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OD PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU NAUKOWEGO

Serdecznie witam wszystkich Uczestników I Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast 

i Wsi”, organizowanej przez  Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem 

w Tucholi. Miejscem konferencji jest serce Borów Tucholskich Tleń, mała 

średniowieczna miejscowość powstała w około 1415 roku, obecnie 

administracyjnie należąca do powiatu świeckiego województwa kujawsko-

pomorskiego. Zalążkiem tej miejscowości był młyn powstały przy ujściu 

Prusiny do Wdy, który skupiał wokół siebie coraz więcej ludzi. Ostatecznie 

powstała tam osada Imschen, która ze względu na znaczną obfitość ryb 

słodkowodnych w pobliskich rzekach po pewnym czasie zmieniła nazwę na 

Tleń, wywodzącą się z klenia (Tleń – Kleń). Dzisiejszy Tleń jest uroczą 

miejscowością turystyczno-wypoczynkową, wokół której rozpościera się 

Wdecki Park Krajobrazowy. Nastrój miejsca konferencji wymusza jej 

atmosferę ciepła, ciszy i odpowiedzialności ekologicznej. Dlatego tutaj 

przyjechali z całej Polski specjaliści związani z inżynierią środowiska, 

dyscypliną zajmującą się kształtowaniem współczesnego ekologicznego 

środowiska. Są to nie tylko naukowcy profesorowie i doktorzy czy adepci 

polskiej nauki ale również praktycy, inżynierowie i technicy. 

Reprezentowane są różne środowiska naukowe: poznańskie, szczecińskie, 

koszalińskie, gdańskie, tucholskie, warszawskie, lubelskie, śląskie, 

jeleniogórskie, rzeszowskie, wrocławskie, częstochowskie i najliczniej 

krakowskie. Problematyka obrad najogólniej dotyczy zagadnień 

związanych z jakością i oczyszczaniem wody oraz ścieków, dostarczaniem 

wody odbiorcom i odprowadzaniem zużytych wód do oczyszczalni, 

unieszkodliwianiem i utylizacją odpadów. Zgłoszone referaty przedstawiają 

m. in. zastosowanie analizy DNA/RNA pasożytniczych pierwotniaków 

jelitowych do detekcji ich występowania w wodach powierzchniowych, 

ciśnieniowe techniki membranowe w procesach oczyszczania wód 

podziemnych, powierzchniowych, ścieków, odcieków wysypiskowych,  

a także do usuwania niewielkich ilości substancji organicznych, hybrydowe 

metody oczyszczania wody w układzie katalizator heterogeniczny i proces 
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foto-Fentona, analizę pracy filtrów o skokowo zmiennej wydajności, 

występowanie i obieg w środowisku wodnym substancji stosowanych 

w kosmetyce, propozycje zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowa-

dzanych z wodami opadowymi przez zastosowanie hydroseparatora,  

zagadnienia związane z problematyką ściekową jak np. ocena procesu bio-

augmentacji, wpływ kwasu nadoctowego na pracę osadu czynnego, 

matematyczne modelowanie procesu oczyszczania, nowsze metody 

hydrofitowe w gospodarce ściekowej, wspomagane usuwanie substancji 

biogennych, modernizacja małych oczyszczalni, przyczyny niskiej 

wydajności pompowni ściekowej,  symulacje komputerowe w oczyszczaniu 

ścieków, wiejska gospodarka ściekowa, problematyka osadowa na przykład 

fermentacja wydzielonych osadów przemysłowych, spalanie odpadów 

komunalnych z wykorzystaniem technologii BATNEEC, metody 

gospodarowania odpadami czy uwagi dot. obowiązujących norm. Wszystkie 

prezentowane zagadnienia są interesujące, oryginalne i ważne dla 

środowiska.

Dziękuję Uczestnikom za czynny udział i zgłoszenie interesujących 

referatów, szanownym profesorom Członkom Komitetu Naukowego za 

przybycie i uczestnictwo w obradach, a JM. Rektorowi dr Krzysztofowi 

Kannenbergowi za zorganizowanie danej konferencji i umożliwienie 

przeprowadzenia nam obrad w tym uroczym miejscu Polski.

Życzę Wszystkim owocnej dyskusji.

prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

Politechnika Krakowska, WIŚ

Katedra Technologii Środowiskowych
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Anna M. Anielak 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę 
i Ochrony Środowiska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
e-mail: aanielak@pk.edu.pl

CZY ARCHEANY NAJSTARSZE MIKROORGANIZMY 

ŚWIATA MOGĄ WSPÓŁTWORZYĆ NOWOCZESNE 

SYSTEMY OCZYSZCZANIA ?

Słowa kluczowe: archeany, bio-augmentacja, oczyszczanie ścieków, usuwanie 

związków azotu 

Key words: Archaea, bio-augmentation, treatment, wastewater treatment, nitrogen removal

Klasyczne systemy biologicznego oczyszczania ścieków polegają na 

wykorzystaniu osadu czynnego, który rozkłada substancje organiczne, związki 

azotu i fosforu. Często jednak nagły dopływ do oczyszczalni substancji 

toksycznych lub substancji organicznej nieulegającej biodegradacji inhibituje 

proces oczyszczania ścieków. Obecnie jedną ze znanych strategii poprawiających 

pracę starego systemu oczyszczania jest bio-augmentacja osadu czynnego. Polega 

ona na wprowadzeniu do osadu czynnego pewnej grupy mikroorganizmów 

degradujących oporne na rozkład substancje np. fenolowe czy aromatyczne 

węglowodory, związki chloro organiczne, WWA i in. Ponieważ klasyczna 

technologia oczyszczania ścieków jest najczęściej kombinacją procesów 

nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji, wymagających różnych warunków 

natleniania, dlatego zastosowanie w niej bio-augmentacji wymaga specyficznych 

mikroorganizmów. Czy do takich należą  archeany,  najstarsze mikroorganizmy 

świata ?  Już w latach 70. Prof. Woese ze Stanowego Uniwersytetu w Ilionois 

postawił hipotezę, że oprócz bakterii i eukariontów istnieje trzecia domena 

tworząca odrębną linię genealogiczną która została nazwana archaea (ang).  

Archeany są to mikroorganizmy, które pojawiły się na Ziemi około 3,5 miliarda lat 

temu, a zostały wyizolowane i namnożone dopiero w 1999 roku. Badania DNA 

i RNA prowadzone od 1999 roku potwierdziły hipotezę Woesa dot. odrębności 

ARCHAEA THE OLDEST ORGANISM OF THE WORLD CAN CREATE 

MODERN TREATMENT WASTEWATER SYSTEMS ?
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archeanów. Mikroorganizmy te są najczęściej jednokomórkowe, niepatogenne, 

żyjące i rozwijające się w trudnych warunkach. Spotykane są w różnych miejscach 

np. w wodach słonych,  beztlenowych warstwach wód oceanicznych, na dużych 

głębokościach pod ziemią, w złożach ropy naftowej, w wodach termalnych, 

bagnach a nawet w siedliskach termitów. W pracy przedstawiono ogólną 

charakterystykę archeanów i wyniki pierwszych badań światowych w zakresie 

zastosowania ich do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Wykazano, że dozując do osadu czynnego archeany można zintensyfikować proces 

oczyszczania ścieków komunalnych, a szczególnie efektywne jest usunięcie 

związków azotu. 
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Tomasz Winnicki
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa Jelenia Góra

DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ RADY OCHRONY 

ŚRODOWISKA W III RZECZYPOSPOLITEJ

ACTIVITY OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 
RDIN THE 3  REPUBLIC OF POLAND

Słowa kluczowe:  państwowa rada ochrony środowiska

Key words: state environmental council 

Ruchy ekologiczne były jednym z najwcześniejszych i najśmielszych 

przejawów protestu społecznego w dekadzie przed przełomem politycznym końca 

lat 80. Równocześnie były relatywnie najmniej niebezpieczne dla władz PRL, 

przynajmniej tak były przez nie oceniane i wydawały się stosunkowo łatwe do 

spacyfikowania. W tej atmosferze premier powołał w 1980 roku, więc przed stanem 

wojennym, Państwową Radę Ochrony Środowiska (PROŚ), jako swoje gremium 

konsultacyjne. Rada miała przede wszystkim tworzyć pozory konsultacji polityki 

ekologicznej państwa ze społeczeństwem, przez udział w niej uznanych 

autorytetów naukowych, takiej miary jak jej przewodniczący profesor Zdzisław 

Kaczmarek.

Po utworzeniu pierwszego rządu III RP, PROŚ stała się ciałem doradczym 

Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W bardzo „rewolucyjnej” 

dekadzie lat 90.  Rada starała się mitygować radykalizm „ekologistów” – nie tylko 

młodych – którzy w najlepszej wierze działania na rzecz przyrody, wpływali na, nie 

zawsze najlepsze, decyzje makroekonomiczne. Pod tymi naciskami parlament 

wstrzymał budowę elektrowni jądrowej Żarnowiec i nieomal nie zatrzymał 

dokończenia Zapory Czorsztyńskiej, która wkrótce po ukończeniu, zaabsorbowała 

falę powodziową 1997 roku w dorzeczu Wisły. 

W pierwszej dekadzie obecnego stulecia główne zadania PROŚ, obok stale 

pełnionych statutowych, to przedakcesyjne i akcesyjne dostosowanie prawa 

ekologicznego do wymagań i standardów Unii Europejskiej. Obok zbliżania się 

Ministerstwa Ochrony Środowiska (nazwa od 2001) do instytucji unijnych, 
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rozpoczął się proces integrowania się krajowych gremiów doradczych resortu – 

jego dwóch najważniejszych ciał PROŚ i PROP – z ich europejskimi 

odpowiednikami, skupionymi w sieci Europejskich Rad Konsultacyjnych 

Środowiska (EEAC).

PROŚ od 1999 roku jako kandydat, a od 2002 jako stały członek sieci, która 

poszerzyła zakres działania i nazwę na European Environment and Sustainabele 

Development Advisory Councils, aktywnie, choć przeważnie wirtualnie (brak 

środków delegacyjnych) włączyła się do działań sześciu grup roboczych – 

Bioróżnorodność, Energia i środowisko, Gospodarka Wodna, Rolnictwo 

i Środowisko, Zarządzanie Środowiskiem, Zrównoważony Rozwój -  tworząc ich 

odpowiedniki w swojej strukturze i dodając siódmą Edukację dla Zrównoważonego 

Rozwoju. Przedstawicielom Rady udawało się uczestniczyć (środki MŚ) 

w dorocznych posiedzeniach plenarnych EEAC łączonych z konferencja 

tematyczną oraz w seminariach Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (na koszt 

EEA). Polska, jako pierwszy kraju z „nowych członków” UE organizowała z radą 
thFinlandii (prezydencja RE w tym roku) 14  EEAC Annual Plenary Session 

w Warszawie w 2006 z konferencją na temat gospodarki leśnej i bezprecedensowo 

krótko ponownie we Wrocławiu w 2011 – roku polskiej prezydencji – 19. doroczną 

sesję plenarną sieci z konferencją wypracowująca rekomendacje na Szczyt Ziemi 

ONZ w Rio de Janeiro rok później.

