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1 Część ogólna 

1.1 Dane ogólne 

Zamawiający:  Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ 

  

Autor opracowania: TIM II Maciej Kita 

   ul. Czapli 57,    44 - 100 Gliwice 

1.2 Podstawy opracowania 

Formalną podstawą opracowania jest umowa z PPK sp. z o.o. z TIM II Maciej Kita z Gliwic. 

Do wykonania koncepcji wykorzystano następujące opracowania, materiały i informacje: 

 Archiwalną dokumentację projektową. 

 Dane bilansowe (ilościowe i jakościowe) oraz opis stanu istniejącego oczyszczalni – 

materiały udostępnione przez PPK sp. z o.o. 

 Informacje uzyskane w trakcie korespondencji, spotkań i wizji lokalnych na terenie 

oczyszczalni. 

 Oferty producentów urządzeń. 

 

Zakres rozpatrywanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań podlega wymaganiom 

zawartym min. w następujących aktach prawnych: 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 06.137.984 

z 2006 roku). 

 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62, poz. 

627) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Ustawie „Prawo budowlane” z dnia 07 lipca 1994 roku wraz z aktami wykonawczymi 

i późniejszymi zmianami. 

 Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 

96 z 1994 roku). 

 Ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. nr 80, poz. 717). 

 Ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” (Dz. U. z dnia 11 października 

2001 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 
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 Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MIPS w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U.  nr 169). 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia: 

 Analizę obecnego stanu. 

 Weryfikację  obecnej przepustowości i ocenę możliwości przyjęcia dodatkowej ilości 

ścieków z pozostałej części aglomeracji Miasta i Gminy Szczawnica. 

 Wykonanie dwóch wariantów, takich jak : wykorzystanie obecnej kubatury reaktorów 

ze zwiększeniem efektywności węzła mechanicznego oraz biologicznego oraz drugi 

wariant z rozbudową oczyszczalni. 

 Modernizację/wymianę wszystkich urządzeń będących w złym stanie technicznym. 

 Przykładowy dobór urządzeń.  

 Propozycje rozwiązań AKPiA w ramach istniejących i nowych obiektów, z 

uwzględnieniem systemu SCADA i teletransmisji danych (nawiązanie do koncepcji 

wdrażania ERP w PPK Sp. z o.o. wykonanej przez firmę Aqua S.A. z Bielska-Białej), 

 Wytyczne do projektu budowlanego. 

 Wstępną analizę nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

 Rysunki: schemat technologiczny, plan zagospodarowania, plany rozmieszczenia 

urządzeń. 

 

Koncepcja, po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał wyjściowy do wykonania Projektu Funkcjonalno-Użytkowego. Ponadto 

koncepcja może zostać wykorzystana przy tworzeniu Studiów Wykonalności i Wniosków 

o Dofinansowanie, w przypadku ubiegania się Zamawiającego o kredyty, środki pomocowe 

lub dotacje. 
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2 Opis stanu istniejącego oczyszczalni 

2.1 Lokalizacja oczyszczalni 

Lokalizacja oczyszczalni (adres): ul. Główna 260, 34-460 Szczawnica. 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działkach: 2876/9, 2873, 2874, 2876/11.                             

Oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 1999 roku. 

2.2 Istniejąca zlewnia oczyszczalni 

Obecnie oczyszczalnia obsługuje skanalizowaną część miejscowości Szczawnica.  Obecnie 

jest to około 5000 mieszkańców oraz około 3000 turystów i około 1500 kuracjuszy.  

2.3 Ilość i jakość ścieków 

2.3.1 Wartości projektowe 

Bilans ilościowo - jakościowy ścieków dopływających wg projektu oczyszczalni: 

Qd.śr..: ........................... 3030/4030  m
3
/d 

Qhmax.: .......................... 300/368  m
3
/h 

Ład. BZT5: ................... 690  kg O2/d s (227,7 g O2/m
3
) 

Ład. ChZT: .................. 1242  kg O2/d s (409,9 g O2/m
3
) 

Ład. zaw. og: ............... 690  kg/d s = 227 g/m
3
 

Ład. N og.: .................... 126,5  kg N/d s (41,7 g N/m
3
) 

Ład. Pog.: ...................... 28,8  kg P/d s (9,5 g P/m
3
) 

RLM:  .......................... 11 500 

Dla docelowego projektowego obciążenia oczyszczalni RLM wyniesie 15 500, przepływ 

maksymalny 4030 m
3
/d i chwilowy 368 m

3
/h. Projekt zakładał uzyskanie stężenia azotu 

w ściekach oczyszczonych na poziomie 30 mg/dm
3
, a wiec o parametrach nie spełniających 

obecnych uregulowań prawnych. 

Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków przemysłowych w ilościach wpływających na 

proces oczyszczania. 
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2.3.2 Wartości uzyskane podczas eksploatacji 

2.3.2.1 Analiza danych pozyskanych z systemu komputerowego 

Charakterystyka pozyskanych danych 

Celem określenia ilości ścieków obecnie dopływających do oczyszczalni pozyskano dane 

zgromadzone w systemie AKPIA. 

Otrzymany zestaw danych składał się z 1078 baz danych, po jednej bazie za każdy dzień 

pracy. Pomiary obejmowały okres od 20-11-2009 do 29-11-2012r. 

Każda baza danych zawierała 1440 minutowych pomiarów ilości ścieków mierzonych w 

odpływie z oczyszczalni oraz w przepływie awaryjnym co daje ponad 1,5 mln pomiarów. 

Dane zostały poddane walidacji pod kątem kompletności zestawów (w niektóre dni 

brakowało części pomiarów), zostały obliczone sumy godzinowe i dobowe. 

Po odrzuceniu danych niekompletnych otrzymano zestaw 25362 sum godzinowych 

obejmujących 1057 dób pracy oczyszczalni za okres od 15-12-2009 do 28-11-2012r. 

 

 

Rys. 2.3.2.1.1. Dobowy przepływ ścieków w okresie 15.11.2009 – 18.11.2012 

 

 

 
 

Statystyka godzinowa przepływów. 

Opierając się na dostępnej bazie danych przeprowadzono również analizę rozkładu dobowego 

przepływów. Jest ona zawarta w poniższej tabeli. 
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Tabela 1 Statystyka godzinowa przepływów 

Godzina Średni przepływ,  

m
3
/h 

Odchylenie  

standardowe 

Współczynnik  

zmienności 

0 117 61 52% 

1 107 62 58% 

2 102 62 61% 

3 98 59 60% 

4 96 59 62% 

5 97 61 63% 

6 102 65 64% 

7 110 66 60% 

8 128 60 47% 

9 134 59 44% 

10 134 56 42% 

11 131 52 40% 

12 128 56 44% 

13 125 55 44% 

14 126 58 46% 

15 127 63 50% 

16 125 62 50% 

17 124 60 49% 

18 123 59 48% 

19 124 60 48% 

20 126 66 53% 

21 125 66 53% 

22 123 63 51% 

23 121 61 50% 
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Rys. 2.3.2.1.2.  Statystyka godzinowa przepływów wraz z odchyleniem standardowym. 

 
 

W powyższych zestawieniach nie podano maksymalnej i minimalnej wartości przepływu, 

wynoszącej dla wszystkich godzin odpowiednio 760 i 0 m
3
/h. Wartości te nie są miarodajne 

gdyż wartość maksymalna to maksymalne wskazanie przepływomierzy, wartość minimalna to 

brak wskazań. 

 

Jak wynika z powyższych danych, można stwierdzić, iż oczyszczalnia obciążona jest bardzo 

wysokim ładunkiem wód przypadkowych. Szczególnie wyraźne jest to nie tylko w kontekście 

przebiegu krzywej rozkładu godzinowego, ale również przy ocenie wartości minimalnych 

przepływów nocnych. Dla tak niewielkiej zlewni jaką jest Szczawnica, wartości przepływów 

przekraczające 90 m
3
/h są wielkościami bardzo wysokimi i jednoznacznie kwalifikują system 

kanalizacyjny do poważnego przeglądu. Należy zwrócić uwagę, iż należy spodziewać się w 

zlewni stałych punktów dopływu wód przypadkowych (drenaż terenu , przebicia z sieci 

wodociągowej, dopływy niewielkich cieków powierzchniowych, melioracji, itp.)  

 

Statystyka dobowa przepływów 

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni charakteryzują następujące wartości: 

 Wartość średnia: ...................... 2854 m
3
/d 

 Wartość maksymalna:  ............ 16317 m
3
/d 

 Wartość minimalna: ................ 491 m
3
/d 

 Odchylenie standardowe: ........ 1240 

 Współczynnik zmienności: ..... 43% 

 Percentyl 95%: ........................ 3947 m
3
/d 

 

Poniższy wykres przedstawia percentyle dobowego przepływu ścieków z zaznaczonymi 

wartościami: 
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 Q
d śr

 - średnia wartość dobowego przepływu ścieków zmierzonych przez system 

pomiarowy oczyszczalni, m
3
/d 

 Pozwolenie wodnoprawne i jednocześnie projektowa przepustowość oczyszczalni, 

m
3
/d 

 

Rys. 2.3.2.1.3.  Rozkład dobowego przepływu ścieków (percentyle). 

 

 
 

Z informacji przedstawionej powyżej wynika, że w 30% przypadków dobowy przepływ 

ścieków przekracza projektową przepustowość oczyszczalni, co ponownie potwierdza duży 

udział wód przypadkowych. 

 

Statystyki okresowe: miesięczne i roczne 

Obliczone sumy miesięczne ilości ścieków zmierzonych przez system komputerowy 

zamieszczono w poniższej tabeli i na wykresie. 

Tabela 2. Sumy miesięczne ilości ścieków zmierzonych przez system komputerowy. 

Miesiąc, rok Ilość ścieków, tys. m
3
 Suma roku, tys. m

3
 

styczeń 2010 80,0 1139,8 

luty 2010 55,2  

marzec 2010 90,7  

kwiecień 2010 91,8  

maj 2010 133,4  

czerwiec 2010 149,4  
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Miesiąc, rok Ilość ścieków, tys. m
3
 Suma roku, tys. m

3
 

lipiec 2010 101,3  

sierpień 2010 96,9  

wrzesień 2010 124,3  

październik 2010 77,0  

listopad 2010 70,3  

grudzień 2010 69,5  

styczeń 2011 84,1 944,0 

luty 2011 51,5  

marzec 2011 64,2  

kwiecień 2011 70,5  

maj 2011 72,3  

czerwiec 2011 64,7  

lipiec 2011 127,0  

sierpień 2011 112,4  

wrzesień 2011 76,9  

październik 2011 76,0  

listopad 2011 66,6  

grudzień 2011 77,7  

styczeń 2012 88,2  

luty 2012 90,8  

marzec 2012 110,6  

kwiecień 2012 79,6  

maj 2012 78,9  

czerwiec 2012 79,0  

lipiec 2012 88,1  

sierpień 2012 82,4  

wrzesień 2012 67,4  

październik 2012 66,6  
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Rys. 2.3.2.1.4.  Sumy miesięczne ilości ścieków zmierzone przez system komputerowy. 

 

 
 

Przebieg trendu  pokazuje dwie wyraźne informacje. Pierwszą z nich jest wyraźny udział 

ruchu turystycznego sezonowego (nie kuracjuszy uzdrowiskowych! – zabiegi są całoroczne). 

Drugą ważną informacją jest potwierdzenie wniosku wysnutego na podstawie zmienności 

dobowej – o dużym udziale wód przypadkowych.  

 

Obejście technologiczne. 

Oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy wyposażona jest w obejście technologiczne. Oceniono 

częstotliwość jego użycia oraz poprawność funkcjonowania.  

W celu oceny poprawności funkcjonowania tego układu spośród pomiarów godzinowych sum 

przepływu ścieków wybrano te, w których był on czynny. Należy więc podkreślić, że 

zamieszczone poniżej rysunki nie przedstawiają prawdziwych szeregów czasowych, 

ponieważ spośród danych większość została usunięta. 
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Rysunek 1. Wizualizacja działania obejścia. 
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Zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego, okresowo występuje podtopienie obu 

zwężek pomiarowych spowodowane wysokim poziomem wody w odbiorniku co powinno 

wpływać zawyżająco na obliczone ilości ścieków odpływających z obiektu.  

 

Dane statystyczne dot. pracy obejścia: 

Liczba okresów działania : ................................................... 46 

Średni czas nieprzerwanego działania .................................. 8,7h 

Maksymalny czas nieprzerwanego działania: ...................... 70h 

Mediana czasu nieprzerwanego działania: ...........................  3h 

Najczęściej występujący czas działania: .............................. 1h 
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Rysunek 2. Graficzne przedstawienie okresów czasu działania obejścia. 

2.3.2.2 Dane uzyskane z laboratorium analitycznego 

Poniżej zestawiono dane wg. prowadzonych analiz laboratoryjnych. Należy jednak zwrócić 

uwagę, iż nie wszystkie próby mogły być pobierane średniodobowo, a oczyszczalnia nie jest 

wyposażona w automat do poboru prób. Brak jest również przepływomierza, 

umożliwiającego wprowadzenie poboru proporcjonalnego.  

 

Tabela 3. Ilość i jakość ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni w 

Szczawnicy wg analiz laboratoryjnych. 

 

Data 
Q 

m
3
/d 

BZT5 

mgO2/dm
3
 

ChZT 

mgO2/dm
3
 

BZT5 / ChZT 
Pog 

mgP/dm
3
 

Nog 

mgN/dm
3
 

Zog 

mg/dm
3
 

20-01-2011 2771 346 745 0,464 5,87 52,0 330 

24-02-2011 2168 259 966 0,268 12,10 77,5 575 

17-03-2011 2232 405 832 0,487 11,40 123,0 470 

27-04-2011 2405 210 932 0,225 8,55 54,2 490 

30-05-2011 2260 1070 1963 0,545 15,50 83,8 1240 

24-06-2011 3400 191 668 0,286 11,00 139,0 280 

05-09-2011 2817 1116 2357 0,473 22,50 255,0 1100 

03-10-2011 1981  1757  11,60 87,4 570 

06-12-2011 2533 295 999 0,295 7,34 57,5 680 

29-12-2011 2672 240 514 0,467 5,23 48,2 167 

24-01-2012 3367 364 1027 0,354 8,86 75,6 730 

01-03-2012 4204 248 767 0,323 8,24 68,8 355 

26-03-2012 2932 160 667 0,240 6,65 51,0 380 

23-05-2012 2767 233 877 0,266 9,42 53,8 410 

22-08-2012 2500 301 828 0,364 9,25 63,0 505 

28-09-2012 2257 360 843 0,427 10,20 71,0 780 

Statystyki:        

Średnia 2704 387 1046 0,366 10,23 85,1 566 
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Data 
Q 

m
3
/d 

BZT5 

mgO2/dm
3
 

ChZT 

mgO2/dm
3
 

BZT5 / ChZT 
Pog 

mgP/dm
3
 

Nog 

mgN/dm
3
 

Zog 

mg/dm
3
 

Odch. st. 568,01 295,12 515,63 0,10 4,17 52,05 287,99 

Mediana 2602 295 860 0,354 9,34 69,9 498 

Maks. 4204 1116 2357 0,545 22,50 255,0 1240 

Min. 1981 160 514 0,225 5,23 48,2 167 

 

Ilość ścieków dowożonych w 2011r.: 7055,5 m
3
/rok. 

Tabela 4. Ilość ścieków wg faktur dla miasta Szczawnica. 

Okres fakturowania Ilość ścieków [m
3
] 

08.01.2011 - 07.02.2011 16 634,50 

08.02.2011 - 07.03.2011 18 483,50 

08.03.2011 - 07.04.2011 16 217,00 

08.04.2011 - 07.05.2011 16 713,00 

08.05.2011 - 07.06.2011 18 568,50 

08.06.2011 - 07.07.2011 19 328,00 

08.07.2011 - 07.08.2011 22 194,50 

08.08.2011 - 07.09.2011 28 525,20 

08.09.2011 - 07.10.2011 24 968,00 

08.10.2011 - 07.11.2011 20 244,00 

08.11.2011 - 07.21.2011 16 438,60 

08.12.2011 - 07.01.2012 14 128,20 

08.01.2012 - 07.02.2012 15 088,00 

08.02.2012 - 07.03.2012 16 963,00 

08.03.2012 - 07.04.2012 16 396,00 

08.04.2012 - 07.05.2012 15 043,50 

08.05.2012 - 07.06.2012 20 308,00 

08.06.2012 - 07.07.2012 20 468,50 

08.07.2012 - 07.08.2012 24 518,00 

08.08.2012 - 07.09.2012 28 067,50 

08.09.2012 - 07.10.2012 25 436,70 

08.10.2012 - 07.11.2012 20 161,20 

Miesięcznie średnio: 19 767,88 

Dobowo średnio: 658,93 
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Rysunek 3. Graficzne przedstawienie ilości ścieków zafakturowanych w Szczawnicy, w okresie od 01-2011 

do 10-2012. 

2.3.3 Wartości obliczone na podst. liczby mieszkańców i przepływów zmierzonych w 

oczyszczalni 

 

Tabela 5. Charakterystyka ścieków dopływających do stopnia biologicznego oczyszczalni. Wartości 

obliczone na podst. liczby mieszkańców i przepływów zmierzonych w oczyszczalni. 

Opis Wartość Jednostka 

Dane podstawowe   

Dobowa ilość ścieków surowych 2854 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 6600 - 

Temperatura prowadzenia procesu 12
 o

C 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M)   

BZT5 60 g O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g N/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g P/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako ułamek ładunku w ściekach dopływających   

BZT5 0,1 - 

Zawiesina ogólna 0,1 - 

Azot ogólny 0,1 - 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 - 

Fosfor ogólny 0,1 - 
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Opis Wartość Jednostka 

Ładunki całkowite   

BZT5 435600 g O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 508200 g/(M*d) 

Azot ogólny 79860 g N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 79860 g N/(M*d) 

Fosfor ogólny 18150 g P/(M*d) 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni   

BZT5 152,6279 g O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 178,0659 g/(M*d) 

Azot ogólny 27,9818 g N/(M*d) 

Azot azotanowy  g N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 27,9818 g N/(M*d) 

Fosfor ogólny 6,3595 g P/(M*d) 

 

2.4 Układ procesowy oczyszczalni 

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1999 roku i uzyskała pozwolenie 

wodnoprawne, zgodnie z którym posiadała przepustowość: 

Qd śr   = 3030 m
3
/d 

Qd śr   = 2538 m
3
/d (w dni bezdeszczowe) 

 

Aktualny proces oczyszczania ścieków i obróbki osadów przebiega następująco: 

Ścieki dopływają do budynku krat kolektorami grawitacyjnymi i przez rozdzielacz kierowane 

są na kratę, gdzie zatrzymane są większe zanieczyszczenia mechaniczne (skratki). Skratki 

podawane są podajnikiem ślimakowym do kontenera. Następnie ścieki kierowane są na 

piaskownik wirowy. 

Pulpa piaskowa jest usuwana okresowo z piaskownika przy pomocy pompy „mamut” 

i kierowana na poletko ociekowe piasku, skąd jest usuwana ręcznie do środków wywozu.  

Ścieki dowożone są zrzucane bezpośrednio do studni i łączone ze ściekami dopływającymi 

grawitacyjnie. Zbiornik magazynowy jest obecnie wyłączony z eksploatacji.  

Kolejno ścieki dopływają do pompowni i podawane są na stopień biologicznego 

oczyszczania. Reaktor biologiczny typu BCT-S pracuje na bazie niskoobciążonego osadu 

czynnego, o przedłużonym czasie napowietrzania. Jak wskazują obliczenia obecnie czas 

stabilizacji nie jest wystarczający. 

W reaktorze ścieki przepływają przez komorę denitryfikacji (niedotlenioną), gdzie zachodzi 

redukcja związków azotu, następnie do komory tlenowej, gdzie zachodzi utlenianie związków 

organicznych i nitryfikacja. W reaktorze zachodzi, także redukcja związków fosforu na 
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drodze biologicznego wbudowywania w biomasę. Dodatkowo istnieje możliwość dozowania 

PIX-u do komór separacji osadu, w celu strącania związków fosforu. Napowietrzanie 

drobnopęcherzykowe realizowane jest za pomocą dyfuzorów rurowych. Powietrze sprężone 

podawane jest ze stacji dmuchaw, wyposażonej w dwie jednostki sprężające. W celu 

utrzymania osadu w stanie zawieszenia w komorze denitryfikacji zainstalowane są mieszadła 

zatopione. 

Następnie mieszanina ścieków i osadu czynnego wpływa do podwójnej komory separacji, 

gdzie następuje sedymentacja osadu. Osad recyrkulowany jest do komory denitryfikacji. 

Ścieki oczyszczone kierowane są korytem odpływowym, poprzez komorę pomiarową do 

odbiornika. Osad nadmierny kierowany jest do zagęszczacza grawitacyjnego wstępnego, 

następnie zbiornika osadu, a dalej na prasę taśmową zlokalizowaną w budynku. Odwodniony 

osad podawany jest podajnikiem taśmowym do kontenera i wywożony do końcowej 

utylizacji. Odcieki kierowane są poprzez pompownię główną do biologicznego oczyszczania. 

Powstająca obecnie ilość odpadów stałych wynosi: 

Tabela 6. Ilość powstających odpadów. 

Rok Miesiąc 
Osad nadmierny, 

m
3
 

osad odwodniony, 

t 

Piasek, 

t 

Skratki, 

T 

2011 1 760 66,0 0,14 1,68 

2011 2 620 58,0 0,22 2,16 

2011 3 940 88,1 0,33 2,43 

2011 4 640 34,6 0,27 2,22 

2011 5 1360 122,3 0,31 2,40 

2011 6 1200 85,9 0,59 2,83 

2011 7 1280 102,5 0,36 1,18 

2011 8 1880 134,1 0,33 1,70 

2011 9 1820 121,0 0,25 1,19 

2011 10 1200 92,4 0,21 1,15 

2011 11 480 37,3 0,38 1,08 

2011 12 840 55,8 0,19 1,32 

2012 1 800 58,3 0,26 1,30 

2012 2 560 37,3 0,20 1,10 

2012 3 520 38,7 0,20 0,89 

2012 4 840 52,6 0,18 1,11 

2012 5 1280 89,9 2,28 1,68 

2012 6 1440 116,5 0,35 2,48 

2012 7 1320 115,1 0,39 2,53 

2012 8 1920 151,3 0,32 2,76 

2012 9 1680 100,9 0,25 2,26 

2012 10 1200 115,9 0,22 1,98 

Średnia miesięczna dla roku 2011  1085,0 83,16 0,298 1,778 

Średnia miesięczna dla roku 2012  1156,0 87,66 0,465 1,809 

Średnia miesięczna  1117,3 85,20 0,374 1,792 

Okres dwuletni  26814,5 2044,90 8,978 43,015 
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2.5 Charakterystyka obiektów technologicznych 

W dalszej części przedstawiono krótką charakterystykę istniejących obiektów oczyszczalni, 

wskazując na ich technologiczną funkcję i wyposażenie. Ogólne dane techniczne obiektów 

zestawiono w tab. Tabela 7 i Tabela 8. 

Tabela 7. Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych w części ściekowej 

oczyszczalni w Szczawnicy. 

Zbiornik/pompownia ścieków dowożonych Jednostka  Wartość  

Ilość zbiorników szt. 1 

- objętość czynna zbiornika: m
3
  33 

Pompy podające ścieki:     

 - ilość pomp szt. 1 

 - ilość czynnych pomp szt. 1 

 - wydajność pompy m
3
/h 10,8 

 - wysokość podnoszenia pompy m 4 

 - moc silnika pompy kW 1,2 

 

Uwaga! Obiekt wyłączony z eksploatacji, ścieki dowożone są kierowane bezpośrednio 

do procesu. 

 

Krata mechaniczna Jednostka  Wartość  

Wydajność hydrauliczna nominalna urządzenia m
3
/h 648 

Wydajność maksymalna m
3
/h 864 

Moc silnika kW 1,5 

 - ilość krat szt. 1 

 - ilość pracujących krat szt. 1 

 - prześwit kraty mm 3.0 

 

Piaskownik Jednostka  Wartość  

- ilość  szt. 1 

- średnica m 2,87 

- powierzchnia m
2
 6,47 

- głębokość części cylindrycznej m 0,8 

- objętość czynna m
3
 3,70 

 

Pompownia ścieków Jednostka  Wartość  

Ilość zbiorników szt. 1 

- objętość czynna zbiornika: m
3
  25,2 

Pompy podające ścieki:     

 - ilość pomp szt. 4 

 - ilość czynnych pomp szt. 1-4 

 - wydajność pompy m
3
/h 72 

 - wysokość podnoszenia pompy m 7,2 

 - moc silnika pompy kW 3,1 

 

Reaktor biologiczny CITYCLAR Jednostka  Wartość  
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Komora denitryfikacji     

 - długość reaktora m  20  

  - szerokość reaktora m 10 

  - głębokość czynna reaktora m 4 

  - objętość czynna reaktora m
3
 765 

Komory nitryfikacji z osadnikami szt.  

- długość reaktora m  25  

  - szerokość reaktora m 24 

  - głębokość czynna reaktora m 4 

  - objętość czynna reaktora m
3
 2400 

  - powierzchnia osadników m
2
 313,20 

  - ilość dyfuzorów (ATE 65 PVC) m 60 + 746 

  - wydajność dyfuzora m
3
/m*h 2.5 

 

System natleniania Jednostka  Wartość  

 Dmuchawy:     

  - ilość dmuchaw szt. 2 

  - ilość pracujących dmuchaw szt. 1-2 

  - wydajność dmuchawy m
3
/h 978 

  - spręż powietrza m 50 

  - moc silnika dmuchawy kW 22 

  - rzeczywista wydajność stacji dmuchaw m
3
/h 1956 

 

Tabela 8. Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych w części osadowej 

oczyszczalni. 

Urządzenie / Parametr Jednostka  Wartość  

Zagęszczacz grawitacyjny osadu    

Ilość  szt. 1 

Średnica  m 6 

Objętość całkowita  m
3
 35 

 

Zbiornik magazynowania osadu Jednostka  Wartość  

Ilość  szt. 1 

Głębokość m 4 

Powierzchnia m
2 

40 

Objętość całkowita  m
3
 160 

 

Odwadnianie osadu Jednostka  Wartość  

Ilość pras Szt 1 

Typ Taśmowa VX - 8 

Wydajność hydrauliczna m³/h 3-5 

Wydajność masowa kg s.m./h 300 

Moc silnika prasy    kW 1,5 
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2.6 Parametry pracy urządzeń technologicznych 

Uwzględniając aktualne obciążenie oczyszczalni obliczono podstawowe parametry procesów 

prowadzonych w urządzeniach w części ściekowej i osadowej oczyszczalni. Obliczenia 

wykonano według powszechnie stosowanego algorytmu ATV A-131. Zapotrzebowanie 

zużycia powietrza zostało policzone dla temperatur 12 st. C (minimalna temperatura przy 

której wymagane jest utrzymanie procesu nitryfikacji) oraz 20 st. C (maksymalne 

zapotrzebowanie wynikające z najniższej rozpuszczalności tlenu oraz szybkości procesów 

biologicznych). 

Tabela 9. Obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, wyrażonym także jako RLM przy założeniu 

jednostkowych ładunków (kg/M*d) zgodnymi z wytycznymi ATV. Obliczenia wykonane na podstawie 

analiz laboratoryjnych. 

Data 
Ładunek  

BZT5 

Ładunek  

ChZT 
Ładunek Pog 

Ładunek  

N og 

Ładunek  

Zaw. og. 

 kg/d RLM kg/d RLM kg/d 
RLM 

dla 1,8 g/M*d 

RLM 

dla 2,5 g/M*d 
kg RLM kg/d RLM 

20-01-2011 959 15983 2064 17200 16 8889 6400 144 13091 914 13057 

24-02-2011 562 9367 2095 17458 26 14444 10400 168 15273 1247 17814 

17-03-2011 904 15067 1857 15475 25 13889 10000 275 25000 1049 14986 

27-04-2011 505 8417 2241 18675 21 11667 8400 130 11818 1178 16829 

30-05-2011 2419 40317 4437 36975 35 19444 14000 189 17182 2803 40043 

24-06-2011 649 10817 2271 18925 37 20556 14800 473 43000 952 13600 

05-09-2011 3144 52400 6640 55333 63 35000 25200 718 65273 3099 44271 

03-10-2011 0 0 3481 29008 23 12778 9200 173 15727 1129 16129 

06-12-2011 747 12450 2531 21092 19 10556 7600 146 13273 1722 24600 

29-12-2011 641 10683 1373 11442 14 7778 5600 129 11727 446 6371 

24-01-2012 1226 20433 3458 28817 30 16667 12000 255 23182 2458 35114 

01-03-2012 1043 17383 3225 26875 35 19444 14000 289 26273 1493 21329 

26-03-2012 469 7817 1956 16300 19 10556 7600 150 13636 1114 15914 

23-05-2012 645 10750 2426 20217 26 14444 10400 149 13545 1134 16200 

22-08-2012 752 12533 2070 17250 23 12778 9200 157 14273 1262 18029 

28-09-2012 812 13533 1903 15858 23 12778 9200 160 14545 1760 25143 

Statystyki            

Średnia 967,3 16122 2751,8 22931 27,2 15104 10875 231,6 21051 1485,0 21214 

Odch. st. 770,92 12849 1298,31 10819 11,66 6479 4665 157,04 14276 725,20 10360 

Mediana 749,5 12492 2256,0 18800 24,0 13334 9600 164,0 14909 1212,5 17322 

Maks 3144,0 52400 6640,0 55333 63,0 35000 25200 718,0 65273 3099,0 44271 

Min 0,0 0 1373,0 11442 14,0 7778 5600 129,0 11727 446,0 6371 

 

Jak wynika z powyższych wartości – nie odpowiadają one ilości mieszkańców, kuracjuszy i 

turystów. Ponieważ w zlewni nie ma również przemysłu, należy domniemywać, iż pobór 

dokonywany był chwilowo w godzinach dziennych – dopływu ścieków o najwyższych 

stężeniach (w tym dowożonych). Oznacza to, iż prowadząc obliczenia na podstawie 

powyższych danych popełnia się gruby błąd systematyczny. Należy również stwierdzić, iż 

gdyby faktycznie do oczyszczalni dopływały ścieki o powyższych parametrach, jej praca 

byłaby niemożliwa, a rejestrowane wyniki jakości ścieków oczyszczonych oraz ilości 

powstających osadów zasadniczo odmienne od wykazywanych. 
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Poniżej dokonano obliczeń parametrów technologicznych pracy oczyszczalni. Z uwagi na 

niską reprezentatywność uzyskanych prób analiz ścieków (odpowiadających składem 

przepływowi ścieków w godzinach dziennych – co opisano powyżej), przeprowadzono 

obliczenia wykorzystując dane dotyczące produkcji osadu na oczyszczalni. Jako wartość 

średnią produkcji osadu przyjęto 85,2 tony/m-c co odpowiada średniej produkcji osadu w 

okresie dla którego otrzymano dane (1-12.2011 i 1-10 .2012). Dla okresu letniego przyjęto 

wartość produkcji osadu na poziomie 730 kg sm/d, a dla zimowego 500 kg sm/d (wielkości 

wynikające z otrzymanych danych). Stosowanie dobrano reprezentatywne temperatury 

prowadzenia procesów. 

Założono zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym na poziomie 17,5%, co jest 

wartością typową dla tego typu osadów i obserwowanego stanu zużycia maszyny 

odwadniającej. Przeprowadzono również analizę rozkładu temperatur w reaktorze, 

przyjmując w konsekwencji miarodajną temperaturę 12 st. C. 

 

Rysunek 4. Produkcja osadu w latach 2011 i 2012. 
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Z zamieszczonych trendów jednoznacznie wynika wysoka zmienność wielkości obciążenia 

oczyszczalni. Pomimo zaburzeń wywołanych pracami na oczyszczalni (wymiany systemu 

napowietrzania, skutkujące koniecznością opróżniania poszczególnych reaktorów, a w 

konsekwencji okresową nadprodukcją lub obniżką ilości odwadnianego osadu) wyraźnie 

widoczne jest okresowy wzrost obciążenia oczyszczalni, wywołany ruchem turystycznym. 

Należy zwrócić uwagę, iż w miarę rewitalizacji uzdrowiska, trend ten winien ulegać 

wypłaszczeniu, wynikającemu z całorocznego charakteru prowadzonych zabiegów 

leczniczych/uzdrowiskowych. 
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Rysunek 5. Percentyl temperatur zmierzonych w reaktorze biologicznym. W ponad 40 procentach 

przypadków temperatura nie przekracza 12 
o
C. 
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Rysunek 6. Temperatura zmierzona w reaktorach biologicznych.  
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Tabela 10. Zestawienie podstawowych parametrów technologicznych obliczonych dla części ściekowej 

oczyszczalni na podstawie rzeczywistej wielkości dopływu ścieków oraz szacowanej ilości mieszkańców, 

turystów i kuracjuszy, przy temperaturze 12 st. C. 

Ilość i jakość ścieków dopływających 

Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 2854 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 6600 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach oraz ścieki dowożone jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 435,600 kg/d 

Zawiesina ogólna 508,200 kg/d 

Azot ogólny 79,860 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 79,860 kg/d 

Fosfor ogólny 18,150 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni [g/m^3] 

BZT5 152,6279 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 178,0659 g/m
3
 

Azot ogólny 27,9818 g N/m
3
 

Azot azotanowy  g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 27,9818 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 6,3595 g P/m
3
 

 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 0 szt 

Defosfatacja, objętość 0 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 765 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 1876 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 2641 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5 g/m
3
 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 27,9818 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 6,8683 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 21,1135 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 11,1135 g/m
3
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Opis Wartość Jednostka 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,2125 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 4,3397 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,8117 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0387 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2251,1628 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 2641 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 562,7907 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 765 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 111,14 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 1,5263 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 0 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,8332 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 2 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 3 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 1 gP/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 426,5523 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 0,9792 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 74,3917 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 500,944 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 18,7246 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 26,3602 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 545,5062 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 259,1091 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 91,982 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 36,9808 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 887,5392 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 36,9808 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 4 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 3,7 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 12,7658 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 43,8509 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 6,2644 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 1184,2121 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 19,7369 Nm
3
 / min 
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Dodatkowo przeprowadzono obliczenia dla warunków sezonu turystycznego, przy obciążeniu 

na poziomie 9700 RLM. 

Tabela 11. Zestawienie podstawowych parametrów technologicznych obliczonych dla części ściekowej 

oczyszczalni na podstawie rzeczywistej wielkości dopływu ścieków oraz szacowanej ilości mieszkańców, 

turystów i kuracjuszy, przy temperaturze 20 st. C – miesiące lipiec i sierpień. 

Ilość i jakość ścieków dopływających 
Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 2854 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 9700 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach oraz ścieki dowożone jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1  

Zawiesina ogólna 0,1  

Azot ogólny 0,1  

Azot ogólny Kjeldahla 0,1  

Fosfor ogólny 0,1  

Ładunki całkowite   

BZT5 640,200 kg/d 

Zawiesina ogólna 746,900 kg/d 

Azot ogólny 117,370 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 117,370 kg/d 

Fosfor ogólny 26,675 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni [g/m^3] 

BZT5 224,3167 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 261,7029 g/m
3
 

Azot ogólny 41,1247 g N/m
3
 

Azot azotanowy  g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 41,1247 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 9,3465 g P/m
3
 

 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 0 szt 

Defosfatacja, objętość 0 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 765 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 1876 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 2641 m
3
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Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5 g/m
3
 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 41,1247 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 10,0943 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 31,0304 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 21,0304 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 3,7486 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 6,4823  

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 1,4157 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0577 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2219,0641 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 2641 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 554,766 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 765 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 210,3 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,2432 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 0 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 6,1033  

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 2 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 3 g/m
3
 

Azot ogólny 10 g/m
3
 

Fosfor ogólny 1 g/m
3
 

Azot organiczny  g/m
3
 

Azot amonowy  g/m
3
 

Azot azotanowy 10 g/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 616,2101 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 0,9625 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 118,448 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 734,6581 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 12,7678 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 17,9743 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 817,4533 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 380,8113 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 174,0602 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 57,0484 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 1369,1616 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 57,0484 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 4 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 3,7 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 10,8091 mg O2/L 
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Opis Wartość Jednostka 

Wymagana ilość tlenu 70,0006 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 10,0001 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 1890,3958 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 31,5066 Nm
3
 / min 

 
 

Analiza układu sedymentacji. 

 

Istniejące reaktory wyposażone są w wewnętrzne osadniki wtórne, po dwa w każdym z 

dwóch reaktorów. Powierzchnia pojedynczego osadnika jest równa 76m
2
, co daje 

powierzchnię całkowitą 304m
2
 (według projektu „powierzchnia separacji” wynosi 306m

2
). 

 

Poniższy rysunek przedstawia wymaganą powierzchnię osadnika w zależności od stężenia 

osadu czynnego w reaktorach. Wykres sporządzono dla następujących warunków: 

 Przepływu godzinowego maksymalnego, czyli 300 m
3
/h. 

 Maksymalnej dopuszczalnej (już niezalecanej) wartości hydraulicznego obciążenia 

powierzchni osadnika objętością osadu qv = 500 dm
3
/m

2
*h. 

 Dwóch różnych indeksów osadu (IO): IO = 110 oraz IO = 150 cm
3
/g. 

 

Rysunek 7. Wymagana powierzchnia osadnika w zależności od stężenia osadu czynnego w reaktorach. 

Qh = 300 m
3
/h; qV = 500 dm

3
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Należy nadmienić, że konstrukcja i sposób działania istniejących osadników są nietypowe 

(brak jest dostępnych metodyk obliczeniowych), podczas gdy do określenia wymaganej 

powierzchni osadników wykorzystano sposób obliczeniowy jak dla standardowych 

osadników wtórnych. Niemniej jednak uzyskane wartości można uznać za akceptowalne, 

gdyż obciążenie powierzchni osadników jest w każdym przypadku jednym z kryterialnych 

parametrów pracy.  
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Jak widać z powyższego wykresu, proces sedymentacji jest bardzo silnie uzależniony od 

parametrów jakościowych osadu czynnego. Przyjęty w projekcie oczyszczalni (bardzo niski) 

indeks osadu, przy tej zmienności składu i ilości ścieków nie pozwala na bezpieczną (w 

rozumieniu utrzymania stałych parametrów jakości ścieków oczyszczonych) eksploatację 

oczyszczalni. Jakiekolwiek pogorszenie jego jakości lub wzrost zawartości osadu w 

reaktorach, nawet uwzględniając zjawisko filtracji, przebiegające w osadnikach, musi 

spowodować wynoszenie osadu czynnego. Obiekt nie posiada również znaczącej rezerwy, a 

biorąc pod uwagę konieczność okresowych wyłączeń poszczególnych reaktorów (remonty, 

konserwacje, przeglądy wynikające z przepisów prawa, itp.) jest zdecydowanie 

niedowymiarowany i nie posiada żadnej możliwości stabilnej pracy w takich warunkach. 
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Rysunek 8. Percentyl stężenia tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych. 
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Rysunek 9. Średnie stężenie tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

STY LUT MAR

Godzina doby

S
tę

że
n

ie
 t
le

n
u

, 
m

g
 O

2
 /
 d

m
3

 

Rysunek 10. Zmiana średniego stężenia tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych w 

ciągu doby. Wykres sporządzony dla miesięcy: styczeń, luty i marzec. 
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Rysunek 11. Zmiana średniego stężenia tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych w 

ciągu doby. Wykres sporządzony dla miesięcy: kwiecień, maj i czerwiec. 
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Rysunek 12. Zmiana średniego stężenia tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych w 

ciągu doby. Wykres sporządzony dla miesięcy: lipiec, sierpień i wrzesień. 
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Rysunek 13. Zmiana średniego stężenia tlenu rozpuszczonego zmierzonego w reaktorach biologicznych w 

ciągu doby. Wykres sporządzony dla miesięcy: październik, listopad i grudzień. 

Analiza powyższych wykresów i trendów wyraźnie wykazuje, iż zainstalowany system 

napowietrzania jest wydolny wyłącznie w okresie niskiego ruchu turystycznego oraz 

występowania niskich temperatur ścieków (co wpływa na podwyższenie rozpuszczalności 

tlenu z wtłaczanego powietrza). W okresie wzrostu obciążenia oczyszczalni, system nie jest w 

stanie zapewnić prawidłowej dostawy sprężonego powietrza. Wskazuje to także na wysoki 

stopień zużycia istniejących jednostek sprężających. 

Wyraźnie widoczna jest również zmienność dobowa zapotrzebowania tlenu. Należy jednak 

zwrócić uwagę, iż rozkład zmian stężenia tlenu również pokazuje, iż układ sterowania 

systemu napowietrzania nie jest w stanie utrzymać zadanych wartości, regularnie (ok. 20% 

czasu) doprowadzając do przetleniania reaktorów. 

 

Podsumowanie obliczeń. 

Urządzenia: 

 Krata. 

 Piaskownik (z uwagi na specyfikę rozwiązania). 

są znacznie przeciążone (lub przeciążane okresowo), co wpływa na pogorszenie efektów 

oczyszczania ścieków. 

 

Reaktory biologiczne: 

Istniejący układ technologiczny zupełnie nie zapewnia warunków do prowadzenia procesów 

biologicznej defosfatacji, pracując w systemie denitryfikacja wyprzedzająca – nitryfikacja.  

Jak wynika z obliczeń, poza sezonem turystycznym stopnień biologiczny oczyszczalni 

pracuje przy obecnym obciążeniu ładunkiem, w dopuszczalnym zakresie parametrów. Jednak 

w okresie zwiększonego obciążenia, wiek osadu ulega skróceniu, przechodząc w zakres 
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wskazujący na niepełną stabilizację osadu. Wydajność systemu napowietrzania znajduje się 

na pograniczu dopuszczalnych wartości, co oznacz, iż nowy system napowietrzania 

(dmuchawy, dyfuzory) powinien utrzymać wymaganą zawartość tlenu. Jednak obserwowane 

spadki stężeń tlenu oraz stan techniczny jednostek, zużytych w wyniku stałej, wieloletniej  

pracy wykazują znaczne zużycie tego układu. Analiza przebiegów zawartości tlenu 

rozpuszczonego wskazuje też na nieoptymalną pracę systemu napowietrzania (co wynika 

również z braku odpowiedniego wyposażenia układu – np. w przepustnice sterujące). 

Jak wynika z obliczeń, powierzchnia osadników nie jest wystarczająca do zapewnienia 

właściwej separacji zanieczyszczeń w warunkach normlanej eksploatacji oczyszczalni – przy 

wymaganych wyłączeniach czy konserwacjach obiektów. Wielkość osadników powoduje 

również, iż oczyszczalnia jest bardzo podatna na zaburzenia wynikające np. z puchnięcia 

osadu lub zwiększenia jego stężenia w układzie (np. w wyniku awarii jedynej prasy). 

 

Urządzenia: 

 Magazyn osadu. 

 Prasa odwadniająca 

są regularnie przeciążane objętością/ilością osadu i w konsekwencji ulegają przyspieszonemu 

zużyciu.  

Magazyn osadu nie jest w stanie doprowadzić do dogęszczenia osadu do projektowego 

zagęszczenia osadów na poziomie 4% suchej masy. Osad w magazynie ulega zagniciu. 

Oczyszczalnia nie posiada układu higienizacji osadu. 

Stanowisko odbioru osadu nie zapewnia możliwości odbioru powstającej ilości osadów w 

standardowy sposób (zastosowane jest tymczasowe rozwiązanie, a kontener ustawiany na 

placu wewnętrznym oczyszczalni). 

 

Niezależnie od oceny technologicznej pod kątem obciążenia oczyszczalni, należy stwierdzić, 

iż większość obiektów i urządzeń wymaga modernizacji, remontu lub wymiany z uwagi 

na zmianę obowiązujących przepisów lub znaczne zużycie. 

Z uwagi na znaczny wiek reaktorów zaleca się wykonać badania konstrukcji betonowej i na 

ich podstawie określić konieczność oraz zakres jej napraw/wzmocnienia, a następnie 

przeprowadzić te prace.  

2.7 Osiągane efekty oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia w Szczawnicy posiada ważne pozwolenie wodnoprawne, obowiązujące w 

okresie 15.07.2005 – 31.07.2015. Z danych pomiarowych wynika, że oczyszczalnia spełnia 

obowiązujące wymagania. 
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Tabela 12. Jakość ścieków oczyszczonych wg analiz laboratoryjnych. 

Data 
BZT5 

mgO2/dm
3
 

ChZT 

mgO2/dm
3
 

Pog 

mgP/dm
3
 

Nog 

mgN/dm
3
 

Zog 

mg/dm
3
 

20-01-2011 3 14 0,5 6,7 3,0 

24-02-2011 3 15 0,3 12,4 1,2 

17-03-2011 1 15 0,9 11,8 4,5 

27-04-2011 2 18 0,1 3,5 2,8 

30-05-2011 1 13 0,5 8,0 1,2 

24-06-2011 2 11 0,5 11,3 1,0 

05-09-2011 4 19 0,5 11,5 4,0 

03-10-2011  13 0,4 7,1 1,2 

06-12-2011 1 8 0,6 10,4 6,0 

29-12-2011 1 10 1,1 9,6 1,6 

24-01-2012 2 4 0,7 11,1 1,5 

01-03-2012 2 7 0,4 6,4 2,8 

26-03-2012 2 20 0,5 9,5 2,0 

23-05-2012 1 17 0,9 7,6 9,0 

22-08-2012 2 9 0,5 7,7 1,0 

28-09-2012 2 8 0,6 7,7 1,2 

Statystyki      

Średnia 2 12 0,6 8,9 2,8 

Odch. st. 0,90 4,57 0,25 2,45 2,21 

Mediana 2 13 0,5 8,7 1,8 

Maks. 4 20 1,1 12,4 9,0 

Min. 1 4 0,1 3,5 1,0 

 

Tabela 13. Wymagane parametry ścieków oczyszczonych na podstawie aktualnego pozwolenia 

wodnoprawnego w świetle aktualnych przepisów, tj. Rozporządzenia Ministra  Środowiska w sprawie 

warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - DZ.U 2006 Nr. 137, 

poz. 984, załącznik 1. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość dopuszczalna lub procent redukcji 

wg Dz. U. wg Pozwolenia 

1 BZT5 mg O2/dm
3
 

25 

lub 70-90% red. 
25 

2 ChZT mg O2/dm
3
 

125 

lub 75% red. 
125 

3 Zawiesiny ogólne Zog mg/dm
3
 

35 

lub 90% red. 
35 

4 Azot ogólny Nog mg N/dm
3
 

15 

lub 35% red. 
35% red. 

