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Wymagania dotyczące  jakości ście-
ków  odprowadzanych  do  odbior-
ników wodnych  są  coraz  bardziej 
restrykcyjne. Wynika to z coraz więk-
szej świadomości ekologicznej i tro-
ski o środowisko naturalne, w którym 
żyjemy. Dzisiaj korzystamy z techno-
logii pomiarów jakości ścieków umoż-
liwiającej szybkie i dokładne określe-
nie charakterystyki zanieczyszczeń 
(na  przykład  zawartości  środków 
farmaceutycznych  i  specyficznych 
środków chemicznych). Prowadzone 
powszechnie badania pokazują duży 
wpływ zawartych w ściekach  sub-
stancji  chemicznych na ekosystem 
biologiczny. Wymuszając  stosowa-
nie coraz bardziej zaawansowanych 
technologii  ograniczających  ilość 
substancji odprowadzanych do śro-
dowiska w ściekach oczyszczonych, 
jak i wodach ujmowanych ze środo-
wiska oraz uzdatnianych do spożycia 
czy wykorzystania w procesach tech-
nologicznych.

W technologii oczyszczania ście-
ków wykorzystuje się przede wszyst-
kim procesy mechaniczne  (np.  za-
trzymywanie skratek i piasku) oraz 
biologiczne wykorzystując organizmy 
tworzące osad czynny do usuwania 
ze  ścieków  związków  biogennych 
(węgla, azotu i fosforu). Procesy za-
chodzące w reaktorach biologicznych 

mogą być wspomagane procesami chemicznymi przez 
dodawanie koagulantów strącających fosfor  lub doda-
wanie zewnętrznego źródła węgla. Szczególnie gdy ilość 
węgla organicznego w ściekach dopływających do oczysz-
czalni nie gwarantuje odpowiednich jego ilości do prze-
prowadzenia procesów biologicznych. Podstawowymi 
procesami wykorzystywanymi w procesach uzdatniania 
wody są aeracja w celu usunięcia  jonów żelaza,  filtra-
cja pospieszna, dzięki której zatrzymywane są zawiesiny 
oraz dezynfekcja wody na przykład przez chlorowanie.

Zwiększające  się  ładunki  zanieczyszczeń oraz  za-
ostrzające się przepisy w zakresie  jakości wody uzdat-
nionej oraz ścieków oczyszczonych powodują, że obecne 
rozwiązania technologiczne wymagają unowocześniania 
i rozbudowy o nowe instalacje. W przypadku uzdatnia-
nia wody stosowane dotychczas klasyczne procesy fil-
tracyjne wymagają wspomagania alternatywnymi me-
todami, ze względu na zwiększające się zanieczyszczenia 
ujęć powierzchniowych, jak i podziemnych. Na przykład 
z powodu skażenia przemysłowego  lub rolniczego (na 
przykład pestycydami i nawozami), które poprzez spły-
wy powierzchniowe oraz przesiąkanie zanieczyszczają 
środowisko gruntowo-wodne.

Zapomina  się o  tym w prowadzonych dyskusjach 
i badaniach dotyczących ścisłych powiązań pomiędzy 
oczyszczalniami odprowadzającymi ścieki do środowiska 
oraz wodami pobieranymi ze środowiska przez stacje 
uzdatniania wody. Oczyszczalnie ścieków odprowadzają 
wody oczyszczone do odbiorników wodnych,  jakimi są 
na przykład rzeki, z których to zakłady uzdatniania wody 
poprzez np. studnie bądź stawy infiltracyjne czerpią wodę 
na cele komunalne. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta, 
natomiast dostępność do jej źródeł maleje, a stan ujęć 
pogarsza się i negatywnie wpływa na ekosystemy biolo-
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giczne. Woda słodka na Ziemi stano-
wi zaledwie 1% pomimo tego, że ok. 
70% jej powierzchni stanowią wody 
w różnej postaci. Większość wód cha-
rakteryzuje się znacznym zasoleniem 
lub jest związana w lodowcach. Nie-
równomierne rozłożenie wody pitnej 
na ziemi powoduje, że wielu ludzi ma 
utrudniony dostęp do  tak ważnego 
źródła życia [1].