PROŚ wspierała również MŚ naukowo i logistycznie w takich imprezach jak 

szczyt klimatyczny COP-14 w Poznaniu w 2008, czy opiniotwórczo, wydając 

między innymi stanowiska w sprawie: edukacji pro-ekologicznej w mediach 

publicznych; zarządzania gospodarką wodną, usuwania izolacji i pokryć z udziałem 

azbestu; zamiaru prywatyzacji Polskich Kolei Linowych; problemów gospodarki 

stałymi odpadami komunalnymi.

PROŚ wydawała BIULETYN sprawozdający o jej działalności, a od 2007 stała 

się współwydawcą czasopisma Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable 

Development, lokując w nim anglojęzyczną część informacyjną działności Rady 

(Green Pages). 

Nie powołanie składu PROŚ na kadencję 2012 – 2016  – ciała doradczego MŚ 

zapisanego w ustawie Prawo ochrony środowiska – przy równoczesnym nie 

wniesieniu składki członkowskiej do EEAC, jest zaprzepaszczeniem wysokiej 

pozycji Polski w tej sieci, którą potwierdza dwukrotna organizacji jej dorocznych 

szczytów oraz dorobku członków Rady, z których niektórzy działali w niej 

całkowicie społecznie nawet ponad 30 lat.
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Michał Polus
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ZASTOSOWANIE RT-PCR DO DETEKCJI 

PASOŻYTNICZYCH PIERWOTNIAKÓW JELITOWYCH 

W WODACH POWIERZCHNIOWYCH W KRAKOWIE

APPLICATION OF RT-PCR FOR THE DETECTION OF INTESTINAL 

PROTOZOAN PARASITES IN SURFACE WATERS IN CRACOW

Słowa kluczowe: RT-PCR, woda powierzchniowa, zdrowie publiczne, 

Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma

Key words: RT-PCR, surface water, public health, Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma

Choć w minionych 25 latach odnotowano łącznie kilkaset epidemii 

kryptosporydiozy, giardiozy i toksoplazmozy, to wiedza na temat występowania 

inwazyjnych form pierwotniaków odpowiedzialnych za te choroby w polskich 

wodach powierzchniowych nie jest wielka. Celem pracy było zbadanie obecności 

pierwotniaków z rodzajów Cryptosporidium, Giardia i Toxoplasma w próbkach 

wód pochodzących z obszaru miasta Krakowa oraz zbadanie możliwości 

zastosowania RT-PCR do oceny żywotności oznaczonych patogenów. Materiał do 

badań pobierano w okresie od maja 2012r. do lipca 2013r.

Metody. Wykrywanie pierwotniaków wykonywano na drodze detekcji ich 

DNA/RNA za pomocą PCR oraz RT-PCR. Badane próbki wody były wstępnie 

sączone przez filtry membranowe o porowatości 1,0m. Zabrany na filtrach materiał 

frakcjonowano przez wirowanie na gradiencie sacharozy i wykonywano ekstrakcję 

DNA za pomocą komercyjnego zestawu GeneMATRIX Soil DNA Purification Kit 

(EurX, Polska) oraz ekstrakcję RNA (GeneMATRIX Universal RNA Purification 

Kit, EurX). Obecność materiału genetycznego wszystkich pasożytów była 

oznaczana za pomocą reakcji dwufazowych (nested-PCR). Możliwe też okazało się 

wykonanie pojedynczej reakcji multipleks-PCR dla oznaczenia wszystkich trzech 

pasożytów.
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Wyniki. Badania prowadzono w latach 2012-2013 poddając analizie 

większość wód płynących oraz zbiorników wodnych będących obiektami rekreacji 

wodnej znajdujących się na obszarze Krakowa, z którymi w ciągłym kontakcie 

znajdują się mieszkańcy. Wykazano, że większość krakowskich wód 

powierzchniowych jest w sposób ciągły skażona oocystami Cryptosporidium. 

Analiza RFLP pozwala stwierdzić, że są to głównie oocysty C. parvum i C. muris. 

W sporadycznych przypadkach stwierdzono obecność cyst Giardia intestinalis 

natomiast w żadnej z próbek, w żadnym z wykonanych badań nie stwierdzono 

materiału genetycznego Toxoplasma gondii. Wykazano, że jest możliwe 

wyizolowanie RNA z materiału środowiskowego jakim jest woda powierzchniowa 

i możliwym jest jego użycie do RT-PCR.

Dyskusja. Technika PCR posiada wiele zalet pozwalając na wykrycie 

praktyczne dowolnego pasożyta/patogenu z dużą czułością, swoistością 

i powtarzalnością. Pewnym jej ograniczeniem jest fakt wykrycia DNA pasożyta, 

które może pochodzić z komórek martwych, a więc nie stanowiących zagrożenia 

dla ludzi. Dlatego wykrycie o wiele bardziej labilnego RNA pozwala z większą 

pewnością wyrokować obecność żywych pasożytów. W niniejszej pracy wykazano, 

że możliwe jest oparcie detekcji wodnopochodnych pasożytów na RT-PCR.
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OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW METODĄ 

BEZPOŚREDNIEJ KONTAKTOWEJ DESTYLACJI 

MEMBRANOWEJ

WATER AND WASTEWATER TREATMENT USING DIRECT CONTACT 

MEMBRANE DISTILLATION

Słowa kluczowe: destylacja membranowa, reaktor membranowy

Key words: membrane distillation, membrane reactor

W destylacji membranowej (MD) separacja składników roztworu wodnego 

następuje wskutek odparowania lotnych składników przez pory membrany 

hydrofobowej. W bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej (DCMD) 

kondensacja permeatu zachodzi bezpośrednio w zimnym strumieniu omywającym 

membranę. Siłą napędową procesu jest różnica prężności par lotnych składników 

wynikająca z różnicy temperatury i składu roztworów po obu stronach membrany. 

Do podgrzania nadawy można wykorzystać ciepło odpadowe, energię słoneczną 

lub geotermalną. Do głównych zalet MD zalicza się praktycznie 100% retencję 

substancji nielotnych, niezależnie od ich stężenia w nadawie i wysoką czystość 

permeatu. 

MD głównie wykorzystuje się do odsalania wody morskiej i słonawej w celu 

uzyskania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. MD może być stosowana przy 

zagospodarowywaniu wodnych ścieków nieorganicznych, szczególnie przy ich 

zatężaniu, co pozwoliłoby odzyskiwać czystą wodę oraz składniki wartościowe 

i/lub stanowiące zagrożenie dla środowiska. Np. ścieki powstające po regeneracji 

jonitów można z powodzeniem oczyszczać destylacją membranową. Otrzymuje się 

przy tym wodę wysokiej czystości, która może zmniejszyć ilość produkowanej 

wody zdemineralizowanej.

Z drugiej strony zastosowanie MD pozwala na usuwanie/odzyskiwanie lotnych 

składników z bardzo rozcieńczonych roztworów, z wód procesowych i ścieków. 
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Wykazano, że destylacją membranową można z powodzeniem odzyskiwać kwas 

solny ze ścieków powstających po trawieniu elementów metalowych 

w galwanizerniach i zawrócić go do procesu trawienia. Na podstawie 

przeprowadzonych badań zaproponowano nową technologię, w której 

zastosowanie DCMD ułatwia zamknięcie obiegów kwasu i wody [1,2].

MD można zintegrować z innymi procesami jednostkowymi, zwiększając 

efektywność i obniżając koszty prowadzonego procesu. Opracowano nową 

technologię zagospodarowania serwatki, w której w bioreaktorze membranowym 

zespolonym z DCMD otrzymywano etanol, Ciągłe usuwanie etanolu z bioreaktora 

przez membranę w procesie MD zwiększyło 8-krotnie efektywność produkcji 

etanolu w porównaniu z efektywnością w bioreaktorze klasycznym [3]. 

W układzie zintegrowanym, łączącym fotokatalizę z DCMD można 

oczyszczać wodę/ścieki zawierające niewielkie ilości związków organicznych [4].
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CIŚNIENIOWE TECHNIKI MEMBRANOWE 

W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ

PRESSURE-DRIVEM MEMBRANE TECHNIQUES IN WATER 

AND WASTEWATER MANAGEMENT

Słowa kluczowe: ciśnieniowe techniki membranowe, uzdatnianie wody, oczyszczanie 

ścieków

Key words: pressure-driven membrane techniques, water treatment, wastewater purification 

Częściowym rozwiązaniem wzrastającego zanieczyszczenia środowiska 

wodnego jest wdrażanie nowych technologii. Stąd też do układów 

technologicznych uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wprowadzane są coraz 

to nowe procesy jednostkowe, które pozwalają na usunięcie bardzo szerokiego 

spektrum zanieczyszczeń. i k o ł z n h du ch t

u datni ni w d po i r chniowych i podziemnych oraz oczyszczania ścieków 

har kter zu e i b rd o zło n m t chnolo zn mi za ł da c mi 

s k en i lu pr ce . W gospodarce wodno-ściekowej w coraz to większym 

zakresie wykorzystywane są procesy membranowe, przede wszystkim te, których 

siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Mogą one być 

stosowane w dwóch rodzajach operacji:

- Jako filtracja membranowa obejmująca procesy ultrafiltracji (UF) 

i mikrofiltracji (MF) w celu bezpośredniego usunięcia drobnych cząstek 

stałych i mikroorganizmów oraz koloidów.

- W procesach odwróconej osmozy (RO) i nanofiltracji (NF) do usuwania 

substancji rozpuszczonych (sole i związki organiczne). 

