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1. Cel i zakres pracy badawczej  
 
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania metod fizycznych do usuwania osadów z 
przewodów i instalacji wodociągowych.  

Zakres pracy obejmuje badania nad  skutecznością usuwania osadów z wewnętrznych  
instalacji i przewodów wodociągowych przy pomocy: 

urządzenia    - POLAR PD10  
aparatu          - RAM.  
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2. Przyczyny powstawania osadów w instalacjach wodociągowych  

  Wieloletnie doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują na to, że w miarę upływu czasu 
eksploatacji sieci wodociągowych  i instalacji wewnętrznych wzrasta oporność hydrauliczna 
przewodów. Wymaga to zwiększenia wysokości ciśnienia dyspozycyjnego, co pociąga za sobą 
wymianę pomp lub rurociągów. W sporadycznych przypadkach przewody poddawane są 
czyszczeniu. Wynika z tego podwyższenie kosztów eksploatacji instalacji wodociągowych.  
Proces wzrostu oporności przewodów wodociągowych jest zjawiskiem ciągłym, trwa nieprzerwanie 
od momentu uruchomienia sieci przez cały okres eksploatacji. Szybkość zmian wewnątrz  
przewodów zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to:  

     - materiał, z którego wykonany jest przewód;  
     - rodzaj i sposób wykonania izolacji wewnętrznej i jej stan techniczny;  
     - fizykochemiczny i bakteriologiczny skład wody;  
     - technologia uzdatniania wody;  
     - sposób eksploatacji;  
     - średnica i prędkość przepływu wody w przewodzie.  

     Część z nich może ulegać zmianom w czasie wieloletniej eksploatacji. Mogą one  
     występować wspólnie w różnej wzajemnej zależności.  
     Wzrost oporności hydraulicznej przewodów wodociągowych zależy od:  
     - odczynu pH wody;  
     - twardości wody;  
     - wskaźnika stabilności;  
     - zawartości żelaza;  
     - obecności związków organicznych.  
    Osady, które powstają można podzielić na cztery podstawowe grupy w zależności     od   przyczyn    

powstania:  
     - osady wywołane korozją ścian wewnętrznych rur przez wodę o właściwościach  
       agresywnych;  
     - osady węglanowe powstające wskutek wytrącania się węglanów;  

       - osady związków żelaza, powstających w przewodach prowadzących wodę 
       zawierającą sole żelaza;  

       - osady wywołane rozwojem mikroorganizmów na ściankach przewodów.  
Z różnych rodzajów korozji występujących na wewnętrznych powierzchniach rur   wodociągowych, 
należy wymienić korozję:  

     - chemiczną,  
     - biologiczną,  
     - elektrochemiczną.  

Decydujący wpływ na niszczenie przewodów wodociągowych ma korozja elektrochemiczna, której 
istotą jest tworzenie się ogniw korozyjnych, powstających w wyniku zetknięcia się powierzchni 
metalu z elektrolitem jakim jest woda wodociągowa. Czynniki wpływające na powstawanie ogniw 
korozyjnych są różnorodne. Podstawowe przyczyn to:  

    - niejednorodność fazy metalicznej;  
     - niejednorodność składu chemicznego wody;  
     - niejednorodność warunków fizycznych układu. 
    W wyniku wystąpienia korozji następuje niszczenie metalu. Nie rozpuszczone  produkty korozji 

odkładają się na powierzchni metalu w postaci luźnych osadów, narostów lub szczelnie 
przylegających warstw do powierzchni rur. W zależności od składu chemicznego wody - skład 
uwarstwionych osadów może być różny, jaki i zmienna w czasie może być intensywność ich 
powstawania. [10,12]  
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Znaczną część osadów pochodzenia nie po korozyjnego stanowią osady węglanowe, głównie 
węglanu wapnia. Jego wydzielanie się z wody związane jest z przebiegiem dwóch procesów:  

        - powstawaniem węglanu wapnia w wodzie surowej zawierającej wodorowęglany,  

     - krystalizacją węglanu wapnia.  
Proces pierwszy jest typową reakcją chemiczną, która zachodzi tym łatwiej, im większe jest 
stężenie początkowe wodorowęglanów i mniejsza zawartość wolnego dwutlenku węgla w wodzie.  
Drugi proces - wypadanie węglanu wapniowego z roztworu podlega ogólnym prawom krystalizacji.  

Zgodnie z teorią krystalizacji w wyniku zderzeń wielu cząstek w jednym miejscu powstają zarodki 
krystalizacji, które stanowią centra wzrostu kryształów.  
Powstawanie zarodków kryształów może być heterogeniczne tj. na zanieczyszczeniach, na już 
istniejących zarodkach kryształów, na powierzchniach metalicznych lub homogeniczne, kiedy 
zarodki są formowane spontanicznie z fazy macierzystej.  

Jeśli szybkość procesu tworzenia się zarodków znacznie przewyższa szybkość wzrostu kryształów, 
z roztworu wydziela się duża liczba kryształów drobnych w całej masie roztworu.  

Stosunek szybkości obu tych procesów zależy od stopnia przesycenia roztworu, temperatury, ruchu 
cieczy, obecności zanieczyszczeń.  

Bardzo intensywny wpływ na proces krystalizacji osadów wywiera obecność zanieczyszczeń lub 
powierzchni metalicznych. Dominuje wówczas heterogeniczne tworzenie się zarodków kryształów, 
co wybitnie przyspiesza ten etap krystalizacji. Proces wzrostu kryształów determinowany jest z 
kolei przez:  

- szybkość dyfuzji jonów z roztworu do przestrzeni międzyfazowej roztwór -        kryształ,  
-  adsorbcję na powierzchni kryształów jonów lub cząstek z przestrzeni międzyfazowej 

- dyfuzję przez powierzchnię kryształu do energetycznie uprzywilejowanych miejsc wzrostu i w ten 
sposób wbudowywanie w komórkę sieciową kryształu.  

Obecność zanieczyszczeń w roztworze, nawet w bardzo niskich stężeniach może wpływać istotnie 
na szybkość wzrostu kryształów, obce jony mogą bowiem adsorbować się na powierzchnie 
kryształu i w ten sposób zatrzymywać całkowicie jego wzrost.[4,9]  
Powodem złego stanu instalacji wodociągowych po wieloletniej eksploatacji jest przede wszystkim 
częściowe lub całkowite zaniechanie czyszczenia przewodów, a także nieodpowiedni skład fizyko - 
chemiczny wody. Przyczyn powstawania osadu należy upatrywać w własnościach korozyjnych 
wody, które wpływają na powstawanie osadów. Skład chemiczny oraz ilość osadów występujących 
na wewnętrznych powierzchniach badanych przewodów sieci G.P.W. Katowice wskazuje na ich 
pochodzenie po korozyjne, a nie jako substancje naniesione przez przepływającą wodę.[10]  
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                                                            Zdjęcie nr 1  

               Przykład fragmentu instalacji niezabezpieczonej przed powstawaniem osadu 
 

 
 
 
 



 7 

 
 
 
3. Sposoby usuwania osadów z wewnętrznych instalacji i przewodów wodociągowych  
 
Czyszczenie przewodów z osadów wytrącających się ze związków wapnia, magnezu, krzemu, 
żelaza i innych znajdujących się w wodzie jest bardzo kosztowne i trudne do przeprowadzenia. 
Zastosowanie znalazły tu metody:  

     - hydrauliczna,  
     - mechaniczna,  
     - chemiczna.  