Badania  nad  wykorzystaniem 
membran  w  procesie  uzdatniania 
wody oraz oczyszczania ścieków są 
prowadzone  już od wielu  lat. Dążą 
w kierunku budowy zawansowanych 
układów  technologicznych  z mak-
symalnym uproszczeniem  ich  eks-
ploatacji oraz konieczności budowy 
dodatkowych pomieszczeń i zbiorni-
ków, włączając je wprost w funkcjo-
nujące instalacje.

Na  stacjach  uzdatniania  wody 
w  krajach  ubogich w  słodką wodę 
coraz częściej w procesie odsalania 
wykorzystuje się odwróconą osmo-
zę, elektrolizę czy też makro i ultra-
filtrację stanowiącą alternatywę dla 
chlorowania. W przypadku oczysz-
czalni  ścieków badania nad wyko-
rzystaniem membran  są  skupione 
na zwiększeniu efektywności pracy 
eksploatowanych kubatur reaktorów 
biologicznych, możliwości osiągnię-
cia wyższych stężeń osadu w reakto-
rze i obciążeń ładunkiem zanieczysz-
czeń. Rozwiązaniami  spotykanymi 
częściej w praktyce są m.in. kształt-
ki  zanurzone  w  reaktorach  biolo-
gicznych z osadem czynnym, wieże 
odgazowujące, mikrosita  (nazywa-
ne  często  sitami  tercjalnymi)  oraz 
membrany filtracyjne. W przemyśle 
wykorzystuje  się membrany wspo-
magane dodatkowo elektrolizą  lub 
ultradźwiękami.

W zależności od rodzaju zanie-
czyszczeń, które mają być zatrzymy-
wane w procesie uzdatniania wody 
i  oczyszczania  ścieków,  stosuje  się 
membrany wykonane  z  odpowied-
niego materiału  i  o  odpowiedniej 
wielkości  porów.  Różnorodny  jest 
mechanizm separacji zanieczyszczeń 
rozpoczynając od cedzenia w przy-
padku mikrofiltracji,  ultrafiltracji 
oraz nanofiltracji, poprzez dyfuzję 
(ultrafiltracja), kończąc na rozpusz-

czaniu w procesie odwróconej osmo-
zy. Na rysunku (rys.1) przedstawio-
no powiązania pomiędzy rodzajem 
membrany – wykonaniem materia-
łowym, wielkością porów, rodzajem 
procesu  a  zatrzymywanymi  zanie-
czyszczeniami. Ważną  rolę  odgry-
wają  tutaj  konfiguracje  membran 
w  zestawach,  np.  czy  poszczegól-
ne elementy stanowiące kompletny 
układ składają się z elementów pła-
skich, rurowych, wielokanalikowych 
czy kapilar. Wybór właściwego roz-
wiązania układu membranowego za-
leży nie tylko od wymaganego efektu 
oczyszczenia, lecz także w znacznym 
stopniu od charakterystyki czynnika 
(najczęściej wody, ścieku) na dopły-
wie do membrany w układzie tech-
nologicznym.  Przykładowo  skład 
wód  powierzchniowych  w  porów-
naniu z wodami czerpanymi z ujęć 
podziemnych,  charakteryzuje  się 
znacznie większą  zawartością bak-
terii, wirusów, związków organicz-
nych, podwyższoną mętnością oraz 
przede wszystkim zanieczyszczenia-
mi chemicznymi  [2]. W przypadku 
ścieków dochodzi  jeszcze zawiesina 
w postaci osadu czynnego, której stę-
żenie w reaktorze przy wykorzysta-
niu membran jest bardzo wpływając 