Uzdatnianie wody obejmuje głównie odsalanie/demineralizację, zmiękczanie 

oraz usuwanie żelaza i manganu, mikroorganizmów, a ponadto mikro-

zanieczyszczeń organicznych jak i nieorganicznych. Stosuje się zarówno 

niskociśnieniowe jak i wysokociśnieniowe procesy membranowe. W przypadku 

W ę sz ść zatem wspó c es yc ży sys emów 

z a a ó w e z

c a y j s ę a z żo y i układami e g c y k a ją

e w cję w e o sów

i y
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ścieków techniki membranowe są wykorzystywane przede wszystkim 

w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, ale również komunalnych jako 

bioreaktory membranowe oraz w doczyszczaniu ścieków po drugim stopniu 

oczyszczania. W przypadku ścieków przemysłowych stosuje się zarówno procesy 

filtracji membranowej do usuwania zawiesin, koloidów i substancji wielko-

cząsteczkowych jak i wysokociśnieniowe techniki membranowe do oczyszczania 

ścieków zawierających rozpuszczone związki nieorganiczne i organiczne o masach 

cząsteczkowych poniżej 1 kDa. Niskociśnieniowe techniki membranowe 

w układach zintegrowanych na przykład z koagulacją, adsorpcją i utlenieniem 

często charakteryzują się właściwościami separacyjnymi podobnymi do wysoko-

ciśnieniowych technik membranowych, głównie NF.

W coraz większym zakresie techniki membranowe są widoczne w gospodarce 

wodno-ściekowej w naszym kraju. Jako przykłady wdrożonych zastosowań można 

wymienić:

1. Odsalanie/demineralizacja wód – energetyka i wody kopalniane.

2. Zmiękczanie wody.

3. Usuwanie mętności i mikroorganizmów w uzdatnianiu wody do picia.

4. Usuwanie żelaza i manganu.

5. Oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych i ścieków 

przemysłowych.
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ZASTOSOWANIE KATALIZATORA 

HETEROGENICZNEGO ZCu W PROCESIE

FOTO-FENTONA 

APPLICATION OF THE ZCu HETEROGENEOUS CATALYST 

N THE PHOTO-FENTON PROCESS

Słowa kluczowe: zeolit modyfikowany Cu, kataliza heterogeniczna, degradacja 

fenolu, foto-Fenton

Key words: Cu modified zeolite, heterogeneous catalysis, phenol degradation, photo-

Fenton

Spośród zaawansowanych metod pogłębionego utleniania często stosowany 

jest zmodyfikowany proces foto-Fentona z katalizatorem heterogenicznym. 

Decydują o tym jego wysoka wydajność i wszechstronność zastosowania, 

stosunkowo niski koszt i łatwość obsługi. Złożoność procesów i wielu czynników 

wpływających na efektywność utleniania substancji organicznych w procesie foto-

Fentona powoduje pewne trudności w analizie wyników badań i w wyjaśnieniu 

zachodzących mechanizmów. Modyfikowane zeolity stosowane jako katalizator 

heterogeniczny, pozwalają na znaczące zwiększenie skuteczności usuwania 

zanieczyszczeń, nie wprowadzając dodatkowych reagentów do środowiska. 

Najczęściej stosowaną metodą modyfikacji zeolitów jest proces strącania tlenków 

metali na powierzchni zeolitu i w jego porach lub wymianie kationów 

pozasieciowych na jony z otaczającego go roztworu, np. soli Fe, Cu, Co i in. Jednak 

w wielu przypadkach nie wpływa ona znacząco na poprawę efektywności utleniania 

np. fenolu. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym interpretację wyników badań 

jest wyznaczenie optymalnego pH roztworu, przy którym zachodzi efektywne 

utlenianie, bardzo często korelujące z dawką utleniacza H O . Równocześnie brak 2 2

jest danych literaturowych dotyczycących powstawania i identyfikacji produktów 
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pośrednich utleniania z zastosowaniem katalizatorów modyfikowanych jonami Cu. 

Dlatego celem pracy jest przedstawienie wyników badań utleniania fenolu 

w roztworze wodnym z zastosowaniem katalizatora heterogenicznego, zeolitu 

modyfikowanego jonami Cu (ZCu) w układzie ZCu + H O  + UV. Podjęto również 2 2

próbę opisu mechanizmu zachodzących procesów na podstawie analizy pośrednich 

produktów utleniania fenolu. 

W badaniach zastosowano zeolit modyfikowany jonami Cu(II) metodą 
owspółstrącania za pomocą Na CO  (ZCu) i prażonego w temperaturze 450 C. 2 3

2
Powierzchnia właściwa BET zeolitu ZCu wynosiła 59,4 m /g, a całkowita objętość 

3
porów 0,09 cm /g. Zeolit zawierał 9,5 mg Cu/g suchego zeolitu. Badania 

powierzchni i porów ZCu, wykonane skaningowym mikroskopem elektronowym 

wykazały, że na jego powierzchni występują płytkowe formy miedzi, tworząc nową 

strukturę krystaliczną. Zawartość miedzi wynosi średnio ok. 7% wag., natomiast 

węgla 32% wag. Zwiększoną zawartość węgla można wyjaśnić powstawaniem 

węglanów miedzi. Badania utleniania fenolu w procesie foto-Fentona prowadzono 

w układzie ZCu+H O +UV, w stałej temperaturze równej 22 ± 1C. Proces utleniania 2 2

fenolu (o stężeniu 200 mg/L) prowadzono przez 4 godziny, pobierając po 

określonym czasie próbki do analiz pH, TOC, IC oraz stężenia miedzi. Niezależnie 

wykonywano analizy fenolu i wybranych produktów pośrednich utleniania (kwasu 

mukonowego, hydrochinonu, rezorcyny, pirokatechiny, o-chinonu oraz kwasów: 

glioksalowego, mrówkowego, fumarowego i maleinowego) na chromatografie 

cieczowym (HPLC). 

Badania wykazały, że efektywność utleniania fenolu jest wyższa w układzie 

heterogenicznym w porównaniu do homogenicznego. Przy zastosowaniu 

katalizatora heterogenicznego ZCu następuje utlenianie fenolu głównie do 

pirokatechiny i hydrochinonu już po 60 minutach reakcji. Ich stężenia wynoszą 

odpowiednio: ok. 5 mg/L dla pirokatechiny i ok. 3 mg/L dla hydrochinonu i jest 

prawie trzykrotnie większe w porównaniu do katalizy homogenicznej. Utlenianie 

fenolu do pirokatechiny w układzie homogenicznym zachodzi w całym badanym 

zakresie czasu trwania reakcji, po 60 minutach otrzymano ok. 0,8 mg/L 

pirokatechiny i ok. 0,6 mg/L hydrochinonu. Świadczy to o wolniejszym procesie 

utleniania. Prostsze produkty utleniania, tj. kwasy karboksylowe, powstają dopiero 

po 210 minutach trwania reakcji. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na inny 

mechanizm utleniania przy zastosowaniu heterogenicznego katalizatora ZCu 

w porównaniu do homogenicznego. Wyniki analiz chromatograficznych 

potwierdziły, że fenol utlenia się z całkowitym zniszczeniem struktury 

pierścieniowej do kwasu mrówkowego, który następnie utleniany jest do CO  i H O. 2 2

Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w latach 

2010-2013 jako projekt badawczy nr N523 559138.
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WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH OSADÓW 

NA PRACĘ FILTRÓW O SKOKOWO ZMIENNEJ 

WYDAJNOŚCI

IMPACT OF DEPOSIT REOLOGICAL PROPERTIES 

ON OPERATION OF VDR FILTERS

Słowa kluczowe : filtracja, osady, ściśliwość 

Key words : filtration, sediment, compressibility  

Filtry o skokowo zmiennej wydajności charakteryzują się zmniejszającą 

prędkością filtracji. We właściwie zaprojektowanej stacji wydajność filtrów 

ostatnio płukanych jest kontrolowana przez kryzy założone na odpływie a filtrów 

przeznaczonych do płukania przez opory powstałe w złożu filtracyjnym [3,5]. 

W czasie filtracji ze stałą prędkością zwiększają się wartości naprężeń ścinających 

na granicy osad i przepływająca zawiesina.  W stacji filtrów o skokowo zmiennej 

wydajności pomiędzy poszczególnymi płukaniami naprężenia ścinające rosną, 

ale po każdym kolejnym płukaniu maleją, gdyż skokowo zmniejsza się prędkość 

filtracji. Zwiększenie naprężeń ścinających szybciej prowadzi do zmniejszenia 

objętości osadu pokoagulacyjnego zatrzymanego w porach filtrów, niż postępuje jej 

zwiększenie, po zmniejszeniu tych naprężeń [1,6]. Badania osadów 

pokoagulacyjnych w złożu filtracyjnym prowadzone były przez A.Kowala, 

M.Sozańskiego, E.M. Grochulską-Segal, M.Janika, K.Kusia i innych, z zastoso-

waniem jednej z następujących technik :

· wnioskowanie o niektórych właściwościach osadów z obserwacji 

filtrocykli,

· badania reologiczne osadów,

· badanie reakcji osadów na zmianę przepływu przez kolumnę filtratu 

w obiegu zamkniętym.

1 1 2Wojciech Dąbrowski , Maria Kaniewska , Jacek Kaniewski
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W pierwszej z wymienionych metod trudnością jest nieznajomość grubości warstw 

osadu i styczny do niego kierunek przepływu, a w drugiej trudności z jego 

pobraniem bez zmiany struktury [4].  Przeprowadziliśmy badania reologiczne 

osadów wypłukanych ze stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności w skali 

półtechnicznej i następnie odwirowanych w ten sam sposób, w celu ich 

zagęszczenia do 2% suchej masy. Między innymi wyniki tych pomiarów wskazują 

na zaskakująco szybkie zmiany lepkości po zmianie prędkości ścinania 

w porównaniu z eksperymentami prowadzonymi na kolumnach filtracyjnych 

w obiegu zamkniętym.  W badaniach reometrycznych przy ustalonej temperaturze 

[2] zaobserwowano : 

1. współczynnik  lepkości dynamicznej osadów przy zmianach co 3 minuty 

prędkości ścinania od 25 1/s do 50, 75, 100 i 125 1/s spowodował 

w przybliżeniu dwukrotne zmniejszenie współczynnika lepkości dynamicznej, 

a powrót do pierwotnej prędkości ścinania przez 50 i 25 1/s doprowadził do 

zwiększenia tej lepkości do wartości trochę mniejszej od startowej dla 

szybkości ścinania 25 1/s ,

2. zmieniając prędkość ścinania w sekwencjach 50-100-50-200-50-500-50-100-50 

1/s i utrzymując poszczególne wartości po 900 s wykazano, że lepkość powraca 

do tej samej, a nawet nieznacznie większej wartości, w okresie zaledwie 

1 minuty od czasu powrotu prędkości ścinania do wartości 50  1/s.

3. przy liniowo rosnącej w ciągu jednej minuty, trzech minut i jednej godziny 

prędkości ścinania od 40 1/s do 300 1/s i następnie liniowym powrocie lepkość 

na końcu eksperymentu była zawsze mniejsza niż na jego początku, a różnice 

były tym większe im szybciej zmieniała się prędkość ścinania.