5 Fosfor ogólny Pog mg P/dm
3
 

2 

lub 40% red. 
40% red. 
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2.8 Stan techniczny obiektów oczyszczalni 

Generalnie stan techniczny obiektów oczyszczalni jest dobry. Stwierdzenie takie odnosi się 

wyłącznie do stanu konstrukcyjno-budowlanego obiektów oczyszczalni, a nie do ich 

wyposażenia technologicznego w instalacje, maszyny i urządzenia. Jednak wszystkie obiekty 

z uwagi na dotychczasowy okres eksploatacji oraz przewidywane dalsze ich wieloletnie 

wykorzystanie wymagają renowacji i zabezpieczenia przed procesami korozji. Większość 

urządzeń z uwagi na prowadzenie ciągłej wieloletniej eksploatacji (oraz regularne 

przeciążanie wywołane napływami wód deszczowych) jest już całkowicie zużyta i nadaje się 

do wymiany. Konieczne jest również dostosowanie wysokości studni do poziomów cieczy w 

kanalizacji i odbiorniku (np. podniesienie studni zbiorczej).  

 

Uwagi dot. stanu technicznego: 

 Stacja zlewna jest całkowicie zużyta (nieczynny zbiornik), a standard wyposażenia 

nie odpowiada obowiązującym przepisom. 

 Stwierdzono bardzo wysoki stopień zużycia istniejącej kraty hakowej – włącznie z 

wytartymi ślizgami prowadzącymi, zużytymi rolkami, motoreduktorem itp. Stan 

urządzenia i jego ogólne wysokie zużycie powoduje, iż w zakres potencjalnego 

remontu wchodzi wymiana praktycznie wszystkich podzespołów, łącznie ze ślizgami 

zabudowanymi na konstrukcji ramy. Należy zatem jednoznacznie uznać, iż  koszt 

zakupu kompletnej nowej kraty  jest niższy niż koszt remontu jednostki istniejącej. 

Dodatkową przesłanką wskazującą na konieczność zakupu nowego układu krat jest 

dostosowanie przepustowości węzła i stopnia bezpieczeństwa jego pracy do 

przewidywanego obciążenia oczyszczalni. Parametry węzła są opisane w poniższej 

koncepcji. 

 Obserwacja pracy pomp w pompowni głównej oraz samych jednostek pompowych 

wskazuje na bardzo wysoki stopień ich zużycia. Co najmniej cztery pompy 

kwalifikują się do wymiany. Parametry jednostek pompowych są określone w 

niniejszej koncepcji na etapie obliczeń procesowych oczyszczalni – zależnie od 

wybranego wariantu modernizacji. 

 Po opróżnieniu reaktorów stwierdzono obecność znacznych ilości piasku i zawiesiny 

mineralnej osadzonej w komorach. Wskazuje to (również w porównaniu do 

obserwacji ilości i jakości odseparowanego piasku) na bardzo niską efektywność 

osadzania zawiesiny mineralnej w piaskowniku. Problem wymaga rozwiązania 

poprzez wykonanie nowego węzła piaskowników. 

 W węźle reaktorów biologicznych stwierdzono liczne uszkodzenia elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych (np. z powodu gradu). Stan zużycia tworzywa 

wskazuje na konieczność całkowitej wymiany elementów (paneli). Analogicznie do 

pomp w pompowni głównej, osprzęt komór biologicznych (mieszadła) jest 

technicznie wypracowany. Ruszt napowietrzający jest po wymianie i znajduje się w 

bardzo dobrym stanie, wymagać jednak będzie dostosowania do obciążenia 

oczyszczalni. Modyfikacji wymaga układ rozdziału powietrza na poszczególne ciągi i 

komory. Stan konstrukcji żelbetowych można określić jako dobry, obserwuje się 

jednak liczne drobne rysy. 

 Konstrukcje nośne osadników w części znajdującej się pod ściekami są pozbawione 

ocynkowania, a proces korozji bardzo zaawansowany. 
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 Konstrukcje tworzywowe zagęszczacza, przegród są powyginane i popękane. Liczne 

naprawy system gospodarczym. Gniazda śrub są wyrobione, co wskazuje, iż proces 

destrukcji konstrukcji będzie postępował ze zwiększającą się intensywnością. 

 Układ pomiarowy ścieków odpływających znajduje się w dobrym stanie, jednak 

lokalizacja zwężek (wysokość posadowienia) powoduje, iż są one podtapiane przy 

wyższym stanie wód odbiornika, a zakres pomiarowy jest zbyt mały w stosunku do 

okresowych napływów. W połączeniu ze zbyt niską przepustowością kolektora 

odpływowego, wskazuje to na konieczność zabudowy nowego układu pomiarowego. 

 Kolektor odpływowy DN 500 posiada zbyt niską przepustowość w stosunku do już 

(przed rozbudową sieci kanalizacyjnej) obserwowanych dopływów. Dane z systemu 

AKPiA z lat 2009-2012 potwierdzono obliczeniami.  

 Urządzenia znajdujące się w stacji dmuchaw są z uwagi na wieloletnią eksploatację 

wypracowane, a poziom emitowanego hałasu oraz okresowo występująca wysoka 

temperatura w pomieszczeniu (wynikająca ze zbyt małej wydajności wentylacji) 

wskazują na konieczność przebudowy węzła oraz zabudowy nowych urządzeń. 

Wielkość urządzeń nie jest wystarczająca dla zapewnienia dostawy sprężonego 

powietrza już w obecnych warunkach.  

 Stacja magazynowania koagulantu nie odpowiada obecnie odpowiadającym 

przepisom. Otwarty zbiornik koagulanta powoduje emisję par o działaniu żrącym. 

Zaleca się wymianę zbiornika na szczelny. 

 Instalacja odwadniania osadu jest znacznie wypracowana, co sugeruje konieczność jej 

wymiany. Dodatkową przesłanką potwierdzającą konieczność zabudowy nowego 

urządzenia jest niewystarczająca przepustowość węzła. 

 Układ transportu osadu do kontenera transportowego oraz samo stanowisko 

kontenera, z uwagi na warunki klimatyczne (niskie temperatury przez znaczną część 

roku, powodujące przymarzanie osadu) powodują konieczność reorganizacji systemu, 

w tym wykonanie obudowy stanowiska. 

 Instalacja zasilania w wodę oparta jest na studni wykonanej na terenie oczyszczalni. 

Okresowo obserwuje się deficyt wody, co wskazuje na konieczność wykorzystania do 

procesów technologicznych ścieków oczyszczonych, zwłaszcza przy przewidywanym 

wzroście zapotrzebowania (wzrost ilości osadów, wprowadzenie płukania piasku i 

skratek). 

 System AKPiA jest przestarzały i obserwuje się narastające problemy z dostępnością 

części zamiennych. Brak jest również możliwości rozbudowy układu o nowe 

elementy. 

 System elektroenergetyczny jest przestarzały i koszt jego modyfikacji do 

zwiększonego obciążenia będzie wyższy niż koszt kompleksowej wymiany.  

 Układ pomiarowy wg. wstępnych szacunków mocy wymaga wymiany w zakresie 

przekładników prądowych - docelowy bilans mocy (zależny jednak od dobranych 

urządzeń) spowoduje przekroczenie zakresu pomiarowego. 

 Agregat prądotwórczy znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym, jednak jego 

moc jest wystarczająca jedynie przy obecnym obciążeniu oczyszczalni. 
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 Stan techniczny budynku technologiczno – socjalnego określa się jako średni, 

występują drobne spękania ścian, fundamentów oraz stropów. Zaobserwowano 

osiadanie gruntu przy budynku od strony punktu zlewnego ścieków dowożonych. 

 Brak jest praktycznie możliwości powiększenia terenu oczyszczalni i uzyskania 

przestrzeni pod rozbudowę. 
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3 Docelowe warunki pracy oczyszczalni 

3.1 Docelowa ilość i jakość ścieków 

Podstawą dla sporządzenia bilansu ścieków dla okresu docelowego były wskaźniki 

wynikające z analizy aktualnego bilansu ścieków oraz informacje o obecnym stanie zlewni 

i planowanej rozbudowie zlewni oczyszczalni przekazane przez Inwestora.  

Uwzględniając przedstawione założenia wykonano obliczenia ilości i jakości ścieków 

dopływających do oczyszczalni w Szczawnicy, w okresie docelowym.  

3.1.1 Ilość ścieków dopływających 

3.1.1.1 Ilość osób 

1. Liczba mieszkańców i turystów z lokali podłączonych do kanalizacji wynosi odpowiednio: 

5000 i 3000 (wg. zapytania ofertowego).  

2. Perspektywiczna, maksymalna docelowa liczba mieszkańców i turystów w Jaworkach i 

Szlachtowej to odpowiednio 1740 i 2350 osób. 

3. Liczba mieszkańców podłączanych ulic pozostałych (przy założeniu 4 mieszkańców/dom) 

689 osoby oraz 413 turystów (założenie 0,6 turysty/mieszkańca, wynikające z proporcji 

mieszkańców do turystów wyliczonej z zapytania ofertowego: 5000 mieszkańców i 3000 

turystów). 

 

Łączna perspektywiczna ilość osób do podłączenia to 5192.  

 

UWAGA! Z dostępnych danych wynika, iż bary przy ul. Pienińskiej są obiektami dużymi 

i dysponują ok. 450-500 miejscami. Ponieważ jednak w barach głównie stołują się turyści 

mieszkający na terenie Szczawnicy, przyjęto, iż obciążenie wynikające z obsługi 

dodatkowych turystów (przejezdnych, stołujących się w barach przy ul. Pienińskiej) to 25%, 

czyli 125 równoważnych mieszkańców.   

 

Łączna ilość osób po podłączeniu planowanych inwestycji kanalizacyjnych i z 

uwzględnieniem rezerwy na rewitalizację uzdrowiska: 15500. 

 

3.1.1.2 Przepływy 

 

Przepływ z istniejącej zlewni. 

 

Z uwagi na konieczność przyjęcia danych wyjściowych, wykorzystano zsumowane (bez 

korekt) wyniki z systemu AKPiA. Podają one przepływ średni w 2011 roku na poziomie 

2586 m
3
/d dziennie. Należy zwrócić uwagę, iż podtapianie zwężek pomiarowych powoduje 

zadziałanie i pomiar przepływu korytem awaryjnym (który w rzeczywistości nie występuje) 

oraz podwyższenie wskazań przepływomierza ścieków oczyszczonych, jednak z drugiej 

strony ograniczony zakres pomiarowy przepływomierzy „obcina” górne zakresy przepływów. 

Stąd zaburzenia te w znacznym stopniu kompensują się.  
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Wykonano analizę wskazań systemu pomiarowego: 

Czas działania obejścia technologicznego w roku 2010 wyniósł łącznie 651 godzin, co przy 

8760 godzinach roku stanowi 7,4% czasu (uwzględniając nawet minimalne wielkości 

przelewu: przytopienia, czy nagromadzenia zanieczyszczeń pod zwężką), a w roku 2011 296 

godzin, czyli 3,4%. 

 

Czas utrzymujących się wskazań przepływomierza podstawowego w zakresie powyżej 360 

m
3
 (386 m

3
 jest wartością przy której system wykazuje maksymalną wartość tego pomiaru)  

wyniósł w roku 2010 132 godziny, co stanowi 1,5%, a w roku 2011 4 godziny, co jest 

wartością pomijalną. Dla obliczenia tego czasu przyjęto okres pomiarowy wynoszący 

godzinę, co może wpłynąć na pewne zaniżenie wartości (wynikające z chwilowych „pików” 

dopływu). 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wartości, proponuje się przyjąć wielkości podane przez system 

AKPiA jako miarodajne. 

 

Przepływ z Jaworek i Szlachtowej. 

 

Wykorzystano dane z projektu kanalizacji. 

Dopływ ścieków: 460 m
3
/d, infiltracja 50% = 230 m

3
/d, razem 690 m

3
/d. 

 

Przepływ z pozostałych ulic. 

 

Dopływ ścieków: 1102 osoby (mieszkańcy + turyści) x 0,1 m
3
/d = 110 m

3
/d, infiltracja 50% = 

55 m
3
/d, razem 165 m

3
/d. 

Łączny dopływ ścieków do podłączenia: 855 m
3
/d. 

 

Łączny dopływ do oczyszczalni z uwzględnieniem rewitalizacji Szczawnicy: 3600 m
3
/d. 

 

Tabela 14. Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni w Szczawnicy w okresie docelowym. 

Opis Wartość Jednostka 

Dane podstawowe 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 - 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

BZT5 60 g O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g N/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g P/(M*d) 

Ładunek w odciekach i ściekach dowożonych jako ułamek ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 - 
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Opis Wartość Jednostka 

Zawiesina ogólna 0,1 - 

Azot ogólny 0,1 - 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 - 

Fosfor ogólny 0,1 - 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023,000 kg O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 1193,500 kg/(M*d) 

Azot ogólny 187,550 kg N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 187,550 kg N/(M*d) 

Fosfor ogólny 42,625 kg P/(M*d) 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do reaktora biologicznego 

BZT5 284,1667 g O2/(M*d) 

Zawiesina ogólna 331,5278 g/(M*d) 

Azot ogólny 52,0972 g N/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 52,0972 g N/(M*d) 

Fosfor ogólny 11,8403 g P/(M*d) 

 

Uwaga! W związku z zawracaniem do układu wód nadosadowych z komory stabilizacji oraz 

odcieków z procesu odwadniania, zwiększono obciążenie reaktora biologicznego.  

3.1.2 Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

W wyniku planowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej obciążenie oczyszczalni wzrośnie 

z aktualnych niecałych 10 tys. RLM do około 15,5 tys. RLM (tabela 3.2-1). Biorąc pod 

uwagę obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 

984), zmodernizowana oczyszczalnia w Szczawnicy zmieni klasyfikację i będzie należeć do 

grupy wielkości oczyszczalni: pomiędzy 15000 RLM, a 99 999 RLM. W tabeli 3.3-1 

przedstawiono wymaganą jakość odpływu określoną poprzez dopuszczalne stężenie 

wskaźników zanieczyszczeń, ustalone dla grupy wielkości obiektów 15 000 – 99 999 RLM do 

której należeć będzie oczyszczalnia. Do dalszych obliczeń technologicznych przyjęto 

wymagania określone przez dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w odpływie. 

Założenie utrzymania procentowego wskaźnika redukcji, z uwagi na występujące dopływy 

wód przypadkowych i mogące okresowo wystąpić rozcieńczenia ścieków mogło spowodować 

konieczność dodatkowego zwiększenia efektywności pracy oczyszczalni. 
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Tabela 15. Wymagana jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Szczawnicy dla obciążenia 

docelowego. 

Wskaźnik Jedn. 
Dopuszczalne stężenie 

[g/m
3
] 

Minimalny procent 

redukcji wskaźnika 

[%] 

BZT5 gO2/m
3
 15 90 

ChZTcr gO2/m
3
 125 75 

Zawiesina g/m
3
 35 90 

Azot całkowity gN/m
3
 15.0 80 

Fosfor ogólny gP/m
3
 2.0 80 
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4 Proponowane warianty modernizacji i rozbudowy 

części ściekowej oczyszczalni 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Szczawnicy powinna umożliwić uzyskanie 

wysokiej sprawności działania przy większym obciążeniu, przewidywanym w okresie 

docelowym oraz poprawić bieżące warunki eksploatacyjne oczyszczalni. W ramach rozbudowy 

części ściekowej oczyszczalni przedstawiono dwa warianty rozbudowy i modernizacji, 

wykorzystujące w maksymalnym stopniu istniejące obiekty i instalacje. W celu dokładnego 

przedstawienia możliwości pracy oczyszczalni, opracowano po dwa warianty rozwiązań, 

dla każdej z części oczyszczalni niezależnie (dla części mechanicznej, biologicznej 

i osadowej). 

W części mechanicznej pierwszy wariant zakłada utrzymanie istniejącej kolejności urządzeń 

przy dostosowaniu wydajności węzła do rzeczywistych napływów. Wariant drugi zakłada 

zabudowę piaskownika „za” pompownią ścieków surowych, z pozostawieniem istniejącego 

rozwiązania w zakresie usuwania skratek.  

W części biologicznej pierwszy wariant stanowi rozwinięcie stanu istniejącego i wykorzystuje 

technologię przedłużonego napowietrzania, bez osadników wstępnych, z wykorzystaniem 

reaktora przepływowego. Zaproponowano zabudowę zewnętrznych (w sensie lokalizacji 

względem reaktora), klasycznych osadników wtórnych i wykorzystanie zwolnionej objętości 

do prowadzenia procesów oczyszczania ścieków. W drugim wariancie zaproponowano 

utrzymanie istniejącej opatentowanej technologii sedymentacji końcowej. Przeprowadzono 

obliczenia dla szeregu podwariantów, zakładających różne objętości reaktora – w tym 

podniesienie jego objętości poprzez nadbetonowanie ścian oraz dobudowanie kolejnego 

reaktora. Obydwa warianty zakładają modyfikację wewnętrznego podziału komór 

procesowych oraz zapewniają uzyskanie efektów oczyszczania ścieków zgodnych z 

wymaganiami obowiązujących przepisów. 

4.1 Część mechaniczna. 

Analiza pracy oczyszczalni wykazała zły stan stopnia mechanicznego oczyszczalni. Istniejąca 

krata jest całkowicie zużyta, a efektywność pracy piaskownika można ocenić jako znikomą i 

całkowicie niewystarczającą. Dobitnie zostało to potwierdzone po opróżnieniu reaktorów i 

weryfikacji ilości zalegającej w nich zawiesiny mineralnej. Z uwagi na niewłaściwą 

efektywność istniejącego piaskownika, potwierdzoną ilością piasku wydobytą z reaktorów 

biologicznych konieczne jest wykonanie nowego piaskownika. Proponuje się wykonanie 

podwójnego prefabrykowanego piaskownika, co zabezpieczy pracę węzła w warunkach 

przeglądu/awarii/remontu/konserwacji urządzeń. 

Wydajność węzła dobrano dla obliczonych w poprzednich rozdziałach koncepcji obciążeń 

hydraulicznych, zachowując układ rezerwacji podstawowych urządzeń. Wydajność 

pojedynczego kratopiaskownika musi wynosić min. 270 m
3
/h przy sprawności 95% usuwania 

piasku dla średnicy zastępczej 0,2mm i min. 300 m
3
/h przy sprawności 90% usuwania piasku 

dla średnicy zastępczej 0,2mm. Zwraca się uwagę, iż musi zostać utrzymana wysoka 

sprawność piaskownika, właśnie w zakresie wysokich napływów, gdy są spłukiwane 

zanieczyszczeni zalegające na terenie w zasięgu oddziaływania kanalizacji i w samych 

przewodach kanalizacyjnych. Wielkości charakterystyczne podano w wymaganiach. 
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4.1.1 Wariant pierwszy – z zachowaniem istniejącej kolejności urządzeń. 

Opis koncepcji: 

Ścieki dopływające kanalizacją będą zbierać się w istniejącej studni (komorze zasuw VS). 

Ścieki dowożone kierowane będą nowym kolektorem do studni na przewodzie pomiędzy 

komorą zasuw, a węzłem kratopiaskowników. Wszystkie ścieki kierowane będą nowym 

kolektorem do węzła kratopiaskowników, zabudowanych w nowym budynku, znajdującym 

się pomiędzy komorą zbiorczą a istniejącym budynkiem. 

Ilość ścieków kierowana do części mechanicznej limitowana będzie stopniem otwarcia zasuw 

regulacyjnych z napędem elektrycznym, zabudowanych przed kratopiaskownikami. Nadmiar 

ścieków, przekraczający przepustowość części mechanicznej kierowany będzie istniejącym 

obejściem technologicznym do komory odpływowej. Zabudowana na tym przewodzie zasuwa 

otrzyma napęd elektryczny (lub zostanie wymieniona na nową – zależnie od jej stanu 

technicznego w momencie wykonywania modernizacji). 

Z uwagi na koszt realizacji oraz konieczność minimalizacji prac proponuje się zabudować 

prefabrykowany podwójny kratopiaskownik (w systemie 1 czynny + 1 rezerwa czynna) w 

nowym stanowisku zagłębionym w ziemi - pomiędzy doprowadzeniem ścieków (komorą 

przelewową), a istniejącym budynkiem. Stanowisko zlokalizowane będzie w nowym 

budynku, obejmującym kratopiaskowniki oraz (alternatywnie z lokalizacją w samej stacji 

dmuchaw lub kotłowni, do wyboru na etapie projektu) węzła odzysku ciepła ze sprężonego 

powietrza – zgodnie z propozycją na załączonym schemacie lokalizacyjnym.  

Zatrzymane skratki i piasek będą transportowane do istniejącego budynku, do hali prasy. W 

rejonie obecnej kraty mechanicznej i ręcznej (po ich zdemontowaniu) zabudowane będą nowe 

urządzenia do obróbki (płukania i odwadniania) piasku i skratek. 

Skratki bezpośrednio z krat, spadać będą do wspólnego przenośnika poziomego, 

przenoszącego je do prasopłuczki. Wypłukane i odwodnione skratki trafiać będą do 

kontenera. 

Na całej długości piaskownika, na jego dnie umiejscowiona będzie spirala, która będzie 

zgarniać piasek do leja zsypowego, a kolejny przenośnik będzie wynosić piasek na zewnątrz 

każdego z urządzeń do wspólnego przenośnika poziomego, przenoszącego odwodniony 

wstępnie piasek do płuczki piasku zabudowanej w hali odwadniania. Po wypłukaniu i 

odwodnieniu, piasek trafi do kontenera. 

 

Dopływ do urządzeń regulowany będzie przez dwie zasuwy nożowe z napędami 

elektrycznymi. Odpływ odcinany będzie zasuwami z napędami ręcznymi. 

Powietrze z kratopiaskowników będzie odebrane do systemu biofiltracji. Przewiduje się, iż 

również powietrze z komory zasuw po jej odpowiednim uszczelnieniu będzie odbierane do 

tego systemu. 

Ścieki pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych, kierowane będą nowym przewodem, 

położonym na zewnątrz budynku do istniejącej pompowni (zakres jej modernizacji opisano w 

p. 6, str. 100). 
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4.1.2 Wariant drugi – z przeniesieniem piaskownika „za” pompownię. 

 

Opis koncepcji: 

Przewiduje się, iż ścieki dopływające trafiać będą istniejącym kanałem z komory zasuw (VS) 

do istniejącego budynku i poprzez nową kratę (zabudowaną w miejscu istniejącej), 

bezpośrednio do pompowni. Odebrane skratki poddawane będą płukaniu oraz higienizacji i 

transportowane do kontenera, zlokalizowanego jak obecnie. Ścieki pozbawione dużych 

zanieczyszczeń mechanicznych (ale zawierające piasek i części mineralne) kierowane będą do 

istniejącej  pompowni ścieków, z pominięciem istniejącego piaskownika.  

Ścieki podnoszone będą poprzez zmodyfikowana pompownię (opis w p. 6, str. 100) do 

zespołu dwóch nowych piaskowników, zlokalizowanych na istniejącym reaktorze ub w jego 

bezpośredniej bliskości (w skarpie). Przewiduje się, analogicznie jak dla wariantu 4.1.1. 

zastosowanie zespołu dwóch piaskowników, z których każdy będzie w stanie przejąć 

normalny przepływ oczyszczalni, nawet w warunkach awarii, konserwacji lub remontu 

drugiej jednostki. Odebrany piasek kierowany będzie do płuczki, a następnie do kontenera, 

zlokalizowanego w wiacie zabudowanej przy ścianie zbiornika, poniżej piaskowników. 

 

4.1.3 Podsumowanie. 

 

Jak wynika z rozważanych wariantów, przy założeniu zabudowy dwóch urządzeń, 

pracujących w systemie 1+1 (a w okresie szczytu turystycznego oraz napływów wód 

przypadkowych równolegle), co z uwagi na obserwowane dopływy jest niezbędne, 

niezależnie od ich lokalizacji, koszty inwestycyjne będą zbliżone. W wariancie 1 należy 

wykonać obiekt zagłębiony w ziemi, w wariancie 2 z kolei estakadę. Ponieważ wariant przy 

którym ścieki oczyszczane są mechanicznie PRZED przepompowaniem wpływa na 

zabezpieczenie pompowni, obsługa urządzeń jest o wiele wygodniejsza, a oddziaływanie na 

środowisko znacząco mniejsze (urządzenia są zabudowane w obiektach, a zanieczyszczone 

powietrze ujmowane do procesu oczyszczania), wykorzystuje się istniejące kubatury - montaż 

prasopłuczki i płuczki-separatora wykonywany jest w istniejącej hali odwadniania, 

jednoznacznie rekomenduje się wariant 1. Taka lokalizacja piaskowników wpływa na 

poprawę bezpieczeństwa eksploatacji oraz na potencjalne skutki ekologiczne w wypadku 

awarii. 

4.2 Część biologiczna. 

Do obliczeń stopnia biologicznego przyjęto wartości obciążenia podane w poniższej tabeli. 

Wszystkie warianty przeliczono dla tych samych danych. 

Należy zauważyć, że przy zastosowaniu płukania skratek i piasku, ilość redukowanych 

zanieczyszczeń organicznych będzie znikoma (wrócą one z odciekiem do procesu), natomiast 

obciążenie stopnia biologicznego zwiększy się o wielkość ładunków odprowadzanych do 

kanalizacji z wodami nadosadowymi oraz odciekami z urządzeń do przeróbki osadów. 
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Tabela 16. Parametry obciążenia stopnia biologicznego oczyszczalni 

Ilość i jakość ścieków dopływających 
Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,5 kg/d 

Azot ogólny 187,55 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,55 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284,1667 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 331,5278 g/m
3
 

Azot ogólny 52,0972 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52,0972 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8403 g P/m
3 

 

Obliczenia parametrów technologicznych istniejących urządzeń oraz obliczenia wielkości 

urządzeń i obiektów projektowanych w okresie docelowym, wykonano według 

zmodyfikowanego algorytmu ATV A-131.  

Do obliczeń założono następujące temperatury procesu: 20 
o
C dla obliczeń systemu 

napowietrzania (najniższa rozpuszczalność tlenu) oraz 12 
o
C – najniższa temperatura dla 

której wymagana jest nitryfikacja.  

 

Przeanalizowano szereg dostępnych rozwiązań technicznych. Odrzucono rozwiązania 

niedostatecznie sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, zwłaszcza w warunkach 

występowania dużych i nierównomiernych przepływów wód przypadkowych. Z uwagi na 

rozwiązanie osadników wtórnych konieczna była również rezygnacja z rozwiązań 

modyfikujących proces pod kątem zwiększenia stężenia osadu czynnego. Skupiono się na 

pozostawieniu klasycznego niskoobciążonego osadu czynnego, przy czym z uwagi na 

niewielką pojemność reaktorów oraz obecnie przyjmowane standardy, konieczne było 

przyjęcie wydzielonego stopnia stabilizacji osadów. 
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Niezależnie od wariantu, założono przebudowę układu technologicznego do standardu 

umożliwiającego proces defosfatacji biologicznej: 

 Wydzielenie komory defosfatacji. 

 Wydzielenie komory denitryfikacji. 

 Uporządkowanie układów recyrkulacji. 

 

4.2.1 Wariant pierwszy (z wprowadzeniem nowych osadników wtórnych). 

Opis koncepcji. 

Rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni wprowadza zmiany układu 

technologicznego. Zmodernizowana część ściekowa oczyszczalni będzie obejmowała 

następujące procesy jednostkowe: 

 Intensyfikację usuwania fosforu poprzez wprowadzenie komory defosfatacji (w 

istniejącej komorze denitryfikacji) i skierowanie do niej nowej recyrkulacji 

zewnętrznej z osadników wtórnych. 

 Intensyfikację usuwania azotu poprzez wprowadzenie (wydzielenie) komory 

denitryfikacji biologicznej (zarówno z kubatury istniejącej jaki magazynu osadu) i 

skierowanie do niej strumienia azotanów z komór nitryfikacji nową recyrkulacją 

wewnętrzną. 

 Intensyfikację nitryfikacji poprzez powiększenie komór nitryfikacji o objętość 

likwidowanych wewnętrznych osadników wtórnych. 

 Dobudowę przy istniejących reaktorach (na zewnątrz) nowych podłużnych osadników 

wtórnych. 

 Dobudowę pompowni recyrkulacji zewnętrznej. 

 Nie przewiduje się zmian wysokości napełnienia reaktorów. 

 

W tabelach poniżej przedstawiono informacje o warunkach pracy części ściekowej 

oczyszczalni w okresie docelowym.  

 

Tabela 17. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 1 części 

biologicznej dla okresu docelowego. Obliczenia dla temperatury 12 
o
C. 

 

Ilość i jakość ścieków dopływających 
Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 
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Opis Wartość Jednostka 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,5 kg/d 

Azot ogólny 187,55 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,55 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 332 g/m
3
 

Azot ogólny 52 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8 g P/m
3
 

 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 360 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 600 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 2400 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 3360 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,1 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,79 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,31 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,31 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,21 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,86 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,81 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,08 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2507,35 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 3360 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 626,84 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 600 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 360 m
3
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Opis Wartość Jednostka 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,84 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,55 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,45 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1109,38 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,08 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,73 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1232,12 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 9,74 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 13,64 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 
Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1122,83 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,51 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,99 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 93,77 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2250,56 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 93,77 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 12,92 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 110,94 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 15,85 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,04 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2771,37 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 46,19 Nm
3
 / min 

 

Tabela 18. Osadnik wtórny: zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla 

wariantu 1 dla okresu docelowego. Obliczenia dla temperatury 12 
o
C. 

Parametr Wartość Jednostka 

Stężenie osadu czynnego dopływającego z reaktorów 5 kg/m
3
 

Obliczeniowy przepływ ścieków 3600 m
3
/d 

Indeks osadu 110 cm
3
/g 

Teoretyczny maksymalny indeks osadu, po przekroczeniu którego uzyskanie stężenia 

osadu 5 kg/m
3
 nie jest możliwe 

200 cm
3
/g 

Stopień recyrkulacji 100% - 
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Objętość osadnika 2400 m
3
 

Przepływ przez osadnik 3600 m
3
/d 

Czas zatrzymania (zagęszczania) 4,0 h 

Zawartość suchej masy przy dnie osadnika 14,4 kg/m
3
 

Zawartość suchej masy osadu w osadzie recyrkulowanym 10,1 kg/m
3
 

Minimalny wyliczony stopień recyrkulacji 98% - 

Obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika  0,42 m
3
/m

2
*h 

Wymagana powierzchnia dla przepływu maksymalnego godzinowego 412 m
2
 

Powierzchnia rzeczywista 600 m
2 

 

Tabela 19. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 1 części 

biologicznej dla okresu docelowego. Obliczenia dla temperatury 20 
o
C. 

Ilość i jakość ścieków dopływających 
Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,5 kg/d 

Azot ogólny 187,55 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,55 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 332 g/m
3
 

Azot ogólny 52 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8 g P/m
3
 

 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 360 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 
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Denitryfikacja, objętość 600 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 2400 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 3360 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,1 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,79 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,31 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,31 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 3,75 D 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 3,24 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 1,42 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,11 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2392,42 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 3360 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 598,11 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 600 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,84 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,55 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,45 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1063,42 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,04 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,73 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1186,15 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 8,09 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 11,33 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 
Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1190,42 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,51 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,99 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 103,74 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2489,84 kg O2/d 
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Opis Wartość Jednostka 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 103,74 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 10,94 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 126,95 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 18,14 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,04 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 3171,14 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 52,85 Nm
3
 / min 

 

Tabela 20. Osadnik wtórny: zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla 

wariantu 1 dla okresu docelowego. Obliczenia dla temperatury 20 
o
C. 

Parametr Wartość Jednostka 

Stężenie osadu czynnego dopływającego z reaktorów 4 kg/m
3
 

Obliczeniowy przepływ ścieków 3600 m
3
/d 

Indeks osadu 110 cm
3
/g 

Teoretyczny maksymalny indeks osadu, po przekroczeniu którego uzyskanie stężenia 

osadu 4 kg/m
3
 nie jest możliwe 

250 cm
3
/g 

Stopień recyrkulacji 100% - 

Objętość osadnika 2400 m
3
 

Przepływ przez osadnik 3600 m
3
/d 

Czas zatrzymania (zagęszczania) 4,0 h 

Zawartość suchej masy przy dnie osadnika 14,4 kg/m
3
 

Zawartość suchej masy osadu w osadzie recyrkulowanym 10,1 kg/m
3
 

Minimalny wyliczony stopień recyrkulacji 66% - 

Obciążenie hydrauliczne powierzchni osadnika  0,42 m
3
/m

2
*h 

Wymagana powierzchnia dla przepływu maksymalnego godzinowego 330 m
2
 

Powierzchnia rzeczywista 600 m
2 

 

Tabela 21. Obliczenia zużycia środka chemicznego do usuwania fosforu. 

Opis Wartość Jednostka 

Stężenie fosforu do strącenia 3,4465 g / m
3
 

Przepływ średni przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. recyrkulacji 3600 m
3
 / d 

Przepływ maks. godzinowy przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. 

Recyrkulacji 

300 m
3
 / h 

Współczynnik zwiększający dawkę uwzględniający m. in. straty 

koagulantu 

1,7 - 

Zapotrzebowanie na żelazo w procesie strącania 2,7 gFe / gP 

Zawartość żelaza w preparacie 0,114 % 

Przepływ średni godzinowy 150 m
3
 / d 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu średniego 0,517 kg / h 
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Opis Wartość Jednostka 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu maks. 

godzinowego 

1,034 kg / h 

Dawka preparatu na kg fosforu do usunięcia 40,26 g PIX / gP 

Dawka preparatu na m
3
 ścieków zawierających 3,4465 gP / m

3
 do 

usunięcia 

138,77 g PIX / m
3
 

Ciężar właściwy preparatu 1500 kg / m
3
 

Dawka dm3 preparatu na m
3
 ścieków zawierających 3,4465 gP / m

3
 do 

usunięcia 

0,0925 dm
3
 PIX/m3 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu średniodobowego 13,875 dm

3
 PIX / h 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu maks. godzinowego 27,75 dm

3
 PIX / h 

Dawka dobowa preparatu 499,56 kg/d 

Tabela 22. Pompownia osadu recyrkulowanego 

Parametr Jednostka  Wartość 

Wielkości recyrkulacji (maksymalna) 200% 

przepływu ścieków 
m

3
/h 600 

Ilość pomp  szt. 3 

Wydajność pompy m
3
/h 300 

 Ilość czynnych pomp szt. 2 

 

 

Przedstawione wyniki wskazują, że wszystkie obiekty, zarówno istniejące, jak 

i projektowane, będą pracowały w dopuszczalnym zakresie parametrów technologicznych. 

Potwierdzają to oszacowane stężenia zanieczyszczeń w odpływie, które nie przekraczają 

wymaganych norm obowiązujących oczyszczalnie o przepustowości w zakresie 15 000-

99 999 RLM (ChZT ≤ 125 gO2/m
3
, BZT5 ≤ 15 gO2/m

3
, zawiesina ogólna ≤ 35 g/m

3
, Nog ≤ 

15 gN/m
3
, Pog ≤ 2 gP/m

3
). 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż wariant ten wymaga dobudowy obiektów o powierzchni 

600 m
2
 – osadników wtórnych oraz dodatkowych obiektów stopnia stabilizacji osadu. Przy 

dostępnym terenie oraz sąsiedztwie obiektów handlowych i mieszkalnych rozwiązanie jest 

NIEMOŻLIWE do realizacji. 

 

4.2.2 Wariant drugi – z pozostawieniem istniejących osadników wewnętrznych, bez 

zmian konstrukcji reaktora . 

Opis koncepcji. 

Rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni wprowadza zmiany układu 

technologicznego. Zmodernizowana część ściekowa oczyszczalni będzie obejmowała 

następujące procesy jednostkowe: 

 Intensyfikację usuwania fosforu poprzez wprowadzenie komory defosfatacji i 

skierowanie do niej nowej recyrkulacji wewnętrznej II stopnia z komory 

denitryfikacji. 

 Utrzymanie procesu usuwania azotu poprzez uporządkowanie (wydzielenie) komory 

denitryfikacji biologicznej i skierowanie do niej strumienia azotanów z komór 

nitryfikacji nową recyrkulacją wewnętrzną. 
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 Intensyfikację wszystkich procesów poprzez powiększenie komór o objętość 

wynikającą z podpiętrzenia reaktorów o 30 cm (na co pozwala wysokość ścian 

bocznych). 

 

W tej wersji założono wykorzystanie istniejącej konstrukcji reaktorów i podpiętrzenie ich 

o około 30 cm. Na działanie takie pozwala obecna rezerwa wysokości wynosząca ok. 50 cm. 

Dotychczasowa eksploatacja wykazała praktyczny brak pienienia się reaktorów, więc 

możliwe jest podpiętrzenie ścieków o ok. 30 cm i pozostawienie rezerwy 20 cm.  

 

Tabela 23. Ilość i jakość ścieków dopływających dla wariantu drugiego 

Opis Wartość Jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,5 kg/d 

Azot ogólny 187,55 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,55 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284,1667 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 331,5278 g/m
3
 

Azot ogólny 52,0972 g N/m
3
 

Azot azotanowy  g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52,0972 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8403 g P/m
3 
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Tabela 24. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 2 części 

biologicznej dla okresu docelowego, bez nadbudowy i rozbudowy reaktorów. Obliczenia dla temperatury 

12 
o
C. 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 322,5 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 674,5 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 1708 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 2705 m
3 

 

Warunki pracy reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5,9 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,2125 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. Reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 2,137 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,8117 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0722 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2401,5212 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 2705 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 600,3803 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 674,5 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 322,5 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,1821 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,8165 g/m
3 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1089,2462 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0648 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 127,7946 kg sm/d 
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Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1217,0408 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 8,2801 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 13,1134 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 
Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. Węgla 1152,4443 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 96,7197 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2321,2728 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 96,7197 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 12,9228 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 114,4294 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 16,3471 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2858,4482 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 47,6408 Nm
3
 / min 

 

Tabela 25. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 2 części 

biologicznej dla okresu docelowego, bez nadbudowy i rozbudowy reaktorów. Obliczenia dla temperatury 

20 
o
C. 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 322,5 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 674,5 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 1708 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 2705 m
3 

 

Warunki pracy reaktorów 
Opis wartość jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5,5 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 3,7486 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. Reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 4,6817 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 1,4157 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0773 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 2406,2096 m
3
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Opis wartość jednostka 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 2705 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 601,5524 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 674,5 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 322,5 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,1821 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,8165 g/m
3 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1018,2167 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 0,9953 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 127,7946 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1146,0113 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 8,1971 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 12,982 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 
Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. Węgla 1256,8995 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 102,1907 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2452,5768 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 102,1907 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 10,942 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 125,047 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 17,8639 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 3123,6761 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 52,0613 Nm
3
 / min 
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Jak wynika z obliczeń, w okresie występowania niskich temperatur (12 st. C), wymagane 

stężenie osadu dla utrzymania minimalnego wieku osadu - na poziomie 5,9 kg/m
3
, a w 

warunkach letnich stężeń rzędu 5,5 kg/m
3
. Są to wartości w zasadniczy sposób wykraczające 

poza parametry dopuszczalne. Ponadto utrzymanie w reaktorze, przy istniejącym systemie 

osadników (nawet po ich rozbudowie na całą dostępną powierzchnię komór napowietrzania) tak 

dużych stężeń osadu nie jest możliwe. 

 Jak podano w tabeli powyżej: dla T=12 
o
C: 

 Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,2125 d 

 Obliczony tlenowy wiek osadu 8,4985 d 

 Obliczony całkowity wiek osadu 12,5564 d 

Dla T=12 
o
C uzyskiwany jest graniczny minimalny wiek osadu. Ponieważ  oczyszczalnia przez 

część roku działa poniżej 10 stopni, nie jest możliwe utrzymanie stabilnego procesu nitryfikacji. 

Należy zwrócić uwagę, iż nawet dla temperatur poniżej 12 st. C pożądane jest utrzymanie 

procesu nitryfikacji (celem sprawnego przywrócenia procesu usuwania azotu po wzroście 

temperatury). W przypadku pozostawienia istniejących kubatur, jest to niemożliwe. Przy tak 

krótkim wieku osadu proces nitryfikacji ulegnie całkowitemu zatrzymaniu, a bakterie 

nitryfikujące zostaną wyprowadzone z układu z osadem nadmiernym,  

 

4.2.3. Obliczenie osadników wtórnych wewnętrznych. 

Ponieważ obliczenia wykazały brak możliwości pracy w istniejącym układzie, dla 

docelowego obciążenia oczyszczalni, oraz brak możliwości realizacji nowych osadników 

wtórnych zewnętrznych, przeprowadzono analizę pracy węzła osadników wtórnych, jako 

węzła szczególnie wrażliwego (co wynikało również z poprzednich obliczeń). Obliczenia 

przeprowadzono dla dwóch różnych wariantów indeksu osadu: 110 cm
3
/g oraz 150 cm

3
/g. Są 

to wartości oddające typowy zakres warunków pracy osadu czynnego. Obliczenia dokonano 

dla różnych wartości przepływów, możliwych do wystąpienia na oczyszczalni, zakładając 

stężenie osadu na poziomie 5 kg/m
3
 (sytuacja możliwa do wystąpienia w przypadkach takich 

jak: szczyt sezonu turystycznego, niskie temperatury wymagające utrzymania długiego wieku 

osadu, awaria układu odwadniania, itp.) Obliczenia przeprowadzono dla istniejącej 

powierzchni osadników, rozbudowy osadników na całą długość dla dwóch reaktorów oraz dla 

ewentualnej dobudowy trzeciej jednostki. 

Tabela 26. Sprawdzenie parametrów pracy osadników wtórnych wewnętrznych. 

 Indeks osadu: 110 cm
3
/g Indeks osadu: 150 cm

3
/g 

Stężenie osadu 4,5 kg/m
3
 

Przepływ, m
3
/h 300 360 450 300 360 450 

współczynnik obciążenia masą 

osadu 
400 400 400 400 400 400 

współczynnik obciążenia 

objętością osadu 
0,8081 0,8081 0,8081 0,5926 0,5926 0,5926 

Wymagana powierzchnia 

osadnika, m
2
 

371,2412 445,4894 556,8618 506,2437 607,4924 759,3655 

Stężenie osadu 5,0 kg/m
3
 

Przepływ, m
3
/h 300 360 450 300 360 450 

współczynnik obciążenia masą 

osadu 
400 400 400 400 400 400 

współczynnik obciążenia 

objętością osadu 
0,7273 0,7273 0,7273 0,5333 0,5333 0,5333 

Wymagana powierzchnia 412,4845 494,9814 618,7268 562,5352 675,0422 843,8027 
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osadnika, m
2
 

Rysunek 14. Graficzna analiza możliwych wielkości osadników w zależności od indeksu osadu czynnego. 

Przepływ 300 m
3
/h. 
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Rysunek 15. Graficzna analiza możliwych wielkości osadników w zależności od indeksu osadu czynnego. 

Przepływ 450 m
3
/h. 
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Powyższe rysunki przedstawiają wymaganą powierzchnię osadnika w zależności od stężenia 

osadu czynnego w reaktorach. Wykres sporządzono dla następujących warunków: 

 przepływu godzinowego maksymalnego, czyli 300 i 450 m
3
/h, 

 maksymalnej dopuszczalnej (już niezalecanej) wartości hydraulicznego obciążenia 

powierzchni osadnika objętością osadu qv = 500 dm
3
/m

2
*h, 

 dwóch różnych indeksów osadu (IO): IO = 110 oraz IO = 150 cm
3
/g. 

 

Należy nadmienić, że konstrukcja i sposób działania istniejących osadników są nietypowe 

(brak jest dostępnych metodyk obliczeniowych), podczas gdy do określenia wymaganej 

powierzchni osadników wykorzystano sposób obliczeniowy jak dla standardowych 

osadników wtórnych. Niemniej jednak uzyskane wartości można uznać za akceptowalne, 

gdyż obciążenie powierzchni osadników jest w każdym przypadku jednym z kryterialnych 

parametrów pracy.  

 

Jak wskazują powyższe wyniki,  przy indeksie 150 cm
3
/g przepływ na poziomie 300 m

3
/h 

(jaki może wystąpić w sytuacji maksymalnych napływów), jest możliwy do przejęcia przez 

dwa osadniki jedynie w sytuacji, gdy są one rozbudowane do wielkości zajmującej całą 

powierzchnię komór nitryfikacji. W sytuacji odstawienia jednego z reaktorów (co ma miejsce 

przy rutynowych czynnościach konserwacyjnych, które są w chwili obecnej ograniczone z 

uwagi na brak rezerwy hydraulicznej oczyszczalni), nie jest możliwe utrzymanie przepływu 

300 m
3
h przez jeden ciąg, nawet przy niskim indeksie osadu. 
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Przy zabudowie trzech reaktorów, pokrytych na całej długości osadnikami, istnieje możliwość 

przeprowadzenia przez stopień biologiczny przepływów rzędu 450 m
3/

h, nawet przy stężeniu 

osadu sięgającym 5 kg/m
3
. 

Wyniki analizy wskazują wstępnie na zdecydowaną przewagę rozwiązania polegającego na 

zabudowie trzech reaktorów (zwłaszcza w sytuacji przewidywanej rewitalizacji sektora 

uzdrowiskowego, a więc odprowadzającego ścieki jedynie w godzinach dziennych, co 

wpływa na zwiększenie maksymalnych dopływów godzinowych), jest to jednak 

niewystarczający argument do podjęcia decyzji o doborze układu technologicznego.  

Zatem poniżej przeprowadzono analizę (obliczenia) dla obu wariantów modyfikacji 

istniejących reaktorów: nadpiętrzenia oraz dobudowy reaktora. W obu wersjach założono 

optymalną wielkość osadników wtórnych – wykorzystując do tego celu całą długość komór 

nitryfikacji. 

 

4.2.3 Wariant trzeci – z pozostawieniem istniejących osadników wewnętrznych i 

zmianami konstrukcji reaktora (podpiętrzenie). 

Opis koncepcji. 

Rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni wprowadza zmiany układu 

technologicznego. Zmodernizowana część ściekowa oczyszczalni będzie obejmowała 

następujące procesy jednostkowe: 

 Intensyfikację usuwania fosforu poprzez wprowadzenie komory defosfatacji i 

skierowanie do niej nowej recyrkulacji wewnętrznej II stopnia z komory 

denitryfikacji. 

 Utrzymanie procesu usuwania azotu poprzez uporządkowanie (wydzielenie) komory 

denitryfikacji biologicznej i skierowanie do niej strumienia azotanów z komór 

nitryfikacji nową recyrkulacją wewnętrzną. 

 Intensyfikację wszystkich procesów poprzez powiększenie komór o objętość 

wynikającą z podpiętrzenia reaktorów o 130 cm (nadbetonowanie konstrukcji).  

 Intensyfikację procesu sedymentacji, wynikającą z powiększenia istniejących 

osadników o możliwą do wykorzystania powierzchnię reaktorów. 