Metoda chemiczna polega na usuwaniu osadu, który wytrącił się z wody poprzez wprowadzenie do 
przewodu środków chemicznych takich jak: kwas solny lub siarkowy o odpowiednim stężeniu, 
hydrożel lub inne związki z dodatkiem inhibitorów chronione zastrzeżeniami patentowymi. Czas 
ich działania ustala się na podstawie analizy pobranych próbek i wynosi od kilku do kilkunastu 
godzin.  

Po usunięciu środków chemicznych z rozpuszczonymi osadami, poprzez płukanie wodą lub wodą z 
powietrzem, i kontroli samego przewodu jest on gotowy do ponownej eksploatacji zwiększając 
swoją przepustowość o 20-30%. Metody chemiczne są drogie i powodują konieczność 
długotrwałego wyłączenia czyszczonego przewodu z eksploatacji, co jest dużym utrudnieniem dla 
użytkowników. Należy poszukiwać środków chemicznych, które skracają czas rozpuszczania osadu 
i płukania rur.  

Metoda hydrauliczna polega na przepuszczaniu przez przewód wody o dużym ciśnieniu. Stosuje się 
także przepuszczanie wody razem ze sprężonym powietrzem, jest to metoda również kłopotliwa w 
zastosowaniu. Przy jej użyciu można usuwać osady słabo przytwierdzone do ścian rur. Mogłaby 
ona znaleźć zastosowanie, gdyby przewody były poddawane tego rodzaju czyszczeniu regularnie, w 
krótkich odstępach czasu od momentu ich uruchomienia .  
Metoda hydrauliczna znajduje zastosowanie jako metoda uzupełniająca dla czyszczenia przewodów 
w sposób chemiczny lub mechaniczny.  
Metoda mechaniczna polega na wprowadzeniu do wnętrza przewodu urządzeń zeskrobujących 
istniejący osad. Należą do nich różnego rodzaju ”tampony” i skrobaki - napędzane w sposób 
mechaniczny lub hydrauliczny.  

”Tampony” są to urządzenia składające się z walca uformowanego z plastycznego tworzywa 
sztucznego, naokoło którego nawinięta jest stalowa taśma. Operacja czyszczenia przewodów przy 
zastosowaniu tej metody polega na umieszczeniu ”tamponu” wewnątrz rury i przepchaniu go przez 
nią przy użyciu wody o dużym ciśnieniu.  

Żadna z powyżej wymienionych metod nie zabezpiecza przewodów przed powstawaniem osadów 
w sposób trwały. Stwierdzono, że w przewodach oczyszczonych mechanicznie, chemicznie i 
hydraulicznie osady osadzają się około 5 razy szybciej. Ze względu na małe średnice instalacji 
wewnętrznych, powyższe metody nie nadają się do ich czyszczenia. [8,10]  

Nowym rozwiązaniem problemu czyszczenia przewodów są metody fizyczne, do których można 
zaliczyć wykorzystywanie ultradźwięków, pola magnetycznego i jonizacji wody. Należą one do 
metod renowacji niestrukturalnej. Wyżej wymienione metody nadają się do czyszczenia instalacji 
wewnętrznych.   
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4. Teoria wyjaśniająca magnetyczną metodę usuwania osadów z instalacji wodociągowych  
 

Metoda magnetyczna jest jedną z metod fizycznych, których istota polega na zmianie procesu 
krystalizacji. Na podstawie badań laboratoryjnych i eksploatacji stwierdzono, że osady 
wydzielające się z wody poddanej działaniu pola magnetycznego mają postać nie odkładającego się 
drobnego szlamu. Szlam taki jest łatwy do usunięcia np. przez wypłukanie. [8]  

Pierwszą teorię na temat oddziaływania magnetycznego na wodę opracował belgijski inżynier Th. 
Vermeiren, twórca pierwszego urządzenia do magnetycznej obróbki wody pod nazwą CEPI. 
Według jego teorii podczas przejścia wody przez silne pole magnetyczne, odpowiednio 
ukształtowane, wytworzone przez magnesy stałe, zmienia się moment dipolowy jonów i cząstek 
wody w ten sposób, że podczas krystalizacji soli polaryzacja stref jonizacji jest obniżona. W 
wyniku tego następuje rozszczepienie kryształu na cienkie warstwy i ułożenie jonów według jednej 
osi magnetycznej. [11]  
Według później powstałej teorii inna grupa badaczy przypisuje zasadniczą rolę wpływowi pola 
magnetycznego na cząsteczki wody i wynikającej z tego zmiany struktury. Cząsteczki wody oraz 
ich asocjaty pozostają w ciągłym drgającym ruchu znajdując się w określonym stanie 
energetycznym.  
Poddając taki układ działaniu pola magnetycznego o optymalnej indukcji, możliwe jest powstanie 
struktur rezonansowych cząstek wody i ich asocjatów, czemu towarzyszy wydzielanie się pewnej 
energii zwanej energią rezonansu, wystarczającą dla zdeformowania wiązań i oddziaływań 
międzycząsteczkowych.  

To z kolei zmienia strukturę układu wodnego zarówno w objętości, jak i w obrębie otoczek 
solwatacyjnych, co w efekcie prowadzi do zmiany warunków krystalizacji soli. [11,3,13]  

Autorzy innej teorii twierdzą, że pole magnetyczne wręcz odwrotnie powoduje rozbicie agregatów 
cząstek wody przyspieszając w ten sposób tworzenie się zarodków kryształów. [13,4]  

Hipotezy te wydają się być nieprawdziwe, ponieważ niemożliwe jest  rozerwanie wiązań 
wodorowych w cząsteczce wody, jeśli energia oddziaływań pola magnetycznego z cząstkami wody 
stanowi w przybliżeniu jedną milionową energii wiązania wodorowego. Inny wariant wyjaśnienia 
teorii, kładzie nacisk na oddziaływanie pola magnetycznego z zawsze obecnymi w wodzie jonami. 
Na skutek przemieszczenia się cząsteczek wody w polu magnetycznym powstają pola 
elektromagnetyczne. W tych warunkach możliwe jest powstanie sił Lorentza:  