na powstawanie placka filtracyjnego 
w postaci błony biologicznej na po-
wierzchni membrany, obniżając  jej 
efektywność. W aplikacjach przemy-
słowych, wymagane jest nie tylko ob-
niżenie zawiesiny lub podwyższonej 
mętności wody, ale niejednokrotnie 
o  wiele  istotniejsza  jest  wymiana 
jonowa. Wówczas stosuje się mem-
brany nanofiltracyjne jonowymienne 
o budowie asymetrycznej, na których 
zachodzą procesy cedzenia oraz wy-
miany chemicznej. Praca  takiej  in-
stalacji  jest zbliżona do dotychczas 
stosowanych  jonitów  kationowych 
i  anionowych,  ale w układach mo-
dułowych zajmuje znacznie mniejszą 
powierzchnię zabudowy. Elektroliza 
oraz ultradźwięki mogą wspomagać 
procesy membranowe w przemyśle.

Upraszczając można powiedzieć, 
że  procesy membranowe  to  rodzaj 
separacji cząstek odbywający się na 
ceramicznych lub polimerowych fil-
trach  (membranach). W przemyśle 
stosuje się również membrany, któ-
rych pory hydrofobowe są wypełnio-
ne  powietrzem.  Takie  specyficzne 
rozwiązanie zwane destylacją mem-
branową stosuje się przy odparowa-
niu lotnych składników oraz zatęża-
niu kwasów i soli. Separacja cząstek 

Nazwa procesu

mikrofiltracja Ultrafltracja nanofiltracja Odwrócona 
osmoza

Emulsje
Koloidy
Bakterie

Proteiny
Wirusy

Barwnik

Jony poliwalentne

Jony monowalentne
Cukry proste

Zakres ciśnień [MPa] 0,1-0,3 0,3-1,0 0,5-3,0 2,0-5,0

Konstrukcja 
membrany

symetryczna,
porowata

asymetryczna,
porowata

asymetryczna,
kompozytowa

asymetryczna,
kompozytowa

Materiał membrany ceramiczna,
polimerowa
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polimerowa polimerowa polimerowa

Wielkość porów 0,05-10 µm 0,001-0,05 
µm 1-8 nm lita

Orientacyjna wiel-
kość separowanych 
cząstek

0,1 µm 2-20 nm 0,001 µm 0,0001 µm

Mechanizm 
separacji sitowy sitowy sitowy, 

dyfuzja
dyfuzja i 

rozpuszczanie

Rys. 1. Podział membran wraz z charakterystyką
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następuje  przy  pod wpływem  siły 
wywołanej różnicą prężności pary po 
obu stronach membrany [3]. W celu 
usuwania  olejów  z  powodzeniem 
używa  się membrany wykonanych 
z octanu celulozy.

Membrany w procesach oczysz-
czania ścieków wykorzystuje się nie 
tylko  do  usunięcia  zawiesiny,  ale 
przede wszystkim związków biogen-
nych, wirusów  i bakterii. Wielkość 
zatrzymywanych  cząstek na mem-
branach mieści się w przedziale od 
0,002 µm do 0,1 µm. W praktyce sto-
suje się proces mikrofiltacji lub ultra-
filtracji wykorzystując membrany po-
limerowe lub ceramiczne. Wielkość 
porów  zatrzymujących  zanieczysz-
czenia wynosi od 0,001 µm do 10 µm. 
Proces separacji cząstek jest podob-
ny  do  zachodzących  klasycznie  na 
sitach lub filtrach z tą tylko różnicą, 
że proces ciśnieniowy lub podciśnie-
niowy odbywa się na porowatych, sy-
metrycznych bądź asymetrycznych 
materiałach. Najczęściej spotykanym 
rozwiązaniem, zarówno na oczysz-
czalniach, jak i stacjach uzdatniania 
wody,  jest montaż  pakietów  nazy-
wanych również modułami (rys. 2), 
składających się z membran o dużej 
powierzchni czynnej gęsto upakowa-
nych w stosunkowo małej objętości. 
Moduły membranowe z wykorzysta-
niem tworzyw sztucznych mają za-
zwyczaj postać plastrów, natomiast 
w  przypadku membran  ceramicz-
nych składają się z gęsto upakowa-
nych walców.