Przedmiotem dalszych badań będzie sprawdzenie dlaczego pomimo pominięcia 

ściśliwości osadów pokoagulacyjnych racjonalne metody wymiarowania filtrów 

VDRF dają wyniki zgodne z eksperymentami, a w niektórych eksperymentach na 

kolumnach ścisliwość jest słabo widoczna [1]. 
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PRZESTRZENNY ROZKŁAD NIKLU W OSADACH 

DENNYCH ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SPACE DISTRIBUTION OF NICKEL IN THE SEDIMENTS 
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Reservoir

Zbadano przestrzenne zróżnicowanie stężeń niklu we frakcji mniejszej niż 

0,2 mm osadów dennych w obrębie Zbiornika Goczałkowice. Badania zawartości 

niklu w osadach dennych obejmowały 26 punktów pomiarowych usytuowanych 

wzdłuż prawego i lewego brzegu zbiornika oraz wzdłuż jego osi głównej.

W tych samych punktach pomiarowych uzyskano wyniki dotyczące analizy 

granulometrycznej osadów oraz zawartości w osadach substancji organicznej. 

Wykazano korelacje pomiędzy stężeniem niklu w osadach a frakcją ilastą (wsp. 

korelacji Spearmana 0,87) oraz pomiędzy stężeniem niklu w osadach a zawartością 

substancji organicznej (wsp. korelacji Spearmana 0,76). 

Wykazano przestrzenne rozkłady stężeń niklu w osadach dennych zbiornika 

ze względu na przynależność punktów pomiarowych: do opisanych wyżej 

transektów, do starego koryta Wisły w obrębie Zbiornika Goczałkowice 

i pozostałych punktów pomiarowych oraz do płytkiej i głębokiej części zbiornika. 

Stężenie niklu w osadach dennych Zbiornika Goczałkowice wynosi 

od 8.7 mg/kg do 40.9 mg/kg i praktycznie nie przekracza wartości uznanej 

za tło geochemiczne dla Wisły, które według Helios –Rybickiej wynosi 40 mg/kg. 

W celu dokonania oceny szkodliwości niklu zawartego w osadach zbiornika 

posłużono się kryterium ekotoksykologicznym opartym o dwie progowe wartości 

LEL  (lowest effect level) oraz SEL (severe effect level). Wartość LEL dla stężenia 
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niklu w osadach wynosi 16 mg/kg, a wartość SEL 73 mg/kg. W Zbiorniku 

Goczałkowice wartość LEL dla próbek osadów dennych została przekroczona w 13 

na 26 punktów pomiarowych, co świadczy o potencjalnym toksycznym wpływie 

osadów na orgazmy bentosowe, natomiast wartość SEL nie została przekroczona 

w żadnym punkcie pomiarowym.
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KONIECZNOŚĆ I WSPÓŁCZESNE SPOSOBY 

ZMNIEJSZANIA ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ 

ODPROWADZANYCH Z WODAMI OPADOWYMI DO WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH

NECESSITY AND EFFECTIVE MEASURES TO REDUCE LOAD OF 

POLLUTION WITH RAINWATER DROP WITH RAINWATER TO RIVE
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Obecnie produktami transformacji opadu w spływ powierzchniowy są ścieki 

opadowe. Dotyczy to zwłaszcza zlewni dużych miasta. Różnego rodzaju 

zanieczyszczenia  mogą oddziaływać na odbiornik ścieków odpadowych różnie, 

w różnym przedziale czasu. Na przykład metale ciężkie po ich zakumulowaniu 

w osadach mogą oddziaływać na środowisko przez szereg lat. Poszczególne 

parametry jakości wód w przekroju rzeki mogą być zmieniane przez zrzut w okresie 

od jednej godziny do nawet ponad roku. Tak długie zmiany jakości ścieków 

spowodowane są uwalnianiem się zanieczyszczeń z osadów kanalizacyjnych, 

odprowadzanych do odbiornika i sedymentujących  częściowo na jego dnie.

W związku z tym przepisy nakazują oczyszczanie wód opadowych 

odprowadzanych m.in. z zanieczyszczonych centrów miast, terenów 

przemysłowych, baz transportowych, parkingów, itp. Obszar prawa UE dotyczący 

ochrony środowiska obejmuje około 70 dyrektyw, zastępowanych i uzupełnianych 

kilkakrotnie dyrektywami „siostrami” oraz 21 rozporządzeniami.  Z podstawowych 

zasad ochrony środowiska realizowane są: zasada stosowania najlepszych 

technologii, zasada dostępności do informacji o stanie środowiska oraz zasada 

zapobiegania zanieczyszczeniom i unieszkodliwiania ich u źródła.
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Najistotniejszym wskaźnikiem zanieczyszczenia ścieków opadowych jest 

stężenie zawiesiny. Problem leży nie tylko w samej zawiesinie, lecz także 

w związanych z nią zanieczyszczeniach, takich jak: związki organiczne, metale 

ciężkie, bakterie, znaczna część zanieczyszczeń olejowych, oraz w zjawiskach 

zachodzących na powierzchniach zawiesin – np. wymiana jonowa, proces katalizy 

z udziałem enzymów i katalizatorów mineralnych 

Newralgicznymi punktami na sieci kanalizacyjnej, które przyczyniają się 

niestety w istotny sposób do pogorszenia stanu sanitarnego i czystości wód rzek 

są m.in. wyloty kanału deszczowego oraz burzowców. 

Praca po części ma charakter przeglądowy. Zawiera opis metod i technologii 

stosowanych w celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń  odprowadzanych do 

środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem metod i technologii 

podczyszczania wód opadowych oraz metod i technologii wspomagających  

ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do wód opadowych. 

Spośród metod i technologii wspomagających  ograniczenie przedostawania 

się zanieczyszczeń do wód opadowych oraz proces podczyszczania wód 

opadowych zostanie przybliżone zagadnienie projektowania przelewów 

burzowych  o specjalnej konstrukcji, czyli zapewniających ograniczenie częstości 

i poprawę jakości zrzutu ścieków przelewających się do odbiornika. Przykładem 

przelewu burzowego wiroweo specjalnej konstrukcji, umożliwiającego 

podczyszczanie ścieków deszczowych bezpośrednio przed odprowadzeniem ich 

do odbiornika są przelewy burzowe z zakrzywioną koroną czyli hydrosepartory. 

W literaturze można spotkać się z różnymi rozwiązaniami przelewów 

z zakrzywioną koroną. W referacie odniesiono się szczególnie do hydroseparatora 

typu VORTEX.

Opierając się na danych literaturowych oraz badaniach krajowych separatora 

wirowego przeprowadzono obliczenia obniżenia (redukcji) ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanego przez przelew burzowy  przy zastosowaniu 

hydroseparatora. Do obliczeń wykorzystano wielkość strumienia ścieków 

dopływających do jednego z przelewów burzowych, funkcjonujących w systemie 

odprowadzania ścieków miasta Krakowa. Wartość ta została przyjęta z modelu 

hydraulicznego sieci kanalizacyjnej tej jednostki osadniczej. 
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W pracy przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący występowania 

w środowisku wodnym PPCPs, zwłaszcza substancji zapachowych (piżm) oraz 

substancji antybakteryjnych stosowanych w kosmetykach w środowisku wodnym. 

Sposób zwięzły omówiono źródła powstawania i ich obieg tych zanieczyszczeń 

w wodach. Podano poziomy występowania opisanych grup związków w środo-

wisku wodny oraz sposoby ich usuwania ze środowiska wodnego. 
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Z istniejących modeli osadnika wtórnego porównano dwa najczęściej  

pojawiające się w literaturze. Pierwszy z nich, wg Takácsa i in. (1991), oparty jest na 

bilansie masowym:

Rys. 1. Porównanie wyników obliczeń prędkości opadania wg różnych formuł.
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JEDNOWYMIAROWE MODELE MATEMATYCZNE 

OSADNIKÓW WTÓRNYCH

ONE-DIMENSIONAL MATHEMATICAL MODELS OF SECONDARY 

SETTLING TANKS 

Słowa kluczowe: osadnik wtórny, model Kyncha, osad czynny, symulacje 

komputerowe, prędkość opadania strefowego 
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Osadnik wtórny jest ważnym urządzeniem w oczyszczalni ścieków, gdyż 

umożliwia rozdzielenie fazy stałej (kłaczków osadu czynnego lub strzępków 

oderwanej błony biologicznej) od fazy płynnej (wody). W artykule przedstawiono 

zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego osadników wtórnych 

o przepływie pionowym.

Kluczową kwestią przy wymiarowaniu osadników jest określenie prędkości 

opadania cząstek fazy stałej. Rys. 1 przedstawia wyniki obliczeń wg wzoru 

Vesilinda (1968), zmodyfikowanego wzoru Vesilinda-BioWin (Copp 1999), 

Takácsa i in. (1991), Cho i in. (1993), za pomocą których można oszacować 

prędkość opadania zawiesiny kłaczkowatej. 
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Rys. 2. Wyniki symulacji pracy osadnika wtórnego z wykorzystaniem modelu matematycznego
Takácsa i in. (przerywana linia) oraz modelu matematycznego Hamiltona i in. (ciągła linia).

3
gdzie: X(z,t) – stężenie osadu czynnego [g/m ], J(X(z,t),z,t) – gęstość strumienia 

2 2masy zawiesiny na głębokości z [g/(m h)], D(z,t) – współczynnik dyspersji [m /h], 
2s(z,t) – człon źródłowy [g/(m h)].

Symulacje wykonano za pomocą programu MATLAB; do symulacji 

drugiego modelu wykorzystano także metodę linii (MOL). Dla porównania modeli 

matematycznych wybrano parametry wejściowe przedstawione przez grupę IWA 

(Alex i in. 2008).

Z porównania obu modeli wynika (rys. 2), że wartości  uzyskiwane 

w strefie klarowania i na odpływie są do siebie zbliżone, natomiast znaczące różnice 

między wynikami symulacji zaobserwowano w strefie osadowej. Powodem gorszej 

zbieżności wyników dla strefy osadowej może być niedoskonałość wzorów 

na prędkości opadania strefowego osadu czynnego w zależności od jego stężenia, 

rzutująca na wyniki modelowania pracy osadnika.

gdzie: A – pole powierzchni przekroju osadnika prostopadłej do wektora 
2prędkości opadania, [m ],  

3X  –  stężenie zawiesiny, [g/m ], J  (t, z, X) –  gęstość strumienia masy osadu s

2
czynnego, [g/(m  h)].