                                F = K * u * H * sinα * q  
q - wielkość ładunku  

     u - prędkość przemieszczenia jonu  
H - natężenie pola magnetycznego  
α - kąt między kierunkiem strumienia magnetycznego i kierunkiem ruchu jonu  
K - współczynnik proporcjonalności  

odpowiedzialnych za przeciwległe przemieszczanie się kationów i anionów. Efekt ten powoduje z 
kolei fluktuacje stężeń jonów w roztworze wodnym. Dochodzi wtedy do zaburzeń otoczek 
hydrotacyjnych jonów. Zjawiska te sprzyjają wzrostowi szybkości zarodków nowej fazy. Ponadto 
dzięki fluktuacją stężeń jonów możliwe jest przed zarodkowe nawarstwienie jonów i cząstek, aż do 
zebrania takiej masy substancji, przy której skokowo powstają stabilne zarodki fazy stałej. [4,10]  
Wielu autorów zwraca uwagę na szczególny wpływ śladowych ilości jonów pewnych metali, jak: 
Fe+3, Fe+2, Zn+2, Cu+2, Mg+2 na wytracanie się osadów CaCO3 z układów wodnych. Powstała 
koncepcja traktująca stos magnetyczny jako protektorową anodę wysyłając do wody jony Fe+3 i  
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Fe+2, które stają się centrami tworzenia zarodków kryształów CaCO3 i preferujące w ten sposób 
wypadanie osadów drobnokrystalicznych. [2,5,10]  
Udokumentowano, że pole magnetyczne zmienia charakter ruchu cząsteczek naładowanych, ale nie 
ma wpływu na cząsteczki nie naładowane. Bliższe rozważenia torów, po których poruszają się 
cząstki dodatnie i ujemne prowadzi do wniosku, że pole magnetyczne obniża swobodę ruchu 
cząstek naładowanych. Takie ograniczenie powoduje wzrost liczby zderzeń, tworzenie się dzięki 
temu ośrodków krystalizacji i w konsekwencji wypadanie osadu w wodzie. [13,4,9]  

Inne próby wyjaśnienia wzrostu szybkości krystalizacji i struktury krystalicznej osadów z wody 
poddanej działaniu pola magnetycznego bazują na obecności w wodzie ferro - i para - 
magnetycznych cząstek w koloidalnym rozdrobnieniu. W trakcie obróbki magnetycznej wody 
dochodzi do agresji ferromagnetycznych cząstek, a powstałe skupiska stają się centrami 
krystalizacji. [6]  
Wydaje się to mało przekonywujące ponieważ w wodzie pojawiają się przede wszystkim 
paramagnetyczne cząstki związków żelaza, a te nie mają tendencji do tworzenia skupisk, trudno jest 
nadto powiązać z magnetyczną koagulacją zaobserwowane zarówno w badaniach laboratoryjnych, 
jak i w warunkach przemysłowych złuszczanie starych osadów.  
Odmienny sposób teoretycznego wyjaśnienia rozważanych zjawisk bazuje na założeniu, że zawsze 
istniejąca w naturalnych wodach krzemionka pod wpływem pola magnetycznego tworzy liniowe i 
rozgałęzione polimery. Wraz ze wzrostem długości łańcucha sieciowania i masy cząsteczkowej 
polimerów maleje ich rozpuszczalność. Polikwasy krzemowe nie tworzą zatem roztworów 
rzeczywistych, lecz występują w postaci koloidalnej stanowiąc dobre sorbenty jonów wapnia i 
magnezu, co z kolei hamuje tworzenie kamienia. Polikwasy o strukturze trójwymiarowej są 
dobrymi flokulantami, co wyjaśniało by przyspieszenie koagulacji i sedymentacji zawiesin w 
wodzie obrabianej polem magnetycznym.  
Nie można pominąć roli, jaką w procesie tworzenia osadów w warunkach obróbki magnetycznej 
układu odgrywają rozpuszczone w wodzie gazy. Zaobserwowano, że we wszystkich efektywnie 
działających urządzeniach do magnetycznej obróbki układów wodnych ma miejsce pulsacja 
ciśnienia, co powoduje wydzielanie się gazów z roztworów i ponowne ich rozpuszczenie. Taka 
fluktuacja stężenia gazów przyczynia się do przemieszczania się ich cząsteczek w wodzie z dużą 
prędkością co niszczy strukturę cząstkową wody i osłabia oddziaływanie gazów z zawartymi w niej 
cząstkami. Procesy te są rozciągnięte w czasie, nie jest więc wykluczone, że pamięć magnetyczna 
wody związane jest z kinetyką  procesów dyfuzyjnych. [2,5,10]  

Inna grupa badawcza upatruje natomiast zmian środowiska wodnego pod wpływem pola 
magnetycznego w zmianach w organicznych mikroskopijnych zanieczyszczeniach wody. [14]  

Najnowsza teoria tłumacząca wpływ pola magnetycznego na przepływającą wodę i przyczyny 
zachodzących w niej trwałych zmian, jest teoria zmiany podłużnego czasu relaksacji T1.  

       Czas relaksacji, z punktu widzenia ruchu cząstek, jest miarą czasu potrzebnego cząstce na 
wykonanie jednego obrotu. Czas relaksacji ma ścisły związek z lepkością cieczy. [1,6]  

Podsumowując przedstawiony krótki przegląd prób teoretycznego wyjaśnienia zjawisk 
towarzyszących działaniu pola magnetycznego na układy wodne trzeba podkreślić złożoność 
zagadnienia. Przede wszystkim dotychczas nie rozpracowano wielu problemów w zakresie ogólnej 
teorii stanu ciekłego. Na proces oddziaływania pola magnetycznego na wodę wpływa bardzo wiele 
zmieniających się czynników. Komplikuje to technikę eksperymentów laboratoryjnych. Nie ma 
możliwości kontrolowania pewnych bardzo istotnych zmian zachodzących w układzie wodnym jak 
np. proces wzrostu kryształów.  
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Według wszystkich źródeł, literatury i opracowań, woda poddana działaniu pola magnetycznego nie 
zmienia właściwości fizyko - chemicznych.  
Z materiałów opublikowanych przez W.Q,A. (Water Quality Assocjaton , Lisle Illinois USA) 
wynika, że woda wodociągowa poddana działaniu pola magnetycznego nie zmienia własności 
fizyko - chemicznych i nadaje się do spożycia.  
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5. Badania wpływu pola magnetycznego na proces rozkładu i usuwania osadów z przewodów   
wodociągowych                                              