 

W tej wersji założono nadbudowanie istniejących ścian i przegród o ok. 1 metr i łączne 

podniesienie zwierciadła cieczy o 1,3 metra. Pozwoli to na zasadnicze zwiększenie objętości 

reaktorów. Zwiększona wysokość będzie miała wpływ na wzrost kosztów pompowania 

ścieków surowych, jednak będzie on z nawiązką zniwelowany zyskiem pochodzącym z 

wzrostu ekonomii napowietrzania oraz warunkami pracy komór. 

Z uwagi na zbyt małą powierzchnię osadników, zdecydowano o ich wydłużeniu kosztem 

strefy nitryfikacji (co omówiono we wcześniejszym punkcie). 

 

Dodatkowo przeprowadzono obliczenia dla temperatury 10 st. C – zgodnie z przedstawioną 

we wcześniejszych rozdziałach analizą rozkładu temperatur. Obliczenia w tak niskiej 

temperaturze pozwalają również na stwierdzenie czy nie zostanie utracony proces nitryfikacji 

(a w konsekwencji łatwy powrót do procesu usuwania azotu po wzroście temperatury) i 
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możliwe będzie utrzymanie choć częściowej denitryfikacji (co zapobiegnie flotacji osadu w 

osadnikach w wyniku denitryfikacji endogennej w filtracyjnej warstwie osadu). 

W warunkach występowania niższych temperatur wydajność systemu napowietrzania zawsze 

będzie wystarczająca, natomiast utrzymanie procesu nitryfikacji będzie zależne od szeregu 

parametrów, które na obecnym etapie nie są możliwe do określenia, a które wymagać będą 

bieżącej kontroli technologicznej. Wśród podejmowanych działań mających na celu 

utrzymanie nitryfikacji wymienić można m. in.: 

 Wydłużenie wieku osadu poprzez zwiększenie jego stężenia w reaktorach w 

przypadku uzyskania wystarczająco dobrego indeksu osadu. 

 Zasilenie ciągu ściekowego osadem o wydłużonym wieku z komór stabilizacji 

tlenowej. 

 

Tabela 27. Zestawienie obciążeń reaktorów biologicznych dla wariantu trzeciego – dwa podpiętrzone 

reaktory o 130 cm. 

Ilość i jakość ścieków dopływających 
Opis Wartość jednostka 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,5 kg/d 

Azot ogólny 187,55 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,55 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284,1667 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 331,5278 g/m
3
 

Azot ogólny 52,0972 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52,0972 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8403 g P/m
3 
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Tabela 28. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 3 części 

biologicznej dla okresu docelowego, z podpiętrzeniem reaktorów do głębokości roboczej 5,3m. Obliczenia 

dla temperatury 10 
o
C. 

Wymiary reaktorów 

Opis Wartość jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 330,72 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 2 szt 

Denitryfikacja, objętość 880,84 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 2308 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 3519,56 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 5,4 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 9,9915 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 2,0943 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,7064 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0609 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3110,7462 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 3519,56 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 777,6866 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 880,84 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 330,72 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

Opis Wartość jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 

Opis Wartość jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1084,063 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0597 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1206,796 kg sm / d 
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Opis Wartość jednostka 

Obliczony tlenowy wiek osadu 10,3275 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 15,7488 d 

 
 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1160,0666 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 89,4679 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2147,2296 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 89,4679 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 13,9674 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 104,4198 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 14,9171 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2086,7266 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 34,7788 Nm
3
 / min 

Tabela 29. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 2 części 

biologicznej dla okresu docelowego, z popiętrzeniem reaktorów do głębokości roboczej 5,3m. Obliczenia 

dla temperatury 12 
o
C. 

Wymiary reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 330,72 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 2 szt 

Denitryfikacja, objętość 880,84 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 2308 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 3519,56 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4,5 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,2125 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 2,137 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,8117 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0722 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3148,6611 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 3519,56 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 787,1653 m
3
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Opis Wartość Jednostka 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 880,84 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 330,72 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 

Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1089,2462 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0648 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1211,9792 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 8,5695 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 13,0679 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1152,4443 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 96,8479 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2324,3496 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 96,8479 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 13,4459 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 113,7706 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 16,2529 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2273,5931 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 37,8932 Nm
3
 / min 

 

 

 

 



Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy  – styczeń 2013 

TIM II Maciej Kita 

ul. Czapli 57, 44-100 Gliwice 

tel. 601 44 31 79, www.tim2.pl 

67 

Tabela 30. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych i technologicznych dla wariantu 2 części 

biologicznej dla okresu docelowego, z popiętrzeniem reaktorów do głębokości roboczej 5,3m. Obliczenia 

dla temperatury 20 
o
C. 

Wymiary reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 330,72 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 2 szt 

Denitryfikacja, objętość 880,84 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 2 m 

Nitryfikacja, objętość 2308 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 3519,56 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 
Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 3,7486 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 4,3216 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 1,4157 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,083 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3081,3253 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 3519,56 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 770,3313 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 880,84 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 330,72 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 
Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 
Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1027,4192 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0043 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1150,1522 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 8,0268 d 
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Opis Wartość Jednostka 

Obliczony całkowity wiek osadu 12,2403 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 
Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1243,3664 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 103,7012 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2488,8288 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 103,7012 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 11,385 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 125,8006 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 17,9715 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 3,60% % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2514,0008 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 41,9 Nm
3
 / min 

 

Jak wynika z obliczeń, możliwe jest prowadzenie procesu w dwóch liniach technologicznych, 

wymaga to jednak okresowej eksploatacji przy wysokich stężeniach osadu, przekraczających 

5 kg/m
3
. Wariant ten jednak nie jest wskazany z uwagi na brak informacji o stanie podłoża 

pod reaktorami (wytrzymałość na zwiększony nacisk) oraz nieznanej wytrzymałości 

konstrukcji – już obecnie istnieją na niej pęknięcia z czasów budowy. Brak  również rezerwy 

na wypadek jakichkolwiek zaburzeń procesowych, nie istnieje również możliwość 

konserwacji. 

 

4.2.4 Wariant czwarty – z pozostawieniem istniejących osadników wewnętrznych i 

dobudową dodatkowego reaktora. 

Opis koncepcji. 

Rozbudowa i modernizacja części ściekowej oczyszczalni wprowadza zmiany układu 

technologicznego. Zmodernizowana część ściekowa oczyszczalni będzie obejmowała 

następujące procesy jednostkowe: 

 Intensyfikację usuwania fosforu poprzez wprowadzenie komory defosfatacji i 

skierowanie do niej nowej recyrkulacji wewnętrznej II stopnia z komory 

denitryfikacji. 

 Utrzymanie procesu usuwania azotu poprzez uporządkowanie (wydzielenie) komory 

denitryfikacji biologicznej i skierowanie do niej strumienia azotanów z komór 

nitryfikacji nową recyrkulacją wewnętrzną. 

 Intensyfikację wszystkich procesów poprzez powiększenie komór dzięki dobudowaniu 

dodatkowego reaktora.  

 Intensyfikację procesu sedymentacji, wynikającą z powiększenia istniejących 

osadników o możliwą do wykorzystania powierzchnię reaktorów. 
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W tej wersji założono pozostawienie istniejących reaktorów oraz dobudowę kolejnej 

jednostki o rozmiarach odpowiadających jednej linii nitryfikacji oraz odpowiadającej jej 

części denitryfikacji. Dotychczasowa głębokość reaktorów, wynosząca 4 metry wpływa na 

niską efektywność napowietrzania, stąd zdecydowano o konieczności podwyższenia poziomu 

cieczy w reaktorze o 30 cm. Dodatkową przesłanką wskazującą za nadpiętrzeniem reaktorów 

jest zły stan konstrukcji nośnych osadników, sugerujący konieczność ich wymiany. 

Z uwagi na zbyt małą powierzchnię osadników, zdecydowano o ich wydłużeniu kosztem 

strefy nitryfikacji (analogicznie jak dla wariantu z 2 reaktorami). 

Dodatkowo przeprowadzono obliczenia dla temperatury 10 st. C – zgodnie z przedstawioną 

we wcześniejszych rozdziałach analizą rozkładu temperatur. Obliczenia w tak niskiej 

temperaturze pozwalają również na stwierdzenie czy nie zostanie utracony proces nitryfikacji 

(a w konsekwencji łatwy powrót do procesu usuwania azotu po wzroście temperatury) i 

możliwe będzie utrzymanie choć częściowej denitryfikacji (co zapobiegnie flotacji osadu w 

osadnikach w wyniku denitryfikacji endogennej w filtracyjnej warstwie osadu). 

W warunkach występowania niższych temperatur wydajność systemu napowietrzania zawsze 

będzie wystarczająca, natomiast utrzymanie procesu nitryfikacji będzie zależne od szeregu 

parametrów, które na obecnym etapie nie są możliwe do określenia, a które wymagać będą 

bieżącej kontroli technologicznej. Wśród podejmowanych działań mających na celu 

utrzymanie nitryfikacji wymienić można m. in.: 

 wydłużenie wieku osadu poprzez zwiększenie jego stężenia w reaktorach w przypadku 

uzyskania wystarczająco dobrego indeksu osadu,  

 uruchomienie systemu napowietrzania w komorze denitryfikacji III, 

 zasilenie ciągu ściekowego osadem o wydłużonym wieku z komór stabilizacji 

tlenowej. 

 

 

Obliczenia technologiczne reaktorów biologicznych przeprowadzono, analogicznie jak w 

poprzednim wariancie,  dla temperatur 10, 12 i 20 st. C. 

Tabela 31. Zestawienie obciążeń reaktorów biologicznych dla wariantu czwartego – trzy reaktory. 

Ilość i jakość ścieków dopływających 

Opis Wartość Jednostk

a 

Ilość ścieków 

Dobowa ilość ścieków surowych 3600 m
3
/d 

Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 300 m
3
/h 

Ładunki jednostkowe (w przeliczeniu na 1 M) 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 15500 RLM 

BZT5 60 g/(M*d) 

Zawiesina ogólna 70 g/(M*d) 

Azot ogólny 11 g/(M*d) 

Azot ogólny Kjeldahla 11 g/(M*d) 

Fosfor ogólny 2,5 g/(M*d) 

Ładunek w odciekach jako procent ładunku w ściekach dopływających 

BZT5 0,1 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 0,1 g/m
3
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Opis Wartość Jednostk

a 

Azot ogólny 0,1 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 0,1 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 0,1 g P/m
3
 

Ładunki całkowite 

BZT5 1023,000 kg/d 

Zawiesina ogólna 1193,500 kg/d 

Azot ogólny 187,550 kg/d 

Azot ogólny Kjeldahla 187,550 kg/d 

Fosfor ogólny 42,625 kg/d 

Średnie stężenia zanieczyszczeń w dopływie do oczyszczalni 

BZT5 284,1667 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 331,5278 g/m
3
 

Azot ogólny 52,0972 g N/m
3
 

Azot ogólny Kjeldahla 52,0972 g N/m
3
 

Fosfor ogólny 11,8403 g P/m
3
 

 

Tabela 32. Obliczenia technologiczne trzech reaktorów biologicznych dla temperatury 10 st. C. 

Wymiary reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 Szt 

Defosfatacja, objętość 430 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 Szt 

Denitryfikacja, objętość 1083 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 3 m 

Nitryfikacja, objętość 2562 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 4075 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4,8 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 9,9915 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 2,2159 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,7064 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,058 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3674,569 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 4075 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 918,6423 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 1083 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 430 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
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Opis Wartość Jednostka 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 

Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1076,2554 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0521 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1198,9884 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 10,2566 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 16,3138 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1171,5485 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 88,38 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2121,12 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 88,38 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 13,4239 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 103,8528 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 14,8361 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2594,2446 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 43,2374 Nm
3
 / min 

 

 

Tabela 33. Obliczenia technologiczne reaktorów biologicznych dla temperatury 12 st. C. 

Wymiary reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 430 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 1083 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 3 szt 

Nitryfikacja, objętość 2562 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 4075 m
3
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Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4,4 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 1 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 8,2125 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 2,5479 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 0,8117 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,062 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3750 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 4075 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 937,5 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 1083 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 2,931 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 3 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 430 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
 

 

Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 

Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1065,1006 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1,0412 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1187,8336 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 9,4902 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 15,0947 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1187,9526 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 92,6961 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2224,7064 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 92,6961 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 



Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy  – styczeń 2013 

TIM II Maciej Kita 

ul. Czapli 57, 44-100 Gliwice 

tel. 601 44 31 79, www.tim2.pl 

73 

Opis Wartość Jednostka 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 12,9228 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 109,6691 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 15,667 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 2739,5359 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 45,6589 Nm
3
 / min 

 

Tabela 34. Obliczenia technologiczne reaktorów biologicznych dla temperatury 20 st. C. 

Wymiary reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Defosfatacja, ilość 1 szt 

Defosfatacja, objętość 430 m
3
 

Denitryfikacja, ilość 1 szt 

Denitryfikacja, objętość 1083 m
3
 

Nitryfikacja, ilość 3 m 

Nitryfikacja, objętość 2562 m
3
 

Całkowita objętość reaktora 4075 m
3
 

 

Warunki pracy reaktorów 

Opis Wartość Jednostka 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Stężenie osadu czynnego w reaktorach 4 g/m
3
 

Maks. stopień recyrkulacji zewnętrznej 100 % 

Stężenie azotu ogólnego dopływającego do reaktora 52,0972 g/m
3
 

Azot organiczny związany w biomasie 12,7875 g/m
3
 

Azot do nitryfikacji 39,3097 g/m
3
 

Azot poddawany denitryfikacji 29,3097 g/m
3
 

Wymagany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 1,8 - 

Wymagany tlenowy wiek osadu dla procesu nitryfikacji 3,7486 d 

Wymagany udział obj. denitryfikacji w całk. obj. reaktora 0,25 - 

Uzyskany współczynnik bezpieczeństwa SF dla procesu nitryfikacji 5,3299 - 

Współczynnik oddychania endogennego, zależny od temperatury 1,4157 - 

Obciążenie substratowe osadu czynnego 0,0688 kg BZT5/kg sm d 

Wymagana objętość reaktorów, całkowita 3717,2965 m
3
 

Przyjęta objętość reaktorów, całkowita 4075 m
3
 

Wymagana objętość komory denitryfikacji 929,3241 m
3
 

Przyjęta objętość komory denitryfikacji 1083 m
3
 

Wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej 293,1 % 

Przyjęty stopień recyrkulacji wewnętrznej 300 % 

Wymagany czas zatrzymania w komorze defosfatacji 0,6 h 

Wymagana objętość komory defosfatacji 360 m
3
 

Przyjęta objętość komory defosfatacji 430 m
3
 

Ilość fosforu wbudowywana w biomasę 2,8417 g/m
3
 

Ilość fosforu usuwana biologicznie 3,5521 g/m
3
 

Ilość fosforu do strącania chemicznego 3,4465 g/m
3
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Założone średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

Opis Wartość Jednostka 

BZT5 5 g O2/m
3
 

Zawiesina ogólna 15 g/m
3
 

Azot ogólny 10 gN/m
3
 

Fosfor ogólny 2 gP/m
3
 

Azot organiczny  gN/m
3
 

Azot amonowy  gN/m
3
 

Azot azotanowy 10 gN/m
3
 

 

Przyrost i wiek osadu 

Opis Wartość Jednostka 

Przyrost osadu z rozkładu związków węgla 1004,0991 kg sm/d 

Jednostkowy przyrost osadu z rozkładu związków węgla 0,9815 kg sm/kg BZT5 

Całkowity przyrost osadu związany z usuwaniem fosforu 122,733 kg sm/d 

Przyrost osadu, całkowity, z uwzględnieniem usuwania fosforu 1126,8321 kg sm / d 

Obliczony tlenowy wiek osadu 9,0945 d 

Obliczony całkowity wiek osadu 14,4653 d 

 

Zapotrzebowanie na tlen i wymagana ilość powietrza 

Opis Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na tlen w procesach biodegradacji zw. węgla 1277,6606 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie nitryfikacji 608,5142 kg O2 / d 

Zużycie tlenu w procesie denitryfikacji 305,9933 kg O2 / d 

Maksymalne godzinowe zużycie tlenu 98,8396 kg O2 / h 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 2372,1504 kg O2/d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 98,8396 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 4,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/L 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/L 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości wprowadzenia tlenu H 10,942 mg O2/L 

Wymagana ilość tlenu 120,9464 kg/h 

Minimalna ilość tlenu (1/7 wartości maksymalnej) 17,2781 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,036 % / m 

Wymagana wydajność dmuchaw 3021,243 Nm
3
/h 

Wymagana wydajność dmuchaw 50,3541 Nm
3
 / min 

 

Obliczenia wskazują, iż możliwe jest prowadzenie procesu przy stosunkowo niskich, w 

porównaniu do poprzednich wariantów, stężeniach osadu. Nie jest wymagane przekraczanie 

progu 5 kg/m
3
 nawet przy skrajnie niskich temperaturach. Możliwe jest stabilne utrzymanie 

procesów nitryfikacji oraz denitryfikacji. Wariant ten wymaga jednak nieco większego 

zapotrzebowania na sprężone powietrze w porównaniu do poprzedniego, jednak zarówno 

przeprowadzenie procesu modernizacji, jak późniejsza eksploatacja są znacznie prostsze i 

bezpieczniejsze. 

 

4.2.5. Inne rozwiązania 

Przeprowadzono również analizę zastosowania reaktorów SBR. Z uwagi jednak na charakter 

zlewni – znaczny, stały dopływ dużej ilości wód przypadkowych, szybkie zmiany (wzrost 

podczas opadów) wielkości przepływu, bezwzględnie należy utrzymać przepływowy 

charakter oczyszczalni.  

Rozważono zastosowanie technologii BIOGRADEX – opatentowanego układu 

podciśnieniowej modyfikacji osadu czynnego, pozwalającej zwiększyć stężenie osadu 
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czynnego w reaktorach. Proponuje się jednak odrzucić to rozwiązanie – uzyskany wiek osadu 

przy normalnych stężeniach osadu pozwala na prowadzenie procesu, a proponowany 

wydzielony stopień stabilizacji osadów pozwoli na uzyskanie lepszych efektów stabilizacji, 

niż symultaniczne prowadzenie procesu. Kolejną przesłanką wskazującą na rezygnację z 

rozwiązania jest brak wiedzy na temat współpracy nietypowych osadników wtórnych 

stosowanych w Szczawnicy z modyfikatorem osadu czynnego. 

Obserwowana wielkość przepływu przez oczyszczalnię wykluczyła możliwość zastosowania 

filtracji membranowej – z uwagi na wielkość przepływu, koszt takiej modernizacji i 

późniejszego utrzymania układu w sprawności byłby olbrzymi. 

4.2.5 Podsumowanie 

Jak wynika z powyższych obliczeń, istniejący reaktor nie jest w stanie przejąć zakładanej 

docelowej ilości ścieków. Nie będzie możliwe stabilne prowadzenie procesu, zarówno biorąc 

pod uwagę parametry samego reaktora i układu napowietrzania, jak i stopień sedymentacji 

końcowej. 

Również dobudowa nowych osadników zewnętrznych (o obliczonej powierzchni) oraz 

pompowni osadu recyrkulowanego, nie jest możliwa z uwagi na brak dostępnego terenu.  

Należy wyjaśnić, że obliczona wymagana powierzchnia osadników wtórnych wynika z 

konieczności uzyskania odpowiedniej objętości urządzenia przy zachowaniu głębokości 

równej głębokości reaktorów. Objętość, o której mowa jest konieczna dla zapewnienia 

wymaganego stopnia zagęszczenia osadu. Zagęszczenie osadu przy dnie osadnika jest funkcją 

m. in. czasu zagęszczania, w przybliżeniu równemu czasowi przebywania osadu w osadniku. 

Obliczenia osadników były prowadzone dla stopnia recyrkulacji zewnętrznej RZ równego 

100%. Taki stopień recyrkulacji jest powszechnie uważany za wartość rozsądną. Zwiększenie 

wartości RZ powoduje skrócenie czasu zagęszczania osadu i zwiększenie obciążenia 

hydraulicznego powierzchni osadnika. Na etapie projektowania nie jest to zalecana metoda 

utrzymania wysokiego stężenia zawiesin osadu czynnego w reaktorach. 

Pozostawienie istniejącej objętości reaktorów (ewentualnie z niewielkim podpiętrzeniem, bez 

zmiany konstrukcji reaktora) nie zapewni utrzymania właściwej jakości ścieków i osadów, a 

utrzymanie nawet minimalnego wieku osadu powoduje konieczność prowadzenia procesu z 

niedopuszczalnie wysokim stężeniem osadu, które nie będzie możliwe do separacji nawet 

przy powiększonych osadnikach wtórnych. Przy tak znacznym wzroście obciążenia 

oczyszczalni, konieczne jest zwiększenie objętości stopnia biologicznego. 

Dokonano również sprawdzenia warunków pracy oczyszczalni dla dwóch różnych wariantów 

rozbudowy stopnia biologicznego –  z podpiętrzeniem (nadbudową) ścian (proponowano  

podnieść reaktory o 1 m, a napełnienie o 1,3m, pozostawiając 20 cm przewyższenie ścian 

wobec zwierciadła cieczy) oraz z dobudową jednego reaktora, przy minimalnych zmianach w 

istniejących reaktorach (celem redukcji kosztów inwestycyjnych). 

 

Przyjmując wariant  modernizacji reaktorów z pozostawieniem dwóch linii i nadbudowaniem 

ścian, w węźle reaktorów należy przeprowadzić co najmniej następujące prace: 

 Podnieść (wydłużyć) przewody doprowadzające ścieki – 5 sztuk o 1 m. 

 Nadbetonować ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne o 1 m. 

 Podnieść wysokość przegród i przeorganizować hydraulikę reaktora – wydzielając 

strefę defosfatacji oraz strefę denitryfikacji. 
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 Uzupełnić ruszty napowietrzające, przy czym stare ruszty należy zgrupować w 

komorze denitryfikacji (dwufunkcyjnej) lub stabilizacji tlenowej – zależnie od ich 

stanu po opróżnieniu reaktora, a w komorach nitryfikacji zainstalować kompletne 

(wraz z instalacją, rozprowadzeniem, odwodnieniem, itp.) nowe ruszty.  

 Wymienić i wydłużyć konstrukcję osadników wtórnych na całą długość komór 

napowietrzania. 

 Wymienić wszystkie płyty tworzywowe osadników, niezależnie od ich stanu. 

 Wymienić wszystkie przewody, instalacje, osprzęt i orurowanie w reaktorach. 

 Zainstalować nowe prowadnice i gniazda mieszadeł oraz pomp (stare są zużyte). 

 Zainstalować nowe pompy i mieszadła (w tym dodatkową recyrkulację wewnętrzną II 

stopnia – z komory denitryfikacji do defosfatacji, z użyciem mieszadła pompującego 

z przemiennikiem częstotliwości oraz pomp recyrkulacji o zwiększonej wydajności i 

zasilanych poprzez przemienniki częstotliwości – dostosowanych do wydłużonych 

osadników). 

 Uzupełnić – wykonać nowe układy rozdziału ścieków do poszczególnych linii oraz 

skorygować (przenieść) przejścia szczelne przewodów. 

 Zabudować nowe urządzenia pomiarowe. 

 

Przyjmując wariant  modernizacji reaktorów z dobudową trzeciej linii, w węźle reaktorów 

należy przeprowadzić co najmniej następujące prace: 

 Podnieść nieznacznie wysokość przegród i przeorganizować hydraulikę reaktora – 

wydzielając strefę defosfatacji oraz strefę denitryfikacji. 

 Uzupełnić ruszty napowietrzające, przy czym stare ruszty należy zgrupować w 

komorze denitryfikacji (dwufunkcyjnej) lub stabilizacji tlenowej – zależnie od ich 

stanu po opróżnieniu reaktora, a w komorach nitryfikacji zainstalować kompletne 

(wraz z instalacją, rozprowadzeniem, odwodnieniem, itp.) nowe ruszty.  

 Wymienić i wydłużyć konstrukcję osadników wtórnych na całą długość komór 

napowietrzania, wymieniając również systemy odbioru osadu i układów 

cyrkulacyjnych przy osadników – zależnie od dobranego rozwiązania ich konstrukcji. 

 Wymienić wszystkie płyty tworzywowe osadników, niezależnie od ich stanu. 

 Wymienić wszystkie przewody, instalacje, osprzęt i orurowanie w reaktorach. 

 Zainstalować nowe prowadnice i gniazda mieszadeł oraz pomp (stare są zużyte). 

 Zainstalować nowe pompy i mieszadła (w tym dodatkową recyrkulację wewnętrzną II 

stopnia – z komory denitryfikacji do defosfatacji, z użyciem mieszadła pompującego 

z przemiennikiem częstotliwości oraz pomp recyrkulacji o zwiększonej wydajności i 

zasilanych poprzez przemienniki częstotliwości – dostosowanych do wydłużonych 

osadników). 

 Uzupełnić – wykonać nowe układy rozdziału ścieków do poszczególnych linii oraz 

skorygować (przenieść) przejścia szczelne przewodów. 

 Zabudować nowe urządzenia pomiarowe. 

 Wykonać nowy reaktor biologiczny wraz wyposażeniem i przyłączami. 
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Oceniając możliwe rozwiązania pod kątem wyłącznie technologicznym można stwierdzić, iż 

są one w miarę porównywalne, przy czym jednak to wariant z trzema liniami zapewnia 

możliwość utrzymywania stężenia osadu czynnego w granicach zalecanych wartości. 

Analizując z kolei pracę osadników wtórnych można jednoznacznie ocenić, iż wariant trzech 

osadników zapewnia zdecydowanie lepsze warunki pracy i gwarantuje utrzymanie osadu 

czynnego w reaktorach. Wariant ten zmniejsza również wahania parametrów osadu czynnego, 

a zatem przyczynia się do późniejszej poprawy jakości osadów i ich lepszej stabilizacji. 

Biorąc również pod uwagę warunki eksploatacyjne, zaleca się jednoznacznie przyjęcie 

wariantu z wykonaniem trzech komór nitryfikacji z osadnikami wtórnymi wykonanymi na 

praktycznie całej długości komór nitryfikacji, co pozwala na prowadzenie bezpiecznej 

eksploatacji oczyszczalni oraz jej eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(przeglądy budowlane). Taka propozycja rozbudowy pozwala również na ograniczenie 

wielkości komory stabilizacji tlenowej (i wykonanie pojedynczego obiektu, a nie 

podwójnego) oraz zasadniczo ułatwia przeprowadzenie samej inwestycji. Rozwiązanie jest 

niestety okupione zwiększonym zużyciem sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków. 

 

Na etapie projektu budowy oczyszczalni należy ponownie przeanalizować (dysponując 

zaktualizowanymi danymi dot. obciążenia oczyszczalni rozbudowę osadników wtórnych na 

całą długość komór nitryfikacji. Ostateczna decyzja winna zostać podjęta możliwie późno i po 

zgromadzeniu maksymalnej ilości danych dot. stężeń ścieków – np. dopiero na etapie 

przetargu na realizację, jednakże zdecydowanie rekomenduje się to rozwiązanie. 

 

Należy również wprowadzić prawidłowy monitoring jakości ścieków, zwłaszcza, iż działanie 

to nie wymaga dodatkowych kosztów, a jedynie wprowadzenia pewnych zmian 

organizacyjnych. Pomiary dobowych ładunków zanieczyszczeń muszą być wykonane na 

podstawie uśrednionych prób ścieków. Próby te muszą być pobierane proporcjonalnie do 

objętości lub przepływu. Aby wyniki pomiarów były miarodajne, należy je przeprowadzać 

planowo, w przypadku oczyszczalni w Szczawnicy będą to okresy czterotygodniowe dla 

miesięcy: luty i sierpień dla przeanalizowania różnych wariantów obciążeń. Wystarczająca 

częstotliwość poboru prób do określenia średniej tygodniowej to przynajmniej cztery 

prawidłowe wyniki pomiarowe dobowych ładunków zanieczyszczeń w ciągu tygodnia. 

Oczywiście dobór dni tygodnia musi być losowy (także soboty i niedziele), niezależnie od 

pogody. W przypadku niedotrzymania warunku częstotliwości pomiarów należy się posłużyć 

85% percentylami ładunków zanieczyszczeń pod warunkiem, że ładunki te zostały 

wyznaczone na podstawie co najmniej 40 wyników pomiarowych. 

Cytując „Komentarz ATV-DVWK do A131P i do A210P. Wymiarowanie jednostopniowych 

oczyszczalni ścieków z osadem czynnym oraz sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR”: 

„Większe znaczenie przypisuje się danym wynikającym z planowo przeprowadzonych badań 

ścieków. [...] W związku z tym, że przynajmniej w Niemczech, pomiędzy podjęciem decyzji o 

modernizacji oczyszczalni ścieków, a opracowaniem materiałów przetargowych mijają rok 

lub dwa lata, istnieje możliwość okresowego zwiększenia częstotliwości prowadzenia własnej 

kontroli jakości ścieków lub wprowadzenia dodatkowych badań specjalnych. Próby losowe 

lub dobowe próby mieszane nie stanowią żadnej wartości przy określaniu miarodajnych 

ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach.” 

Miejsce poboru prób musi być tak zlokalizowane, aby uwzględniało ładunki powrotne 

pochodzące z części osadowej oczyszczalni (odcieki). W przypadku takim, jak oczyszczalnia 

w Szczawnicy, gdzie nie ma osadnika wstępnego, prawdopodobnie najlepszym miejscem jest 

dopływ do reaktorów. 
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Planując pomiary ładunków miarodajnych warto także przewidzieć pomiary dwugodzinnych 

prób mieszanych celem dokładnego wyznaczenia wartości współczynnika uderzeniowego 

utleniania azotu amonowego. Współczynnik ten służy do obliczenia wymaganej wydajności 

dmuchaw (napowietrzanie reaktora nitryfikacji). 

Jako ilość ścieków dopływających do oczyszczalni przyjmuje się wartość średnią dopływu w 

czasie pogody bezdeszczowej z okresu, dla którego były wyznaczane ładunki zanieczyszczeń. 

W przypadku, gdy brak jest odpowiednich danych pomiarowych ścieków surowych 

obciążenie oczyszczalni wyznacza się na podstawie ładunków jednostkowych, wyrażonych w 

g BZT5/M*d. 
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5 Proponowane warianty modernizacji i rozbudowy 
części osadowej oczyszczalni. 

 

Jak jednoznacznie wykazały obliczenia zamieszczone w rozdziale powyżej, żaden z 

możliwych do zastosowania wariantów rozbudowy części ściekowej, nie gwarantuje 

uzyskania odpowiednio ustabilizowanego osadu. Rozbudowa stopnia biologicznego, 

umożliwiająca uzyskanie wieku osadu powyżej 25 dni w głównym ciągu ściekowym 

(rozwiązanie pierwotne oczyszczalni) wymaga zastosowania bardzo dużych kubatur 

obiektów, praktycznie niemożliwych do zabudowy na istniejącym terenie. Dodatkową 

przesłanką wskazującą na zastosowanie wydzielonego stopnia stabilizacji są obecne trendy i 

badania, wskazujące, iż poprawna symultaniczna stabilizacja osadu (równoległa z 

oczyszczaniem ścieków) nigdy nie gwarantuje prawidłowości przebiegu obu procesów. 

Dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji szeregu obiektów, wskazują, iż nawet przy 

teoretycznie długim wieku osadu w reaktorach, stabilizacja nie jest pełna. 

Należy również zwrócić uwagę, iż zlewnia oczyszczalni charakteryzuje się bardzo wysoką 

zmiennością ładunku, wynikającą z obecności sezonowego ruchu turystycznego. Prowadzenie 

rozdzielnych procesów oczyszczania ścieków i obróbki osadów zapewnia możliwość bieżącej 

optymalizacji i dostosowywania parametrów technologicznych, technicznych i 

ekonomicznych do aktualnego obciążenia obiektu.  

Stąd w koncepcji rozważono wyłącznie wykonanie wydzielonego stopnia stabilizacji osadów, 

dedykowanego do przeprowadzenia tego procesu z maksymalną efektywnością. 

Rozważono szereg wariantów procesowych przeróbki osadów. Poniżej omówiono oddzielnie 

zagadnienia związane ze stabilizacją osadów oraz ich odwadnianiem. 

Przeanalizowano proces obróbki osadów dla obydwu wariantów procesu oczyszczania 

ścieków, przy czym należy zwrócić uwagę, iż wariant z trzema reaktorami wpływa na 

uzyskanie stabilniejszych parametrów osadu, a więc i lepszą jego podatność na stabilizację. 

W wariantach tych powstają następujące ilości osadów. 

Tabela 35. Zestawienie ilości powstających osadów nieustabilizowanych w wariancie z podniesieniem 

(nadbudową) istniejących reaktorów. 

Temperatura 

[st. C] 

Sucha masa osadu 

[kg sm/d] 

Wiek osadu 

[d] 

20 1150 12,2 

12 1212 13,1 

10 1207 15,75 

 

Tabela 36. Zestawienie ilości powstających osadów nieustabilizowanych w wariancie z dobudową trzeciej 

komory napowietrzania/osadnika. 

Temperatura 

[st. C] 

Sucha masa osadu 

[kg sm/d] 

Wiek osadu 

[d] 

20 1127 14,5 

12 1188 15,1 

10 1199 16,3 

Obliczenia stopnia stabilizacji osadów dokonano dla obu wariantów rozbudowy stopnia 

biologicznego. 
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5.1 Stabilizacja osadów. 

Przeprowadzono analizę dostępnych wariantów stabilizacji, takich jak:  

 kompostowanie, 

 stabilizacja chemiczna, 

 autotermiczna stabilizacja tlenowa (ATSO), 

 fermentacja metanowa 

 stabilizacja tlenowa. 

Poniżej omówiono je skrótowo oraz przedstawiono ich wady i zalety. 

 

5.1.1 Kompostowanie. 

Kompostowanie osadów powoduje ich stabilizację, zniszczenie organizmów 

chorobotwórczych, redukcję masy i uwodnienia. Proces pozwala na uzyskanie produktu 

dojrzałego, zhumifikowanego, całkowicie stabilnego, o zapachu ziemi i luźnej strukturze. 

Kompostowanie może być stosowane jako proces końcowy uszlachetniania osadów, 

pozwalający na uzyskanie materiału o wysokich cechach jakościowych, który może być 

wykorzystany przyrodniczo (pod warunkiem spełnienia norm metali ciężkich). Substancja 

organiczna wykorzystywana jest jako materiał nawozowy, strukturotwórczy i rekultywacyjny. 

Stanowi cenny nawóz organiczny mogący zastąpić obornik. Kompostowanie wymaga 

wymieszania osadu ze środkiem strukturotwórczym, np. trocinami. Korzystne dla procesu 

kompostowania jest dodanie biopreparatów przyśpieszających rozkład biomasy.  

Z uwagi jednak na dostępny obszar na terenie oczyszczalni oraz konieczność dostaw dużych 

ilości materiałów strukturalnych należy stwierdzić, iż nie jest możliwe przetworzenie pełnej 

produkcji osadów na terenie oczyszczalni. Wariant kompostowania może być skuteczny w 

przypadku zastosowania procesu w kontenerach oraz np. w ramach centralnego węzła 

przeróbki osadów. Główną przesłanką eliminującą proces kompostowania jest niewielka 

możliwość zagospodarowania kompostu na terenie Podhala (konieczność wdrożenia całego 

systemu zezwoleń i dystrybucji) oraz brak wystarczającej powierzchni na terenie 

oczyszczalni.  

 

5.1.2 Stabilizacja chemiczna 

Stabilizacja chemiczna to proces granulacji, sterylizacji i termicznego przetwarzania osadów, 

polegający na odpowiednim i szybkim mieszaniu i homogenizacji osadów wstępnie 

odwodnionych (np. na wirówce) do zawartości co najmniej 20% s.m. (max. 80% H2O) z 

wysoko reaktywnym tlenkiem wapnia CaO w szybkoobrotowym granulatorze-reaktorze. 

W wyniku przebiegających silnie egzotermicznych reakcji chemicznych zachodzi intensywna 

hydroliza wapna palonego wodą zawartą w osadach, temperatura procesu rośnie do 135-140 
o
C, co powoduje usunięcie nieprzyjemnego zapachu osadu, a zawarte w osadzie 

zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, przetrwalniki, a nawet 

najbardziej odporne jaja pasożytów jelitowych Ascaris zostają zniszczone do poziomu log 7-8 

i powstający granulat jest sterylny.  

W wyniku tych reakcji oraz homogenizacji osadów uzyskuje się suchy, hydrofobowy proszek 

lub granulat o zawartości ok. 95% s.m. oraz parę wodną. Otrzymany produkt jest materiałem 

o właściwościach wodoodpornych, w którym substancje organiczne z osadów komunalnych 

lub szkodliwe z osadów przemysłowych są zestalone w ziarnach i granulkach. 
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Układ technologiczny części osadowej oczyszczalni w wariancie stabilizacji chemicznej daje 

możliwość: 

 Precyzyjnej regulacji ilości osadu nadmiernego odbieranego z ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 Stabilizacji tlenowej osadu metodą chemiczną – prowadzenia procesu prostego, o 

dużej efektywności i umiarkowanej energochłonności, przy wysokim zużyciu środków 

chemicznych. 

 W miarę dowolnego kształtowania przebiegu procesu odwadniania, zależnie od 

potrzeb (praca ciągła przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odwadnianie zadanej 

ilości osadu). 

 Skierowania ustabilizowanego chemicznie, odwodnionego osadu o zawartości suchej 

masy w granicach 95 % sm do przyrodniczego wykorzystania, ze sprzedażą jako 

preparat nawozowy włącznie. 

Odbierany z reaktora-homogenizatora proszek (granulat) jest produktem, który w zależności 

od typu i składu osadu, może być wykorzystany jako nawóz do celów rolniczych lub upraw 

leśnych, może być używany jako kruszywo do budowy dróg, do produkcji cementu, jako 

sorbent tlenków SOx, NOx, do produkcji materiałów budowlanych lub materiał 

uszczelniający i stabilizujący podkłady pod drogi, czy też warstwy pośrednie i zewnętrzne na 

składowiskach odpadów.  

Metodą stabilizacji chemicznej (np. system ORTWED) można produkować nawozy 

organiczno-mineralne na bazie odwodnionego osadu, wzbogacane fosforem, potasem, 

azotem, magnezem w wysokiej temperaturze, co powoduje że powstają nawozy 

wieloskładnikowe typu POLIFOSKA – stosowane dla różnych roślin w zależności od 

stosowanej receptury produkcji.  

Podstawowym kosztem eksploatacyjnym systemu, jest koszt zakupu wapna palonego. Biorąc 

pod uwagę zapotrzebowanie na nawozy wapienno-organiczne i skład powstającego produktu-

nawozu, w wyniku sprzedaży nawozu uzyskuje się co najmniej zwrot kosztów, a w przypadku 

dobrego marketingu znaczny zysk umożliwiający zwrot kosztów inwestycyjnych w okresie 1-

3 lat. Zużycie energii elektrycznej jest niewielkie. Jest ona potrzebna tylko do uzyskania 

odpowiednich obrotów w homogenizatorze-granulatorze i wirówce oraz do transportu osadu i 

granulatu w podajnikach i transporterach. Zapotrzebowanie na energię wynosi ok. 0,008 

kWh/1 kg s.m.  

Istotnym elementem procesu granulacji jest również ok. 3,5 – krotne zmniejszenie ilości 

powstającego Produktu-granulatu, w stosunku do ilości wprowadzanego do granulatora 25% 

osadu.  

Otrzymany granulat można bezpiecznie składować, przechowywać i transportować, gdyż 

produkt ten jest materiałem hydrofobowym, odpornym na wodę i może być nawet 

przechowywany całorocznie w pryzmach na wolnym powietrzu, bez wpływu na środowisko i 

bez wpływu środowiska na granulat. 

O wartości granulatu jako nawozu przede wszystkim decydują następujące czynniki:  

 wartość nawozowa  

 wartość glebotwórcza  

 obecność syntetycznych związków organicznych  

 zawartość mikroelementów  

 obecność metali ciężkich  

 obecność organizmów chorobotwórczych i innych.  
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O wartości nawozowej decyduje zawartość głównych składników pokarmowych dla roślin 

(N, P, K, Mg, Ca) oraz mikroelementów. Uogólniając można przyjąć, że zawartość azotu w 

osadach surowych jest często wyższa, a w stabilizowanych podobna do zawartości w 

gnojowicy oraz zawsze wyższa aniżeli w oborniku. Zawartość fosforu jest podobna, lub 

wyższa, w porównaniu do typowych nawozów organicznych chociaż zawartość potasu jest 

niższa. Zawartość mikroelementów jest znacznie wyższa aniżeli w gnojowicy czy  oborniku 

oraz znacznie wyższa aniżeli w kompostach z przeciętnej masy zielonej. Czynnikiem, który w 

różnym stopniu ogranicza lub czasami uniemożliwia przyrodnicze wykorzystanie granulatu 

otrzymanego z osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, są metale ciężkie. 

Zgranulowany produkt jest bezpieczny do użytkowania bezpośredniego, ponieważ zawiera 

wapno, jest hydrofobowy (odporny na wodę), nie pylący, sterylny, w wyniku czego brak w 

nim obecności organizmów chorobotwórczych i innych niebezpiecznych dla zdrowia i roślin.  

Zgodnie z PKWiU z 2008 r. w zależności od tego, czy będą dodawane do nawozów 

opcjonalne składniki zawierające potas K, fosfor P albo azot N, czy też magnez Mg, będą to 

nawozy mineralne zawierające, co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, 

potas), gdzie indziej niesklasyfikowane o klasyfikacji 20.15.79.0, według PKWiU, albo (bez 

dodatków) nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej niesklasyfikowane o klasyfikacji: 

20.15.80.  

Możliwość ich zastosowania pogłownie-posiewnie, ze względu na dużą zawartość części 

organicznych, umożliwia rozwój i zwiększa aktywność mikroorganizmów glebowych. Będą 

one uwalniać bez strat potrzebne składniki, co jest niezwykle cenne dla rolników, gdyż 

umożliwia zasilanie roślin optymalnie nie narażając na wymywanie składników, w 

szczególności przy wysiewie wcześnie wiosną przedsiewnie. Zgranulowany nawóz polepsza 

warunki glebowe przez zmniejszenie deficytu humusu w glebie i poprawę bioprzyswajalności 

składników pokarmowych w glebie, a dzięki specyficznej strukturze zgranulowanego 

produktu do rozprowadzania go na polach można używać typowych, dostępnych na rynku 

roztrząsaczy (rozsiewaczy) obornika, lub nawozów sztucznych. 

Granulaty-nawozy, ze względu na niższą cenę oraz znakomitą jakość dostosowaną do 

wymagań odbiorcy-rolnika mogą stanowić produkt poszukiwany na rynku. Wariant ten 

jednak, z uwagi na specyfikę terenową Podhala (ograniczającą możliwość wykorzystania) 

oraz konieczność gromadzenia dużych partii osadu nie jest wskazany do zastosowania.  

 

5.1.3 Autotermiczna stabilizacja tlenowa. 

Jedną z zalecanych, dla oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 000 m
3
/d, metod 

unieszkodliwiania osadów ściekowych jest autotermiczna termofilowa stabilizacja (ATSO). 

Proces ten zapewnia pełną stabilizację, higienizację, a nawet pasteryzację osadów, czyniąc je 

biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych i rolniczych. 

Proces ATSO jest nową technologią w warunkach polskich, która swoje możliwości 

prezentuje w Europie już od ponad 15 lat. Pierwsza instalacja na oczyszczalni ścieków w 

Giżycku pracuje od 2003 roku, druga w Lubaniu rozpoczęła pracę 2006 roku , a trzecia w 

Olecku w 2009 roku. Na bieżąco w realizacji są instalacje na oczyszczalniach ścieków w 

Oławie, Kętrzynie i Piszu. 

Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na redukowaniu substancji organicznych zawartych 

w osadach ściekowych. W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane 

jest przez aerobowe mikroorganizmy. Przemiana energii aerobowej odbywa się 

egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, 

głównie w postaci ciepła. Produktem końcowym są substancje proste jak H20 i CO2. Wydajne 

zatrzymanie ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu daje w rezultacie wysokie 

temperatury robocze (>50
o
C), a to z kolei wysoki stopień rozkładu substancji organicznych 
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jak też eliminację czynników chorobotwórczych. Proces ten wymaga wstępnego zagęszczenia 

osadu do ponad 4,5 % s.m., dzięki czemu uzyskuje się większą jednostkową zawartość 

substancji organicznych, która nie powinna być mniejsza niż 40,0 g/l, wyrażona wartością 

ChZT.  

Efektywne działanie procesu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu 

(napowietrzanie) oraz utrzymania zawartości reaktora w jednorodnym stanie (mieszanie). W 

procesie powstaje też intensywnie piana na powierzchniowej warstwie osadu, której obecność 

wprawdzie poprawia warunki zachodzenia procesu, ale jej ilość musi być stale kontrolowana. 

Przy dostarczeniu odpowiedniej ilości tlenu samorzutnie osiągana jest temperatura od 55 do 

80 
o
C. W większości oczyszczalni proces jest chłodzony do temperatury 60-65 

o
C, co daje 

możliwość odzysku ciepła. Do komory wprowadzany jest czysty tlen albo stosuje się 

specjalne aspiratory powietrza. Zmniejszone gabaryty komory (czas przetrzymania 5 do 6 

dni) pozwalają na uzyskanie podobnej do stabilizacji konwencjonalnej 38-50% obniżki s.m.o. 

oraz najlepszego osadu pod względem unieszkodliwienia organizmów chorobotwórczych.  

Instalacja ATSO możliwa do zastosowania na oczyszczalni  składa się z dwóch reaktorów 

pracujących szeregowo, izolowanych termicznie i zamkniętych, wyposażonych w osprzęt 

kontrolny, urządzenia napowietrzające i rozbijające pianę oraz instalację biofiltrów. 

Szeregowe połączenie reaktorów pozwala na pełną pasteryzację-higienizację, gdyż nie 

zachodzi infekcja odprowadzanego osadu  świeżymi organizmami obecnymi w osadzie 

doprowadzanym. Eksploatacja instalacji ATSO pracującej w systemie szeregowym polega na 

porcjowym przesyłaniu osadu z jednej do drugiej komory – po usunięciu porcji 

ustabilizowanego osadu. Można więc przyjąć, że osad z dwustopniowego procesu ATSO 

będzie stabilny i będzie w pełni zhigienizowany, jeśli temperatura w drugiej komorze 

przekracza 60 0C i całkowity czas reakcji jest równy co najmniej 6 dób. 