Kompletne  elementy  techno-
logiczne mogą  być montowane  na 
przykład bezpośrednio w reaktorze 

biologicznym (przed odpływem ście-
ków do osadników wtórnych). Roz-
wiązanie to pozwala na pominięcie 
w procesie eksploatacyjnym oczysz-
czalni ścieków osadników wtórnych, 
a więc i procesu sedymentacji, czyli 
oddzielenia oczyszczonych ścieków 
od osadu czynnego, a tym samym eli-
minuje konieczność stosowania pom-
powni od  recyrkulacji  osadu  z po-
wrotem do reaktora biologicznego. 
Osad nadmierny  (przy  stosowaniu 
układu membranowego  w  reakto-
rze biologicznym) jest wówczas od-
prowadzany z układu bezpośrednio 
z komór nitryfikacji (do zbiorników 
osadu lub zagęszczaczy grawitacyj-
nych).  W  reaktorze  biologicznym 
z zamontowanym układem membra-
nowym zwiększa  się  równocześnie 
stężenie osadu czynnego z zakresu 
3,5-5,0 kg/m3 do nawet 20–25 kg/ m3 
[4],  przy  zachowaniu  właściwego 
obciążenia komory osadu na pozio-
mie 0,07 kg BZT5/ kg s.m. osadu/d. 
W praktyce przy wykorzystaniu tylko 
osadników wtórnych po układzie bio-
logicznym tak wysokie wartości stę-
żenia nie są utrzymane ze względu na 
konieczność zwiększenia powierzch-
ni sedymentacji i objętości osadnika 
w celu zachowania właściwych obcią-
żeń. Ponieważ każde ponadnorma-
tywne obciążenie osadnika wtórnego 
powoduje przedostawanie się osadu 
przelewami pilastymi do odpływu, 
pogarszając  jakość  ścieków odpro-
wadzanych do środowiska. Uprasz-
czając można  stwierdzić,  że dzięki 
pakietom membranowym cały osad 
czynny pozostaje w reaktorze, a jego 
zwiększona  ilość  umożliwia nawet 

4-krotnie większą  redukcję  ładun-
ku zanieczyszczeń [4]. Zastosowanie 
układu membran rozwiązuje jeszcze 
jeden problem, który pojawia się na 
wielu  obiektach  technologicznych, 
czyli  utrzymanie  w  optymalnych 
granicach wartości  obciążenia  hy-
draulicznego,  czasu przetrzymania 
i obciążenia ładunkiem osadu czyn-
nego. Na wielu obiektach funkcjonu-
ją płytkie osadniki wtórne o dużej 
powierzchni  co  powoduje,  że  przy 
zwiększonym przepływie hydraulicz-
nym czas przetrzymania jest znaczą-
co przekroczony, natomiast wartość 
obciążenia  powierzchni  zawiesiną 
jest optymalna. Zastosowanie mem-
bran umożliwia całkowite wyelimi-
nowanie osadników wtórnych. Opi-
sany układ z membranami wewnątrz 
reaktora  biologicznego nazywa  się 
filtracją  typu  dead-end  –  „końco-
wą” (rys. 3a). Praca membrany wy-
korzystuje ciśnienie  transmembra-
nowe (TMP – w języku angielskim), 
stanowiące różnicę pomiędzy śred-
nim ciśnieniem wody oczyszczonej 
a  przefiltrowanej  [5].  Zastosowa-
nie  tego  rozwiązania  jest  znacznie 
prostsze w obsłudze  i  czyszczeniu, 
jak  również  mniej  energochłonne 
(ok.  0,8  kWh/ m3)  w  porównaniu 
z układem cross-flow – „przepływo-
wym” (rys. 3b) [6].