Drugi z nich - to model Hamiltona i in. (1992) – przedstawia równanie ciągłości 

przepływu fazy stałej z uwzględnieniem dyspersji:
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W obiektach hydrofitowych zachodzi wiele procesów w warunkach 

naturalnych. Na skutek specyficznych warunków umożliwiających rozwój 

różnorodnych mikroorganizmów oraz roślinności hydrofitowej następuje 

intensyfikacja procesów utleniania i redukcji, które wspomagane przez procesy 

sorpcji, sedymentacji i asymilacji umożliwiają usuwanie znacznej ilości 

różnorodnych zanieczyszczeń. Choć już starożytni Rzymianie porównywali 

funkcjonowanie obszarów bagiennych w środowisku do funkcji jaką pełnią nerki, 

to ciągle jeszcze prowadzone są badania nad mechanizmami działania i nowymi 

zastosowaniami tej technologii. Obecnie obiekty hydrofitowe znalazły bardzo 

szerokie zastosowanie w gospodarce komunalnej wielu krajów (Kadlec i Wallace, 

2009). Świetnie sprawdzają się zarówno w oczyszczaniu jak i podczyszczaniu 

ścieków bytowych, przemysłowych, opadowych (Vymazal, 2009). We Francji, 

Niemczech i Włoszech są dość powszechnie stosowane w kanalizacji 

ogólnospławnej w celu zatrzymania, spłaszczenia i podczyszczenia zdarzenia 

deszczowego (Meyer i in., 2013). Obiekty hydrofitowe doskonale radzą sobie 

z oczyszczaniem ścieków o niekorzystnym składzie wyrażonym np. wysokimi 

stężeniami materii organicznej i niskimi stężeniami związków biogennych 
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(np. ścieki z produkcji wina) lub wysokimi stężeniami związków azotu i niskimi 

stężeniami łatwo dostępnego źródła węgla (Vymazal, 2009; Kadlec i Wallace, 

2009). 

Jak już wspomniano najnowsze badania w Europie koncentrują się na rozpo-

znaniu procesów usuwania różnych zanieczyszczeń, co pozwoli na zwiększenie 

liczby zastosowań tych obiektów. Drugi kierunek badań to wypracowanie takiej 

konfiguracji systemów, która zapewni skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy jak 

najmniejszej powierzchni jednostkowej systemu.

W Politechnice Gdańskiej prowadzono trzy nowe kierunki badań nad 

zastosowaniem metody hydrofitowej do:

1. oczyszczania ścieków o wysokich ładunkach zanieczyszczeń takich jak: 

odcieki powstające na składowisku odpadów komunalnych, odcieki 

powstające z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych, 

2. oczyszczania ścieków i utylizacji osadów powstających w indywidualnych 

gospodarstwach domowych. Wdrożono nowoczesny system sanitarny dla 

indywidualnego gospodarstwa domowego, który w miarę możliwości ma 

funkcjonować jako zamknięty obieg materii w przyrodzie. W prowa-

dzonych badaniach testowano trzy konfiguracje przydomowych 

oczyszczalni hydrofitowych: dwie ze złożami z pionowym przepływem 

oraz jedną z pre-filtrem i złożem z poziomym przepływem ścieków, 

3. oczyszczania ścieków opadowych ze szczególnym uwzględnieniem 

usuwania drobnych zawiesin. Celem badań prowadzonych na obiekcie 

hydrotechniczno-hydrofitowym było określenie dyspersji oraz rozmiesz-

czenia zanieczyszczeń w wyodrębnionych frakcjach cząstek zdyspergo-

wanych w wodach potoku, zasilonych ściekami opadowymi. Uzyskane 

wyniki przyczynią się do lepszego rozpoznania mechanizmów 

zatrzymywania zanieczyszczeń i w konsekwencji lepszego wymiarowania 

urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych.
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Symulacja komputerowa jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach nauki 

i techniki. Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku jest ona także coraz 

powszechniej wykorzystywana w obszarze technologii ścieków. W ostatnich 

latach, pomimo bardzo dynamicznego rozwoju technik informatycznych, można 

jednak zaobserwować zmniejszone zainteresowanie praktycznym wykorzystaniem 

programów symulacyjnych. Pod tym względem sytuacja w Polsce nie różni się 

znacząco od sytuacji w innych krajach. Wynika to z wielu czynników, począwszy od 

dostępności oprogramowania do symulacji, poprzez czasochłonny i kosztowny 

proces przeprowadzania kalibracji modelu, a kończąc na odpowiedniej interpretacji 

uzyskiwanych wyników. Najważniejszym jednak powodem stosunkowo niedużego 

zainteresowania eksploatatorów oczyszczalni symulacją komputerową jest 

niezrozumienie, w jaki sposób należy ją stosować, żeby w pełni wykorzystać jej 

możliwości. 

Zasadniczym problemem przy stosowaniu symulacji komputerowej są wyma-

gania dotyczące zakresu i dokładności danych potrzebnych do zdefiniowania mode-

lu oczyszczalni ścieków i przeprowadzenia jego kalibracji, a następnie walidacji. 

Model symulacyjny, będąc jedynie narzędziem wykorzystywanym do rozwiązania 

danego problemu, powinien być konstruowany z myślą o konkretnym celu któremu 

ma służyć. Tym samym oznacza to, że wymagana dokładność modelu nie jest poję-

ciem bezwzględnym i jest uzależniona od jego zastosowania. Pomimo, że zwraca na 

to uwagę wielu autorów zajmujących się ta tematyką (m.in. Andrews, Jeppsson, 

Langergraber, Tadeusiewicz, i in.), to fakt ten jest często pomijany w praktyce 

stosowania symulacji komputerowej. Często zdarza się, że do rozwiązania 
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stosunkowo prostego problemu eksploatacyjnego w oczyszczalni, wykorzystuje się 

nadmiernie skomplikowany model symulacyjny, który wymaga wielu 

szczegółowych danych do jego kalibracji i walidacji, a tym samym przepro-

wadzenia obszernych i kosztownych programów badań analitycznych. Podobnie, 

stosując symulację komputerową do badań porównawczych lub do poznania tylko 

ogólnych skutków prowadzonych działań, nie wymaga się szczegółowej kalibracji 

i walidacji modelu, a wykorzystywane dane mogą być nieco niższej jakości. 

Powoduje to, że relacja nakładu czasu i środków poniesionych na prowadzenie 

badań symulacyjnych do uzyskiwanych efektów, jest wyraźnie korzystniejsza, 

a potencjalne możliwości wykorzystania symulacji są większe.   

W artykule przedstawiono ocenę stanu wykorzystania symulacji komputero-

wej oraz przeprowadzono analizę przyczyn takiego stanu rzeczy. Wskazano na 

bariery stanowiące największą przeszkodę w praktycznym stosowaniu symulacji 

komputerowej, najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu badań 

symulacyjnych, oraz korzyści jakie można uzyskać stosując symulację we 

właściwy sposób. Dokonano skrótowej analizy poszczególnych etapów badań 

symulacyjnych, z punktu widzenia zastosowania modelu symulacyjnego. 

Wskazano na możliwe uproszczenia procedury kalibracji i walidacji modelu oraz na 

właściwą interpretację uzyskiwanych wyników symulacji. Zwrócono uwagę, 

że właściwie wykorzystywana symulacja komputerowa może stanowić pomocne 

narzędzie eksploatatora oczyszczalni ścieków, a koszty jego stosowania mogą być 

stosunkowo nieduże.    

Najważniejsze wykorzystane źródła:

Andrews, J. (1986). Modelowanie matematyczne w oczyszczaniu ścieków 

i ochronie wód. Warszawa : Arkady, 1986.

Banadda, N., Nhapi, I., Kimwaga, R. (2011). A review of modeling approaches 

in activated sludge systems, African Journal of Envir. Sci and Tech., vol. 5, nr 6, 

s. 397-408

Jeppsson, U. (1996). Modelling Aspects of Wastewater Treatment Processes. 

Lund : Lund Institute of Technology, 1996.

Langergraber G, Rieger L, Winkler S, Alex J, Wiese J, Owerdieck C, Ahnert M, 

Simon J, Maurer M (2004) A guideline for simulation studies of wastewater 

treatment plants. Wat Sci Technol  50(7):131-138

Mąkinia J (2010) Mathematical Modelling and Computer Simulation 

of Activated Sludge Systems. IWA Publishing, London
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WPŁYW KWASU NADOCTOWEGO NA 

SZYBKOŚĆJEDNOSTKOWYCH PROCESÓW

OSADU CZYNNEGO

EFFECT OF PERACETIC ACID ON THE RATE 

OF ACTIVATED SLUDGE PROCESSES

Słowa kluczowe: osad czynny, kwas nadoctowy, OUR, AUR, NUR, PRR, PUR

Key words: activated sludge,peracetic acid (PAA), OUR, AUR, NUR, PRR, PUR 

WSTĘP

Nadmierny wzrost bakterii nitkowatych w systemach osadu czynnego 

przyczynia się do zmniejszenia skuteczności oddzielania biomasy od 

oczyszczonych ścieków oraz do tworzenia piany biologicznej w bioreaktorach oraz 

w osadnikach wtórnych (Andreasen i Nielsen 1997, Eikelboom 1997, Lemmer 

i Popp 2000, Wanner 2002, Jenkins i in. 2004). Jedną z niespecyficznych metod 

ograniczania masowego rozwoju tych mikroorganizmów w osadzie czynnym jest 

stosowanie chloru (Jenkins i in. 1993, Wimmer i Love 2004, Caravelli i in. 2006). 

Czynnikiem ograniczającym dawkowanie chloru do biocenoz osadu czynnego jest 

powstawanie toksycznych produktów chlorowania oraz nieselektywne 

oddziaływanie na organizmy osadu czynnego. Badania procesów dezynfekcji 

odpływów z oczyszczalni ścieków kwasem nadoctowym (CH CO H) wykazały, 3 3

iż ten silnie utleniający związek nie powoduje powstawania niebezpiecznych 

produktów utleniania w stopniu porównywalnym z chlorem (Shertzer 1986, Booth 

i Lester 1995, Liberti i Notarnicola 1999, Monarca i in. 2000, Stampi i in. 2001, 

Veschetti i in. 2003, Antonelli i in. 2006). Zastosowanie kwasu nadoctowego 

do ograniczania negatywnych skutków masowego rozwoju bakterii nitkowatych 

w systemach osadu czynnego było przedmiotem bardzo nielicznych oraz 

niezadowalająco udokumentowanych prac badawczych (Maunuksela i McIntyre, 

1997).
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MATERIAŁY I METODY

Prezentowane wyniki doświadczeń poprzedziły prace badawcze nad 

zastosowaniem kwasu nadoctowego do ograniczania populacji bakterii 

nitkowatych w niskoobciążonych systemach osadu czynnego. Celem wstępnych 

badań było ustalenie wielkości dawek kwasu nadoctowego (mg CH CO H/g ), 3 3 sm

które nie powodowały znaczącej destabilizacji procesów usuwania związków 

organicznych, azotu oraz fosforu. Do oceny oddziaływania kwasu nadoctowego na 

przebieg procesów osadu czynnego zastosowano standardową metodykę 

wyznaczania szybkości zużywania tlenu (OUR), nitryfikacji (AUR), denitryfikacji 

(NUR), uwalniania fosforanów (PRR) oraz poboru fosforanów (PUR), polegającą 

na badaniu szybkości zmian wartości badanego parametru w funkcji czasu 

(Kristensen i in. 1992, Surmacz-Górska 1996). Osad czynny pobierano 

z wielofazowego bioreaktora oczyszczalni ścieków komunalnych, poddawano 

reakcji z kwasem nadoctowym (10 min.), a następnie określano szybkość badanego 

procesu jednostkowego. Badania szybkości procesów jednostkowych (109 testów 
o„in batch”) przeprowadzono w przybliżeniu w stałej temperaturze (14−16 C). 

