
Walidowana filtracja wody mineralnej
Filtracja wody do picia (mineralnej, źródlanej, stołowej) wobec 

wzrastającego spożycia i zapotrzebowania nabiera coraz większego 
znaczenia. Producenci sięgają do coraz nowych źródeł, których ja-
kość jest bardzo zróżnicowana.

Przy filtracji wody mineralnej mamy najczęściej do czynienia 
z następującymi uwarunkowaniami:
zz zróżnicowana jakość źródeł wody, 
zz cel: uzyskanie wolnego od mikroorganizmów i osadów filtratu,
zz ekonomiczność procesu (wysoka wydajność przy zachowaniu 

najwyższej jakości),
zz bezpieczeństwo procesu podlegające kontroli równoznaczne 

z procesem możliwie walidowanym.
Sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z filtracją 

wody mineralnej:
zz analiza dotychczasowego stanu filtracji,
zz pomiar indeksu filtracji, 
zz analiza fizykochemiczna wody, 
zz przygotowanie rozwiązania przy zastosowaniu EATON Filtration 

know how (w tym próby wstępne w laboratorium),
zz ustalenie linii filtracji.

Walidacja to działanie mające na celu potwierdzenie w sposób 
udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, 
urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą 
do zaplanowanych wyników.

Filtracja, jako proces polegający na mechanicznym oddzieleniu 
części stałych od cieczy, może być realizowana w wyniku mechani-
zmu filtracji wgłębnej na świecach o działaniu wgłębnym oraz filtra-
cji powierzchniowej na świecach membranowych.

Do oceny efektywności działania świec wgłębnych służy parametr 
b-ratio, gdzie zgodnie z definicją:

                 

W pr

aktyce przestawia się to następująco (rys. 1):

Rys. 1. Pomiar efektywności filtrów wgłębnych
 
Zgodnie z przedstawionym rysunkiem, jeśli dla każdych 5000 

cząstek przed filtrem o retencji x µm, za filtrem znajdujemy ich jesz-
cze 50, to  b-ratio wynosi tu 100, a efektywność działania takiej świe-
cy wynosi 99,0%.

Efektywność pracy świec BECO firmy EATON Filtration przed-
stawia rysunek 2:

Rys. 2. Efektywność świec BECO firmy EATON Filtration

Wszystkie świece BECO oferowane są przy  b-ratio ≥ 5000, dla 
których efektywność wynosi min. 99,98 %, tzn. na każde 5000 cząstek 
przed filtrem, za filtrem możemy znaleźć max 1 cząstkę. W praktyce 
przyjmuje się, że świece wgłębne o efektywności do 90% traktowa-
ne są jako „nominalne”, natomiast te o efektywności min. 99,98% 
jako „absolutne”.

Wkłady świecowe wgłębne oddzielają części podlegające filtracji 
w szerokim zakresie wielkości i czynią to dla poszczególnych wiel-
kości cząstek z różną skutecznością, a charakterystyka zależności 
pomiędzy wielkością cząstek a ich skutecznością uzależniona jest 
od konstrukcji samej świecy oraz jakości materiału filtracyjnego, 
z którego jest wykonana. W praktyce więc każdy producent świec 
filtracyjnych może je oferować pod różnymi nominałami retencji w za-
leżności od przyjętej efektywności.

Na rys. 3 przedstawione są charakterystyki efektywności dla róż-
nych wielkości cząstek dwóch wkładów świecowych dwóch różnych 
producentów.

         
Oś pozioma: wielkość cząstek w µm
Oś pionowa: efektywność w %

Rys. 3. Charakterystyka efektywności wkładów świecowych od producenta A oraz B
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Obie świece są oferowane jako 5 µm, przy czym świeca produ-
centa A oddziela cząstki o wielkości ≥ 5 µm ze skutecznością 99,98% 
( b-ratio = 5000 = świeca „absolutna”), podczas gdy świeca produ-
centa B oddziela je ze skutecznością tylko 90% ( b-ratio = 100 = 
świeca „nominalna”).

Nawet dla świec „absolutnych” ich skuteczność teoretyczna jest 
< 100 %, co oferują tylko świece membranowe.

Świece membranowe podlegają procesowi walidacji poprzez test 
integralności, który zarówno przed, jak i po procesie filtracji, pozwa-
la potwierdzić 100% skuteczność filtracji. Oznacza to, że dla walido-
wanego, gwarantowanego procesu wymagane są świece membra-
nowe na stopniu końcowym filtracji.

Przy wyborze wkładów membranowych należy zwracać jednak-
że uwagę na dwa aspekty:
zz efektywność redukcji drobnoustrojów,
zz materiał, z którego jest wykonana membrana.

Zdolności filtracyjne świec membranowych charakteryzuje
Redukcja miana lub LRV (log-reduction value)
Definicja:

Przykład :
• 10E7 / 10E1 = 10E6  tzn.      LRV 6
• 10E7 / 1(10E0) = 10E7 tzn.      LRV 7
• 10E7 / 0 = >10E7 tzn.  > LRV 7

Zgodnie z tym przykładem: jeśli przed membraną mamy 10 do 
7 kolonii, a za membraną 1 kolonię (10 do 0), to LRV wynosi tu 7.

Hydrofilne membrany do filtracji wody oraz innych napojów mogą 
być wykonane z:
zz Polyvinilidenfluoridu (PVDF),
zz Polyethersulfonu (PES),
zz Nylonu 66 (Polyamidu 66) jedno- lub dwuwarstwowego,
zz Celulozoacetatu (CA).