Układ zasilany jest wsadowo raz dziennie, po czym reaktory są odizolowywane. W 

pierwszym stopniu temperatury zwykle są w dolnym zakresie zakresu termofilnego (40-

50°C). Maksimum dezynfekcji osiąga się w drugim stopniu, w którym temperatury zawierają 

się w granicach 50-60°C. Codzienny zrzut unieszkodliwionych osadów odbywa się tylko z 

drugiego stopnia. Po zakończeniu takiego zrzutu surowy osad jest podawany do pierwszego 

stopnia, podczas gdy przetworzony częściowo osad jest przemieszczany do drugiego reaktora. 

Po zasileniu reaktory pozostają odizolowane przez 23 godziny, kiedy to zachodzi rozkład 

termofilny.  
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Rys. Typowy reaktor ATSO. 1 – reaktor; 2 – izolacja; 3 – okładzina; 4 – rurociągi; 5 – 

napowietrzacz spiralny; 6 – napowietrzacz obiegowy; 7 – kontroler piany 

Tryb pracy reaktora ATSO 

Reaktory ATSO zawsze pracują przy stałym poziomie osadu ściekowego. Przed 

uruchomieniem cyklu zrzutu-podawania wyłączane są urządzenia mechaniczne (instalacja 

napowietrzająca, mieszacze i sterowniki piany). Po zrzucie z reaktora II
o
 osad jest 

pompowany z reaktora I
o
 do reaktora II

o
 do uzyskania prawidłowego poziomu. Następnie 

surowy osad jest podawany do reaktora I
o
. Aby zapobiec wzrostowi temperatury powyżej 60 

– 65ºC reaktor powinien być wyposażony w wewnętrzne wymienniki ciepła powodujące 

schładzanie. Wodą chłodząca może być woda niezdatna do picia (ścieki po oczyszczalni) z 

minimalną zawartością zawiesin. Alkaliczność to inny ważny parametr przy wyborze wody 

chłodzącej. Powtórny obieg wody chłodzącej jest możliwy jedynie wówczas, gdy może ona 

schładzać się sama.  

Układ technologiczny części osadowej oczyszczalni w wariancie autotermicznej stabilizacji 

tlenowej daje możliwość: 

 Precyzyjnej regulacji ilości osadu nadmiernego odbieranego z ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 Stabilizacji tlenowej osadu w wydzielonych komorach niskotlenowych – prowadzenia 

procesu stosunkowo skomplikowanego, o dużej efektywności i sporej 

energochłonności. 

 Odzyskania znacznej ilości energii zawartej w osadach i użycie jej do ogrzewania 

obiektów oczyszczalni. 

 Dowolnego kształtowania przebiegu procesu odwadniania, zależnie od potrzeb (praca 

ciągła przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odwadnianie zadanej ilości osadu) – 

z uwagi na duże zdolności retencyjne komór (brak wymogu utrzymywania stałego 

zwierciadła cieczy). 

 Skierowania ustabilizowanego biologicznie, odwodnionego i ustabilizowanego (bez 

konieczności dozowania wapna) osadu o zawartości powyżej 25 % sm, do 

przyrodniczego wykorzystania lub kompostowania. 

Prezentowana technologia charakteryzuje się: 

 jednoczesną stabilizacją osadów ściekowych i redukcją patogenów,  
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 bardzo stabilnym procesem, na który nie ma wpływu zmienne obciążenie  

 niskimi kosztami kapitałowymi ze względu na krótkie czasy zatrzymania (retencji) – 

ok. 6-8  dni, 

 elastycznością w rozbudowie. 

W rezultacie zastosowania procesu ATSO otrzymujemy osad: 

 w pełni ustabilizowany nie podlegający wtórnemu zagniwaniu, 

 w pełni zhigienizowany nie zawierający zanieczyszczeń bakteriologicznych, 

 nie ulegający wtórnemu nawodnieniu w okresie składowania, 

 nadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie lub do innych celów 

przyrodniczych, 

 otrzymany przy minimalnych nakładach eksploatacyjnych i umiarkowanych 

nakładach inwestycyjnych. 

 

Należy zwrócić uwagę, iż wariant ten wymaga jednak wprowadzenia szeregu 

energochłonnych urządzeń oraz wpływa na zasadniczą zmianę wymaganych standardów 

eksploatacyjnych. W przypadku oczyszczalni w Szczawnicy należy się również liczyć z dużą 

zmiennością sezonową obciążenia, co może spowodować dodatkowe problemy 

eksploatacyjne. Warto również zwrócić uwagę, iż skład ścieków nie pozwala na 

wprowadzenie osadników wstępnych, a zatem procesowi poddawany byłby wyłącznie osad 

nadmierny, który ma znacząco gorsze właściwości. Dodatkowo zagęszczanie osadu 

nadmiernego wymaga wprowadzenia kolejnej maszyny – wirówki zagęszczającej. Należy 

również zwrócić uwagę, iż procesy niskotlenowe mogą generować problemy z emisją 

zapachów w razie rozszczelnienia/wyłączenia instalacji. 

 

5.1.4 Fermentacja metanowa (beztlenowa). 

Fermentacja metanowa to bardzo często stosowana metoda przeróbki osadów. Jest ona 

procesem wielofazowym, realizowanym w wydzielonym jednym lub kilku bioreaktorach. 

Bakterie hydrolityczne za pomocą enzymów zewnątrz komórkowych rozkładają 

nierozpuszczalne związki organiczne osadów do związków rozpuszczalnych w wodzie. 

Następnie bakterie kwasowe rozkładają te rozpuszczone związki organiczne do prostych 

kwasów organicznych. Tę fazę nazywa się często mianem fermentacji kwaśnej. Metabolity 

fermentacji kwaśnej stanowią substrat dla bakterii metanowych – z kolei produktem ich 

metabolizmu jest metan, dwutlenek węgla i woda. W większości przypadków bakterie 

metanowe limitują szybkość procesu fermentacji osadów – rozkład osadów wstępnych jest 

procesem bardzo szybkim. Dla osadów nadmiernych pochodzących z układów 

technologicznych oczyszczalni z usuwaniem biogenów obserwuje się jednak limitowanie 

przebiegu procesu szybkością rozkładu mikroorganizmów kierowanych do fermentacji jako 

osad nadmierny. 

Podstawowymi wielkościami wpływającymi na przebieg procesu fermentacji oraz 

sterowanymi przez operatora są: ilość i częstotliwość doprowadzania osadu, proporcja między 

ilością osadu wstępnego i nadmiernego, intensywność mieszania, temperatura, odczyn, 

zawartość kwasów lotnych, zasadowość, substancje toksyczne.  

Objętość osadu doprowadzanego do komory nie powinna przekraczać 1/20 objętości danej 

komory (czas zatrzymania osadu wynosi ok. 20 dni). Zwiększenie  dobowej ilości 

podawanego osadu (zwłaszcza gwałtowne) może doprowadzić do załamania procesu 

fermentacji, a w każdym przypadku powoduje pogorszenie jakości osadu odprowadzanego i 

zwiększenie zużycia polimerów w procesie odwadniania. Czas zatrzymania w komorze 
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fermentacyjnej jest zależny od ilości osadu podawanego do komory. Należy zwrócić uwagę, 

że z uwagi na możliwość tworzenia się stref o słabszym wymieszaniu, rzeczywisty czas 

zatrzymania może być krótszy od czasu wynikającego z obliczeń. Nie ma żadnych 

przeciwwskazań technologicznych, aby ten czas wydłużać. Im dłuższy czas zatrzymania, tym 

lepsze efekty stabilizacji zostaną osiągnięte, kosztem jednak zwiększonego zużycia ciepła do 

podgrzewania większej objętości komór fermentacyjnych. 

 

Układ technologiczny części osadowej oczyszczalni w wariancie stabilizacji beztlenowej daje 

możliwość: 

 Precyzyjnej regulacji ilości osadu wstępnego odbieranego z ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 Precyzyjnej regulacji ilości osadu nadmiernego odbieranego z ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 Stabilizacji beztlenowej osadu w wydzielonej komorze fermentacyjnej – prowadzenia 

procesu o dużej efektywności i umiarkowanej energochłonności, jednak 

wymagającego odpowiedniego poziomu technicznego i technologicznego obsługi. 

 Odzyskania znacznej ilości energii zawartej w osadach i użycie jej do generowania 

energii cieplnej i elektrycznej (w tym sprzedaży świadectw pochodzenia – 

certyfikatów energii odnawialnej oraz wysokosprawnej kogeneracji). 

 Dowolnego kształtowania przebiegu procesu odwadniania, zależnie od potrzeb (praca 

ciągła przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odwadnianie zadanej ilości osadu) – 

z uwagi na duże zdolności retencyjne komór osadu przefermentowanego (brak 

wymogu utrzymywania stałego zwierciadła cieczy). 

 Skierowania ustabilizowanego biologicznie, odwodnionego i ustabilizowanego 

wapnem osadu o zawartości powyżej 25 % sm (osad po higienizacji wapnem oraz ew. 

leżakowaniu może, zależnie od okresu składowania i dawki wapna, osiągnąć nawet 

35% sm), do przyrodniczego wykorzystania lub kompostowania. 

 Skierowania ustabilizowanego biologicznie osadu w trybie awaryjnym na wysypisko 

(np. do wykonywania okrywy biologicznej). 

 Skierowania osadu ustabilizowanego biologicznie i odwodnionego do zakładu 

utylizacji termicznej. 

W przypadku oczyszczalni w Szczawnicy wariant ten należy jednak odrzucić z następujących 

przesłanek: 

 Skład ścieków uniemożliwiający zastosowanie osadników wstępnych (proces 

fermentacji samego osadu nadmiernego jest zdecydowanie mniej ekonomiczny). 

 Zbyt małe obciążenie oczyszczalni. 

 Fermentacja wyłącznie osadu nadmiernego, jak wskazują doświadczenia, jest 

niskoefektywna, zwłaszcza dla osadów przystosowanych do usuwania azotu i fosforu.  

 Przebudowa oczyszczalni do standardu beztlenowej przeróbki osadów wymaga 

wykonania szeregu obiektów: 

o osadnika wstępnego, 

o pompowni osadu wstępnego, 

o węzła zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, 

o wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej (lub dwóch w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa procesowego), 

o maszynowni i wymiennikowni, 
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o sieci biogazowej, 

o odsiarczalni biogazu, 

o zbiornika biogazu,  

o pochodni awaryjnej, 

o kotłowni biogazowej. 

Oczyszczalnia nie dysponuje wystarczającym terenem. 

 

 Wymagana by była zasadnicza zmiana standardów eksploatacji (konieczność 

posiadania świadectw kwalifikacyjnych do prac na obiektach gazowych, pojawienie 

się stref zagrożenia wybuchem, itp.) 

 Wprowadzenie układu fermentacji beztlenowej wymagałoby zasadniczego zwieszenia 

ilości personelu obsługowego. 

5.1.5 Stabilizacja tlenowa  

Dla mniejszych oczyszczalni jedną z najczęściej stosowanych metod jest stabilizacja tlenowa. 

Istota stabilizacji tlenowej w wydzielonych komorach tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) 

polega na napowietrzaniu znajdującego się tam osadu, bez dostępu do świeżego substratu 

pokarmowego. W tych warunkach dochodzi do obumierania biomasy, a w konsekwencji 

do mineralizacji zawartości komór. Napowietrzanie winno być prowadzone z przerwami, co 

pozwoli na denitryfikację endogenną utlenionych form azotu oraz odzysk zasadowości (czyli 

przywrócenie odczynu). Zwykle praca odbywa się w cyklach dobowych – kilkanaście godzin 

napowietrzania, kilka denitryfikacji, połączonej ze spustem wody nadosadowej. Czas 

stabilizacji winien być jak najdłuższy, a minimalny łączny wiek osadu (w reaktorach i KTSO) 

nie może być krótszy od 25 dni. Stężenie tlenu rozpuszczonego w fazie napowietrzania 

osadów winno wynosić minimum 2 mg/dm
3
 ścieków.  

 

Układ połączeń musi zapewniać możliwość automatycznego (napędy elektryczne) wyboru 

kierunku pompowania osadów. 

Kompleks stabilizacji składał się będzie z podwójnej lub pojedynczej (dla drugiej wersji) 

komór wraz z zespołem urządzeń towarzyszących.  

Możliwe jest wykonanie zaledwie dwóch lub jednego otwartego obiektu – bez zadaszenia 

(przykrycia), z uwagi na tlenowy charakter prowadzonych procesów, a więc znikomą 

możliwość powstania uciążliwości zapachowych.  

Osad ustabilizowany kierowany będzie do procesu odwadniania. Odwodniony osad 

poddawany będzie higienizacji wapnem. 

 

Wariant stabilizacji tlenowej wymaga realizacji następujących działań: 

 Wykonanie modyfikacji układu odbioru osadu nadmiernego w reaktorze głównym: 

przeniesienie zagęszczacza grawitacyjnego do komory denitryfikacji wraz ze zmianą 

układu rozdziału recyrkulacji z osadników, zabudowa pompy transferowej (wraz z 

osprzętem) do komór stabilizacji,  

 Wykonania nowego przewodu osadu nadmiernego do komór stabilizacji tlenowej. Na 

przewodzie zabudować przepływomierz oraz jedną/dwie zasuwy (zależnie od 

wariantu) z napędami elektrycznymi, sterujące kierunkiem odbioru osadu. 

 Budowy nowej, podwójnej lub pojedynczej (zależnie od wariantu) komory tlenowej 

stabilizacji osadu nadmiernego o objętości łącznej około  1150 / 830m3, wyposażonej 
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w drobnopęcherzykowy system wgłębnego napowietrzania, mieszadła, dekantery,  

 przelewy awaryjne, układ odbioru osadu ustabilizowanego oraz układ kontroli 

poziomu osadu, stężenia tlenu rozpuszczonego i odczynu. 

 Wykonanie nowej stacji dmuchaw (wspólnej dla komór stabilizacji i głównego ciągu 

ściekowego),  

 Modyfikacji przebiegu kolektora zasilającego układ odwadniania w ustabilizowany 

osad, 

  Wykonania układu połączeń technologicznych. 

 

W przypadku modernizacji oczyszczalni i wprowadzenia procesu stabilizacji tlenowej, 

wymagany standard obsługi nie ulega zmianie. Należy się jednak liczyć ze wzrostem zużycia 

energii elektrycznej, co wpłynie na koszty eksploatacji. 

 

Układ technologiczny części osadowej oczyszczalni w wariancie stabilizacji tlenowej daje 

możliwość: 

 Precyzyjnej regulacji ilości osadu nadmiernego odbieranego z ciągu technologicznego 

oczyszczania ścieków. 

 Stabilizacji tlenowej osadu w wydzielonej komorze (podwójnej) – prowadzenia 

procesu nieskomplikowanego i prostego w kontroli i sterowaniu, o umiarkowanej 

efektywności, ale znacznej energochłonności. 

 Skierowania osadu o wydłużonym wieku (z komory stabilizacji), a więc 

o zwiększonej ilości bakterii nitryfikacyjnych do ciągu oczyszczania ścieków, w razie 

konieczności odzyskania procesu nitryfikacji lub zaszczepienia reaktora 

po konserwacji lub naprawie. 

 Dowolnego kształtowania przebiegu procesu odwadniania, zależnie od potrzeb (praca 

ciągła przez wybrane dni tygodnia lub codzienne odwadnianie zadanej ilości osadu) – 

z uwagi na duże zdolności retencyjne komór (brak wymogu utrzymywania stałego 

zwierciadła cieczy). 

 Skierowania ustabilizowanego biologicznie, odwodnionego i ustabilizowanego 

wapnem osadu o zawartości powyżej 20 % sm, do przyrodniczego wykorzystania, 

kompostowania, zakładu utylizacji termicznej, itp. 

 

5.1.6 Podsumowanie 

 

Po przeanalizowaniu opisanych wyżej rozwiązań technologicznych, proponuje się 

zastosowanie konwencjonalnego układu stabilizacji tlenowej.  

Należy zwrócić uwagę, iż w warunkach oczyszczalni w Szczawnicy proces ten charakteryzuje 

się następującymi zaletami: 

 Przeróbka osadu prowadzona jest w warunkach tlenowych – konsekwencją jest 

redukcja ryzyka uciążliwości zapachowej. 

 Jest to znana obsłudze technologia (proces prowadzony podobnie jak w głównym 

ciągu). 

 Wymagana jest prosta analityka kontrolna. 

 Wymagane jest proste wyposażenie. 

 Niski koszt inwestycyjny. 

 Możliwość elastycznego operowania osadem (np. opróżnianie jednego reaktora). 
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 Możliwość wykorzystania osadu o wysokiej zawartości bakterii nitryfikujących do 

zaszczepiania innych oczyszczalni. 

 Możliwość stabilizacji osadu z innych oczyszczalni. 

 

Opis koncepcji 

Rozbudowa i modernizacja części osadowej oczyszczalni, jest komplementarna z układem 

części ściekowej (niezależnie od wybranego wariantu modernizacji), który nie generuje osadu 

surowego i zakłada wydzieloną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Zmodernizowana 

część osadowa oczyszczalni będzie obejmowała następujące procesy jednostkowe:  

 Magazynowanie i stabilizację tlenową osadu nadmiernego w nowej, podwójnej  

komorze napowietrzania, zaopatrzonej w systemy napowietrzania 

drobnopęcherzykowego, zasilanej sprężonym powietrzem z nowej stacji dmuchaw – 

wspólnej dla ciągu ściekowego i osadowej. 

 Końcowe, mechaniczne odwadnianie osadu w nowym urządzeniu odwadniającym, 

do około 20 % sm. 

 Wapnowanie osadu odwodnionego w przypadku wykorzystania danej partii osadu 

do zagospodarowania przyrodniczego i stwierdzenia obecności mikroorganizmów 

chorobotwórczych i patogennych.  

 

W poniższej tabeli zebrano wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji 

tlenowej osadu. Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich charakterystycznych warunków 

pracy oczyszczalni. 

Tabela 37. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

10 st C dla osadu pochodzącego z układu z dwoma reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 d 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 0,7 % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 0,36 % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 15,7488 d 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1206,796 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 9,2512 d 

Objętość komory stabilizacji 697,7699 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 431,8399 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 902,684 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 75,4248 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 17,9933 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 
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Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
 

Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/dm
3
 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

13,9674 mg O2/dm
3
 

Wymagana ilość tlenu 21,0004 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

3,0001 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 20,85 (gO2/m
3
 pow) / H m 

głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 1007,2134 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 16,7869 Nm
3
 / min 

Powierzchnia komory 131,6547 m
2
 

Minimalna ilość powietrza z uwagi na mieszanie 526,6188 m
3
 / h 

 

Tabela 38. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

12 st C dla osadu pochodzącego z układu z dwoma reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 d 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 70,00% % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 36,00% % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 13,0679 d 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1211,9792 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 11,9321 d 

Objętość komory stabilizacji 903,8411 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 433,6946 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 906,5604 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 75,7487 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 18,0706 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
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Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/dm
3
 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

13,9674 mg O2/dm
3
 

Wymagana ilość tlenu 21,0906 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

3,0129 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 20,85 (gO2/m
3
 pow) / H m 

głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 1011,5396 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 16,859 Nm
3
 / min 

Powierzchnia komory 170,5361 m
2
 

Minimalna ilość powietrza z uwagi na mieszanie 682,1444 m
3
 / h 

 

Tabela 39. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

20 st C dla osadu pochodzącego z układu z dwoma reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 d 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 0,7 % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 0,36 % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 12,2403 d 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1150,1522 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 12,7597 d 

Objętość komory stabilizacji 917,2247 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 411,5705 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 860,3137 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 71,8845 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 17,1488 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 5,3 m 

Głębokość wprowadzenia tlenu 5 m 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
 

Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/dm
3
 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

13,9674 mg O2/dm
3
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Wymagana ilość tlenu 20,0147 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

2,8592 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 20,85 (gO2/m
3
 pow) / H m 

głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 959,9376 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 15,999 Nm
3
 / min 

Powierzchnia komory 173,0613 m
2
 

Minimalna ilość powietrza z uwagi na mieszanie 692,2452 m
3
 / h 

 

 

W poniższych tabelach zebrano wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji 

tlenowej osadu przy stabilizacji osadów pochodzących ze stopnia biologicznego z trzema 

reaktorami. Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich charakterystycznych warunków pracy 

oczyszczalni. 

Tabela 40. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

10 st C dla osadu pochodzącego z układu z trzema reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 D 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 0,7 % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 0,36 % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 16,3138 D 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1198,9884 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 8,6862 D 

Objętość komory stabilizacji 650,916 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 429,046 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 896,8436 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 74,9368 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 17,8769 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 10 st C 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 M 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
 

Standardowe nasycenie tlenem 11,25 mg O2/dm
3
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Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

13,4239 mg O2/dm
3
 

Wymagana ilość tlenu 21,0066 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

3,0009 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 16,68 (gO2/m
3
 pow) / H m 

głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 1259,3885 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 20,9898 Nm
3
 / min 

 

Tabela 41. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

12 st C dla osadu pochodzącego z układu z trzema reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 D 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 0,7 % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 0,36 % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 15,0947 D 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1187,8336 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 9,9053 D 

Objętość komory stabilizacji 735,3655 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 425,0544 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 888,4995 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 74,2396 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 17,7106 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 12 st C 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 M 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
 

Standardowe nasycenie tlenem 10,83 mg O2/dm
3
 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

12,9228 mg O2/dm
3
 

Wymagana ilość tlenu 20,9535 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

2,9934 kg/h 
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Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 16,68 (gO2/m
3
 pow) / H m 

głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 1256,205 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 20,9368 Nm
3
 / min 

 

Tabela 42. Wyniki obliczeń technologicznych dla reaktorów stabilizacji tlenowej osadu dla temperatury 

20 st C dla osadu pochodzącego z układu z trzema reaktorami. 

Opis Wartość Jednostka 

Wiek osadu wymagany do stabilizacji 25 D 

Średni % smo w suchej masie osadów zmieszanych 0,7 % 

Przyjęty wymagany stopień rozkładu smo 0,36 % 

Stopień wykorzystania tlenu z powietrza 0,05 - 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Wiek osadu czynnego w reaktorach 14,4653 D 

Dobowy ładunek osadu ogółem 1126,8321 kg / d 

Czas zatrzymania w reaktorze 10,5347 D 

Objętość komory stabilizacji 741,9273 m
3
 

Dobowe zapotrzebowanie tlenu 403,2256 kg O2/d 

Stężenie osadu po stabilizacji 11,968 kg / m
3
 

Ładunek osadu po stabilizacji 842,8703 kg / d 

Objętość osadu po stabilizacji 70,427 m
3
 / d 

Godzinowe zapotrzebowanie tlenu 16,8011 kg O2/h 

Temperatura prowadzenia procesu 20 st C 

Głębokość reaktora 4,3 M 

Głębokość wprowadzenia tlenu 4 M 

Wymagane stężenie tlenu w komorze 2 mg O2/dm
3
 

Standardowe nasycenie tlenem 9,17 mg O2/dm
3
 

Stężenie nasycenia tlenem obliczeniowe dla głębokości 

wprowadzenia tlenu 

10,942 mg O2/dm
3
 

Wymagana ilość tlenu 20,5589 kg/h 

Minimalna ilość tlenu - wielkość zużycia może się wahać w stosunku 

1/7 

2,937 kg/h 

Zawartość tlenu w powietrzu 278 g O2 / m
3
 

Sprawność napowietrzania 0,015 % / m 

Sprawność napowietrzania 4,17 (gO2/m
3
 pow) / 1m 

głębokości 

Sprawność napowietrzania dla głębokości H 16,68 (gO2/m
3
 pow) / H m 
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głębokości 

Wymagana maksymalna wydajność dmuchaw 1232,548 Nm
3
/h 

Wymagana minimalna wydajność dmuchaw 20,5425 Nm
3
 / min 

 

Uwagi: 

 Wymagany wiek osadu ustabilizowanego: 25 dni  

 Ilość powietrza sprawdzono zarówno dla potrzeby zapewnienia warunków tlenowych, 

jak i konieczności wymieszania zawartości reaktorów, przy czym komory muszą być 

wyposażone w mieszadła śmigłowe – mieszanie sprężonym powietrzem jest 

wymagane jedynie w sytuacji awaryjnej (uszkodzenia, remontu, konserwacji, itp. 

mieszadła). 

 Należy zapewnić utrzymanie stężenia tlenu na poziomie min. 2 mg O2/dm
3
 (nie 

dotyczy fazy denitryfikacji) lub powyżej minimalnej wydajności niezbędnej dla 

wymieszania komór (w zależności od tego, która wartość jest wyższa). 

 

W skrajnym, niekorzystnym wariancie obliczeń, dla układu z dwoma reaktorami 

biologicznymi wymagana objętość komory stabilizacji wynosi 917,22 m
3
. Ponieważ należy 

uwzględnić dodatkowo przerwy w odwadnianiu, wynikające z dni wolnych, możliwość 

postojów maszyny odwadniającej, braku transportu osadu, itp. należy dodatkowo powiększyć 

komorę o min. 2 – dniową rezerwę. 

Stąd wymagana objętość stopnia stabilizacji wynosi: 

V = 917,22 + 2 x 71,88 = 1060,98 m
3
 , przyjęto 1050 m

3
. 

 

W skrajnym, niekorzystnym wariancie obliczeń, dla układu z trzema reaktorami 

biologicznymi, wymagana objętość komory stabilizacji wynosi 741,93m
3
. Ponieważ należy 

uwzględnić dodatkowo przerwy w odwadnianiu, wynikające z dni wolnych, możliwość 

postojów maszyny odwadniającej, braku transportu osadu, itp. należy dodatkowo powiększyć 

komorę o min. 2 – dniową rezerwę. 

Stąd wymagana objętość stopnia stabilizacji wynosi: 

V = 741,93 + 2 x 70,42 = 882,77 m
3
 , przyjęto 890 m

3
. 

 

Jak wynika z powyższych obliczeń, wariant modernizacji stopnia biologicznego, zakładający 

budowę trzeciego reaktora wpływa na konieczność realizacji stosunkowo niewielkiego 

reaktora biologicznego stopnia stabilizacji.  

5.2 Odwadnianie osadu 

Z uwagi na bardzo wysoki stopień zużycia istniejącej prasy oraz przewidywany wzrost 

obciążenia oczyszczalni, powodujący przyrost osadu przeciążający węzeł odwadniania, 

proponuje się wymianę urządzenia na nowe oraz zabudowę węzła higienizacji osadów. 

Rozważono dwa warianty odwadniania: 

 Prasa taśmowa, 

 Wirówka szybkoobrotowa. 

W obu przypadkach do procesu podawana jest ta sama ilość osadu, wynikająca z procesu 

stabilizacji.  
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Obliczenia wskazują, iż na oczyszczalni może powstawać ilość osadów ustabilizowanych w 

zakresie 842,87 – 906,56 kg sm/d. Jest to wielkość szacunkowa, wynikająca z 

przeprowadzonych powyżej obliczeń technologicznych . 

UWAGA! Dla różnych temperatur procesowych optymalizowano parametry pracy reaktorów 

stopnia biologicznego, stąd wielkość produkcji osadów w różnych temperaturach nie jest 

zależnością prostą. 

Do obliczeń przyjęto 900 kg sm/d. 

Objętość osadów, przy utrzymaniu stężenia na poziomie 12 kg/m
3
 wyniesie 75 m

3
/d 

(uwzględniając produkcję w dni wolne – jest to wartość wynikająca z bieżącego przyrostu). 

Tabela 43. Zestawienie dobowej produkcji osadu ustabilizowanego. 

Osad nadmierny ustabilizowany   

Ilość osadu kg/d 900 

Stężenie osadu kg/m3 12 

Objętość osadu m3/d 75 

 

Wykonano obliczenia warunków pracy i wymaganej wielkości urządzenia do odwadniania. 

Biorąc pod uwagę konieczność limitowania wielkości personelu oczyszczalni (utrzymanie 

dotychczasowego zatrudnienia) oraz uniknięcia rozbudowy części socjalnej, przyjęto iż 

odwadnianie odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze, przy czasie czynnej pracy 

maszyny (pod obciążeniem osadem, nie uwzględniając startu, mycia, konserwacji, 

smarowania, itp.) wynoszącym 6 godzin. 

Tabela 44. Obliczenia urządzenia do odwadniania osadu odwodnionego. 

Parametr Jednostka Wartość 

Dobowa ilość osadu do odwadniania (7 dni) 
m

3
/d 75 

kg/d 900 

Dobowa ilość osadu do odwadniania (5 dni odwadniania) 
m

3
/d 105 

kg/d 1260 

Sucha masa osadu odwodnionego % 20 

Dobowa ilość osadu odwodnionego (bez wapna) kg/d 6300 

Gęstość nasypowa osadu (szacunkowa – parametr zmienny dla 

różnych osadów) 
m

3
/t 0,8 

Objętość osadu odwodnionego m
3
/d 7,9 

Czas pracy maszyny h/d 6 

Wydajność robocza 
m

3
/h 17,5 

kg/h 210 

Wydajność maksymalna robocza 
m

3
/h 25 

kg/h 300 

 

Uwaga. Celem zapewnienia właściwej żywotności urządzeń oraz odpowiednich efektów 

odwadniania, przyjęto, iż praca w warunkach normalnych odbywać się będzie z obciążeniem 

wynoszącym 70% wydajności maksymalnej. Należy zwrócić uwagę, iż obciążenie ciągu 

osadowego wyliczono jako wartość średnią (co wynika m. in. z długiego czasu zatrzymania 

osadu w procesie, co powoduje wyrównanie wielkości przerobu). Oznacza to, że okresowo 

węzeł może pracować ze znacząco wyższą wydajnością. Stąd nie należy modyfikować 

(zmniejszać)  wielkości urządzenia odwadniającego. 
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Niezależnie od wybranego rodzaju urządzenia do odwadniania należy zmodyfikować węzeł w 

pełnym  zakresie. Należy zastosować nowy układ odwadniania, higienizacji i transportu 

osadu, składający się z: 

 Prasy lub wirówki do odwadniania osadu. 

 Stacji przygotowania polimeru. 

 Układu wody technologicznej. 

 Układu odbioru i higienizacji osadu odwodnionego. 

 

5.2.1 Prasa taśmowa. 

 

W tym wariancie przewiduje się wymianę istniejącej prasy na nową jednostkę o parametrach 

dostosowanych do obliczeniowego obciążenia osadem. Należy zatem zabudować prasę wraz z 

przystawką zagęszczającą (zagęszczacz mechaniczny - trzecia taśma), znajdującą się nad 

prasą. 

 

W skład przewidywanej instalacji do odwadniania osadów nadmiernych wchodzą: 

 Pompa rotacyjna do podawania osadu na instalacje do odwadniania. 

 Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości podawanego osadu do 

odwadniania. 

 Mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu. 

 Prasa do odwadniania osadu nadmiernego zintegrowana z zabudowanym nad nią 

zagęszczaczem mechanicznym jednotaśmowym. 

 Sprężarka powietrza do wytwarzania sprężonego powietrza dla potrzeb naciągu taśm i 

automatycznej korekcji ich biegu w prasie. 

 Pompa wody płuczącej dla potrzeb płukania taśm sitowych instalacji ściekiem  

oczyszczonym. 

 Instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu 

dostarczanego w postaci handlowej ciekłej lub proszkowej.  

 Pompa do podawania roztworu polielektrolitu. 

 Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości podawanego polielektrolitu. 

 Szafa sterownicza dla zasilania i sterowania pracą instalacji odwadniania. 

 

5.2.2 Wirówka szybkoobrotowa. 

 

W tym wariancie przewiduje się wymianę istniejącej prasy na nową wirówkę 

szybkoobrotową, o parametrach dostosowanych do obliczeniowego obciążenia osadem. 

Wirówka nie musi być wyposażona w instalację do dogęszczania wstępnego osadów – 

maszyny te z definicji są przystosowane do pracy z rzadkim osadem. 

 

W skład przewidywanej instalacji do odwadniania osadów nadmiernych wchodzą: 

 Pompa rotacyjna do podawania osadu na instalacje do odwadniania. 

 Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości podawanego osadu do 

odwadniania. 

 Wirówka szybkoobrotowa. 

 Pompa wody płuczącej dla potrzeb płukania wirówki po jej zatrzymaniu. 

 Instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu 

dostarczanego w postaci handlowej ciekłej lub proszkowej. 

 Pompa do podawania roztworu polielektrolitu. 
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 Przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości podawanego polielektrolitu. 

 Szafa sterownicza dla zasilania i sterowania pracą instalacji odwadniania. 

 

5.2.1 Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę uzyskane w ofertach koszty inwestycji, szacując koszty eksploatacyjne, 

analizując wpływ odcieków, a także dotychczasową eksploatację oczyszczalni i znajomość 

obsługi urządzeń, proponuje się wybór prasy taśmowej.  

Dodatkową przesłanką jest lokalizacja urządzenia we wspólnym budynku z częścią biurową i 

zapleczem socjalnym – prasa generuje zdecydowanie niższy poziom hałasu i nie będzie tak 

uciążliwa jak wirówka. Nie jest zatem wymagane wykonywanie (po doborze urządzenia) 

analiz warunków pobytu personelu w części biurowej i socjalnej. 

5.3 Transport i higienizacja osadu. 

Z uwagi na wymianę urządzenia do odwadniania oraz obowiązujące przepisy, nakazujące 

zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wywożonego osadu, należy wykonać kompletny 

układ transportu i higienizacji osadu. 

Winien on składać się z następujących elementów: 

 Przenośnik (-i) osadu odwodnionego. 

 Silos wapna z osprzętem. 

 Dozownik wieloślimakowy wapna.  

 Przenośnik (-i) wapna. 

 Mieszarka dwuwrzecionowa osadu z wapnem. 

 Przenośniki mieszanki osadu z wapnem do kontenera, wraz z wielopunktowym 

wysypem. 

 

Obliczeń dokonano dla maksymalnej roboczej ilości osadu, podawanego z urządzenia do 

odwadniania. Przyjęto standardowy dla ustabilizowanego osadu stopień odwodnienia – na 

poziomie 20%. Dawkę wapna ustalono na poziomie 0,3 kg/kg sm osadu, tj. w wysokości 

gwarantującej (zgodnie z danymi literaturowymi) higienizację osadu.  

 

Tabela 45. Obliczenie maksymalnego dobowego zużycia wapna. 

Parametr Jednostka Wartość 

Stężenie suchej masy osadu odwodnionego % 20 

Dobowa objętość osadu odwodnionego (bez wapna) m
3
/d  7,9 

Dobowa ilość osadu odwodnionego kg/d 6300 

Sucha masa osadu odwodnionego – wartość robocza kg/d 1260 (przy 5 dniach 

pracy) 

Wydajność maksymalna urządzenia  kg/h 300 

Dawka wapna 
kg/kg sm 0,3 

kg/d 378 

Maksymalna wydajność dozowania wapna kg/h 90 

Ilość osadu wapnowanego (sucha masa) kg/d 1638 

Ilość osadu wapnowanego (masa całkowita) kg/d 6678 
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Uwaga: 

Podaną dawkę wapna należy traktować jako obliczeniową. Rzeczywistą dawkę wapna należy 

określić podczas rozruchu – jest ona indywidualnie określana dla każdej oczyszczalni. 

 

Założono, iż nie dochodzi do odparowania wody po dodaniu wapna (w bilansie masy). W 

rzeczywistości, zależnie od dobranych urządzeń, stosowanego rodzaju wapna, przyjętego 

sposobu dystrybucji osadu do kontenera, itp. wielkość parowania może być znacząca.  
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6 Proponowany zakres pozostałych prac 

modernizacyjnych 

 

Oprócz wykonania prac w stopniu ściekowym i osadowym, związanych z podstawowymi 

obiektami przepływu ścieków i osadów oraz prac typowych dla uzyskania bezpośredniego 

celu technologicznego, należy wykonać również szereg prac związanych z zabezpieczeniem 

obiektów przed zniszczeniem, wymianą zużytego wyposażenia i jego dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów i przewidywanego obciążenia, zapewnieniem odpowiedniego 

bezpieczeństwa pracy oczyszczalni, możliwości automatycznego i zdalnego systemu 

sterowania oczyszczalnią oraz prawidłowych warunków BHP załogi. 

 

Są to następujące działania: 

1. Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z zabudową piątej jednostki. Wydajność i 

wysokość podnoszenia pomp dobrana do nowych parametrów pracy. 

3. Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), zapewniająca 

zasilanie urządzeń oczyszczalni.  

4. Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu, połączona z wykonaniem 

pompowni stanów wysokich (pompownia tylko w wypadku przyjęcia rozwiązania z 

dwoma reaktorami).  

5. Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w nowym 

pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza. 

6. Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu. 

7. Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu 

odwodnionego. 

8. Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego. 

9. Zabudowa nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do 

zwiększonych potrzeb w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu 

energetycznego oczyszczalni. 

10. Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego 

oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, prasy 

odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu oraz wykonanie nowego 

systemu wentylacji. 

11. Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni. 

12. Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w zakresie 

oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych i 

oczyszczalni w Krościenku. 

13. Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 

14. Wykonanie studni wierconej. 

15. Wykonanie garażu dla pojazdów. 

16. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni. 
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7 Ostateczny zakres przyjętej modernizacji i rozbudowy 

oczyszczalni 

7.1 Opis ogólny. 

Wybierając optymalne rozwiązanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Szczawnicy 

należy dokonać wyboru jednego z dwóch wariantów dla części mechanicznej, następnie 

ściekowej (trzy podwarianty) i osadowej oraz wprowadzić działania komplementarne, 

pozwalające uzyskać sprawnie działający obiekt. 

Analizując zebrane dane zaproponowano wybór kompleksowego wariantu, który stanowi 

optymalne rozwiązanie dla oczyszczalni w Szczawnicy. 

Proponuje się, aby układ technologiczny oczyszczalni wyglądał następująco: 

Ścieki surowe oraz dowożone zbierane będą w istniejącej studni zbiorczej (VS), z której będą 

kierowane przewodem DN 500, poprzez dwie nowe zasuwy regulacyjne z napędami  

elektrycznymi, zabudowane na symetrycznym układzie rozdziału ścieków do nowego zespołu 

dwóch kratopiaskowników. Z uwagi na istnienie pojedynczego reaktora biologicznego w 

części defosfatacyjnej i denitryfikacyjnej, wymaga się, aby zabudować dwie linie 

kratopiaskowników, co ogranicza zakres inwestycyjny w następnych etapach procesu 

oczyszczania – taki układ gwarantuje zachowanie czystości kolejnych obiektów (brak piasku i 

skratek, z uwagi na ciągłe działanie urządzeń podczyszczających). Rozwiązanie takie pozwala 

również w pełni wykorzystać wydajność linii oczyszczania ścieków. 

Urządzenia zabudowane będą w nowym budynku, równolegle do elewacji istniejącego 

budynku od strony komory dopływowej ścieków. Wstępnie obliczony wymiar budynku to 14 

x 7,5 m w rzucie (szerokość przyjęto celem uzyskania odpowiedniego komfortu obsługi – 

ostateczny wymiar zależny od dobranych urządzeń). Przy lokalizacji budynku należy pod 

uwagę wziąć gromadzący się na istniejącym i projektowanym dachu śnieg – np. odsuwając 

obiekty od siebie w sposób umożliwiający zrzut śniegu. UWAGA! Piaskowniki należy 

przegłębić w stosunku do istniejącej kanalizacji, tak, aby nie dochodziło do zatapiania 

kanalizacji z uwagi na hamowanie przepływu na kratach. Wstępnie obliczono przegłębienie 

na 20 cm (całkowita głębokość „wanny” piaskowników to 2,65 m, należy je dobrać na etapie 

projektu w zależności od przyjętego urządzenia – tak, aby nie dochodziło do podtapiania 

kanalizacji wywołanego oporami zanieczyszczeń na kratach. Na odcinku do zasuw przed 

kratopiaskownikami instalacja będzie mogła, w przypadku dużych napływów ścieków 

i wystąpienia cofki ze strony odpływu pracować ciśnieniowo, przy czym przewiduje się 

zabudowę na załamaniach kolektora wyniesionych studni (lub studni o normalnej wysokości, 

ale wówczas przewód należy wykonać jako ciśnieniowy z zamknięciami kołnierzowymi 

czyszczaków), umożliwiających czyszczenie i dostęp do przewodu. W normalnych 

warunkach pracy eksploatowany będzie jeden kratopiaskownik, drugi znajdować się będzie w 

rezerwie czynnej, będzie również mógł być używany w sytuacjach dużych napływów wód 

przypadkowych. Ilość ścieków dopływających do piaskowników regulowana będzie 

zasuwami z napędami regulacyjnymi, zabudowanymi przed komorami krat tych urządzeń. 

W sytuacjach ekstremalnych, przy wystąpieniu dopływu ścieków przypadkowych (np. 

powodziowych), w ilościach przewyższających możliwości stopnia mechanicznego 
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(wyższych niż wydajność reaktorów biologicznych), otwierana będzie zasuwa na istniejącym 

przewodzie obejściowym do komory odpływowej. Zasuwa również wyposażona będzie w 

napęd regulacyjny (zabudowa napędu elektrycznego w miejsce ręcznego). Obejście należy 

wyposażyć w elektroniczny układ pomiaru przepływu. Przepływ ścieków nadmiarowych 

odbywać się będzie zatem grawitacyjnie. 

Skratki usuwane na kratach, transportowane będą poziomym przenośnikiem spiralnym do 

prasopłuczki zabudowanej w obecnej hali prasy.  

Piasek zatrzymany w napowietrzanych piaskownikach (napowietrzanie ma na celu w tym 

przypadku wyłącznie utrzymanie stałych warunków przepływu i unoszenia zanieczyszczeń 

organicznych, a nie odświeżenie ścieków, czy separację tłuszczu) wynoszony i wstępnie 

odwodniony w przenośnikach ukośnych, transportowany również będzie przenośnikiem 

poziomym do płuczki/separatora piasku, zabudowanego w obecnej hali prasy. 

Odcieki z tych urządzeń należy skierować do pompowni głównej – stąd przy ich doborze 

należy zapewnić maksymalnie wysoką sprawność ich pracy. Za piaskownikami zabudowane 

będą zasuwy nożowe z napędem ręcznym, umożliwiające odcięcie urządzeń do inspekcji, 

remontu, konserwacji, itp. 

Z kratopiaskowników, oczyszczone mechanicznie ścieki, kierowane będą nowym przewodem 

DN 500, położonym pomiędzy budynkiem techniczno-socjalnym, a zbiornikiem ścieków 

dowożonych, do istniejącej pompowni (należy wykonać przejście przez ścianę istniejącego 

budynku, poprzez komorę pompy osadowej – komorę zasypać i wykonać nową płytę 

posadzki oraz przez ścianę pompowni). 

W pompowni przewiduje się wymianę wszystkich pomp wraz z osprzętem i stanowiskami (w 

tym wymiana stóp sprzęgających, prowadnic, itp.) na nowe jednostki oraz wyposażenie 

piątego stanowiska wraz z zabudową pompy. Wydajność każdej z pomp wyniesie 25 l/s, co 

przy pracy 4 jednostek pozwoli na transport do stopnia biologicznego max. 360 m
3
/h ścieków, 

a przy niskim indeksie osadu nawet 450 m
3
/h – co pokrywa pełną wydajność obu linii 

oczyszczania mechanicznego, pracujących z dopuszczalnym krótkotrwałym przeciążeniem i 

zapewni odbiór pełnej ilości ścieków i odcieków. W pompowni zostanie wymieniony system 

sterowania (czujniki), a komora przykryta stropem celem redukcji ilości unoszących się 

aerozoli. W ramach prac należy również wykonać przejście szczelne i wprowadzenie nowego 

kolektora dopływowego DN 500 oraz przewodów odcieków, odcinając istniejące, 

przewidziane do likwidacji kanały. W wybranych odcinkach kanałów można poprowadzić 

przewody odprowadzające odcieki z urządzeń. Nad nowym stropem pompowni wykonać 

belkę z wciągnikiem, dostosowaną do wagi pomp (oraz ew. konieczności ich odkleszczenia). 

Wymaga się posadowienia belki na własnej konstrukcji nośnej – bez dowiązywania do 

istniejącego stropu budynku. Długość belki musi zapewniać transport pomp na środek 

transportu – tj. poza obrys pompowni do miejsca w które można podstawić samochód 

dostawczy.  

Modernizacja stopnia biologicznego polegać będzie na dobudowie trzeciego reaktora oraz 

jego połączeniu z istniejącymi jednostkami. We wszystkich jednostkach zwierciadło ścieków 

podniesione będzie o ok. 30 cm, celem zapewnienia wyższej ekonomii napowietrzania oraz 

stworzenie dodatkowej rezerwy pojemności reaktorów. 

W ramach modernizacji przewiduje się zmianę podziału wewnętrznego reaktora – 

wydzielenie komory defosfatacji, denitryfikacji (z możliwością pracy w roli komory 

napowietrzania) oraz uporządkowanie strumieni recyrkulacji: recyrkulacja z osadników 

wtórnych skierowana będzie do komory denitryfikacji (z uwagi na bardzo duży objętościowo 

strumień), a z komory denitryfikacji poprowadzona będzie recyrkulacja II stopnia do komory 
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defosfatacji. Stopień denitryfikacji składać się będzie z trzech komór – pierwszej wydzielonej 

z obecnej komory (w niej będzie zainstalowany nowy zagęszczacz grawitacyjny), drugiej – 

wykonanej z obecnego zbiornika osadu i trzeciej – wykonanej w ramach nowego reaktora. W 

trzeciej komorze należy zabudować system napowietrzający, umożliwiający przejście jej do 

roli nitryfikacji. Recyrkulację wewnętrzną należy wykonać w postaci mieszadła 

pompującego, które musi być zabudowane w komorze, wydzielonej w sposób trwały z 

obecnego zbiornika osadu lub komory III denitryfikacji i mieć możliwość poboru ścieków z 

komory II lub III oraz odcięcia i opróżnienia komory mieszadła. 

Zakłada się kompleksową wymianę całego wyposażenia reaktora i osadników (włącznie z 

płytami, cała konstrukcją nośną osadników, studniami zbiorczymi itp. oraz zagęszczaczem 

grawitacyjnym) oraz montaż nowej, podniesionej konstrukcji nośnej osadników i 

wyposażenia o ok. 30 cm. Ruszt napowietrzający zostanie uzupełniony oraz wprowadzony 

będzie podział rusztów na sekcje, zasilane przez zawory regulacyjne z napędem elektrycznym 

oraz na podsekcje, z ręcznymi zaworami odcinającymi. W ramach modernizacji reaktorów 

zostanie zainstalowany system kontroli – pomiary stężenia tlenu i potencjału redoks we 

wszystkich komorach (w sumie po 5 sztuk). 