Stężenie suchej masy (sm) osadu czynnego w każdym doświadczeniu 

(od 1,55 g /l do 8,99 g /l) było dostosowywane do planowanych dawek CH CO H. sm sm 3 3

Zawartość części organicznych (smo) wynosiła od 68,5% do 72,0% suchej masy 

sadu czynnego. Wartości dawek kwasu nadoctowego wahały się od 0,15 mg 

CH CO H/g  do 4,32 mg CH CO H/g . Stopień zmniejszenia szybkości każdego 3 3 sm 3 3 sm

procesu jednostkowego oceniano odnosząc wartości badanego parametru do 

szybkości maksymalnej, uzyskanej w eksperymentach przeprowadzonych bez 

dawkowania kwasu nadoctowego.

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

W eksperymentach bez dawkowania kwasu nadoctowego szybkości procesów 

jednostkowych przyjmowały następujące wartości: 

§ OUR – od 15,4 mg O /g h do 18,9 mg O /g h, 2 smo 2 smo

§ AUR – od 2,6 mg N /g h do 3,5 mg N /g h, NH4 smo NH4 smo

§ NUR – od 5,0 mg N /g h do 6,2 mg N /g h, NO3 smo NO3 smo

§ PRR – od 9,3 mg P /g h do 13,6 mg P /g h,PO4 smo PO4 smo

§ PUR – od 6,2 mg P /g h do 7,4 mg P /g h. PO4 smo PO4 smo

Szybkości badanych procesów jednostkowych były zbliżone do wartości 

podawanych między innymi przez przez autorów: 

§ Mamais i in. 1998 – od 14 mg O /g h do 20 mg O /g h (OUR), 2 smo 2 smo
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§ Chng i Chao 1996, Andreottola i in. 2003 – od 2,0 mg N /g h do 3,3 mg NH4 smo

N /g h (AUR), NH4 smo

§ Bortone i in. 1996, Mamais i in. 1998, Andreottola i in. 2003 – od 3,3 mg 

N /g h do 9,2 mg N /g h (NUR), NO3 smo NO3 smo

§ Carucci i in. 1995, Kuba i in. 1997, Serafim i in. 2002 – od 6,0 mg P /g h PO4 smo

do 30,1 mg P /g h (PRR),PO4 smo

§ Bortone i in. 1996, Shoji i in. 2003 – od 6,0 mg P /g h do 22,4 mg P /g h PO4 smo PO4 smo

(PUR). 

Kwas nadoctowy spowodował znaczące obniżenie szybkości procesów 

jednostkowych zachodzących w środowisku osadu czynnego. W większym stopniu 

hamował proces nitryfikacji (AUR) oraz procesy usuwania fosforu (PRR, PUR). 

Zastosowanie dawki około 0,25 mg CH CO H/g  skutkowało zmniejszeniem 3 3 sm

szybkości tych procesów o 25-30%, natomiast przy dawce 4 krotnie wyższej 

wartości AUR, PRR oraz PUR były niższe o 70-75% od szybkości osiąganej bez 

dawkowania kwasu nadoctowego. W badaniach szybkości rozkładu 

zanieczyszczeń organicznych (OUR) oraz denitryfikacji (NUR) ustalono, iż dawki 

rzędu 0,25 mg CH CO H/g  powodowały około 10-procentowe zmniejszenie 3 3 sm

szybkości tych procesów, a przy dawce około 1 mg CH CO H/g  obserwowano 3 3 sm

obniżenie prędkości procesów usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz 

denitryfikacji o około 50%. 
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WSPOMAGANIE SUBSTRATOWE BIOLOGICZNEGO 

USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH ZE ŚCIEKÓW

SUBSTRATE AMENDMENT OF WASTEWATER BIOLOGICAL 

NUTRIENT REMOVAL 

Słowa kluczowe: biologiczne usuwanie związków biogennych, substrat organiczny, 

hydroliza 

Keywords: biological nutrient removal, organic substrate, hydrolysis

Problem usuwania związków biogennych nabiera większej wagi ze względu na 

zobowiązania przyjęte przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym do UE, odnoszące się 

do spełnienia do końca 2015 r. wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 

maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Wobec faktu, 

że cały obszar Polski uznany jest za „obszar wrażliwy”, tj. wymagający 

ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu do wód oraz wykazanego 

niespełniania zapisu art. 5.4 dyrektywy ściekowej - 75% usuwania ładunków azotu 

i fosforu ogólnego (w roku 2011 osiągnięto 61,1% usuwania azotu ogólnego 

i 61,8% fosforu ogólnego), obecnie przygotowany projekt IV AKPOŚK jest zgodny 

z ostrzejszym zapisem art. 5.2 tej dyrektywy. Oznacza to konieczność usuwania 

związków biogennych ze ścieków odprowadzanych z aglomeracji o RLM 

wynoszącej ponad 10 000. Wprowadzenie standardów  oczyszczania  ścieków 

w  zależności  od  wielkości  aglomeracji wymusi zastosowanie podwyższonego  

usuwania  biogenów  we  wszystkich  oczyszczalniach ścieków znajdujących się na 

terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM, również o mniejszej przepustowości.

Występujący powszechnie w oczyszczalniach ścieków komunalnych niedobór 

związków węgla dla procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu, stanowiący 

przeszkodę dla ich efektywnego działania, musi być uzupełniany przez 

wykorzystanie wewnętrznych źródeł, obejmujących substancje zawarte w ściekach 

i osadach lub zastosowanie źródła zewnętrznego. Artykuł obejmuje przegląd 

możliwości oraz rozwiązań technologicznych pozwalających na zwiększenie 
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W porównaniu z wewnętrznymi źródłami węgla organicznego dawkowanie 

substratu zewnętrznego pozwala na znacznie większą kontrolę i większą 

przewidywalność efektu. Instalacja do dozowania jest znacznie mniej kosztowna 

inwestycyjnie od urządzeń i obiektów wymaganych do hydrolizy czy dezintegracji 

osadów i łatwiejsza do wprowadzenia w mniejszych oczyszczalniach. Z drugiej 

jednak strony, dawkowanie substratu pociąga za sobą zwiększone koszty 

eksploatacyjne. Z tego względu koszt pozyskania substancji wykorzystywanych 

jako zewnętrzne źródła węgla organicznego jest bardzo istotnym czynnikiem w ich 

wyborze, a badania w tej dziedzinie są w znacznej mierze nakierowane na 

możliwości wykorzystania tanich produktów odpadowych z przemysłu 

spożywczego. 

Rys. 1. Typowe układy technologiczne pozyskiwania substratu ze źródeł wewnętrznych.

podaży substancji organicznych dla procesów biologicznych, a w konsekwencji na 

intensyfikację procesów usuwania azotu i fosforu. W szczególności skupiono się na 

sposobach pozyskiwania węgla ze źródeł wewnętrznych, w tym na nowych 

rozwiązaniach, prostszych do zastosowania w mniejszych systemach 

technologicznych. W praktyce eksploatacyjnej, uzupełnienie niedoboru substratu 

organicznego uzyskiwane jest w pierwszej kolejności poprzez hydrolizę i kwaśną 

fermentację osadów wstępnych, a w dalszej poprzez hydrolizę i/lub dezintegrację 

osadu nadmiernego. Zwrócono szczególną uwagę na proces hydrolizy, prowadzony 

w stosunku do całości materii organicznej w ściekach, przy zastosowaniu 

osadnika/hydrolizera o przepływie pionowym z dołu do góry przez warstwę osadu 

zawieszonego.
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PORÓWNANIE RÓŻNYCH METOD ANALIZY 

WIELOKRYTERIALNEJ WYKORZYSTANYCH 

W WYBORZE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

COMPARISON OF DIFFERENT METHODS USED MULTI-CRITERIA 

ANALYSIS IN SELECTING A WASTE MANAGEMENT SYSTEM
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kryteria zrównoważonego rozwoju, system gospodarki odpadami.

Keywords: waste management, municipal waste, multi-criteria analysis, the criteria 

for sustainable development, waste management system.

Rozwiązanie problemów związanych z planowaniem i wyborem technicznej 

struktury systemu gospodarki odpadami jest wieloetapowym procesem 

polegającym na zidentyfikowaniu różnic i elementów wspólnych wariantowych 

rozwiązań kompleksowego systemu oraz wyborze rozwiązania najbardziej 

korzystnego. Celem przedstawionej analizy był wybór najkorzystniejszego 

rozwiązania systemu gospodarki odpadami w Krakowie, przy wykorzystaniu 

metody AHP. Do oceny systemu gospodarki odpadami przyjęto kryteria oceniające 

zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju i opisujące jego funkcjonowanie 

w aspektach: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Przeprowadzenie 

analizy wielokryterialnej systemu gospodarki odpadami pozwala na pełną ocenę 

jego funkcjonowania i umożliwia przeprowadzenie wyboru rozwiązania 

najkorzystniejszego systemu gospodarki odpadami w regionie.