    5. 1. Opis stanowiska badawczego  

Stanowisko do badania zdolności usuwania osadów przewodów wodociągowych  

składa się z następujących elementów:  
układu przewodów   

urządzenia POLAR PD 10                                                             - zamontowanego w układzie nr 2; 
aparatu RAM                                                                                  - zamontowanego w układzie nr 3;  

rur poddanych badaniu, każda o długości 1m i φ15;  
manometru różnicowego;  

manometru puszkowego;  

armatury regulacyjnej oraz innego oprzyrządowania pomocniczego;  
siatkowego filtru wody;  

wodomierza Almes 6.131 Qn=1.5m3/h Pn=10 bar - zamontowanego  
w układzie  nr1; 

wodomierza SPX Qn=1.5m3/h Pn=10 bar - zamontowanego w układzie nr 2;  
wodomierza Metron 6.131 Qn = 1.5m3/h ΔPn = 0.1 MPa - bar zamontowanego  

w układzie nr 3;  
Stanowisko badawcze było bezpośrednio podłączone do istniejącej instalacji wodociągowej 
znajdującej się w budynku. Na początku układu zamontowany był manometr puszkowy, następnie 
woda była rozdzielana na trzy równoległe układy. Na początku każdego z nich zamontowano 
wodomierz. W układzie nr 1 bezpośrednio za wodomierzem znajdował się badany przewód. W 
układzie nr 2 zamontowano urządzenie POLAR PD10. W układzie nr 3 zamontowano aparat RAM. 
Za urządzeniami POLAR PD10 i RAM umieszczono przewody badane o długości 1m. W/w 
urządzenia i przewody badane połączono odcinkiem przewodu nie podlegającym badaniu. Na 
początku i końcu przewodu badanego umieszczono króćce o φ5 do odbioru sygnałów ciśnienia 
początkowego i końcowego.  

Na końcu układu nr 3, w którym zainstalowano aparat RAM, umieszczono filtr do wody z 
wymiennym materiałem filtracyjnym. Na końcu każdego układu umieszczono zawór przelotowy.  

Woda z wszystkich trzech układów była odprowadzana do kanalizacji za pomocą gumowych węży.  
Przewody wodociągowe, z których zbudowano stanowisko badawcze, włącznie z odcinkami 
badanymi, pochodziły z rozbiórki starej instalacji wodociągowej.  
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                                       Schemat instalacji badawczej         

      

 
1. manometr puszkowy                                                                 7. aparat RAM  
2. zawór przelotowy                                                                      8. końcówka do odbioru sygnału 
3. wodomierz Allmess                                                                      ciśnienia wody na wejściu  
    Qn = 1.5 m³/h Pn = 10 bar                                                            do odcinka badanego  
4. wodomierz SPX                                                                        9. końcówka do odbioru sygnału  
    Qn = 1.5 m³/h Pn = 10 bar                                                            ciśnienia wody na wyjściu  
5. wodomierz Metron                                                                        z odcinka badanego  
    Qn = 1.5 m³/h Pn = 0.1 MPa                                                   10. przewód badany  
6. magnetyzer POLAR PD10                                                     11. filtr siatkowy  

 
                                            
 
 
 
                                                             I układ nr 1  
                                                            II układ nr 2  

                                                                    III układ nr 3  
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                                                           Zdjęcie nr 2  
                                                                      Instalacja badawcza  
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                                                                      Zdjęcie nr 3  
                     Urządzenie POLAR PD10 zamontowane w instalacji badawczej            

                                                                w układzie nr 2  

         
                                                            Zdjęcie nr 4  

                                    Aparat RAM zamontowany w instalacji badawczej              

                                                                   w   układzie nr 2  
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                                                                      Zdjęcie nr 5  
                             Manometr puszkowy zamontowany na początku instalacji  
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5.2. Metodyka badań  
 
Znaczenie zdolności rozkładu i usuwania osadów z przewodów wodociągowych przez pola 
magnetyczne urządzeń typu POLAR PD10 i RAM zostało wykonane na stanowisku badawczym z 
zastosowaniem manometru różnicowego Recknagla do bezpośredniego pomiaru strat ciśnienia w 
trakcie przepływu wody. Pomiaru objętości przepływającej wody w poszczególnych układach 
dokonano za pomocą wodomierzy. Równocześnie dokonywane były pomiary czasu przepływu.  
Badania prowadzone były od 16.03.94 do 17.05.94. W tym czasie dokonano 53 pomiarów. 
Instalacja badawcza pracowała od godzin porannych do wieczornych, nie pracowała w godzinach 
nocnych ze względu na duże zmiany ciśnienia, które powodowały awarie końcówek, z których 
odbierano sygnały ciśnienia początkowego i końcowego. Co dziennie dokonywano pomiarów 
wielkości strat ciśnienia na odcinkach badanych przewodów wodociągowych o długości 1 m i 
średnicy 15 mm Pomiary, polegające na odczycie strat i wskazań wodomierzy, przeprowadzane 
były przed wyłączeniem instalacji na okres nocny.  
Przez pierwszych 7 dni działania instalacji badawczej dokonywano pomiarów również w godzinach 
porannych, zaraz po jej włączeniu. Wyniki pomiarów były takie same jak wyniki pomiarów z 
poprzedniego dnia przeprowadzonych w godzinach wieczornych przed wyłączeniem instalacji. 
Powyższe operacje powtarzano w odstępach 5-cio dniowych.  
W wyłączonej instalacji, na czas godzin nocnych, znajdowała się woda.          Regulacja przepływu 
wody przez instalację badawczą odbywała się przy użyciu zaworów przelotowych, umieszczonych 
na końcach poszczególnych układów. Przepływ wody przez poszczególne układy ustalono 
każdorazowo na 0,36 m³ / h. Każdorazową serię pomiarów powtarzano trzykrotnie, w odstępach 
10-cio minutowych, przy tym samym ciśnieniu wyjściowym wody dopływającej do instalacji. 
Manometr różnicowy Recknagla, którym przeprowadzono pomiary, wypełniony był cieczą 
manometryczną o ciężarze właściwym γ=1.59 ciężaru właściwego wody. Podczas pomiarów strat 
ciśnienia na odcinkach badanych, odczytywano za pomocą manometru puszkowego wielkość 
ciśnienia wody dostarczanej do układu. Przed uruchomieniem instalacji badawczej i po jej 
całkowitym wyłączeniu zważono odcinki badanych przewodów przy użyciu wagi LFW T 313. 
Przed rozpoczęciem badań pobrano próbki osadu i poddano badaniom składu chemicznego. Na 
końcu układu, w którym zamontowano aparat RAM umieszczono filtr siatkowy. Po wyłączeniu 
instalacji poddano badaniom chemiczny osad zatrzymany na materiale filtracyjnym. Po 15 dniach 
działania instalacji badawczej dokonano konserwacji urządzeń.  

Urządzenie POLAR PD10 rozmontowano i wyczyszczono z naniesionych zanieczyszczeń.  