Uzupełniającym – obligatoryjnym rozwiązaniem jest rozbudowa istniejących osadników 

wtórnych poprzez ich wydłużenie do pełnej długości komór napowietrzania. Zaleca się, aby  

na etapie przetargu przeprowadzić ponowne obliczenia stopnia sedymentacji, a do tego czasu 

wykonać badania omówione w niniejszej koncepcji. Z uwagi na konieczność wprowadzenia 

możliwości prowadzenia normalnych remontów i konserwacji, zwiększenie powierzchni 

osadników jest obligatoryjnym elementem modernizacji. 

Powietrze do reaktorów i komór stabilizacji tlenowej podawane będzie z nowej stacji 

dmuchaw, wyposażonej w dwie dmuchawy promieniowe, pracujące w systemie 1 czynna +1 

rezerwa czynna ( z możliwością pracy obu jednostek przy ograniczonej mocy). 

W przypadku konieczności dozowania środków chemicznych, do usuwania fosforu, będą one 

podawane z nowego zbiornika magazynowego o pojemności 10 m
3
 poprzez nowy układ 

pompowy (w systemie 2 pomp: 1+1). 

Z uwagi na występujące deficyty wody technologicznej, przewiduje się wykonanie pompowni 

wody technologicznej w rejonie kolektora odpływowego, podającej ścieki oczyszczone do 

zbiornika zabudowanego w hali prasy. 

Główny strumień ścieków oczyszczonych poprzez nowy przepływomierz (przystosowany 

zarówno do pracy z zalanym przewodem, jak i przy niepełnym przekroju pomiarowym) 

zabudowany w nowej komorze (min. DN 2500) odpływać będzie do istniejącej komory 

(pomiary będą usunięte) i dalej do odbiornika. Alternatywnie dopuszcza się zabudowę 

zasyfonowanego przepływomierza elektromagnetycznego. Nie dopuszcza się zabudowy 

pomiaru z wykorzystaniem zwężki (z uwagi na cofkę z kolektora odpływowego). Przepływ 

ścieków z reaktorów odbywać się będzie zatem grawitacyjnie. 

W przypadku gdyby ilość dopływających ścieków i ekstremalnych wód przypadkowych 

przewyższała wydajność stopnia biologicznego (300 m
3
/h wg. koncepcji i I etapu budowy 

oczyszczalni, 360 m
3
/h wg. autorskich obliczeń projektanta oczyszczalni, zamieszczonych w 

projekcie wykonania oczyszczalni, 300-450 m
3
/h wg. niniejszych obliczeń – zależnie od 

aktualnego indeksu osadu i ilości czynnych osadników), a była niższa niż wydajność stopnia 

mechanicznego, różnica w ilości ścieków obejściem technologicznymz pompowni głównej 

trafi do komory odpływowej istniejącym kolektorem zaopatrzonym z zasuwę z napędem 

ręcznym .  
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Osad nadmierny, analogicznie jak do tej pory, tłoczony będzie ze strumienia osadu 

recyrkulowanego, do zagęszczacza grawitacyjnego (podniesionego stosownie do zmiany 

poziomu w reaktorze). Następnie osad zagęszczony spompowywany będzie cyklicznie pompą 

do nowej, podwójnej komory stabilizacji tlenowej, zlokalizowanej za stacją PIX. Na 

przewodzie tłocznym zabudowany będzie przepływomierz. 

Przewidywany czas stabilizacji w wydzielonej komorze oraz w reaktorach wyniesie łącznie 

min. 25 dni. Objętość komory stabilizacji zapewnia dodatkowo dwudniowe przetrzymanie 

osadu ustabilizowanego (ponad objętość wymaganą do stabilizacji), celem uzyskania retencji 

na okres weekendów. W przypadku dobrego dogęszczania osadów (przyjęto stosunkowo 

niską wartość 12 kg/m
3
) możliwe będzie wydłużenie czasu stabilizacji lub zwiększenie 

przerobu osadu.  

Każda komora stabilizacji wyposażona będzie w system napowietrzania z 

zasuwą/przepustnicą regulacyjną z napędem, mieszadło, system usuwania wody nadosadowej 

oraz zatapiania/usuwania kożucha, a także przelew awaryjny. System kontroli i nadzoru 

składać się będzie z tlenomierza, miernika odczynu i miernika poziomu oraz miernika 

mętności na spuście wody nadosadowej (dopuszcza się wspólny na spuście z obu komór). 

Należy wykonać połączenie pomiędzy komorami – z zasuwą odcinającą. Po obu stronach 

wykonać deflektory, umożliwiające wytracenie energii przepływu (np. dla poprawnej 

dekantacji osadu przy ewentualnej pracy szeregowej).   

Woda nadosadowa kierowana będzie do głównej pompowni, skąd trafi ze ściekami do 

reaktora biologicznego. Zakładane stężenie osadu w komorze stabilizacji wynosić będzie ok. 

12 kg/m
3
. W przypadku poprawy warunków dekantacji, jeśli możliwe będzie spuszczenie 

większej ilości cieczy i dalsze dogęszczenie osadu, czas stabilizacji wzrośnie, co poprawi 

właściwości i odwadnialność osadu. 

Należy wykonać obejście, umożliwiające pracę z pominięciem komory stabilizacji tlenowej. 

Osad nadmierny ustabilizowany będzie kierowany do nowego urządzenia odwadniającego, 

zabudowanego w istniejącej hali odwadniania. Odcieki z urządzenia kierowane będą do 

pompowni głównej. 

Odwadnianie odbywać się będzie na prasie wielowałkowej trzytaśmowej. Wydajność 

urządzenia musi zapewnić odwodnienie całej ilości osadu nadmiernego ustabilizowanego w 

dni robocze, przy 6 godzinnej pracy pod obciążeniem osadem w granicach max. 80% 

obciążenia urządzenia. Minimalna wymagana wydajność to 25 m
3
/h i 300 kg sm/h. 

Osad odwodniony kierowany będzie przenośnikiem do mieszarki, zabudowanej w 

wydzielonym obiekcie, do której dodawane będzie wapno z nowego silosu. Osad po 

higienizacji transportowany będzie kolejnym układem przenośników do nowego budynku w 

którym znajdować się będzie stanowisko kontenera na osad. Cała oczyszczalnia kontrolowana 

i sterowana będzie poprzez nowy system automatyki. Urządzenia takie jak kratopiaskowniki z 

osprzętem, prasa/wirówka, dmuchawy posiadać będą własne sterowniki, kontrolujące pracę 

urządzeń, natomiast cały system dodatkowo docelowo zbierać będzie sygnały z oczyszczalni 

w Krościenku i lokalnych przepompowni i transmitować wybrane informacje do siedziby 

PPK w Nowym Targu.  

System wizualizacji/sterowania w oś Szczawnica będzie łączył się z oczyszczalnią w 

Krościenku i wszystkimi przepompowniami sieciowymi SUS Wschód oraz gromadził dane z 

oś Szczawnica. System powinien być tak wykonany, aby możliwe było w przyszłości 

uruchomienie przesyłu danych do Nowego Targu. 
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Przewiduje się zabudowę kompletnego nowego systemu grzewczego. Kotłownia 

zlokalizowana będzie w obecnym pomieszczeniu dmuchaw. Podstawowym źródłem ciepła 

będzie piec gazowy (LPG, a docelowo gaz miejski), przy czym układ musi pracować w 

systemie biwalentnym – z wykorzystaniem ciepła odpadowego z chłodzenia powietrza z 

dmuchaw. 

W ramach modernizacji przeorganizowany będzie cały system wentylacji pomieszczeń. 

Przewiduje się również wykorzystanie ciepła odpadowego, pochodzącego z chłodzenia 

dmuchaw – nadmuchiwanego z pomieszczenia dmuchaw do pomieszczenia 

kratopiaskowników oraz hali odwadniania. Należy również wykorzystać energię zawartą w 

sprężonym powietrzu, montując również układ odzysku ciepła – do zasilania wody obiegu 

grzewczego kotłowni.  

Powietrze z hali odwadniania tłoczone będzie kolejno do pomieszczenia kontenera z osadem. 

Dodatkowo należy zabudować biofiltr, odbierający zanieczyszczone powietrze z urządzeń i 

obiektów, co najmniej z następujących obiektów: 

 Komory zbiorczej ścieków. 

 Kratopiaskowników i urządzeń transportu i obróbki skratek i piasku. 

 Stanowisk kontenerów skratek i piasku. 

 Pompowni głównej. 

 Stanowiska urządzenia do odwadniania. 

 Układu transportu i higienizacji osadu. 

 Stanowiska kontenera na osad. 

7.2 Opis szczegółowy. 

Zakres modernizacji obejmować będzie następujące działania: 

1. Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

2. Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą wymianą 

urządzeń i dostosowaniem przepustowości węzła do docelowego obciążenia. W 

ramach węzła zostaną wprowadzone procesy płukania i odwadniania skratek i piasku. 

3. Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z zabudową 

piątej jednostki. Wydajność i wysokość podnoszenia pomp dobrana do nowych 

parametrów pracy. 

4. Modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem pojemności, 

wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy. 

5. Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), zapewniająca 

zasilanie urządzeń oczyszczalni.  

6. Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu oraz obejść technologicznych.  

7. Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w nowym 

pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza. 

8. Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu. 

9. Budowa nowego, wydzielonego układu stabilizacji osadów. 

10. Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem. 

11. Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu 

odwodnionego. 
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12. Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego. 

13. Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa nowego 

awaryjnego agregatu prądotwórczego o mocy dostosowanej do zwiększonych potrzeb 

w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu energetycznego 

oczyszczalni. 

14. Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego z węzła mechanicznego 

oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, prasy 

odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu oraz wykonanie nowego 

systemu wentylacji. 

15. Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni. 

16. Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb w zakresie 

oczyszczalni, odbioru, wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych i 

oczyszczalni w Krościenku. 

17. Wykonanie studni wierconej, dla potrzeb socjalnych obsługi. 

18. Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 

19. Wykonanie garażu dla pojazdów obsługowych. 

20. Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni. 

21. Remont generalny części socjalno – administracyjnej i zaplecza (wszystkie 

pomieszczenia na oczyszczalni). 

 

Szczegółowy opis działań. 

 

7.2.1 Zabudowa stacji zlewnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

Z uwagi na zmianę obecnie obowiązujących przepisów oraz przewidywany stały odbiór 

ścieków dowożonych należy zainstalować nową stację zlewną. 

 

Węzeł musi zapewniać: 

 Przyjęcie ścieków. 

 Pomiar objętości dostarczanych ścieków. 

 Pomiar koncentracji zanieczyszczeń (pH, przewodność), z odcięciem zrzutów o 

przekroczonych parametrach. 

 Rejestrację danych dotyczących dostaw z możliwością przenoszenia ich na pendrive 

oraz transmisję do systemu AKPiA oczyszczalni. 

 Nadzór nad dostawcami. 

 Możliwość eksportowania danych do plików *.pdf, *.xls, *.doc, *.html. 

 

 

Stację należy zlokalizować w miejscu likwidowanego zbiornika ścieków dowożonych, 

odpowiednio ją „cofając”, aby wąż stacji nie blokował dojazdu do stanowiska kontenerów 

osadu odwodnionego. 

W ramach modernizacji węzła należy również wykonać: 

 Fundament pod stację zlewną w miejscu istniejącego zbiornika i stanowisko (koperta 

żelbetowa, z wpustem ulicznym i odpływem do komory zbiorczej. 
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 Podłączenie stacji (odpływ ścieków) do komory zbiorczej ścieków (studni na nowym 

przewodzie) – zakłada się zabudowę przewodu min DN 200 wraz z dwoma studniami 

pośrednimi. Na przewodzie należy zabudować zasuwę ręczną, zamykaną w razie 

wystąpienia wysokich stanów. 

 Likwidację istniejącego zbiornika. 

 Podłączenie wentylacji stacji zlewnej do systemu biofiltracji powietrza. 

Do stacji należy doprowadzić ścieki oczyszczone – wodę technologiczną (niezbędny jest 

układ podnoszenia ciśnienia), energię elektryczną, wraz z wykonaniem dodatkowego 

oświetlenia miejsca zrzutu oraz wyprowadzić sygnały do systemu AKPiA oczyszczalni. 

 

7.2.2 Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, połączona z całkowitą 

wymianą urządzeń i dostosowaniem przepustowości węzła do docelowego 

obciążenia.  

 

Zaleca się zastosowanie rozwiązania opisanego we wcześniejszych punktach koncepcji. 

Należy zabudować kolektory ścieków o średnicach min. DN 500 w układzie symetrycznym, 

zapewniającym równomierne obciążenie obu kratopiaskowników. Przed kratopiaskownikami 

zabudować zasuwy nożowe z napędami regulacyjnymi, zasilane elektrycznie. 

Za piaskownikami zainstalować zasuwy z napędami ręcznymi. W ramach węzła zostaną 

wprowadzone procesy płukania i odwadniania skratek i piasku. 

 

Kratopiaskowniki wraz z zasuwami zabudować w nowej żelbetowej wannie, którą należy 

wykorzystać jako fundament nowego budynku. UWAGA! Oś kolektorów wlotowych 

kratopiaskowników zabudować w sposób obniżony względem osi przewodu 

wyprowadzonego ze studni zbiorczej, tak, aby kraty nie powodowały cofki i podtopienia 

kanalizacji – obniżając poziom wlotów do piaskowników względem poziomu w komorze 

zbiorczej. W dnie wanny wykonać odwodnienia liniowe oraz kratki spustowe poniżej 

odwodnień piaskowników. Z uwagi na posadowienie poniżej poziomu ścieków zabudować 

rząpie odwadniające, wyposażone w pompę przystosowaną do usunięcia zawartości 

piaskowników (co najmniej wirnik typu vortex, o prześwicie min 50 mm). 

Budynek kratopiaskowników wykonać z dachem dwuspadowym i w konstrukcji analogicznej 

jak obiekt istniejący. Pomiędzy obiektami pozostawić wolną przestrzeń, umożliwiającą 

usuwanie (zsuwanie się) śniegu. W budynku zabudować drzwi od strony części socjalnej 

oczyszczalni oraz bramę montażową z drzwiami od strony stacji dmuchaw. Oświetlenie 

zabudować na ścianach – w sposób umożliwiający bezpieczną wymianę elementów. Obiekt 

obligatoryjnie wyposażyć w system detekcji gazów. Pomosty wewnątrz budynku 

doprowadzić do urządzeń w sposób umożliwiający ich obsługę, a w tym odbieranie piasku i 

skratek w razie awarii przenośników (odbiór taczkami). Układ pomostów musi umożliwiać 

pełną obsługę piaskowników, w tym również prowadzenie remontów i konserwacji (np. 

transport kraty, ślimaków, itp.) 

Ogrzewanie – z nowej kotłowni oraz powietrzem nawiewanym ze stacji dmuchaw (z 

możliwością odcięcia nawiewu ciepłego powietrza). Odbiór powietrza z urządzeń do 

biofiltracji. Należy odebrać do systemu biofiltracji powietrze z piaskowników, z komór krat, 

przenośników, urządzeń oraz stanowisk kontenerów. Ilość powietrza obliczyć na etapie 

projektu – jest ona uzależniona od doboru piaskowników. Niezależnie od ilości powietrza 

pobieranego z rejonu stanowisk kontenerów (dobranej na etapie projektu wentylacji), należy 
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obligatoryjnie odebrać co najmniej sześciokrotną objętość urządzeń (z uwagi na nawiew 

powietrza ze ściekami), uwzględniając również powietrze podawane do mieszania ścieków. 

 

Podłoga wykonana z żywic o odpowiedniej szorstkości, ściany do wysokości 2 m nad 

terenem wyłożyć płytkami. Dopuszcza się w porozumieniu z Zamawiającym wykonanie 

również pokrycia ścian wanny żelbetowej żywicami. 

Do budynku należy doprowadzić wodę ciepłą i zimną.  

 

Przewiduje się montaż dwóch kratopiaskowników pracujących w systemie 1 pracujący, jeden 

rezerwa czynna. Wydajność pojedynczego kratopiaskownika musi wynosić min. 270 m
3
/h 

przy sprawności 95% usuwania piasku dla średnicy zastępczej 0,2mm i min. 300 m
3
/h przy 

sprawności 90% usuwania piasku dla średnicy zastępczej 0,2mm. Urządzenia muszą posiadać 

możliwość pracy równoległej jednoczesnej – jak wskazują obliczenia przez niewielki procent 

czasu napływy do oczyszczalni są bardzo wysokie (nie uzasadnia on jednak konieczności 

zabudowy większych urządzeń i stałej eksploatacji niedociążonych piaskowników). 

 

Kratopiaskownik to zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków 

składające się z kraty taśmowo – hakowej połączonej z piaskownikiem. Przewiduje się 

zastosowanie do zatrzymywania skratek kraty taśmowo - hakowej samoczyszczącej, 

analogicznej do zabudowanej na oczyszczalni w Krościenku. Krata zabudowana będzie pod 

kątem co najmniej 85 stopni w stosunku do płaszczyzny ścieków, w celu zwiększenia 

powierzchni filtracji. Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra ze skratek na 

taśmie kraty. Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z stali co najmniej AISI 304, z 

taśmą wykonaną z tworzywa sztucznego a składającą się z połączonych ze sobą za pomocą 

dystansów – specjalnych paneli zbierających skratki. Krata musi być wyposażona w denny 

system oczyszczania filtra taśmy oraz system samooczyszczania paneli nie wymagający wody 

do czyszczenia. 

 

Piaskownik: 

Oczyszczone ze skratek ścieki wpadają do komory piaskownika na którego dnie 

umiejscowiona jest spirala zgarniająca piasek do kieszeni transportera ukośnego, który z kolei 

ukośnie pod górę wynosi odwodniony piasek na zewnątrz do przenośnika poziomego, a 

następnie do płuczki piasku – kąt pracy spirali jest o tyle istotny iż odpowiada za odwodnienie 

końcowe piasku. Spirale  wykonane ze stali nierdzewnej min. AISI304 jako wałowe 

obustronnie ułożyskowane, co zapobiegnie zużywaniu się spirali w wyniku tarcia o obudowę. 

Łożyska należy wykonać w wersji umożliwiającej dostęp i wyposażyć w układ smarowania. 

Niezbędnym elementem instalacji jest system napowietrzania, który, przy napływach 

mniejszych niż zakładane nie pozwala opadać częścią organicznym razem z piaskiem, przy 

zwiększonych napływach powoduje wytworzenie wiru w przeciwprądzie do napływającego 

ścieku i tym samym wydłuża drogę ścieku tak aby piasek nie przelatywał do dalszych etapów 

oczyszczania. Ponieważ ilość dostarczanego powietrza jest dobierana indywidualnie dla 

każdej instalacji w oparciu o bilans ścieków jak również ich rodzaj – dostawca winien 

zapewnić obliczenia ilości powietrza, jak również podać moc napowietrzania.  

 

 

Prasopłuczka skratek: 

Prasopłuczka jest urządzeniem służącym do wypłukiwania z skratek części organicznych, a 

następnie prasowania. W pierwszej części urządzenia następuje wprowadzanie skratek do 

komory płukania, w której dysze płuczące zainstalowane są na całym obwodzie 
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perforowanego bębna. Następnie napędzana elektrycznie spirala wałowa prasuje i transportuje 

skratki do pojemnika. Urządzenie nie potrzebuje żadnego układu hydraulicznego. 

 

Płuczka piasku: 

Płuczka piasku to samodzielne urządzenie dla osadów takich jak pulpa piaskowa służące do 

odwadniania oraz usuwania zawartych w nim cząsteczek organicznych.  

Pulpa piaskowa z piaskowników jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj 

następuje pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostałych cząstek stałych. Poprzez 

następujące po tym procesie płukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostałe w nim 

cząsteczki organiczne. Płuczka piasku to zbiornik, w którym wbudowane jest urządzenie 

mieszająco – zgarniające oraz które posiada wlot i wylot wody płuczącej. Zanieczyszczony 

piasek jest zatrzymywany poprzez mieszanie w strefie wirowej, w której następuje 

oddzielenie cząsteczek piasku od materiałów organicznych. W tym procesie wykorzystywane 

są siły grawitacyjne i wirowe, przy czym cząsteczki o różnym ciężarze zostają wyseparowane 

i skoncentrowane w przeciwległych komorach. Cząstki organiczne wraz z wodą płuczącą są 

usuwane poprzez przelew, wypłukane cząstki piasku po sedymentacji zostają wyniesione do 

wylotu za pomocą przenośnika zrzutowego. Cały cykl płukania i wynoszenia jest sterowany 

za pomocą panelu kontrolnego z możliwością ustawienia pozostałych parametrów (przy czym 

panel kontrolny będzie jeden dla całej instalacji tj. kratopiaskowników, przenośników, 

prasopłuczki skratek i płuczki piasku). 

 

Płuczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwałowa oraz listwy 

ślizgowe ze stali specjalnej. Urządzenie wyposażone jest w elektryczną zasuwę nożową do 

okresowego odprowadzania zalegających wód popłucznych  

 

W ramach modernizacji należy zakupić min. 4 kontenery do transportu skratek i piasku, 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

7.2.3 Modernizacja pompowni, wymiana pomp w pompowni głównej, wraz z 

zabudową piątej jednostki.  

Istniejące pompy (za wyjątkiem jednej) są wyeksploatowane, a do momentu modernizacji 

zużyją się całkiem. Należy wymienić wszystkie pompy wraz z wyposażeniem (stopy 

sprzęgające, prowadnice, itp.) na nowe, montując również piątą jednostkę na wolnym 

stanowisku i uzupełniając jego wyposażenie. Należy także zabudować falowniki do co 

najmniej trzech pomp. Wydajność i wysokość podnoszenia pomp dobrana do nowych 

parametrów pracy. Przewiduje się montaż pomp o wydajności min. 25 l/s każda. Wydajność 

taka pozwala na optymalną pracę pompowni – przy pracy 4 pomp (piąta jako rezerwa czynna) 

do reaktora może zostać przetransportowana maksymalna obliczeniowa (wg. autora 

pierwotnego patentu na rozwiązanie osadników końcowych) ilość ścieków, tj. nie mniej niż 

300 m
3
/h, a wg. obliczeń niniejszych  300-360 (450) m

3
/h, zależnie od aktualnego indeksu 

osadu. Zastosowanie pomp o wyższych wydajnościach spowodowałoby wzrost strat 

hydraulicznych wywołanych podniesieniem prędkości przepływu w kolektorach. Przy 

doborze pomp należy zwrócić uwagę na charakterystykę hydrauliczną, aby możliwa była 

efektywna regulacja wydajności dzięki zastosowaniu przemienników częstotliwości. Zgodnie 

z dostępnymi informacjami, wysokość geometryczna podnoszenia wynosi obecnie 6,35 m, 

przy czym wartość tą należy potwierdzić na etapie projektu.  

 

W pompowni należy zabudować nowy układ pomiaru poziomu ścieków, składający się z 

sondy ultradźwiękowej oraz zespołu pływaków awaryjnych. 
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Pompownię należy przykryć, a powietrze z komory pomp odebrać do układu biofiltracji. W 

płycie stropowej (wymiar pompowni 4,6 x 3,1 metra) zabudować zespół włazów 

umożliwiających transport pomp oraz właz wejściowy, z pokrywami i stopniami zejściowymi 

(stal nierdzewna), kominek nawiewowy oraz układ odbioru powietrza. Wytrzymałość stropu 

obliczyć uwzględniając normalny ruch po stropie (obsługa pomp). Dół stropu oraz ściany do 

wysokości 20 cm poniżej poziomu ścieków (min. 2 metry od góry), po odpowiednim 

oczyszczeniu zaizolować. Proponuje się zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej zbiornika 

powłoką smołowo-epoksydową. W tym celu należy wypiaskować beton do uzyskania 

odczynu zasadowego (pH = 10), a następnie nanieść powłokę zabezpieczającą. Jeżeli podczas 

piaskowania stwierdzone zostaną poważne ubytki powierzchni, należy dokonać jej 

reprofilacji. Ponieważ stan zbiornika ulega stałemu pogorszeniu (naturalnemu zużyciu) 

ostateczny zakres i koszt zabezpieczenia można będzie określić po przystąpieniu do prac 

projektowych i wykonaniu ewentualnej oceny stanu technicznego. Na potrzeby niniejszego 

opracowania założono koszt wynikający z nałożenia 1 cm warstwy powłoki (czyli z 

uzupełnieniem niewielkich ubytków).  

Nad pompownią zabudować belkę z wciągnikiem elektrycznym. Nie dopuszcza się 

mocowania do konstrukcji budynku – należy wykonać indywidualną konstrukcję nośną. 

Długość belki musi zapewniać transport pomp na samochód dostawczy (poza obrysem 

pompowni). 

 

Objętość całkowita pompowni wynosi 49,9 m
3 

. Uwzględniając objętość zajętą przez ścieki, 

należy przyjąć objętość powietrza na średnio 25 m
3
. Zakładając sześciokrotną wymianę 

powietrza w ciągu godziny (m.in. z uwagi na nawiew powietrza z prądem ścieków) do 

procesu biofiltracji należy podać minimum 150 m
3
/h powietrza. 

7.2.4 Modernizacja stopnia biologicznego, połączona ze zwiększeniem pojemności, 

wymianą wszystkich urządzeń i dostosowaniem do nowych warunków pracy. 

Po przeanalizowaniu wersji możliwych rozwiązań, proponuje się dobudowanie do  

istniejących reaktorów, nowej jednostki, identycznej w gabarytach z jedną z linii 

dotychczasowych. Strefa nienapowietrzana wykorzystana będzie w roli denitryfikacji. Z 

uwagi na obserwowany do tej pory brak występowania piany proponuje się podnieść 

dodatkowo napełnienie o 0,3 m, pozostawiając 20 cm przewyższenie ścian wobec zwierciadła 

cieczy. 

Układ stopnia biologicznego będzie wyglądał następująco: 

 Ścieki surowe wpływać będą do komory defosfatacji, wydzielonej w rejonie wlotu 

ścieków surowych. Komora ta musi być mieszana poprzez jedno mieszadło śmigłowe 

(wymagana moc silnika min. 3 kW). Do komory tej trafiać będzie również 

recyrkulacja osadu z komory denitryfikacji. 

 Kolejno ścieki z osadem przepłyną (poprzez otwór powierzchniowy zamykany 

szandorem w ramach i profilu wykonanym min. ze stali nierdzewnej) do pierwszej (I) 

komory denitryfikacji, również wydzielonej z obecnej objętości denitryfikacyjnej. W 

komorze tej należy zabudować centralnie nowy zagęszczacz grawitacyjny. Komora 

musi być mieszana co najmniej przez dwa mieszadła śmigłowe o mocy 1,5 kW każde. 

Do komory tej trafi recyrkulacja osadu z osadników wtórnych (z możliwością podania 

jej do innej komory – tak, aby zapewnić możliwość jej wyłączenia). 
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 Kolejno ścieki z osadem trafią (poprzez otwór powierzchniowy zamykany szandorem 

w ramach i profilu wykonanym min. ze stali nierdzewnej) do komory denitryfikacji II 

– wykonanej z istniejącego zbiornika osadu. Komorę należy wymieszać mieszadłem o 

mocy min. 1,5kW. 

 Kolejno ścieki z osadem trafią (poprzez otwór powierzchniowy zamykany szandorem 

w ramach i profilu wykonanym min. ze stali nierdzewnej) do komory denitryfikacji III 

– wykonanej w ramach nowego reaktora. Komorę należy wymieszać mieszadłem o 

mocy min. 3 kW. Komora musi być również wyposażona w ruszt napowietrzający o 

przepustowości powietrza zapewniającej natlenienie ścieków do poziomu stężenia 

tlenu rozpuszczonego min. 2 mg/dm
3
. Ruszt zasilany poprzez własną przepustnicę z 

napędem elektrycznym oraz sterowany sondą tlenową. 

 Z komór denitryfikacji (do wyboru przez operatora II lub III – wymagane dwa wloty) 

osad musi być recyrkulowany mieszadłem pompującym do komory defosfatacji. 

Mieszadło, zasilane poprzez przemiennik częstotliwości, należy zabudować w 

wydzielonej komorze (z denitryfikacji II lub III), z możliwością jej odcięcia i 

opróżnienia. 

 Z komory denitryfikacji (III)/nitryfikacji (lub komory II w razie potrzeby wyłączenia 

komory III), ścieki będą kierowane do komór nitryfikacji poprzez nowy węzeł 

rozdziału. Musi on zapewniać możliwość odbioru ścieków z komory II lub III (do 

wyboru przez operatora) oraz równego rozdziału ścieków na komory nitryfikacji, 

niezależnie od ilości i konfiguracji czynnych komór. Należy zapewnić możliwość 

odcięcia każdej z komór nitryfikacji z wykorzystaniem zastawek co najmniej ze stali 

nierdzewnej. Istniejące zastawki zdemontować. 

 W komorach nitryfikacji należy wykonać wydłużone osadniki wtórne (w nowej 

komorze wykonać), co najmniej o dwa segmenty – Wykonawca winien przedstawić 

stosowne obliczenia dla indeksu osadu min 140 cm
3
/g i przepływu 450 m

3
/h. Należy 

skorygować wydajności układu odbioru osadu – stosując nowe układy i nowe pompy, 

zasilane poprzez przemienniki częstotliwości. Z uwagi na zły stan konstrukcji nośnych 

oraz płyt osadników wymaga się wymiany całości elementów mających kontakt ze 

ściekami (dopuszcza się wykorzystanie istniejących pomostów). Pomosty należy 

przenieść w miejsce umożliwiające czyszczenie koryt odpływowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. Należy wykonać nowe ruszty napowietrzające, 

zasilane poprzez przepustnice regulacyjne z napędami elektrycznymi i sterowane w 

zależności od indywidualnych sond tlenowych. Zwraca się uwagę na konieczność 

wykonania odpowiedniego systemu cyrkulacji, zapewniającego właściwe obciążenie 

osadników. 

 Osad recyrkulowany kierowany będzie systemem nowych przewodów do komory 

denitryfikacji I lub II (zależnie od nastaw operatora).  

 

W węźle reaktorów należy przeprowadzić co najmniej następujące prace: 

 Wykonać włączenie zbiornika osadu do procesu w funkcji komory denitryfikacji (z 

możliwością napowietrzania – jako dwufunkcyjna): wykonać otwory, zabudować 

wyposażenie, itp. 

 Przeorganizować hydraulikę reaktora – wydzielając strefę defosfatacji oraz strefy 

denitryfikacji, likwidując obecne przegrody tworzywowe. 



Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy  – styczeń 2013 

TIM II Maciej Kita 

ul. Czapli 57, 44-100 Gliwice 

tel. 601 44 31 79, www.tim2.pl 

112 

 Wykonać nowy (istniejący jest uszkodzony i ma zdeformowaną konstrukcję) 

zagęszczacz grawitacyjny i podłączyć odpowiednio przewody. 

 Podnieść pomost oraz zapewnić wejścia. 

 Uzupełnić ruszty napowietrzające, przy czym stare ruszty należy zgrupować w 

komorze denitryfikacji (dwufunkcyjnej) lub stabilizacji tlenowej – zależnie od ich 

stanu po opróżnieniu reaktora, a w obu komorach nitryfikacji zainstalować kompletne 

(wraz z instalacją, rozprowadzeniem, odwodnieniem, itp.) nowe ruszty. Ilość rusztów 

musi zapewniać utrzymanie procesu przy czynnej jednej komorze napowietrzania.  

 Wymienić i podnieść konstrukcję osadników wtórnych o wysokość wynikającą z 

korekty poziomu napełnienia i wydłużyć osadniki na całą długość strefy nitryfikacji. 

 Wymienić wszystkie płyty tworzywowe osadników, niezależnie od ich stanu. 

 Wymienić wszystkie przewody, instalacje, orurowanie, itp. w reaktorach. 

 Zainstalować nowe prowadnice i gniazda mieszadeł oraz pomp (stare są zużyte), 

odpowiednio dobierając lokalizację urządzeń (zależne od programu doboru, dostawcy 

mieszadeł). 

 Zainstalować nowe pompy i mieszadła (w tym dodatkową recyrkulację wewnętrzną II 

stopnia – z komór denitryfikacji do defosfatacji, z użyciem mieszadła pompującego z 

przemiennikiem częstotliwości oraz nowy przewód osadu nadmiernego – wstępnie 

przyjęto średnicę DN 125, wymagana stal nierdzewna). 

 Wykonać – w zależności od konstrukcji osadników (separatorów) dodatkowe układy 

pompowe cyrkulacyjne. 

 Skorygować (przenieść/wymienić) przejścia szczelne istniejących przewodów. 

 Wykonać nowe koryta kierujące ścieki pomiędzy komorami i zaopatrzyć je w 

zastawki i szandory odcinające. Szczególną uwagę należy zwrócić na równomierny 

rozdział mieszaniny ścieków z osadem wprowadzenia do trzech równoległych komór 

nitryfikacji oraz rozdziału ścieków w samych komorach (wynikającego z wydłużenia 

osadników).  

 Wykonać nowy bioreaktor i włączyć go w system pracy. 

 Zabudować nowe urządzenia pomiarowe: min 5 tlenomierzy z optycznym pomiarem 

oraz 5 sond pomiaru potencjału redoks. 

 

UWAGA! Wszystkie ściany działowe należy wykonać jako żelbetowe, z zamykanymi 

przejściami pomiędzy nimi oraz stosownymi obejściami, co pozwoli na odcinanie 

poszczególnych komór do przeglądu, konserwacji, itp. 

Wszystkie urządzenia wyposażyć w indywidualne żurawiki ze stali ocynkowanej. 

7.2.5 Zabudowa układu wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), 

zapewniająca zasilanie urządzeń oczyszczalni.  

Należy wykonać układ wody technologicznej, składający się z następujących elementów: 

 Pompownia wody technologicznej, 

 Zbiornik wody technologicznej w hali prasy, 

 Układ podnoszenia ciśnienia dla urządzenia do odwadniania osadu, 
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 Układ podnoszenia ciśnienia dla węzła mechanicznego, 

 Układ podawania wody do biofiltra, 

 Układ podawania wody do stacji zlewnej,  

 Sieć wody technologicznej. 

Wykonać wydzieloną pompownię wody technologicznej, podającą ścieki oczyszczone do 

nowego zbiornika, zlokalizowanego w hali prasy. Pompownię zrealizować w postaci 

wydzielonej (bocznikowej) studni przy kolektorze odprowadzającym ścieki oczyszczone. 

Wyprowadzenie przewodu do pompowni wykonać w sposób zapewniający jej zasilanie nawet 

przy małych przepływach. Przed pompownią zabudować zasuwę, umożliwiającą odcięcie jej 

od przepływu ścieków. Pompownię wyposażyć w dwie pompy (pracujące w systemie 1+1), o 

wydajności pokrywającej całość zapotrzebowania na wodę, przy jednoczesnej pracy 

wszystkich urządzeń i wysokości podnoszenia pokrywającej również straty filtracji. 

Pompownię wyposażyć w żurawik do wyciągania pomp. Na kolektorze tłocznym zabudować 

zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinające dla pomp oraz (w hali, przed zbiornikiem), 

czyszczony ręcznie zgrubny filtr siatkowy wraz z obejściem. Filtr musi umożliwiać 

czyszczenie bez konieczności jego rozbierania. Spust wody z zanieczyszczeniami sprowadzić 

do kanalizacji zakładowej. Sterowanie pompowni zrealizować w funkcji napełnienia 

zbiornika wody technologicznej, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem w pompowni, przy 

zdublowaniu wyłączników w hali obok filtra. 

Zbiornik wody technologicznej wyposażyć w poziomowskaz oraz w elektroniczny pomiar 

ciągły napełnienia, zapewniający następujące funkcje: wyłączenie pomp 

wysokociśnieniowych wody w razie braku wody, zasilanie wodą „wodociągową” (obecnie ze 

studni) w razie braku wody technologicznej, sterowanie pompami wody technologicznej. Do 

zbiornika doprowadzić wodę technologiczną (przez opisany powyżej filtr) oraz wodę 

„wodociągową” z istniejącej instalacji – poprzez zawór elektromagnetyczny. Wykonać 

przelew awaryjny zbiornika oraz spust (umożliwiający zrzut osadu z dna) do systemu 

kanalizacyjnego oczyszczalni – do pompowni głównej.  

Proponuje się na obecnym etapie (nieznany ostateczny dobór maszyn i urządzeń) 

zainstalować układy tłoczenia wody: 

 Układ podawania wody do węzła odwadniania – składający się z jednej pompy 

(dostarczonej wraz z urządzeniami węzła), poprzedzonej podwójnym filtrem 

dokładnym (stopień filtracji zależny od dobranego urządzenia) wody. Sterowanie 

pompy – bezpośrednio z węzła, z zabezpieczeniem od suchobiegu w zbiorniku. 

Zbiorczy układ (hydroforowy) zasilania w wodę: 

 Układ podawania wody do płuczek piasku i skratek. 

 Układ podawania wody do biofiltra, przy czym należy zapewnić możliwość 

awaryjnego zasilania biofiltra wodą czystą. 

 Układ płukania stacji zlewnej wodą technologiczną. 

 

Ostateczne rozwiązanie układu będzie zależne od dobranych urządzeń. Przewiduje się 

zabudowę zespołu hydroforowego, składającego się z dwóch lub trzech pomp (w systemie 

n+1 rezerwy czynnej), wyposażonych w przemienniki częstotliwości oraz zbiornik (lub 

zbiorniki) wyrównawcze - hydroforowe. 

Układ hydroforu należy poprzedzić filtrem samoczyszczącym (wyposażonym w obejście 

awaryjne), dostosowanym do pomp hydroforowych oraz odbiorów (zawory 

elektromagnetyczne, dysze płuczące). 
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Do systemu AKPiA oczyszczalni sprowadzić sygnały pracy, awarii poszczególnych urządzeń, 

suchobiegu pompowni oraz poziomu w zbiorniku wody technologicznej. 

7.2.6 Zabudowa nowych urządzeń pomiarowych odpływu ścieków.  

Ocena pracy istniejącego układu pomiarowego wykazała występowanie zjawiska zatopienia 

zwężek pomiarowych, wynikające z podtapiania cofką pochodzącą od strony kolektora 

odpływowego. W związku tym zakłada się wymianę urządzeń pomiarowych. Przewiduje się 

zabudowę: 

 Nowego przepływomierza DN 500 na przewodzie odprowadzającym ścieki 

oczyszczone z reaktorów biologicznych. 

 Nowego przepływomierza DN 400 obejścia technologicznego z pompowni głównej. 

 Nowego przepływomierza DN 400 obejścia technologicznego przed 

kratopiaskownikami. 

Z uwagi na okresowe występowanie dużych napływów do oczyszczalni oraz jednoczesne 

problemy związane z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, dokonano analizy warunków 

hydraulicznych odpływu. Analizę przeprowadzono dla średnic DN 500 i DN 400 oraz spadku 

0,2% (projektowany) i 0,065% (rzeczywisty). 

 

Tabela 46. Porównanie wydajności kolektora dla obu średnic oraz projektowego spadku. 

Napełnienie 
Wydajność / Średnica 

DN500 DN400 

h/d Q V Q V 

- l/s m/s l/s m/s 

0,65 151,0 1,12 84,0 0,97 

0,70 169,0 1,15 93,0 0,99 

0,80 199,0 1,18 111,0 1,03 

0,90 220,0 1,18 122,0 1,02 

0,95 225,0 1,17 125,0 1,01 

1,00 227,0 1,16 126,0 1,00 

Tabela 47. Porównanie wydajności kolektora dla obu średnic rzeczywistego spadku. 

Napełnienie 
Wydajność / Średnica 

DN500 DN400 

h/d Q V Q V 

- l/s m/s l/s m/s 

0,65 136,0 1,01 75,0 0,87 

0,70 152,0 1,04 84,0 0,90 

0,80 180,0 1,07 100,0 0,93 

0,90 198,0 1,07 110,0 0,92 

0,95 203,0 1,05 113,0 0,91 

1,00 205,0 1,04 114,0 0,90 

 

Obliczenia te wykazują zbyt niską przepustowość spływu grawitacyjnego w warunkach 

zwiększonych napływów wód przypadkowych, co oznacza, iż w warunkach dużych 

napływów lub podniesionego zwierciadła ścieków w odbiorniku, przepływ odbywać się 

będzie ciśnieniowo. 
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Po analizie możliwych rozwiązań proponuje się wykonanie następującego rozwiązania: 

 Ścieki oczyszczone biologicznie posiadają wystarczający zapas spadu, aby odpłynąć 

grawitacyjnie przy nadpiętrzeniu reaktora, stad nie jest konieczne wprowadzanie 

zmian.  

 Ścieki oczyszczone mechanicznie, zostaną odebrane istniejącym obejściem 

technologicznym z pompowni głównej ścieków i mogą być skierowane do odpływu 

grawitacyjnie. Obejście należy wyposażyć w zastawkę odcinającą. Będzie ona w 

warunkach normalnych zamknięta. 

 Ścieki nadmiarowe wobec powyższych (zależnie od wartości wydajności pompowni i 

zdolności przejęcia ścieków przez stopień biologiczny) odpłyną grawitacyjnie 

obejściem technologicznym znajdującym się przed stopniem mechanicznym. 

 

Realizacja takiego układu wymaga następujących działań: 

 Zabudowy na przewodzie odpływowym DN 500 z reaktorów, oraz na przewodach 

obejść technologicznych (DN 400) przepływomierzy elektromagnetycznych w 

standardzie nie wymagającym jego całkowitego wypełnienia. Urządzenia 

każdorazowo zabudować w studni o średnicy min. DN 2500. W dnie studni wykonać 

rząpie odwadniające. Alternatywnie dopuszcza się zabudowę przepływomierza 

elektromagnetycznego (zasyfonowanego) w rejonie reaktorów biologicznych – nie 

dopuszcza się wykonywania syfonów na przewodach obejść, jednak musi on być 

zasyfonowany oraz znajdować się za punktem poboru wody technologicznej. 

 Zabudowy na istniejącym obejściu technologicznym z pompowni do komory 

pomiarowej zasuwy DN 400 z napędem ręcznym, odcinającej odpływ.   

 Zabudowy na istniejącym obejściu technologicznym oczyszczalni DN 400 (przed 

częścią mechaniczną) zasuwy regulacyjnej z napędem elektrycznym oraz przebudowy 

wlotu do obejścia w istniejącej komorze (podniesienie i wydłużenie krawędzi 

przelewowej, umożliwiające samoczynne zadziałanie przelewu). 

 Zabudowy w komorze zbiorczej (zasuw – VS) miernika poziomu. 

 Podniesieniu studni na połączeniu kolektorów DN 400 i DN 500. Może być 

wymagana wymiana istniejącej konstrukcji studni w górnej części (zależnie od stanu 

technicznego w okresie realizacji inwestycji. 

 

7.2.7 Wymiana dmuchaw napowietrzających, połączona z montażem stacji w 

nowym pomieszczeniu oraz modyfikacją układu rozprowadzenia powietrza. 

Dla potrzeb rozmieszczenia i użytkowania docelowego układu dmuchaw konieczne będzie 

wykonanie nowego osobnego obiektu. 

Obiekt o wymiarach wewnętrznych min. 7,5 x 7,5 metra, wykonać w technologii i 

architekturze identycznej z istniejącymi obiektami. Obiekt połączony z budynkiem garaży. 

Podłogę oraz ściany do wysokości 2 metrów (o ile nie wymagane wygłuszenie na tej 

wysokości)  pokryć żywicą lub płytkami. Oświetlenie wykonać na ścianach, na wysokości 

umożliwiającej bezpieczną wymianę elementów. Pomieszczenie wygłuszyć. Wykonać 

wentylację, kierującą ciepłe powietrze bezpośrednio  z obudów dmuchaw do pomieszczenia 

kratopiaskowników i hali odwadniania. Wykonać bramę montażową z drzwiami w jej świetle 

oraz okno doświetlające. 

 

Wyposażenie stacji stanowiły będą dwie dmuchawy promieniowe w ilości 1+1, gdzie jedna 

jednostka zapewnia pokrycie zapotrzebowania oczyszczalni na oczyszczanie ścieków 
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i stabilizację osadu w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej przy ok. 75% obciążeniu 

maksymalnym jednoczesnym dla komór stabilizacji i reaktorów biologicznych. Wydajnosć 

dmuchaw wynikająca z obliczeń, ale nie mniej niż 3500 m
3
/h każda. Druga dmuchawa 

stanowi rezerwę czynną, ale z możliwością jednoczesnej eksploatacji obu jednostek. 

Dodatkowo w ramach dostawy dmuchaw należy zabudować: 

 System odzysku ciepłego powietrza z chłodzenia dmuchaw. 

 System odzysku energii cieplnej ze sprężonego powietrza.  

Praca dmuchaw sterowana będzie automatycznie w zależności od ciśnienia powietrza w 

głównym ciągu technologicznym (zależnym od położenia przepustnic, wynikającego z 

poziomu stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach lub innych danych przesyłanych do 

nadrzędnej szafy sterowniczej dmuchaw z głównej sterowni). Dmuchawy współpracować 

będą z układem rurociągów magistralnych doprowadzających powietrze do poszczególnych 

komór. Zakłada się, iż w warunkach obniżonego zapotrzebowania na tlen (niska temperatura, 

niewielka ilość osadu, niskie obciążenie oczyszczalni) pracować będzie jedna dmuchawa, z 

wydajnością obniżoną nawet do 45% wydajności nominalnej.  

 

Wymagania dla stacji dmuchaw z jednostkami promieniowymi: 

 W stacji należy zabudować 2 dmuchawy w układzie P+R = 1+1. Należy zastosować 

dmuchawy promieniowe z regulacją przepływu powietrza za pomocą nastawnych, 

profilowanych łopatek dyfuzora na wylocie z maszyny. Dmuchawa powinna posiadać 

możliwość płynnej, automatycznej regulacji wydajnością od 45% do 100%, bez 

konieczności stosowania dodatkowych energochłonnych urządzeń, takich jak 

przetworniki częstotliwości, stacje chłodzenia wodnego lub olejowego, urządzenia 

wytwarzające silne pola magnetyczne, czy wielostopniowe sprężarki powietrzne.  

 Stację należy wyposażyć w odpowiedni układ wentylacji, zapewniający utrzymanie 

wymaganej temperatury oraz osłony akustyczne, redukujące poziom hałasu zarówno 

na zewnątrz, jak i w obiekcie do poziomu umożliwiającego prace obsługowe przy 

czynnej drugiej dmuchawie (poziom hałasu zgodny z aktualnymi przepisami). 

 Nie dopuszcza się chłodzenia dmuchawy powietrzem procesowym, które w aktywnym 

środowisku oczyszczalni może być zanieczyszczone i powodować szybko postępującą 

korozję, powietrze chłodzące musi być skierowane do ogrzewania pozostałych 

pomieszczeń oczyszczalni. 

 Należy zaprojektować i dostarczyć system sterowania dmuchawami, dający 

użytkownikowi swobodę nowoczesnego sterowania całym zespołem. System 

sterowania ma zapewniać utrzymanie odpowiedniego stężenia tlenu w reaktorach oraz 

nadzorować stan pracy dmuchaw, raportując do systemu komputerowego zarówno 

aktualne parametry pracy, jak i wszelkie awarie, ostrzeżenia, itp. 