Wykorzystując układ cross-flow 
ścieki przepływają przez  specjalny 
moduł,  ale  tylko  niewielka  części 
przechodzi  przez membranę,  resz-
ta  jest  zawracana do  reaktora bio-
logicznego. Proces wymaga  znacz-
nie większego  zapotrzebowania na 
energię i nie jest tak efektywny, jak 
w przypadku filtracji końcowej [6]. 
Niewątpliwym atutem tej metody jest 
znacznie mniejsza podatność na za-
pychanie się porów i wystąpienie tzw. 
zjawiska  foulingu, czyli zmniejsze-
nia efektywności filtracji membrany 
przez jej obrastanie błoną biologicz-
ną oraz mineralną. Rozwiązaniem, 
które  umożliwia  zmniejszenie wy-
stąpienie tego efektu jest stosowanie 
modułów najpierw  z mikrofitracją 
w celu zatrzymania koloidów i bak-
terii,  a następnie ultrafiltracją  [7]. 
W instalacjach, w których montuje 
się membrany poza reaktorem bio-

 
Rys. 2. Przykład modułów membranowych z elementami; a) płaskimi, b) cylindrycznymi 

[rysunki zaczerpnięte ze strony gE Power&water – www.gewarter.com, aktualne 
na 02.2013 r.]
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logicznym, pozostawia się pracujące 
osadniki wtórne. Wówczas membra-
nę montuje się po osadniku wtórnym 
co powoduje, że tylko niewielka ilość 
osadu dostaje się na membranę, a to 
znacznie zmniejsza szybkość powsta-
wania wcześniej wspomnianego zja-
wiska foulingu.

Korzystnym aspektem stosowa-
nia mikro- i ultrafiltracji jest niewiel-
kie wymagane ciśnienie w zakresie 
od 0,3 do 1,0 MPa, przy czym w ukła-
dach  dead-f low w  odróżnieniu  od 
układów przepływowych stosuje się 
pompy próżniowe. W przerwie pracy 
układu następuje czyszczenie pakie-
tów membran zbliżone do procedur 
stosowanych do czyszczenia filtrów 
ciśnieniowych na stacjach uzdatnia-
nia wody. Membrany w stanie spo-
czynku są przedmuchiwane sprężo-
nym  powietrzem.  Napowietrzanie 
membran może  następować  także 
w trybie ciągłym podczas normalnej 
pracy membrany.  Powietrze  prze-
pływając pomiędzy poszczególnymi 
pakietami powoduje oderwanie się 
przylegającego osadu. Kolejnym eta-
pem jest płukanie membran w prze-
ciwprądzie odbywające się w kierun-
ku odwrotnym do przepływu podczas 
normalnej  pracy  podczas  filtracji, 
które powoduje oderwanie się osadu 
przywierającego do powierzchni ze-
wnętrznej materiału membrany [6]. 
Opisana procedura czyszczenia za-
pobiega zjawisku fouilingu, podczas 
którego na powierzchni membrany 
powstaje tzw. placek filtracyjny. Osa-
dzająca się na powierzchni filtracyj-
nej błona biologiczna oraz zatykanie 
się porów spowodowane cząstkami 
koloidalnymi powodują zmniejszanie 
wydajności membran. Wpływa na to 
wiele czynników, jak choćby stężenie 
osadu w reaktorze, które  jak wcze-
śniej wspomniano jest czterokrotnie 
wyższe (od stosowanego w układzie 
z  osadnikami wtórnymi bez mem-