Aparat RAM wymontowano z układu badawczego i przepłukano wodą o dużym ciśnieniu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
6. wyniki pomiarów  
 

Pomiarom podlegały następujące wielkości fizyczne:  
zmiana strat ciśnienia hydraulicznego - podczas pomiarów stwierdzono zmniejszenie wysokości 
strat hydraulicznych w układzie nr 1 o 9 mm, w układzie nr 2 o 65 mm, w układzie nr3 o 101 mm 
(załącznik nr 1)  

zmiana ciężaru badanych przewodów :  
w układzie nr 1 nie nastąpiły zmiany i ciężar wynosił 1,31 kg;  
w układzie nr 2 z 1,4 kg do 1,36 kg;  
w układzie nr 3 z 1,47 kg do 1,27.  

Oznaczono również skład chemiczny osadów z układu nr 3 uzyskanych z przewodu przed    

badaniami i osadów, które zatrzymały się na filtrze siatkowym. (załącznik nr 2)  

 
6.1 Błędy pomiarów [3]  
 
Każda wielkość fizyczna w wyniku pomiaru obarczona jest pewnym błędem. Dlatego też pomiary 
wyznaczają jedynie pewien przedział, w którym z dużym prawdopodobieństwem zawarta jest 
prawdziwa wartość mierzonej wielkości.  

Ogólne błędy dzieli się na:  
systematyczne wynikające z niedokładności przyrządów, błędy odczytu, błędy wynikające z innej 
przyjętej metody pomiarowej;  
przypadkowe, spowodowane przez obserwatora (błąd paralaksy, wada wzroku), statyczne i 
dynamiczne własności przyrządu oraz nieokreślony i zmienny wpływ otoczenia;  
grube, czyli przeoczenia.  

W przyjętej metodzie przeprowadzenia badań mogły wystąpić jedynie błędy systematyczne, 
wynikające z niedokładności przyrządów, błędy odczytu, błędy wynikające z przyjętej metody 
pomiarowej.  
Pozostałe rodzaje błędów zostały wyeliminowane dzięki trzykrotnemu powtórzeniu serii 
pomiarowej i przyjęciu wartości średniej tych pomiarów. W przypadku uzyskania wyniku jednego 
pomiaru znacznie odbiegającego od pozostałych powtarzano trzykrotną serię pomiarów.  
Otrzymany wynik przeliczono następnie na milimetry słupa wody przy użyciu wzoru:  

Δp = L * ρ* sinα  
L - wysokość na jaką podniosła się ciecz manometryczna w rurce pomiarowej  
ρ - gęstość cieczy manometrycznej  
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                      6.2 Graficzne opracowanie wyników pomiarów  
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7. Omówienie wyników badań  

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują na rozkład i usunięcie osadu z wnętrza badanego 
przewodu wodociągowego przez wodę poddaną działaniu pola magnetycznego aparatu RAM.  

Jako najbardziej miarodajną i pozwalającą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące wewnątrz 
przewodów przyjęto metodę polegającą na badaniu zmiany strat hydraulicznych.  

Uzyskane wyniki badań zostały w dalszej części opracowania porównane z obliczonymi 
teoretycznie stratami hydraulicznymi na długości, dla danych:  

długość L = 1 m,  

średnica d = 15 mm,  
q = 0,1 dm3/s,  
v = 0,57 m/s,  
ν = 1,31 * 10-6 (dla wody o temp. 100C),  
Re = 6526,7,  

λ = 0,035 (odczytano z nomogramu dla przewodu gładkiego); po wstawieniu do wzoru:  
gdlh22νλ×=  

uzyskano h = 66 mm  

Wyniki badań opracowano w postaci wykresów:  
zależności strat hydraulicznych od ilości przepuszczonej wody przez poszczególne układy;  

zależności strat hydraulicznych od całkowitego czasu działania instalacji badawczej (łączymy czas 
przepływu i przerwy w przepływie);  

zależności strat hydraulicznych od czasu, w którym następował przepływ.  

W przewodzie porównawczym pracującym w układzie nr 1 nie stwierdzono zmiany strat 
hydraulicznych. Na podstawie wykresów możemy jedynie stwierdzić nieznaczną tendencję do 
wzrostu strat hydraulicznych rzędu 2 - 3 mm Zauważone zmiany mieszczą się całkowicie w granicy 
błędu Δ = ±1,52 mm, ze względu na to nie możemy ich brać pod uwagę.  

W pierwszych godzinach pracy układu stwierdzono znaczny spadek strat hydraulicznych. Tak 
gwałtowny spadek strat można przypisać wymywaniu osadów z wnętrza badanego przewodu. 
Przyczyny tego stanu rzeczy należy szukać w tym, że przewody zamontowane w instalacji 
badawczej były przez jakiś czas przetrzymane bez napełnienia wodą.  
Mogło to doprowadzić do wysuszenia osadów znajdujących się wewnątrz przewodów, co mogło z 
kolei zwiększyć ich podatność na wymywanie.  
W przewodzie badanym pracującym w układzie numer 2, gdzie było zamontowane urządzenie 
POLAR PD10 stwierdzono znaczny spadek strat hydraulicznych, które zmniejszyły się z poziomu 
279 mm do poziomu 214 mm, tzn. o 65 mm, 22%.  

Podczas badań stwierdzono w początkowej fazie pracy urządzenia gwałtowny spadek strat 
hydraulicznych, rzędu 8 mm, w ciągu 26 h. Wystąpienie tych zmian należy tłumaczyć, tak jak w 
układzie nr 1 (porównawczym), wymyciem części osadów przez wodę.  
Przez następnych 11 dni pracy układu numer 2 z zamontowanym urządzeniem POLAR PD10, przy 
przepływie 33,956 m3 wody w ciągu 106,1 h nie zauważono zmian strat ciśnienia hydraulicznego.  
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Zmiany strat ciśnienia hydraulicznego nastąpiły pomiędzy 15 a 33 dniem pracy instalacji, przy 
przypływie 40,920 m3, który nastąpił w czasie 111,6 h.  
Po tym czasie nie następowały już zmiany strat ciśnienia.  

W przewodzie badanym pracującym w układzie nr 3, gdzie był zamontowany aparat RAM, 
stwierdzono spadek wysokości strat ciśnienia o 98 mm, z poziomu 271 mm do poziomu 173 mm, tj. 
o 36%.  
Podczas badań stwierdzono, podobnie jak w układach 1 i 2, w początkowej fazie pracy urządzenia 
gwałtowny spadek wysokości strat ciśnienia rzędu 6 mm, w ciągu pierwszych 3 dni pracy i przy 
przepływie  6,770 m3 wody przez instalacje w ciągu 19,7 h.  