 Szafa sterownicza nadrzędna oraz lokalne szafy sterownicze dmuchaw muszą być 

wyposażone w łatwo programowalny na obiekcie sterownik z panelem operatorskim. 

Umożliwi to pracę poszczególnych dmuchaw w systemie manualnym, w przypadku 

awarii szafy nadrzędnej oraz automatyczną zmianę priorytetacji pracy dmuchaw w 

przypadku wyłączenia jednej z nich; zapewni to możliwość wprowadzenia zmian w 

pracy dmuchaw, w wypadku wprowadzania zmian w pracy i sterowaniu systemem; 

umożliwi też zmianę haseł wyświetlanych na ekranie operacyjnym zgodnie z 

życzeniem obsługi. 

 Wszystkie wyświetlane hasła muszą być w języku polskim. 

 Przewiduje się kaskadowe sterowanie dmuchawami, płynne od 45% - 200% 

wydajności jednej dmuchawy. 

 Wymagana jest maksymalna sprawność dmuchaw osiągalna w całym przedziale 

regulacji.  
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 W dmuchawach wymagane są łożyska nie wymagające dodatkowej energii do 

utrzymania wirnika w ruchu. Wymaga się łożysk tocznych, ceramicznych o 

wydłużonej żywotności.  

 Uszczelnienia wału powinny być typu bezkontaktowego, labiryntowego i pracować na 

sucho. Uszczelnienia powietrzne i olejowe powinny być umieszczone 

w odpowietrzanych komorach. Uszczelnienia powinny być dublowane tak, aby 

zapobiec dostaniu się oleju do tłoczonego powietrza, przy ewentualnej awarii jednego 

z uszczelnień, 

 Nie dopuszcza się przenoszenia drgań od dmuchaw na fundament. 

 Dmuchawy muszą mieć tak wysoką sprawność, aby mogły być chłodzone radiacyjnie. 

Jakiekolwiek chłodnice powietrzne lub olejowe dla samej dmuchawy lub jej 

wyposażenia nie będą akceptowane. 

 Napęd urządzenia musi stanowić standardowy, asynchroniczny silnik elektryczny na 

prąd trójfazowy do pracy ciągłej, o klasie izolacji min. F. 

 Wyposażenie i oprzyrządowanie jednostek jako minimum powinno zawierać: 

o manometr różnicowy na wlotowym filtrze powietrza, 

o wyłącznik wysokiej temperatury powietrza wlotowego, 

o wyłącznik od wskazań stanów niestatecznych – z przekazem sygnału do 

systemu AKPiA, 

o wyłącznik wysokiej temperatury oleju – z przekazem sygnału do systemu 

AKPiA, 

o wskaźnik temperatury oleju – z przekazem sygnału do systemu AKPiA, 

o wskaźnik ciśnienia oleju – z przekazem sygnału do systemu AKPiA, 

o wskaźnik ciśnienia różnicowego na filtrze oleju. 

o tłumik wlotowy, 

o separator zanieczyszczeń minimum klasa EU4, 

o zawór bezpieczeństwa/wydmuchowy wraz z tłumikiem hałasu, 

o wentylator obudowy dźwiękochłonnej, 

o kompensator, 

o dyfuzor stożkowy z tłumikiem o konstrukcji wytłumiającej hałas o min. 15 

dB(A), pozwalający na odzyskanie nie mniej niż 90% ciśnienia dynamicznego, 

wykonany ze stali galwanizowanej, z wyjściem na przyrządy pomiarowe, 

o zawór przeciwzwrotny, 

o urządzenia pomiarowe i niezbędne ze względów bezpieczeństwa 

zabezpieczenia. 

 

Dmuchawy należy dostarczyć w indywidualnych obudowach dźwiękochłonnych), dodatkowo 

zaleca się wygłuszyć pomieszczenie poprzez izolację kolektora tłocznego oraz zabudowę 

paneli pochłaniających dźwięki w pomieszczeniu. Przewód podający ogrzane powietrze z 

chłodzenia (do pozostałych pomieszczeń) również odpowiednio wyposażyć w tłumienie 

hałasu. 

 

Na instalacji sprężonego powietrza należy zabudować układ odzysku ciepła, sprzęgnięty z 

systemem grzewczym oczyszczalni. (układ biwalentny) Pozwoli to, oprócz zmniejszenia 

kosztów ogrzewania oczyszczalni i przygotowania ciepłej wody, na obniżenie temperatury 

powietrza podawanego do dyfuzorów, a tym samym na wydłużenie ich żywotności. 

Dopuszcza się montaż układu w pomieszczeniu dmuchaw, pomieszczeniu nowej kotłowni lub 

kratopiaskowników – zależnie od dobranych urządzeń. 
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Układ dystrybucji sprężonego powietrza należy rozbudować również o co najmniej: 

 Doprowadzenie powietrza do reaktorów biologicznych. 

 Doprowadzenie powietrza do komór stabilizacji tlenowej. 

 Układ zaworów regulacyjnych i odcinających. 

 

Wymaga się zastosowania dwóch czujników (pomiarów) ciśnienia sprężonego powietrza, 

pracujących w systemie 1+1 (rezerwa czynna). 

Doprowadzenie powietrza do komór stabilizacji tlenowej wykonać nowym kolektorem 

tłocznym lub adaptować istniejący, do zasilania komór napowietrzania należy wybudować 

nowy kolektor tłoczny. 

  

Przebudować układ doprowadzenia powietrza do reaktorów głównego ciągu 

technologicznego w następujący sposób: w sprężone powietrze muszą być zasilane 

następujące komory: 

 Denitryfikacji III (możliwa praca zarówno w funkcji komór napowietrzania jak i 

denitryfikacji). 

 Nitryfikacji 1. 

 Nitryfikacji 2. 

 Nitryfikacji 3 

Rozdział powietrza w reaktorach oraz komorze stabilizacji zrealizować w następujący sposób: 

W każdej z komór ciągu ściekowego (nitryfikacji, denitryfikacji) system rusztów podzielić na 

dwa układy. Każdy z układów wyposażyć w indywidualną przepustnicę odcinającą z 

napędem ręcznym lub indywidualne na każdy ruszt. Daną parę przepustnic połączyć z główną 

magistralą powietrza za pośrednictwem przepustnicy regulacyjnej z napędem elektrycznym. 

W każdej komorze stabilizacji tlenowej dopuszcza się wykonanie jednej sekcji, z zasilaniem 

poprzez indywidualny zawór (przepustnicę) regulacyjny z napędem elektrycznym. 

Układ dystrybucji sprężonego powietrza należy wyposażyć w następujący osprzęt: 

 Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym, doprowadzenia powietrza do komór 

denitryfikacji – 1 sztuka. 

 Zawór regulacyjny z napędem ręcznym rozdziału powietrza na sekcje w komorze 

denitryfikacji – 2 sztuki lub indywidualne na każdy ruszt. 

 Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym, doprowadzenia powietrza do komór 

nitryfikacji – 3 sztuki. 

 Zawór regulacyjny z napędem ręcznym rozdziału powietrza na sekcje w komorach 

nitryfikacji – 6 sztuk, lub indywidualne na każdy ruszt. 

  Zawór regulacyjny z napędem elektrycznym, doprowadzenia powietrza do komory 

stabilizacji tlenowej – 2 sztuki oraz indywidualne zawory na każdy ruszt (w 

przypadku rusztów rurowych). 

 

7.2.8 Wymiana układu magazynowania i dozowania koagulantu. 

Jak wykazują obliczenia, zachowanie właściwego stężenia fosforu w ściekach oczyszczonych 

może wymagać dozowania środków chemicznych.  

Doboru pompy dokonano przy założeniu utrzymania defosfatacji biologicznej. Założono 

przepływ dobowy na poziomie 3600 m
3
/d i maksymalny przepływ godzinowy 300 m

3
/h.  
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W przypadku przepływów wyższych należy liczyć się ze spadkiem stężenia fosforu w 

ściekach (ścieki rozcieńczone). 

Założono stechiometryczną dawkę 2,7 gFe/gP, z  zastosowaniem mnożnika 1,7 z uwagi na 

absorbowanie koagulantu. Gęstość koagulantu wynosi 1500 kg/m
3
, a zawartość żelaza 11,4%. 

Jednostkowa ilość fosforu nadmiarowo akumulowana w biomasie w procesie defosfatacji 

biologicznej to 3,55 g/m
3
, ilość niezbędna do usunięcia chemicznego to 3,445 g/m

3
 ścieków.  

Tabela 48. Obliczenie zużycia koagulantu w warunkach usuwania nadmiaru fosforu, przy utrzymaniu 

procesu defosfatacji biologicznej. 

Opis Wartość Jednostka 

Stężenie fosforu do strącenia 3,4465 g / m
3
 

Przepływ średni przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. recyrkulacji 3600 m
3
 / d 

Przepływ maks. godzinowy przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. 

Recyrkulacji 

300 m
3
 / h 

Współczynnik zwiększający dawkę uwzględniający m. in. straty 

koagulantu 

1,7 - 

Zapotrzebowanie na żelazo w procesie strącania 2,7 gFe / gP 

Zawartość żelaza w preparacie 0,114 % 

Przepływ średni godzinowy 150 m
3
 / d 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu średniego 0,517 kg / h 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu maks. 

godzinowego 

1,034 kg / h 

Dawka preparatu na kg fosforu do usunięcia 40,26 g PIX / gP 

Dawka preparatu na m
3
 ścieków zawierających 3,4465 gP / m

3
 do 

usunięcia 

138,77 g PIX / m
3
 

Ciężar właściwy preparatu 1500 kg / m
3
 

Dawka dm3 preparatu na m
3
 ścieków zawierających 3,4465 gP / m

3
 do 

usunięcia 

0,0925 dm
3
 PIX/m3 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu średniodobowego 13,875 dm

3
 PIX / h 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu maks. godzinowego 27,75 dm

3
 PIX / h 

Dawka dobowa preparatu 499,56 kg/d 

Tabela 49. Obliczenie zużycia koagulantu w warunkach zatrzymania defosfatacji biologicznej. 

Opis Wartość Jednostka 

Stężenie fosforu do strącenia 7 g / m
3
 

Przepływ średni przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. recyrkulacji 3600 m
3
 / d 

Przepływ maks. godzinowy przez reaktory biologiczne, bez uwzgl. 

Recyrkulacji 

300 m
3
 / h 

Współczynnik zwiększający dawkę uwzględniający m. in. straty 

koagulantu 

1,7 - 

Zapotrzebowanie na żelazo w procesie strącania 2,7 gFe / gP 

Zawartość żelaza w preparacie 0,114 % 

Przepływ średni godzinowy 150 m
3
 / d 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu średniego 1,05 kg / h 

Ładunek godzinowy fosforu do usunięcia, dla przepływu maks. 

godzinowego 

2,1 kg / h 

Dawka preparatu na kg fosforu do usunięcia 40,26 g PIX / gP 

Dawka preparatu na m
3
 ścieków zawierających 7 gP / m

3
 do usunięcia 281,8 g PIX / m

3
 

Ciężar właściwy preparatu 1500 kg / m
3
 

Dawka dm3 preparatu na m
3
 ścieków zawierających 7 gP / m

3
 do usunięcia 0,1879 dm

3
 PIX/m3 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu średniodobowego 28,185 dm

3
 PIX / h 

Dawka dm
3
 preparatu dla przepływu maks. godzinowego 56,37 dm

3
 PIX / h 

Dawka dobowa preparatu 1014,6 kg/d 
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Ostateczna wydajność maksymalna pompy musi wynosić 30 dm
3
/h, przy czym należy 

zastosować dwie pompy, w warunkach normalnych pracujące w systemie 1+1. 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo i stabilność pracy oczyszczalni, należy obiekt wyposażyć w 

zbiornik magazynujący (wraz z armaturą i osprzętem) o pojemności min. 10 m
3
, co pozwoli 

na poprawny rozładunek koagulantu dowożonego w jednej partii wraz z sąsiednimi 

oczyszczalniami. 

Stację dozującą należy wyposażyć w: 

 Dwie pompy o wydajności 30 dm
3
 /h każda, ze zdalną regulacją w pełnym zakresie (w 

tym możliwość dozowania przerywanego oraz równoległej pracy obu pomp). 

 Filtr koagulantu. 

 Pomoc ssącą. 

 Zawory bezpieczeństwa. 

 Zawory stałego ciśnienia. 

 Tłumik pulsacji. 

 Armaturę zwrotną i odcinającą. 

 Przyłącze płuczące do wody. 

 

Stację oraz zbiornik ulokować na nowym fundamencie na terenie pomiędzy  istniejącą stacją 

(demontując istniejące wyposażenie), a reaktorami oraz wykonać nową linię tłoczną do 

reaktorów, kierując koagulant do węzła rozdziału przed komorami nitryfikacji. 

Całość instalacji należy podłączyć do systemu AKPiA oraz zasilania. 

 

W zakres prac wchodzi również demontaż istniejącego wyposażenia i instalacji oraz 

renowacja pomieszczenia – zasypanie istniejącego stanowiska zbiornika, wykonanie nowej 

posadzki (żywica), renowacja (usuniecie rys i pęknięć) i malowanie ścian, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz wymiana i dostosowanie wentylacji. Doboru dokonać pod kątem 

adaptacji na warsztat.  

7.2.9 Budowa nowego, wydzielonego układu stabilizacji osadów. 

Wariant stabilizacji tlenowej wymaga realizacji następujących działań: 

 Wykonanie modyfikacji układu odbioru osadu nadmiernego w reaktorze głównym - 

zabudowa pompy transferowej do komory stabilizacji z zagęszczacza grawitacyjnego). 

 Wykonania nowego przewodu osadu nadmiernego do komory stabilizacji tlenowej. Na 

przewodzie zabudować przepływomierz, dwie zasuwy elektryczne – na odejściach do 

każdej z komór oraz dwie zasuwy z napędami ręcznymi (obejścia komór wprost do 

węzła odwadniania). 

 Budowy nowej, podwójnej komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego 

o objętości łącznej nie mniej niż 890 m3. 

 Wykonanie nowej stacji dmuchaw (wspólnej dla komory stabilizacji i głównego ciągu 

ściekowego),  

 Modyfikacji przebiegu kolektora zasilającego układ odwadniania w osad 

ustabilizowany. 

  Wykonania układu połączeń technologicznych. 
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Komora stabilizacji tlenowej. 

Zaleca się wykonanie konstrukcji żelbetowej, co ujednolici stosowane na oczyszczalni 

rozwiązania konstrukcyjne. 

Należy wykonać dwukomorowy reaktor stabilizacji o pojemności roboczej łącznej co 

najmniej 890 m
3
 i głębokości odpowiadającej głębokości reaktora biologicznego – 4,3 m. 

Wstępnie dobrano komory o powierzchni ok. 210 m
2
 i nieregularnym kształcie – 

dostosowanym do wielkości dostępnego terenu.  

 

Każda komora wyposażona będzie w: 

 System napowietrzania drobnopęcherzykowego (zasilanie sprężonym powietrzem ze 

stacji dmuchaw). Należy wyposażyć system w indywidualne zawory regulacyjne z 

napędem elektrycznym. Wydajność systemu – zgodnie z obliczeniami (przy 30% 

rezerwie), ale ŁĄCZNIE nie mniej niż 1260 Nm
3
/h wydajności roboczej i 1640 Nm

3
/h 

wydajności maksymalnej (zakłada się min. 30% rezerwę na wypadek zrzutu osadu o 

krótszym wieku – np. w przypadku wyłączenia jednego z reaktorów biologicznych).  

 Dekanter do zrzutu wody nadosadowej – umożliwiające odbiór sklarowanej wody 

spod warstwy kożucha. Dekanter wyposażyć w sondę (dopuszcza się lokalizację na 

kolektorze zrzutowym) mętności oraz układ automatycznego spustu wody 

nadosadowej, z możliwością sterowania z systemu AKPiA oczyszczalni. Zapewnić 

możliwość demontażu urządzenia (środki transportu pionowego i poziomego). 

 Mieszadło o mocy nie mniej niż 3 kW, zapewniające utrzymanie osadu czynnego w 

ruchu podczas przerw w napowietrzaniu jak i przy równoległej pracy wraz z 

systemem napowietrzania. Stanowiska mieszadła wyposażone w indywidualne 

żurawiki ze stali nierdzewnej oraz łańcuchy rezerwowe  w przypadku zastosowania 

mieszadła o osi poziomej. Cały osprzęt (za wyjątkiem wciągarki) ze stali nierdzewnej, 

odpornej na warunki środowiskowe. Dopuszcza się zastosowanie dwóch mieszadeł na 

każdej komorze. UWAGA! Zaleca się montaż mieszadła pływającego, zblokowanego 

z urządzeniem do usuwania piany. Niezależnie od rodzaju zastosowanego mieszadła, 

musi ono zapewniać oprócz ujednolicenia zawartości komory, również zgrupowanie 

kożucha w określonym miejscu komory – w rejonie montażu urządzenia do jej 

odbioru. 

 Urządzenie do odbioru piany i pompowania jej do kolektora podającego osad na 

urządzenie do odwadniania. Zapewnić możliwość demontażu urządzenia (środki 

transportu pionowego i poziomego). 

 Urządzenia pomiarowe (sonda tlenu – 1 szt, pHmetr – 1 szt., sonda poziomu – 1 szt, 

mętnościomierz 1 szt. – dopuszcza się wspólny dla obu komór), zapewniające pomiar 

w pełnym zakresie napełnienia zbiornika. 

 Układ odbioru osadu do układu odwadniania, umożliwiający odbiór osadu aż do 

całkowitego opróżnienia zbiornika. Zawory odcinające spustu wyposażyć w napęd 

elektryczny, umożliwiający zdalny wybór opróżnianej komory. 

 Spust do kanalizacji, umożliwiający całkowite opróżnienie zawartości zbiornika 

do kanalizacji (do pompowni głównej). 

 Przelew awaryjny, z wydłużoną krawędzią przelewową, umożliwiający alternatywnie 

pracę jako dodatkowy spust wody nadosadowej.  

 Pomosty obsługowe wokół komory. 

 

Takie wyposażenie umożliwi optymalne napowietrzanie oraz odprowadzenie wody 

nadosadowej, pojawiającej się w trakcie stabilizacji. Wymóg zabudowy układów do odbioru 

piany wynika z doświadczeń eksploatacji komór, wskazujących, iż w większości obiektów 
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dochodzi do intensywnego pienienia. 

UWAGA! Sondy muszą zostać wykonane w wersji umożliwiającej pomiary przy zmiennym 

poziomie napełnienia zbiornika. 

7.2.10 Wymiana urządzenia do odwadniania osadów wraz z osprzętem. 

Należy zabudować prasę odwadniającą trzytaśmową z oprzętem. Wydajność prasy min. 

25 m
3
/h i 300 kg sm/h, przy gwarantowanej suchej masie osadu odwodnionego nie niższej niż 

20%. 

Maszyna winna być zamontowana w istniejącej hali, po demontażu obecnego wyposażenia.  

Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania:  

 

 Możliwość pracy bezobsługowej (obsługa niezbędna jedynie do rozpoczęcia pracy, 

regulacji oraz zakończenia, ewentualnego okresowego czyszczenia). 

 Użycie do płukania podczas pracy wody technologicznej pobieranej poprzez układ 

filtrów z pompowni wody technologicznej (np. za pośrednictwem zbiornika 

magazynowego zabudowanego w stacji odwadniania i pompy wysokiego ciśnienia 

zabudowanej z prasą). Woda ma być podawana przynajmniej poprzez dwustopniowy 

filtr (zgrubny i dokładny). Filtr dokładny ma być zrealizowany jako podwójny 

(w układzie 1 czynny, 1 rezerwa i czyszczenie).  

 Czyszczenie instalacji płukania maszyny (wtryskiwaczy) wodą technologiczną bez 

rozmontowywania instalacji.  

 Obudowa zabezpieczająca przed emisją par wraz zanieczyszczeniami 

mikrobiologicznymi. 

 Odbiór powietrza z wnętrza maszyny przez mechaniczny system wentylacji 

wytwarzający stałe podciśnienie wewnątrz urządzenia. 

 Pomiar objętości podawanego osadu (przepływomierz), polimeru (przepływomierz), 

wody do bieżącego rozcieńczania polimeru (rotametr).  

 Możliwość płynnej ręcznej regulacji (rozcieńczania) stężenia roztworu polimeru 

podczas pracy urządzenia (stacja dozowania polimeru winna przygotowywać roztwór 

o wyższym stężeniu niż roboczy, natomiast stężenie pracy będzie uzyskiwane przez 

domieszanie wody w ciągu tłoczenia polimeru). 

 Regulacja dawki polimeru poprzez regulację obrotów pompy polimeru. 

 Możliwość ręcznej regulacji ilości podawanego osadu, ilości podawanego polimeru 

ze stacji roztwarzania oraz ilości domieszywanej wody. 

 Pompa podająca osad oraz pompa polimeru przy nominalnej wydajności urządzeń (70% 

obciążenia) winny pracować w połowie zakresu obrotów. 

 Automatyczna kontrola pracy z przesyłaniem stanów pracy i wielkości mierzonych 

do nadrzędnego komputerowego systemu sterowania oczyszczalnią – np. sygnały 

prądowe 4-20 mA jako wynik mierzonego natężenia przepływu, sygnały dwustanowe 

jako impulsy liczników przepływomierzy i sygnały dwustanowe sygnalizacji pracy, 

ostrzeżeń i alarmów urządzenia. 

 Wymagana dawka polimeru nie wyższa niż 6 kg substancji aktywnej na odwodnienie 

tony suchej masy, przy wydajności maszyny 25 m
3
/h lub 300 kg sm/h. 

 Jakość odcieku:  zawiesina <400 mg/dm
3
.  

 Stacja roztwarzania polimerów winna być przystosowana do pracy z polimerem 

żelowym i proszkowym. 

 Proces roztwarzania polimeru ma być w pełni zautomatyzowany.  

 Wyposażenie w dwa zbiorniki (zarobowy i magazynowy) każda. 
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 Stacja roztwarzania i dozowania polimerów winna posiadać możliwość regulacji 

w zakresie 30-100 % wydajności. 

 Zastrzega się swobodny wybór dostawcy polimerów przez Użytkownika. 

 

W ramach zadania należy dokonać demontażu istniejącego wyposażenia oraz wykonać 

odpowiednie fundamentowanie, doprowadzenie osadu i odprowadzenie odcieków. 

Doprowadzić pozostałe media, wykonać nowy system wentylacji hali. 

Wykonać remont generalny hali (likwidacja rys ścian, malowanie, naprawa podłogi, wymiana 

oświetlenia, itp.).  

 

7.2.11 Montaż układu transportu i wapnowania (wraz z silosem wapna) osadu 

odwodnionego. 

Należy zabudować układ magazynowania i dozowania wapna oraz transportu osadu i wapna. 

Musi się on składać z następujących elementów: 

 Zespół przenośników ślimakowych osadu/wapna/osadu z wapnem. 

 Silosu wapna z pełnym wyposażeniem o pojemności roboczej min. 10 m
3
. 

 Dozownika wapna o wydajności maksymalnej 100 kg/h. 

 Mieszarki osadu z wapnem. 

 

Wymagania dla stacji nawapniania i przenośników ślimakowych 

 Dozownik wapna (pobór  z silosu) wieloślimakowy – prawo i lewozwojny, 

 Ze wskaźnikiem poziomu, z łatwo zdejmowaną pokrywą boczną i wylotową do 

przeglądu pracy urządzenia i napędem regulowanym. 

 Regulacja wydajności – falownikiem/wariatorem oraz z możliwością pracy czasowej 

(przerywanej). 

 

System sterowania układu wapnowania należy połączyć z układem sterowania maszyną 

odwadniającą, a ponadto wszystkie sygnały przesłać do systemu AKPiA oczyszczalni. 

 

Silos wapna zabudować na miejscu wskazanym na planie oczyszczalni. 

Mieszarkę zainstalować w wydzielonym nowym pomieszczeniu. Pomieszczenie wykonane w 

standardzie identycznym jak pozostałe obiekty. 
 

7.2.12 Wykonanie stanowiska – budynku osadu odwodnionego. 

Należy wykonać w miejscu istniejącego podjazdu zamknięty budynek, stanowiący osłonę dla 

kontenera. Największy ze stosowanych kontenerów posiada wymiary (dł. x szer. X wys.) 

6,5 x 2,45 x 2,60. Oznacza to, że wymiary wewnętrzne budynku muszą wynosić co najmniej 

8 x 4,20 x 4,2 m, przy czym należy uwzględnić możliwość częściowego podniesienia 

kontenera jeszcze wewnątrz budynku. Przewidywana kubatura budynku co najmniej 140 m
3
, 

przy czym wysokość budynku skorygować w okresie projektu – zależnie od rodzaju 

używanego urządzenia hakowego i doboru sposobu transportu (czy kontener będzie 

podnoszony w całości na zewnątrz budynku, czy jedynie częściowo wyprowadzany). 

Ściany budynku na pełnej wysokości pokryć żywicą lub płytkami (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym). 

Oświetlenie zabudować na ścianach, na wysokości umożliwiającej wymianę elementów oraz 

mycie kloszy. 
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Podłogę budynku oraz obustronny podjazd wykonać jako żelbetową płytę (z rozbudową płyty 

o długość podjazdu), z wtopionymi prowadnicami ze stali nierdzewnej, zapewniającymi 

odpowiednie prowadzenie rolek oraz podłużnic kontenera. Prowadnice wyprowadzić na 

podjazd do budynku, na długości zapewniającej załadunek i wyładunek kontenerów 

(używanych/przewidywanych w momencie wykonywania projektu), nie mniej niż 6,5 metra z 

każdej strony – co zapewni możliwość prawidłowego podstawienia kontenerów. Prowadnice 

wykonać w rozstawie dla podłużnic oraz dla rolek. Wzdłuż prowadnic wykonać (zarówno na 

zewnątrz jak i wewnątrz obiektu) korytka odwadniające (odwodnienia liniowe), 

odprowadzone do kanalizacji poprzez studnię osadnikową. Wewnątrz obiektu wykonać 

dodatkowe odwodnienia punktowe przy przewidywanej pozycji płyt tylnych kontenerów, 

zbierające ewentualne wycieki. 

Należy wykonać przejście do budynku zarówno z wnętrza hali odwadniania (poprzez 

pomieszczenie mieszarki z wapnem), jak i z zewnątrz - bramy rolowane z napędem 

elektrycznym i ręcznym. 

Wentylację budynku wykonać jako grawitacyjną oraz mechaniczną. Obligatoryjnie wykonać 

nawiew mechaniczny powietrza z wnętrza hali prasy (oraz bezpośrednio z hali dmuchaw). 

Nawiewy z zewnątrz wykonać z możliwością regulacji i zamknięcia. Wentylację wyciągową 

wykonać jako podstawową do biofiltra (odbiór znad kontenera osadu oraz z linii transportu 

osadu i mieszania osadu z wapnem), z dodatkową wentylacją mechaniczną. 

Wykonać ogrzewanie, umożliwiające utrzymanie temperatury  + 5 st. C oraz dodatkowo w 

posadzce pomiędzy prowadnicami zatopić układ grzewczy, zasilany z centralnego systemu 

CO oczyszczalni (uruchamiany ręcznie), mający za zadanie ewentualne rozmrożenie 

przywiezionego kontenera. 

Oświetlenie zabudować w sposób umożliwiający wymianę bez konieczności prowadzenia 

robót na wysokościach (na ścianach bocznych).  

Wewnątrz wykonać poziomy przenośnik ślimakowy, zapewniający co najmniej 

dwupunktowy wyrzut osadu. Zależnie od doboru urządzeń, przenośnik należy wykonać jako 

rewersyjny lub z szybrem z napędem elektrycznym. Wszystkie punkty smarowania 

sprowadzić na poziom terenu (zastosować przewody smarownicze). 

7.2.13 Dostosowanie systemu elektroenergetycznego oczyszczalni oraz zabudowa 

nowego awaryjnego agregatu prądotwórczego.  

Należy wykonać praktycznie nowy system elektroenergetyczny oczyszczalni, pozwalający na 

zasilenie wszystkich urządzeń.  Układ zasilania należy dostosować do mocy odpowiedniej dla 

zwiększonych potrzeb wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni. 

Dopuszcza się przeniesienie rozdzielni do innej lokalizacji – po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Rozdzielnia musi być klimatyzowana (wykonać klimatyzację). 

System musi zapewniać (analogicznie jak dotychczas) utrzymanie pracy oczyszczalni przy 

zasilaniu rezerwowym z agregatu. 

Agregat należy wykonać (o ile pozwolą na to warunki dostawcy energii) w wersji z wsteczną 

synchronizacją. 

Z uwagi na zwiększenie mocy pobieranej przez oczyszczalnię należy wystąpić o nowe 

warunki przyłączenia. Obecnie oczyszczalni posiada moc przyłączeniową 120 kW, moc 

umowną 80 kW. 

Uwaga! Należy podtrzymać istniejące rozwiązanie zasilania awaryjnego z agregatu – 

pozwalające na możliwość wyboru przez operatora (w systemie sterownia) zasilanych 

odbiorów.  
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Zaleca się lokalizację na zewnętrznym fundamencie, przy czym należy wówczas wykonać 

dodatkowo zadaszenie (wiatę), nawet jeśli obudowa agregatu jest w wersji w pełni odpornej 

na warunki środowiskowe. Rozmiar wiaty musi umożliwić wykonywanie czynności 

obsługowych pod jej osłoną. Wykonanie wiaty nie zwalnia z obowiązku remontu istniejącego 

pomieszczenia agregatu i demontażu jednostki istniejącej. Agregat należy podłączyć do 

istniejącej sieci (po jej niezbędnej modernizacji), wyposażając go w układ automatycznego 

załączenia, system podgrzewania oleju (utrzymanie gotowości szybkiego startu). Urządzenie 

winno być wyposażone w obudowę dźwiękochłonną. Agregat winien być zasilany olejem 

napędowym, z zużyciem poniżej 190 g/kWh. Poziom hałasu jednostki – poniżej 70 dB(A) w 

odległości 7 metrów od jednostki. Urządzenie należy zabudować w indywidualnej obudowie 

dźwiękochłonnej. Moc agregatu winna zabezpieczać utrzymanie zasilania wszystkich 

podstawowych urządzeń oczyszczalni, w tym:  

 1 kratopiaskownik z układami transportu i obróbki skratek i piasku. 

 Min. 3 pompy pompowni głównej.  

 Mieszadła i pompy reaktorów biologicznych. 

 1 dmuchawa sprężonego powietrza. 

 2 mieszadła komory stabilizacji tlenowej. 

 System dezodoryzacji powietrza.  

 System wody technologicznej. 

 System wody pitnej. 

 System AKPiA. 

 Oświetlenie. 

 Kotłownia. 

 

Rozdzielnię należy zmodernizować, dostosowując do zapotrzebowania mocy i odbiorników, 

wprowadzając system automatycznego startu w razie zaniku napięcia oraz wymagane 

zabezpieczenia przed pracą jednoczesną. 

 

Należy wykonać nowe rozdzielnie, dokonując podłączenia wszystkich nowych i istniejących 

urządzeń i obiektów, w tym co najmniej: 

 Stację zlewną (sterowanie, ogrzewanie, oświetlenie, macerator i sprężarka). 

 Napędy zasuw i przepustnic: 

o Zasuwa DN 400 obejścia technologicznego. 

o Zasuwy regulacyjne DN 500 przed kratopiaskownikami (2 sztuki). 

o Zasuwy (przepustnice) regulacyjne sprężonego powietrza (1 w denitryfikacji, 3 

w nitryfikacjach, 2 w komorze stabilizacji tlenowej). 

o Zasuwy na przewodzie podawania osadu do komory stabilizacji (2 szt.) 

o Zasuwy na przewodzie podawania osadu z komory stabilizacji do odwadniania 

(2 szt.) 

 Kratopiaskowniki z osprzętem i układami obróbki piasku i skratek. 

 Pompy w hali kratopiaskowników (odwadniająca – 1 sztuka), pompowni głównej 

(5 sztuk), reaktorach (3/6 sztuk recyrkulacji z osadników, 1 pompa/mieszadło 

pompujące recyrkulacji wewnętrznej, 1 osadu nadmiernego), wydzielonych 

pompowniach (np. wody technologicznej 2 sztuki), studni (jedna), itp. 
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 Mieszadła w reaktorze (wstępnie przyjęto 5 sztuk, ostateczna ilość do doboru na etapie 

projektu) i komorze stabilizacji tlenowej (2 sztuki). 

 Pompy usuwania części pływających. 

 Dmuchawy (2 sztuki). 

 Stację magazynowania i dozowania koagulantu (2 pompy, sterowanie, pomiary). 

 Hydrofor wody technologicznej. 

 Węzeł odwadniania osadu: prasa, układ pomp, stacja przygotowania polimeru, 

przenośniki osadu, mieszarka osadu z wapnem, układ transportu wapna, oświetlenie 

i ogrzewanie. 

 Biofiltr (wentylator, grzałka, układ sterowania i korekty odczynu). 

 Oświetlenie pomieszczeń i terenu. 

 Kotłownia i układy odzysku ciepła. 

 System wentylacji. 

 Układ automatyki (w tym poboru próbek). 

 Pomieszczenia socjalne, warsztatowe, stacji dmuchaw, garażowe i zaplecza 

administracyjnego.  

 Inne odbiory. 

 

Na terenie oczyszczalni oraz w pomieszczeniach należy przewidzieć rozmieszczenie min. 

6 zestawów gniazd 1 i 3 fazowych (np. reaktory, kratopiaskowniki, hala odwadniania, hala 

kontenera osadu, garaże, itp.). 

 

Z uwagi na przewidziany wzrost mocy należy wymienić transformator zasilający wraz z 

układem pomiarowym oraz rozdzielniami. 

7.2.14 Zabudowa systemu biofiltracji powietrza odlotowego oraz wykonanie nowego 

systemu wentylacji.  

Należy zastosować jako podstawowy system wentylacji, wentylację grawitacyjną 

pomieszczeń. Do usunięcia i zneutralizowania odorów zastosować działającą w sposób ciągły 

wentylację mechaniczną z urządzeń i stanowisk, podającą zanieczyszczone powietrze do 

systemu biofiltracji. Powietrze należy odbierać co najmniej z urządzeń węzła mechanicznego 

oczyszczania ścieków i obróbki piasku i skratek, zbiornika pompowni ścieków, prasy 

odwadniającej, stanowisk kontenerów skratek, piasku i osadu, urządzeń transportu piasku, 

skratek, osadu (w tym mieszarki z wapnem) oraz z pomieszczenia kontenera na osad. 

 

Biofiltracja. 

Należy zastosować biofiltr typowy, w którym proces oczyszczania powietrza polega 

na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału porowatego zasiedlonego przez 

mikroorganizmy. W określonych warunkach pracy biofiltra, zanieczyszczenia obecne w gazie 

wylotowym są absorbowane i ulegają stopniowemu rozkładowi na naturalne substancje takie 

jak woda i dwutlenek węgla. Początkowo zanieczyszczone powietrze musi być poddane 

wstępnemu oczyszczaniu w zintegrowanym z biofiltrem wstępnym skruberze. We wstępnym 

skruberze zanieczyszczony gaz zostaje ochłodzony do odpowiedniej temperatury, 

odpowiednio nawilżony oraz pozbawiony stałych cząsteczek. Wstępny skruber pełni również 

rolę buforu dla pojawiających się w powietrzu wysokich stężeń zanieczyszczeń. W skład 
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układu przygotowania powietrza wchodzi również grzałka, zapewniająca ewentualne 

podgrzanie powietrza do odpowiedniej temperatury w okresie zimowym. Wstępnie 

przygotowane powietrze rozprowadzane jest w kanale dystrybucyjnym a następnie przepływa 

z małą prędkością przez biologiczne złoże organiczne. Jako materiał filtrujący najczęściej 

stosuje się mieszaniny surowców pochodzenia organicznego, zawierające odpowiednio 

spreparowane (porowate) nośniki syntetyczne, zasiedlone biomasą. Wkład filtracyjny musi 

być jednoznacznie klasyfikowany jako "odpadowa masa roślinna", kod odpadu 020103 

według klasyfikacji odpadów zamieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

27.09.01 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206), co pozwoli na późniejszą 

jego utylizację bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Sposób ułożenia materiału filtrującego 

powinien zapewniać jego równomierne napowietrzenie i gwarantować kontakt całego 

strumienia gazu ze złożem. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy biofiltra jest 

konieczne, aby materiał strukturalny złoża posiadał jednolitą strukturę oraz wystarczającą 

wilgotność. Zaleca się aby biofiltr miał budowę modularną, która pozwala na łatwy montaż na 

miejscu instalacji oraz budowanie biofiltrów o dowolnej wielkości filtrującej. Biofiltry 

wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym charakteryzują się wysoką 

odpornością na korozję oraz warunki pogodowe. Zwraca się uwagę, iż obligatoryjnym 

wyposażeniem musi być sonda kontrolująca odczyn odcieków ze złoża, wraz z układem 

korekty odczynu. Odbiór powietrza do biofiltra musi posiadać regulację przepustnicami oraz 

odpowiednią izolację termiczną. Zasilanie wodą wykonać w postaci układu podwójnego – 

jako podstawową wykorzystując wodę technologiczną, z możliwością rezerwowego (ręczne 

przełączenie) zasilenia wodą czystą. Biofiltr musi posiadać możliwość regulacji wydajności – 

celem zmniejszenia przepływu powietrza (i zapotrzebowania ciepła) w okresie zimowym, gdy 

następuje mniejsza emisja aerozoli i spada uciążliwość zapachowa. 

Poglądowy schemat modułowego biofiltra pokazano poniżej. 

 

 

Rysunek 16. Poglądowy schemat modułowego biofiltra. 

Należy wykonać ujęcie zanieczyszczonego powietrza co najmniej z: 

 Komory zbiorczej ścieków (ujęcie dodatkowo powietrza podbieranego z kanalizacji 

oraz oparów ze ścieków – w tym dowożonych), 

 Komór krat, 

 Komór piaskowników (w doborze biofiltra ująć całość powietrza wtłaczanego przez 

sprężarki), 

 Przenośników skratek i piasku, 
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 Urządzeń do obróbki piasku i skratek (płuczki, praska), znajdujących się w hali 

odwadniania, 

 Stanowisk kontenerów piasku i skratek, znajdujących się w hali odwadniania, 

 Urządzenia do odwadniania osadu (jeśli będzie prasa – dla wirówki nie stosuje się 

hermetyzacji), 

 Przenośników osadu i mieszanki osadu z wapnem, 

 Mieszarki osadu z wapnem, 

 Stanowiska kontenera osadu odwodnionego, 

 Oraz innych miejsc mogących powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Z uwagi na minimalne kubatury poddane hermetyzacji oraz stosowaną specyfikę obiegu 

powietrza (odbiór z urządzeń powoduje powstanie podciśnienia w pomieszczeniach, co 

redukuje do minimum emisję do pomieszczeń) wielkość przepływu powietrza będzie 

możliwie niewielka, co wpłynie również na spadek zapotrzebowania energii do ogrzewania 

powietrza. 

7.2.15 Zabudowa systemu CO oczyszczalni wraz z wykonaniem kotłowni. 

Przewiduje się całkowitą reorganizację układu obiegu powietrza na oczyszczalni. Generalne 

założenia: 

Odbiór powietrza: zanieczyszczone powietrze będzie odbierane z wnętrza urządzeń (aby 

zminimalizować jego ilość, a zarazem skutecznie oczyścić atmosferę w pomieszczeniach -  

tworząc przepływ Z pomieszczeń DO urządzeń): kanały ściekowe, krata, piaskownik z 

osprzętem, ze stanowisk lub kontenerów piasku, skratek i osadu, komora czerpna pompowni, 

znad prasy, z przenośnika osadu, mieszarki z wapnem.  

Dodatkowo należy przeorganizować układ dystrybucji świeżego powietrza z pomieszczenia 

dmuchaw – stwarzając możliwość jego wyrzutu do atmosfery (lato) oraz nawiew do 

pomieszczenia kratopiaskowników i hali odwadniania, co zredukuje potrzeby cieplne. 

Ostatnim wymaganym elementem wpływającym na poprawę bilansu cieplnego oczyszczalni 

jest zastosowanie układu odzysku ciepła z instalacji sprężonego powietrza – jako kotłownię 

biwalentną. 

 

Wentylacja. 

Należy wykonać nowy system wentylacji obiektów i urządzeń. Jako zasadę projektowania 

wymuszonego obiegu należy przyjąć maksymalne wykorzystanie ciepła odpadowego 

pochodzącego z chłodzenia dmuchaw. Zaleca się, aby powietrze było kierowane w pierwszej 

kolejności do hali węzła odwadniania i hali kratopiaskowników, z możliwością rozdziału 

ilości powietrza oraz regulacji wielkości jego przepływu. Powietrze musi być również 

dostarczane do stanowiska odbioru osadu odwodnionego. Dopuszcza się przerzut powietrza z 

hali węzła odwadniania. System wentylacji musi umożliwiać również wyrzut powietrza 

chłodzącego z hali dmuchaw bezpośrednio na zewnątrz. 

Z uwagi na rozmiar obiektu zakłada się wstępnie wykonanie jednego biofiltra, wspólnego dla 

wszystkich hermetyzowanych obiektów oczyszczalni, odbierającego zanieczyszczone 

powietrze bezpośrednio z rejonów emisji. 

 

Stacja dmuchaw 

Ze względu na duże obciążenie cieplne pochodzące od dmuchaw w budynku, należy 

zastosować wymuszoną wymianę powietrza ze sterowaniem termostatem. Powietrze 

chłodzące równe zyskom ciepła w pomieszczeniu od silników elektrycznych, będzie zasysane 

przez czerpnie ścienne w wyniku podciśnienia wytworzonego przez wentylatory wywiewne 
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kanałowe o wydajności odpowiadającej strumieniowi powietrza asymilującego zbędne ciepło 

jawne. Odbiór powietrza ogrzanego bezpośrednio z obudów dźwiękochłonnych dmuchaw.  

Wielkość czerpni ściennej zaprojektować tak, aby umożliwiała pobranie powietrza na 

potrzeby procesowe oraz chłodzenia maszynowni. W okresie zimowym i przejściowym 

przewiduje się również wykorzystanie ciepłego powietrza ze stacji dmuchaw do ogrzewania  

pomieszczeń oczyszczalni – należy wykonać odpowiednie układy wentylacyjne zasilające te 

pomieszczenia. Na przewodzie zabudować w pomieszczeniu dmuchaw szyber z napędem 

elektrycznym, umożliwiający upust ciepłego powietrza do hali.  

Pomieszczenie nie wymaga instalacji ogrzewania, stację należy zaopatrzyć jedynie w 

2 gniazdka elektryczne (nie wliczone do zespołu gniazd ujętych w opisie systemu 

elektroenergetycznego) umożliwiające podłączenie przenośnych agregatów grzewczych dla 

ewentualnego dogrzania w okresie awarii lub remontu dmuchaw; podczas normalnej 

eksploatacji stacji straty będą pokrywane z wewnętrznych zysków ciepła pochodzących od 

silników dmuchaw.  

W pomieszczeniu hali należy zainstalować dodatkowo czujnik temperatury wewnętrznej 

(termostat), wskazania którego sterować będą pracą zespołu wentylatorów chłodzących oraz 

szybrem nawiewu powietrza z kolektora tłocznego do hali dmuchaw. Praca wentylatorów i 

napędu szybra sprzężona ze wskazaniami termostatów. Załączanie wentylatorów przy 

temperaturze np. powyżej 30C, wyłączanie poniżej 25C, z możliwością zadawania 

temperatur. 

 

Pomieszczenie odwadniania osadu. 

W pomieszczeniu należy zaprojektować ciągłą wentylację grawitacyjną zapewniającą 

właściwą wymianę powietrza oraz punktowy ciągły odbiór powietrza z urządzeń (płuczki i 

praski skratek i piasku, urządzenie do odwadniania, przenośniki, itp.) i stanowisk kontenerów 

do systemu biofiltracji.  

Dla wentylacji mechanicznej awaryjnej sprzężonej,  zapewniającej 10 wymian na godzinę 

dobrać wentylatory ścienne nawiewne oraz wentylatory wywiewne dachowe. Wentylacja 

awaryjna będzie działała okresowo tj. włączana na krótko przed wejściem obsługi do 

pomieszczenia.  

W związku z dużymi zyskami ciepła generowanymi przez dmuchawy zabudowane w stacji 

dmuchaw, przewidziano wykorzystanie w okresie obniżonych temperatur ogrzanego 

powietrza do częściowego pokrycia strat ciepła w stacji odwadniania osadu. Wentylacja ta, o 

wydajności zdeterminowanej wydatkiem agregatów dmuchaw będzie działać jako ciągła 

wentylacja sprzężona nawiewno – wywiewna wspomagająca podstawowy układ wentylacji 

grawitacyjnej. Dodatkowo należy zabudować wentylator wywiewny, kierujący powietrze z 

hali odwadniania do pomieszczenia kontenera osadu.  

 

Pomieszczenie kratopiaskowników. 

Wentylację grawitacyjną  w hali (2 krotną wymianę powietrza/h) zapewnić poprzez układ 

wentylacji czerpiący 50% powietrza ze strefy górnej oraz  50% znad posadzki za 

pośrednictwem kanału wentylacyjnego sprowadzonego do rzędnej +0,15m względem podłogi 

i zakończonego kratką wentylacyjną (UWAGA! Pomieszczenie będzie zagłębione w terenie – 

istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia się gazów szkodliwych lub niebezpiecznych). 

Nawiew powietrza dla instalacji grawitacyjnej wykonać poprzez czerpnię ścienną i połączony 

z nią kanał wentylacyjny sprowadzony do rzędnej + 0,15m. Dodatkowo zapewnić odbiór 

zanieczyszczonego powietrza z urządzeń do systemu biofiltracji. 

Dla wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej min. 10 wymian/h  

działającej okresowo w charakterze awaryjnym zaprojektować wentylatory ścienne 

nawiewające powietrze zewnętrzne w proporcjach 30% dołem i 70% górą oraz wentylatory 
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wywiewne: wentylator ścienny usuwający 30% powietrza górą  i wentylator kanałowy 

czerpiący powietrze znad posadzki w ilości 70% i usuwający je kanałem na wysokości 

+1,80m nad terenem przez wyrzutnie ścienną. 

Włącznik wentylatorów należy zainstalować przy wejściu do budynku od strony wewnętrznej 

i zewnętrznej. Zabudować system detekcji gazów, sprzężony z wyłącznikami wentylacji oraz 

systemem AKPiA oczyszczalni, wyposażony również w autonomiczne sygnalizatory 

akustyczno-optyczne. 