Przy tym zarówno jednowarstwowe membrany z Nylonu 66, jak 
i z CA, mają ograniczone zdolności zatrzymywania bakterii i nie fil-
trują sterylnie.

EATON Filtration wszystkie swoje membrany oferuje z LRV > 7.
Według doświadczeń firmy EATON Filtration działania rozwiązu-

jące problemy i optymalizacje filtracji wody mineralnej sprowadzają 
się głównie do trzech faz:
zz optymalizacja prefiltracji = główne zadanie filtracyjne powinny 

wykonać świece wgłębne prefiltra/prefiltrów, a końcowa mem-
brana powinna stanowić tylko rodzaj „policjanta“ mikrobiologicz-
nego,
zz właściwe obciążenie poszczególnych filtrów i wkładów filtracyj-

nych = optymalizacja prędkości przepływów = dobór właściwej 
powierzchni filtracyjnej do założonych wydajności przepływu,
zz dobór właściwego materiału filtracyjnego do filtrów wgłębnych 

i membranowych.

Niezwykle pomocne przy ocenie dotychczasowego stanu filtracji 
jest ustalenie indeksu filtracji, zgodnie z rys. 4.

Po wykonaniu pomiaru indeksu filtracyjnego następuje ocena 
uzyskanego wyniku, który po etapach prefiltracji powinien wynosić 
min. 5,0 (bez zablokowania).

Do osadów w największym stopniu blokujących membrany na-
leżą:
zz żelazo,
zz mangan,
zz kwas krzemowy.

Propozycje rozwiązania problemu wg EATON Filtration:
zz filtracja sterylna przy zastosowaniu membran 0,20 µm
zz zastosowanie jednowarstwowych membran z PES o bardzo du-

żych zdolnościach retencji mikroorganizmów i wysokim bezpie-
czeństwie mikrobiologicznym > 10 7 Leuconostoc oenos/cm2, 
wysokiej stabilności mechanicznej i termicznej oraz wytrzymało-
ści chemicznej,
zz wkłady membranowe powinny pełnić rolę tylko filtra „policyjne-

go”, tzn. blokujące składniki wody muszą być odfiltrowane przez 
właściwie dobrane wkłady prefiltrów, 
zz dla ochrony membran zastosować „absolutne„ wkłady wgłębne 

(z PP) o nom. wielkości porów 0,3 µm i skuteczności > 99,98%, 
o dobrych zdolnościach płukania wstecznego/regeneracji i wy-
sokiej wytrzymałości chemicznej, 
zz alternatywnie przed wkładami wgłębnymi zastosować filtr modu-

łowy (dyskowy) o nom. wielkości porów 0,8 µm do ochrony wkła-
dów wgłębnych 0,3 µm, oddzielenia grubych osadów i adsorpcji 
blokujących substancji. 

Przykładowa instalacja trójstopniowa do efektywnej i ekonomicz-
nej filtracji, trudno filtrowalnej wody mineralnej wg EATON Filtration 
(rys. 5):

Przy trudno filtrowalnych wodach, szczególnie o wysokiej zawar-
tości krzemionki, na pierwszy etap filtracji EATON Filtration zaleca 
zastosowanie celulozowych wkładów dyskowych BECODISC.

Rys. 4. Urządzenie BECO Liquicontrol do pomiaru indeksu filtracji
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Na drugi etap jako końcowy lub jako prefiltr przed końcową mem-
braną zalecamy zastosowanie wkładów BECO protect PG:

Rys. 5 Przykładowa instalacja do walidowanej filtracji wody

1. filtracja modułowa: przepływ 1-1,5 m3/h/m2 pow. filtracyjnej, 

2. filtracja świecowa wgłębna: przepływ 1-1,5 m3/h/40 cali wkład, 

3. filtracja membranowa: przepływ 1-1,5 m3/h/30 cali wkład. 

Jako etap końcowy EATON Filtration poleca swoje doskonałe 
wkłady świecowe membranowe, dedykowane do filtracji wody  
–  BECO Membran PS Aqua:

Ogólny program dla producentów wody mineralnej:
zz BECO INTEGRA CART – obudowy filtrów świecowych, do zain-

stalowania od 1 do 48 wkładów świecowych o długości do max. 
40 cali,
zz BECO INTEGRA DISC – obudowy do zainstalowania od 1 do  

4 modułów BECODISC o pow. filtracyjnej od 1,1 m2 do 15,6 m2 

oraz obudowy na kilka pakietów modułów do 6 pakietów, a 4 mo-
duły i pow. do max. 93,6 m2 włącznie,
zz BECO PROTECT PG – „absolutne“ wkłady świecowe do filtracji 

wgłębnej o nom. wielkości porów 0,20 do 150 µm, o długości 10, 
20, 30 i 40 cali, 
zz BECO PROTECT PP PURE – „absolutne” wkłady świecowe pliso-

wane o nom. wielkości porów od 0,60 do 20,0 µm,
zz BECO MEMBRAN PS Aqua – wkłady membranowe z PES, o wiel-

kościach porów 0,20 µm i długościach 10, 20, 30 oraz 40 cali.

Szczegółowe informacje:
Eaton Filtration (Poland) Sp. z o.o. 
Milczany 79, 27-600 Sandomierz, Poland 
Tel: +48 15 832 52 66
Mobile:+48 601 242520 
GrzegorzPasztaleniec@eaton.com 
www.eaton.com/filtration
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