Podobnie jak w układach 1 i 2, początkowy spadek wielkości strat ciśnienia można wytłumaczyć 
wymywaniem osadów z wnętrza badanego rurociągu. Nie należy tego efektu przypisywać działaniu 
pola magnetycznego aparatu.  
Przez następne trzy dni pracy instalacji z zamontowanym aparatem RAM i przepływie 7,800 m3 w 
ciągu 19,0 h, nie zauważono zmian wysokości strat ciśnienia hydraulicznego.  
Zmiany ciśnienia nastąpiły pomiędzy 6 a 50 dniem pracy instalacji i przy przepływie 82,730 m3, 
który nastąpił w czasie 254,1 h, z poziomu 256 mm do poziomu 171 mm ±1,52 mm  
Po tym czasie nie następowały już żadne zmiany wysokości strat ciśnienia.    

Porównując wykresy zmian strat ciśnienia hydraulicznego w zależności od przepływu wody przez 
układ i zależności zmian wysokości strat ciśnienia hydraulicznego od czasu pracy instalacji 
badawczej, można stwierdzić zarówno w układzie nr 2, w którym zamontowano urządzenie 
POLAR PD10, jak i w układzie nr 3 z aparatem RAM, że bardziej regularny jest przebieg wykresu 
zmian wysokości strat ciśnienia w zależności od przepływu wody przez układ.  
Można na podstawie tego wywnioskować, że główny wpływ na zmiany strat ma ilość 
przepuszczonej przez układ wody. Zmiany strat ciśnienia hydraulicznego w układzie nr 3 
następowały w sposób gwałtowniejszy i w czasie o 26 dni krótszym jak w układzie nr 2.  

Porównując wyniki otrzymane z pomiaru, jak również ich opracowania graficzne w postaci 
wykresów 1 - 12, można stwierdzić, że woda poddana działaniu pola magnetycznego powodowała 
rozbicie istniejących osadów. Spostrzeżenie to można poprzeć tym, że w układzie nr 1 
(porównawczym), w którym przepływająca woda nie była poddana działaniu pola magnetycznego 
nie nastąpiły żadne zmiany w wielkości strat hydraulicznych.  
Porównując wyniki otrzymane z pomiarów w układzie nr 1 z układami, w których były 
zamontowane urządzenia POLAR PD10 i RAM można stwierdzić, że w pierwszych dniach pracy 
instalacji  następowało hydrauliczne wypłukiwanie osadów.  

W instalacji nr 3, w której zamontowany był aparat RAM, przebieg zmian hydraulicznych miał 
równie gwałtowny charakter jak w instalacji nr 2 z urządzeniem typu POLAR PD10, aż do 
momentu, w którym przestały zachodzić zmiany w instalacji nr 2. Po uzyskaniu podobnych efektów 
zmian strat hydraulicznych, nastąpiło zwolnienie szybkości zmian na około 3 doby. Po tym czasie 
ponownie wystąpiło gwałtowne zmniejszenie się strat hydraulicznych.   
Na podstawie powyższej obserwacji można jednoznacznie stwierdzić, że pole magnetyczne aparatu 
typu RAM zmienia własności fizyczne wody odpowiedzialne za proces rozkładu osadu powstałego 
w przewodzie.  

Jednocześnie stwierdza się brak zmian w postaci osadu mającego kontakt z woda poddaną działaniu 
pola magnetycznego urządzenia typu POLAR PD10, co wskazuje na brak wpływu tego urządzenia 
na własności fizyczne wody.  
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Porównując otrzymane wyniki pomiarów zmniejszenia wysokości strat hydraulicznych w 
poszczególnych układach z wynikami obliczonymi teoretycznie należy zauważyć:  
początkowe straty hydrauliczne w badanych przewodach były o 410% (w układzie nr 3) i 422% (w 
układzie nr 2) większe od obliczonych teoretycznie;  
w układzie nr 2 nastąpiło zmniejszenie strat hydraulicznych do poziomu 324% strat obliczonych 
teoretycznie a w układzie nr 3 (z aparatem typu RAM) nastąpiło zmniejszenie strat do poziomu 
257% strat obliczonych teoretycznie.  

Na podstawie powyższych stwierdzeń można zauważyć, że nie nastąpiło całkowite usunięcie osadu 
z badanych przewodów i, że znaczna ich część nadal hamowała przepływ.  

Badania grawimetryczne przewodów wykazały zmiany ciężaru badanych odcinków rur 
zamontowanych w układach z urządzeniami POLAR PD10 i RAM.  

Waga przewodu porównawczego nie zmieniła się.  
Waga przewodu znajdującego się w układzie nr 2, w który zamontowano urządzenie POLAR 
PD10, zmieniła się w nieznacznym stopniu z 1,40 kg do 1,36 kg. Potwierdza to przedstawiony 
poprzednio wniosek, że zostały usunięte jedynie osady słabo przytwierdzone, o najmniejszej wadze.  

Waga przewodu znajdującego się w układzie nr 3, w który zamontowano aparat typu RAM, 
zmieniła się z 1,47 kg do 1,27 kg Potwierdza to wniosek mówiący o tym, że woda wodociągowa 
poddana działaniu pola magnetycznego aparatu typu RAM ma większe możliwości rozbijania 
istniejących osadów.  

W powyższych rozważaniach należy uwzględnić błąd wagi który wynosił ±0,01 kg  
Można na podstawie powyżej opisanych wyników zauważyć, że w układzie, w którym pracował 
aparat typu RAM, zostały usunięte osady mocniej przytwierdzone do ścianek przewodów, 
znajdujące się głębiej, o większym ciężarze.  

Badania chemiczne osadu znajdującego się wewnątrz układu nr 3, w którym zamontowano aparat 
typu RAM, przed rozpoczęciem badań i osadu wypłukanego z niego podczas badań, zatrzymanego 
na filtrze siatkowym, potwierdzają jego po korozyjne pochodzenie.  
Skład chemiczny osadu uzyskanego z przewodu przed badaniami, wskazuje na dużą zawartość 
żelaza i cynku, minimalną zawartość wapnia i magnezu. Osad zawierał również duże ilości ołowiu.  
W osadzie wypłukanym stwierdzono największy udział związków żelaza i cynku, i o wiele większą 
zawartość pierwiastków (podlegających badaniom chemicznym), jak w osadzie uzyskanym z 
przewodu przed badaniami, np.  

                                                           K 0,33 % więcej  
                                                                Na 0,04 %  
                                                                Mn 0,28 %  
                                                                Mg 0,19%  
                                                                Fe 14,4%  

Oprócz zawartości wapnia (0,1 % mniej) i ołowiu. (załącznik nr 2)  

Obserwacje dokonane podczas rozbiórki instalacji badawczej potwierdzają uprzednio wysunięte 
wnioski.  
W przewodzie porównawczym (układ nr 1) stwierdzono istnienie osadów rozbudowanych, 
twardych, silnie przytwierdzonych do ścianek.  
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W przewodzie badanym w układzie nr 2, przez który przepływała woda poddana działaniu pola 
magnetycznego urządzenia typu POLAR PD10, stwierdzono miejscowe istnienie silnie 
rozbudowanych przestrzennie twardych osadów, mocno przytwierdzonych do ścianek przewodu, 
pomiędzy którymi znajdowały się przestrzenie, z których osad został częściowo lub całkowicie 
usunięty.  

