny 
dzięki optymalnej aktywacji i wykorzystaniu zdolności do 
samoistnego czyszczenia gruntu.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Woda uzdatniana z użyciem FERMANOX® jest przejrzysta, 
czysta i apetyczna, bez żelaza.

SMACZNA I ZDROWA

W przeciwieństwie do procedur mających miejsce nad 
poziomem gruntu nie jest konieczne stosowanie żadnych 
fi ltrów, ponieważ woda jest uzdatniana w sposób naturalny 
na obszarze wody gruntowej. Nie jest zatem konieczne 
zwrotne płukanie oraz wymiana i utylizacja materiału 
fi ltrującego.

BRAK FILTRÓW/BRAK PRZEPŁUKIWANIA

Woda poddawana uzdatnieniu z użyciem FERMANOX® nie 
pozostawia w przypadku jej zastosowania brązowych ani 
czarnych przebarwień. Dzięki temu wszystko pozostaje 
czyste.

 BRAK PRZEBARWIEŃ

Strefa uzdatniania na obszarze studni jest wielokrotnie 
większa niż objętość fi ltracyjna fi ltrów żwirowych To zape-
wnia większą efektywność procedury FERMANOX® a tym 
samym lepszą jakość wody mimo mniejszego zapotrzebo-
wania na energię.

MAKS. WYDAJNOŚĆ 
MIN. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

JA
KOŚĆ WODY PITNEJ

UZDATNIANIE WODY

GWARANTOWANA

ŻELAZO • MANGAN • AMO
N





POWODY WYDŁUŻENIA  
OKRESU EKSPLOATACJI

Duża gęstość tworzących się pod ziemią  
cząstek żelaza i manganu
W przypadku uzdatniania nad ziemią (usuwanie żelaza i man-
ganu) powstają dużej objętości szlamy zawierające żelazo i 
mangan, które prowadzą stopniowo do zablokowana filtrów z 
piasku i żwiru, powodując konieczność oczyszczania w drodze 
zwrotnego płukania filtra. W przypadku procesu FERMANOX® 
tworzą się natomiast tlenki żelaza i manganu. W związku ze 
specyficzną gęstością na poziomie powyżej 4 g/cm3 (t/m3) 
tlenki te wykazują niewielką objętość. 

Gwarantowany brak żelaza oraz manganu w pobliżu studni+
Ponieważ powstawanie osadów tlenków ma miejsce w związku 
z przebiegiem procesu z dala od studni (patrz proces  
FERMANOX®), w samej studni nie powstają osady.

Zwiększenie strefy uzdatniania podczas eksploatacji
W toku wieloletniej eksploatacji strefy uzdatniania wykazują 
tendencję do zwiększania swojego rozmiaru. W związku z tym 
także tlenki tworzą się w większych odległościach od studni. 
Tymczasem bezpośrednie otoczenie dookoła studni pozosta-
je pozbawione żelaza i manganu.

Wyliczenie aktywnej objętości porów po 30 latach
Zgodnie z ekspertyzą Prof. Dr-a Inż. Rotta z Uniwersytetu 
Stuttgart właściwości związane z przepływem wody gruntowej 
nie ulegają możliwej do zmierzenia zmianie podczas eks-
ploatacji podziemnego systemu uzdatniania wody także po 
dziesięcioleciach jego użytkowania. 

Przykładowe wyliczenie (przy zawartości żelaza na poziomie 5 
mg/ l) pozwala stwierdzić, że objętość utworzonych tlenków 
żelaza po okresie eksploatacji obejmującym 30 lat osiąga 
maksymalnie 7% objętości porów w strefie uzdatniania i z 
tego względu wartość tą można pominąć. Zbliżone wyliczenia 
Prof.Dr-a Inż. Rotta potwierdzają, że okres eksploatacji studni 
wierconej wykorzystującej podziemny system uzdatniania 
wody (przy założeniu prawidłowego sposobu zaprojektowania i 
eksploatacji) przekracza istotnie normalny okres użytkowania.

PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W  
RAMACH WYKORZYSTANIA PODZIEMNEGO 
SYSTEMU UZDATNIANIA WODY

Na całym świecie eksploatuje się liczne systemy uzdatniania 
wody pod ziemią. Korzystają z nich profesjonalne podmioty 
zaopatrujące w wodę, usuwając dzięki nim żelazo i mangan np. 
zakłady wodociągowe Boker Heide, obsługujące rocznie 3,75 
miliona m3. Pracują one nadal z wykorzystaniem swoich pierw-
szych studni wierconych bez utraty ich wydajności.

Procedura podziemnego usuwania żelaza i manganu  
(FERMANOX®) odpowiada najnowszemu stanowi techniki.
DVGW (Niemieckie stowarzyszenie gazownictwa i zakładów 
wodociągowych) w uznanych Regulacjach Technicznych 
(Broszura robocza DVGW W 223) opisuje i potwierdza:  „Rów-
nież w toku wieloletniej eksploatacji instalacji nie stwierdzono 
blokowania warstwy wód gruntowych produktami reakcji ani 
zmniejszenia wydajności uzdatniania”

EFEKTYWNA OCHRONA PAŃSTWA STUDNI

Pierwsza instalacja FERMANOX® została przyjęta do eksplo-
atacji w roku 1983. Zawartość żelaza wynosiła pierwotnie 6,7 
mg/ l, co odpowiada 33,5 -krotności wartości granicznej ujętej 
w rozporządzeniu dotyczącym wody pitnej. Instalacja działa 
bez zarzutu po dziś dzień, mimo że studnia ma już w między-
czasie ok. 60 lat.
 
Każda instalacja uzdatniania wody FERMANOX® jest projek-
towana w taki sposób, że żelazo oraz mangan są usuwane 
zanim jeszcze woda osiągnie bezpośredni obszar studni. 
Dzięki FERMANOX® do obrębu studni, pompy i przewodów 
przedostaje się tylko czysta, uzdatniona woda. Wiele tysięcy 
zainstalowanych instalacji, referencje na obszarze uzdatnia-
nia wód gruntowych zawierających ekstremalne ilości żelaza 
i manganu oraz relacje zadowolonych klientów potwierdzają 
nasze kompetencje specjalisty na obszarze podziemnego 
uzdatniania wody. Referencje  dotyczące systemu uzdatniania 
wody FERMANOX® znaleźć można w Internecie pod adresem 
www.fermanox.de.

WYDŁUŻONY OKRES EKSPLOATACJI 
STUDNI Z UŻYCIEM FERMANOX® 
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Żelazo i mangan usuwa się z wody prawie zawsze przy wykorzystaniu tlenu.
W celu uzdatnienia wody można ją wzbogacić o tlen, co umożliwia powstanie stałych tlenków 
żelaza i manganu, które mogą zostać następnie usunięte względnie odfi ltrowane.

PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ
JEDEN PROBLEM – DWA ROZWIĄZANIA.

O²O²O²

O²

O²

O²O²O²

OTWARTY FILTR ŻWIROWY
Uzdatnianie wody na powierzchni

PROCEDURA FERMANOX®

Uzdatnianie wody pod ziemią

Pompy Pumpa

O²O²O²

Iniektor tlenu

O²O²O²

Iniektor tlenu Zbiornik
odpowietrzający

Filtr żwirowy
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PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ
JEDEN PROBLEM – DWA ROZWIĄZANIA. OTWARTY FILTR ŻWIROWY 