W związku z dużymi zyskami ciepła generowanymi przez dmuchawy zabudowane w stacji 

dmuchaw, przewidziano wykorzystanie w okresie obniżonych temperatur ogrzanego 

powietrza do częściowego pokrycia strat ciepła w pomieszczeniu sitopiaskownika. 

Wentylacja ta, o wydajności zdeterminowanej wydatkiem agregatów dmuchaw będzie działać 

jako ciągła wentylacja nawiewna wspomagająca podstawowy układ wentylacji grawitacyjnej. 

7.2.16 Wymiana systemu AKPiA wraz z dostosowaniem do nowych potrzeb.  

System automatyki musi realizować zadania z zakresu pracy oczyszczalni oraz odbioru, 

wykorzystania i transmisji sygnału z pompowni sieciowych i oczyszczalni w Krościenku. 

Główne wymagania stawiane przed oczyszczalnią w Szczawnicy w okresie docelowym, 

dotyczące osiągnięcia wysokich efektów oczyszczania ścieków i niskiego zużycia energii, 

wymagają zastosowania niezawodnego systemu AKPiA obejmującego kontrolę i sterowanie 

przebiegiem ważniejszych procesów jednostkowych. Podstawowe zadania, jakie powinien 

spełnić taki system to: 

 Zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametrów technologicznych 

i związanych z nimi efektów pracy oczyszczalni. 

 Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i chemikaliów. 

 Wizualizacja pracy oczyszczalni. 

 Archiwizacja, obróbka statystyczna i bilansowanie bieżących danych oraz eksport 

danych do jednego z powszechnie stosowanych formatów, np. DBF, CSV. 

 Możliwość szybkiej i właściwej ingerencji w przypadku stanów awaryjnych. 

 

Najważniejszym elementem systemu AKPiA jest część obejmująca układy sterowania 

poszczególnymi urządzeniami lub węzłami technologicznymi oraz związane z nimi 

automatyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe.  

 

Zakłada się całkowitą wymianę istniejącego systemu automatyki. 

 

Na  oczyszczalni ścieków w Szczawnicy będzie również znajdowała się baza dla terenu 

Krościenka i Szczawnicy i będą tam zbierane dane telemetryczne z przepompowni z terenu 

Krościenka i Szczawnicy a  docelowo należy przewidzieć też możliwość przesyłu wybranych 

sygnałów dotyczących parametrów pracy oczyszczalni do nadrzędnej jednostki 

organizacyjnej czyli  do głównej siedziby PPK. 

 

Należy zastosować panele operatorskie dla kluczowych sterowników – zarówno w systemie 

jak i dla urządzeń/węzłów wyposażonych we własne sterowniki (minimum: kratopiaskowniki 

z osprzętem, węzeł prasy i higienizacji osadu, dmuchawy, pompownie, agregat). 

 

 Wszystkie maszyny i urządzenia (zarówno nowe jak i istniejące) muszą zostać 

włączone do nowego systemu kontroli i sterowania. W projekcie muszą zostać 
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uwzględnione następujące sposoby sterowania: ręczne lokalne, ręczne zdalne oraz 

automatyczne. 

 Wszystkie projektowane węzły mają zostać zintegrowane także pod względem 

wzajemnych zabezpieczeń (np. wyłączenie układu odwadniania przy awarii 

przenośnika ślimakowego). 

 Należy wykonać nową tablicę synoptyczną w postaci zespołu dwóch monitorów 

ciekłokrystalicznych z wszystkimi urządzeniami zabudowanymi na oczyszczalni, 

zarówno istniejącymi, jak i nowozainstalowanymi oraz pompowniami sieciowymi i 

oczyszczalnią w Krościenku. Należy odzwierciedlić na tablicy stany 

pracy/gotowości/awarii oraz podstawowe informacje, co najmniej: dopływ ścieków, 

odpływ ścieków, stężenia tlenu w poszczególnych reaktorach, pobór prądu/energii 

elektrycznej przez oczyszczalnię. 

 Dla urządzeń należy zaprojektować przekazanie sygnałów praca/gotowość/awaria, 

sterowanie zdalne/lokalne, zamknięcie/ otwarcie (zasuwy, zastawki, przepustnice), 

a dla pomiarów - wszystkich wartości mierzonych. 

 Zaprojektować system na bazie urządzeń (z koniecznymi wyjątkami) posiadających 

serwis techniczny na terenie kraju. 

 Cały system sterowania ma być zintegrowany, co oznacza że wszystkie elementy są 

ze sobą kompatybilne pod względem sprzętowym i programowym (tylko jeden 

producent sterowników oraz oprogramowanie SCADA). 

 Poszczególne urządzenia powinny komunikować się z systemem nadrzędnym poprzez 

jeden ze standardowych protokołów komunikacyjnych (MODBUS, PROFIBUS). 

 Nadrzędny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma być łatwo 

skalowalny z szybką możliwością podwojenia punktów I/O. 

 Nowy układ automatyki, celem ujednolicenia oprogramowania w przedsiębiorstwie 

ma być oparty na systemie SCADA InTouch w pełnej wersji „developer” wraz z 

kompletem dokumentacji w postaci książkowej i elektronicznej w języku polskim. 

 Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie z zakresu konfiguracji systemu 

i zastosowanych zasad programowania. 

 Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie 

materiały (sprzęt, oprogramowanie narzędziowe), które umożliwia pracę 

nad systemem, dostarczona zostanie również dokumentacja powykonawcza systemu 

w postaci elektronicznej. 

 Wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urządzeń mają być dostępne w systemie. 

 System musi umożliwiać bieżące tworzenie kopii roboczych. 

 Układ sterowania wykonać w taki sposób, że sterowanie urządzeniami ma odbywać 

się z poziomu dyspozytorni w sposób ręczny lub automatyczny wg założonych 

algorytmów pracy. 

 Zadawanie parametrów musi być możliwe w sposób prosty, bezpośredni (bez 

konieczności wyszukiwania adresów i numerów zmiennych). 

 Przyjęty program ma zawierać wszystkie powszechnie używane elementy, tj. obsługę 

alarmów, wykresy przebiegów czasowych pomiarów, system raportów, system 

obsługi serwisowej urządzeń, a program ma działać płynnie i na bieżąco uaktualniać 

swoje dane z obiektu. 

 W trakcie realizacji zadania należy każdorazowo ustalić z Użytkownikiem sposób 

i miejsce montażu urządzenia pomiarowego. 
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Należy założyć wdrożenie co najmniej następujących algorytmów sterowania: 

 Odbiór zanieczyszczeń dostarczanych do stacji zlewnej poprzez otwarcie zaworu 

spustowego po automatycznej identyfikacji dostawcy, zamknięciem zaworu i alarmem 

w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń (pomiar pH 

i przewodności) – w ramach dostawy stacji zlewnej. 

 Uruchamianie i regulacja położenia zasuw na przewodach dopływu ścieków do 

poszczególnych kratopiaskowników, w zależności od zadawanych przez obsługę 

parametrów (do wyboru co najmniej: ilość czynnych pomp, wielkość przepływu 

ścieków, samoczynne wyrównywanie zadanego czasu pracy) oraz w przypadku awarii 

czynnego urządzenia, z możliwością zdalnego (z systemu AKPiA) zadawania progów. 

 Uruchamianie i regulację zasuwy obejścia technologicznego. 

 Uruchamianie krat w zależności od różnicy poziomu ścieków przed i za kratą (Uwaga! 

Należy wdrożyć algorytm umożliwiający włączanie obu krat w zależności od jednego, 

dowolnego wskazania poziomu), z możliwością zdalnego (z systemu AKPiA) 

zadawania progów. 

 Transport, płukanie i odwadnianie skratek: zapewniający odbiór skratek do 

przenośnika poziomego po włączeniu kraty, uruchomienie płuczki – prasy skratek, 

cykl płukania, cykl prasowania. Musi istnieć możliwość zadawania parametrów przez 

obsługę w prostym menu. 

 Uruchamianie przenośników piasku w zależności od zadawanych przez obsługę 

parametrów (do wyboru co najmniej: czas, ilość przepływających ścieków) oraz w 

przypadku awarii czynnego urządzenia, z możliwością zdalnego (z systemu AKPiA) 

zadawania wartości. 

 Transport, płukanie i odwadnianie piasku: zapewniający odbiór piasku do przenośnika 

poziomego po włączeniu przenośników piasku w piaskownikach, uruchomienie 

płuczki – separatora, cykl płukania, cykl odwadniania. Bezwzględnie wymaga się 

sterowania odwadnianiem piasku w nastawach czasowych lub w zależności od 

mierzonego poziomu piasku (do wyboru przez obsługę). Musi istnieć możliwość 

zadawania parametrów przez obsługę w prostym menu. 

 Pracą pomp w pompowniach ścieków i osadów, które będą sterowane od poziomu 

napełnienia zbiornika czerpalnego lub innej wartości zadanej. Regulacja wydajności 

pompowni, wraz z wyrównywaniem czasu pracy, itp. 

 Sterowanie systemem napowietrzania (układ dmuchaw, reaktorów biologicznych i 

komory stabilizacji osadu– regulacja ilości powietrza dostarczanego do każdego 

reaktora biologicznego i komory stabilizacji, poprzez zmianę wydatku dmuchaw 

zasilających. System musi posiadać wdrożony algorytm zapewniający automatyczne 

przełączenie i podział powietrza oraz zadawanie priorytetacji (np. ograniczanie 

napowietrzania stabilizacji w zadanych porach, itp.).  

 Sterowanie pompami recyrkulacji zewnętrznej: w proporcji do wielkości przepływu, w 

zależności od wartości potencjału redoks (wartości lub różnicy wartości pomiędzy 

komorami funkcyjnymi) – do wyboru przez operatora. 

 Sterowanie układem recyrkulacji wewnętrznej z komory denitryfikacji do 

defosfatacji): w proporcji do wielkości przepływu, w zależności od wartości 

potencjału redoks (wartości lub różnicy wartości pomiędzy komorami funkcyjnymi) – 

do wyboru przez operatora. 

 Sterowanie mieszadłami i systemem odbioru piany. 

 Sterowanie systemem magazynowania i dozowania koagulantu. 
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 Sterowanie pobieraniem próbek przez nowe urządzenie pobierające, zabudowane na 

odpływie z oczyszczalni. 

 Sterowanie ilością odprowadzanego osadu nadmiernego poprzez pomiar natężenia 

przepływu odprowadzanego osadu do wartości zadanej w systemie (z blokadą 

zabezpieczającą przed przepełnieniem komory stabilizacji tlenowej) i przełączaniem 

komór wg. decyzji operatora. 

 Sterowanie odprowadzeniem wody nadosadowej z komory stabilizacji tlenowej osadu 

w zależności od mętności odcieku i fazy procesu. 

 Sterowanie ilością powietrza dostarczanego do komory stabilizacji tlenowej, w 

zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego oraz fazy procesu. 

 Fazą pracy komory stabilizacji tlenowej (napowietrzanie, mieszanie), w zależności 

od zadanych nastaw czasowych, odczynu w komorze oraz w zależności od procesu 

odwadniania. 

 Sterowanie układem wody technologicznej (w tym praca pomp i hydroforu, 

sterowanie elektrozaworem wody wodociągowej, blokady urządzeń da suchobiegu, 

itp.) Sterowanie układem do odwadniania – w ramach dostawy układu. 

 Sterowanie systemem transportu i higienizacji osadu. 

 Sterowanie układem zasilania awaryjnego. 

 Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją (w tym biofiltracją powietrza – w dostawie 

biofiltra oraz wentylacją hali dmuchaw i innych pomieszczeń oraz odzyskiem ciepła 

ze sprężonego powietrza). 

Przewiduje się realizację co najmniej następujących pomiarów: 

 Pomiar pH i przewodności w stacji zlewnej – w ramach dostawy stacji zlewnej. 

 Pomiar przepływu ścieków dowożonych w stacji zlewnej – w ramach dostawy stacji 

zlewnej. 

 Pomiar poziomu w komorze zasuw – sterujący otwarciem zasuwy obejścia 

technologicznego. 

 Pomiar przepływu ścieków obejść technologicznych – 2 sztuki. 

 Detekcja gazów w pomieszczeniu kratopiaskowników. 

 Pomiary napełnienia przed i za kratami (4 punkty pomiarowe) – w ramach dostawy 

kratopiaskowników. 

 Pomiar poziomu piasku w płuczce piasku – w ramach dostawy kratopiaskowników. 

 Pomiar poziomu ścieków w pompowni głównej (hydrostatyczny + pływaki awaryjne).  

 Pomiar potencjału redoks w komorze defosfatacji, denitryfikacji oraz komorach 

tlenowych (5 sztuk w sumie). 

 Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze defosfatacji, denitryfikacji oraz 

komorach tlenowych i komorach stabilizacji tlenowej (7 sztuk w sumie). 

 Pomiar ciśnienia sprężonego powietrza (wymaga się zastosowania 2 czujników w 

układzie  1+1). 

 Pomiar poziomu w pompowni wody technologicznej (pływaki zabezpieczające przed 

suchobiegiem). 

 Pomiar poziomu w zbiorniku wody technologicznej. 

 Pomiar ciśnienia w zbiorniku hydroforu (w ramach dostawy hydroforu). 

 Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych (1 przepływomierz). Pomiar przepływu 

(elektromagnetyczny) osadu do komory stabilizacji tlenowej. 

 Pomiar poziomu w komorze stabilizacji tlenowej (2 sztuki). 

 Pomiar odczynu w komorze stabilizacji tlenowej (2 sztuki). 
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 Pomiar mętności odcieku z komory stabilizacji tlenowej (1-2 sztuki). 

 Pomiar (elektromagnetyczny) przepływu osadu i polimeru w węźle odwadniania oraz 

wody rozcieńczającej (rotametr) - dostawa wraz urządzeniem do odwadniania. 

 Pomiar poziomu wapna w silosie. 

 Pomiar zużycia energii elektrycznej. 

 Pomiar ilości gazu w zbiornikach LPG. 

 System detekcji gazów niebezpiecznych w pozostałych pomieszczeniach poza (opcja 

– do decyzji na etapie projektu).  

 Pomiary temperatur powietrza. 

 Inne pomiary wewnętrzne aplikacji (np. kotłowni). 

 

Oprócz wymienionych wyżej pomiarów dostawcy gotowych urządzeń technologicznych 

(dmuchawy, agregat, kotłownia, itp.) winni wprowadzić własne pomiary sterujące pracą ich 

instalacji oraz własne algorytmy sterowania. Wszystkie dane pomiarowe powinny być 

przesyłane do centralnej dyspozytorni wyposażonej w system komputerowy. System 

powinien również sygnalizować wszystkie stany awaryjne, w tym awarie urządzeń 

mechanicznych oraz przekroczenie zadanych wartości alarmowych (z możliwością zadawania 

tych wartości przez obsługę dla każdego parametru mierzonego). 

 

Obecnie w systemie kontroli znajduje się lub znajdować się będzie co najmniej 

15 przepompowni zewnętrznych. 

Z przepompowni należy odebrać sygnały: 

 Obecność/brak napięcia. 

 Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej. 

 Praca/stop pompy. 

 Awaria pompy. 

 Sygnalizator suchobiegu. 

 Sygnalizator poziomu alarmowego. 

 Praca ręczna/automatyczna. 

 Czas pracy pomp. 

 Pomiar prądu pobieranego przez pompy. 

 Alarm włamania. 

 Funkcja zdalnego załączenia/wyłączenia pomp. 

 

System sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach alarmowych  do 

zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane minimum: krytyczne 

stany alarmowe, zdefiniowane na etapie uruchomienia systemu.  

Z oczyszczalni ścieków w Krościenku należy odebrać sygnały i parametry umożliwiające 

kontrolę pracy oczyszczalni oraz analizę jej pracy (w tym do sprawozdawczości). Wymagany 

również „zdalny pulpit”. 

Zakłada się, iż do centrali PPK należy przesłać co najmniej analogiczne sygnały. Zakres 

sygnałów do ustalenia na etapie projektu. 
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7.2.17 Wykonanie studni wierconej. 

W ramach modernizacji oczyszczalni należy wykonać nową studnię wierconą (wstępnie 

przyjęto 35 m głębokości), zaopatrującą oczyszczalnię w wodę do celów socjalnych oraz 

technologicznych (opis w punktach poprzednich). Studnię należy wyposażyć w pompę oraz 

dostosować istniejący układ wodociągowy do nowego źródła zasilania. Odciąć obecnie 

eksploatowaną studnię, pozostawiając ją zabezpieczoną. 
 

7.2.18 Wykonanie nowych połączeń technologicznych. 

Przewiduje się wykonanie następujących najważniejszych połączeń zewnętrznych oraz 

armatury, co najmniej: 

 Zabudowa napędu elektrycznego/zasuwy na obejściu technologicznymza komorą SV. 

 Doprowadzenie ścieków dowożonych do komory SV ze stacji zlewnej – wstępnie 

dobrano przewód DN 200 (23,5 m + 2 studnie 1200). 

 Doprowadzenie ścieków do węzła kratopiaskowników z komory SV oraz 

odprowadzenie ścieków z kratopiaskowników do istniejącej pompowni – wstępnie 

wyliczono ok. 35 m przewodu DN 500 + 5 studni DN 1500 (uwaga! Studnie przed 

kratopiaskownikami o podniesionej wysokości). 

 Odprowadzenie ścieków z nowego osadnika. 

 Odprowadzenie ścieków z osadników do komory odpływowej. 

 Wykonanie nowego przewodu tłocznego i rozprowadzającego sprężone powietrze do 

reaktorów i komory stabilizacji tlenowej – o średnicy min. DN 350.  

 Wykonanie przewodu tłocznego koagulantu do reaktorów ze stacji magazynowania i 

dozowania koagulantu. 

 Odprowadzenie części ścieków oczyszczonych do pompowni wody technologicznej. 

 Wykonanie przewodu tłocznego wody technologicznej z pompowni do hali 

odwadniania i rozprowadzenia do urządzeń. 

 Korekta trasy przebiegu obejścia technologicznego  z pompowni ścieków DN 400 (ok. 

65 m + 2 studnie DN 1200). 

 Zabudowa zasuwy z napędem ręcznym na odprowadzeniu ścieków z wykorzystaniem 

obejścia technologicznego  z pompowni ścieków do komory odpływowej. 

 Wykonanie przewodu tłocznego osadu nadmiernego z reaktorów biologicznych do 

komór stabilizacji (wraz z obejściem komór). Przewód wyposażyć w przepływomierz 

oraz zasuwy elektryczne wyboru komory. Wstępnie dobrano przewód DN125, 

wymagane wykonanie ze stali nierdzewnej (wstępnie wyliczona długość ok. 26 

metrów). 

 Wykonanie przewodu odpływowego wody nadosadowej z komór stabilizacji tlenowej 

do pompowni głównej, wstępnie dobrano przewód DN 200 oraz 2 studnie 1200 (ok. 

41 metrów, poza komorami + przewody rozprowadzone wewnątrz komory). 

 Wykonanie przewodu odbioru osadu ustabilizowanego do węzła odwadniania 

(zaopatrzonego w zasuwy z napędem ręcznym odcięcia komór oraz połączenie z 

obejściem i zasuwę ręczną przed pompą osadu) – wstępnie dobrano średnicę DN 150 

o długości ok. 66 metrów (poza komorami). 

 Wykonanie przewodu tłocznego wody technologicznej (wstępnie dobrano ok. 56 m 

poza budynkami) 

 Wykonanie przewodu odcieku z prasy taśmowej do pompowni głównej. 

 Wykonanie kanalizacji – z budynku kontenera osadu, garaży, kratopiaskowników, 

placu manewrowego do pompowni/kanalizacji ściekowej. 
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Należy ponadto wykonać wszystkie połączenia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie 

oczyszczalni i zabudowanych na jej terenie obiektów. 

7.2.19 Wykonanie garażu 

Na terenie oczyszczalni (proponowana lokalizacja wskazana na planie) należy wykonać 

dwustanowiskowy garaż. Wyposażyć go we wszystkie niezbędne instalacje i wyposażenie. 

Na jednym ze stanowisk wykonać kanał naprawczy. Bramy zrealizować jako rolowane z 

napędem elektrycznym. Ściany garażu wyłożyć do pełnej wysokości płytkami. 

Konstrukcja garażu – analogicznie jak pozostałych obiektów oczyszczalni. 

Nie dopuszcza się zastosowania grzejników elektrycznych – należy wykorzystać podstawowe 

źródło ciepła oczyszczalni lub odzysk ze sprężonego powietrza/chłodzenia. 

7.2.20 Dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni oraz terenu. 

Główne zmiany zaznaczono na planie sytuacyjnym oczyszczalni. 

Należy przede wszystkim wykonać: 

 Wydzielone dojście do części biurowej (płot wewnętrzny oddzielający część biurową i 

parking od reszty oczyszczalni). Zalecany wydzielony wjazd – sposób oddzielenia 

terenu musi gwarantować izolację osób postronnych od obiektów oczyszczalni. 

 Powiększyć oznakować parking przed częścią biurową. 

 Stanowiska i podjazdy do stacji zlewnej i odbioru kontenera osadu (podjazd 

dwustronny). 

 Dojazd do planowanego węzła kratopiaskowników. 

 Dojście do nowych komór stabilizacji tlenowej. 

 Dojście do pompowni wody technologicznej. 

 Dojście do komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. 

 Dojazd do garażu. 

 Dojazd do stacji dmuchaw. 

 Dojazd do biofiltra. 

 Dojazd do stacji koagulantu. 

 Podejścia/podjazdy do pozostałych obiektów. 

 Odtworzenie terenu po wykonanych pracach. 

 Uzupełnić zieleń ochronną. 

Zakłada się, iż pozostałe obiekty będą w miarę możliwości lokowane w sposób 

wykorzystujący istniejący układ komunikacyjny (biofiltr, stacja dmuchaw, itp.) 

7.2.21 Renowacja istniejących obiektów. 

Należy przeprowadzić remont ogólny istniejących obiektów. Będzie on niezbędny po 

przeprowadzeniu prac budowlanych (nowe instalacje grzewcze, wentylacyjne, itp.) W ramach 

prac należy (oprócz prac opisanych w poprzednich punktach): 

 Wymienić istniejącą stolarkę okienną i drzwiową. 

 Wykonać nowe posadzki. 

 Zlikwidować rysy i pęknięcia ścian oraz wykonać malowanie. 

 Wykonać nowy sufit w hali odwadniania. 

Wykonać nowy system wentylacji i ogrzewania. 
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8 Charakterystyka urządzeń technologicznych 

zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni  

8.1 Wymagania ogólne 

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania: 

 Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami 

oczyszczalni. 

 Zasilanie nowych i istniejących urządzeń ma zostać zrealizowane z istniejącej stacji 

transformatorowej na terenie oczyszczalni i rozdzielni, po ich ewentualnej rozbudowie 

i modyfikacji. 

 Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni. 

 Należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 

1 roku pracy układu. 

 Całość nowych i istniejących urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona 

do nowego nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością zdalnego 

ręcznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora. 

 Wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. mają 

zostać wykonane w technice nieudarowej. 

 Zastosowane zasuwy winny być w wykonaniu nożowym, z nożem całkowicie 

wysuwanym poza światło przewodu – w większości przypadków należy stosować 

napędy elektryczne dla armatury. 

 Do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami 

i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali 

nierdzewnej. 

 Należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające 

z poziomu wód gruntowych i ich agresywności. 

Wykonawca zobowiązany jest min. do: 

 Dostarczenia materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie 

z wymaganiami ich dokumentacji oraz warunków zastosowania. 

 Zastosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadających aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytucje – tam gdzie wymagane. 

 Powiadomienia inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, maszyn 

i urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej 

grupy pochodzących od jednego producenta. 

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta razem 

z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa 

izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 

bezpieczeństwo. 

Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego 

dostarczanego urządzenia musi być dostarczony również stosowny atest. 
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Poniżej opisano wymagania dla maszyn i urządzeń, które będą zastosowane przy 

modernizacji i rozbudowie oczyszczalni, a które mogą być pozyskiwane od wielu różnych 

producentów. Dla pozostałych maszyn i urządzeń, wymagania techniczne nie zostały 

określone z uwagi na ich „autorski”, specyficzny charakter nadany im przez wytwórcę. Z 

uwagi na wstępny charakter opracowania (koncepcja), należy poniższe parametry 

potraktować jako przykładowe, podające proponowany standard wyposażenia oczyszczalni. 

W dalszych opracowaniach ww. wymogi (po akceptacji Zamawiającego) zostaną 

doprecyzowane. 

8.2 Wymagania szczegółowe dla urządzeń. 

8.2.1 Stacja zlewna. 

W zakres dostawy instalacji muszą wejść następujące elementy: 

 Standardowa stacja zlewcza (system sterowania z modułem identyfikującym 

przewoźników, przepływomierz DN 100 z detekcją pustej rury, ciąg spustowy min. ze 

stali nierdzewnej 0H18N9 grubości min. 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory, 

zasuwa pneumatyczna, kompresor, układ płukania ciągu. 

 Zestaw do pomiaru zanieczyszczeń (pH, przewodność). 

 Łapacz kamieni wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Kontener o wymiarach max. 1400 x 2400 ze stali nierdzewnej (zawierający: instalację 

elektryczną oświetleniową, instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem, podłogę z 

blachy aluminiowej ryflowanej, ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi 

oraz konstrukcję kontenera ze stali nierdzewnej). 

 Macerator (rozdrabniacz) frezowy dwuwałowy. Wymagania: przeciwbieżna praca 

frezów, zróżnicowana prędkość obrotowa frezów, szerokość frezów do 8,0 mm, min. 

8 szt. frezów na każdym z wałów, wykonanie materiałowe frezów ze stali 

narzędziowej 1.7218. Prędkość obrotowa napędu do 80-120 1/min, bezobsługowe 

uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu 

ciśnieniowego. Możliwość przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji 

rurociągowej i przeprowadzenia serwisu bez wymontowywania urządzenia ze 

stanowiska oraz bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana frezów, uszczelnień, 

elementów. Napęd rozdrabniacza bezpośrednio sprzęgnięty z rozdrabniaczem (bez 

sprzęgła). Moc napędu do 4,0 kW. 

 

Układy elektroniczne stacji winny zawierać co najmniej: 

 Szafkę sterująco-identyfikującą (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposażoną 

w kolorowy ekran LCD , o stopniu ochrony IP-55 (wykonanie stal nierdzewna). 

 System sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych 

(miejscowość, adres posesji) i zdalnego programowania stacji (z systemu AKPiA 

oczyszczalni). 

 Wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji. 

 Moduł identyfikujący przewoźników. 

 Moduł identyfikujący rodzaj ścieków. 

 Drukarkę modułową z obcinakiem papieru. 

 Moduł jakości – klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość 

wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków). 
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Ponadto stacja powinna posiadać bazę danych (oparta o serwer baz danych) ze zbiorem 

wszystkich ulic na terenie, który stacja będzie obsługiwać. 

Dane zebrane na stacji zostaną przesłane do dyspozytorni na terenie oczyszczalni. Dane te 

umożliwią szybkie przeszukanie bazy danych pod kątem wywożenia (opróżniania) 

zbiorników bezodpływowych przez ich właścicieli. 

Programowanie stacji zlewnej ścieków dowożonych odbywać się będzie dzięki komunikacji z 

dyspozytornią oczyszczalni. 

 

8.2.2 Kratopiaskowniki z osprzętem. 

 

Krata  

 Typ medium    ścieki z zanieczyszczeniami 

 Przepustowość        > 110 l/s  

 Temperatura    0-50C 

 pH      6-8 

 Szerokość kraty    min. 600 mm 

 Całkowita szerokość komory  min. 800 mm 

 Wysokość wylotu skratek  dostosowany do przenośnika do skratek                     

 Prześwit    max. 3 mm  

 Napęd taśmy    400V, 50Hz, ok. N = 0,75 kW, IP55  

 Napęd zgarniaka   400V, 50Hz, ok. N = 0,12 kW, IP55  

 Kąt kraty    min. 85
o  

  

 

Wymiary komory krat: 

 

Szerokość – nie mniej niż 800 mm, długość i wysokość – dostosowane do typu kraty. 

 

Wykonanie materiałowe kraty : 

 Elementy filtrujące   ABS 

 Obudowa    min. AISI 304 

 Rama kraty    min. AISI 304   

 Łańcuch    min. AISI 304 

 Rolki     min. AISI 420 

 Szczotka    guma 

 Pierścienie zabezpieczające  min. AISI 304 

 Wałki     min. AISI 304 

 Wał napędzany   min. stal E36 

 Tarcza napędzana   min. stal utwardzana 3CR12 

 Koło łańcuchowe   min. stal utwardzana 3CR12 

 Wał napędowy   min. stal E36 

 Płytki boczne    min. AISI 304 

 Dolna prowadnica   min. stal utwardzana 3CR12 

 Szyna poprzeczna   min. stal utwardzana 3CR12 
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Piaskownik 

 

Parametry:  

 Przepustowość obliczeniowa: 

o  270 m
3
/h dla efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  

95 % 

o 300 m
3
/h dla efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm -  

90 %   

 Wymagana objętość czynna, nie mniej, niż 13m
3
. 

 Wymagane wymiary komory piaskownika: 

o Długość czynna:  nie mniej niż 7000 mm 

o Szerokość czynna: nie mniej niż 1400 mm 

o Wysokość czynna: nie mniej niż 1500 mm 

 Kąt ścian bocznych w piaskowniku 45  

 Piaskownik  konstrukcja wsporcza – min. stal AISI304 

 Klapy rewizyjne z zawiasami – wymagane na całej długości, za wyjątkiem 

wprowadzenia przewodów wentylacji itp. – min. stal AISI304 

 Spirale poziome oraz ukośne wynoszące min. DN160 wałowe wykonane z stali 

AISI304 obustronnie ułożyskowane.   

 Napęd z mocowaniem kołnierzowym dla spirali poziomej: 

 moc zainstalowana      ok. 0,5  kW  

 prędkość obrotowa     max. 4 obr/min 

 klasa ochrony    min. IP 55 

 Napęd z mocowaniem kołnierzowym dla spirali ukośnej wynoszącej:  

 moc zainstalowana      ok.0,5  kW  

 prędkość obrotowa      max. 4 obr/min 

 klasa ochrony    min. IP 55 

 

Napowietrzanie:   

 Dyfuzory na całej długości piaskownika,  

 Dmuchawa napowietrzająca wraz z kartą doboru mocy napowietrzania, 

moc dmuchawy do 0.5 kW 

 

 

Przenośnik spiralny bezwałowy do odbioru skratek z 2 kratopiaskowników: 

 

 Spirala bezwałowa – średnica min.  200 mm, stal specjalna węglowa o podwyższonej 

odporności na ścieranie, sama spirala bezwałowa w wersji ciągnionej. 

 Długość urządzenia – według projektu zabudowy prasopłuczki, na etapie projektu.  

 Koryto rynny w kształcie litery U, z łatwodemontowalną pokrywą podzieloną na 

odcinki max. 1,5 metra.  

 Zespół napędowy:   

 napęd:  ilość obrotów- 18 obr./min.  

 moc silnika 1,5 kW  

 zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A  

 klasa ochrony IP 55 

 

 Materiał – stal nierdzewna gat. min. 0H18N9T. 

 Lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej min. SS 2333 (AISI304).  
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 Koryto i przykrywa wykonane ze stali min. AISI304. 

 Wykładzina PE, mocowana w sposób umożliwiający łatwą wymianę. 

 

Przenośnik spiralny bezwałowy do odbioru piasku z 2 kratopiaskowników:   

 

 Spirala bezwałowa – średnica min. 200 mm, stal specjalna węglowa o podwyższonej 

odporności na ścieranie, sama spirala bezwałowa w wersji ciągnionej. 

 Długość urządzenia – według projektu zabudowy prasopłuczki, na etapie projektu. 

 Koryto rynny w kształcie litery U, z łatwodemontowalną pokrywą podzieloną na 

odcinki max. 1,5 metra. 

 Zespół napędowy:   

 napęd:  ilość obrotów- 18 obr./min.  

 moc silnika 1,5 kW  

 zasilanie 400 V 50 Hz 9,0 A  

 klasa ochrony IP 55 

 Materiał – stal nierdzewna gat. min. 0H18N9T. 

 Lej oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej min. SS 2333 (AISI304).  

 Koryto i przykrywa wykonane ze stali min. AISI304. 

 Wykładzina – listwy ślizgowe, mocowane w sposób umożliwiający łatwą wymianę.  

 

Prasopłuczka skratek. 

 

Dane techniczne: 

 Długość części roboczej      min. 1600 mm 

 Kąt instalacji dostosowany do przenośnika zasilającego   

 Przepustowość     min. 2 m3/h  

 Długość strefy odciekowej    min. 1000 mm 

 Przewody odciekowe     min. 2x DN75  

 Komora zbiorczo – płucząca    min. 1100mm 

 Średnica roboczej strefy prasowania   min. 200mm 

 Górne dysze płuczące    najwyżej co  45 stopni 

 Długość wlotu skratek     min. 800mm 

 Koryto rynny w kształcie litery U o grubości min. 2,5 mm 

 Koryto, leje oraz kątowniki wykonane ze stali nierdzewnej min. SS 2333 (AISI304) 

 Pokrywa rynny ze stali nierdzewnej o grubości min. 2 mm 

 Lej samozaładowczy ze stali nierdzewnej -1 szt 

 Spirala min. A215/245-50x20 wykonana ze stali specjalnej 

 Wysokość wyrzutu skratek – umożliwiająca podstawienie kontenerów 1,1 m
3
 i 

workowanie skratek. 

 Zapotrzebowanie wodę max. 3l/s  przy ciśnieniu 4 bar 

 Motoreduktor :  

 Ilość obrotów – 24 obr/min 

 Moc silnika 2,2 kW 

 Zasilanie 400V: 2,75 A 
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Płuczka – separator piasku. 

 

Dane techniczne: 

 Max. przepustowość suchej masy:  min. 1 t piasku/h 

 Zawartość sm organicznej w płukanym piasku do  5%   

 Długość spirali min.     L = 3600 mm 

 Kąt nachylenia spirali     ok. 30 

 Wylot ścieków    min. DN 200, PN 10 

 Napęd mieszadła           N= 0,75kW, 400V,  50 Hz,  

 Napęd przenośnika        N= 0,75 kW, 400V, 50 Hz,  

 Napęd zasuwy     N= 0.12 kW, 400V, 50 Hz 

 Materiał  zbiornik, podpory wykonane ze stali AISI 304, spirala stal 

specjalna  

 Wysokość wyrzutu piasku   umożliwiająca podstawienie kontenerów 

1,1 m
3
. 

 Stopień ochrony                                   min. IP 55  

8.2.3 Pompownia główna 

Zastosowane pompy muszą odpowiadać wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych 

klasy I, według PN-ISO-9905. Pod pojęciem pompy rozumie się kompletny sprawnie 

funkcjonujący układ składający się z agregatu pompowego zespolonego z silnikiem 

elektrycznym wraz z kompletem prowadnic rurowych, zamocowań i z kolanem ze stopką. 

Podstawowe wymagania dla pomp są następujące: 

 Wydajność: 25 dm
3
/s. 

 Pompa napędzana klatkowym silnikiem trójfazowym, w klasie izolacji H, sprawność 

klasy Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-1 

 Zasilanie poprzez przemienniki częstotliwości, z charakterystyką pomp, 

umożliwiającą regulację wydajności w szerokim zakresie (min. 50%). 

 Pompy muszą być przystosowane do przetłaczania ścieków z zawartością ciał stałych 

oraz osadów ściekowych. Wirniki pomp wyposażone w regulowane płyty dolne, 

przywracające pierwotną sprawność hydrauliczną.  

 Pompy muszą być demontowalne, natomiast kolana ze stopką i prowadnice rurowe 

(min. stal nierdzewna) muszą być zamontowane na stałe w zbiorniku i posiadać 

amortyzator. 

 Górna część prowadnic musi sięgać do wysokości umożliwiającej bezpieczną 

manipulację obsługi. 

 Pompy będą wciągane/opuszczane za pomocą wciągarki elektrycznej – należy 

dostarczyć wciągarkę kompatybilną z istniejącą belką dwuteową. 

 Pompy muszą posiadać uchwyt sprzęgający pozwalający na przyłączenie odłączalnej 

pompy z trwale zamocowanym do dna kolanem ze stopką. 

 Pompy i ich silniki muszą zostać wyważone dynamicznie. 

 Kabel elektryczny zasilający silnik pompy musi być w wykonaniu wodoszczelnym 

i o takiej długości, aby umożliwił podłączenie silnika pompy do skrzynki zasilającej 

elektrycznej.  

 W pompie musi być zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika 

i zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem uzwojeń. 

 Komora silnika musi być zalana olejem. Pompa w standardzie musi być 

przystosowana do pracy na sucho. 
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 Wszystkie elementy składowe układów pompowych (agregat pompowy, silnik, 

prowadnice rurowe, zamocowania, kolano ze stopką, itp.) muszą być wykonane 

z materiałów odpornych na korozję i tam gdzie jest to wymagane na zewnątrz 

zabezpieczone powłoką lakierniczą epoksydową. 

 Pompy muszą mieć stabilną charakterystykę pracy. 

 

Należy zabudować na nowej konstrukcji nośnej belkę wciągnika z elektrycznym 

wciągnikiem. Długość belki zapewniająca możliwość załadunku pomp na środek transportu.  

8.2.4 Reaktor biologiczny  i komory stabilizacji tlenowej. 

Mieszadła. 

Zastosowane mieszadła będą mieszadłami zatapialnymi o osi poziomej. Mieszadła powinny 

być przystosowane do pracy w całkowitym zanurzeniu w ściekach lub osadach ściekowych. 

Pod pojęciem mieszadła zatapialnego rozumie się kompletny sprawnie funkcjonujący układ 

składający się ze śmigła i silnika wraz z kompletem prowadnic i zamocowań oraz żurawikiem 

ręcznym służącym do montażu/demontażu mieszadła. Podstawowe wymagania dla mieszadeł 

zanurzalnych są następujące: 

 Mieszadło napędzane klatkowym silnikiem trójfazowym, w klasie izolacji H, 

sprawność klasy Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-1 

 Prowadnice (min. stal nierdzewna) muszą posiadać ogranicznik dolny zabezpieczający 

śmigła przed uszkodzeniem (uderzeniem o dno) oraz amortyzator. 

 Górna część prowadnic musi sięgać do wysokości umożliwiającej bezpieczną 

manipulację obsługi. 

 Kabel elektryczny zasilający mieszadło musi być w wykonaniu wodoszczelnym 

i o takiej długości, aby umożliwił podłączenie mieszadła do skrzynki zasilającej 

elektrycznej. 

 W mieszadle musi być zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika 

i zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem uzwojeń. 

 przestrzeń pomiędzy piastą śmigła i korpusem silnika winna być zabezpieczona 

specjalnie ukształtowanym pierścieniem defleksyjnym, uniemożliwiającym 

dostawanie się substancji stałych do wnętrza piasty śmigła i blokowania sprężyny 

uszczelnienia mechanicznego. 

 Mieszadła muszą być wyposażone w łańcuch ze stali nierdzewnej (lub kwasoodpornej, 

jeśli warunki wymagają) do jego wyciągania/opuszczania wraz z zaczepem. 

 Mieszadła muszą zostać wyważone dynamicznie (dla mieszadeł powyżej 

100 obr/min). 

 Wszystkie elementy składowe mieszadeł (śmigło, motoreduktor, prowadnice, 

zamocowania, żurawik, itp.) muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję 

i tam gdzie jest to wymagane na zewnątrz zabezpieczone powłoką lakierniczą 

epoksydową 

 Mieszadła muszą mieć stabilną charakterystykę pracy, zgodną z projektem. 

 Mieszadła muszą cechować się możliwością  zamiany miejscami pracy na dowolnej 

konstrukcji w dowolnej komorze procesowej (wewnętrznie pomiędzy reaktorami i o 

ile to możliwe pomiędzy komorami bioreaktorów i stabilizacji osadu) oraz budową 

modułową z możliwością konfiguracji parametrów typu : średnica śmigła, prędkość 

obrotowa, moc silnika. 

 Śmigło monolityczne, dwuramienne lub trzyramiennne,  z możliwością łatwego 
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montażu na wale mieszadła, typu lekkiego (max 30 kg) wykonane ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej. Ramiona profilowane o zmiennym kącie natarcia. 

 Prowadnica powinna być całkowicie odizolowana od rury, po której jest opuszczane 

mieszadło, poprzez zastosowanie ślizgów wykonanych z tworzywa sztucznego. 

 Każde mieszadło wyposażone w indywidualną konstrukcją nośną wykonaną ze stali 

nierdzewnej oraz własnymi urządzeniami do transportu pionowego i poziomego 

(indywidualny żurawik dla każdego mieszadła). 

 

Przy zamawianiu należy zwrócić uwagę na mieszane medium.  

Uwaga! Identyczne wymagania dotyczą komór stabilizacji tlenowej. 

Wymagany jest jeden producent urządzeń (ujednolicenie serwisu i zamienność urządzeń). 

 

Napowietrzanie. 

Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie napowietrzania drobnopęcherzykowego 

realizowanego za pomocą dyfuzorów membranowych lub rurowych. Zaleca się maksymalne 

wykorzystanie istniejącego systemu. Pod pojęciem układu napowietrzającego rozumie się 

system pionowych, szczelnych rurociągów powietrznych montowanych do pionowych ścian 

zbiorników oraz poziomych rurociągów przytwierdzanych do dna zbiorników, do których 

montowane są dyfuzory membranowe. Należy podkreślić, że układ napowietrzający stanowi 

integralną całość z zewnętrznymi rurociągami doprowadzającymi sprężone powietrze, 

przepustnicami, dmuchawami i układami zasilająco-sterującymi do dmuchaw. Podstawowe 

wymagania dla układów napowietrzających są następujące: 

 Rurociągi powietrzne każdego z reaktorów przepływowych muszą być zaopatrzone 

w zawory regulujące z napędami elektrycznymi oraz zawory odcinające z napędami 

ręcznymi. 

 Układ napowietrzający powinien mieć zapewnioną możliwość odwodnienia. 

 Układ napowietrzania stopnia biologicznego musi posiadać wydajność pozwalającą na 

pracę oczyszczalni przy 2 czynnych reaktorach. 

 Układ napowietrzania komory stabilizacji musi posiadać wydajność o min. 30% 

większą niż obliczona w koncepcji , z uwagi na możliwość podania osadu o krótkim 

wieku oraz okresowe skoki obciążenia oczyszczalni.  

 Układ rusztów musi być podzielony w następujący sposób: każda komora 

napowietrzania (w tym komora denitryfikacji – jako jedna, niezależnie od ilości 

podkomór) i komora stabilizacji osadu musi być zasilana poprzez elektryczną 

przepustnicę regulacyjną oraz połączona (poprzez przewód z odcięciem z przepustnicą 

regulacyjną) z pozostałymi. Ruszt w każdym z reaktorów  musi być podzielony 

dodatkowo na 2 sekcje z zaworami ręcznymi (umożliwiającymi odcięcie części 

rusztów w razie awarii). 

 

8.2.5 Układy pomiarowe odpływu ścieków oczyszczonych oraz obejść 

technologicznych. 

Standard układu pomiarowego. 

Licznik cieczy składa się z zestawu pomiarowego obejmującego odcinek pomiarowy 

wbudowany w kanał grawitacyjny i przelicznik zewnętrzny w postaci naściennego 

przetwornika elektronicznego. Odcinek pomiarowy składa się z czujnika przepływu o 

stosownej średnicy oraz odcinków prostych stabilizujących prędkość medium i poziom 
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wypełnienia przewodu: na napływie na czujnik 5xDN, a na wypływie z czujnika 3xDN.  

Czujnik licznika jest zintegrowanym elementem pierwotnym zestawu pomiarowego, który 

przetwarza prędkość v i poziom h wypełnienia czujnika o przekroju kołowym na 

proporcjonalne sygnały elektryczne. Sygnały te są przesyłane kablem sygnałowym do 

naściennego przelicznika (przetwornika elektronicznego) w celu matematycznego obliczenia 

objętości przepływającej cieczy a także chwilowych wartości przepływu. Przetwornik 

elektroniczny umożliwia za pomocą portu komunikacyjnego podłączenie do systemu AKPiA 

oczyszczalni.  

W skład układu pomiarowego wchodzi: 

 Przepływomierz     DN 500/ DN400 

 Kształtka rewizyjna (wyczystka)   DN 500/400 

 Kształtka montażowo-demontażowa  DN 500/400 

 Podpory czujnika i wyczystki 

Zabudowana wyczystka musi zapewniać możliwość przeprowadzania okresowych czynności 

serwisowych czujnika ściekomierza. W stanie zmontowanym rewizja ma przekrój kołowy co 

zapobiega powstawaniu zawirowań mierzonego medium w odcinku pomiarowym nawet przy 

100% wypełnieniu kolektora. Długość wyczystki należy dobrać tak, by w stanie otwartym 

umożliwiała wygodną inspekcję wnętrza czujnika. Wewnątrz kształtki rewizyjnej, na jej 

końcu po stronie wypływu, zabudować próg spiętrzający, którego zadaniem jest wstępne 

podtopienie czujnika.  

Odcinki stabilizujące przepływ należy wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9. 

Połączenie istniejącej rury z kształtkami ze stali nierdzewnej wykonać za pośrednictwem 

specjalnej kształtki montażowej – dopuszcza się wykonać wlot do studni w całości ze stali 

nierdzewnej. UWAGA! W przypadku braku możliwości doboru przepływomierza o 

właściwym zakresie pomiarowym dla tej średnicy, dopuszcza się przewężenie do DN 400. 

Zastosowane zwężki muszą być wykonane co najmniej ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

0H18N9. 

Proponuje się zabudowę zestawu pomiarowego w studni betonowej z elementów 

prefabrykowanych. Fabrycznie należy wykonać otwory w korpusie na przejścia przewodów 

oraz osadzić uszczelnienie zapobiegające infiltracji wody gruntowej. W dnie studzienki 

należy wykonać rząpie odwadniające o wymiarach min. 30x30cm i głębokości 25cm, w 

którym gromadzić się będą wody opadowe. Montaż armatury zaleca się wykonać w trakcie 

osadzania studni, przy stanie odkrytym komory bez włazu. Do komory należy wykonać właz 

typu ciężkiego (lokalizacja studni w terenie przejazdowym) służący również jako właz 

transportowy armatury. 

Należy wykonać 3 zestawy pomiarowe. 

 

8.2.6 Pompownia wody technologicznej. 

Pompy    - 2 kpl. 