bran),  wielkość  kłaczków  osadu, 
skład ścieków czy nawet  intensyw-
ność mieszania [8]. Czasami zdarza 
się,  że  płukanie w  przeciwprądzie 
nie wystarcza do zapewnienia wła-
ściwej efektywności pracy. Wówczas 
wymagane jest stosowanie środków 
chemicznych lub czyszczenie mecha-
niczne powierzchni  przez  obsługę. 
W  przypadku  procesów  uzdatnia-
nia wody zjawisko to jest w głównej 
mierze  spowodowane  przez  osa-
dy organiczne bądź biologiczne. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
opisano w  literaturze wpływ kolo-
idalnych  biopolimerów,  z  których 
zbudowane  są  np.  ściany  komórek 
bakterii, na pracę układu membra-
nowego. Wpływ substancji mineral-
nych jest raczej niewielki. Sposobem 
na utrzymanie efektywności pracy 
membran jest przede wszystkim wła-
ściwe czyszczenie, jak również wstęp-
na koagulacja czy filtracja pospieszna 
czynnika  (wody  lub  ścieku) na do-
pływie do modułu membranowego. 
Stosowanie  nanofiltracji  zwiększa 
ryzyko foulingu, warto więc rozwa-
żyć zastosowanie wstępnej  filtracji 
klasycznej bądź też modułów ultra-
filtracyjnych w celu zatrzymania czą-
stek większych niż 0,001 μm przed 
układem nanofiltracyjnym [9]. Jed-
nym ze sposobów jest zastosowanie 
przed nanofiltracją na przykład ukła-
du mikrosit, których zadaniem jest 
wychwytywanie  zawiesin  poprzez 
filtrację. Układ mikrosit jest również 
alternatywą dla procesów membra-
nowych  szczególnie  tam, gdzie nie 
jest wymagana tak duża czystość.

Technologii  membranowych 
nie testowano tylko w skali  labora-
toryjnej  lub pilotowej, są coraz po-
wszechniej wykorzystywane w funk-
cjonujących lub obecnie budowanych 
instalacjach w naszym kraju.

Pierwszą instalację membranową 
w Polsce do uzdatniania wody w celu 

zaopatrzenia aglomeracji miejskiej 
uruchomiono w 2005 r. w Suchej Be-
skidzkiej. Wykorzystując membra-
ny Microza firmy PALL Corporation 
prowadzona jest mikrofiltracja w celu 
wyeliminowania bakterii clostridia 
(wykazujących własności  chorobo-
twórcze). Zastosowane rozwiązanie 
umożliwia  osiągnięcie  założonych 
parametrów dla wydajności instalacji 
160 m3 wody na godzinę [10]. Moduły 
membranowe PALL Mic roza zastoso-
wano również na stacji uzdatniania 
wody w Jarosławiu zmodernizowanej 
w 2009 r. Podobnie jak miało to miej-
sce w  Suchej  Beskidzkiej,  podsta-
wowym problem do rozwiązania był 
wzrost zanieczyszczeń organicznych, 
w szczególności bakteriami pocho-
dzenia kałowego [11]. Na oczyszczalni 
w elektrowni Łagisza jest produko-
wanych 5000 m3/d wody na potrze-
by własne [12] w procesie ultrafiltra-
cji  prowadzonej  z wykorzystaniem 
technologii  firmy ZeeWeed. System 
mikro-  i ultrafiltracji  zastosowany 
przed odwróconą osmozą zapewnia 
usunięcie  substancji  koloidalnych. 
Zamknięcie obiegów poprzez wyko-
rzystanie odsolin z obiegu chłodzą-
cego obniżyło ilość ścieków przemy-
słowych odprowadzanych z instalacji 
elektrowni Łagisza [13]. Obecnie pro-
wadzonych  jest  wiele  postępowań 
przetargowych związanych z budową 
oczyszczalni ścieków komunalnych. 
W projektach wykorzystuje się tech-
nologie membranowe, np. w projek-
cie modernizacji oczyszczalni ście-
ków w Rowach moduły membranowe 
będą zamontowane w zbiorniku obok 
istniejącego reaktora biologicznego. 
Zbiornik z podziałem na dwie sek-
cje umożliwi właściwą eksploatację 
oczyszczalni ścieków w sezonie  tu-
rystycznym i poza nim, w związku 
z tym równoważna liczba mieszkań-
ców  osiąga maksymalnie  37  000, 
a poza sezonem wynosi 8000. Pro-
blem ten występuje w wielu oczysz-
czalniach  obsługujących  miejsco-
wości  wypoczynkowe,  najczęściej 
stosowano dodatkowe ciągi techno-
logiczne,  które  poza  sezonem były 
wyłączane. Zastosowanie membran 
zapewni większą elastyczność pracy 
i obniży konieczność budowy dodat-