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały rozwiązanie systemu gospodarki 

odpadami w Krakowie, potwierdzające wybór ekspertów. Jako najkorzystniejsze 

rozwiązanie systemu gospodarki odpadami dla Krakowa wybrana została strategia 

wykorzystująca termiczne przekształcanie odpadów jako element systemu 

kompleksowego. Jako najmniej korzystne rozwiązanie wskazane zostało 

kontynuowanie stanu istniejącego bez jego rozbudowy.
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OCENA TECHNOLOGII SPALANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI 

NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNOLOGII  BATNEEC

TECHNOLOGY ASSESSMENT OF MUNICIPAL WASTE INCINERATION 

USING THE CONCEPT OF BEST AVAILABLE TECHNOLOGY 

BATNEEC 

Słowa kluczowe: termiczne przekształcanie odpadów, odpady komunalne, ocena 

technologii, ocena opcji BATNEEC, kryteria zrównoważonego rozwoju,

Keywords: Incineration waste, municipal waste, technology assessment, evaluation 

of options BATNEEC, the sustainability criteria

Artykuł przedstawia metodykę oceny opcji BATNEEC zastosowaną dla różnych 

technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. BAT jest 

pakietem warunków, założeń technologicznych czy zagadnień, które muszą być 

uwzględnione przy określaniu optymalnych środków zmniejszania zanieczyszczeń 

w każdym indywidulanym przypadku. Natomiast BATNEEC to koncepcja 

"najlepszych dostępnych technologii nie powodujących nadmiernych, nieuzasad-

nionych, kosztów". Zakres pracy obejmował wybór opcji technologicznych, 

oraz kryteriów ich oceny, a następnie analizę porównawczą zaproponowanych 

rozwiązań. Zaproponowana metodyka pozwala na taką właśnie ocenę 

porównawczą, a kryteria mają charakter uniwersalny i mogą być stosowane 

po odpowiedniej adaptacji na potrzeby dowolnych procesów technologicznych. 

1) 2) 2)Agnieszka Generowicz Zygmunt Kowalski Agnieszka Makara,  ,

, 
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ANALIZA WIELOKRYTERIALNA JAKO NARZĘDZIE 

WYBORU SYSTEMU USUWANIA I OCZYSZCZANIA 

ŚCIEKÓW Z TERENÓW WIEJSKICH

MULTI-CRITERIA ANALYSIS AS A TOOL FOR SELECTION FOR THE 

DISPOSAL AND WASTEWATER TREATMENT IN RURAL AREAS 

Słowa kluczowe: metody usuwania ścieków, oczyszczanie ścieków, ścieki z obszarów 

wiejskich,  analiza wielokryterialna, kryteria zrównoważonego rozwoju,

Keywords: method of sewage disposal, sewage treatment, wastewater from rural areas, 

multi-criteria analysis, the criteria for sustainable development,

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej 

do wyboru sposobu usuwania i oczyszczania małej ilości ścieków na terenach 

wiejskich. Wybór optymalnego rozwiązania przeprowadzono w oparciu o kryteria 

zrównoważonego rozwoju. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem jednej z metod 

analizy decyzyjnej – programowania kompromisowego, a następnie porównano 

z  wynikami wcześniej przeprowadzonej analizy metodą AHP. Zaproponowana 

metoda może być wykorzystana  do wyboru najlepszego rozwiązania na etapie 

planowania i projektowania systemów usuwania i oczyszczania ścieków w małych 

jednostkach osadniczych. Metoda stanowi więc narzędzie zarządzania 

środowiskiem. 

Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz 
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BADANIE PRZYCZYN NISKIEJ WYDAJNOŚCI 

POMPOWNI ŚCIEKOWEJ

LOOKING FOR REASONS OF LOW WASTEWATER PUMPING STATION 

CAPACITY

Słowa kluczowe : pompownia ścieków, Epanet, zawory zwrotne

Key words : pumping station, Epanet, non –return valves

Przedmiotem pracy było wstępne ustalenie powodów niskiej wydajności 

komunalnej pompowni ścieków w Muszynie, jak również ocena uciążliwości  

wynikających z przeprowadzonej modernizacji tego obiektu. Ścieki ogólnospławne 

są przepompowywane na długości około 300 metrów w kierunku oczyszczalni, 

w celu pokonania lokalnego wzniesienia terenu. Następnie, ze studni rozprężnej, 

spływają grawitacyjnie do oczyszczalni. Tak zaprojektowany układ zapobiega 

rozerwaniu strumienia w czasie ujemnej fazy uderzenia hydraulicznego, do którego 

mogłoby łatwo dojść gdyby cały rurociąg do oczyszczalni został zaprojektowany 

jako ciśnieniowy. Również sama pompownia zaprojektowana i wybudowana 

została prawidłowo i do czasu modernizacji nie stwarzała trudności 

eksploatacyjnych. Przyjęta cyrkulacja ścieków w komorze zbiornika pozwalała na 

uniknięcie odkładania nadmiernych osadów. Modernizacja została przeprowa-

dzona nieprawidłowo i stwarza szereg problemów eksploatacyjnych. Przedmiotem 

referatu jest jedynie ten fragment oceny obiektu, który odnosi się do określenia 

powodu dużego dławienia wzajemnego pomp i oparty jest na tarowaniu modelu 

hydraulicznego pompowni utworzonego w programie Epanet 2 i przeprowa-

dzonego wyłącznie na podstawie pomiarów przepływu przy różnej liczbie 

włączonych pomp. System nie pozwala bowiem na pomiar ciśnienia w żadnym 

punkcie.  Schemat pompowni pokazano na rysunku 1. Dom pompowni dopływają 

ścieki odcinkiem 1-2. Możliwe jest określenie rozkładu tego dopływu w czasie. 

Włączenia i wyłączenia pomp uzależniono od poziomu ścieków w komorze 

pompowni, zgodnie z nastawami rzeczywistymi. W węźle 16-tym znajduje się 

komora rozprężna. Dysponowano jedynie następującymi informacjami 

pochodzącymi z pomiarów wykonanych przez przedstawiciela producenta pomp.
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Do obliczeń w pompowni założono zastępczą chropowatość piaskową 

przewodów 1mm a w przewodzie tłocznym 6mm.  Pomimo przyjęcia do modelu 

numerycznego tak dużej chropowatości pojedyncza pompa według obliczeń 

powinna dostarczać od P9 108 l/s do P6 118 l/s, a według pomiarów sama P9 daje 

92 l/s, a P6 94 l/s. Tak mała różnica wydajności skrajnych pomp pracujących 

z osobna świadczy o tym, że na odcinku 14,13,12,11 nie ma co szukać przyczyn 

dławienia przepływu. Przy dwóch pracujących pompach P7,P8 sumaryczna 

obliczona z modelu wydajność pomp wyniosła 188 l/s, a pomierzona 125 l/s.  Dla 

trzech pomp pracujących (nr 7,8,9 z rysunku 1)  obliczeniowa wydajność całkowita 

wyniosła 251 l/s, a pomierzona 153 l/s. 

Próba tarowania modelu przez zwiększanie stałych współczynników oporów 

miejscowych na odcinkach 6-11, 3-12, 4-13, 5-14 nie może dać zadawalających 

rezultatów, gdyż prowadzić będzie do prawie równomiernego dławienia pomp. Tak 

więc za najbardziej prawdopodobne przyjęto wystąpienie wysokich oporów 

w przewodzie tranzytowym, spowodowanych oporem miejscowym, jak 

przymknięta zasuwa lub osady w tym przewodzie. Przyjmując całkowity 

współczynnik oporów miejscowych 135 uzyskano sumaryczny przepływ dla 

dwóch pomp 137 l/s, a z pomiarów 125 l/s. Dla trzech pomp otrzymano z obliczeń 

157 l/s, a z pomiarów Grundfosa 153 l/s. Dla pracującej pojedynczej pompy 8 

otrzymano przepływ obliczeniowy 95 l/s, a z pomiarów Grundfosa 93 l/s.  Tak wiec 

zgodność obliczeń z pomiarami jest dobra. W obliczeniach stosowano 

współczynnik oporów miejscowych dla kulowych zaworów zwrotnych na 

przewodach 10,11,12,13 tak jak gdyby były one całkowicie otwarte, co nie zgadza 

się z rzeczywistością przy pracy więcej niż jednej pompy.

Rys.1  Schemat pompowni kanalizacyjnej
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BŁĘDY NORMY ISO 4359

SOME MISTAKES OF THE ISO 4359 STANDARD

Słowa kluczowe : kanalizacja, przepływ,  monitoring, głębokość krytyczna

Key words : sewerage, flow, monitoring, critical depth  

Pomiar przepływu korytami otwartymi jest jedną z tańszych i jednocześnie 

dokładniejszych metod pomiarowych. Do pomiaru ilości przepływających  

ścieków oczyszczonych mogą być zastosowane przelewy niezatopione o ostrych 

krawędziach ale w kanalizacji, z uwagi na transport osadów, znacznie częściej 

stosuje się koryta zwężkowe. Pomiary przelewami są możliwe jedynie okazjonalnie 

i wymagają codziennego czyszczenia urządzenia pomiarowego i odcinka kanału 

położonego powyżej. 

Szczególnie dwa rodzaje koryt zwężkowych są często stosowane, 

a mianowicie koryta Venturiego i Palmera Bowlusa. Pierwsze z nich  jest stosowane 

wyłącznie w korytach prostokątnych, na terenie oczyszczalni ścieków, a drugie 

w kanalizacji dla przekrojów kołowych.

Norma ISO 4359 [3] obejmuje obydwa rodzaje koryt zwężkowych, podczas 

gdy polski katalog Uniklar 77 [4] tylko koryta Venturiego. Obydwa dokumenty 

odnoszą się do koryt zwężkowych dla których pomiar wysokości napełnienia 

wykonywany jest wyłącznie w jednym przekroju, przed korytem zwężkowym. To 

wymaga wystąpienia w gardzieli koryta głębokości krytycznej, a więc przepływy 

muszą zawierać się w ściśle określonym zakresie pomiarowym. Tymczasem 

zakresy pomiarowe dla koryt Venturiego według normy ISO 4359 [3] oraz Uniklar 

77 [4] znacznie różnią się między sobą.

W normie ISO 4359 [3] wprowadzono pojęcie strefy przyściennej popełniając 

przy tym następujące błędy :

1. pojęcie strefy przyściennej ma zastosowanie w odniesieniu do ciał 

zawieszonych w cieczy, a nie do budowli hydrotechnicznych o kształtach 

1 2 Wojciech Dąbrowski , Urszula Polak
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rozpoczynających się od ściany kanału, która sama też wytwarza warstwę 

przyścienną,

2. stosując model warstwy przyściennej inną grubość strumienia powinno się 

wyznaczyć dla równania Bernouliego, a inną dla równań bilansu masy, 

czego nie uwzględniono,

3. zmodyfikowane wymiary strumienia w oparciu o model warstwy 

przyściennej powinny dotyczyć przekroju w którym w gardzieli występuje 

głębokość krytyczna, a nie końca gardzieli, jak podano w normie.