Uzdatnianie wody na powierzchni 

W przypadku tradycyjnych instalacji uzdatniania wody- a 
przynajmniej w przypadku instalacji żwirowych- woda jest 
uzdatniana dopiero po wydobyciu jej na powierzchnię, 
gdzie jest następnie wzbogacana w tlen z powietrza. Na 
powierzchni rozpuszczone metale utleniają się i podlegają 
wyfiltrowaniu w warstwach piasku względnie żwiru. Szlamy z 
zawartością żelaza oraz manganu blokują przy tym stopnio-
wo filtry i muszą być usuwane w drodze zwrotnego prze-
płukiwania- szczególnie w przypadku wysokiej zawartości 
żelaza i manganu.
W niektórych przypadkach jest to konieczne codziennie. 
Wypłukany szlam zawierający żelazo oraz mangan musi z 
reguły  zostać poddany utylizacji. Dodatkowo żwir używany 
do filtrowania także w przypadku regularnego zwrotnego 
płukania instalacji filtrowych staje się z upływem lat bezuży-
teczny, musi zostać wymieniony i poddany utylizacji.

PROCEDURA FERMANOX® 
Uzdatnianie wody pod ziemią

Uzdatnianie wody FERMANOX® ma miejsce bezpośrednio w 
obrębie warstw wodonośnych. Z tego
względu wydobyciu podlega tylko woda po uzdatnieniu, 
która może zostać niezwłocznie wykorzystana. Od samego 
początku unika się w ten sposób zarastania osadami studni, 
pomp i przewodów.
 
 
Procedura uzdatniania wody FERMANOX® nie wymaga 
konserwacji i nie powoduje powstawania dodatkowych 
kosztów. 

NAJBARDIEJ EFEKTYWNA 
PROCEDURA

W przypadku filtra żwirowego uzdatnia-
nie wody odbywa się w obrębie warstwy 
żwiru. Rozmiar tej warstwy jest określa-
ny na podstawie ustawionego pojemni-
ka, przez który przepływa woda
 
W przypadku FERMANOX® filtry sta-
nowią piasek i żwir w obrębie poziomu 
wodonośnego gruntu, tworząc stre-
fę uzdatniania. Ta jest wielokrotnie 
(ok. 20- do 60-krotnie) większa niż w 
przypadku instalacji z filtrem żwirowym. 
Dodatkowo czas pozostawania wody w 
strefie  uzdatniania a tym samym czas 
kontaktu żelaza względnie manganu i 
tlenu jest w przypadku systemu  
FERMANOX® istotnie dłuższy niż w 
przypadku filtra żwirowego.

NAJNIŻSZE ZUŻYCIE  
ENERGII

Instalacje z filtrami żwirowymi wyka-
zują z reguły istotnie wyższe zużycie 
prądu niż ma to miejsce w przypadku 
instalacji FERMANOX® Przykładowo w 
przypadku otwartego filtra żwirowego 
cała woda jest wydobywana z użyciem 
pierwszej pompy ze studni, kierowa-
na do instalacji filtrowej, gdzie jest 
rozpryskiwana. Potem druga pompa 
tłoczy wodę do filtracji pod ciśnieniem 
eksploatacyjnym. Dodatkowo tłoczeniu 
podlega jeszcze woda do zwrotnego 
przepłukiwania. Tym samym konieczne 
jest przetransportowanie ponad 2 m3 
wody, aby wykorzystać 1 m3.
W przypadku procedury FERMANOX® 
Można w zależności od opcji uzdatniania 
wody wzbogacić w tlen średnio 30% 
wody użytkowej i poprowadzić zwrotnie 
przez studnię. W celu udostępnienia 1 
m3 wody w jakości wody pitnej potrzeba 
tylko 1,3 m3 wody.  

NAJBARDZIEJ EKONO-
MICZNA ALTERNATYWA

Ponieważ instalacja uzdatniania wody 
jest długofalową inwestycją, istotne 
jest uwzględnienie nie tylko kosztów 
nabycia, ale także bieżących kosztów 
eksploatacji. 
 
Dzięki instalacji uzdatniania wody  
FERMANOX® już w ciągu kilku lat uzy-
skują Państwo oszczędności kosztów 
energii oraz konserwacji, które są więk-
sze niż koszty inwestycji całej instalacji. 
Tym samym zwrot kosztów instalacji 
ma miejsce już po kilku latach
FERMANOX® to najbardziej ekonomicz-
na alternatywa. 
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