Rys. 3. schemat układu. a) dead-flow z wyłączonym osadnikiem wtórnym; b) cross-flow 
z pracującym osadnikiem wtórnym
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kowych obiektów kubaturowych (do-
datkowych ciągów technologicznych) 
ze względu na możliwość płynnego 
dostosowywania się do zwiększonego 
ładunku.

Procesy membranowe niewątpli-
wie są ciekawym rozwiązaniem tech-
nologicznym,  łączącym w sobie tak 
naprawdę trzy stopnie oczyszczania 
ścieków zamknięte w jednym modu-
le, które z łatwością można rozbudo-
wywać i powielać. Proces mikrofitra-
cji można z powodzeniem stosować 
do klarowania ścieków poprzez za-
trzymanie koloidów i substancji za-
wieszonych. Wykorzystując proces 
ultrafiltracji nie tylko zmniejszamy 
ładunek azotu  i  fosforu wspomaga-
jąc  część biologiczną oczyszczalni, 
lecz także eliminujemy wirusy. W ten 
sposób w dotychczasowy układ me-
chaniczno-biologiczny oczyszczania 
ścieków wprowadzamy  trzeci  sto-
pień, jakim jest dezynfekcja ścieków. 
Korzystnie wpływa to na odbiorniki 
zrzucanych ścieków, które przecież 
często stanowią, poprzez stawy bądź 
studnie  infiltracyjne,  źródło wody 
używanej w procesie uzdatniania na 
potrzeby komunalne. Korzyścią sto-
sowania membran w procesie uzdat-
niania wody  jest uzyskiwanie pro-
duktu o stałej  jakości bez potrzeby 
wspomagania. Instalacje membrano-
we są kompaktowe. a ich uruchomie-
nie szybsze [14]. Niestety proces, choć 
w pełni zautomatyzowany, wymaga 
od obsługi większego zaangażowania 
i zainteresowania. Istotna jest kon-
trola parametrów przebiegu proce-

sów membranowych, a w przypadku 
obniżenia  efektywności  ich  pracy, 
szybka reakcja poprzez rozpoczęcie 
procedury czyszczenia. W porówna-
niu z  tradycyjnym systemem pracy 
z wykorzystaniem filtrów ciśnienio-
wych prawidłowe utrzymania  jako-
ści pracy układów membranowych, 
zwłaszcza w przypadku oczyszczalni 
ścieków,  jest dziś trudne. W związ-
ku z tym, pomimo coraz większych 
doświadczeń zdobywanych podczas 
badań w  skali  laboratoryjnej,  pro-
ces wymaga dalszych udoskonaleń 
przede wszystkim dzięki wdrożeniom 
na modernizowanych obiektach tech-
nologicznych. Szczególnie w zakresie 
zapobiegania powstawaniu placka fil-
tracyjnego i zjawiska foulingu.

Technologia membranowa  po-
zwala  uzyskać  wysoki  stopień  re-
dukcji  zanieczyszczeń,  znacznie 
zmniejsza zagrożenia dla środowiska 
naturalnego,  obniża  koszty  rozbu-
dowy obiektów, stanowi przyszłość 
technologiczną  dla  oczyszczalnia 
ścieków  i  procesów  uzdatniania 
wody.
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