Wypłukanie pewnej ilości osadu i tym samym zmniejszenie strat ciśnienia hydraulicznego w 
układzie nr 2 (urządzenie POLAR PD10) należy wytłumaczyć gwałtownym naruszeniem struktury 
osadu pod wpływem ciśnienia wody.  
Urządzenie POLAR PD10 zostało wyczyszczone po pierwszych 15 dniach pracy. Podczas 
czyszczenia można było zauważyć dużą ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w szczelinie, przez 
którą odbywał się przepływ wody w urządzeniu. Usunięcie ich mogło spowodować wzrost ciśnienia 
przepływającej wody, co mogło naruszyć struktury osadu w badanym przewodzie. Potwierdzają to 
wykresy, na których można zauważyć spadek strat hydraulicznych po 15 dniach pracy urządzenia.  

W przewodzie badanym w układzie nr 3 (aparat RAM) stwierdzono również istnienie osadu. 
Znajdował się on na odcinku około 40 cm mierząc od miejsca połączenia z filtrem siatkowym. Na 
pozostałej części przewodu badanego zauważono jedynie minimalną ilość osadu.  
Osad znajdujący się wewnątrz przewodu badanego w układzie nr 3 nie był rozbudowany 
przestrzennie. Znajdował się głównie w dolnej części badanego przewodu, jego struktura była 
miękka i słabo przytwierdzona do ścianek przewodu. Wykazano również podatność osadu 
przewodu badanego w układzie nr 3 na działanie wody o dużym ciśnieniu, przy użyciu której 
można go było wypłukać.  

Pozostanie części osadu (który miał postać szlamu) na odcinku przewodu badanego nr 3 można 
wytłumaczyć jego minimalnym wygięciem. Mogło to spowodować różną prędkość przepływu w 
przekroju poprzecznym rury, a tym samym możliwość zatrzymania w nim części przepływających 
osadów.  

Powyższe wyniki wskazują na to, iż aparat RAM nadaje się do montowania w instalacjach 
wewnętrznych i na przewodach wodociągowych w celu usuwania osadów znajdujących się w ich 
wnętrzu.  
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                                              Zdjęcie nr 6  

                                        Przewód porównawczy po zakończeniu badań  
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                                                Zdjęcie nr 7  
                                Przekrój przez przewód zamontowany w układzie nr 2  
                                  (urządzenie POLAR PD10) po zakończeniu badań  

 
                                                       Zdjęcie nr 8  
                                                 Przekrój przez przewód z układu nr 3  

                                                 (aparat RAM) po zakończeniu badań 
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8. Podsumowanie  
 
Porównując wyniki badań i pomiarów dla układu nr 2, można stwierdzić brak wpływu pola 
magnetycznego urządzenia typu POLAR PD10 na własności fizyczne wody odpowiedzialne za 
proces rozkładu osadu. Osad ten w niewielkiej ilości wypłukany został z przewodu układu nr 2 pod 
wpływem ciśnienia wody. Wniosek ten potwierdzają spostrzeżenia dokonane podczas rozbiórki 
instalacji badawczej. Częściowe miejscowe usunięcie osadów można wytłumaczyć ich 
niejednorodnością.  
Dla osadów uzyskanych z układu nr 3 przeprowadzono również dodatkowe badania mikroskopowe.  
Badania mikroskopowe osadu znajdującego się wewnątrz układu nr 3, w którym zamontowano 
aparat RAM, przed rozpoczęciem badań i osadu wypłukanego jednoznacznie potwierdzają, że osad 
uzyskany z przewodu badanego przed rozpoczęciem badań miał strukturę krystaliczną, natomiast 
osad uzyskany z filtru siatkowego miał strukturę bezpostaciową.  
Porównując wyniki badań i pomiarów dla układu nr 3, można stwierdzić wpływ pola 
magnetycznego aparatu typu RAM na własności fizyczne wody odpowiedzialne za proces rozkładu 
i usunięcia osadów z wnętrza badanego przewodu.  
Powyższy wniosek potwierdzają pomiary hydrauliczne, grawimetryczne, jak również wizualna 
ocena dokonana podczas rozbiórki instalacji pomiarowej.  

Podsumowując można stwierdzić, że:  
podstawą zmian własności fizycznej wody odpowiedzialnej za proces rozkładu i usunięcia osadu 
jest właściwa dla tych zmian charakterystyka pola magnetycznego;  
poddane badaniom pole magnetyczne urządzenia POLAR PD10 nie wpływało na zmianę własności 
fizycznej wody;  
poddane badaniom pole magnetyczne aparatu RAM wpływało na zmianę własności fizycznej wody, 
odpowiedzialnej za rozkład i usunięcie osadu z wnętrza badanego przewodu;  
aparat RAM wbudowany na stałe do instalacji powinien być zabezpieczony przez odpowiednie 
filtry;  
instalacja, w której zabudowany jest aparat RAM powinna być  
wyposażona w odpowiedni element służący przechwytywaniu wymywanego szlamu. 
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Załącznik nr 1  
Tabela nr 1  

 

 

 

 

 

 

 

     Czas pracy 
             h 

       Odczyty wodomierzy 
                      m³ 

     Straty po przepływie  
              mm H20 

 
 
        Lp. 

 
 
   Data 

  czas    
 pracy 
     h 
   
 

sumaryczny    
 czas pracy 
       h 
 

      1 
(Przewód 
porówna- 
wczy) 

     2 
(Przewód     
aparat 
POLAR) 

 

     3 
(Przewód 
aparat 
RAM) 

     1 
Porówna- 
wczy 

      2 
POLAR 

     3 
RAM 

Ciśnienie 
wejściowe 
mm H2O 
podczas 
pomiaru 

1  16.03.94  13.0  13.0  4.688  4.670  4.720  269  279  271  25.0  
2  17.03.94  4.0  17.0  5.742  5.933  6.360  266  276  269  25.0  
3  18.03.94  2.7  19.7  6.066  6.318  6.776  263  274  266  24.0  
4  19.03.94  6.3  26.0  7.210  8.618  9.360  261  272  265  25.0  
5  20.03.94  5.5  31.5  8.208  10.611  11.616  262  271  266  20.0  
6  21.03.94  7.2  38.7  9.515  13.230  14.570  260  270  265  20.0  
7  22.03.94  7.3  46.0  10.738  14.358  15.805  261  271  263  25.0  
8  23.03.94  9.0  55.0  13.791  16.795  18.485  262  272  263  20.0  
9  24.03.94  10.3  65.3  15.875  19.199  20.778  260  273  262  18.0  
10  25.03.94  4.4  69.7  17.185  20.637  21.248  261  268  263  19.5  
11  28.03.94  11.2  80.9  21.266  24.669  25.280  261  269  260  26.5  
12  29.03.94  6.5  87.4  23.706  27.384  27.114  260  271  259  30.0  
13  30.03.94  12.0  99.4  26.455  31.022  32.350  261  269  260  28.5  
14  31.03.94  3.0  102.4  27.432  32.147  33.522  262  268  258  21.0  
15  01.04.94  3.7  106.1  28.759  33.956  34.696  262  269  258  19.0  
16  02.04.94  2.4  108.5  29.620  35.130  35.458  262  267  254  20.5  
17  05.04.94  4.9  113.4  31.378  37.526  37.013  262  265  253  23.5  
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      Czas pracy 
             h 
 

     Odczyty wodomierzy 
                      m³ 
 

    Straty po przepływie  
              mm H20 
 

 

           Lp. 