W celu poprawienia ostatniego z tych błędów napisano program obliczeniowy 

na poszukiwanie przekroju w którym występuje w gardzieli koryta głębokość 

krytyczna, a testy tego oprogramowania przedstawiono w publikacji [2]. Natomiast 

w pracy 1 zinterpretowano wyniki obliczeń i pokazano jak usunięcie tego błędu 

pozwala na podniesienie dokładności pomiaru przepływu korytami zwężkowymi 

Venturiego i Palmera – Bowlusa.  Obecnie pokazane zostaną wyniki obliczeń, które 

dotychczas nie zostały opublikowane.

Literatura:

[1] Dąbrowski W., Polak U., Improvements in flow measurements by flumes,

      technical note, 

      J. Hydraul. Eng., ASCE, 2012, 138(8),  752-756
th

[2] Dąbrowski, W., and Polak, U., “Flow rate measurements by flumes.” Proc., 14

      Int. Water Technology Conf., Cairo, Egypt, 2010, 237–249.

[3] ISO. (1983). “Liquid flow measurement in open channel: Rectangular,

      trapezoidal and U - shaped flumes.” ISO 4359, Geneva.

[4] Uniklar 77, Venturi flumes KPV, Centrum  Techniki Komunalnej, Warszawa,

      Polska.

47



Zbigniew Mucha, Jerzy Mikosz 
Politechnika Krakowska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

STRATEGIE MODERNIZACJI MAŁYCH OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI 

USUWANIA AZOTU

STRATEGIES OF UPGRADING OF SMALL WASTEWATER 

TREATMENT PLANTS FOR INCREASED NITROGEN REMOVAL

Słowa kluczowe: małe oczyszczalnie ścieków, usuwanie azotu, symulacja 

komputerowa

Key words: small wastewater treatment plants, nitrogen removal, computer simulation

Podpisując Traktat Akcesyjny do UE w 2003 roku Polska zobowiązała się do 

wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych. W Traktacie cały obszar Polski uznany został za obszar wrażliwy na 

eutrofizację. W celu wdrożenia zapisów Dyrektywy opracowany został Krajowy 

Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym przyjęto do stosowania 

alternatywne, w stosunku do art. 5.2 przywołanego w Traktacie Akcesyjnym, 

wymagania określone w art. 5.4 Dyrektywy. Według stanowiska Komisji 

Europejskiej, Polska powinna określić wymagania dla oczyszczalni ścieków 

zgodnie z art. 5.2. Oznacza to konieczność wprowadzenia podwyższonych 

wymagań odnośnie usuwanie azotu i fosforu we wszystkich oczyszczalniach 

ścieków w aglomeracjach liczących powyżej 10 000 RLM. Komisja wskazała 

również na błędną interpretację zapisów art. 4 Dyrektywy, w którym najwyższe 

dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalny stopień redukcji 

zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków wprowadzanych do wód zostały 

odniesione do wielkości oczyszczalni ścieków, zamiast do wielkości całej 

aglomeracji niezależnie od wielkości oczyszczalni ścieków. 

Przyjęcie powyższej interpretacji w praktyce oznacza to, że jeżeli 

w aglomeracji funkcjonuje kilka mniejszych oczyszczalni, to każda z nich musi 

zapewnić usuwanie azotu i fosforu. Może się to wiązać z koniecznością 
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przeprowadzenia modernizacji technologicznej wielu małych oczyszczalni 

ścieków w Polsce. Usuwanie fosforu można uzyskać stosunkowo prosto poprzez 

wprowadzenie procesu chemicznego strącania. Dlatego w praktyce, główny 

wysiłek związany z modernizacją dotyczyć będzie zwiększenia efektywności 

usuwania związków azotu. Osiągnąć to można poprzez wprowadzenie biologicznej 

nitryfikacji i denitryfikacji. O ile biologiczna nitryfikacja jest procesem typowym w 

większości małych oczyszczalni z osadem czynnym, to wprowadzenie biologicznej 

denitryfikacji wymaga zmian technologicznych, a także technicznych w układzie 

biologicznego oczyszczania ścieków. 

W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie zasad 

wyboru strategii modernizacji małych oczyszczalni ścieków. Badania te zostały 

przeprowadzone w dwóch oczyszczalniach ścieków, w których planowano 

wprowadzenie biologicznego usuwania azotu. W pierwszym przypadku, strategia 

modernizacyjna ukierunkowana została na optymalizację eksploatacyjną 

istniejącego układu technologicznego i wprowadzenie biologicznej denitryfikacji 

przy stosunkowo niedużej ingerencji w infrastrukturę oczyszczalni. 

Zaproponowano wprowadzenie warunków niedotlenionych w reaktorze 

biologicznym poprzez zmianę sposobu napowietrzania osadu czynnego z ciągłego 

na okresowe. Strukturę cyklu napowietrzania osadu określono przy pomocy 

symulacji komputerowej. W drugim przypadku, strategia modernizacyjna 

zakładała dokonanie istotnych zmian w infrastrukturze oczyszczalni i przebudowę 

obiektów, w tym przede wszystkim reaktora biologicznego w celu wydzielenia 

strefy niedotlenionej. Podobnie jak przy pierwszej oczyszczalni, wymagane 

parametry techniczne do modernizacji obiektów i parametry eksploatacyjne 

procesów określono na podstawie badań symulacyjnych. 

W artykule dokonano analizy każdej ze przedstawionych strategii 

modernizacyjnych, wskazując na możliwe korzyści z ich przyjęcia oraz 

ograniczenia ich stosowania. Wyniki badań pokazały, że w wielu przypadkach 

możliwe jest uzyskanie zadowalających efektów w odniesieniu do usuwania azotu, 

bez dokonywania istotnych zmian w infrastrukturze małych oczyszczalni ścieków, 

a tylko poprzez optymalizację strategii eksploatacyjnej. Wyniki pokazują również, 

że jeżeli konieczna jest przebudowa infrastruktury oczyszczalni, to symulacja 

komputerowa może stanowić przydatne narzędzie służące do weryfikacji zakresu 

niezbędnej modernizacji.
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ANALIZA ZMIAN STĘŻEŃ WWA PODCZAS 

FERMENTACJI OSADÓW WYDZIELONYCH ZE ŚCIEKÓW 

PRZEMYSŁOWYCH

ANALYSIS OF CHANGES IN THE CONCENTRATION OF PAHs 

DURING THE FERMENTATION OF SEWAGE SLUDGE SEPARATED 

FROM INDUSTRIAL WASTEWATER

Słowa kluczowe: kofermentacja, WWA, GC-MS, osady ściekowe 

Key words: fermentation, PAHs, GC-MS, sewage sludge 

Wprowadzenie

Oczyszczanie ścieków zarówno w miejskich oczyszczalniach jak 

i eksploatowanych w zakładach przemysłowych wiąże się z powstawaniem osadów 

ściekowych o zróżnicowanej charakterystyce. Jednym ze sposobów 

unieszkodliwiania osadów jest fermentacja beztlenowa. Podczas tego procesu 

następuje częściowy rozkład substancji organicznych co jest konieczne przed 

dalszą obróbką lub wykorzystaniem gospodarczym lub przyrodniczym. Na 

prawidłowy przebieg procesu fermentacji mają wpływ związki toksyczne, 

występujące w stężeniach ponadprogowych, które działają inhibitująco na 

mikroorganizmy. Ścieki przemysłowe generowane podczas produkcji koksu są 

w wysokim stopniu obciążone trudno biodegradowalnymi toksycznymi 

zanieczyszczeniami, wśród których wymieniane są wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (WWA). Związki te, obok innych zanieczyszczeń 

organicznych, występują także w osadach wydzielonych z tych ścieków.  Mimo 

tego, że WWA należą do ksenobiotyków trudno rozkładalnych  badania wskazują, 

że w procesie fermentacji możliwe są przemiany tych związków prowadzące do ich 

rozkładu. Celem badań było określenie zmian wybranych WWA w osadach 

ściekowych i cieczach nadosadowych podczas fermentacji mieszaniny osadów 

komunalnych z osadami wydzielonymi ze ścieków koksowniczych. 
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Metodyka badań

Badania prowadzono z wykorzystaniem osadów pochodzących z procesów  

oczyszczania ścieków miejskich oraz osady wydzielone ze ścieków koksowniczych 

w zakładowej oczyszczalni. Do badań przeznaczono osady wstępne (kontrola) 

oraz mieszaniny osadów wstępnych z osadami koksowniczymi (5% objętości). 

Osady przygotowane do badań technologicznych zaszczepiono osadami 

przefermentowanymi. Badania fermentacji prowadzono w szklanych reaktorach 

z jednokrotnym zasilaniem. Przebieg prowadzonego procesu fermentacji 

kontrolowano wykonując takie oznaczenia jak pH, zasadowość, LKT,  zawartość 

związków organicznych i uwodnienie. Równolegle zarówno w osadach oraz 

cieczach nadosadowych oznaczano stężenia 5- i 6-pierścieniowych WWA (BbF, 

BkF, BaP, DahA, BghiP, IP). Oznaczenia WWA wykonywano przed procesem, 

po 10 dobach oraz po zakończeniu procesu. Do analizy ilościowej wykorzystywano 

zestaw GC-MS. 

Wyniki badań i dyskusja

Wartości wskaźników fizyczno-chemicznych wskazywały na prawidłowy 

przebieg procesu fermentacji zarówno osadów kontrolnych jak i z dodatkiem 

osadów koksowniczych. Sumaryczna zawartość początkowa analizowanych 6. 

WWA wynosiła 131 µg/kg i 312 µg/kg  odpowiednio w osadach kontrolnych s.m.. s.m.

oraz z  dodatkiem osadów koksowniczych. Stężenie oznaczanych węglowodorów  

w cieczach nadosadowych wydzielonych z osadów przed procesem było w zakresie 
3

1,4 - 2,3 µg/dm . Po 20 dobach fermentacji w obu przypadkach odnotowano ubytek 

stężeń WWA w odniesieniu do suchej masy osadu,  który wynosił odpowiednio 95 

i 80% Jednocześnie w cieczach nadosadowych odnotowano około 10-krotny wzrost . 

stężenia badanych węglowodorów. Mimo tego, że spadkowi zawartości WWA 

w fazie stałej, towarzyszył wzrost stężenia WWA w cieczach nadosadowych ilości 

te nie bilansują się. Oznacza to, że podczas fermentacji, obok desorpcji WWA z fazy 

stałej do cieczy, zachodzą inne przemiany tych związków do których można 

zaliczyć biodegradację, ulatnianie i reakcje z innymi składnikami prowadzące 

do powstawania pochodnych. Z kolei obciążenie cieczy nadosadowych węglo-

wodorami w przypadku ich recyrkulacji może spowodować wzrost ilości WWA 

w ściekach surowych.

Badania zrealizowano w ramach BS-MN-402-303/11, BS/PB-402-301/11
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