 

Dane techniczne pomp:  

 Wydajność w punkcie pracy   - dostosowana do poboru wody dla 

urządzeń, pokrycie 125% zapotrzebowania (rezerwa na wypadek rozkalibrowania 

dysz płuczek), przy jednej czynnej pompie 

 Wysokość podnoszenia w punkcie pracy – zależna od doboru zbiornika pompowni 
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Doboru ostatecznego wysokości podnoszenia dokonać na etapie projektu. 

 

Urządzenie należy wyposażyć w czujnik wilgotności (kabel sygnalizacyjny wyprowadzony 

jako niezależne żyły w kablu zasilającym) oraz w czujniki termiczne (bimetale zainstalowane 

w uzwojeniach każdej fazy stojana i połączone szeregowo oraz także wyprowadzone jako 

niezależne żyły w kablu zasilającym). Sygnał o ewentualnym przecieku może być 

przekształcony na sygnał akustyczny bądź wizualny lub też podany do układu zasilania 

agregatu. Stanowi to zabezpieczenie silnika przed jego poważniejszymi uszkodzeniami w 

przypadku awarii uszczelnień. W związku z powyższym  warunkiem koniecznym jest montaż 

w szafce sterowniczej urządzenia, odpowiedniego przetwornika. Pompy zatapialne (PN-EN 

29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, 

PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) zamontować w 

zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywać się 

będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic rurowych naprowadzających na stopę sprzęgającą. 

 

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z 

betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, 

mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę 

techniczną IBDiM oraz COBRTI Instal. Zbiornik betonowy może być posadowiony w 

trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik 

typu ciężkiego. Minimalna średnica pompowni DN 1500. 

Zbiornik składa się z elementów: 

 Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica 

wykonana będzie ze stopą przeciwwyporową); dennica jest elementem 

prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie części pionowej oraz 

żelbetowej płyty fundamentowej.  

 Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy 

wodoszczelnej lub klejów montażowych (dla średnic wew. Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000); 

kręgi są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.  

 Płyty przykrywającej z otworem na właz, płyty są elementami prefabrykowanymi, 

żelbetowymi.  

 

Wyposażenie zbiornika:  

 Drabina do dna ze stali kwasoodpornej:  min. 1.4301, PN-EN 10088-1 

 Pomost roboczy pośredni wewnątrz zbiornika ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

 Poręcz złazowa (2 szt.):     ze stali kwasoodpornej 1.4301, 

PN-EN 10088-1 

 Prowadnice rurowe pomp z łańcuchami:   min.1.4301, PN-EN 10088-1 

 Przykrycie włazowe:     min. ze stali kwasoodpornej 

1300x1900 1.4301, PN-EN 10088-1, z układem mechanicznym wspomagającym 

otwieranie. 

 Deflektor:      min. ze stali kwasoodpornej 

1.4301, PN-EN 10088-1. 

 Skosy w betonie 

 Kominek filtracyjny:     ze stali kwasoodpornej 

 Instalacja płucząca 

 Żurawik 

 Stopa sprzęgająca dla pomp:    3 szt. 



Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy  – styczeń 2013 

TIM II Maciej Kita 

ul. Czapli 57, 44-100 Gliwice 

tel. 601 44 31 79, www.tim2.pl 

147 

 Instalacja tłoczna:     3 x min. DN 200 ze stali 

nierdzewnej 0H18N9 wraz z przyłączami kołnierzowymi. 

 

8.2.7 Wyposażenie stacji odwadniania osadu. 

Wymagane jest zastosowanie materiałów o szczególnej odporności na środowisko silnie 

korozyjne. 

 

Należy zakupić urządzenie o co najmniej poniższym standardzie i wyposażeniu: 

 

 Zagęszczacz mechaniczny jednotaśmowy, zabudowany nad prasą, wyposażony 

minimum w:  

o Obudowa zagęszczacza wraz z wanną do odbioru filtratu oraz pokrywą (z 

ujęciem powietrza do biofiltracji), wykonana ze stali kwasoodpornej minimum 

w gatunku 1.430. 

o Taśma zagęszczająca z poliestru o wymiarach: szerokość minimum 1,0 m, 

długość robocza taśmy minimum 3,0 m 

o Napęd taśmy silnikiem o mocy 1-1,55 kW, regulacja prędkości przesuwu 

taśmy  za pomocą zmiany prędkości obrotowej silnika. Zasilanie silnika za 

pomocą przemiennika częstotliwości (falownika), 

o rura płucząca umożliwiająca czyszczenie dysz płuczących taśmy zagęszczacza 

bez  

konieczności zatrzymywania instalacji lub demontażu układu płukania, 

 

 Prasa dwutaśmowa o parametrach i standardzie:  

o Szerokość taśmy nie mniejsza jak 1,2 m; 

o Strefa grawitacyjnego odwadniania o długości co najmniej 4 m z 

zabudowanymi elementami do rozwarstwiania warstwy osadu na taśmie,  

o Strefa ciśnieniowego odwadniania z min. 14 wałkami o łącznym kacie 

opasania nie mniejszym niż 2700 stopni, (przez kąt opasania rozumie się 

wartość kątową, na której taśma wewnętrzna styka się z powierzchnią wałka; 

do wałków w strefie ciśnieniowego odwadniania zaliczane są te, na których 

prowadzone są jednocześnie dwie taśmy z zawartym między nimi 

odwadnianym osadem). 

o Nadążne, automatyczne  naprowadzanie  każdej z taśm oddzielnie, 

o Wanny do odprowadzenia filtratu oraz obudowę, wykonane ze stali 

kwasoodpornej minimum w gatunku 1.4301, 

o Konstrukcja nośna prasy musi być wykonana z profili stalowych walcowanych 

na gorąco, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej przez cynkowanie 

ogniowe.  

o Naciąg i sterowanie biegiem taśm musi być realizowane za pomocą 

siłowników pneumatycznych lub hydraulicznych, 

o Urządzenie zabezpieczające przed przelaniem osadu w przypadku zerwania się 

jednej taśm, 

o Rury płuczące umożliwiające czyszczenie dysz płuczących taśm bez 

konieczności zatrzymywania instalacji lub demontażu układu płukania, 
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o Układ do automatycznego zatrzymania instalacji w przypadku zejścia taśm 

poza zakres automatycznej regulacji, 

o Walce, czopy, gniazda łożyskowe muszą być wykonane z materiałów o 

zwiększonej odporności na korozję, 

o Łożyskowanie walców prasy musi być wykonane w oparciu o łożyska 

baryłkowe, uszczelnione  w obudowie simmeringiem i komorą  smarową,  

o Napęd taśm w prasie przy pomocy jednego motoreduktora napędzanego 

silnikiem, zasilanym za pomocą falownika. Do chłodzenia silnika 

podstawowego wymagane jest zastosowanie chłodzenia dodatkowym 

wentylatorem zewnętrznym, 

 

 Pompa  podająca  osad              

Pompa rotacyjna o wydajności 10 - 30 m
3
 /h (przy maks. 50 Hz) napędzana przez 

motoreduktor silnikiem o mocy do 5,5 kW. Zasilanie silnika przez falownik. Konstrukcja – 

pompa wyporowa rotacyjna krzywkowa. Tłoki o śrubowej geometrii, bezobsługowe 

uszczelnienie mechaniczne z komorą smarująco-zabezpieczającą bez systemu ciśnieniowego. 

Wewnętrzne rdzenie wałów bez kontaktu z pompowanym medium, niewrażliwość na pracę 

"na sucho". Możliwość transportu medium z zawartością ciał włóknistych. Możliwość 

przeprowadzenia inspekcji bez demontażu instalacji rurociągowej. Możliwość 

przeprowadzenia serwisu bez demontażu instalacji rurociągowej (wymiana tłoków, 

uszczelnień, elementów obwodowych i osiowych, itp.) Zdolność przenoszenia 

nieplastycznych ciał stałych min. 40mm. 

Pompa zabezpieczona przed pracą na sucho od minimalnego przepływu przez 

przepływomierz elektromagnetyczny.  

 

 Przepływomierz elektromagnetyczny 

Służący do pomiaru ilości osadu podawanego na prasę DN 100, PN 16 

o ochrona:   IP 65 

o wyjście prądowe:   4 – 20 mA 

o wyjście impulsowe 

o materiał rury pomiarowej: 1.4301 

o napięcie:   230 V, 50/60 Hz 

Pomiar chwilowy i sumaryczny, wraz z przekazem danych do systemu AKPiA. 

 

 Mieszacz osadu z polielektrolitem  

Służący do ciągłego, homogenizującego mieszania osadu z roztworem roboczym 

polielektrolitu,  do zamontowania na rurociągu tłocznym osadu w pozycji poziomej lub 

pionowej. Wykonany ze stali kwasoodpornej minimum w gatunku 1.4301.  

Mieszacz musi mieć możliwość samoczynnego dopasowywania parametrów mieszania osadu 

z roztworem polielektrolitu do bieżącej wydajności instalacji odwadniania. 

 

 Sprężarka 

Przeznaczona do wytwarzania sprężonego powietrza wykorzystanego do naciągu taśm oraz 

korygowania ich biegu. Dobrana prawidłowo do potrzeb oferowanej instalacji odwadniania. 
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 Pompa wody płuczącej                                   

Oferowana pompa ma być wykonana jako pompa wirowa jednostopniowa, przewidziana do 

podnoszenia ciśnienia ścieku oczyszczonego dla potrzeb płukania taśm sitowych w 

zagęszczaczu i prasie taśmowej.  

Obudowa i wirnik pompy wody płuczącej muszą być wykonane z żeliwa, a uszczelnienie 

wału pompy musi być zrealizowane za pomocą pierścienia ślizgowego. 

 

Wydajność i ciśnienie pompy powinny zostać dobrane do potrzeb oferowanej instalacji 

odwadniania. Przy czym należy uwzględnić, że dla potrzeb płukania taśm do pomieszczenia 

instalacji odwadniania zostanie grawitacyjnie doprowadzony ściek oczyszczony ze zbiornika 

wody technologicznej. Będzie on wstępnie oczyszczony z zanieczyszczeń mechanicznych. W 

zależności od zastosowanych dysz może być konieczne zabudowanie drugiego stopnia 

filtracji.  

 

 Automatyczna stacja dla przygotowania roztworu polielektrolitu  

Automatyczna stacja dla przygotowywania roztworu polielektrolitu z postaci handlowej 

proszkowej lub ciekłej (do wyboru przez Użytkownika podczas eksploatacji). 

Stacja powinna być wykonana jako dwukomorowa i powinna się składać minimum z 

następujących elementów:     

 

Układ dozowania proszku: 

 Zbiornik na polielektrolit proszkowy o pojemności minimum 50 kg, wykonany ze stali 

kwasoodpornej w gatunku minimum 1.4301. 

 Ślimak dozujący proszek, czas pracy ślimaka dozującego programowalny na panelu 

obsługowym szafki stacji roztwarzania, napęd ślimaka dozującego o mocy 0,18 kW, 

wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku minimum 1.4301. 

 Spulchniacz  zamontowany w zbiorniku proszku dla zapobiegania zawieszaniu  się 

polielektrolitu w tym zbiorniku, moc silnika napędowego spulchniacza 0,37 kW, 

wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku minimum 1.4301. 

 Doprowadzenia wody przez filtr, z reduktorem ciśnienia wody, regulacją ilości wody i 

wyłącznikiem ciśnieniowym do nadzoru braku wody w sieci w czasie dozowania  

proszku. 

 Sonda sygnalizująca i blokująca roztwarzanie w przypadku braku proszku w 

zbiorniku. 

 

Zbiornik zarobowy: ze stali kwasoodpornej minimum w gatunku 1.4301, pojemność 750 l, z 

armaturą wlotową w postaci zaworu elektromagnetycznego 24 V DC, z szybkobieżnym 

mieszadłem napędzanym silnikiem o mocy 1,5 kW, wał mieszadła i skrzydełka z materiału 

min. 1.4301, sondy do sygnalizacji  poziomu napełnienia zbiornika,  

 

Zbiornik magazynowy: ze stali  kwasoodpornej minimum w gatunku 1.4301, pojemność 1500 

l, z pompą przerzutową o wydajności 8 m3/h napędzaną silnikiem o mocy 1,1 kW jako pompą 

podającą roztwór polielektrolitu z zbiornika zarobowego do zbiornika magazynowego, z 

sondami pomiarowymi poziomu dla sterowania pracą pompy przerzutowej i pompy dozującej 

polielektrolit do układu wtórnego rozcieńczania. 
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Układ wtórnego rozcieńczania polielektrolitu 

Układ zabudowany na zbiornikach stacji, z zaworem magnetycznym 24 V DC, rotametrem do 

wskazywania ilości wody rozcieńczającej, przepływomierzem elektromagnetycznym do 

wskazywania ilości podawanego polielektrolitu, mieszaczem przelotowym, reduktorem 

ciśnienia i zaworem do regulacji ilości wody rozcieńczającej, układ przygotowany do 

współpracy z pompą ślimakową jako pompą dozującą polielektrolit. 

 

Pompa dozująca stężony roztwór polielektrolitu  

Pompa ślimakowa do podawania koncentratu polimeru ze zbiornika   handlowego do 

zbiornika zarobowego. Dozowana objętość regulowana przekaźnikiem czasowym. 

Moc silnika napędowego: ok. 0,37 kW. 

 

Pompa dozowania polielektrolitu  

Pompa dozowania polielektrolitu przeznaczona do przetłaczania roztwóru polielektrolitu ze 

zbiornika magazynowego do układu wtórnego rozcieńczania polielektrolitu. 

Sterowanie wydajnością za pomocą przemiennika częstotliwości zabudowanego w szafie 

sterowniczej instalacji odwadniania. 

 Moc silnika:   ok. 0,75 kW 

 Wydajność:    min. zakres 80 do 800 l/h 

 

Przepływomierz indukcyjny  

Służy do pomiaru ilości polielektrolitu DN 25, PN 16 

o ochrona:   IP 65 

o wyjście prądowe:   4 – 20 mA 

o wyjście impulsowe 

o materiał rury pomiarowej: 1.4301 

o napięcie:   230 V, 50/60 Hz 

Pomiar chwilowy i sumaryczny, z przekazem do systemu sterowania. 

 

Sterowanie lokalne 

Szafa do automatycznego sterowania i nadzoru pracy stacji roztwarzania polielektrolitu, ze 

wszystkimi koniecznymi agregatami do nadzoru silników, z nastawialnymi przekaźnikami 

czasowymi (lub oprogramowaniem sterownika) dla czasu dozowania pompy koncentratu i 

czasu mieszania, z możliwością wyboru pracy w trybie automatycznym lub ręcznym oraz 

wyboru polielektrolitu proszkowego lub płynnego. 

Parametry pracy można zaprogramować przy pomocy panelu obsługowego. 

Wszystkie informacje o pracy i zakłóceniach są wyświetlane   

 

 Szafa sterownicza  

Do automatycznego sterowania pracą instalacji odwadniania osadu, służy szafa sterownicza 

wykonana zgodnie z dyrektywami „LVD”, „EMC”, „maszynową” i „BHP użytkowania 

maszyn” wraz ze wszystkimi przyrządami załączającymi i obsługowymi.  

Napięcie:   400V, 3 fazy, N, PE, 50 Hz 

Napięcie sterowania: 24 V  DC  

 W skład wchodzą: 

 Obudowa szafy sterowniczej, z szyną kablową, ogrzewaniem, oświetleniem i 

gniazdkiem 230V 
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 Część siłowa z wyłącznikiem głównym, układem szyn zbiorczych, stycznikami mocy, 

transformatorem 230 V AC i zasilaczem 24 VDC 

 Sterowanie instalacji realizowane przez sterownik z programowalną pamięcią 

 Falowniki 

 Dla obsługi instalacji na płycie czołowej szafy sterowniczej znajdują się następujące 

elementy: 

o wyłącznik główny, 

o wyłącznik awaryjny, 

o podświetlony włącznik/wyłącznik napięcia sterującego, 

o przełącznik preselekcyjny trybów pracy: w automatyce lub pod kontrolą 

operatora (ręczne), 

o przycisk podświetlony automatyka start/stop, 

o przycisk podświetlony zakłócenie/kasowanie zakłócenia, 

o przycisk kasowania sygnału dźwiękowego, 

o przyciski podświetlone włączników/wyłączników dla pojedynczych napędów 

w ręcznym trybie pracy, 

o kontrolki wskazań poziomów, komunikatów pracy i zakłóceń, 

o licznik godzin pracy napędów.  

Alternatywnie należy zabudować dotykowy panel operatorski – min. 10’, kolorowy.   

 

8.2.8 System higienizacji osadu. 

Parametry dozownika – przystosowany do pracy ciągłej (w tym motoreduktor), z wydajnością 

regulowaną w zakresie 0-100 kg/h . 

 

Wykonanie materiałowe: 

 Obudowa - stal kwasoodporna 1H18N9T, 

 Spirale – stal specjalna,  

 Motoreduktor – wykonanie normalne, lakierowane, 

 Mieszarka dwuwrzecionowa. 

Mieszarka wyposażona w system odprowadzenia gazów odlotowych. 

 

Przenośniki spiralne bezwałowe: 

 Wykonanie materiałowe, włącznie z podporami: 

 Obudowa  min. stal nierdzewna 0H18N9, 

 Spirale – stal specjalna, bezwałowa dwu- lub wielowstęgowa, 

 Motoreduktory – wykonanie normalne, lakierowane, 

 Zespoły napędowe przystosowane do obciążenia pracą 24 h/d, 

 Wykonanie w wersji odpornej na warunki zimowe (umożliwiające pracę 

w temperaturach do – 25
0
C, 

 Uszczelnienie przenośników: dławicowe, z dystansem do motoreduktorów 

 Pokrycie koryta: odporne na ścieranie tworzywo sztuczne typ SPX lub odpowiadający, 

 Grubość wykładziny: min. 10 mm, 

 Zespół napędowy:  

o 230/400  50 Hz, IP 65, 

o izolacja klasy IP55. 

Przenośniki zewnętrzne muszą być wyposażone w pakiet “zima” – listwy grzejne + wełna 

mineralna+termostat. 
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Silos do wapna. 

 

Należy wykonać silos o pojemności 10 m
3
. Silos wapna wyposażyć w zasuwę nożową 

i elektrowibrator, czujniki zawartości wapna w silosie, wstrząsarkę pneumatyczną oraz filtr 

powietrza. 

 

8.2.9 Wyposażenie pozostałe. 

 

Zasuwy nożowe i z miękkim uszczelnieniem 

Zasuwy nożowe należy przyjąć jako obustronnie szczelne do montażu między kołnierzami, 

z nożem ze stali nierdzewnej min. 0H18N9, korpus z żeliwa krytego farbą epoksydową, 

uszczelnienie NBR, śruby ze stali nierdzewnej, min. PN6, o ile dokumentacja nie wskazuje 

inaczej;  

Zasuwy z pełnym przelotem, konstrukcja umożliwiająca montaż niezależny od kierunku 

przepływu medium i zapewniająca szczelność zasuwy w obu kierunkach, 

 Uszczelnienie poprzeczne zasuwy umożliwiające doszczelnienie podczas pracy 

zasuwy (bez potrzeby demontażu zasuwy). 

 Uszczelnienie obwodowe dolne wykonane w sposób eliminujący strefy martwe 

(zaleganie osadu). 

 Dolna część płyty noża ukształtowana w sposób umożliwiający wypłukiwanie osadów 

pod koniec zamykania zasuwy. 

 Nóż, trzpień, nakrętki oraz śruby wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego. 

 Połączenia kołnierzowe. 

 Wszystkie zasuwy nożowe muszą być jednego producenta. 

Zasuwy z miękkim uszczelnieniem - wymagania: 

 Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina. 

 Wykonanie z żeliwa sferoidalnego. 

 Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne zasuwy, żywica epoksydowa, grubość powłoki 

minimum 250 mikrometrów. 

 Śruby łączące korpus z pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej. 

 Trzpień ze stali nierdzewnej. 

 Uszczelnienie trzpienia gwarantujące szczelność i bezobsługową pracę. 

 Klin z żeliwa sferoidalnego. 

 Wszystkie zasuwy muszą być jednego producenta. 

Wymagany jest jeden producent urządzeń (ujednolicenie serwisu i zamienność urządzeń). 

 

Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne należy przyjąć kulowe z pokrywą, kołnierzowe, kula i uszczelnienie z NBR, 

korpus z żeliwa krytego farbą epoksydową, śruby ze stali nierdzewnej, min. PN6.  

 

Wymagany jest jeden producent urządzeń (ujednolicenie serwisu i zamienność urządzeń). 

 

Napędy zasuw i przepustnic 

Napędy elektryczne on/off zasuw (na kolumnie lub bezpośrednie) 

Wymagania dla napędu zasuwy nożowej odcinającej: 

 Napęd elektryczny pozycyjny on/off. 
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 Rodzaj pracy: S2-10min. 

 Zasilanie: 400V/50Hz. 

 Zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F. 

 2 tandemowe wyłączniki krańcowe, 2 wyłączniki momentowe. 

 Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika. 

 Grzałka antykondensacyjna. 

 Awaryjny napęd ręczny. 

Wymagany jest jeden producent urządzeń (ujednolicenie serwisu i zamienność urządzeń). 

 

Napędy elektryczne regulacyjne przepustnic (bezpośrednie) 

Wymagania dla napędu przepustnicy regulacyjnej: 

na rurociągu sprężonego powietrza: 

 Napęd elektryczny regulacyjny. 

 Rodzaj pracy: S4/S5 25% ED. 

 Zasilanie: 230V/50Hz. 

 Zabezpieczenie IP, klasa izolacji F. 

 Elektroniczny nadajnik położenia armatury (sygnał 4-20 mA). 

 2 tandemowe wyłączniki krańcowe, 2 wyłączniki momentowe 

 Mechaniczny wskaźnik położenia zaworu. 

 Termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika. 

 Grzałka antykondensacyjna. 

 Awaryjny napęd ręczny. 

 Prędkość otwierania/zamykania dostosowana do systemu automatyki dmuchaw. 

 

Wymagany jest jeden producent urządzeń (ujednolicenie serwisu i zamienność urządzeń). 

 

Wymagania dla szaf zasilająco-sterowniczych: 

 Wyposażenie w listwę umożliwiającą kontrolę pracy z przesyłaniem stanów pracy 

i wielkości mierzonych do nadrzędnego komputerowego systemu sterowania 

oczyszczalnią – sygnały prądowe 4 – 20 mA m.in. jako wynik mierzonego 

natężenia przepływu, sygnały dwustanowe jako impulsy liczników 

przepływomierzy i sygnały dwustanowe sygnalizacji pracy, ostrzeżeń i alarmów 

urządzeń. 

 Hermetyczna szafa zlokalizowana obok urządzeń wykonana z materiału odpornego 

na warunki o podwyższonej korozyjności (obecność gazów korozyjnych, w tym 

siarkowodoru oraz promieniowanie UV w miarę występowania): stal nierdzewna, 

tworzywa sztuczne. 

 Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej. 

 

Skrzynki przyłączeniowe i sterowania lokalnego 

Wymagania dla skrzynek przyłączeniowych i sterowania lokalnego: 

 Hermetyczna skrzynka przyłączeniowa zlokalizowana obok urządzenia wykonana 

z materiału odpornego na lokalne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.  

 W skrzynce zamontowany wyłącznik praca zdalna/lokalna/wyłączenie, 

umożliwiający przełączanie bez konieczności otwierania skrzynki. 

Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej. 
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Prowadnice i uchwyty 

Prowadnice i uchwyty oraz inny osprzęt należy wykonać ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. 

Prowadnice w każdym przypadku muszą być wykonane jako rurowe. 

Żurawie słupowe i urządzenia dźwigowe 

Należy stosować żurawie słupowe obrotowe przenośne z wciągarką linową ze stali 

nierdzewnej i stopą ze stali nierdzewnej, wykonanie ze stali  nierdzewnej, linka z szaklą 

ze stali nierdzewnej min. 0H18N9. Dla transportu urządzeń przewidziano również wciągniki 

łańcuchowe ręczne zawieszone na belkach dwuteowych. 

Urządzenia te jako urządzenia dźwigowe muszą posiadać atest Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

Źródła pozyskania wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych powinny być 

wybrane z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.  

Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, złączki, itp.) 

użyte do wymiany lub zabudowy w obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać 

odpowiednie normy: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 9905:1977), ISO 5199:1986 (PN-90/M-

44150), ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996), ISO 7005 (PN-ISO-7005), ISO 9906:1999; ISO 

3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960, IEC 529 (PN-92/E08106), IEC 34 PN-IEC-34 oraz 

posiadać odpowiedni atest. 

 

Aparatura kontrolno pomiarowa 

 

Wymagania dla aparatury pomiarowej: analityka on-line 

 

1. Sondy do pomiaru tlenu  

 Cyfrowa sonda do pomiaru tlenu  

 Zakres 0,05-20 mg/l 

 Metoda pomiaru luminescencyjna niebieska 

 Źródło światła diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna) 

 Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej 

 Fabryczna kalibracja 3D 

 Bez konieczności kalibracji na obiekcie i dryfu pomiarowego 

 Podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie  

 Przewód  10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 

przedłużających) 

 Menu w języku polskim 

 Gwarancja min. 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy 

 Dostarczona z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do miejsca 

pomiarowego 
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 Stopień ochrony IP 68 

 

2. Sondy do pomiaru potencjału Redox  

 Cyfrowa sonda do pomiaru potencjału REDOX 

 Metoda pomiaru: elektrochemiczna – układ składający się z trzech elektrod 

(pomiarowa/odniesienia/uziemiająca) 

 Zintegrowany czujnik temperatury 

 Sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwójnym mostkiem solnym  

 Zakres pomiarowy – 1000 do 500 mV  

 Przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 

przedłużających) 

 Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej 

 Podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 Menu w języku polskim 

 Gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 Urządzenia dostarczone z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do 

miejsca pomiarowego. 

 Stopień ochronności IP 68 

 

3. Sondy do pomiaru pH 

 Cyfrowa sonda do pomiaru wartości pH 

 Metoda pomiaru: elektrochemiczna – układ składający się z trzech elektrod 

(pomiarowa/odniesienia/uziemiająca) 

 Zintegrowany czujnik temperatury  

 Zakres pomiarowy 0 do 14 pH  

 Sonda dyferencyjna pHD z odpornym na zabrudzenia podwójnym mostkiem solnym 

 Przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 

przedłużających) 

 Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej 

 Podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 Menu w języku polskim 
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 Gwarancja min. 24 miesiące 

 Urządzenia dostarczone z armaturą producenta ze stali nierdzewnej dostosowaną do 

miejsca pomiarowego  

 Stopień ochrony IP 68 

 

4. Sonda do pomiaru stężenia zawiesiny/mętności 

 Cyfrowa sonda do pomiaru  stężenia zawiesiny 

 Metoda pomiaru: fotometryczna, niezależna od barwy 

 Pomiar pod kątem 90 i 140 stopni 

 Urządzenie skalibrowane fabrycznie na mętność i zawiesinę 

 Zakres pomiarowy 0,001 – 50 (150) g/l SS / 0,001 – 4000 NTU 

 Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

 Przewód 10m (w razie konieczności możliwość przedłużenia przy pomocy kabli 

przedłużających) 

 Automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczką 

 Podłączenie do uniwersalnych przetworników pomiarowych 

 Pamięć wyników i ustawień z graficznym przedstawieniem na wykresie 

 Menu w języku polskim 

 Urządzenie dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta do sondy 

wykonaną ze stali nierdzewnej z mocowaniem szynowym, lub z zaworem kulowym 

(instalacja w rurociągu) 

 Gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 Stopień ochrony IP 68 

 

Przetwornik pomiarowy 

 Uniwersalny przetwornik pomiarowy 

 Przenośny, kolorowy graficzny ekran dotykowy (min. QVGA 320 x 240 punktów, 256 

kolorów) 

 Wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, 

konfiguracji, układów pomiarowych, historii pracy urządzeń) 

 Złącze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server, system Link2SC 

 4/6/8 wejść na sondy cyfrowe (w zależności od zainstalowanych urządzeń) 

 2 wyjścia zasilające do analizatorów NH4-N i PO4-P – rezerwa na rozbudowę układu 

 Możliwość wpięcia przetworników we własną sieć komunikacyjną  
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 Możliwość podłączenia dowolnej konfiguracji sond/analizatorów cyfrowych 

 Komunikacja pomiędzy sondami a przetwornikiem drogą cyfrową 

 Protokoły transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU 

 Automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyświetlaniem komunikatów 

(informacja o czynnościach serwisowych, kalibracji, wymianie elementów 

eksploatacyjnych, awariach itp.) 

 Urządzenia dostarczone z niezbędną armaturą montażową producenta wykonaną ze 

stali nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego 

 Gwarancja min. 24 miesiące (możliwość przedłużenia do 5 lat) 

 Menu w języku polskim 

 Stopień ochrony IP 65 

 

Pobierak próbek 

 

 Technika pobierania próbek: pompa próżniowo-ciśnieniowa lub pompa 

perystaltyczna, 

 Sterowanie mikroprocesorem - system kontroli temperatury zapewniający temp. próby 

4ºC w każdych warunkach zewnętrznych,  

 Chłodzenie: lodówka w kompaktowej obudowie, 

 Podgrzewanie: grzałki sterowane automatycznie,  

 Menu w języku polskim, 

 Przedmuchiwanie linii ssącej: przed i po pobieraniu, 

 Rodzaj pobierania próbek: automatyczny, proporcjonalny do czasu, przepływu lub 

zdarzeniowy, manualny, 

 Wysokość zasysania: min. 4 m, 

 Objętość pobieranej próbki: regulowana w zakresie od min10 do max 1000 ml, 

 Wielkość próby ustawialna w ml, 

 Naczynie dozujące szklane, wyskalowane, 

 Rozdzielacz kołowy z systemem pozycjonowania, 

 Zasilanie elektryczne, 

 Przyłącze zasilania: kabel min. 5 m zakończony wtyczką, 

 Ilość pojemników (plastikowe): 24 x 1000 ml, nakrętki na butelki, 

 Wysuwana taca z butelkami,  

 Wąż ssący zapewniający odpowiednie pobieranie próbek – min. 7 m, 

 Temperatura pracy urządzenia: co najmniej od -20ºC do 40ºC, 

 Graficzny wyświetlacz, podgląd napełniania butelek, 

 Całoroczna, odporna obudowa umożliwiająca pobór prób przez cały rok w warunkach 

zewnętrznych, odporna na działanie promieni UV oraz korozję, nie ulegająca 

gwałtownemu nagrzaniu lub schłodzeniu pod wpływem zmian temperatury otoczenia. 

Obudowa ze stali nierdzewnej, izolowana, 
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 Elektroniczne podzespoły – część sterująca, odizolowana od próbek,  

 Wodoodporna klawiatura do sterowania, 

 Możliwość wprowadzania własnych programów pobierania – min. 3 programów, 

 Wzorcowany rejestrator do monitoringu temperatury w czasie pobierania, z 

możliwością podłączenia do obecnego systemu monitoringu, 

 Zapasowy komplet pojemników z tacą i nakrętkami (24 x 1000 ml), 

 Możliwość rozbudowy urządzenia o akcesoria do ciągłego monitoringu parametrów: 

min. przepływu, pH, temperatury. 

8.3 Usytuowanie nowych obiektów wraz z ich powiązaniem 

z obiektami istniejącymi  

Usytuowanie nowych obiektów wraz z ich powiązaniem z obiektami istniejącymi 

i modernizowanymi pokazano na planszy zagospodarowania terenu oczyszczalni po jej 

modernizacji i rozbudowie, którą zamieszczono na końcu opracowania. Wykonano plansze 

dla obu wariantów rozbudowy oczyszczalni. 

8.4 Wstępny dobór instalacji, maszyn i urządzeń dla oczyszczalni. 

Wstępny dobór instalacji, maszyn i urządzeń dla kompleksowej modernizacji i rozbudowy 

oczyszczalni w Szczawnicy załączono w postaci osobnego tomu. Z uwagi na możliwość 

wykorzystania niniejszej koncepcji w roli materiału związanego z procedurą przetargową, 

rozwiązanie takie zabezpiecza przed użyciem nazw własnych. 

8.5 Bilans oraz zużycie energii elektrycznej 

W poniższej tabeli zestawiono kluczowe odbiorniki energii elektrycznej oraz wstępnie 

określone zapotrzebowanie energii elektrycznej.  

Tabela 50. Obliczenie zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej. 
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Urządzenie Moc Ilość 

Moc 

całkowita 

Ilość 

czynnych 

Czas 

pracy  

Zużycie 

energii 

Zasilanie 

gwarantowane 

 [kW] [szt]  [szt] [h/d] [kWh/d]  

Stacja zlewna 8 1 8 1 2 16  

Zasuwa obejscia 

technologicznego 0,75 1 0,75 1 0,1 0,075 0,75 

Zasuwa dopływu piaskownika 0,75 2 1,5 1 0,2 0,15 1,5 

Krata 0,87 2 1,74 1 1,5 1,305 0,87 

Przenosnik zbiorczy skratek 1,5 1 1,5 1 1,5 2,25 1,5 

Przenośnik zbiorczy skratek II 1,5 1 1,5 1 1,5 2,25 1,5 

Prasopłuczka skratek 2,2 1 2,2 1 1,5 3,3 2,2 

Przenośnik poziomy 

piaskownika 0,5 2 1 1 2 1 0,5 

Przenośnik ukośny piaskownika 0,5 2 1 1 2 1 0,5 

Przenośnik poziomy zbiorczy 

piasku z piaskowników 1,5 1 1,5 1 2 3 1,5 

Separator - płuczka piasku 1,62 1 1,62 1 2 3,24 1,62 

Dmuchawa piaskownika 0,55 2 1,1 1 24 13,2 0,55 

Pompy w pompowni głównej 4 5 20 2 20 160 12 

Mieszadło w defosfatacji 3 1 3 1 24 72 3 

Mieszadło w denitryfikacji I 1,5 2 3 2 24 72 3 

Mieszadło w denitryfikacji II 1,5 1 1,5 1 24 36 1,5 

Mieszadło w denitryfikacji III 3 1 3 1 24 72 3 

Mieszadło pompujące 

recyrkulacji KDN - KDF 1,5 1 1,5 1 24 36 1,5 

Pompa recyrkulacji zewnętrznej 1,5 3 4,5 3 24 108 4,5 

Pompa osadu nadmiernego 1 1 1 1 8 8  

Pompa wody technologicznej 2 2 4 1 10 20 2 

Mieszadło- komora stab. 

Tlenowej 3 2 6 2 8 48 6 

Zasuwy rozdziału osadu 0,25 4 1 1 0,5 0,125  

Układ topienia piany 3 2 6 2 3 18  

Dmuchawa napowietrzająca 75 2 150 0,6 24 1080 75 

Pompy PIX 0,1 2 0,2 1 12 1,2  
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Jak widać z powyższego zestawienia, całkowita moc maksymalna, wynikająca z potrzeb 

oczyszczalni to ok. 316 kW. Nigdy jednak pobór prądu nie będzie osiągał takich wartości – w 

normalnych warunkach nie pracują jednocześnie wszystkie urządzenia. Średni pobór energii 

wyniesie ok. 110 kW, przy czym kluczowe znaczenie ma zużycie energii do napowietrzania. 

Duży wpływ na zużycie energii ma również dobór mieszadeł oraz systemów pompowych i 

ekonomia pracy tych urządzeń. Znaczy procent poboru stanowią także pobory wynikające z 

potrzeb socjalno – administracyjnych oraz podtrzymania systemów wentylacji i wymiany 

oraz oczyszczania powietrza.  

Gwarantowany system zasilania winien zapewnić dostarczenie mocy 160 kW, przy czym 

największy pojedynczy odbiornik to aż 75 kW. 

Wielkości powyższe wyliczono wykorzystując moce nominalne urządzeń, stąd należy się 

spodziewać, iż rzeczywiste zużycie energii będzie niższe. 

 

8.6 Wstępne wyliczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Zestawienie kosztów inwestycyjnych załączono w wydzielonym tomie wraz z ofertami. 

Prasa  2,25 1 2,25 1 7 15,75  

Pompa osadu na prasę 5,5 1 5,5 1 6 33  

Pompa wody płuczącej 7,5 1 7,5 1 7 52,5  

Sprężarka 2,2 1 2,2 1 1 2,2  

Stacja przyg.polimeru 3 1 3 1 2 6  

Hydrofor wody technologicznej 3 3 9 1 10 30 3 

Przenośniki osadu (komplet) 5,9 1 5,9 1 6 35,4  

Mieszarka wapna 3 1 3 1 6 18  

Dozownik wapna 0,55 1 0,55 1 6 3,3  

Przenośnik w hali kontenera 

(połowa osadu) 1,5 1 1,5 1 3 4,5  

Silos wapna 1 1 1 1 2 2  

Oświetlenie 10 1 10 1 8 80 10 

Automatyka 5 1 5 1 24 120 5 

Kotłownia 2 1 2 1 16 32 2 

Wentylacja 8 1 8 1 24 192 8 

Biofiltr 6 1 6 1 24 144 6 

Zaplecze socjalno 

administracyjne 15 1 15  8 120  

Moc Maksymalna 316 

Zużycie energii 

[kWh/d] 2669 158 

Zużycie energii Średnie  [kWh/h] 111,2  
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W zestawieniu kosztów eksploatacyjnych, założono, iż dotychczasowe koszty związane z 

obsługą, ilością personelu, itp. nie ulegną zmianie. Przyjęto ceny energii elektrycznej i 

wywozu osadu wg. cen dla PPK sp. z o.o. z okresu wykonywania koncepcji. Ceny polimerów 

oraz wapna wg. cen rynkowych. 

 

Tabela 51. Obliczenie kosztów energii elektrycznej i środków chemicznych. 

Koszty Ilość Cena Ilość osadu Koszt 

  [kg/d] [zł/t] [t/d] [zł/d] 

Wapno do higienizacji osadu 0,27 1000 0,9 243 

PIX 0,49956 650   324,714 

Polimer 6 13   70,2 

Energia elektryczna 2669 0,5249   1400,82 

Zagospodarowanie osadów 6,678 183   872,91 

SUMA KOSZTÓW       2911,648 
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9 Harmonogramy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 

9.1 Proponowany podział modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 

na etapy  

Pełny zakres modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, a w efekcie jej dostosowanie 

do współczesnych wymagań techniczno-technologicznych, jak również zmniejszenie 

oddziaływania oczyszczalni na otoczenie składa się z szeregu pojedynczych modyfikacji, nie 

zawsze powiązanych ze sobą bezpośrednio. Z uwagi jednakże na niewielką rezerwę 

dyspozycyjną terenu oraz niewielkie odległości pomiędzy obiektami, główną część prac 

należy wykonać w jednym etapie. 

Wszystkie prace na czynnej, istniejącej oczyszczalni należy prowadzić przy utrzymaniu 

ciągłości jej pracy i nie pogarszaniu osiąganych obecnie efektów oczyszczania ścieków. 

Z reguły działania takie wymagają wysokiej sprawności organizacyjnej. 

9.2 Wytyczne utrzymania w ruchu. 

Z uwagi na stały dopływ ścieków do oczyszczalni nie dopuszcza się działań mogących 

zaburzyć pracę oczyszczalni. Poniżej zawarto główne wytyczne utrzymania ruchu 

oczyszczalni. Ostateczne rozwiązanie są zależne od potencjału Wykonawcy i posiadanych 

przez niego środków oraz doświadczenia, jednak zwraca się uwagę szczególnie na 

następujące zagadnienia: 

 Prace związane ze stacją zlewną można wykonać w dowolnym momencie, przy czym 

na okres prac związanych z reaktorami, należy kierować wozy asenizacyjne na 

oczyszczalnię w Krościenku. 

 Na czas budowy nowego stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków należy 

wykonać układ obejściowy lub pompować ścieki poprzez istniejący węzeł 

mechanicznego oczyszczania ścieków. NIE DOPUSZCZA się pompowania ścieków z 

zawiesiną mineralną do reaktorów biologicznych po ich modernizacji (za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się bezpośrednie pompowanie przed modernizacją, o ile 

Wykonawca dokona później kompleksowego oczyszczenia reaktorów). Zaleca się 

wykonać pompownię wody technologicznej przed realizacją stopnia - co pozwoli na 

bezproblemowe jego włączenie lub zasilenie węzła wodą z istniejącej studni. 

 Na czas prowadzenia prac w pompowni należy pompować ścieki do reaktorów 

pompami przewoźnymi. Nie dopuszcza się pompowania ścieków zawierających 

skratki i piasek (bez oczyszczania mechanicznego). 

 Okres modernizacji reaktorów należy uzgodnić z Zamawiającym. Zaleca się wybrać 

porę z minimalnym ruchem turystycznym oraz bez opadów. Wskazane jest 

prowadzenie prac w komorze denitryfikacji/defosfatacji równolegle z pracami w 

pompowni głównej i pompowanie ścieków pompami przewoźnymi do komór 

napowietrzania, już po wykonaniu nowego reaktora. 

 Zaleca się rozpoczęcie prac od budowy nowego reaktora. Na czas prac, należy 

szczególną uwagę zwrócić na prowadzenie kolektora odprowadzenia ścieków 

oczyszczonych. 
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 Podczas modernizacji węzła dmuchaw nie dopuszcza się przerwy w napowietrzaniu. 

Algorytm przebiegu prac należy wykonać zależnie od dobranego rozwiązania 

lokalizacji dmuchaw. 

 Wymianę wyposażenie stacji magazynowania i dozowania koagulantu należy 

przeprowadzić poza okresem prac w reaktorze, celem zapewnienia chemicznego 

usuwania fosforu podczas prowadzenia prac w reaktorach. 

 Budowa stopnia stabilizacji tlenowej jest niezależna od większości pozostałych prac 

modernizacyjnych (za wyjątkiem wymiany wyposażenia stacji dmuchaw). Zaleca się 

wykonanie stopnia PRZED przystąpieniem do prac związanych z modernizacją 

stopnia reaktorów biologicznych (możliwość retencji osadu) oraz bezwzględnie 

WYMAGA się ukończenia tego stopnia przed przystąpieniem do prac związanych z 

węzłem odwadniania (co pozwoli na utrzymanie odbioru osadu ze stopnia 

biologicznego). 

 Na czas budowy nowego stanowiska odbioru osadu należy przygotować układ 

tymczasowych taśmociągów, kierujących osad odwodniony do kontenera 

podstawionego w prowizorycznej lokalizacji. Pozwoli to na realizację budynku 

stanowiska odbioru osadu niezależnie od procesu odwadniania. 

 Pompownię wody technologicznej zaleca się wykonać po zakończeniu prac 

związanych z pracami przy reaktorach i stopniu stabilizacji tlenowej (z uwagi na 

możliwość jej uszkodzenia). 

 Nie dopuszcza się likwidacji pomiarów w komorze przepływowej przed 

uruchomieniem nowych układów pomiarowych. 

 Przeprowadzenie prac związanych z wymianą maszyny do odwadniania należy 

rozpocząć dopiero po dostarczeniu kompletnego wyposażenia nowego układu i 

wcześniejszym usunięciu nadmiaru osadu. 

 System elektroenergetyczny i AKPiA zaleca się wykonywać równolegle do postępu 

prac budowlano - montażowych, co umożliwi sukcesywne włączanie nowych 

urządzeń. 

 Zaleca się, aby do prac związanych z pracami na czynnych węzłach (reaktory 

biologiczne, układ odwadniania, itp.) przystępować dopiero po dostawie urządzeń na 

budowę. 

 

Należy podkreślić, że lokalizacja pierwotnych obiektów oczyszczalni praktycznie 

uniemożliwia lokalizację nowych w sposób optymalny. Brak dostępnego terenu wymusił 

zastosowanie rozwiązań nietypowych (np. kształtu komory stabilizacji, czy rezygnację ze 

skarpy oporowej nowego reaktora).  

Przed rozruchem oczyszczalni należy opracować instrukcję rozruchu i eksploatacji 

oczyszczalni, która będzie podstawą dla działania komisji rozruchu. 

W czasie rozruchu należy usunąć wszystkie usterki techniczne oraz wypracować optymalne 

parametry technologiczne oczyszczalni. 

Wszystkie prace na obiektach oczyszczalni powinny być wykonywane zgodnie 

z odpowiednimi instrukcjami z zakresu bhp przez specjalnie przeszkolonych pracowników. 

Proponowana modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków powinna być prowadzona 

w taki sposób, aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócania 

podstawowego procesu oczyszczania ścieków oraz procesu przeróbki osadu.  
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Określając harmonogram prac modernizacyjnych, należy przestrzegać przedstawionej 

powyżej kolejności działań, która gwarantuje „płynność technologiczną” całego 

przedsięwzięcia.  

Autorzy koncepcji dopuszczają oczywiście stworzenie innego scenariusza działań 

wykonawczych, przy czym inna zaproponowana kolejność działań musi gwarantować, 

że warunki technologiczne pracy oczyszczalni w całym okresie jej modernizacji nie zostaną 

w istotny sposób pogorszone, a sprawność oczyszczania ścieków będzie nie mniejsza jak 

uzyskiwana obecnie. 
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10 Podsumowanie  

W niniejszym opracowaniu zawarto kompletne obliczenia technologiczne, określające pracę 

oczyszczalni ścieków po jej modernizacji i dostosowaniu do warunków docelowego 

obciążenia.  

Oszacowano poziom obciążenia i obecne warunki pracy na podstawie uzyskanych od 

Użytkownika danych archiwalnych. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Użytkownika, 

przyjęto, iż docelowe obciążenie hydrauliczne i substratowe oczyszczalni będzie większe od 

obecnego – uzyskując docelowo ok. 3600 m
3
d przepływu i oczyszczając ładunek pochodzący 

od ok.15500 RLM.  

Uzyskanie w warunkach docelowego obciążenia oczyszczalni wymaganych przepisami 

parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych, osadu odwodnionego oraz prowadzenie 

ekonomicznej i stabilnej eksploatacji będzie wymagało wykonania szeregu nowych obiektów: 

 Stacji zlewnej ścieków dowożonych. 

 Kratopiaskowników. 

 Reaktora biologicznego. 

 Stacji dmuchaw. 

 Komory stabilizacji tlenowej. 

 Pompowni wody technologicznej. 

 Stanowiska kontenera na osad. 

 

Niezbędna jest również wymiana niektórych urządzeń, z uwagi na ich znaczne zużycie lub 

konieczność dostosowania do nowych parametrów pracy: 

 Pomp w obiektach. 

 Wyposażenia reaktorów. 

 Dmuchaw.  

 Urządzeń stacji odwadniania osadu. 

 Agregatu prądotwórczego oraz części systemu zasilania. 

 Urządzeń pomiarowych. 

 

Przewiduje się dostosowanie układu przestrzennego oczyszczalni do nowych potrzeb 

związanych z zapewnieniem przerobu powstającego osadu nadmiernego oraz obsługą nowych 

obiektów. 

Koncepcja przewiduje maksymalne wykorzystanie obiektów istniejących. 

 