 

 
   Data 

  czas    
 pracy 
     h 

sumaryczny    
 czas pracy 
       h 

      1 
(Przewód 
porówna- 
wczy) 

      2 
(Przewód     
aparat 
POLAR) 

 

      3 
(Przewód 
aparat 
RAM) 

      1 
Porówna- 
wczy 

      2 
POLAR 

    3 
 RAM 

Ciśnienie 
wejściowe 
mm H2O 
podczas 
pomiaru 
 
 

18  06.04.94  11.5  124.9  36.096  41.067  40.972  261  263  249  27.0  
19  07.04.94  12.1  137,0  38.029  45.828  45.163  262  259  246  20.5  
20  08.04.94  7.5  144.5  40.058  47.400  47.491  262  252  242  19.5  
21  09.04.94  10.8  155.3  43.946  51.288  51.379  263  244  241  18.5  
22  10.04.94  6.7  162.0  46.510  54.918  53.261  262  240  239  25.0  
23  11.04.94  12.0  174.0  50.748  58.973  57.233  262  231  232  18.5  
24  12.04.94  9.2  183.2  53.946  62.329  60.664  263  224  221  23.0  
25  13.04.94  12.7  195.9  59.803  68.209  66.219  262  221  213  30.0  
26  14.04.94  4.5  200.4  61.423  69.829  67.839  260  221  210  29.0  
27  15.04.94  3.6  204.0  62.454  70.546  69.217  261  218  210  27.5  
28  16.04.94  3.4  207.4  63.428  71.224  70.518  261  217  208  20.0  
29  18.04.94  3.6  211.0  64.459  71.942  71.895  260  216  207  19.0  
30  19.04.94  9.7  220.7  67.069  73.045  72.982  262  216  200  19.0  
31  20.04.94  13.5  234.2  71.274  75.394  79.046  261  217  191  21.5  
32  21.04.94  6.8  241.0  73.091  76.851  81.102  262  212  190  22.0  
33  25.04.94  11.5  252.5  75.964  80.636  84.056  262  216  186  19.0  
34  26.04.94  10.5  262.8  79.142  83.188  86.986  263  214  180  25.5  
35  27.04.94  11.7  274.5  83.163  87.529  90.360  261  214  178  23.0  
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      Czas pracy 
             h 
 

      Odczyty wodomierzy 
                      m³ 
 

    Straty po przepływie  
              mm H20 
 
 
 

                

         Lp. 

 

 
 
   Data 

  czas   
 pracy 
     h 

sumaryczny    
 czas pracy 
       h 

      1 
(Przewód 
porówna- 
wczy) 

      2 
(Przewód     
aparat 
POLAR) 

 

     3 
(Przewód 
aparat 
RAM) 

      1 
Porówna- 
wczy 

     2 
POLAR 

    3 
 RAM 

Ciśnienie 
wejściowe 
mm H2O 
podczas 
pomiaru 
 

36  28.04.94  4.1  278.6  84.482  89.074  91.917  262  214  176  19.0  
37  29.04.94  1.9  280.5  85.093  89.760  92.639  262  216  175  18.0  
38  30.04.94  3.1  283.6  86.090  90.880  93.816  262  214  175  18.0  
39  01.05.94  3.3  286.9  87.152  92.073  95.069  263  215  173  21.5  
40  02.05.94  2.8  289.7  88.053  93.085  96.132  262  215  173  25.0  
41  04.05.94  3.1  292.8  89.050  94.205  97.309  263  215  170  18.5  
42  05.05.94  7.1  299.9  91.606  96.761  99.865  262  213  171  19.5  
43  06.05.94  10.7  310.6  95.657  101.175  104.344  262  214  172  29.0  
44  07.05.94  12.2  322.8  100.082  103.788  107.103  262  213  171  29.5  
45  08.05.94  6.6  329.4  101.950  105.164  109.047  263  215  171  25.0  
46  09.05.94  10.4  339.8  105.482  109.862  114.208  263  214  173  24.5  
47  10.05.94  8.3  348.1  108.091  111.483  116.913  263  214  172  23.0  
48  11.05.94  9.1  357.2  111.630  114.315  120.292  262  214  171  20.0  
49  12.05.94  9.6  366.8  114.841  117.238  122.754  262  215  170  18.0  
50  13.05.94  8.4  375.2  118.635  120.547  126.065  261  214  172  17.0  
51  14.05.94  8.9  384.1  121.238  123.209  128.699  263  214  170  23.0  
52  15.05.94  8.7  392.8  124.728  125.335  132.529  261  213  171  21.5  
53  16.05.94  8.4  401.2  128.155  128.519  135.638  263  214  171  25.0  
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                                               Załącznik nr.2  

 

 

Odważka 
  1 – osad uzyskany z układu nr 3 (aparat RAM) przed rozpoczęciem badań –   0,6413g.  

 
2 – osad wypłukany z układu nr 3 (aparat RAM), zatrzymany na materiale  filtracyjnym –   

0,3944g. 
 

Pierwiastek  Zawartość w 1  
μg  

Zawartość w 2  
μg  

Zawartość w 1  
%  

Zawartość w 2  
%  

K  57.07  1,361.75  8.89*10³  0.34  
Na  244.84  336.82  0.04  0.08  
Ca  1,443.64  462.7  0.22  0.12  
Zn  30,374.14  9,384.06  4.73  2.38  
Fe  239,439.47  202,511.41  37.3  51.34  
Mn  987.35  1,706.19  0.15  0.43  
Cr  398.1  372.21  0.06  0.09  
Pb  1,030.52  725.2  0.16  0.18  
Mg  108.68  824.47  0.02  0.21  
Cu  466.36  398.96  0.07  0.1  
Cd  10.57  21.78  1.65*10³  5.52*10³  
PO4  -  -  0.07  0.51  

 

 

 

 

 

 

 

 


